ﻧﺸﺮة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ
AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh (Ω2014/11/30 ≥aGƒªdG) `g1436/02/08 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG á∏MôªdG (Ü)
Al Gƒ°S ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M »∏eÉM ™«ªéd É¡dÓN íª°ùjh .(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2014/12/02 ≥aGƒªdG) `g1436/02/10
¢UÉî°TC’G{ `H ø«©ªàée º¡«dEG QÉ°ûj) ∫hGóàdG Iôàa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb øªe hCG øjó«≤ªdG ø«ªgÉ°ùªdG øe GƒfÉc
ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµªj ’h .IójóédG º¡°SC’G »a ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªªH (z≥ëà°ùªdG ¢üî°ûdG{ `H øjOôØæeh zø«≤ëà°ùªdG
.á∏MôªdG √òg »a
áëØ°üdG »a IQƒcòªdG áª∏à°ùªdG äÉ¡édG ´hôa øe …CG iód á«fÉãdG h ≈dhC’G ø«à∏MôªdG Óc »a ÜÉààc’G äÉÑ∏W êPÉªf ôaƒàà°Sh
.(záª∏à°ùªdG äÉ¡édG{) Iô°ûædG √òg øe (¥)
OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa ,á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«à∏MôªdG »a (zá«≤ÑàªdG º¡°SC’G{) É¡«a ÜÉààc’G ºàj ºd º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM »a
äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J Ωƒ≤J ¿G ≈∏Y ácô°ûdG ™e QhÉ°ûàdG ó©H (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒªdG{) »°ù°SDƒªdG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùªdG øe
óMC’G Ωƒj Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe Gk AGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh .á«≤ÑàªdG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY ºjó≤àH ájQÉªãà°S’G
≥aGƒªdG) `g1436/02/16 ïjQÉàH »dÉàdG Ωƒ«dG øe Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2014/12/07 ≥aGƒªdG) `g1436/02/15
ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàªdG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .z»≤ÑàªdG ìô£dG{ º°SÉH ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2014/12/08
äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y (ìô£dG ô©°S øY π≤j ’CG •ô°T) πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP
±ƒ°Sh .πãªdÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàªdG º¡°SCÓd É¡àaÉ°VG ºà«°ùa º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G
≈∏Y º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàªdG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d á«≤ÑàªdG º¡°SC’G ìôW ô©°S »dÉªLG ójó°ùJ ºàj
.(Ω2014/12/18 ≥aGƒªdG) `g1436/02/26 √É°übCG óYƒe »a ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM Ók c É¡«≤ëà°ùe
ÜÉààc’G á«£¨J …ó¡©àªd º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºà«°ùa ,ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒªdG πÑb øe √Gôà°ûe ô«Z º¡°SCG OƒLh ∫ÉM »ah
äÉª«∏©Jh •hô°T{ 16 ºbQ º°ù≤dGh zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ 18 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) ìô£dG ô©°ùH É¡FGô°ûH ¿ƒeƒ≤«°S øjòdGh
≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫É`jQ 11^684^782^610 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H º¡°S 1^168^478^261 ácô°ûdG º¡°SCG OóY
äÉØ°SƒØdG ∫Éée »a ácô°ûdG äGQÉªãà°SG πjƒªJ πLG øe ìô£dG äÉ≤Øf º°üN ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe »aÉ°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh
ô«îdG ¢SCGQ áæjóeh á«æjó©àdG äÉYÉæ°ü∏d ∫Éª°ûdG óYh áæjóe »a äÉØ°SƒØdG êÉàfE’ á∏eÉµàe ICÉ°ûæe AÉæH »a Gk ójóëJh É¡jôéJ »àdG
øe ºgDhÉæH …QÉédG IÉØ°üªdGh ºéæªdÉH á≤∏©àªdG Ωƒ«æªdC’G äÉ«∏ªY πjƒªJ »a QGôªà°S’G ≈dG áaÉ°V’ÉH (z∫Éª°ûdG óYh ´hô°ûe{)
É¡∏jƒªJ ºJ »àdG Éæ«eƒdC’Gh âjÉ°ùcƒÑ∏d ¿OÉ©e ácô°T ∫Ée ¢SCGQ »a ácô°ûdG á°üM πjƒªàdh Éæ«eƒdC’Gh âjÉ°ùcƒÑ∏d ¿OÉ©e ácô°T πÑb
øe zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 10 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) Öë°ùdG IOÉY’ πHÉ≤dG áëHGôªdÉH πjƒªàdG π«¡°ùJ øe Öë°ùdÉH ÉàbDƒe
≥aGƒªdG) `g1436/02/19 √É°übCG óYƒe »a IójóédG º¡°SCÓd á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°Sh .(Iô°ûædG √òg
.(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 16 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2014/12/11
áª«≤dG áYƒaóe IójóédG º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉëd º¡°S …CG »£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
(zºgÉ°ùªdG{) ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U »a ≥ëdG ¬∏eÉëd º¡°S πc »£©ojh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd Ék eÉªJ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH
.É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ªédG{) ø«ªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ªédG äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S (20) øjô°ûY øY π≤j ’ Ée ∂∏ªj
äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉªdG äGƒæ°ùdG øYh ÜÉààc’G AGóàHG òæe IôàØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG IójóédG º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh
.(Iô°ûædG √òg øe zº¡°SC’G ìÉHQCG – IôWÉîªdG πeGƒY{ 1-3-2 ºbQ º°ù≤dGh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 9 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ)
≥aGƒªdG) `g1429/07/02 ïjQÉàH …OÉY º¡°S (925^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉª©°ùJ ácô°ûdG âLQOCG
ºJh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50`H ¿ƒ°ù°SDƒªdG ¿ƒªgÉ°ùªdG ÖààcG å«M (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG »a (Ω2008/07/05
.Qƒ¡ªédG πÑb øe º¡HÉààcG ºJ ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50 ìôW
á«Hô©dG áµ∏ªªdG »a (záÄ«¡dG{) á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ »a ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ Ék «dÉM ºàjh
√òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJ óbh ¥ƒ°ùdG »a IójóédG º¡°SC’G êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd Ö∏£H (záµ∏ªªdG{) ájOƒ©°ùdG
ó©H Öjôb âbh »a ¥ƒ°ùdG »a IójóédG º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàªdG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒªdG äGóæà°ùªdG áaÉch
íª°ùoj ±ƒ°Sh .(Iô°ûædG √òg øe zø«Ñààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ù≤dG ™LGQ) IójóédG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G
ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒeh É¡«a ø«ª«≤ªdGh áµ∏ªªdG »æWGƒªd
º¡°SC’G »a ∫hGóàdÉH (ádOÉÑªdG äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªªdG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏îdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdGh
3 ºbQ º°ù≤dG h zΩÉg QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH Iô°ûædG √òg IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG »a É¡dhGóJ ájGóHh É¡LGQOG ó©H IójóédG
áMhô£ªdG º¡°SC’G »a QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb ø«≤ëà°ùªdG ø«ªgÉ°ùªdG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîªdG πeGƒY{
.Iô°ûædG √òg ÖLƒªH ÜÉààcÓd

(ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﻣﻌﺎدن
(Ω1997/03/23 ≥aGƒªdG) `g1417/11/14 ïjQÉàH QOÉ°üdG 17/Ω ºbQ »µ∏ªdG Ωƒ°Sôª∏d Ék ≤ah â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
1010164391 ºbQ …QÉéJ πé°ùHh (Ω1997/03/17 ≥aGƒªdG) `g1417/11/08 ïjQÉàH QOÉ°üdG 179 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôbh
(Ω2001/02/04 ≥aGƒªdG) `g1421/11/10 ïjQÉàH
πãªJ ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫É`jQ 23 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH Ék jOÉY Ék ª¡°S 243^478^261 ìôW
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 11^684^782^610 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«d % 26^3 áÑ°ùæH ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ »a IOÉjR
(Ω2014/11/27 ≥aGƒªdG) `g1436/02/05 ≈dG (Ω2014/11/18 ≥aGƒªdG) `g 1436/01/25 øe :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2014/12/02 ≥aGƒªdG) `g1436/02/10 ≈dG (Ω2014/11/30 ≥aGƒªdG) `g1436/02/08 :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe
Ωƒ°SôªdG ÖLƒªH áªgÉ°ùe ácô°ûc (zácô°ûdG{ `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) (¿OÉ©e) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG øjó©àdG ácô°T â°ù°SCÉJ
QOÉ°üdG 179 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôbh (Ω1997/03/23 ≥aGƒªdG) `g1417/11/14 ïjQÉàH QOÉ°üdG 17/Ω ºbQ »µ∏ªdG
≥aGƒªdG) `g1421/11/10 ïjQÉàH 1010164391 ºbQ …QÉéJ πé°ùHh (Ω1997/03/17 ≥aGƒªdG) `g1417/11/08 ïjQÉàH
,…Oƒ©°S ∫É`jQ (9^250^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàÄeh äGQÉ«∏e á©°ùJ Ék «dÉM ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .(Ω2001/02/04
Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H ,…OÉY º¡°S (925^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉª©°ùJ ≈dEG º°ù≤e
(zø«ªgÉ°ùªdG{) ácô°ûdG »ªgÉ°ùe ,(zIô°ûædG{) Iô°ûædG √òg ïjQÉJ ≈àMh .(zº¡°SC’G{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10)
á°ù°SDƒªdGh ,(%50) áeÉ©dG äGQÉªãà°S’G ¥hóæ°U ºg ácô°û∏d Q nó°üªdG ∫ÉªdG ¢SCGQ øe %5 øe ôãcCG ¿ƒµ∏ªj øjòdG øjó«MƒdG
.(% 7^4) óYÉ≤à∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdGh (%9^6) á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG
IOÉjõH (Ω2014/05/15 ≥aGƒªdG) `g1435/07/16 ïjQÉàH ó≤©æªdG ¬YÉªàLG »a (z¢ù∏éªdG{) ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée ≈°UhCG óbh
(11^684^782^610) ≈dEG …Oƒ©°S ∫É`jQ (9^250^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàÄeh äGQÉ«∏e á©°ùJ øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
.áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H …Oƒ©°S ∫É`jQ
ô«Z áeÉ©dG á«©ªédG{) ácô°û∏d ájOÉ©dG ô«Z áeÉ©dG á«©ªédG â≤aGh ,(Ω2014/11/13 ≥aGƒªdG) `g1436/01/20 ïjQÉJ »ah
QGó°UEG πãªàjh . (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG{) ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y (zájOÉ©dG
…Oƒ©°S ∫É`jQ (23) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zIójóédG º¡°SC’G{) Gk ójóL Ék ª¡°S (243^478^261) ìôW »a ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG
(9^250^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàÄeh äGQÉ«∏e á©°ùJ øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh (zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d
ÉgQGó≤e á«ª°SEG áª«≤H …OÉY º¡°S (1^168^478^261) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫É`jQ (11^684^782^610) ≈dEG …Oƒ©°S ∫É`jQ
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY
zájƒdhC’G ¥ƒ≤M{ `H á©ªàée É¡«dEG QÉ°ûj) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCG QGó°UEG ∫ÓN øe ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ºà«°S
zøjó«≤ªdG ø«ªgÉ°ùªdG{ `H ø«©ªàée º¡«dEG QÉ°ûj) ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ªdG ø«ªgÉ°ùª∏d (zájƒdhC’G ≥M{ `H IOôØæeh
≥aGƒªdG) `g1436/01/20 ïjQÉàH ájOÉ©dG ô«Z áeÉ©dG á«©ªédG OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH Éªc (zó«≤ªdG ºgÉ°ùªdG{ `H øjOôØæeh
∂dP »a ºgÉ°ùªdG ¬µ∏ªj ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S 3^8 πµd (1) óMGh ájƒdhCG ≥M ™bGƒH (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2014/11/13
ájƒdhCG ≥M πc »£©jh .á«≤MC’G ïjQÉJ øe ø«eƒj ∫ÓN øjó«≤ªdG ø«ªgÉ°ùªdG ßaÉëe »a ¥ƒ≤ëdG ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y ,ïjQÉàdG
.ìô£dG ô©°ùH ójóL óMGh º¡°S »a ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉëd
∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG »a ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ Qƒ¡ªédGh øjó«≤ªdG ø«ªgÉ°ùªdG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
`g1436/02/05 ¢ù«ªîdG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh (Ω2014/11/18 ≥aGƒªdG) `g 1436/01/25 AÉKÓãdG Ωƒj øe IôàØdG
.(z∫hGóàdG Iôàa{) Ω2014/11/27 ≥aGƒªdG)
:Éªgh ø«à∏Môe ≈∏Y IójóédG º¡°SC’G »a ÜÉààc’G ºà«°S
¢ù«ªîdG Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh (Ω2014/11/18 ≥aGƒªdG) `g 1436/01/25 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôªdG (CG)
á°SQÉªe §≤a øjó«≤ªdG ø«ªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh .(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2014/11/27 ≥aGƒªdG) `g1436/02/05
OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉëe »a É¡YGójG ºJ »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM »a IójóédG º¡°SC’G »a (Ék «FõL hCG Ék «∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M
IOƒLƒªdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒªH á≤ëà°ùªdG IójóédG º¡°SC’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒªdG ºàJ ±ƒ°Sh á«©ªédG
øjó«≤ªdG ø«ªgÉ°ùª∏d øµªj »àdGh ∫hGóàdG Iôàa ™e ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG Iôàa ájÉ¡f óæY á¶ØëªdG »a
.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN Qƒ¡ªédGh

ﻣﺪراء اﻻﻛﺘﺘﺎب

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺘﻌﻬﺪو ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﺿﺎﻓﻴﻮن

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

øjOôØæeh Ú©ªà› (ì) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dGz`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf iƒà–
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إشعار هام
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات تف�صيلية وافية عن ال�شركة والأ�سهم اجلديدة .وعند التقدم بطلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة� ،سوف يعامل املكتتبون على
�أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من مقر ال�شركة ومن اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل زيارة
املوقع الإلكرتوين لل�شركة (� )www.maaden.com.saأو موقع تداول (� )www.tadawul.com.saأو موقع الهيئة (� )www.cma.org.saأو موقع �إت�ش �إ�س
بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (.)www.hsbcsaudi.com
وقد قامت ال�شركة بتعيني �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة للعمل كم�ست�شار مايل («امل�ست�شار املايل») ،كما عينت ال�شركة ك ًال من جي �آي بي كابيتال
املحدودة و�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة للعمل كمدراء اكتتاب ،وعينت �شركة �سامبا لال�ستثمار و�إدارة الأ�صول (�سامبا كابيتال) كمتعهد تغطية
االكتتاب الرئي�سي وكل من �شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية وجي �آي بي كابيتال املحدودة و�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة للعمل كمتعهدي تغطية
االكتتاب الإ�ضافيني.
كما حتتوي هذه الن�شرة على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة مبوجب القرار رقم  2004-11-3ال�صادر بتاريخ
1425/8/20هـ (املوافق 2004/10/4م) واملعدل بقرار جمل�س الهيئة رقم  2012-36-1ال�صادر بتاريخ 1434/01/11هـ (املوافق 2012/11/25م) («قواعد
الت�سجيل والإدراج») .ويتحمل �أع�ضاء املجل�س الواردة �أ�سما�ؤهم يف الق�سم رقم« 1-1-5الهيكل الإداري لل�شركة وحوكمتها� -أع�ضاء املجل�س و�سكرتريه» جمتمعني
ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول،
�أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال تداول �أية م�س�ؤولية عن حمتويات
هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما �صراحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة
�أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
على الرغم من �أن ال�شركة قامت بالتحريات املعقولة للت�أكد من دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة
عن ال�سوق والقطاع مقتب�س من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة وال امل�ست�شار املايل وال مدراء االكتتاب وال متعهدي تغطية االكتتاب وال �أي من
امل�ست�شارين الآخرين لل�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ق�سم «امل�ست�شارون» (وي�شار �إليهم بجانب امل�ست�شار املايل ومدراء االكتتاب ومتعهدي تغطية االكتتاب
«م�ست�شارو ال�شركة») �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع حتتوي على معلومات غري دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه مل تتحقق ال�شركة
ب�صورة م�ستقلة من هذه املعلومات وال ت�ضمن دقة واكتمال هذه املعلومات.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،ال�سيما �أن الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم ميكن �أن تت�أثر ب�صورة �سلبية ب�أية
تطورات م�ستقبلية مثل عوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب وغريها من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة (راجع
الق�سم رقم« 2عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة) .وال يجب اعتبار �أو تف�سري �أو االعتماد على حترير هذه الن�شرة �أو �أي ات�صاالت �شفهية �أو خطية �أو مطبوعة
فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ب�أي �شكل من الأ�شكال كوعد �أو تعهد فيما يتعلق بالأرباح �أو النتائج �أو الإيرادات �أو الأحداث امل�ستقبلية لل�شركة.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار احلالية مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شارها املايل �أو مدراء االكتتاب لديها �أو متعهدي تغطية
االكتتاب �أو �أي من م�ست�شاريها للم�شاركة يف �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية .وتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة مت �إعدادها بدون الأخذ يف
االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة مب�ستثمر حمتمل من الأفراد .ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة ،وقبل
اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة هذا اال�ستثمار واملعلومات الواردة بخ�صو�صه يف
هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�سيكون االكتتاب للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) وت�ستمر حتى نهاية يوم
الثالثاء1436/02/10هـ (املوافق 2014/12/02م) على �أن يتم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:
(�أ) املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء  1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/02/05هـ (املوافق 2014/11/27م)
(«مرحلة االكتتاب الأولى») .ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق
الأولوية التي مت ايداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها تداول
حقوق الأولوية.
(ب) املرحلة الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/02/08هـ (املوافق 2014/11/30م) وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/02/10هـ (املوافق 2014/12/02م)
(«مرحلة االكتتاب الثانية») .وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية� ،سوا ٌء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة
التداول (ي�شار �إليهم جمتمعني بـ «الأ�شخا�ص امل�ستحقني» ومنفردين بـ «ال�شخ�ص امل�ستحق») مبمار�سة حقهم باالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة .وال ميكن تداول
حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

ب

يف حال تبقى �أ�سهم مل يتم االكتتاب فيها («الأ�سهم املتبقية») يف املرحلتني الأولى و الثانية ،ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي
(«امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية») بعد الت�شاور مع ال�شركة على ان تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية .و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض
ابتداء ًا من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الأحد 1436/02/15هـ (املوافق 2014/12/07م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/02/16هـ
(املوافق 2014/12/08م) .وي�شار �إلى هذا الطرح با�سم «الطرح املتبقي» .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل
فالأقل (�شرط �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم
ف�سيتم ا�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل .و�سوف يتم ت�سديد اجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية
وك�سور الأ�سهم (مبا تتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه 1436/02/26هـ (املوافق 2014/12/18م).
بيانات الصناعة والسوق

مت احل�صول على املعلومات املتعلقة بال�صناعات والبيانات املتعلقة بقطاعات ال�سوق التي تعمل بها ال�شركة و�شركاتها التابعة و�شركات م�شاريع االئتالف
امل�شرتكة («املجموعة») يف هذه الن�شرة من )1( :تقديرات ال�شركة وما تعده من تقارير داخلية ودرا�سات ذات �صلة؛ ( )2البيانات والتحليالت التي مت
احل�صول عليها من م�ستندات وم�صادر خمتلفة �أعدتها �أطراف �أخرى وهي متاحة للجمهور؛ و( )3تقرير ال�سوق الذي �أعدته �شركة �سي �أر يو �سرتاتيجيز
املحدودة (�«( )CRU Strategies Limitedشركة �سي �آر يو (.)»)CRU
�أ�س�ست �شركة �سي �آر يو ( )CRUيف �أواخر ال�ستينات وهي جمموعة م�ستقلة لال�ست�شارات وحتليل الأعمال متخ�ص�صة يف جمال التعدين واملعادن والطاقة
والكابالت وال�سماد والقطاعات الكيميائية وتوظف �أكرث من  200خبري يف لندن وبكني و�سانتياجو و�سيدين ومراكز رئي�سية �أخرى داخل الواليات املتحدة الأمريكية.
وال متلك �شركة �سي �آر يو ( )CRUوال �أي من �شركاتها التابعة �أو موظفيها �أو �أزواجهم �أو زوجاتهم �أو �أي �أقارب من الدرجة الأولى �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي
نوع يف ال�شركة .وقد منحت �شركة �سي �آر يو ( )CRUموافقتها اخلطية ب�ش�أن ا�ستخدام معلومات ال�سوق والأبحاث التي قامت بها بالطريقة وال�صيغة الواردتني
يف هذه الن�شرة ،ومل يتم �سحب تلك املوافقة.
تبي املن�شورات املتخ�ص�صة والدرا�سات والتوقعات ب�شكل عام �أن املعلومات الواردة �ضمن هذه الن�شرة قد مت احل�صول عليها من م�صادر ُيعتقد �أنها موثوقة ،لكن
ّ
ال يوجد �ضمان ب�ش�أن دقة تلك املعلومات وا�ستيفائها .ورغم �أن ال�شركة قد توخت كل احلذر ل�ضمان ا�ستخال�ص تلك املعلومات على نحو دقيق و�ضمان و�ضعها
يف ال�سياق املنا�سب� ،إال �أنها مل تتحقق على نحو م�ستقل من �أي بيانات من م�صادر الأطراف الثالثة كما مل تقم بت�أكيد االفرتا�ضات االقت�صادية الأ�سا�سية التي
مت االعتماد عليها يف تلك املن�شورات .وبالتايل ،ال تقدم ال�شركة وال امل�ست�شار املايل وال مدراء االكتتاب وال متعهدي تغطية االكتتاب �أية تعهدات ب�ش�أن دقة هذه
املعلومات �أو اكتمالها.
بيانات الموارد المعدنية واحتياطيات المعادن الخام

هناك درجة من عدم اليقني يف تقدير وت�صنيف احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية والدرجات املوازية التي يتم ا�ستخراجها �أو املخ�ص�صة للإنتاج
امل�ستقبلي .وحتى يتم ا�ستخراج احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية ومعاجلتها بالفعل ،يجب اعتبار كمياتها ودرجاتها على �أنها تقديرية .وتختلف كمية
احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية ح�سب �أ�سعار املعادن وتكاليف الت�شغيل وعوامل التعديل الأخرى كما يتم حتديد تقديرات احتياطي اخلام على �أ�سا�س
توقعات ال�شركة �أو الأ�شخا�ص املخت�صني للأ�سعار على املدى الطويل ودرجات العزل والتكاليف التي قد تكون غري دقيقة .وقد ي�ؤثر �أي تغيري جوهري يف كمية �أو
جودة احتياطيات املعادن اخلام �أو ن�سبة التعرية على اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع .وقد ال ميكن مطابقة نتائج االختبارات املعملية ال�صغرية ال�ستخراج الذهب
�أو املعادن الأخرى باختبارات اال�ستخراج الكبرية التي جترى حتت ظروف املوقع خالل فرتة االنتاج .كما قد تتطلب التقلبات يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ونتائج
احلفر واختبارات املعادن و�إنتاج وتقييم خطط املناجم الالحقة لتاريخ �أي تقديرات مراجعة تلك التقديرات .وقد ال تطابق كميات ودرجات احتياطيات املعادن
اخلام امل�ستخرجة واملعاجلة مع معدالت اال�ستخراج والكميات والدرجات املتوقعة حالي ًا .كما قد يكون لأي انخفا�ض جوهري يف تقديرات احتياطيات املعادن اخلام
�أو قدرة ال�شركة على ا�ستخراج احتياطيات املعادن اخلام هذه �آثار ًا �سلبية على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها .يتعني على
املكتتبني املحتملني قراءة هذا الق�سم باالقرتان مع الق�سم رقم« 2عوامل املخاطرة» الوارد بهذه الن�شرة ،وال �سيما اخلطر الوارد بعنوان «الكمية والدرجة الفعلية
الحتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية لل�شركة ومعدل �إنتاجها قد ال يتفق مع التوقعات احلالية �إذ �أن احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية تقديرية».
النظام الأ�سرتايل لإعداد تقارير نتائج عمليات التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام ()JORC: Mineral Resources and Ore Reserves
(«نظام جورك») هو نظام معرتف به دولي ًا ي�ضع حد �أدنى ملعايري الإبالغ العام عن نتائج عمليات التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام ويفرت�ض
ا�ستخدام افرتا�ضات اال�ستثمار املعقولة ،مبا يف ذلك ا�ستخدام �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية املتوقعة على املدى الطويل يف تقدير احتياطيات املعادن اخلام.
مت ن�شر نظام جورك لأول مرة يف عام 1989م ومت حتديثه يف عام 1992م و1993م و1996م و1999م و2004م وكان �آخرها يف عام 2012م .كما �أن ال�شركة حالي ًا
يف مرحلة الرتقية من �إ�صدار 2004م لنظام جورك («جورك 2004م») �إلى �إ�صدار 2012م لنظام جورك («جورك 2012م») .ويبني اجلدول �أدناه ما �إذا كانت
بيانات املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام الواردة يف هذه الن�شرة فيما يتعلق باملنجم �أو امل�شروع املعني حتتوي على امل�ستندات الأ�سا�سية الالزمة لالمتثال
مع جورك 2004م �أو جورك 2012م .املوارد املعدنية �أو احتياطيات املعادن اخلام غري الواردة �أدناه قد ال حتتوي على بيانات امل�ستندات الأ�سا�سية الالزمة لالمتثال
مع جورك 2004م �أو جورك 2012م.

ج

جدول رقم ( :)1-0جدول امل�ستندات الأ�سا�سية الالزمة لالمتثال مع جورك 2004م �أو جورك 2012م.
املكان

وقت التقدير

جورك 2012م

جورك 2004م

ال�شخ�ص املخت�ص واملنظمة التابع لها و�صاحب العمل

الفو�سفات
املوارد املعدنية
املناجم قيد التطوير
اخلرباء

يونيو 2013م

مارك كامبودنيك ،ماي�سام ( ،)MAusIMMا�س� .آر .كي.
كون�سيولتينج ()SRK Consulting

●

م�شاريع الك�شف والتنقيب
�أم وعال البلوك (القطعة) ب6

يوليو 2014م

●

دانيال ماريتون� ،سوفركو ()Sofreco

اجلالميد البلوك (القطعة) �أ1
�إلى �أ11

يونيو 2014م

●

دانيال ماريتون� ،سوفركو ()Sofreco

احتياطيات املعادن اخلام
املناجم قيد التطوير
اخلرباء

مار�س 2013م

جون مايلز ،IMMM ،ا�س� .آر .كي .كون�سيولتينج (SRK
)Consulting

●

البوك�سايت
املوارد املعدنية
املناجم املنتجة
البعيثة

فرباير 2011م

�ستيفان موجدريكا ،ماي�سام ( ،)MAusIMMاك�سرتاكت مايننج
()Xstract Mining

●

احتياطيات املعادن اخلام
املناجم املنتجة
البعيثة

مار�س 2011م

كيفن �إيرفنغ ،ماي�سام ( ،)MAusIMMاك�سرتاكت مايننج
()Xstract Mining

●

الذهب
املوارد املعدنية
املناجم املنتجة
الأمار

يونيو 2013م

●

كاهان �سريفوي ،ماي�سام (� ،)MAusIMMأوبرتو ()Optiro

بلغة

�أكتوبر2013م

●

نيك زيبور� ،إف جي �إ�س ( ،)FGSوارديل ارم�سرتوجن الدولية
()Wardell Armstrong International

بلغة ال�شمايل

نوفمرب 2013م

●

نيك زيبور� ،إف جي �إ�س ( ،)FGSوارديل ارم�سرتوجن الدولية
()Wardell Armstrong International

ال�صخيربات

�إبريل 2013م

●

نيك زيبور� ،إف جي �إ�س ( ،)FGSوارديل ارم�سرتوجن الدولية
()Wardell Armstrong International

د

املكان

وقت التقدير

جورك 2012م

جورك 2004م

ال�شخ�ص املخت�ص واملنظمة التابع لها و�صاحب العمل

املن�صورة وامل�سرة

�إبريل 2013م

●

�إدموند جون �سايدز� ،آي �إم �إي �سي

الرجو م

�إبريل 2013م

●

�إدموند جون �سايدز� ،آي �إم �إي �سي

احتياطيات املعادن اخلام
املناجم املنتجة
الأمار

يونيو 2013م

●

را�سيل ماكبيث� ،أوبرتو ()Optiro

ال�صخيربات

�أكتوبر 2013م

●

دافيد �شيلكوتACSM، FIMMM، CEng ،

املن�صورة وامل�سرة

يناير 2014م

●

رالف بيرن� ،آي �إم �إي �سي

الرجوم

يناير 2014م

●

رالف بيرن� ،آي �إم �إي �سي

ت�شمل موارد ال�شركة املعدنية احتياطيات املعادن اخلام� ،أي �أن االحتياطيات م�شمولة يف الكمية الأكرب من املوارد .وقد مت تقريب جميع بيانات الكمية والدرجة �إلى
�أقرب عدد �صحيح منا�سب؛ لذا ف�إن الأرقام قد ال تكون دقيقة متام ًا .مت �إدراج املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام بن�سبة  ،% 100بغ�ض النظر عن ح�صة
ملكية ال�شركة يف كل م�شروع.
فيما يلي تعاريف املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام والفئات الفرعية املرتبطة بهما ،وهو حمدد يف جورك 2012م كما يلي:
املوارد املعدنية هي تركيز �أو وجود مواد لها فائدة اقت�صادية يف �أو على الق�شرة الأر�ضية بدرجة/نوعية وكمية معينة ت�شري �إلى احتماالت معقولة ب�إمكانية �إجراء
عملية ا�ستخراج اقت�صادية لهذه املواد يف نهاية املطاف .ويتم التعرف على موقع هذه املوارد املعدنية وكميتها ودرجتها ومدى ا�ستمرارية توافرها وخ�صائ�صها
اجليولوجية الأخرى �أو تقديرها �أو تف�سريها من خالل �أدلة ومعرفة جيولوجية حمددة ،مبا يف ذلك �أخذ عينات من هذه املواد .وتنق�سم املوارد املعدنية ،من �أجل
زيادة الثقة اجليولوجية� ،إلى الفئات التالية« :م�ستنبطة» و«م�ستدل عليها» و«مقدرة».
املوارد املعدنية امل�ستنبطة هي نوع من املوارد املعدنية التي تقدر كميتها �أو درجتها �أو نوعيتها على �أ�سا�س الأدلة اجليولوجية املحدودة وبطريقة �أخذ العينات.
وتكون الأدلة اجليولوجية كافية للإ�شارة �إلى وجود التكوين املعدين ولكنها ال ت�ؤكد اال�ستمرارية اجليولوجية ووجود درجات لهذا املعدن .ويعتمد ذلك على معلومات
اال�ستك�شاف والتنقيب و�أخذ العينات ومعلومات االختبارات التي مت جمعها من خالل التقنيات املالئمة من مواقع مثل النتوءات واخلنادق واحلفر واحلفريات
والفتحات الأر�ضية .كما �أن درجة الثقة ببيانات املوارد امل�ستنبطة �أقل من درجة الثقة ببيانات املوارد امل�ستدل عليها ويجب عدم حتويلها �إلى احتياطيات خام.
ويتوقع ب�شكل معقول �أن يتم حتويل غالبية املوارد املعدنية امل�ستنبطة �إلى درجة موارد معدنية م�ستدل عليها من خالل اال�ستك�شاف امل�ستمر.
املوارد املعدنية امل�ستدل عليها هي نوع من املوارد املعدنية التي تقدر كميتها �أو درجتها �أو نوعيتها وكثافتها و�شكلها وخ�صائ�صها الفيزيائية بثقة كافية لل�سماح
بتطبيق عوامل التعديل بتف�صيل كاف لدعم تخطيط املنجم وتقييم اجلدوى االقت�صادية من املخزون .ويتم احل�صول على الأدلة اجليولوجية من البيانات
التف�صيلية واملوثوقة لعمليات اال�ستك�شاف والتنقيب و�أخذ العينات واالختبارات والتي مت جمعها من خالل التقنيات املالئمة من مواقع مثل النتوءات واخلنادق
واحلفر واحلفريات والفتحات الأر�ضية ،وتعترب كافية الفرتا�ض اال�ستمرارية اجليولوجية والدرجة/النوعية بني النقاط التي يتم عندها جمع البيانات و�أخذ
العينات .كما �أن درجة الثقة ببيانات املوارد امل�ستدل عليها �أقل من درجة الثقة ببيانات املوارد املقدرة وميكن حتويلها فقط �إلى احتياطي معدن خام حمتمل.
املوارد املعدنية املقدرة هي نوع من املوارد املعدنية التي تقدر كميتها ودرجتها �أو نوعيتها وكثافتها و�شكلها وخ�صائ�صها الفيزيائية بثقة كافية لل�سماح بتطبيق
عوامل التعديل لدعم التخطيط املف�صل للمنجم و�إجراء التقييم النهائي للجدوى االقت�صادية من املخزون .ويتم احل�صول على الأدلة اجليولوجية من البيانات
التف�صيلية واملوثوقة لعمليات اال�ستك�شاف والتنقيب و�أخذ العينات واالختبارات والتي مت جمعها من خالل التقنيات املالئمة من مواقع مثل النتوءات واخلنادق
واحلفر واحلفريات والفتحات الأر�ضية ،وتعترب كافية لت�أكيد اال�ستمرارية اجليولوجية والدرجة/النوعية بني النقاط التي يتم عندها جمع البيانات و�أخذ العينات.
كما �أن درجة الثقة ببيانات املوارد املعدنية املقدرة �أعلى من درجة الثقة يف كل من املوارد املعدنية امل�ستدل عليها واملوارد املعدنية امل�ستنبطة .وميكن حتويل املوارد
املعدنية املقدرة �إلى احتياطي معدن خام م�ؤكد �أو �إلى احتياطي معدن خام حمتمل حتت ظروف معينة.
عوامل التعديل هي اعتبارات ت�ستخدم لتحويل املوارد املعدنية �إلى احتياطيات خام .ومن هذه العوامل على �سبيل املثال ال احل�صر التعدين واملعاجلة وال�صناعات
التعدينية والبنية التحتية والعوامل االقت�صادية والت�سويق والعوامل القانونية والبيئية واالجتماعية واحلكومية.
احتياطيات املعادن اخلام هو اجلزء القابل للتعدين اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املقدرة و�/أو امل�ستدل عليها .وت�شتمل هذه االحتياطيات على مواد تخفيف وبدالت
للخ�سائر التي قد حتدث عند تعدين املواد �أو ا�ستخراجها ويتم حتديدها من خالل درا�سات جدوى م�سبقة �أو درا�سات جدوى حالية (ح�سب االقت�ضاء) والتي ت�شمل
تطبيق عوامل التعديل .تثبت مثل هذه الدرا�سات �أن اال�ستخراج ميكن �أن يكون مربر ًا ب�شكل معقول يف وقت الإبالغ .ويجب الإف�صاح عن االفرتا�ضات والنتائج
الأ�سا�سية لدرا�سة اجلدوى امل�سبقة �أو درا�سة اجلدوى احلالية يف وقت الإبالغ عن احتياطيات خام جديدة �أو متغرية ب�شكل كبري .تنق�سم احتياطيات املعادن اخلام
من �أجل زيادة الثقة �إلى «حمتملة» و «م�ؤكدة».

هـ

احتياطي اخلام املحتمل هو اجلزء القابل للتعدين اقت�صادي ًا من موارد معدنية م�ستدل عليها ويف بع�ض احلاالت من موارد معدنية مقدرة .كما �أن درجة الثقة
ببيانات عوامل التعديل املطبقة على احتياطي معدن خام حمتمل �أقل من تلك املطبقة على احتياطي معدن خام م�ؤكد .ودرجة الثقة يف احتياطي معدن خام حمتمل
�أقل منها يف احتياطي معدن خام م�ؤكد ولكن نوعيته كافية ليكون مبثابة �أ�سا�س التخاذ قرار ب�ش�أن تطوير احلقل.
احتياطي اخلام امل�ؤكد هو اجلزء القابل للتعدين اقت�صادي ًا من مورد معدين مقدر .وتنطوي احتياطيات املعادن اخلام امل�ؤكدة على درجة من الثقة يف عوامل
التعديل .ويعترب احتياطي اخلام امل�ؤكد �أعلى ثقة من حيث تقديرات االحتياطيات .وميكن �أن يعني �أ�سلوب التمعدن �أو العوامل الأخرى �أن احتياطيات املعادن اخلام
امل�ؤكدة ال ميكن احل�صول عليها من بع�ض احلقول.
ال�شخ�ص املخت�ص هو �شخ�ص خمت�ص يف �صناعة املعادن وهو ع�ضو �أو زميل يف املعهد الأ�سرتايل للتعدين وعلم املعادن �أو معهد علماء اجليولوجيا الأ�سرتايل �أو
مب�ؤ�س�سة مهنية معرتف بها كما هو وارد يف القائمة املتوفرة على موقع نظام جورك وموقع بور�صة الأوراق املالية الأ�سرتالية .فهذه املنظمات لديها �إجراءات ت�أديبية
نافذة مبا يف ذلك �صالحيات تعليق ع�ضوية �أحد الأع�ضاء �أو طرده .ويجب �أال تقل اخلربة التي يتمتع بها ال�شخ�ص املخت�ص عن خم�س �سنوات من العمل يف �صناعة
املعادن �أو يف �أنواع احلقل املعني والن�شاط الذي ي�ضطلع به ذلك ال�شخ�ص.
�إن احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية عر�ضة للتغيريات الناجمة عن عوامل خمتلفة مبا يف ذلك ا�ستنفاذ املناجم الت�شغيلية .مل يطر�أ �أي تغيري جوهري يف
تقديرات احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية املذكورة يف هذه الن�شرة منذ تواريخ التقارير املذكورة �أعاله.

عرض المعلومات المالية
ما مل يذكر خالف ذلك ،فقد مت احل�صول على املعلومات املالية ب�ش�أن امليزانية العمومية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية يف هذه الن�شرة من امل�صادر التالية:
 فيما يتعلق بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو2013م و 30يونيو2014م ،من القوائم املالية املوحدة املرحلية غري املدققة للمجموعة عن فرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو2014م (مبا يف ذلك املعلومات املقارنة كما يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو2013م («القوائم املالية املرحلية غري
املدققة بتاريخ  30يونيو2014م»)؛
 فيما يتعلق بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و  31دي�سمرب 2012م من القوائم املالية املوحدة املدققة للمجموعة كما يف ال�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013م مبا يف ذلك معلومات املقارنة حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م («القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2013م»)؛
 فيما يتعلق بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ،من القوائم املالية املوحدة املدققة للمجموعة كما يف فرتة ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2012م مبا يف ذلك معلومات املقارنة حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م («القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2012م»)؛
القوائم املالية املرحلية غري املدققة بتاريخ  30يونيو2014م ،والقوائم املالية املوحدة ل�سنة 2013م ،والقوائم املالية املوحدة ل�سنة 2012م (ي�شار �إليها جمتمعة
بـ «القوائم املالية») .مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .وقد قامت �شركة �إرن�ست �آند يونغ
بتدقيق القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2013م بينما قامت �شركة براي�س ووتر هاوو�س كوبرز بتدقيق القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2012م .تن�شر املجموعة قوائمها
املالية بالريال ال�سعودي .يف هذه الن�شرة وما مل ُين�ص على خالف ذلكُ ،يق�صد بالإ�شارة �إلى «الريال» و«الريال ال�سعودي» عملة اململكة و ُيق�صد بالإ�شارات �إلى
«الهللة» الوحدة الفرعية املكونة للريـال.
تنتهي ال�سنة املالية للمجموعة يف  31دي�سمرب و�أي �إ�شارة يف هذه الن�شرة �إلى �أي �سنة معينة هي �إ�شارة �إلى فرتة الـ � 12شهر ًا املنتهية يف 31دي�سمرب من تلك ال�سنة.
خ�ضعت بع�ض الأرقام والن�سب املئوية يف هذه الن�شرة للتقريب والتعديل .وعليه فقد تتباين الأرقام املبينة لنف�س الفئة املُقدمة يف جداول خمتلفة ب�شكل طفيف كما
�أن الأرقام املبينة ك�إجماليات يف بع�ض اجلداول قد ال تكون جتميع ًا ح�سابي ًا للأرقام التي ت�سبقها.
مقارنة معلومات الشركة المالية

املعلومات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م امل�ضمنة يف القوائم املالية املوحدة لل�سنة 2012م خمتلفة عن املعلومات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012م امل�ضمنة يف القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2013م لغر�ض املقارنة.
املعلومات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م امل�ضمنة يف القوائم املالية املوحدة لل�سنة 2013م حتتوي على �إعادة ت�صنيف لغر�ض عك�س طبيعة امليزانية
وللتوافق مع عر�ض املعلومات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 2013م ،كما مت الإ�شارة لذلك يف املالحظة  46يف القوائم املوحدة ل�سنة 2013م حيث تت�ضمن:
 �إعادة ت�صنيف الدفعات املقدمة وتكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة و�أ�صول الك�شف والتقييم البالغة  710مليون ريال و 657مليون ريال و  68مليون
ريال على التوايل لتكون ر�أ�س مال قيد العمل.
 �إعادة ت�صنيف تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة للعقارات وامل�صانع واملعدات والأ�صول غري امللمو�سة والنفقات امل�ؤقتة املجردة البالغة  49مليون
ريال و  64مليون ريال و 42مليون ريال على التوايل.
مت ا�ستخال�ص املعلومات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م وامل�ضمنة يف هذه الن�شرة من القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2013م (با�ستثناء ما ي�شار
اليه يف القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2012م واملرفقة بهذه الن�شرة).

و

كما مت ا�ستخال�ص املعلومات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م من القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2012م .ولهذا فلم يتم تعديل املعلومات املالية لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م لتعك�س �أثر تطبيق التغيريات املذكورة �أعاله .ولو مت تعديل املعلومات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
لتعك�س تلك التغيريات ،لأ�صبحت كما يلي:



�إعادة ت�صنيف الدفعات املقدمة وتكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة البالغة  574مليون ريال و  278مليون ريال على التوايل لتكون ر�أ�س مال قيد
العمل.
�إعادة ت�صنيف تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة للأ�صول غري امللمو�سة والنفقات امل�ؤقتة املجردة البالغة  26مليون ريال و  53مليون ريال على
التوايل.

التوقعات والبيانات المستقبلية

مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل
ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
هناك بيانات معينة يف هذه الن�شرة متثل «بيانات م�ستقبلية» ،والتي ي�ستدل عليها ب�شكل عام من خالل ما ي�ستخدم فيها من كلمات متعلقة بامل�ستقبل مثل «يخطط»
و«يعتزم» و «ينوي» و«يقدر» و «يعتقد» و «يتوقع» و «من املتوقع» و «ميكن» و «من املمكن» و «يحتمل» و «من املحتمل» و «�سوف» و «قد» �أو �صيغ النفي لهذه املفردات
�أو غريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه البيانات امل�ستقبلية وجهة نظر ال�شركة احلالية ب�ش�أن الأحداث امل�ستقبلية ولكنها ال ت�شكل
�ضمان ًا �أو ت�أكيد ًا لأي �أداء فعلي م�ستقبلي لل�شركة� ،إذ �أن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو �إجنازاتها �أو نتائجها وت�ؤدي �إلى
اختالفها ب�شكل كبري عما ت�ضمنته هذه البيانات �صراحة �أو �ضمن ًا .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث
تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع الق�سم رقم« 2عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة) .وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه العوامل �أو لو ثبت عدم
�صحة �أو عدم دقة �أي من التوقعات �أو التقديرات الواردة يف هذه الن�شرة ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يتعني على ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على
هذه الن�شرة وقبل قبول و�إدراج الأ�سهم يف القائمة الر�سمية بـ (�أ) حدوث �أي تغري ملحوظ يف �أمور جوهرية يف هذه الن�شرة �أو يف �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد
الت�سجيل والإدراج؛ �أو (ب) ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يجب ت�ضمينها يف الن�شرة .وفيما عدا هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أية
معلومات عن ال�صناعة �أو ال�سوق �أو �أي �إفادات م�ستقبلية واردة يف هذه الن�شرة �سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو نتيجة حوادث م�ستقبلية �أو غري ذلك.
ونتيجة لهذه املخاطر والأمور غري امل�ؤكدة والتقديرات ،ف�إن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث بال�شكل الذي تتوقعه
ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا .وعليه ،يتعني على املكتتبني املحتملني فح�ص جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه الإي�ضاحات مع عدم االعتماد على هذه
الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

ز

دليل الشركة
أعضاء مجلس االدارة

تدار ال�شركة من قبل جمل�س �إدارة مكون من � 9أع�ضاء ،ويتكون جمل�س �إدارة ال�شركة احلايل من ال�سادة التالية �أ�سمائهم:
جدول رقم (� :)2-0أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.
اال�سم

تاريخ الع�ضوية

املن�صب

اجلن�سية

حالة الع�ضوية

 .1املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف

رئي�س املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

 .2معايل الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل اخلرا�شي

ع�ضو املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة

 .3معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبد الرحمن القويز

ع�ضو املجل�س

2014/01/01م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال مل�ؤ�س�سة
الت�أمينات االجتماعية

 .4الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان

ع�ضو املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة

 .٥الدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

ع�ضو املجل�س

1997/7/19م

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

 .٦املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل

ع�ضو املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة

 .٧املهند�س خالد بن حمد ال�سناين

ع�ضو املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة

 .٨املهند�س خالد بن �صالح املديفر

الرئي�س واملدير
التنفيذي

2011/10/25م

�سعودي

ع�ضو تنفيذي

 . ٩املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري*

ع�ضو املجل�س
ال�سابق

2011/10/25م

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

* بقي مقعد املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري�شاغرا لعدم ح�صوله على الأ�صوات الكافية نظاما للتعيني يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد يف 1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م) .و
قد �أعلنت ال�شركة �أنه �سيتم الت�صويت لتعيني ع�ضو ًا م�ستق ًال للمقعد ال�شاغر يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املزمع عقدها بتاريخ 1436/01/20هـ (املوافق  2014/11/13م) (الرجاء مراجعة اعالنات
ال�شركة على موقع تداول) .و�ستعلن ال�شركة على موقع تداول عن تعيني الع�ضو التا�سع امل�ستقل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.

ح

ال�شركة
�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
مبنى رقم 395
طريق �أبي بكر ال�صديق ،جنوب
�ص ب 68861
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966118748000 :
فاك�س+966118748300 :
الربيد الإلكرتوينinfo@maaden.com.sa :
املوقع الإلكرتوينhttp://www.maaden.com.sa :
ممثل ال�شركة املعتمد لدى الهيئة
املهند�س خالد بن �صالح املديفر
�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
مبنى رقم 395
طريق �أبي بكر ال�صديق ،جنوب
�ص ب 68861
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966118748000 :
فاك�س+966118748300 :
الربيد الإلكرتوينmudaiferk@maaden.com.sa :
املوقع الإلكرتوين http://www.maaden.com.sa

املهند�س خالد بن حمد ال�سناين
�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
مبنى رقم 395
طريق �أبي بكر ال�صديق ،جنوب
�ص ب 68861
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966118748000 :
فاك�س+966118748300 :
الربيد الإلكرتوينsananik@maaden.com.sa :
املوقع الإلكرتوينhttp://www.maaden.com.sa :

ط

المستشارون
امل�ست�شار املايل
�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة
املركز الرئي�سي لإت�ش �إ�س بي �سي
طريق العليا
�ص ب 9084
الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112992313 :
فاك�س+966112992424 :
الربيد الإلكرتوينsaudiarabia@hsbc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.hsbcsaudi.com :
مدراء االكتتاب
جي �آي بي كابيتال املحدودة
الدور الثالث ،برج التعاونية اجلنوبي
طريق امللك فهد
�ص .ب89589 .
الريا�ض11673 ،
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112180555 :
فاك�س+966112180055 :
الربيد الإلكرتوينcontact@gibcapital.com :
املوقع الإلكرتوينhttp://www.gibcapital.com :
�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة
املركز الرئي�سي لإت�ش �إ�س بي �سي
طريق العليا
�ص ب 9084
الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112992313 :
فاك�س+966112992424 :
الربيد الإلكرتوينsaudiarabia@hsbc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.hsbcsaudi.com :
متعهدو تغطية االكتتاب
متعهد تغطية االكتتاب الرئي�سي
�شركة �سامبا لال�ستثمار و�إدارة الأ�صول (�سامبا كابيتال)
برج اململكة ،الدور 14
�ص.ب220007 .
الريا�ض11311 ،
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 477 4770 :
فاك�س+966 11 211 7438 :
الربيد الإلكرتوينinfo@sambacapital.com:
املوقع الإلكرتوينwww.sambacapital.com :

ي

متعهدو تغطية االكتتاب الإ�ضافيون
اجلزيرة للأ�سواق املالية املحدودة
�ص .ب20438 .
الريا�ض11455 ،
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112256000 :
فاك�س+966112256068 :
الربيد الإلكرتوينRningombam@aljaziracapital.com.sa :
املوقع الإلكرتوينhttp://www.aljaziracapital.com.sa :
جي �آي بي كابيتال املحدودة
الدور الثالث ،برج التعاونية اجلنوبي
طريق امللك فهد
�ص .ب89589 .
الريا�ض11673 ،
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112180555 :
فاك�س+966112180055 :
الربيد الإلكرتوينcontact@gibcapital.com :
املوقع الإلكرتوينhttp://www.gibcapital.com :
�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة
املركز الرئي�سي لإت�ش �إ�س بي �سي
طريق العليا
�ص ب 9084
الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112992313 :
فاك�س+966112992424 :
الربيد الإلكرتوينsaudiarabia@hsbc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.hsbcsaudi.com :
�سوق الأ�سهم
�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).
مبنى التعاونية  -الربج ال�شمايل
طريق امللك فهد
�ص ب 60612
الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112189999 :
فاك�س+966112181220 :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :

ك

امل�ست�شار القانوين
مكتب املحامي �سلمان بن متعب ال�سديري بالتعاون مع ليثم �آند واتكنز
طريق امللك فهد
�أبراج التطوير ،الربج  ،1الطابق ال�سابع
�ص ب  ،17411الريا�ض  ،11474اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112072500 :
فاك�س+966112072577 :
الربيد الإلكرتوينinforiyadh@lw.com :
املوقع الإلكرتوينwww.lw.com :

Law Ofﬁce of Salman M. Al-Sudairi in association with

LLP

م�ست�شار العناية املهنية املالية
كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان
برج كي بي �إم جي
طريق �صالح الدين الأيوبي
�ص ب  ،92876الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966118748500 :
فاك�س+966118748600 :
الربيد الإلكرتوينmarketingsa@kpmg.com :
املوقع الإلكرتوينwww.kpmg.com.sa :
مراجعو احل�سابات للمجموعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م
�إرن�ست �آند يونغ
الطابق  6و ،14برج مكتب الفي�صلية
طريق امللك فهد
�ص ب  ،2732الريا�ض  ،11461اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112734740 :
فاك�س+966112734730 :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
مراجعو احل�سابات للمجموعة لل�سنوات املالية املنتهية  31دي�سمرب 2011م و2012م
براي�س ووتر هاو�س كوبرز
برج اململكة ،الدور 21
طريق امللك فهد
�ص ب  ،8282الريا�ض  ،11482اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112110400 :
فاك�س+966112110401 :
الربيد الإلكرتوينomar.alsagga@sa.pwc.com :
املوقع الإلكرتوينhttp://www.pwc.com :
امل�ست�شار الإعالين والإعالمي
�شركة ال�شواف العاملية
مركز ال�صفوة التجاري ،ال�سليمانية
�ص ب  43307الريا�ض  ، 11561اململكة العربية ال�سعودية
هاتف ، +966 )11( 2886632 :فاك�س+966 )11( 2886631 :
املوقع االلكرتوينwww.advert1.com :

قدم جميع م�ست�شاري ال�شركة �أعاله موافقتهم اخلطية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى ت�ضمني بياناتهم و�إفاداتهم بال�شكل وال�سياق
املو�ضح يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن م�ست�شاري ال�شركة و�شركاتها التابعة وموظفيها و�أقاربهم ال ميلكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة
يف تاريخ ن�شر هذه الن�شرة.
ل

البنوك التجارية التي تتعامل معها ال�شركة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
طريق املعذر
�س .ب  ،56006الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112899999 :
فاك�س+966114042311 :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�س .ب  ،833الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114774770 :
فاك�س+966114799402 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
البنك ال�سعودي الربيطاين
�سارع الأمري عبدالعزيز من م�ساعد بن جلوي
�س .ب  ،9084الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114050677 :
فاك�س+966112764356 :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
م�سرف الإمناء
برج العنود
طريق امللك فهد،
�س .ب ،66674 .الريا�س 11586
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112185555 :
فاك�س+966112185000 :
الربيد الإلكرتوينinfo@alinma.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alinma.com :
البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س .ب ،56921 .الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114029000 :
فاك�س+966114027747 :
الربيد الإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :

م

البنوك التجارية التي تتعامل معها ال�شركة
بنك البالد
�شارع ال�ستني
�ص .ب ،140 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114798888 :
فاك�س+966114798898 :
الربيد الإلكرتوينinfo@bankalbilad.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.bankalbilad.com :
بنك اجلزيرة
طريق امللك عبد العزيز
�ص .ب ،6277 .جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966126098888:
فاك�س+966126098881 :
الربيد الإلكرتوينinfo@baj.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص .ب ،22622 .الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114013030 :
فاك�س+966114042618 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص .ب ،1467 .الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114010288 :
فاك�س+966114031104 :
الربيد الإلكرتوينcsc@saudihollandibank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.shb.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص .ب ،3555 .جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966126493333 :
فاك�س+966126437426 :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :

ن

البنوك التجارية التي تتعامل معها ال�شركة
البنك ال�سعودي لال�ستثمار
طريق املعذر
�ص .ب ،3533 .الريا�ض 11481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114786000 :
فاك�س+966114776781 :
الربيد الإلكرتوينir@saib.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.saib.com.sa :
بي �إن بي باريبا البحرين
مرف�أ البحرين املايل ،الربج الغربي ،طريق امللك في�صل
�ص.ب  - 5253املنامة ،مملكة البحرين
هاتف+97317866626 :
فاك�س+97317866601 :
الربيد االلكرتوينsouad.hindawi@bnpparibas.com :
املوقع االلكرتوينwww.mea.bnpparibas.com :
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
برج امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،املنطقة الدبلوما�سية
�ص.ب ،5698 .املنامة ،مملكة البحرين
هاتف+97317543000 :
فاك�س+97317533163 :
الربيد االلكرتوينwebmaster@arabbanking.com :
املوقع االلكرتوينwww.arabbanking.com :
�ستاندرد ت�شارترد بنك هونغ كونغ
�ص.ب ،21 .هونغ كونغ
هاتف+85228868888 :
فاك�س+85225354282 :
الربيد االلكرتوينinvestor.relations@sc.com :
املوقع االكرتوينwww.sc.com/hk :
بنك �أوف طوكيو-ميت�سوبي�شي يو �إف جي ليمتد
رومبيكر بلي�س 25 ،رومبيكر �سرتيت ،لندن� ،إي �سي  2واري � 9أيه �إن ،اململكة املتحدة
هاتف+442075771000 :
فاك�س+442076288241 :
الربيد االلكرتوينinfo@mufg.jp :
املوقع االلكرتوينwww.bk.mufg.jp/global :
ميزوهو بنك ،ليمتد
براكني هاو�س ،ون فرايدي �سرتيت ،لندن �إي �سي � 4إم  9جيه �أيه ،اململكة املتحدة
هاتف+442070124000 :
فاك�س+60320586988 :
الربيد االلكرتوينinquiries@mizuhocbus.com :
املوقع االلكرتوينwww.mizuhobank.com/uk :
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البنوك التجارية التي تتعامل معها ال�شركة
بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
اإعمار �سكوير
�س.ب502601 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+97142288007 :
فاك�س+97144267397 :
الربيد اللكرتوينcontactus.me@hsbc.com :
املوقع اللكرتوينwww.hsbc.ae :
بنك الإمارات دبي الوطني
طريق امللك فهد
�س.ب 8166 .الريا�س 11482
الريا�س ،اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112825555 :
فاك�س+966112825500 :
الربيد اللكرتوينinfo@emiratesnbd.com :
املوقع اللكرتوينwww.emiratesnbd.com.sa :
بنك م�سقط
طريق امللك فهد
�س.ب ،54488 .الرمز الربيدي 11514
هاتف+966122799888 :
فاك�س+96612799898 :
الربيد اللكرتوينinfo@bankmuscat.com :
املوقع اللكرتوينwww.bankmuscat.com :
دويت�سه بنك
برج الفي�سلية ،الدور  ،17طريق امللك فهد  -حي العليا
�س.ب 301806 .الريا�س 11372
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112739700 :
فاك�س+966112739777 :
الربيد اللكرتوينdb.ir@db.com :
املوقع اللكرتوينwww.db.com :
بنك اخلليج الدويل
مبنى الدويل� 3 ،سارع الق�سر� ،س.ب1017 .
املنامة ،البحرين
هاتف+97317522633 :
فاك�س+97317522633 :
الربيد اللكرتوينinfo@gibbah.com :
املوقع اللكرتوينwww.gib.com :

ع

البنوك التجارية التي تتعامل معها ال�شركة
بنك اأبو ظبي الوطني
برج بنك اأبو ظبي الوطني
�سارع ال�سيخ خليفة
4
اأبوظبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف+97126111111 :
فاك�س+97126273170 :
الربيد اللكرتوينcustomersupport@nbad.com :
املوقع اللكرتوينwww.nbad.com :
بي اإن بي باريبا ال�سعودية
طريق امللك فهد  -برج الفي�سلية
�س.ب ،56300 .الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112739109 :
فاك�س+966112739193 :
الربيد اللكرتوينlamyaa.alajaji@bnpparibas.com :
املوقع اللكرتوينwww.mea.bnpparibas.com :
بنك اأوف طوكيو-ميت�سوبي�سي (دبي)
الدور الثالث ،اجلناح الأي�سر ،البوابة ،مركز دبي املايل العاملي
�س.ب ،506614 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+97143875000 :
فاك�س :ل يوجد
الربيد اللكرتوينinfo@mufg.jp :
املوقع اللكرتوينwww.bk.mufg.jp/global :
كريديت اأجريكول �سي.اآي.بي.
برودووك هاو�س ،5 ،اأببولد �سرتيت ،اإي �سي  2اأيه  2دي اأيه لندن
هاتف+442072145000 :
فاك�س+442072145999 :
الربيد اللكرتوينFrederic.detoldi@ca-cib.com :
املوقع اللكرتوينwww.ca-cib.com :
�ستاندرد ت�سارترد بنك (لندن)
 1با�سنغل اأفينو ،لندن ،اإي �سي  2فيه  5دي دي
هاتف+442078858888 :
فاك�س+442078859999 :
الربيد اللكرتوينinvestor.relations@sc.com :
املوقع اللكرتوين/https://www.sc.com/uk :
البنك العربي
 80ريفلز بلي�س  20-32# ،يو اأو بيه بالزا � 2سينغافورة 048624
هاتف+6565330055 :
فاك�س+6565322150 :
الربيد اللكرتوينjhchung@arabbank.com.sg :
املوقع اللكرتوينwww.arabbank.com :
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البنوك التجارية التي تتعامل معها ال�شركة
بنك قطر الوطني
مبنى بنك قطر الوطني
�شارع الكورني�ش
1000
قطر
هاتف+97444407407 :
فاك�س97444413753 :
الربيد االلكرتوينpr@qnb.com.qa :
ccsupport@qatarbank.com
املوقع االلكرتوينwww.qnb.com.qa :
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اجلهات امل�شتلمة
م�سرف الإمناء
برج العنود
طريق امللك فهد،
�س .ب ،66674 .الريا�س 11586
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112185555 :
فاك�س+966112185000 :
الربيد الإلكرتوينinfo@alinma.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alinma.com :
�سركة الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار
�سارع العليا
�س .ب ،28 .الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966112116000 :
فاك�س+966114600705 :
الربيد الإلكرتوينalrajhibank.com.sa@contactcenter1 :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س .ب ،56921 .الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114029000 :
فاك�س+966114027747 :
الربيد الإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :
بنك البالد
�سارع ال�ستني
�س .ب ،140 .الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114798888 :
فاك�س+966114798898 :
الربيد الإلكرتوينinfo@bankalbilad.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.bankalbilad.com :
بنك اجلزيرة
طريق امللك عبد العزيز
�س .ب ،6277 .جدة ،21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966126098888:
فاك�س+966126098881 :
الربيد الإلكرتوينinfo@baj.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :
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اجلهات امل�ستلمة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
طريق املعذر
�ص .ب ،56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+96611289999 :
فاك�س+966114042311 :
الربيد الإلكرتوين:
communications@alfransi.com.sa
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص .ب ،22622 .الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114013030 :
فاك�س+966114042618 :
الربيدالإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص .ب ،833 .الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114774770 :
فاك�س+966114799402 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص .ب ،1467 .الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114010288 :
فاك�س+966114031104 :
الربيد الإلكرتوينcsc@saudihollandibank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.shb.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص .ب ،3555 .جدة ،21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966126493333 :
فاك�س+966126437426 :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
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اجلهات امل�ستلمة
البنك ال�سعودي الربيطاين
�شارع الأمري عبدالعزيز من م�ساعد بن جلوي
�ص .ب ،9084 .الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114050677 :
فاك�س+966112764356 :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
البنك ال�سعودي لال�ستثمار
طريق املعذر
�ص .ب ،3533 .الريا�ض 11481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966114786000 :
فاك�س+966114776781 :
الربيد الإلكرتوينir@saib.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.saib.com.sa :

ش

ملخص الطرح
يتعني على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية من عدمه� .إن ق�سم ملخ�ص الطرح هذا يعترب ملخ�ص لبع�ض
املعلومات الواردة تف�صي ًال يف هذه الن�شرة وال يحتوي على كافة املعلومات التي يجب على املكتتبني املحتملني مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار باالكتتاب يف �أ�سهم
حقوق الأولوية .لذا ينبغي �أن ي�ستند �أي قرار يتخذه �أي مكتتب حمتمل باالكتتاب يف هذه الأ�سهم على مراجعة هذه الن�شرة ب�أكملها .ويجب عليهم قراءة هذه
الن�شرة ب�أكملها بعناية ،مبا يف ذلك القوائم املالية والإي�ضاحات ذات ال�صلة واملعلومات الواردة حتت العناوين «عوامل املخاطرة» و«�إ�شعار هام» ،وذلك قبل اتخاذ
�أي قرار ا�ستثماري� .إن املفردات وامل�صطلحات التالية امل�ستخدمة يف هذا امللخ�ص وغري املعرفة فيه �ستكون لها املعاين املحددة لها يف الق�سم رقم« 1امل�صطلحات
والتعاريف» من هذه الن�شرة.
ال�شركة

�أن�شطة ال�شركة

ت�أ�س�ست �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) ك�شركة م�ساهمة مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/ال�صادر بتاريخ 1417/11/14هـ
(املوافق 1997/03/23م) وقرار جمل�س الوزراء رقم  179ال�صادر بتاريخ 1417/11/08هـ (املوافق 1997/03/17م) وب�سجل جتاري
رقم  1010164391بتاريخ 1421/11/10هـ (املوافق 2001/02/04م).
تعد ال�شركة من ال�شركات الرائدة يف جمال التعدين وال�صناعات التعدينية باململكة ،حيث متتلك جمموعة متنوعة من املوجودات التعدينية
يف مراحل خمتلفة من التطوير .تهدف ال�شركة �إلى ممار�سة خمتلف �أوجه الن�شاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل �صناعة التعدين مبا
يف ذلك تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة املعادن ومنتجاتها وم�ستح�ضراتها وال�صناعات ذات العالقة بها .وال يدخل يف ذلك البرتول والغاز
الطبيعي �إال فيما يتعلق بتح�سني منتجات وم�ستح�ضرات املعادن.

امل�ساهمون الكبار

طبيعة الطرح
ر�أ�س املال امل�صرح به قبل زيادة ر�أ�س املال
�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صرح بها
القيمة اال�سمية للأ�سهم
ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة
�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صرح بها بعد زيادة
ر�أ�س املال
�إجمايل عدد الأ�سهم اجلديدة
ن�سبة الأ�سهم اجلديدة للأ�سهم امل�صدرة
�سعر الطرح
�سعر ال�سهم املعدل

�إجمايل ح�صيلة �إ�صدار احلقوق
م�صاريف الطرح
اجمايل ح�صيلة الطرح بعد خ�صم
م�صاريف الطرح
تاريخ االحقية

امل�ساهم

ن�سبة امللكية

عدد اال�سهم قبل الطرح

�صندوق اال�ستثمارات العامة

� 462.500.000سهم

% 50

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

� 88.800.000سهم

% 9.6

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

� 68.450.000سهم

% 7.4

زيادة ر�أ�س املال من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية.
 9.250.000.000ريـال �سعودي.
� 925.000.000سهم.
 10رياالت �سعودية لل�سهم.
 11.684.782.610ريـال �سعودي.
� 1.168.478.261سهم.
�243.478.261سهم.
.% 26.3
 23ريـال �سعودي.
مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية الى  33.27ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري
العادية ،وبعد موافقة امل�ساهمني يف ال�شركة على زيادة ر�أ�س املال .وذلك ميثل انخفا�ض ًا يف �سعر ال�سهم مبقدار  2.70ريـال �سعودي لل�سهم
الواحد.
 5.600.000.000ريـال �سعودي.
 21.000.000ريـال �سعودي.
 5.579.000.000ريـال �سعودي.
نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي �ست�صوت على الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س مال ال�شركة بح�سب تو�صية جمل�س
االدارة وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٠هـ (املوافق ٢٠١٤/١١/١٣م).

ت

امل�ساهمون املقيدون
�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

م�ساهمي ال�شركة املقيدين يف �سجل ال�شركة عند نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
�سيح�صل كل من امل�ساهمني املقيدين يف تاريخ الأحقية على حق �أولوية واحد ( )1عن كل � 3.8سهم ميلكونه يف ذلك التاريخ .حيث مينح
كل حق �أولوية حلامله �أحقية االكتتاب يف �سهم واحد جديد ب�سعر الطرح.
�ستودع حقوق الأولوية هذه يف حمفظة امل�ساهمني املقيدين يف غ�ضون يومني من تاريخ الأحقية .و�سيتم �إبالغ امل�ساهمني املقيدين ب�إيداع
احلقوق يف حمافظهم.

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

جميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق االولوية خالل فرتة التداول.

عدد حقوق الأولوية

 243.478.261حق.

حقوق الأولوية
�إدراج وتداول حقوق الأولوية

هي �أوراق مالية قابلة للتداول متنح �صاحبها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،حيث مينح كل حق �أولوية حلامله �أحقية االكتتاب يف
�سهم واحد جديد ب�سعر الطرح .و�ستظهر حقوق الأولوية يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
تقوم تداول بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها .ويو�ضع رمز منف�صل حلقوق الأولوية لل�شركة (يكون م�ستق ًال عن
رمز �سهم ال�شركة على �شا�شة تداول).
وميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة االكتتاب وتداول حقوق الأولوية اخليارات التالية:
	.1االحتفاظ مبخ�ص�صاتهم من حقوق الأولوية وممار�ستها لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،بعدد احلقوق املخ�ص�صة لهم يف تاريخ
االحقية.
 .2بيع احلقوق املكت�سبة �أو جزء منها من خالل ال�سوق.
� .3شراء حقوق �إ�ضافية من خالل ال�سوق ،على �أن يكون االكتتاب يف احلقوق اال�ضافية يف فرتة االكتتاب الثانية فقط.
 .4عدم اتخاذ �أي �إجراء فيما يتعلق بحقوق الأولوية� ،سوا ًء ببيعها �أو ممار�سة احلق يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة .يف هذه احلالة
�سوف يتم بيعها من خالل الطرح املتبقي.
يحق للجمهور ،خالل فرتة التداول� ،شراء وبيع حقوق الأولوية من خالل تداول كما يحق له ممار�سة حقوق االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة
خالل مرحلة االكتتاب الثانية.
�سيقوم نظام تداول ب�إلغاء رمز �إ�صدار حقوق الأولوية اخلا�ص بال�شركة على �شا�شة تداول بعد انتهاء فرتة التداول .وبالتايل� ،سينتهي
التداول يف حقوق الأولوية بنهاية فرتة التداول.

عامل �أحقية االكتتاب

 0.26حق لكل �سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين مع العلم �أن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة على عدد
الأ�سهم احلالية لل�شركة.

القيمة الإر�شادية حلق الأولوية

ت�شري القيمة الإر�شادية حلق الأولوية �إلى الفرق بني قيمة الأ�سهم خالل فرتة التداول و�سعر الطرح .و�ستقوم تداول بح�ساب ون�شر القيمة
الإر�شادية للحقوق خالل مرحلة االكتتاب الأولى على موقعها على االنرتنت ،مع ت�أخري خم�س دقائق على الأقل.

�سعر تداول احلق

هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علم ًا �أن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل �آلية العر�ض والطلب يف ال�سوق وبالتايل ف�إنه قد يختلف عن
قيمة احلق الإر�شادية.

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ من يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) حتى يوم اخلمي�س 1436/02/05هـ (املوافق 2014/11/27م)،
ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقوقهم يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة� ،شريطة ا�ستمرار امتالك امل�ساهمني املقيدين حلقوق كافية يف ح�سابهم املعني يف نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب
الأولى مع فرتة التداول.

فرتة التداول

الفرتة من يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) حتى يوم اخلمي�س 1436/02/05هـ (املوافق 2014/11/27م) التي
ميكن للم�ساهمني املقيدين تداول حقوقهم خاللها.

مرحلة االكتتاب الثانية
تخ�صي�ص الأ�سهم

الفرتة من الأحد 1436/02/08هـ (املوافق 2014/11/30م) حتى الثالثاء 1436/02/10هـ (املوافق 2014/12/02م)
�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة لكل مكتتب بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح�( .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور
الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل الطرح املتبقي).

ث

طريقة االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية

�ستتوفر مناذج طلبات االكتتاب خالل مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية يف فروع اجلهات امل�ستلمة وعلى املوقع الإلكرتوين
لكل مدير اكتتاب .ينبغي ا�ستيفاء مناذج طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات املبينة يف الق�سم رقم�« 16شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه
الن�شرة.
ميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة حقوقهم على النحو التايل:
 .1خالل مرحلة االكتتاب الأولى ،ميكن للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة
يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت ايداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية  .و�سوف تتم املوافقة على االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة،
�شريطة ا�ستمرار امتالك امل�ساهمني املقيدين حلقوق �أولوية كافية يف ح�سابهم املعني يف نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب
الأولى مع فرتة التداول والتي ميكن خاللها للم�ساهمني املقيدين واجلمهور التداول يف حقوق الأولوية.
 .2خالل مرحلة االكتتاب الثانية ،ميكن جلميع حملة حقوق الأولوية بعد انتهاء تداولها يف املرحلة الأولى� ،سوا ًء كانوا م�ساهمني مقيدين
مل يقوموا مبمار�سة حقهم باالكتتاب �أو قاموا ب�شراء حقوق �إ�ضافية �أو م�شرتين حلقوق الأولوية خالل فرتة التداول ،ممار�سة حقهم يف
االكتتاب .وال يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه الفرتة.
يف حال مل يتم ممار�سة حقوق الأولوية من جانب الأ�شخا�ص امل�ستحقني قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية� ،سيتم طرح الأ�سهم املتبقية
الناجتة عن حقوق الأولوية التي مل يتم ممار�ستها يف الطرح املتبقي.
يف نهاية فرتة التداول ،وعند وجود �شخ�ص م�ستحق ميلك عدد �أقل من حقوق الأولوية املطلوبة للأ�سهم اجلديدة التي مت االكتتاب فيها،
ف�سيتم رف�ض طلب اكتتاب ذلك ال�شخ�ص كلي ًا �أو جزئي ًا .و�سيتم �إ�شعار املكتتب بذلك الرف�ض و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة ب�إعادة مبلغ االكتتاب
املرفو�ض.

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم اجلديدة التي تبقى دون اكتتاب بعد مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية.

الطرح املتبقي

�سيطلب من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي مت دعوتها من قبل مدراء االكتتاب تقدمي العرو�ض ل�شراء الأ�سهم املتبقية .وميكن للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية تقدمي هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الأحد 1436/02/15هـ (املوافق 2014/12/07م) وحتى ال�ساعة
� 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/02/16هـ (املوافق 2014/12/08م)� .سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ح�سب �سعر طرح الأ�سهم اجلديدة الذي تقدمه هذه امل�ؤ�س�سات ،مع �إعطاء الأولوية يف تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية التي تقدم �أعلى �سعر طرح ،حتى يتم تخ�صي�ص جميع الأ�سهم املتبقية .و�سيتم �إ�ضافة ك�سور الأ�سهم �إلى الأ�سهم املتبقية
وتداولها بنف�س الطريقة.

بيع الأ�سهم املتبقية

توزع جميع متح�صالت الأ�سهم املتبقية وبيع ك�سور الأ�سهم ب�سعر الطرح املدفوع على ال�شركة وتوزع �أي عائدات تزيد على �سعر الطرح
املدفوع على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كلي ًا �أو جزئي ًا يف الأ�سهم اجلديدة وتوزع كذلك على حاملي ك�سور الأ�سهم ويكون ذلك
بالتنا�سب مع حقوقهم يف تاريخ 1436/02/26هـ (املوافق 2014/12/18م) (راجع الق�سم رقم�« 16شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه
الن�شرة).
ح�صلت ال�شركة على خطابات ت�ؤكد ان �صندوق اال�ستثمارات العامة ينوي ان ي�شارك يف االكتتاب وميار�س حقوق الأولوية املمنوحة له وفقا
ل�شروطه واالكتتاب يف اال�سهم اجلديدة.

التعهد بتغطية االكتتاب

يف حال مل يتم االكتتاب من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بالأ�سهم املتبقية ،ف�سيتم تخ�صي�ص هذه الأ�سهم لكل من �شركة �سامبا لال�ستثمار
و�إدارة الأ�صول (�سامبا كابيتال) (بن�سبة  )%50و�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية (بن�سبة  )%24.1وجي �آي بي كابيتال املحدودة (بن�سبة
 )%22.3و�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (بن�سبة  )%3.6ب�صفتهم متعهدي تغطية االكتتاب يف الأ�سهم والذين �سيقومون
ب�شراء تلك الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح .بحيث يكون احلد الأق�صى لإجمايل عدد الأ�سهم التي �سيكتتب فيها متعهدو تغطية االكتتاب
� 243.478.261سهم جديد متثل  %100من الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة مبوجب االكتتاب (راجع الق�سم رقم" 18التعهد بتغطية االكتتاب"
من هذه الن�شرة).

عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

� 243.478.261سهم.

قيمة الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

 5.600.000.000ريـال �سعودي.

تداول الأ�سهم

يتم تداول الأ�سهم احلالية لل�شركة يف تداول .و�سيبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة يف تداول عند االنتهاء من جميع الإجراءات املتعلقة بت�سجيل
الأ�سهم اجلديدة وتخ�صي�صها و�إدراجها.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

تقدر املتح�صالت الإجمالية لهذا الطرح بـ  5.600.000.000ريـال �سعودي .ويتوقع �أن ي�صل �صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم
م�صاريف الطرح �إلى  5.579.000.000ريـال �سعودي (تقدر م�صاريف الطرح بـ  21.000.000ريـال �سعودي) .وتعتزم ال�شركة
ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب لدعم متويل ا�ستثمارات ال�شركة يف م�شروع وعد ال�شمال ،وموا�صلة متويل عمليات الأملنيوم ،وحتديد ًا
املنجم وامل�صفاة اللذين تتولى �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا بنائهما (راجع الق�سم رقم« 10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب» من هذه
الن�شرة).

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم وال يتمتع �أي م�ساهم بحقوق ت�صويت تف�ضيلية ،كما مينح كل �سهم �صاحبه احلق يف ح�ضور اجتماعات
اجلمعية العامة والت�صويت فيها .راجع الق�سم رقم« 25-13حقوق الت�صويت» من هذه الن�شرة.

خ

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سيتم دفع تعوي�ضات �إلى الأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم باالكتتاب كلي ًا �أو جزئي ًا يف �أ�سهم حقوق الأولوية �أو م�ستحقي
ك�سور الأ�سهم (�إن وجدت) يف موعد �أق�صاه يوم 1436/02/26هـ (املوافق  2014/12/18م) (راجع الق�سم رقم�" 16شروط وتعليمات
االكتتاب") .علم ًا ب�أن مبالغ التعوي�ض متثل باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية
الطرح املتبقي.

االحقية يف �أرباح الأ�سهم

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة من تاريخ ابتداء االكتتاب وعن ال�سنوات املالية التي
تليها (راجع الق�سم رقم�« 9سيا�سة توزيع الأرباح» من هذه الن�شرة).

عوامل املخاطرة

هناك بع�ض املخاطر التي تتعلق باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة .ويجب مراعاة هذه املخاطر بعناية قبل اتخاذ قرار باالكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة .ويجب قراءة هذه الن�شرة ب�أكملها بعناية ،مبا يف ذلك القوائم املالية والإي�ضاحات ذات ال�صلة واملعلومات الواردة حتت العناوين
«عوامل املخاطرة» و«�إ�شعار هام» ،قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري.

القيود على الأ�سهم

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول بتاريخ 1429/07/02هـ (املوافق 2008/07/05م) وعليه ف�إن فرتة حظر الت�صرف يف الأ�سهم قد
�إنق�ضت منذ عدة �سنوات ومل يعد هنالك �أي قيود على �أ�سهم ال�شركة.

تنويه :يجب درا�سة كل من ق�سم «�إ�شعار هام» والق�سم رقم« 2عوامل املخاطرة» الواردين يف هذه الن�شرة بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة
وفق هذه الن�شرة.

تواريخ مهمة للمكتتبين
تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين
يف 1436/01/20هـ (املوافق  2014/11/13م)

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وامل�ساهمني امل�ستحقني
تاريخ مرحلة االكتتاب الأولى وفرتة التداول

من تاريخ يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م)
الى يوم اخلمي�س 1436/02/05هـ (املوافق 2014/11/27م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

من تاريخ يوم الأحد 1436/02/08هـ (املوافق 2014/11/30م)
الى يوم الثالثاء 1436/02/10هـ (املوافق 2014/12/02م)
1436/02/10هـ (املوافق 2014/12/02م)

تاريخ انتهاء مرحلة االكتتاب الثانية و�آخر موعد لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب

من 1436/02/15هـ (املوافق 2014/12/07م)
حتى 1436/02/16هـ (املوافق 2014/12/08م)

تاريخ فرتة الطرح املتبقي
الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

 1436/02/19هـ (املوافق  2014/12/11م)

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب
وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم

 1436/02/26هـ (املوافق  2014/12/18م)
بعد االنتهاء من كافة الإجراءات ال�ضرورية �سيتم الإعالن عن التواريخ من خالل ال�صحف
املحلية وعلى موقع تداول.

توقع بدء التداول يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب

تواريخ اإلعالن المهمة
املعلِن

الإعالن

تاريخ الإعالن

�إعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية)

ال�شركة

يف 1436/01/20هـ (املوافق 2014/11/ 13م)

�إعالن نتائج انعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي ت�ضمنت املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة

ال�شركة

يف 1436/01/20هـ (املوافق  2014/11/13م)

�إعالن تعديل �سعر �سهم ال�شركة وايداع احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين و�إعالن قيمة احلق
الإر�شادية

تداول

يف 1436/01/23هـ (املوافق  2014/11/16م)

�إعالن حتديد فرتات االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

ال�شركة

يف 1436/01/20هـ (املوافق  2014/11/13م)

�إعالن تذكريي عن بدء مرحلة االكتتاب االولى وعن فرتة تداول حقوق االولوية

ال�شركة

يف 1436/01/25هـ (املوافق  2014/11/18م)

ذ

املعلِن

الإعالن

تاريخ الإعالن

�إعالن تذكريي عن �آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنويه باهمية بيع احلقوق ملن ال يرغب
باالكتتاب

تداول

يف 1436/02/05هـ (املوافق  2014/11/27م)

�إعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

يف 1436/02/08هـ (املوافق  2014/11/30م)

�إعالن تذكريي عن �آخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب ملرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

يف 1436/02/10هـ (املوافق  2014/12/02م)

�إعالن:
نتائج االكتتاب يف املرحلتني االولى والثانية
تفا�صيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها (ان وجدت) وبدء فرتة املتبقي

ال�شركة

يف 1436/02/12هـ (املوافق  2014/12/04م)

�إعالن نتائج الطرح املتبقي واال�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

ال�شركة

يف 1436/02/19هـ (املوافق  2014/12/11م)

�إعالن ب�إيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ املكتتبني

تداول

يف 1436/02/22هـ (املوافق  2014/12/14م)

�إعالن توزيع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) على الأ�شخا�ص امل�ستحقني

ال�شركة

يف 1436/02/26هـ (املوافق  2014/12/18م)

جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�صحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول
الإلكرتوين ( )www.tadawul.com.saوموقع الهيئة الإلكرتوين (.)www.cma.gov.sa
كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية يف البداية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني .ويف حال عدم ممار�سة حقوق االولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني ف�سوف
تطرح �أية �أ�سهم متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني على امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي .يتعني
على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج طلبات االكتتاب املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة خالل مرحلة االكتتاب
الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية (ح�سبما ينطبق) وت�سليمها �إلى �أي من تلك اجلهات قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية (حتى لو مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة
امل�ستلمة) .كما ميكن االكتتاب عرب االنرتنت �أو الهاتف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للأ�شخا�ص امل�ستحقني ،وذلك
ب�شرطني �أ�سا�سيني� )1( :أن يكون لل�شخ�ص امل�ستحق ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات؛ و(� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على البيانات �أو
املعلومات اخلا�صة بال�شخ�ص امل�ستحق (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا ما مل تكن هذه التعديالت قد بلغت للجهة امل�ستلمة
واعتمدت من قبلها.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات الواردة يف الق�سم رقم�« 16شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة.ويجب على كل مكتتب �أن يوافق على كافة
الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب وان يقوم بتعبئتها .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا
يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقدميه لأي من فروع اجلهات امل�ستلمة .ويعد منوذج
طلب االكتتاب مبجرد قبوله من جانب ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق (راجع الق�سم رقم�« 16شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة).

ض

أسئلة وأجوبة عن آلية إصدار حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تُمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين؟

يتم �إيداع حقوق الأولوية يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين خالل يومني من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة .و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني
املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد ب�إيداع احلقوق يف حمفظته عن طريق الإعالن على موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد ؟

عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على عامل االحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم �إنعقاد اجلمعية العامة
غري العادية.
ما هو عامل االحقية؟

هو العامل الذي ُيكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق االولوية امل�ستحقة له مقابل اال�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .على �سبيل
املثال� ،إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة لل�شركة �1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها �إلى 1.200
�سهم ،يكون عامل االحقية حينئذ � 1إلى � ( 5سهم واحد لكل خم�س �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟

�سيتم ايداع حقوق االولوية يف حمافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
هل يمكن للمكتتب بيع جميع حقوق األولوية التي يملكها أو جزء منها؟

ميكن حلامل حقوق الأولوية بيع كل تلك احلقوق �أو جزء منها عن طريق تداول خالل فرتة التداول .و�إذا باع �صاحب حقوق الأولوية جزء ًا من خم�ص�صاته من
احلقوق ،فيمكنه االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة با�ستخدام اجلزء املتبقي خالل مرحلة االكتتاب الأولى �أو مرحلة االكتتاب الثانية.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدارج احلق و�سعر الطرح .على �سبيل املثال� ،إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم
ال�سابق  ٣٥ريـال �سعودي و�سعر الطرح  ١٠ريـال �سعودي ،ف�إن ال�سعر االفتتاحي للحق �سي�ساوي  ٣٥ناق�ص  ١٠وي�ساوي بذلك  ٢٥ريـال �سعودي.
هل يستطيع المساهمون المقيدون اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الإكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب باال�سهم اال�ضافية اجلديدة املكت�سبة
من �شراء حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية اإلكتتاب؟

تتم عملية الإكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي مناذج طلبات الإكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف هذه الن�شرة( وخالل
فرتتي االكتتاب فقط.

غ

هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول ؟

نعم ،يحق حلملة �شهادات الأ�سهم الإكتتاب لكن لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ �إ�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع
يف تداول و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم اإلكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين بالإكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة
التداول ف�سيتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق ،و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب
اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم ،يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

نعم ،ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن اإلكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية؟

ال ميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم اإلكتتاب في حقوق األولوية التي إشتراها خالل فترة التداول؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد �إنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

ال ميكن ذلك ،بعد �إنق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الإكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن
يخ�ضع امل�ستثمر للخ�سارة �أو الإنخفا�ض يف قيمة حمفظته الإ�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي اإلكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير الإكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها هذه الن�شرة.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.

ظ

ملخص المعلومات األساسية
يتعني على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية من عدمه� .إن ق�سم ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا يعترب
ملخ�ص لبع�ض املعلومات الواردة تف�صي ًال يف هذه الن�شرة وال يحتوي على كافة املعلومات التي يجب على املكتتبني املحتملني مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار
باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية .لذا ينبغي �أن ي�ستند �أي قرار يتخذه �أي مكتتب حمتمل باالكتتاب يف هذه الأ�سهم على مراجعة هذه الن�شرة ب�أكملها .ويجب
على املكتتبني املحتملني قراءة هذه الن�شرة ب�أكملها بعناية ،مبا يف ذلك القوائم املالية والإي�ضاحات ذات ال�صلة واملعلومات الواردة حتت الق�سم رقم« 2عوامل
املخاطرة» وق�سم «�إ�شعار هام» ،وذلك قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري� .إن املفردات وامل�صطلحات التالية امل�ستخدمة يف هذا امللخ�ص وغري املعرفة فيه �ستكون لها
املعاين املحددة لها يف الق�سم رقم« 1امل�صطلحات والتعريفات» من هذه الن�شرة.
نبذة عن الشركة

ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،وفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م  17 /ال�صادر بتاريخ 1417/11/14هـ (املوافق 1997/03/23م) وقرار جمل�س
الوزراء رقم  179ال�صادر بتاريخ 1417/11/08هـ (املوافق 1997/03/17م) ،و�سجلها التجاري رقم  1010164391ال�صادر بتاريخ 1421/11/10هـ (املوافق
2001/02/04م).
ت�أ�س�ست ال�شركة بهدف تي�سري �أعمال التنقيب والتطوير ملناجم املعادن باململكة ،وهي �أكرب �شركة عاملة تعمل يف قطاع التعدين وال�صناعات التعدينية باململكة،
حيث متتلك حمفظة متنوعة من املوجودات التعدينية مب�ستويات خمتلفة من التطوير.
تركز ال�شركة ب�شكل كبري على �إنتاج املواد الأ�سا�سية التي ت�شمل الفو�سفات والأملنيوم والذهب واملعادن ال�صناعية .وتدر�س ال�شركة وتق ّيم با�ستمرار فر�ص الدخول
يف �أ�سواق �سلع جديدة والتي تظهر فر�ص و�إمكانات قوية طويلة املدى لتحقيق النمو املتوافق مع ا�سرتاتيجيتها .وميكن تق�سيم �أعمال ال�شركة وقت �إ�صدار هذه
الن�شرة �إلى ال�شرائح التالية :الفو�سفات والأملنيوم والذهب واملعادن الأ�سا�سية واملعادن ال�صناعية وثنائي كلوريد الإيثيلني بالإ�ضافة �إلى ال�صودا الكاوية.
بلغ �إجمايل مبيعات ال�شركة لعام 2013م مبلغ وقدره  6.05مليار ريـال �سعودي (مقارنة مببلغ  5.58مليار ريـال �سعودي يف عام 2012م و  1.53مليار ريـال �سعودي
يف عام 2011م) ،وبلغ الربح االجمايل يف عام  2013مبلغ وقدره  1.58مليار ريـال �سعودي (مقارنة مببلغ  2.60مليار ريـال يف عام 2012م و  1مليار ريـال �سعودي
يف عام 2011م) .بلغت القيمة الإجمالية ملوجودات ال�شركة بتاريخ  31دي�سمرب 2013م مبلغ  63.95مليار ريـال �سعودي (مقارنة مببلغ  55.14مليار ريـال �سعودي
يف  31دي�سمرب 2012م ،و 43.57مليار ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب 2011م)..
يعمل لدى ال�شركة  5.439عام ًال (با�ستثناء املقاولني واال�ست�شاريني) وذلك حتى تاريخ  31دي�سمرب 2013م ،يعادل ال�سعوديون منهم  ،%62.8مقارنة بعددهم
يف  31دي�سمرب 2012م والذي بلغ  3.271عامل� ،أي ما يعادل  % 58.7منهم من ال�سعوديني ،وقد ورد ذلك مبزيد من التف�صيل يف الق�سم رقم« 5الهيكل الإداري
لل�شركة وحوكمتها» من هذه الن�شرة.
الرؤية والرسالة واالستراتيجية

تهدف ال�شركة لأن ت�صبح �شركة تعدين من الطراز العاملي مع بناء �سمعة طيبة متكنها من حتقيق الكفاءة الت�شغيلية والتنمية امل�ستدامة ومراعاة الق�ضايا
االجتماعية والبيئية .وقد و�ضعت ال�شركة ا�سرتاتيجية «معادن  ،»2022وهي ا�سرتاتيجية تركز على النمو واال�ستدامة والربحية مع الهدف املتمثل يف جعل ال�شركة
واحدة من كبار املنتجني يف كل القطاعات الرئي�سية التي تعمل فيها .وفيما يلي املكونات الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية ال�شركة:







�إمتام تطوير امل�شاريع احلالية وزيادة �إنتاجها
تطوير مواردها التعدينية واحتياطيات املعادن اخلام لديها
التنوع يف �إنتاج املعادن الأخرى واال�ستثمار يف املنتجات التحويلية
تطوير �أعمال �آمنة و�ضخمة من خالل االلتزام بامل�س�ؤولية االجتماعية ومعايري البيئة وال�صحة وال�سالمة
تي�سري امل�شاركة الفعالة للموظفني وخلق فر�ص تنموية ووظيفية للعاملني بها
الرتكيز على �إدارة املخاطر.

نقاط القوة األساسية والمزايا التنافسية

تعتقد ال�شركة �أنها تتمتع بنقاط القوة الأ�سا�سية واملزايا التناف�سية التالية:







فر�ص قوية للنمو
مقومات جذب طويلة املدى
تنوع الأعمال
قاعدة �ضخمة من املوارد التعدينية
انخفا�ض تكلفة �إنتاج املعادن
دعم احلكومة للتنمية ال�صناعية
أأ





قوة �شركاء ال�شركة
اال�ستفادة املتبادلة والت�آزر بني الأق�سام
فريق �إداري متميز

نظرة عامة عن السوق

حت�صل ال�شركة ب�شكل كبري على معظم �إيراداتها وتدفقاتها النقدية الت�شغيلية من �إنتاج وبيع الأ�سمدة والأمونيا والأملنيوم ومن تعدين الذهب ومعاجلته وبيعه .يرد
�أدناه ملحة موجزة عن كل من هذه الأ�سواق.
ثنائي فوسفات األمونيوم

يعد الفو�سفات من املعادن النادرة ن�سبي ًا .ويوجد بكميات جمدية جتاري ًا يف كتل اخلام (م�صحوبة يف العادة بالكربونات وال�سيليكات) و ُي�شار �إليها �إجما ًال ب�صخر
الفو�سفات .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن غالبية �أ�سمدة الفو�سفات ُم�ص ّنعة من �صخور الفو�سفات .ويعد كل من ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم
(بديل م�شابه لثنائي فو�سفات الأمونيوم) ال�سمادين الفو�سفاتيني الأكرث ا�ستخدام ًا يف العامل اليوم .ومل تتحقق اجلدوى التجارية لثنائي فو�سفات الأمونيوم
و�أحادي فو�سفات الأمونيوم كما مل يتوفرا �إال يف �أوائل �سبعينات القرن املا�ضي ،ومنذ ذلك احلني لعب هذان ال�سمادان دور ًا حيوي ًا يف تعزيز الإنتاج الزراعي
يف �شتى �أنحاء العامل .بينما ا�ستحوذ �أحادي فو�سفات الأمونيوم يف ال�سنوات الأخرية على ح�صة من �سوق ثنائي فو�سفات الأمونيوم نظر ًا للأداء الفائق لأحادي
فو�سفات الأمونيوم عند ا�ستخدامه يف �أنواع معينة من الرتبة .ميكن ملعظم منتجي ثنائي فو�سفات الأمونيوم مبا فيهم ال�شركة تعديل ما ينتجونه من ثنائي فو�سفات
الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم وفق ًا لأحوال ال�سوق.
وفق ًا ل�شركة �سي �آر يو ( ، )CRUبلغ �إجمايل الطلب العاملي على ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم خالل عام 2013م نحو  28.0مليون طن من
خام�س �أك�سيد الف�سفور حيث ارتفع ا�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم من  5.67مليون طن من خام�س �أك�سيد الف�سفور يف عام 1975م �إلى  15.9مليون طن من
خام�س �أك�سيد الف�سفور يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي بن�سبة  ،%2.61على الرغم من وجود تفاوت كبري بني �سنة و�أخرى خالل هذه ال�سنوات .وقد
تبع النمو ال�سريع يف الفرتة من  1975وحتى  1990فرتة وجيزة من النمو البطيء �أو ال�سلبي �أثناء �إعادة الهيكلة ال�سيا�سية واالقت�صادية يف دول �أوروبا ال�شرقية
واالحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا ،والتي كانت حتى ذلك احلني من موردي الفو�سفات املهمني (حيث �أدت اال�ضطرابات االقت�صادية �إلى انخفا�ض وفرة ال�صادرات وارتفاع
تكاليف املواد اخلام من �صخور الفو�سفات بالن�سبة ملنتجي ثنائي فو�سفات الأمونيوم الذين كانوا يعتمدون على الإمدادات الرو�سية) .ثم عاود النمو ارتفاعه منذ
أ�سا�سي بالنمو ال�سريع يف ا�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف ال�صني والهند.
�أوائل ت�سعينات القرن املا�ضي ،مدفوع ًا ٍ
ب�شكل � ّ
األمونيا

الأمونيا من الغازات عدمية اللون عند ال�ضغط اجلوي وتُ�ستخدم ب�صورة �أ�سا�سية كمادة خام لت�صنيع الأ�سمدة النيرتوجينية والفو�سفات الن�شادري .ويعتمد
جزئي �أو كامل على كميات الأمونيا امل�شرتاة ،لذا فهم معر�ضون للتقلب يف �أ�سعار الأمونيا بالأ�سواق الدولية .وعليه ،وكنتيجة
العديد من منتجي الفو�سفات ٍ
ب�شكل ّ
العتمادهم على كميات الأمونيا امل�شرتاة ،تعد �صناعة الفو�سفات من �أحد كبار امل�ستخدمني النهائيني وعن�صر ًا دافع ًا يف عملية الطلب التجارية على الأمونيا.
ارتفع اال�ستهالك الإجمايل للأمونيا من  153.4مليون طن يف عام 2007م �إلى  165.9مليون طن يف عام 2012م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي � %1.9سنوي ًا .وتعد
�صناعة اليوريا �أكرب م�ستهلك للأمونيا ،حيت ا�ست�أثرت بحوايل  %52من اال�ستهالك العاملي للأمونيا يف 2012م ،بينما ا�ست�أثرت �صناعة الفو�سفات (مبا يف ذلك
ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم) بنحو  %6من اال�ستهالك العاملي للأمونيا يف عام 2012م.
كل من الأ�سمدة والتطبيقات الفنية ،على االفرتا�ضات اخلا�صة
تعتمد التوقعات طويلة الأجل املتعلقة بالطلب على الأمونيا وهو امل�صدر الرئي�سي للنيرتوجني يف ٍ
مبعدالت اجتاهات النمو يف التعداد ال�سكاين والطلب على الغذاء بالإ�ضافة �إلى م�ؤ�شرات التوقعات ذات ال�صلة �أو م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي والتي حتدد الأ�سواق
الزراعية والإنتاج ال�صناعي.
لمحة عن صناعة األلمنيوم

تعد �صناعة الأملنيوم ثاين �أكرب �صناعات املعادن يف العامل .وقدرت �شركة �سي �آر يو ( )CRUاال�ستهالك العاملي للأملنيوم يف عام 2013م بنحو  69.8مليون طن،
ا�ستحوذ الأملنيوم الأويل  ))Primaryمنها على  49.9مليون طن .وحتى �أواخر ثمانينات القرن املا�ضي ،هيمن الطلب من جانب �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية
واليابان واالحتاد ال�سوفيتي على ا�ستهالك الأملنيوم .ومنذ عام 1990م� ،شهد الطلب من جانب ال�صني وباقي جنوب �شرق �آ�سيا منو ًا �سريع ًا.
جاء عر�ض الأملنيوم الأويل من�سجم ًا مع منو الطلب ،حيث ارتفع من نحو  4.55مليون طن يف عام 1960م �إلى نحو  50.21مليون طن يف عام 2013م ،مبتو�سط
معدل منو �سنوي قدره  .%4.7حتى �أزمة النفط يف عام 1973م ،كان �إنتاج الأملنيوم يتم يف الغالب يف الدول امل�ستهلكة الرئي�سية للأملنيوم وهي دول �أوروبا الغربية
والواليات املتحدة واليابان والدول التي ت�شكل حالي ًا جمموعة الدول ال�شرقية ال�سابقة .وقد تراجعت �أهمية هذه املناطق بني عامي 1974م و 1989م مع بناء
م�صاهر جديدة يف دول تنخف�ض بها تكلفة الطاقة ،والتي متثلت ب�صفة �أ�سا�سية يف �أمريكا الالتينية و�أ�سرتاليا وال�شرق الأو�سط وكندا .ومنذ عام 1989م ،ال زال
احلال عليه على الرغم �أن ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حلت حمل �أ�سرتاليا و�أمريكا الالتينية باعتبارهما �أكرب منتجني للأملنيوم الأويل.

بب

ويدفع اال�ستهالك العاملي للأملنيوم عاد ًة جمموعة وا�سعة من قطاعات اال�ستخدامات النهائية مثل قطاعات البناء والنقل والتغليف والهند�سة ال�صناعية .غري �أنه
يف ال�سنوات الأخرية� ،أظهرت �صناعات النقل والتغليف �أقوى معدالت منو ،حيث �ش ّكال جمتمعني قرابة  %34من �إجمايل الطلب يف عام 2013م .وقد كان االجتاه
نحو ت�صنيع مركبات �أخف وزن ًا ذات كفاءة �أعلى يف ا�ستهالك الوقود وقابلية �أكرب لإمكانية �إعادة التدوير ف�ض ًال عن هياكل البناء املراعية للبيئة من بني عوامل
الدفع الرئي�سية لنم ّو الطلب يف تلك ال�صناعات.
�إذ من املتوقع �أن يحقق الأملنيوم مكا�سب �إيجابية جراء ا�ستبدال احلديد به يف قطاع ال�سيارات ويف تعبئة امل�شروبات (العلب) .ويف قطاع الإن�شاءات ،هناك
توقعات ب�أن يحقق الأملنيوم مكا�سب ثابتة حيث يجري ت�شديد لوائح �إعادة تدوير املنتجات التي ت�صل �إلى نهاية دورتها احلياتية على نطاق العامل .ويرجح �أن يعمل
اال�ستخدام الزائد للأملنيوم على �إتاحة ن�سبة �أكرب من �إمكانية �إعادة تدوير هياكل البناء يف نهاية دورتها احلياتية.
الذهب

تعتمد �أ�سعار الذهب عادة على عوامل تختلف عن تلك التي حتدد القيمة ال�سوقية لل�سلع املعدنية الأخرى .ورغم �أن للعر�ض والطلب العامليني بع�ض الت�أثري� ،إال �أن
�أ�سعار الذهب تعتمد �إلى حد كبري على العوامل االقت�صادية واملالية وال�سيا�سية.
ا�ستناد ًا �إلى جولد فيلدز ميرنال �سريفي�سيز ( )GFMSاال�ستق�صائية يف عام 2014م ،ت�شري التقديرات �إلى �أن الطلب العاملي الفعلي على الذهب يف عام 2013م
بلغ نحو  4.957طن تقريب ًا .و�شكلت املجوهرات املكون الأكرب يف الطلب ن�سبة  %47من الإجمايل يف حني �شكلت قطاعات الأ�سنان والإلكرتونيات والتطبيقات
ال�صناعية والزخرفية الأخرى ،التي ي�شار �إليها جمتمعة بالطلب على اال�ستخدامات ال�صناعية ،ن�سبة � .%8أما �شراء الذهب الفعلي يف �شكل �سبائك وعمالت
معدنية لأغرا�ض اال�ستثمار من قبل الأفراد ،والذي ي�شار �إليه با�سم ا�ستثمار الأفراد ،فقد �شكل  %36من الطلب ،يف حني �أن �صايف م�شرتيات القطاع الر�سمي
املتمثل ب�صفة �أ�سا�سية يف البنوك املركزية فقد مثل .%8
ملخص المعلومات المالية

مت �إ�ستخال�ص املعلومات املالية التاريخية كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ،و2012م ،و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م و2014م
مبا ي�شمل ذلك التاريخ من:
 فيما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية كما يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م و 30يونيو 2014م مبا ي�شمل ذلك التاريخ ،من القوائم
املالية املوحدة املرحلية غري املدققة لفرتة  30يونيو 2014م؛
 فيما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م و 2013م مبا ي�شمل ذلك التاريخ ،من القوائم املالية املوحدة
ل�سنة 2013م؛
 فيما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م مبا ي�شمل ذلك التاريخ ،من القوائم املالية املوحدة ل�سنة 2012م؛
والتي �أدرج منها يف موا�ضع �أخرى من هذه الن�شرة .وقد مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
يجب على املكتتبني املحتملني قراءة ملخ�ص املعلومات املالية التايل باالقرتان مع املعلومات الواردة يف �أق�سام «�إ�شعار هام  -عر�ض املعلومات املالية» ،و«عوامل
املخاطرة» ،و«مناق�شة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات» ،و«ال�شركة» من هذه الن�شرة والقوائم املالية.
قائمة الدخل الموحدة

يعر�ض اجلدول التايل قائمة الدخل املوحدة للمجموعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2013م و2014م.
جدول رقم ( :)3-0قائمة الدخل املوحدة للمجموعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2013م و2014م.
(مباليني الرياالت ال�سعودية)

�إجمايل املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الأرباح
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كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  30يونيو

كما يف  30يونيو

2011م

2012م

2013م

2013م

2014م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

()54

()385

()246

()126

()179

م�صاريف عمومية و�إدارية

()235

()325

()514

()150

()196

م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية

()130

()123

()142

()79

()86

673

464

694

582

دخل العمليات
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية

1.761

()2

()3

()3

()1

75

65

27

17

()11

()286

()183

()87

()100

()2

45

�إيرادات(/م�صاريف) �أخرى

14

�صايف الدخل قبل الزكاة

658

()5

391
()23

()0.7

�صايف الدخل

538

1.480

1.816

368

643

�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم

413

1.091

1.682

280

496

ح�صة احلقوق غري امل�سيطرة من �صايف دخل ال�سنة/الفرتة يف
�شركة تابعة

125

389

134

88

147

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة (بالريال)

0.45

1.18

1.82

0.30

0.54

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة/
الفرتة (باملاليني)

925

925

925

925

925

هام�ش �إجمايل الربح ()%

65

47

26

27

28

الأرباح املحققة قبل احت�ساب الفائدة وال�ضريبة والإهالك
واال�ستهالك ()EBITDA

788

2.828

1.784

1.039

1.279

()52

()120

1.871

5

644

خم�ص�ص الزكاة

1.532

1.357

()0.8

()55

القائمة الموحدة للمركز المالي

يبني اجلدول التايل بيانات قائمة املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،وكما يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم ( :)4-0بيانات قائمة املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،وكما يف  30يونيو 2014م.
كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  30يونيو

كما يف  30يونيو

(مباليني الرياالت ال�سعودية)

2011م

2012م

2013م

2013م

2014م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

الأ�صول املتداولة

12.311

10.987

7.180

10.325

9.335

الأ�صول غري املتداولة

31.263

44.155

56.771

50.314

61.098

دد

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  30يونيو

كما يف  30يونيو

(مباليني الرياالت ال�سعودية)

2011م

2012م

2013م

2013م

2014م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

�إجمايل الأ�صول

43.574

55.142

63.951

60.639

70.433

املطلوبات املتداولة

3.823

5.934

6.611

6.397

9.115

املطلوبات غري املتداولة

22.869

26.123

32.333

30.495

34.234

�إجمايل املطلوبات

22.869

32.057

38.943

36.892

43.349

�إجمايل حقوق امللكية

20.705

23.085

25.008

23.747

27.084

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

43.574

55.142

63.951

60.639

70.433

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

يعر�ض اجلدول التايل بيانات قائمة التدفقات النقدية املوحدة للمجموعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو2013م و2014م:
جدول رقم ( :)5-0بيانات قائمة التدفقات النقدية املوحدة للمجموعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو2013م و2014م:
كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  30يونيو

كما يف  30يونيو

(مباليني الرياالت ال�سعودية)

2011م

2012م

2013م

2013م

2014م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

2.922

5.044

6.175

6.175

4.337

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

13

2.174

1.814

77

128

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار

()4.979

()9.088

()10.278

()6.551

()6.787

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

7.088

8.045

6.626

5.058

7.012

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه لل�سنة

2.122

1.131

()1.838

()1.416

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

5.044

6.175

4.337

4.759

352
4.689

مؤشرات األداء األساسية

يعر�ض اجلدول التايل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للمجموعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م و2013م:

هه

جدول رقم ( :)6-0م�ؤ�شرات الأداء الر=ئي�سية للمجموعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م و2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
(غري مدققة)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
(مدققة)
2011م

2012م

2013م

2013م

2014م

24.576

34.640

46.915

40.626

48.500

%114.3

%263.8

%8.4

%33.7

%39.5

%65.3

%46.5

%26.1

%27.4

%27.8

%52.6

%58.8

%61.5

%62.0

%62.4

%1.2

%2.7

%2.8

%0.6

%0.9

%2.6

%6.4

%7.3

%1.5

%2.4

هام�ش الأرباح املحققة قبل احت�ساب الفائدة
7
وال�ضريبة والإهالك واال�ستهالك

%51.4

%50.7

%29.5

%34.8

%30.7

8
�صايف هام�ش الربح
		

%35.1

%26.5

%30.0

%12.3

%15.4

ر�أ�س املال املُ�ستث َمر (مباليني الرياالت)

1

منو املبيعات

2

�إجمايل هام�ش الربح

3

ن�سبة الدين �إلى �إجمايل ر�أ�س املال

4

العائد على الأ�صول

5

العائد على حقوق امللكية

6

« 1ر�أ�س املال امل�ستثمر» ي�شري �إلى ر�أ�س املال املوظف (جمموع حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة الأم والقرو�ض طويلة الأجل) ناق�ص النقد وما يف حكمه واال�ستثمارات ق�صرية الأجل
« 2منو املبيعات» ي�شري �إلى ن�سبة الزيادة يف املبيعات مقارنة بالفرتة ال�سنوية ال�سابقة .منو املبيعات للن�صف الأول من عام 2014م ،ي�شري �إلى ن�سبة الزيادة يف املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2014م باملقارنة
مع املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2013م ومنو املبيعات للن�صف الأول من عام 2013م ،ي�شري �إلى ن�سبة الزيادة يف املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2013م باملقارنة مع املبيعات خالل الن�صف الأول من
عام 2012م.
�« 3إجمايل هام�ش الربح» ي�شري �إلى الربح الإجمايل كن�سبة مئوية من املبيعات.
« 4ن�سبة الدين �إلى �إجمايل ر�أ�س املال» ت�شري �إلى القرو�ض طويلة الأجل كن�سبة مئوية من جمموع �إجمايل القرو�ض طويلة الأجل وحقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة.
« 5العائد على الأ�صول» ي�شري �إلى �صايف الربح كن�سبة مئوية من الأ�صول.
« 6العائد على حقوق امللكية» ي�شري �إلى �صايف الربح كن�سبة مئوية من حقوق امللكية.
« 7هام�ش الأرباح املحققة قبل احت�ساب الفائدة وال�ضريبة والإهالك واال�ستهالك» ي�شري �إلى الأرباح املحققة قبل احت�ساب الفائدة وال�ضريبة والإهالك واال�ستهالك كن�سبة مئوية من املبيعات.
�« 8صايف هام�ش الربح» ي�شري �إلى �صايف الربح كن�سبة مئوية من املبيعات.

ملخص عوامل المخاطرة
قبل اتخاذ قرار باالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،يتعني على املكتتبني املحتملني مراجعة جميع املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بعناية ،ال �سيما املخاطر املو�ضحة
�أدناه ،والتي يتم تناولها بالتف�صيل يف ق�سم «عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة.
المخاطر المرتبطة بأعمال الشركة















اعتماد عمليات ال�شركة على ا�ستمرارية توفر املواد اخلام والطاقة واملياه وا�ستقرار �أ�سعارها.
املخاطر املرتبطة بو�سائل النقل وال�شحن وكفاءتها.
املخاطر املتعلقة بال�صعوبات الت�شغيلية التي ت�ؤثر على الإنتاج.
خماطر التنفيذ املرتبطة ب�أعمال التنقيب والتطوير.
عدم حتقيق م�شاريع االئتالف امل�شرتكة للنتائج املحددة لها.
عدم توفر ر�ؤو�س الأموال املطلوبة لتمويل خطط �أعمال وا�ستثمارات ال�شركة.
خماطر احل�صول على التمويل.
توفر احلوافز احلكومية الداعمة للتنمية ال�صناعية يف اململكة.
�إخالل الأطراف املتعاقدة مع ال�شركة بالتزاماتها التعاقدية.
تركز العمالء.
خماطر �إن�شاء وتطوير امل�شاريع.
عدم مقدرة ال�شركة على االلتزام ب�شروط رخ�ص التعدين والتنقيب والرتاخي�ص النظامية الأخرى و�سحبها �أو تعليقها.
احلجم الفعلي الحتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية املتاحة لل�شركة.
االلتزام بالأنظمة واملعايري البيئية.
وو
















الإ�ستمرار يف حتقيق منو �إيجابي يف �أعمال وم�شاريع ال�شركة امل�ستقبلية.
املحافظة على �أع�ضاء الإدارة العليا وا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني.
التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت.
كفاية التغطية الت�أمينية.
حماية حقوق امللكية الفكرية من التعدي من قبل الغري.
جناح ال�ضوابط الداخلية يف مكافحة �إ�ساءة الأمانة وال�سرقة واالحتيال.
تقلبات �أ�سعار الفائدة.
الدعاوى والتقا�ضي.
العالقة مع املجتمعات املحلية.
الربط الزكوي.
ال�سيطرة الفعالة للم�ساهمني الكبار على ال�شركة.
التعامالت مع �أطراف ذات عالقة.
املخاطر املرتبطة باالتفاقيات التي تخ�ضع لقوانني �أجنبية ولإخت�صا�ص حماكم �أجنبية �أو التحكيم الدويل.
املخاطر املتعلقة بامل�شاريع اجلديدة.

المخاطر المتعلقة بالسوق









التغريات يف �سوق ال�سلع املعدنية عامة.
التغريات يف �سوق الأ�سمدة (ثنائي فو�سفات الأمونيوم).
التغريات يف �سوق الأمونيا.
التغريات يف �سوق الأملنيوم.
التغريات يف �سوق الذهب.
املخاطر املتعلقة باالقت�صاد ال�سعودي والعاملي.
املناف�سة.
البيئة النظامية.

المخاطر المتعلقة بإصدار الحقوق واألسهم الجديدة.








التغري يف اجتاهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية املتداولة.
عدم تنا�سب �سعر ال�سوق حلقوق الأولوية مع �سعر ال�سهم خالل فرتة التداول.
نق�ص الطلب على حقوق الأولوية و�أ�سهم ال�شركة.
امل�ضاربة يف حقوق الأولوية.
عدم ممار�سة حقوق االكتتاب يف الوقت املنا�سب.
توزيع مبلغ التعوي�ض على الأ�شخا�ص امل�ستحقني.
�أرباح اال�سهم.
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جدول رقم (� :)48-6إجمايل امل�صاريف امل�ستحقة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م145���������.
جدول رقم ( :)49-6م�ستحقات الزكاة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م146�������������������� .
جدول رقم ( :)50-6ر�سوم االمتياز امل�ستحقة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م147�������������.
جدول رقم (� :)51-6إجمايل املطلوبات غري اجلارية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م148�����.
جدول رقم (� :)52-6إجمايل االلتزامات طويلة الأجل املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م148���.
جدول رقم (� :)53-6إجمايل املخ�ص�صات املوحد لل�شركة املتعلق ب�أعمال ردم و�إغالق و�إعادة الت�أهيل املناجم عن الفرتات 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2014م149���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم (� :)54-6إجمايل الأر�صدة املوحدة امل�ستحقة ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م150������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
جدول رقم ( :)55-6القرو�ض طويلة الأجل لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م150�����������������������.
جدول رقم (� :)56-6إجمايل حقوق ملكية امل�ساهمني املوحد لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م152����� .
جدول رقم ( :)57-6التعهدات والإلتزامات املحتملة لل�شركة عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م154�����������������������������������������������������������.
جدول رقم ( :)58-6املخ�ص�صات الر�أ�سمالية لل�شركة عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م154������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)59-6قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م155���������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)60-6قائمة التدفقات النقدية لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م155��������������������������������.
جدول رقم ( :)61-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من �أن�شطة الت�شغيل عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م156������������������������������������������������ .
جدول رقم ( :)62-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة الت�شغيلية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م157���.
جدول رقم ( :)63-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة الأن�شطة اال�ستثمارية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م158�����������������������������������������������.
جدول رقم ( :)64-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة اال�ستثمارية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م159�.
جدول رقم ( :)65-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة التمويلية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م160���������������������������������������������.
جدول رقم ( :)66-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة التمويلية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������160
جدول رقم ( :)67-6معامالت معادن مع الأطراف ذات العالقة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م161���������������������������������������������������������������.
جدول رقم ( :)68-6معامالت الأطراف ذات العالقة لل�شركة اخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م162������������������������ .
جدول رقم ( :)1-8متطلبات احلد الأدنى للإنفاق ال�سنوي على رخ�ص الك�شف165���������������������������������������������������������������������������������������������� ,
جدول رقم ( :)1-10ملخ�ص اال�ستخدام النهائي ملتح�صالت االكتتاب171�������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم (� :)2-10إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف اخلرباء كما يف 2013م172��������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم (� :)3-10إجمايل املوارد املعدنية يف البلوك (القطعة) ب  6يف �أم وعال كما يف 2013م173���������������������������������������������������������������������������� .

جدول رقم ( :)4-10تفا�صيل التكاليف املطلوبة مل�شروع وعد ال�شمال175��������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)5-10تفا�صيل ال�سنوات التي �سيمول خاللها الر�صيد املقدر املتبقي من م�صروفات ر�أ�س املال175������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)6-10تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية176������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)7-10تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية يف ال�سنوات القادمة176���������������������������������������������������������������������������������������.
جدول رقم ( :)8-10تفا�صيل هيكل التمويل مل�شروع وعد ال�شمال178������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)9-10تفا�صيل التكاليف املطلوبة ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا179������������������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)10-10تفا�صيل ال�سنوات التي �سيمول خاللها الر�صيد املقدر املتبقي من م�صروفات ر�أ�س املال180������������������������������������������������������������.
جدول رقم ( :)11-10تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية180������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
جدول رقم ( :)12-10تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية يف ال�سنوات القادمة181������������������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)13-10تفا�صيل م�صادر متويل ال�شركة للبوك�سايت والألومينا181������������������������������������������������������������������������������������������������.
جدول رقم ( :)14-10تفا�صيل �إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا واال�ستخدام املقابل ملتح�صالت االكتتاب182��������������������������� .
جدول رقم ( :)1-11تفا�صيل م�صاريف الطرح183��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
جدول رقم ( :)1-14تفا�صيل �أهم تراخي�ص تعدين ال�شركة وال�شركات التابعة �����������������������������������������������������������������������������������������������217
جدول رقم ( :)2-14التفا�صيل الرئي�سية لأهم تلك العقود التي �أبرمتها ال�شركات التابعة لل�شركة218������������������������������������������������������������������������ .
جدول رقم ( :)3-14نوع ونطاق التغطية لوثائق الت�أمني التي حتتفظ بها ال�شركة و�شركاتها التابعة ���������������������������������������������������������������������222
�شكل رقم ( :)1-16ر�سم تو�ضيحي لآلية حقوق الأولية اجلديدة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������228
جدول رقم ( :)1-18الن�سب واملبالغ املتعهد بتغطيتها231�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

1.1المصطلحات والتعريفات
ال�شركة

�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة.

ع�ضو �أو �أع�ضاء املجل�س

ع�ضو �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

املدير التنفيذي

املدير التنفيذي لل�شركة.

املدير املايل

نائب الرئي�س التنفيذي للمالية واملدير املايل.

الإدارة العليا

فريق امل�س�ؤولني التنفيذيني بال�شركة.

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل�س �إدارة ال�شركة.

امل�ساهمون

م�ساهمو ال�شركة.

املجموعة

املجموعة التي تت�ألف من ال�شركة وجميع �شركاتها التابعة و�شركات م�شاريع االئتالف امل�شرتكة.

اجلمعية العامة غري العادية
تاريخ الأحقية
الأ�شخا�ص امل�ستحقون

اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة للت�صويت على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
تاريخ اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للت�صويت على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة وفق ًا لتو�صية املجل�س بتاريخ 1435/07/16هـ
(املوافق 2014/05/15م).
امل�ساهمون املقيدون وم�شرتي حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

امل�ساهمون املقيدون

امل�ساهمون املقيدون يف �سجالت ال�شركة عند نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

املكتتبون املحتملون

امل�ساهمون املقيدون واملواطنون ال�سعوديون وغري ال�سعوديني احلاملني لت�صاريح �إقامة �سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية
وال�شركات والبنوك و�صناديق اال�ستثمار امل�شرتكة التي �أن�شئت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومواطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الذين يرغبون يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة.

الن�شرة
الأ�سهم اجلديدة
حق �أولوية/حقوق �أولوية
الطرح
�سعر الطرح

ن�شرة الإ�صدار احلالية.
الأ�سهم التي يجري طرحها للجمهور وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية كجزء من �إ�صدار حقوق الأولوية لل�شركة.
الأوراق املالية القابلة للتداول ال�صادرة مبوجب �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية.
زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من خالل �إ�صدار � 243.478.261سهم جديد.
 23ريـال �سعودي لل�سهم الواحد.

مرحلة االكتتاب الأولى

الفرتة من يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) حتى يوم اخلمي�س 1436/02/05هـ (املوافق
2014/11/27م) والتي ميكن �أن ميار�س خاللها جميع �أ�صحاب حقوق االكتتاب حقوقهم يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة� ،سوا ًء
كانوا م�ساهمني مقيدين �أو م�شرتين للحقوق خالل فرتة التداول.

فرتة التداول

الفرتة من يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س 1436/02/05هـ (املوافق
2014/11/27م) والتي ُي�سمح خاللها للم�ساهمني املقيدين واملواطنني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني الذين يحملون ت�صاريح �إقامة
�سارية املفعول يف اململكة وال�شركات والبنوك و�صناديق اال�ستثمار امل�شرتكة التي �أن�شئت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ف�ض ًال عن
مواطني دول اخلليج بتداول حقوق االكتتاب يف تداول.

مرحلة االكتتاب الثانية

الفرتة من يوم االحد 1436/02/08هـ (املوافق 2014/11/30م) حتى يوم الثالثاء 1436/02/10هـ (املوافق 2014/12/02م)
والتي ميكن للأ�شخا�ص امل�ؤهلون خاللها ممار�سة حقوقهم يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

الطرح املتبقي

طرح �أي �أ�سهم غري مكتتب فيها من جانب الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل عملية الطرح املتبقي .و�ستبد�أ
عملية الطرح املتبقي من يوم الأحد 1436/02/15هـ (املوافق 2014/12/07م) حتى اليوم التايل يف تاريخ 1436/02/16هـ
(املوافق 2014/12/08م).
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الأ�سهم املتبقية
تاريخ التخ�صي�ص
منوذج طلب االكتتاب
تداول
الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم
م�ست�شارو ال�شركة

الأ�سهم غري املكتتب فيها بعد مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية.
التاريخ الذي �سيتم فيه الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي ،واملقرر يف تاريخ 1436/02/19هـ (املوافق 2014/12/11م) على �أبعد
تقدير.
منوذج طلب اكتتاب توفرها اجلهات امل�ستلمة كي يقوم الأ�شخا�ص امل�ستحقون بتعبئتها وتقدميها �إلى اجلهات امل�ستلمة من �أجل
ممار�سة حقوقهم.
ال�سوق املالية ال�سعودية.
�شخ�ص مرخ�ص له من الهيئة مبمار�سة �أعمال الأوراق املالية.
امل�ست�شار املايل ومدراء االكتتاب ومتعهدو تغطية االكتتاب وغريهم من م�ست�شاري ال�شركة ممن تظهر �أ�سما�ؤهم يف ق�سم
«امل�ست�شارون» من هذه الن�شرة.

امل�ست�شار املايل

�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة.

مدراء االكتتاب

جي �آي بي كابيتال املحدودة و�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

متعهدو تغطية االكتتاب

الهيئة

�شركة �سامبا لال�ستثمار و�إدارة الأ�صول (�سامبا كابيتال) (ب�صفتها متعهد تغطية االكتتاب الرئي�سي) و�شركة اجلزيرة
للأ�سواق املالية وجي �آي بي كابيتال املحدودة و�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (ب�صفتهم متعهدو تغطية االكتتاب
الإ�ضافيون).
هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات و هي كالتايل:
� .1صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرح ًا عام ًا و التي ت�ستثمر يف الأوراق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط
و�أحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع الإلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
 .2الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع �إلتزام متطلبات الكفاية املالية.
 .3ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم ،و�شركات قطاعي
البنوك والت�أمني املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،و ذلك وفق ًا لل�ضوابط التي �أ�صدرتها الهيئة ،على �أن الت�ؤدي م�شاركة ال�شركة
�إلى �أي تعار�ض يف امل�صالح.

م�شروع ACV

امل�شروع الذي ت�ضطلع به �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات لإنتاج وت�صنيع وبيع ثنائي كلوريد الإثيلني وال�صودا الكاوية يف
مدينة اجلبيل ال�صناعية باململكة.

القبول

قبول �إدراج �أ�سهم جديدة يف القائمة الر�سمية واملوافقة على تداولها يف تداول.

الكوا

�شركة الكوا.

عقد م�صفاة الألومينا
البنية التحتية ل�صناعة الأملنيوم
بكتل
منطقة قطاع الذهب الأو�سط
ال�صني

عقد مربم بني �شركة هيونداي للهند�سة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا بتاريخ 2012 /05/27م.
البنية التحتية املخ�ص�صة لال�ستخدام احل�صري لعمليات الأملنيوم من قبل جمموعة �شركات معادن للأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري
�شركة بكتل العربية ال�سعودية.
منطقة تقع داخل اململكة حتتوي على موارد كثيفة للذهب.
جمهورية ال�صني ال�شعبية.

البنية التحتية امل�شرتكة

بع�ض البنى التحتية امل�شرتكة بني �شركة معادن للفو�سفات وجمموعة �شركات معادن للأملنيوم يف مرافقهم يف مدينة ر�أ�س اخلري
لل�صناعات التعدينية.

�شركة �سي �آر يو ()CRU

�شركة �سي �أر يو �سرتاتيجيز املحدودة.

ديلم
اتفاقية حتويل الطاقة

�شركة ديلم ال�صناعية املحدودة وفرعها باململكة� ،شركة ديلم العربية ال�سعودية املحدودة.
اتفاقية �أبرمتها امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة وال�شركة بتاريخ 2009/10/10م.
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القوائم املالية

القوائم املالية املوحدة املرحلية غري املدققة لفرتة  30يونيو  2014والقوائم املالية املوحدة ل�سنة 2013م ،والقوائم املالية املوحدة
ل�سنة 2012م.

القوائم املالية املوحدة لعام 2012م

القوائم املالية املوحدة املدققة لل�شركة كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م مبا ي�شمل ذلك التاريخ.

القوائم املالية املوحدة لعام 2013م

القوائم املالية املوحدة املدققة لل�شركة كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م مبا ي�شمل ذلك التاريخ.

القوائم املالية املوحدة املرحلية غري املدققة لفرتة
 30يونيو 2014م
فلور
دول اخلليج

القوائم املالية املوحدة املرحلية غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
�شركة فلور العربية.
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والذي يت�ألف من دولة الإمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين وعمان والكويت واململكة
العربية ال�سعودية.

مواطنو دول اخلليج

الأ�شخا�ص الذين يحملون جن�سية دولة من الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

�شركة جولد فيلدز

�شركة جولد فيلدز ميرنال �سريفي�سيز املحدودة.

احلكومة
هانوا

حكومة اململكة.
�شركة هانوا للهند�سة والبناء.

عقد �إن�شاء هيونداي

جزء من عقد م�صفاة الألومينا مربم بني �شركة هيونداي للهند�سة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا بتاريخ 2012/05/27م

هيونداي للهند�سة

�شركة هيونداي للهند�سة والإن�شاءات.

عقد الت�صميم والتوريد ل�شركة هيونداي
امل�شاريع ذات الأثر ال�سلبي

جزء من عقد م�صفاة الألومينا مربم بني �شركة هيونداي للهند�سة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا بتاريخ 2012 /05/27م
امل�شاريع ال�صناعية التي قد يكون لها ت�أثري �سلبي على البيئة.

جورك 2004م

�إ�صدار 2004م من نظام اللجنة امل�شرتكة الحتياطيات املعادن اخلام.

جورك 2012م

�إ�صدار 2012م من نظام اللجنة امل�شرتكة الحتياطيات املعادن اخلام.

نظام جورك

النظام الأ�سرتايل لإعداد تقارير نتائج عمليات التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام.

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية.

�شركات معادن للأملنيوم

جمموعة من ال�شركات ت�ضم �شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا.

نظام التعدين

نظام اال�ستثمار التعديني ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 47/بتاريخ 1425/08/20هـ (املوافق 2004/07/5م).

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 6/ال�صادر بتاريخ  1385/03/22هـ املوافق ل�شهر يوليو 1965م ،وتعديالته
باململكة.

�شركة ام كي ا�س

�شركة ام كي ا�س (�سوي�سرا) ا�س ايه.

موزاييك
البنية التحتية ل�شركة معادن للفو�سفات

�شركة موزاييك.
البنية التحتية يف مرافق املعاجلة مبدينة ر�أ�س اخلري املعدة لال�ستخدام احل�صري ل�شركة معادن للفو�سفات.

الوزارة

وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة.

�شركة خدمات املعادن

�شركة خدمات املعادن للتجارة واملقاوالت.

اتفاقية نيويورك
الرئا�سة
�أ�سهم الع�ضوية

اتفاقية نيويورك ب�ش�أن االعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها عام 1958م.
الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة يف اململكة.
�أ�سهم ينبغي على �أع�ضاء جمل�س الإدارة امتالكها مبوجب املادة  68من نظام ال�شركات ووفق ًا للنظام الأ�سا�سي.
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اتفاقية ال�سكك احلديدية

اتفاقية مربمة بني امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية و�شركة معادن للفو�سفات بتاريخ  31مار�س2013م.

اللوائح

اللوائح التنفيذية لنظام التعدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ج 173/بتاريخ 1425/11/30هـ (املوافق 2005 /01/11م).

قريب

زوج �أو زوجة �أو �أي قريب من الدرجة الأولى.

�شركة �سابك

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية.

�سام�سوجن

�شركة �سام�سوجن الهند�سية.

ريـال
ال�سعودة
مواطن �سعودي
ال�شركة ال�سعودية الكندية

ريـال �سعودي.
�أنظمة العمل يف اململكة التي جترب ال�شركات العاملة يف اململكة بتوظيف ن�سبة معينة من املواطنني ال�سعوديني.
�أي �شخ�ص يحمل اجلن�سية ال�سعودية.
ال�شركة ال�سعودية الكندية للخدمات التعدينية.

�شركة الكهرباء

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

�صندوق التنمية

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.

�شركة ا�س� .آر .كي

�شركة ا�س� .آر .كي كون�سيولتينج ليميتيد (اململكة املتحدة).

دوالر
م�شروع وعد ال�شمال

دوالر �أمريكي.
بناء من�ش�أة متكاملة لإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ومدينة ر�أ�س اخلري �ضمن م�شروع امللك عبداهلل
لتطوير مدينة وعد ال�شمال مبوافقة جمل�س الوزراء على ذلك يف 2012م.

�شركة باريك

باريك للذهب كوربوري�شن.

�شريك باريك

�شركة باريك التي ت�شارك مع ال�شركة يف م�شروع جبل �صايد الذي �سيملك  %50من م�شروع النحا�س امل�شرتك.

�شركة بريق

�شركة بريق املعادن املحدودة.

م�شروع جبل �صايد
م�شروع النحا�س امل�شرتك

منجم النحا�س يف موقع جبل �صايد يف اململكة الذي تنوي ال�شركة تطويره مع �شركة باريك
�شركة م�شروع االئتالف امل�شرتك التي متلكها ال�شركة و�شركة باريك بالت�ساوي.

الدرع العربي

هو امتداد من ال�صخور البلورية لع�صر ما قبل الكمربي على جانبي البحر الأحمر.

البوك�سايت

هو خام الأملنيوم ،والذي يعترب امل�صدر الرئي�سي للأملنيوم يف العامل.

فرن ال�صهر

نوع من الأفران املعدنية امل�ستخدمة يف ال�صهر لإنتاج املعادن ال�صناعية ،وال �سيما احلديد� ،إ�ضافة �إلى معادن �أخرى مثل
الر�صا�ص �أو النحا�س.

ال�شخ�ص املخت�ص

ين�ص قانون ( )JORC Codeيف �صناعة التعدين ،على �أن التقارير العامة لنتائج اال�ستك�شاف �أو املوارد املعدنية �أو
االحتياطيات اخلام ،يجب �أن تكون موقعة من قبل �شخ�ص خمت�ص .ويجب �أن يكون هذا ال�شخ�ص ع�ضو ًا �أو زمي ًال يف املعهد
الأ�سرتايل للتعدين وعلوم املعادن� ،أو املعهد الأ�سرتايل للجيولوجيني� ،أو هيئة مهنية من اخلارج معرتف بها.

تعار�ض امل�صالح

يحدث عندما ي�شارك فرد �أو م�ؤ�س�سة يف م�صالح متعددة ،واحدة منها �أو �أكرث ميكن �أن تثري خالف ًا من البقية ،وتف�سد الدافع.

ثنائي فو�سفات الأمونيوم

الفو�سفات ثناين الأمونيوم  -ال�صيغة الكيميائية ،)NH4) 2HPO4 :وملح فو�سفات الأمونيوم قابل للذوبان يف املاء ،وي�ستخدم
ك�سماد.

�سبيكة الذهب

�سبيكة �شبه نقية من الذهب والف�ضة ،يتم �إنتاجها عادة يف موقع املنجم ،بعد ذلك يتم نقلها �إلى م�صفاة ملزيد من التنقية .وميكن
�أن تختلف ن�سب الف�ضة والذهب �إلى حد كبري جد ًا.

ال�صناعات التحويلية

ي�شري �إلى عمل هو �أقرب �إلى نقطة البيع منه �إلى نقطة الإنتاج �أو الت�صنيع .على �سبيل املثال ،يف �أعمال الأملنيوم ،ي�ستخدم للإ�شارة
�إلى قطاعات الأعمال التي ت�ستخدم الأملنيوم الذي مت ا�ستخراجه وتكريره و�صهره كمادة خام لت�صنيع منتجات جديدة.
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ثنائي كلوريد الإيثيلني

يعرف �أي�ض ًا ب�إ�سم  1،2ثنائي كلورو ميان ( )CL2C2H4وهو مادة هيدروكربونية مكلورة ت�ستخدم عادة كمادة مذيبة ،ويف �إنتاج
البال�ستيك.

معدن �ساخن

منتج معدين على هيئة �سائل حار يتم احل�صول عليه عند تخفيف خام احلديد (عادة يف فرن ال�صهر �أو فرن كوريك�س) ،ويحتوي
على حوايل  %94-93من احلديد وغريه من العنا�صر  /ال�شوائب مثل الكربون ( ،)%4ال�سيليكون (~  ،)%1املنغنيز ()%1+
والكربيت ،والفو�سفور �إلخ.

نظام جورك

هو قانون �أ�سرتايل للإبالغ عن نتائج اال�ستك�شاف ،واملوارد املعدنية ،واحتياطيات اخلام ( ،)the JORC Codeوهو رمز
للممار�سة املهنية التي ت�ضع احلد الأدين من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج ا�ستك�شاف املعادن واملوارد املعدنية واحتياطيات
اخلام.

احادي فو�سفات الأمونيوم

الفو�سفات احادي الأمونيوم (ال�صيغة الكيميائية )NH4H2PO4 :هو مركب فو�سفات الأمونيوم ،وي�ستخدم ك�سماد.

التعدين ال�سطحي

تقنية تعدين �سطحي ال�ستخراج املعادن ال�صخرية من الأر�ض التي بها عن طريق �إزالتها من حفرة مفتوحة� ،أو اقرتا�ضها.

خط �إنتاج الأملنيوم

حتتوي املن�ش�أة على �سل�سلة من خطوط الإنتاج� ،أو جمموعة من خاليا التحليل الكهربائي الكبرية ،التي يتم �صنع الأملنيوم بها .ويتم
داخل اخلط تذويب الألومينا ليتخذ هيئة الكرايوليت املن�صهر (فلوريد �صوديوم الأملنيوم) وغريها من املواد .عندما مير التيار
الكهربائي يف احلو�ض ،ف�إنه يولد احلرارة الكافية لإبقاء احلو�ض يف و�ضعية ال�صهر لي�ؤدي �إلى ف�صل الألومينا �إلى عن�صرين هما
الأملنيوم والأك�سجني.

امل�صفاة

من�ش�أة �إنتاج م�ؤلفة من جمموعة من عمليات وحدة الهند�سة الكيميائية ،ووحدات عمليات لتكرير مواد معينة �أو حتويل املواد اخلام
�إلى منتجات ذات قيمة.

م�صنع الدرفلة
ال�صهر
اال�ستدامة
الت�آزر

يف �أعمال التعدين ،الدرفلة هي ت�شكيل املعادن من خالل متريرها عرب لفائف لتقليل �سماكتها وجعلها تنتظم.
�شكل من �أ�شكال التعدين؛ ي�ستخدم ب�شكل رئي�سي لإنتاج املعادن من و�ضعه كخام ،وهو يت�ضمن �إنتاج الف�ضة واحلديد والزنك
وغريها من معادن الأ�سا�س من �شكلها اخلام.
ا�سرتاتيجية عمل تقود عملية النمو امل�ؤ�س�ساتي والربحية على املدى الطويل من خالل االلتزام ب�إدراج الق�ضايا البيئية واالجتماعية
يف منوذج عمل ال�شركة.
التفاعل بني عنا�صر متعددة �ضمن نظام حمدد لإنتاج ت�أثري خمتلف �أو �أعظم من الت�أثري الفردي.
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2.2عوامل المخاطرة
ينبغي على امل�ساهمني املكتتبني ب�أ�سهم حقوق الأولوية االنتباه بعناية لعوامل املخاطرة املتعلقة ب�أعمال ال�شركة املبينة �أدناه قبل االكتتاب فيها� ،إلى جانب كافة
املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�شرة والو�صول �إلى قرارهم النهائي قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري.
يرى �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها العليا �أن املخاطر التايل ذكرها هي املخاطر اجلوهرية التي تواجه ال�شركة و�أعمالها .ومع ذلك ال تقت�صر املخاطر التي
تواجهها ال�شركة على هذه املخاطر ،فقد يكون للمخاطر الأخرى غري املعروفة لل�شركة يف الوقت الراهن �أو التي تعتقد ال�شركة يف الوقت احلايل �أنها لي�ست جوهرية
�أثر �سلبي على الو�ضع املايل �أو على جناح ال�شركة يف عملها .ويف حالة حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت احلا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو
حدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سن للإدارة �أن حتددها� ،أو التي تعتربها يف الوقت احلا�ضر غري جوهرية  ،فقد يت�أثر �سلب ًا عمل ال�شركة �أو و�ضعها املايل �أو نتائج
عملياتها .ويف هذه احلالة ،قد يهبط �سعر ال�سوق للأ�سهم اجلديدة وقد يخ�سر امل�ساهمون املكتتبون جميع ا�ستثماراتهم �أو جزء ًا منها.
عالوة على ذلك ،تت�ضمن هذه الن�شرة �إفادات وبيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و�شكوك .وقد تختلف النتائج الفعلية لل�شركة ب�شكل جوهري عن تلك املتوقعة
يف البيانات والإفادات امل�ستقبلية نتيجة عوامل معينة من بينها املخاطر التي تواجهها ال�شركة فيما هو مبني �أدناه.
ال يكون اال�ستثمار يف الأ�سهم مالئم ًا �سوى للم�ساهمني القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار .ينبغي على امل�ساهم الذي يرغب باالكتتاب يف �أ�سهم
حقوق الأولوية والذي لديه �أي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن ي�ست�شري �شخ�ص مرخ�ص له يف تقدمي امل�شورة ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى.
�إن املخاطر املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها �أو ت�أثريها املتوقع على ال�شركة و�شركاتها التابعة.

2 22 -2المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة
 2 22 -22 -2اعتماد عمليات الشركة على استمرارية توفر المواد الخام والطاقة والمياه واستقرار أسعارها

تعترب املدخالت ال�صناعية من املواد اخلام (والتي ت�شمل مادتي الكربيت وااللومينا) والطاقة (والتي ت�شمل الغاز الطبيعي والوقود والكهرباء) واملياه التي
حتتاجها ال�شركة يف عملياتها الت�شغيلية من �أهم التكاليف الت�شغيلية لل�شركة ،حيث �شكلت تكلفة املواد اخلام املذكورة ما جمموعه  %57من �إجمايل تكاليف ال�شركة
الت�شغيلية لعام 2012م ،و %70من �إجمايل تكاليف ال�شركة الت�شغيلية لعام 2013م .كما �شكلت تكلفة الطاقة واملياه ما جمموعه  %1.1من �إجمايل تكاليف ال�شركة
الت�شغيلية لعام 2012م ،و %9.3من �إجمايل تكاليف ال�شركة الت�شغيلية لعام 2013م .ويتم حتديد �أ�سعار مادة الكربيت والطاقة واملياه من قبل احلكومة وفق ًا
ال�سرتاتيجيتها العامة املتعلقة بقطاع ال�صناعة (للمزيد من التفا�صيل عن توريد الكربيت ،يرجى مراجعة الق�سم رقم« 4-1-1-14املعلومات القانونية  -العقود
اجلوهرية« �شركة معادن للفو�سفات «اتفاقية توريد الكربيت» من هذه الن�شرة) ،يف حني تعتمد �أ�سعار املواد اخلام الأخرى التي ت�ستخدمها ال�شركة يف عملياتها
االنتاجية على عامل العر�ض والطلب على امل�ستوى العاملي وتتعر�ض للتقلبات امل�ستمرة.
�إن الزيادة يف �أ�سعار املواد اخلام والطاقة واملياه التي حتتاجها ال�شركة يف عملياتها الت�صنيعية �سوف ي�ؤدي تبع ًا �إلى زيادة تكلفة االنتاج التي تتحملها ال�شركة،
و�إذا مل تتمكن ال�شركة من زيادة �سعر منتجاتها وفق ًا لعقود التوريد التي ترتبط بها مع عمالئها لتغطية قيمة الزيادة يف تكلفة انتاجها �أو عدم متكنها من �إجراء
التح�سينات على �آلية الت�صنيع ملواجهة هذه الزيادة (خا�صة �إذا مل تتمكن من تعديل ا�سعار منتجاتها تبع ًا لهذه الزيادة) ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى حتمل ال�شركة لهذه
الزيادة وبالتايل �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
وملزيد من التو�ضيح ،مت تخ�صي�ص الأق�سام الفرعية التالية من عامل املخاطرة هذا ل�شرح املخاطر املرتبطة بتوفر �أهم املواد اخلام والطاقة واملياه امل�شار �إليها
�أعاله:
(أ)

توفر مادة الكبريت واستقرار أسعارها

تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية بتوريد مادة الكربيت املن�صهر مل�صنع حام�ض الكربيتيك التابع لل�شركة يف مدينة ر�أ�س اخلري يف اململكة (ملزيد من التف�صيل حول
هذه االتفاقية ،يرجى مراجعة الق�سم رقم « 4-1-1-14املعلومات القانونية  -العقود اجلوهرية � -شركة معادن للفو�سفات  -اتفاقية توريد الكربيت» من هذه
الن�شرة) .وتقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية حالي ًا بتوريد الكميات التي يحتاجها امل�صنع املذكور من مادة الكربيت بنا ًء على �أ�سعار تعترب مناف�سة للأ�سعار العاملية
(حيث يتم احت�ساب هذه الأ�سعار بناء على �سعرها ال�سائد يف الأ�سواق العاملية مع الأخذ بعني االعتبار حجم الكميات املطلوب توريدها من قبل �شركة �أرامكو
ال�سعودية وفق ًا لعقود توريد مربمة معها ملدة �سنة ومتدد تلقائيا كل عام ل�سنة ا�ضافية) .وبالرغم من توافر هذه املادة عاملي ًا ،ولأن تكلفة �شراء هذه املادة من
خارج اململكة �ستكون �أغلى من �شراءها حمليا ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن ح�صولها عليها بذات الأ�سعار التي حت�صل عليها حالي ًا من �شركة �أرامكو ال�سعودية �إذا ما
ا�ضطرت ل�شراء �أي كميات يحتاجها م�صنعها املذكور �أعاله من الأ�سواق العاملية لتغطية �أي نق�ص يف الكميات التي توردها �شركة �أرامكو ال�سعودية .كما �أن ال�شركة
ال ت�ضمن مقدرتها على احل�صول على الكميات الفعلية التي حتتاجها ب�صورة م�ستمرة �أو توفر و�سائل نقلها و�إي�صالها �إلى موقع امل�صنع املذكور ،وبالتايل ف�إن
حدوث نق�ص يف احتياجات ال�شركة لهذه املادة �سي�ؤدي الى ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
�إن خطاب تخ�صي�ص الكربيت املوجه من �شركة �أرامكو ال�سعودية الى ال�شركة بتاريخ 2014/02/04م من �أجل تخ�صي�ص الكربيت كمادة خام من �أجل م�شروع
�أم وعال التابع مل�شروع وعد ال�شمال يغطي الفرتة املمتدة الى 2015/02/28م .ومن املمكن �أال تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية بتمديد مدة التخ�صي�ص �أو �إبرام
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اتفاقية توريد كربيت طويلة املدى للم�شروع مما �سي�ؤثر �سلب ًا وجوهري ًا على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها املايل
و�/أو �سعر �سهمها.
(ب) توفر مادة األلومينا واستقرار اسعارها

تقوم ال�شركة حالي ًا باحل�صول على احتياجاتها من مادة الألومينا التي يحتاجها م�صنع �صهر الأملنيوم التابع لها يف عملياته الت�صنيعية من خالل �إحدى ال�شركات
التابعة ل�شركة الكوا وذلك وفق ًا ملا ن�صت عليه اتفاقية االئتالف امل�شرتك املربمة من قبل ال�شركة مع �شركة الكوا والتي مت مبوجبها �إن�شاء وت�أ�سي�س «�شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا» واململوكة من قبل �شركة الكوا وال�شركة (ملزيد من التف�صيل حول هذه االتفاقية ،راجع الق�سم رقم « 1-3-1-14املعلومات القانونية -
العقود اجلوهرية  -الأملنيوم  -اتفاقية ال�شراكة الإطارية مع �شركة �ألكوا» من هذه الن�شرة) .وتقوم �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا حالي ًا بتوريد الكميات التي
يحتاجها امل�صنع املذكور من مادة الألومينا .و�سوف تت�أثر �أعمال امل�صنع املذكور �سلب ًا �إذا مل تكن الكميات املوردة من هذه املادة من قبل ال�شركة املذكورة كافية
الحتياجات امل�صنع ويف حال عدم امكانية تعوي�ض هذا النق�ص من خالل الأ�سواق العاملية بذات الأ�سعار التي حت�صل عليها من �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا،
وبالتايل ف�إن ذلك �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
(ج) توفر الغاز الطبيعي واستقرار أسعاره

ت�ستهلك ال�شركة كميات كبرية من الغاز الطبيعي يف العديد من عملياتها الت�صنيعية ،مبا يف ذلك عملية �إنتاج الأمونيا كما ي�ستخدم الغاز الطبيعي يف حمطة توليد
الكهرباء الرئي�سية يف ر�أ�س اخلري النتاج الكهرباء امل�ستخدمة يف ت�شغيل م�صهر الأملنيوم وم�صنع الدرفلة التابعني لل�شركة .وتورد �شركة �أرامكو ال�سعودية جميع
كميات الغاز الطبيعي التي حتتاجها ال�شركة .وقد بلغت الكميات املوردة من قبل �شركة �أرامكو لل�شركة ول�شركة معادن للفو�سفات (وهي �شركة تابعة لل�شركة) 115
مليون قدم مكعب يف اليوم خالل العامني 2012م و 2013م.
�إن �أي انقطاع يف توريد الغاز الطبيعي �إلى م�صنع �إنتاج الأمونيا �سوف ي�ؤدي �إلى تعطل وتوقف انتاج مادة االمونيا ،مما �سي�ؤدي �أي�ض ًا �إلى توقف م�صنع �إنتاج ثنائي
فو�سفات الأمونيوم عن االنتاج نظر ًا العتماده على مادة الأمونيا كمادة خام يف ت�صنيع و�إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ( .)DAPكما �سي�ؤدي مثل هذا االنقطاع
�إلى ت�أثري �سلبي على خطوط االنتاج والآالت واملعدات التي ت�شكل جزء من مرافق م�صنع �إنتاج الأمونيا .كما �سي�ؤدي انقطاع الغاز الطبيعي عن حمطة توليد
الكهرباء �إلى انقطاع التيار الكهربائي �-سواء ب�صورة م�ؤقتة �أو م�ستمرة -عن م�صهر الأملنيوم التابع لل�شركة �إلى ت�صلب مادة الأملنيوم امل�صهور يف قوالب ت�شكيل
الأملنيوم ،مما �سي�ؤدي �إلى تلفها ب�صورة دائمة وغري قابلة للإ�صالح ،ويتعني عندئذ ا�ستبدالها بقوالب جديدة� .إن مثل هذا الأمر �سوف ي�ؤدي �إلى توقف امل�صهر
عن االنتاج بالإ�ضافة �إلى تكبد ال�شركة لتكاليف ر�أ�سمالية غري متوقعة ال�ستبدال القوالب والآالت الأخرى التي تعر�ضت لل�ضرر بقوالب ومعدات جديدة ،مما �سيكون
له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �أ�سهمها.
وفق ًا التفاقيات توريد الغاز بتاريخ 1430/11/12هـ (املوافق 2009/11/01م) وتاريخ 1434/07/22هـ (املوافق 2013/06/01هـ) واملربمة من قبل �شركة
�أرامكو ال�سعودية مع كل من �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم على التوايل ،تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية بتوريد الغاز الطبيعي لل�شركة بالأ�سعار
التي حددتها احلكومة مل�ستهلكي الغاز الطبيعي يف اململكة (وهي حاليا � 75سنتا امريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) ،ويعترب هذا ال�سعر تناف�سي ًا مقارنة
ب�سعر الغاز الطبيعي يف الأ�سواق الأخرى يف جميع �أنحاء العامل .ان مدة اتفاقيات توريد الغاز هي ع�شرون عام (تنتهي اتفاقية توريد الغاز مع �شركة معادن
للفو�سفات بتاريخ 2029/10/31م وتنتهي اتفاقية �شركة معادن للأملنيوم بتاريخ 2033/5/31م) ومن املمكن �أن تقوم احلكومة م�ستقب ًال بزيادة ال�سعر املحدد
للغاز الطبيعي والذي �سي�ؤدي الى زيادة �سعر الغاز الذي تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية بتوريده �إلى ال�شركة ،وقد ال تتمكن ال�شركة من زيادة �أ�سعار منتجاتها لتعك�س
قيمة الزيادة يف �أ�سعار الغاز الطبيعي املوردة لها ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا وجوهري ًا على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها
املايل و�/أو �سعر �سهمها.
�إن خطاب تخ�صي�ص الغاز املوجه من �شركة �أرامكو ال�سعودية الى ال�شركة بتاريخ 2012/02/25م من �أجل تخ�صي�ص الغاز كوقود ومادة خام من �أجل م�شروع
�أم وعال التابع مل�شروع وعد ال�شمال يغطي الفرتة املمتدة الى 2015/05/31م .ومن املمكن �أال تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية بتمديد مدة التخ�صي�ص �أو �إبرام
اتفاقية توريد غاز طويلة املدى للم�شروع مما �سي�ؤثر �سلب ًا وجوهري ًا على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها املايل و/
�أو �سعر �سهمها.
كما �أن عدم مقدرة �شركة �أرامكو ال�سعودية ،ب�صفتها املورد الوحيد للغاز الطبيعي لل�شركة ،على توريد كميات الغاز الطبيعي التي حتتاجها ال�شركة يف عملياتها
الت�صنيعية� ،سواء ب�صورة جزئية �أو كلية ،وعدم متكن ال�شركة من توفري النق�ص فيها من م�صادر بديلة ب�سعر مناف�س للأ�سعار التي حت�صل عليها من �شركة �أرامكو
ال�سعودية� ،سوف ي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
(د) توفر الكهرباء بأسعار تنافسية

تعترب الطاقة الكهربائية من عنا�صر االنتاج الأ�سا�سية التي تعتمد عليها مرافق الت�صنيع التابعة لل�شركة والتي حتتاج �إليها ب�صور م�ستمرة ،خا�صة عمليات ت�صنيع
الأملنيوم التابعة لل�شركة� .إن �أي انقطاع �أو توقف لإمدادات الطاقة الكهربائية التي حتتاجها ال�شركة يف عملياتها الت�صنيعية� ،سواء ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة� ،سي�ؤدي �إلى
توقف مرافق الت�صنيع عن االنتاج وتلف خطوط االنتاج والآالت واملعدات نتيجة النقطاع الكهرباء عنها ،وخا�صة م�صهر الأملنيوم ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري
على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها .مع العلم �أن مبيعات االملنيوم �شكلت  %16.8من مبيعات ال�شركة االجمالية.
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كما �أن �أي زيادة يف تكلفة الطاقة الكهربائية لأي �سبب كان �سوف ي�ؤدي �إلى زيادة تكلفة االنتاج ،و�سوف تت�أثر النتائج املالية لل�شركة �سلب ًا �إذا مل تنجح يف تعديل
قيمة منتجاتها وزيادتها بنا ًء على الزيادة يف تكلفة الطاقة الكهربائية التي تتحملها .ويف هذا اخل�صو�ص ت�شري ال�شركة �إلى �أنه قد �سبق و�أن �أبرمت اتفاقية حتويل
طاقة مع امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة يف عام 2009م والتي وافقت امل�ؤ�س�سة مبوجبها على بناء حمطة انتاج مزدوج للمياه والكهرباء على ح�سابها اخلا�ص.
وتعمل املحطة املذكورة ب�صورة جزئية ومل ت�صل طاقتها االنتاجية �إلى احلد املطلوب ب�سبب الت�أخر الذي طر�أ على �إكمال �أعمال بنائها .ول�سد حاجات ال�شركة من
الطاقة الكهربائية ،تقوم ال�شركة حالي ًا باحل�صول على كميات العجز عرب �شبكة الكهرباء التابعة لل�شركة ال�سعودية للكهرباء ب�أ�سعار �أعلى من الأ�سعار التي حت�صل
عليها من خالل املحطة املذكورة .وقد �أثر ذلك �سلب ًا على تكلفة الطاقة الكهربائية التي تتحملها ال�شركة.
تعتمد عمليات ال�شركة يف ا�ستخراج الفو�سفات والذهب واملعادن ال�صناعية على الطاقة الكهربائية �أو طاقة احتياطية توردها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء� ،سوا ًء
فيما يتعلق بتوفر الكميات املطلوبة �أو ب�سعر هذه الإمدادات .وقد قامت ال�شركة ال�سعودية للكهرباء بزيادة التعرفة املفرو�ضة على الكهرباء يف يوليو 2010م .كما
�أن �أي زيادات �أخرى يف �أ�سعار الكهرباء �ست�ؤدي �إلى ارتفاع تكاليف الت�شغيل لل�شركة ،مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الأرباح الت�شغيلية والتدفقات النقدية لل�شركة� .إن �أي
انخفا�ض يف كمية الطاقة الكهربائية �أو يف كمية الكهرباء التي توردها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء قد ي�ؤدي �إلى تعطل عملية الإنتاج ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي
على مثل هذه العمليات ،كما �أن �إمكانية مطالبة ال�شركة لل�شركة ال�سعودية للكهرباء بكامل قيمة ال�ضرر الذي يلحق بها ب�سبب �إخفاقها يف توريد الكميات املطلوبة
من الطاقة الكهربائية قد يكون �أمر ًا �صعب ًا يف �ضوء االتفاقية املوقعة معها .وعلى وجه اخل�صو�ص ،حتتاج ال�شركة �إلى �إمدادات �إ�ضافية من الكهرباء لتربيد �أجزاء
من عمليات التعدين خالل ف�صل ال�صيف .ويف حال مل تتمكن ال�شركة ال�سعودية للكهرباء من توفري �إمدادات الكهرباء لهذه امل�شاريع اجلديدة� ،أو زيادة كمياتها
نتيجة التو�سيعات يف املواقع املوجودة �أو �أعمال التطوير ،فقد ت�ضطر ال�شركة �إلى ت�أجيل مثل هذه امل�شاريع اجلديدة �أو �إلغائها ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة
ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
(هـ) عدم توفر الكميات المطلوبة من المياه

حتتاج عمليات التعدين والرتكيز وال�صهر التي جتريها ال�شركة الى كميات كبرية من املياه .وحت�صل ال�شركة على املياه من عدد من امل�صادر والتي ت�شمل الهيئة
امللكية للجبيل وينبع و�شركة املياه الوطنية وهيئة تنظيم املياه يف اململكة ،بالإ�ضافة �إلى �آبار املياه التابعة لها يف حاالت عدم توفر املياه بالكميات التي حتتاجها من
امل�صادر املذكورة ،مبا يف ذلك املياه الالزمة للعمليات امل�ستقبلية يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية .وتعتمد ال�شركة على توافر املياه يف املناطق التي
تزاول بها �أعمالها ،وب�شكل خا�ص على قدرة الهيئة امللكية للجبيل وينبع على تزويدها بكميات كافية من املياه لتمكينها من تنفيذ �أعمالها يف مدينة ر�أ�س اخلري،
وعلى قدرة �شركة املياه الوطنية على تزويدها بكميات كافية من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة لتمكينها من تنفيذ �أعمالها يف م�شروع الدويحي عند ت�شغيله.
كما تعتمد كذلك على قدرتها على الو�صول �إلى املياه من طبقات املياه اجلوفية حتت الأر�ض لت�شغيل عملياتها يف اجلالميد (الفو�سفات) ،والبعيثة (البوك�سايت)
واخلرباء (الفو�سفات) ومدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية .يف حال عدم مقدرة الهيئة امللكية للجبيل وينبع �أو �شركة املياه الوطنية �أو �آبار املياه اخلا�صة
بال�شركة على تزويد تلك امل�شاريع مبا يكفي من املياه لتنفيذ عملياتها� ،أو �إذا قامت الهيئة امللكية للجبيل وينبع �أو �شركة املياه الوطنية بزيادة لأ�سعار املياه املوردة
من قبلها ب�صورة جوهرية ،ف�سوف ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض املقدرة الت�شغيلية لل�شركة و�/أو ارتفاع تكاليف الإنتاج ب�شكل كبري.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقع بع�ض م�شاريع ال�شركة احلالية يف مناطق بعيدة عن م�صادر املياه من جهة وال تتوفر فيها الكميات املطلوبة من املياه اجلوفية من جهة
�أخرى .ومن �ضمن هذه امل�شاريع منجم الدويحي الذي يقع يف منطقة مكة املكرمة التي تعاين من نق�ص يف املياه .ولتلبية احتياجات املنجم املذكور من املياه ،تقوم
ال�شركة حالي ًا ب�إن�شاء خط مياه طوله  500كم لتوفري مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة �إليه ،ويف حال عدم اكتمال �إن�شاء خط املياه هذا وت�شغيله بنجاح ،ف�سوف
يكون لذلك �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال املنجم املذكور ولن يتمكن من مبا�شرة �أعماله الت�شغيلية.
كما تتعر�ض ال�شركة �أي�ض ًا ملخاطر الت�شغيل املرتبطة با�ستخدام خطوط �شبكات املياه ،مبا يف ذلك �إمكانية انقطاع الإمدادات والت�صدعات وت�سرب املياه منها،
الأمر الذي �سي�ؤثر �سلب ًا على الأعمال الت�شغيلية لل�شركة.
وعليه ،ف�إن �أي �إنقطاعات لإمدادات املياه الالزمة لعمليات ال�شركة �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل
و�/أو �سعر �سهمها.
(و) المخاطر واألحداث التشغيلية التي ال يمكن التنبؤ بها والتي تخرج عن سيطرة الشركة (القوة القاهرة)

تُ�ش ِّغل ال�شركة مرافق �ضخمة وعلى درجة عالية من التعقيد يف جمال التعدين ومرافق املعاجلة والتكرير والتي تعترب معر�ضة ملخاطر ت�شغيلية كبرية تنطبق على
�شركات التعدين ب�شكل عام .وت�شمل هذه املخاطر الظروف اجليولوجية غري امل�ألوفة �أو غري املتوقعة واحلوادث ال�صناعية والكوارث الطبيعية التي تخرج جميعها
عن �سيطرة ال�شركة (وتعرف هذه احلوادث بـ «القوة القاهرة») .ومن �ضمن املخاطر املتعلقة ب�أحداث ال�صحة وال�سالمة والبيئة املمكنة التي �ست�ؤثر على عمليات
التعدين التي جتريها ال�شركة انفجار ال�صخور وحوادث عربات املنجم واالنهيارات الطينية وانهيار املناجم و�أحداث الزالزل والفي�ضانات واحلرائق وال�سقوط
من االرتفاعات وحوادث املركبات اخلفيفة وال�صدمات الكهربائية وحوادث املعدات واالنفجارات وانبعاثات الغازات ال�ضارة �أو املواد الكيميائية .وقد تن�ش�أ �آثار
مر�ضية مزمنة للموظفني �أو مقاويل املوقع �أو �ضرر بيئي نتيجة لهذه العوامل �أو غريها من العوامل .وقد تت�سبب تلك املخاطر �أو الأحداث يف �إحلاق �ضرر كبري
مبرافق ال�شركة �أو قد ت�ضر بقواها العاملة وتت�سبب يف تعطل عملياتها الإنتاجية وقدرتها على توفري منتجاتها و�/أو قد يرتتب عليها تكبد ال�شركة خل�سائر �أو ديون
كبرية ،وان ح�صلت �سيكون لها ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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�إن �أي تعطل خلطوط االنتاج �أو املعدات ب�شكل غري متوقع �أو �ضرورة �إجراء �أعمال �صيانة و�إ�صالح غري مربجمة �أو �أي تعليق لعمليات ال�شركة متعلق بال�سالمة ميكن
�أن ي�ؤدي �إلى تعطيل �أو �إيقاف عملية التعدين �أو الإنتاج التي جتريها ال�شركة.
كما تعتمد ال�شركة على التطبيقات التكنولوجية املتخ�ص�صة يف ت�شغيل �أعمالها ،مبا يف ذلك مرافق املعاجلة لعمليات الفو�سفات والأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري.
وال ت�ضمن ال�شركة جناح هذه التطبيقات يف اال�ستمرار يف حتقيق �أهدافها الت�شغيلية �أو املحافظة على جودة منتجاتها.
كما �أن وقوع حوادث يف �أحد مرافق الت�صنيع التابعة لل�شركة وبالتايل تعليق �أو توقف انتاجها من �ش�أنه الت�أثري �سلب ًا على املرافق االنتاجية الأخرى املرتبطة به .فعلى
�سبيل املثال ،وجدت �شركة معادن للفو�سفات نف�سها م�ضطرة �إلى �إغالق م�صنع الأمونيا يف مدينة ر�أ�س اخلري يف �إبريل 2013م وذلك لإجراء �أعمال �صيانة طارئة
(غري دورية) للم�صنع نتيجة ل�صعوبات فنية وقد ا�ستمرت هذه الأعمال ملدة ثالثة �أ�سابيع .وحيث ت�ستخدم مادة الأمونيا يف �صناعة ثنائي فو�سفات الأمونيوم،
فقد �أ�ضطرت �شركة معادن للفو�سفات �أي�ض ًا �إلى �إيقاف �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم الذي ينتجه م�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم م�ؤقت ًا ملدة ترتاوح بني ثالثة
�إلى �أربعة �أ�سابيع .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أدى حريق ن�شب يف �سري تفريغ �صخور الفو�سفات يف �سبتمرب 2013م �إلى �إحلاق �ضرر ا�ستغرق �إ�صالحه ما يقرب من ثالثة
�أ�شهر .وتقدر ال�شركة حجم ت�أثري هذا احلادث بحوايل  69.400.000ريال �سعودي والذي ي�شمل كلفة �إ�صالح ال�سري وتوقف االنتاج .يف �أكتوبر 2013م ،مت �إيقاف
�أحد خطوط الإنتاج يف م�صهر الأملنيوم الذي ت�شغله �شركة معادن للأملنيوم م�ؤقت ًا بعد فرتة من عدم اال�ستقرار الناجم عن تعطل املعدات .وقد بد�أ خط الإنتاج
املذكور العمل بكامل طاقته خالل �شهر يونيو من العام 2014م ،و�إن كان التوقف قد �أ�سفر عن خ�سائر مالية من �أ�ضرار يف املمتلكات وانقطاع الأعمال التي قدرت
من قبل ال�شركة بحوايل  670.125.000ريال �سعودي.
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حتتاج ال�شركة �إلى طرق و�شبكات �سكك حديدية وموانئ ميكن االعتماد عليها للو�صول �إلى م�صادر املواد اخلام ،وذلك من �أجل �إجراء عملياتها ونقل منتجاتها
النهائية� .إن لتوفر و�سائط النقل هذه وتكلفتها ت�أثري مبا�شر على التكاليف الر�أ�سمالية والت�شغيلية التي تتحملها ال�شركة ،ف�ض ًال عن مقدرة ال�شركة على املحافظة
على امل�ستويات املتوقعة من كميات الإنتاج واملبيعات .ويف هذا اخل�صو�ص ،تقوم ال�شركة معظم منتجاتها عن طريق ال�شحن البحري والتي عادة ما يتعر�ض لت�أخري
يف ال�شحن ب�سبب حمدودية مرافق التخزين والأر�صفة املخ�ص�صة لر�سو ال�سفن وغريها من العوامل ذات العالقة.
كما من �ش�أن حدوث �أي �إنقطاع يف خدمات وو�سائل النقل وال�شحن عن طريق ال�سكك احلديدية وال�شحن البحري �سوف ي�ؤثر على مقدرة ال�شركة على ت�سليم
منتجاتها وفق ًا ملواعيد الت�سليم املحددة  ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
يتم نقل الكربيت املن�صهر الذي تورده �شركة �أرامكو ال�سعودية حالي ًا �إلى م�صنع حام�ض الكربيتيك الذي ت�شغله ال�شركة يف مدينة ر�أ�س اخلري بوا�سطة ال�شاحنات
من مرافق �شركة �أرامكو ال�سعودية يف املنطقة ال�شرقية .ويف حالة حدوث انقطاع �أو ت�أخري يف توريد الكربيت املن�صهر �إلى امل�صنع املذكور ،ف�إنه من امل�ستبعد �أن
تتمكن ال�شركة من �إيجاد م�صادر بديلة لتوريد هذه املادة بذات الأ�سعار والكميات املتفق عليها مع �شركة �أرامكو ال�سعودية .كما �أن �أي انقطاع يف الإمدادات التي
حتتاجها ال�شركة من الغاز الطبيعي و�/أو الكربيت املن�صهر نتيجة لتوقف و�سائل نقلها عن العمل �سوف ي�ؤدي �إلى توقف عمليات ال�شركة ،و�سيكون له ت�أثري �سلبي
على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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تعتمد �أعمال ال�شركة على �أن�شطة ا�سا�سية ت�شمل �أعمال التنقيب وتو�سيع قاعدة احتياطياتها من املعادن و�أعمال اال�ستخراج واملعاجلة للمعادن ،ف�ض ًال عن اخلطط
الت�سويقية ملنتجاتها .وقد ت�أثرت �أعمال ال�شركة �سابق ُا ومن املمكن �أن تت�أثر م�ستقب ًال بعدة عوامل منها:









الت�أخري يف ت�شغيل مرافق الإنتاج ودخولها اخلدمة فيما يتعلق مب�شروع وعد ال�شمال وم�شروع �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة م�شروع
االئتالف امل�شرتك التي �ستملكها ال�شركة و�شركة باريك بالت�ساوي (م�شروع النحا�س) وم�شروع مرافق انتاج �صفائح ال�سيارات ورقائق التغليف .فقد
ي�ؤدي �أي ت�أخري يف ت�شغيل مرافق الإنتاج �إلى انخفا�ض الإيرادات و�/أو ارتفاع تكاليف وحدة الإنتاج.
االخفاق يف زيادة �أو اال�ستمرار يف توفري الكميات املطلوبة من �إحتياطيات املعدن اخلام من خالل املناجم احلالية وامل�ستقبلية �سوف ي�ؤدي �إلى عدم
مقدرة ال�شركة على زيادة م�ستويات الإنتاج �أو املحافظة على م�ستويات االنتاج احلالية.
انخفا�ض م�ستويات عمليات التعدين للمعادن التي جتريها ال�شركة ،وذلك ب�سبب عوامل مثل حاالت تغيب املوظفني عن العمل امل�صرح بها �أو غري
امل�صرح بها والتي تت�سبب يف انخفا�ض كميات املعادن اخلام امل�ستخرجة وارتفاع تكاليف وحدة االنتاج وانخفا�ض الإنتاج والإيرادات.
ميكن �أن ت�ؤثر التقلبات يف درجة املعدن اخلام امل�ستخرج والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى زيادة تكاليف املعاجلة على كفاءة عمليات االنتاج.
الت�أخري يف تنفيذ مناجم جديدة و�إدخالها يف اخلدمة ،مبا يف ذلك منجم البعيثة واخلرباء والدويحي والذي يحد من فر�ص النمو ب�شكل كبري
وا�ستخراج كتلة اخلام يف املناطق التي بها درجة �أقل من اخلام .وقد ي�ؤدي �أي ت�أخري يف ت�شغيل مناجم جديدة �إلى انخفا�ض �إيرادات و�/أو ارتفاع
تكاليف وحدة الإنتاج ،حيث تكون عملية التنقيب عن املناجم يف بداية �أو نهاية العمر الت�شغيلي لهذه املناجم منخف�ضة التكلفة بطبيعتها وبالتايل
تنخف�ض هوام�ش الربح والتدفقات النقدية العائدة لتلك املوجودات يف املقابل.
مواجهة �صعوبات يف حترير وجتهيز كميات من املخزون بطريقة فعالة ،مما ي�ؤدي �إلى ارتفاع تكاليف ر�أ�س املال العامل مما يقلل من التدفق النقدي
من الأن�شطة الت�شغيلية.
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�إن �إخفاق ال�شركة يف و�ضع حلول لل�صعوبات واال�شكاالت العملية التي تطر�أ �أثناء عملية االنتاج ،مبا يف ذلك العوامل امل�شار �إليها �أعاله� ،سوف يحول دون متكنها
من حتقيق �أهدافها الإنتاجية وحتقيق م�ستويات املبيعات املطلوبة ،و�سي�ؤثر ذلك على تدفقات ال�شركة النقدية وزيادة تكاليف وحدة االنتاج ذات العالقة ،وبالتايل
�سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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ت�شتمل �أن�شطة التنقيب للمعادن والتطوير املخططة واملحتملة التي جتريها ال�شركة على التو�سعات امل�ستقبلية املمكنة لعمليات الفو�سفات مع تطور م�شروع وعد
ال�شمال ،ف�ض ًال عن عمليات الذهب يف منطقة قطاع الذهب الأو�سط ( ُي�شار �إليها بـ «منطقة قطاع الذهب الأو�سط») .وتتعر�ض �أن�شطة التطوير املذكورة لعدد من
املخاطر التي قد ت�ؤثر على املدى الطويل على قدرة ال�شركة على تطوير احتياطيات املعادن اخلام وزيادة �إنتاجها من املنتجات النهائية ،منها:
 تعترب التقديرات املتعلقة بالت�شغيل والتكاليف الر�أ�سمالية تقريبية ومن املمكن �أن تكون التكاليف احلقيقية �أكرب بكثري من هذه التقديرات؛
 ال�صعوبات املحتملة التي ميكن مواجهتها عند احل�صول على الإمدادات الأ�سا�سية من الطاقة واملياه مبا يف ذلك الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية
واملياه؛
 احتمالية اختالف درجة وحجم اخلام امل�ستخرج ومزيج املعادن املتوفرة يف هذا اخلام عن تلك امل�شار �إليها ح�سب نتائج احلفر واحتمالية �أن تكون
اجلدوى االقت�صادية من معاجلة هذا اخلام �أقل مما كان متوقع ًا؛
 متويل التكاليف الر�أ�سمالية الكبرية الالزمة لتطوير مرافق وبنية اال�ستخراج واملعاجلة؛
 ظروف ال�سوق املتغرية مبا يف ذلك انخفا�ض الطلب على منتجات ال�شركة وانخفا�ض �أ�سعار ال�سوق؛
وميكن �أن ت�ؤدي �صعوبات الت�شغيل ،مثل التغريات اجليولوجية غري املتوقعة �إلى �أعطال كبرية ،والتي من �ش�أنها الت�أثري على التكاليف واجلدوى من عمليات ال�شركة
لفرتات غري حمددة.
ويف حال تبني عدم وجود جدوى اقت�صادية من هذه امل�شاريع بنا ًء على الدرا�سات املتعلقة بالتنقيب ودرا�سات اجلدوى ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إما �إلى تعديل خطط
تطوير امل�شروع �إذا �أمكن ذلك� ،أو التخلي عنه متام ًا .وميكن �أن ت�ؤدي �أي قرارات ب�ش�أن التطوير امل�ستقبلي لأي من هذه املواقع �إلى �ضرورة قيد ا�ستهالكات
( )impairment chargesيف امليزانية العمومية وقائمة الدخل اخلا�صة بال�شركة .و�سيكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها
امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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تعتمد ال�شركة على �أربعة اتفاقيات ائتالف م�شرتك �أبرمتها مع كل من ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�شركة �سابك») و�شركة الكوا و�شركة ال�صحراء
للبرتوكيماويات («�شركة ال�صحراء») و�شركة موزاييك وتقوم حالي ًا بت�أ�سي�س م�شروع ائتالف م�شرتك �آخر مع �شركة باريك للذهب كوربوري�شن («�شركة باريك»)
(راجع الق�سم رقم « 1-7-4ال�شركة  -وحدات �أعمال ال�شركة  -الفو�سفات» ،والق�سم رقم « 2-7-4ال�شركة  -وحدات �أعمال ال�شركة  -الأملنيوم» من هذه
الن�شرة) .وقد مت ت�أ�سي�س م�شايع االئتالف امل�شرتكة املذكورة ك�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة يف اململكة.
وال ت�ضمن ال�شركة مقدرتها على ال�سيطرة التامة على �شركات االئتالف امل�شرتك املذكورة التي متلك فيها ما يزيد عن  %50من ر�أ�س مالها �أو تلك التي متتلك فيها
 %50من ر�أ�س مالها� ،إذ ال متكن ن�سب امللكية هذه ال�شركة من ب�سط �سيطرتها التامة على هذه ال�شركات نظر ًا لكون كافة هذه ال�شركات �شركات ذات م�س�ؤولية
حمدودة ت�ستوجب احل�صول على موافقة ال�شركاء الآخرين على العديد من القرارات التي يتوجب نظام ًا �إجماعهم على القيام بها مثل تعديل عقود ت�أ�سي�س
ال�شركات وزيادات الأعباء املالية التي يتحملها ال�شركاء و�أي قرارات �أخرى يتفق ال�شركاء على �صدورها باالجماع مثل القرارات املتعلقة بادارة �أو ا�ستثمارات
�شركة االئتالف امل�شرتك .وعليه ،ف�إنه ميكن لل�شركاء الآخرين يف ال�شركات املذكورة عرقلة �أو تعطيل �إ�صدار �أي قرار تقرتحه ال�شركة وال يوافقون عليه لأي �سبب
من الأ�سباب .كما تنطوي م�شاريع االئتالف امل�شرتكة على عدد من عوامل املخاطرة التي ميكن �أن يتعر�ض لها �شريك �أو �أكرث وميكن تلخي�ص �أهمها فيما يلي:
 �أن يكون لأحد ال�شركاء م�صالح �أو �أهداف اقت�صادية �أو جتارية ال تتما�شى �أو تتعار�ض مع م�صالح �أو �أهداف �شركة م�شروع االئتالف امل�شرتك ،وهذا
�سي�ؤدي �إلى حدوث ت�أخري يف عمليات امل�شروع �أو تكبده لتكاليف �إ�ضافية �أو وقوع خالفات فيما بني ال�شركاء ،والتي �سيكون لها ت�أثري �سلبي على امل�شروع
الذي تقوم �شركة االئتالف امل�شرتك بت�شغيله.
 تعر�ض �أحد ال�شركاء ،مبا فيها ال�شركة ،للإفال�س �أو الإع�سار مما ي�ؤثر على مقدرته على الوفاء بالتزاماته املالية املرتتبة ل�صالح �شركة االئتالف
امل�شرتك� ،أو �إخالله بااللتزامات والتعهدات التي التزم بها جتاه ال�شركة �أو ال�شركاء الآخرين مبوجب اتفاقيات م�شروع االئتالف امل�شرتك.
 قيام ال�شركاء بحجب املوافقة �أو عرقلة الإجراءات التي ترى ال�شركة ب�أنها ت�صب يف م�صلحة م�شروع االئتالف امل�شرتك املعني.
 قيام �أحد ال�شركاء ب�إنهاء اتفاقية م�شروع االئتالف امل�شرتك �سواء كان هذا الإنهاء م�صرح به مبوجب احكامها �أو زعم ال�شريك الذي يرغب ب�إنهائها
ب�إخالل ال�شركة بتنفيذ التزاماتها املرتتبة مبوجبها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أبرمت ال�شركة وال�شركاء ذو العالقة يف م�شاريع االئتالف امل�شرتكة املذكورة اتفاقيات ت�سهيالت متويل م�شاريع وذلك بغر�ض متويل هذه
امل�شاريع ،وتن�ص هذه االتفاقيات على �أنه يف حالة �إخالل ال�شريك يف امل�شروع بت�سديد الديون املرتتبة بذمته لأي جهة ممولة �أخرى ،ف�إن حالة الإخالل هذه تعترب
�أي�ض ًا �إخال ًال ب�شروط الت�سهيالت متويل امل�شاريع املذكورة .بالإ�ضافة �إلى ما تقدم� ،إذا �أعلنت �أي جهة ممولة �أن دينها م�ستحق وواجب الدفع من قبل ال�شركة نتيجة
التخلف عن ال�سداد ،فمن املرجح �أن تتمكن اجلهات الأخرى املمولة لل�شركة من املطالبة ب�سداد ديونها على الفور ،والتي �سيكون لها ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة
وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �أ�سهمها.
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�إن حتقق �أي من املخاطر امل�شار �إليها اعاله �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال التنقيب والتطوير �أو العمليات التي ي�شغلها م�شروع الإئتالف امل�شرتك �أو ميكن �أن
ت�ؤدي �إلى الت�أخر يف �إمتامه .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إن �إنهاء م�شاريع االئتالف امل�شرتكة وعدم متكن ال�شركة من �إحالل م�شاريع ائتالف م�شرتكة جديدة حملها
وب�شروط تعاقدية مماثلة ل�شروطها �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �أ�سهمها.
 2 22 -22 -2عدم توفر رؤوس األموال المطلوبة لتمويل خطط أعمال واستثمارات الشركة

تعترب م�شاريع املناجم من امل�شاريع التي ي�ستنزف خمزونها من املعادن امل�ستخرجة مع ا�ستمرار عمليات اال�ستخراج للمعادن ،وبالتايل حتتاج ال�شركة ب�صورة
م�ستمرة لال�ستثمار باحلفر �أو تعميق الآبار �أو تو�سيع احلفر وتطوير احتياطيات معادن خام جديدة لتحل حمل تلك امل�ستخرجة مع مرور الوقت .بالإ�ضافة �إلى
ذلك� ،سيكون على ال�شركة تخ�صي�ص نفقات ر�أ�سمالية كبرية لزيادة حجم عمليات الفو�سفات والذهب لدى ال�شركة وموا�صلة متويل م�شروع الأملنيوم .كما من
املمكن �أن تتحمل ال�شركة نفقات ر�أ�سمالية جوهرية لإجراء �أعمال �صيانة وحت�سني م�ستمر ملوجوداتها ومعداتها وبنيتها التحتية وذلك �إما بهدف االلتزام ب�أي
متطلبات قانونية �أو تنظيمية جديدة ت�ستوجب القيام مبثل هذه الأعمال� ،أو بهدف االلتزام مبعايري جديدة تعتمدها الإدارة يف االنتاج �أو تتطلبها الأطراف ذات
العالقة� ،أو بهدف مواجهة �أي م�س�ؤوليات غري متوقعة.
وتعتمد �آلية متويل ال�شركة مل�شاريعها على م�صادر متويل تتمثل يف ر�أ�س املال املدفوع من قبل م�ساهميها و�إيرادات �أعمالها الت�شغيلية ،بالإ�ضافة �إلى التمويل
اخلارجي من اجلهات املمولة للم�شاريع.
�إن التكلفة احلقيقة للم�شاريع التي تقوم بها ال�شركة قد تتجاوز قيمة التكلفة املقدرة من قبل ال�شركة وفق ًا للدرا�سات التي قامت ب�إعدادها يف هذا ال�ش�أن .وقد
بلغت مث ًال التكلفة اال�ضافية الفعلية (�أي الفرق بني التكلفة املقدرة والتكلفة الفعلية) مل�شروع منجم البوك�سايت اخلا�ص ب�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف
ر�أ�س اخلري مبلغ  80.125.000ريال �سعودي مما قد ي�ؤثر على ت�أخري متويل امل�شروع .ف�إذا ما زادت قيمة هذه التكلفة عن التكلفة املتوقعة له ب�شكل جوهري ،فقد
ت�ضطر ال�شركة عندئذ �إلى اللجوء �إلى احل�صول على متويل جديد لتغطية هذه الزيادة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة تكاليف متويلية جديدة بالإ�ضافة �إلى
ت�أثريها املحتمل على ربحيتها .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من احل�صول على مبالغ التمويل الالزمة لتغطية هذه الزيادة ،ف�إن ذلك �سيكون له ت�أثري �سلبي على �إكمال
هذا امل�شروع وحتقيق الفائدة االقت�صادية املرجوة منه طيلة فرتة الت�أخري يف �إكماله وت�شغيله .كما ينطبق عامل املخاطرة هذا على م�شاريع االئتالف امل�شرتكة
التي ت�شرتك فيها ال�شركة.
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متثل ن�سبة متويل امل�شاريع التي حت�صل عليها ال�شركة من جهات ممولة �أكرث من  %60من التمويل املطلوب للم�شاريع الرئي�سية التي نفذتها �شركة معادن للفو�سفات
وجمموعة �شركات معادن للأملنيوم و�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات .وقد مت احل�صول م�ؤخر ًا على متويل لتطوير م�شروع وعد ال�شمال (بن�سبة  %70من
تكلفة امل�شروع) ويجري العمل على متويل م�شروع الدويحي (بن�سبة  %55من تكلفة امل�شروع) .وحتتوي ترتيبات متويل امل�شروع املذكورة على تعهدات تقييدية ،مبا
يف ذلك القيود املفرو�ضة على حتمل مديونيات �إ�ضافية واالمتثال لبع�ض االتفاقيات املالية وغريها من االتفاقيات ،ف�ض ًال عن القيود املفرو�ضة على توزيع الأرباح
من م�شاريع االئتالف امل�شرتك التابعة لل�شركة وغريها من ال�شركاء يف هذه امل�شاريع ،والذي من �ش�أنه منع ح�صول ال�شركة على �أي فائ�ض نقدي يف �شركاتها
التابعة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،كجزء من �شروط ت�أمني احل�صول على هذه التمويالت للم�شروع ،تتعهد ال�شركة و�شركا�ؤها يف م�شاريع االئتالف امل�شرتكة بتوفري
بع�ض الدعم للم�شروع امل�شرتك خالل مرحلة الإن�شاء على �أن تتولى ال�شركة و�شركا�ؤها يف م�شروع الإئتالف امل�شرتك م�س�ؤولية متويل الزيادة يف التكاليف وكذا
خدمة الدين يف ظروف معينة وملدة حمددة من الزمن .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فيما يتعلق بالقرو�ض التي مت احل�صول عليها من �صندوق التنمية ،يتعني على ال�شركة
و�شركائها يف م�شاريع الإئتالف امل�شرتكة تقدمي �ضمانات مالية كافية ل�صندوق التنمية للمبالغ التي اقرت�ضها م�شروع الإئتالف امل�شرتك املعني.
كما تت�ضمن اتفاقية متويل املرابحة القابلة لإعادة ال�سحب العديد من ال�شروط التي يتوجب على ال�شركة االلتزام بها ،والتي ت�شمل على �سبيل املثال �ضرورة
االلتزام بتعهدات وم�ؤ�شرات مالية حمددة ( )financial ratiosوعدم توزيع الأرباح (راجع الق�سم رقم « 14املعلومات القانونية» من هذه الن�شرة) .ومن
املمكن �أن ال تتمكن ال�شركة من الوفاء بالتزاماتها املرتتبة مبوجب هذه االتفاقيات �إذا حدث عجز يف �إيراداتها لأي �سبب من الأ�سباب ،الأمر الذي �سي�ؤثر
�سلب ًا على مقدرة ال�شركة على احل�صول على التمويل الالزم يف امل�ستقبل والذي ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على برنامج النفقات الر�أ�سمالية الذي تتبعه ال�شركة،
كما �سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
وال يوجد ما ي�ضمن ب�أن التدفق النقدي الناجت من عمليات ال�شركة �سيكون كافي ًا لتمويل عملياتها على املدى الطويل� ،أو �أنها �ستكون قادرة على احل�صول على
القرو�ض امل�صرفية والتمويالت اخلارجية الأخرى لأغرا�ض متويل اال�ستثمارات الر�أ�سمالية على املدى الطويل ب�شروط مقبولة يف الوقت املنا�سب.
تعتمد قدرة ال�شركة على احل�صول على متويل خارجي كاف على عدة عوامل ،منها الأداء املايل لل�شركة ونتائج عملياتها ،ف�ض ًال عن عوامل �أخرى خارجة عن
نطاق �سيطرتها مبا يف ذلك الظروف العاملية لالقت�صاد الكلي وظروف ال�سوق املايل و�أ�سعار الفائدة والظروف االقت�صادية وال�سيا�سية يف اململكة .و�إذا مل تتمكن
ال�شركة من احل�صول على �أي متويل مطلوب يف الوقت املنا�سب �أو بتكلفة معقولة �أو ب�شروط معقولة ،فقد ت�ضطر �إلى تقلي�ص �أو ت�أجيل �أو التخلي عن ا�ستثماراتها
�أو عملياتها.

11

�إذا ما �أخلت ال�شركة �أو م�شاريع االئتالف امل�شرتكة امل�شاركة فيها ب�أي من تعهدات الدين الواردة يف اتفاقيات التمويل القائمة �أو امل�ستقبلية ،ف�إن مقر�ضيها قد
يطالبونها �أو يطالبون م�شاريع االئتالف امل�شرتكة ب�سداد الديون على الفور ،و�إذا كان الدين م�ضمون ًا فقد ي�ستحوذ املقر�ضون على املمتلكات �أو املوجودات ال�ضامنة
للقر�ض .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا ما �أعلن �أي ُمقر�ض �أن دينه م�ستحق وواجب الدفع نتيجة تخلف عن ال�سداد ،فمن املرجح �أن ي�صبح بو�سع مقر�ضي ال�شركة
الآخرين املطالبة ب�سداد ديونهم على الفور .ويف هذه احلاالت ،ال يوجد �ضمان ب�أن ال�شركة �ستتمكن من الو�صول �إلى م�صادر متويل بديلة كافية للوفاء ب�سداد تلك
الديون.
و�سيكون لأي من هذه املخاطر ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
كما تعترب �أن ن�سبة الدين �إلى حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة مرتفعة حيث �شكل ن�سبتها ( 1.43:1كما يف 2013/12/31م) .وميكن �أن ي�ؤثر ارتفاع هذه الن�سبة على
قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها املالية جتاه اجلهات املمولة وغريها من الأطراف الدائنة لل�شركة.
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ا�ستفادت ال�شركة تاريخي ًا من احلوافز واملعونات التي تقدمها احلكومة للم�ستثمرين من �أجل دعم الت�صنيع يف اململكة ،مبا يف ذلك توفري التمويل ودعم البنية
التحتية وتوفري �إمدادات الوقود والكربيت ب�أ�سعار تناف�سية ن�سبي ًا من خالل �شركة �أرامكو ال�سعودية .وكان لهذه احلوافز دور هام يف جناح العديد من امل�شاريع
التي نفذتها ال�شركة حتى الآن �سي�ؤدي اي وقف �أو تعليق لهذه احلوافز الى ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و/
�أو �سعر �سهمها.
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تتعاقد ال�شركة مع العديد من اجلهات وفق ًا مل تفر�ضه احتياجات �أعمالها من خدمات �أو غريها ،وت�شمل هذه اجلهات ال�شركاء يف م�شاريع االئتالف امل�شرتكة
واملقاولني الرئي�سيني واملقاولني من الباطن واملهند�سني املعماريني وامل�شغلني ومديري امل�شاريع وغريهم من مقدمي اخلدمات واملوردين والعمالء ،وعليه تتعر�ض
ال�شركة خلطر عدم قدرة اجلهة املتعاقدة معها �أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية .وقد تخل اجلهات التي تتعاقد معها ال�شركة بالتزاماتها لأي �سبب من
الأ�سباب مبا يف ذلك نتيجة لإفال�سها �أو عدم مالئتها املالية �أو تعطل عملياتها .وت�صبح املخاطر التي تن�ش�أ عن التعامل مع هذه اجلهات �أكرث حدة يف ظل ظروف
ال�سوق ال�صعبة التي يزيد فيها خطر �إخاللها بااللتزامات املرتتبة عليها.
وتعتمد ال�شركة اعتماد ًا كبري ًا على الأطراف الأخرى من املتعاقدين وامل�ست�شارين ،من �أجل تقدمي اخلدمات مبا يف ذلك �إدارة امل�شاريع والهند�سة والبناء وت�صميم
العمليات والتخطيط .فعلى �سبيل املثال ،ووفق ًا التفاقيات امل�شروع االئتالف امل�شرتك املتعلقة بعمليات الفو�سفات والأملنيوم احلالية التي تنفذها ال�شركة ،تقدم
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) و�شركة الكوا خدمات الدعم الفني واملعرفة الالزمة وخربات الإدارة واخلربة الفنية وخدمات الت�سويق فيما
يتعلق بعمليات الفو�سفات والأملنيوم التي تنفذها ال�شركة على التوايل ،يف حني ت�ضطلع �شركة موزاييك وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) بتقدمي
اخلربة الفنية وخدمات الدعم الفني فيما يتعلق مب�شروع وعد ال�شمال� .شاركت �شركة بكتل العربية ال�سعودية («بكتل») و�شركة فلور العربية («فلور») بتوفري
خدمات �إدارة امل�شروع لل�شركة فيما يتعلق ب�إن�شاء م�شروع وعد ال�شمال .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،شاركت جمموعة من مقاويل الت�صميم والتوريد والإن�شاء يف �إن�شاء
خمتلف املرافق التي يحتاجها م�شروع وعد ال�شمال.
قد تتوفر بع�ض اخلدمات املطلوبة لعمليات ال�شركة وتطوير امل�شروع ب�شروط معقولة جتاري ًا من مقدم خدمة واحد فقط �أو عدد حمدود من مقدمي اخلدمات
املهنيني .وقد تتوقف هذه العمليات وعمليات تطوير امل�شروع �أو تت�أثر �سلب ًا ب�سبب عدم توريد �أو الت�أخري يف توريد هذه اخلدمات من قبل مزودين خارجيني و�/أو
ب�سبب تغيري جوهري يف ال�شروط التي يتم بنا ًء عليها توفري هذه اخلدمات من قبل مزودين خارجيني ،و�/أو ب�سبب عدم توفري املزودين اخلارجيني للخدمات التي
تلبي متطلبات اجلودة لدى ال�شركة.
�إذا ما �إ�ضطرت ال�شركة �إلى �إنهاء عالقتها التعاقدية مع �أي من مقدمي اخلدمات من الأطراف امل�شار �إليهم �أعاله ،ف�إن ذلك �سي�ضطرها �أي�ض ًا �إلى التعاقد مع
مقدم خدمة جديد ،وبالتايل حتملها لتكاليف �إ�ضافية جديدة وحدوث انقطاع �أو توقف للعمليات احلالية �أو تطوير امل�شاريع التي تعتمد على مقدم اخلدمة املذكور
(كاملقاولني مث ًال)� ،أو بع�ض الآثار ال�سلبية الأخرى على �أعمالها .وال ت�ضمن ال�شركة مقدرتها على التعاقد مع مقدم خدمة جديد بد ًال من مقدم اخلدمة املنتهية
خدماته يف الوقت املنا�سب �أو على الإطالق .كما قد ال تتمكن ال�شركة من الرجوع على املقاول بقيمة ال�ضرر الذي يلحق بها نتيجة لإخالله بالتزاماته �أو تق�صريه
يف العمل املوكل به �إليه  ،لذلك �ست�ضطر ال�شركة �إلى حتمل تكاليف �إ�ضافية ال�ستكمال امل�شروع املعني .و�سيكون لهذه التكاليف الإ�ضافية ت�أثري �سلبي على �أعمال
ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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يرتكز جزء كبري من الإيرادات التي حتققها ال�شركة من عمليات بيع منتج ثنائي فو�سفات الأمونيوم �إلى ثالثة عمالء رئي�سيني ،وهم م�ستوردي الأ�سمدة يف الهند
الذين ميثلون  %60من �إيرادات املبيعات لعام 2013م .كما حت�صل ال�شركة على قدر كبري من عائداتها من بيع الأمونيا لعدد قليل من العمالء الرئي�سيني والأ�سواق
بحيث بلغ عدد �شحنات الأمونيا خالل العام 2013م � 44شحنة الى ع�شرة دول خمتلفة ،حيث �أن  %40من الإيرادات الناجتة عن مبيعات الأمونيا يف 2013م تعزى
�إلى عمالء يعملون يف الهند و %40من الإيرادات تعزى �إلى عمالء يعملون يف منطقة ال�شرق الأق�صى .و�سيكون لفقدان عميل واحد �أو كل ه�ؤالء العمالء ت�أثري �سلبي
على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها.
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ان معظم مبيعات �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (والتي مثلت ن�سبة  %75من جميع مبيعات �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خالل عام 2013م) تباع
لعميل واحد (ملزيد من التف�صيل حول هذا العقد ،راجع الق�سم رقم« 3-4-1-14املعلومات القانونية  -العقود اجلوهرية  -الذهب واملعادن الأ�سا�سية  -اتفاقية
�شراء االنتاج مع �شركة ام كي ا�س») حيث ان الن�سبة املتبقية تباع لعميل �آخر .و�إذا ما تعر�ضت عالقة ال�شركة بالعميل املذكور �إلى �أي عار�ض ي�ؤثر على ا�ستمراريتها
�أو �إذا فقد العميل املذكور مالئته املالية �أو �أ�صبح مع�سر ًا بحيث مل يعد ب�إمكانه ت�سديد املبالغ امل�ستحقة بذمته ل�صالح ال�شركة ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال
ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
قد ت�ؤدي فرتات الركود االقت�صادي الطويلة �أو الكبرية �إلى عدم قدرة عميل �أو �أكرث من عمالء ال�شركة الرئي�سيني على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي يرتبطوا
بها مع ال�شركة ،مما قد ي�ؤدي �إلى �إعادة التفاو�ض ب�ش�أن هذه العقود �أو الإخالل بها من جانب عمالئها .و�سوف ي�ؤدي تخلف ه�ؤالء العمالء عن ت�سديد امل�ستحقات
املرتتبة يف ذمتهم ل�صالح ال�شركة �إلى ارتفاع حجم خم�ص�صات الديون املعدومة التي يتوجب على ال�شركة �أخذها ومراعاتها يف قوائمها املالية ،كما �ست�ؤدي �إلى
انخفا�ض م�ستويات الإيرادات والتدفقات النقدية يف ال�شركة ب�صورة جوهرية .ال يوجد ما ي�ضمن ب�أن تكون ال�شركة قادرة على العثور على عميل بديل ب�شروط
تعاقدية مماثلة� ،أو �أنه �سيكون هناك طلب كاف من م�صادر �أخرى على منتجاتها ،وهو الأمر الذي �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج
عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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تعترب عملية التنقيب التجاري للمعادن و�إنتاج ال�صناعات التحويلية عملية معقدة وتنطوي على خماطر كبرية عند تنفيذها.
وقد �شرعت ال�شركة يف التو�سع ب�شكل كبري يف م�شاريع الفو�سفات واالملنيوم والدرفلة والذهب .ويحتاج التطوير الناجح لأماكن التنقيب الرئي�سية �إلى �إدارة تنفيذية
فعالة ونفقات ر�أ�سمالية كبرية وبناء حمطات معاجلة و�شراء املعدات الالزمة و�إن�شاء البنية التحتية ال�ضرورية وجذب واملحافظة على املوظفني الذين يتمتعون
بامل�ستويات املطلوبة من اخلربة واملهارة الفنية .وبالتايل ف�إن هذه امل�شاريع معر�ضة لوقوع عدد من املخاطر ،والتي من �ضمنها املخاطر التالية:
 قد تواجه ال�شركة نق�ص ًا يف املعدات ويف خربات �شركات املقاوالت املتخ�ص�صة يف �أعمال الهند�سة والتوريد وامل�شرتيات والعمالة املاهرة والآالت
واملعدات ومواد البناء كالفوالذ ،ويرجع ذلك �إلى م�ستوى امل�شاريع احلالية واملخطط لها يف اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط عموم ًا .وقد ي�ؤثر هذا
النق�ص على �أداء ومواعيد تنفيذ عقود امل�شاريع و�أ�سعارها مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على تطوير امل�شاريع امل�ستقبلية مبا يف ذلك تطوير وا�ستك�شاف
�أماكن خمتلفة؛
 قد ت�ؤدي ظروف التعدين غري املواتية مبا يف ذلك التغريات غري املتوقعة يف الدرجة �أو ظهور الأخاديد �أو الأعطال وامل�شاكل اجليولوجية الأخرى
والظروف ال�صعبة للأ�سطح �أو باطن الأر�ض وظروف الأر�ض غري العادية �أو غري املتوقعة �إلى ت�أخري �أو �إعاقة الإنتاج وقد ت�ؤثر �سلب ًا على ا�ستخراج
املعادن؛
 قد ي�ؤثر النق�ص يف اليد العاملة على قدرة ال�شركة و�/أو مقاوليها على االلتزام مبواعيد الإن�شاء املتفق عليها ،وهو ما ميكن �أن ي�ؤثر بدوره على القدرة
على �إجناز امل�شاريع التي ت�ؤثر على امليزانية كما ي�ؤثر على حتقيق امل�شروع للتدفقات النقدية املتوقعة؛
 عدم توفر الطاقة الكهربائية الالزمة لت�شغيل املرافق التابعة للم�شروع والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى ت�أجيله �أو �إلغائه.
وميكن �أن ت�ؤدي هذه املخاطر �إلى ت�أخري الت�شغيل و�ضعف الإنتاج وانخفا�ض الإيرادات ،والذي �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج
عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها.
 2 2 2 -22 -2عدم مقدرة الشركة على االلتزام بشروط رخص التعدين والتنقيب والتراخيص النظامية األخرى
وسحبها أو تعليقها

حت�صل ال�شركة على تراخي�ص التعدين وفق ًا لنظام اال�ستثمار التعديني ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 47/امل�ؤرخ يف 1425/08/20هـ (املوافق 2004/10/05م)
(ي�شار �إليه بـ «نظام التعدين») والئحته التنفيذية ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم ز 173/امل�ؤرخ 1425/11/30هـ (املوافق 2005/01/11م) (ي�شار �إليها بـ
«الالئحة») وتخ�ضع لل�شروط التي و�ضعتها وزارة البرتول والرثوة املعدنية («الوزارة») والتي ت�شمل متطلبات فيما يتعلق بدفع ر�سوم االمتياز والوفاء مبتطلبات
احلد الأدنى للإنفاق .وال يوجد ما ي�ضمن �أن حتقق ال�شركة �أهداف نفقات الك�شف والتنقيب املتفق عليها التي فر�ضتها الوزارة �أو �أي التزامات �أخرى مفرو�ضة
مبوجب نظام التعدين �أو الالئحة �أو رخ�صة التعدين ذات ال�صلة ،ويحق للوزارة �إنهاء رخ�صة التعدين �أو �إ�صدار �أمر بتعليق الن�شاط �إذا مل يتم االلتزام بهذه
ال�شروط .كما يحق للوزارة �أي�ض ًا �إنهاء تراخي�ص التعدين �إذا مل تتمكن ال�شركة يف غ�ضون  60يوم ًا من ا�ستالم �إ�شعار خطي من الوزارة من تدارك �أي ممار�سة
تُعر�ض �صحة و�سالمة العاملني �أو العامة للخطر �أو ت�ضر بالت�شكيالت املعدنية� ،أو يف حال عدم قيام ال�شركة ب�إتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية البيئة �أو املواقع
الأثرية �أو املناطق ال�سياحية .يف حالة �إنهاء الرتاخي�ص ،فلدى الوزارة �سلطة تقديرية وا�سعة ملنع ال�شركة من �إزالة الأ�صول واملوجودات القائمة يف امل�شروع امللغى
ترخي�صه مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر املن�ش�آت الدائمة وحمطات �إمداد املياه والكهرباء وحمطات املياه وال�صرف ال�صحي ووحدات معاجلة املواد
اخلام ووحدات الف�صل واملعاجلة.
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مع العلم ب�أن ترخي�ص الك�شف اخلا�ص مبنطقة العروق (الذي ي�شمل حقل املن�صورة) ،ال�صادر مبوجب القرار الوزاري رقم ق ،53/والذي يغطي م�ساحة 6.758
كم مربع وال�صادر بتاريخ  1424/07/19هـ (املوافق 2003/09/16م) واملجدد ملدة � 4أعوام �إ�ضافية حتى 1433/07/18هـ (املوافق 2012/06/08م) قد انتهت
مدته .كما و�أن ترخي�ص الك�شف اخلا�ص بنطاق ال�شختلية (الذي ي�شمل حقل امل�سرة) ،ال�صادر مبوجب القرار الوزاري رقم ق ،6/والذي يغطي م�ساحة 9.953
كم مربع وال�صادر بتاريخ  1423/01/18هـ (املوافق 2002/04/01م) واملجدد ملدة � 4أعوام ا�ضافية حتى 1432/01/17هـ (املوافق  )2010/12/23قد انتهت
مدته .وقد تقدمت ال�شركة بطلب الى الوزارة من �أجل ا�ستخراج رخ�ص تعدين خا�صة مبنجمي املن�صورة وامل�سرة� .إن عدم متكن ال�شركة من احل�صول على هذه
الرتاخي�ص �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
يكون لكل رخ�ص الك�شف �أو التعدين التي حت�صل عليها ال�شركة فرتة حمدودة ويخ�ضع جتديدها للمتطلبات املطبقة يف هذا ال�ش�أن .للوزارة ال�سلطة التقديرية
لتجديد تراخي�ص التعدين ملدة �أو ملدد ال تتجاوز  30عام ًا .و�سيكون لعدم جتديد ترخي�ص �أو �إ�صداره ت�أثري �سلبي على ال�شركة يتمثل يف تفويت فر�صة اكت�شاف �أو
تطوير �أي موارد معدنية �ضمن منطقة الرتخي�ص .وتعتمد قدرة ال�شركة على جتديد تراخي�صها على التزامها بالقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف نظام
التعدين والئحته التنفيذية وكذلك القواعد املن�صو�ص عليها يف الرتخي�ص حمل التجديد .ا�ضافة الى ذلك ،ال يوجد ما ي�ضمن بخلو مناطق الرتخي�ص من حقوق
للغري مرتتبة عليها والتي من �ش�أنها الت�سبب يف حدوث نزاعات ق�ضائية حول ملكيتها .ولذلك ،ان ملكية هذه املناطق قد تكون معر�ضة لرفع دعاوى ب�ش�أنها من قبل
الغري بحجة امتالك ح�صة فيها.
ميكن �أن ي�ؤدي عدم االلتزام ب�أي من ال�شروط املفرو�ضة فيما يتعلق برتاخي�ص التعدين �أو �أي التزامات �أخرى مبوجب نظام التعدين �أو الالئحة �إلى تعليق �أو �إلغاء
هذه احلقوق وتعليق �أو �إنهاء بع�ض �أو كل عمليات التعدين التي تقوم بها ال�شركة يف اململكة .و�سيكون لتعليق �أو �إلغاء �أو عدم جتديد تراخي�ص التعدين اخلا�صة
بال�شركة ت�أثري �سلبي على �أعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
كما يتعني على ال�شركة احل�صول على املوافقات والت�صاريح احلكومية الالزمة فيما يتعلق بعدد من �أن�شطة ال�شركة كما يتعني عليها احل�صول على موافقات
وت�صاريح �أخرى يف امل�ستقبل .وتتوقف مدة وجناح جهود ال�شركة باحل�صول على الت�صاريح الالزمة واالحتفاظ بها على متغريات كثرية تخرج عن �سيطرة ال�شركة.
وميكن �أن ي�ؤدي احل�صول على الت�صاريح احلكومية واالحتفاظ بها �إلى زيادة التكاليف وقد ي�ؤدي �إلى الت�أخري اعتماد ًا على طبيعة الن�شاط املراد ا�ستخراج
الت�صاريح له وتف�سري املتطلبات املطبقة التي تنفذها اجلهة املانحة للت�صاريح .وال يوجد �أي �ضمان ب�أن جميع الت�صاريح الالزمة �سيتم احل�صول عليها ،و�إذا ما
مت احل�صول عليها ف�إن التكاليف املرتتبة على ذلك لن تتجاوز تقديرات ال�شركة �أو �أن تكون ال�شركة قادرة على احلفاظ على مثل هذه الت�صاريح .ويف حال عدم
احل�صول على مثل هذه املوافقات �أو االحتفاظ بها ،فقد يحظر على ال�شركة ال�شروع يف �أعمال احلفر �أو التنقيب �أو التطوير �أو الت�شغيل املخطط لها للأماكن
املق�صودة و�سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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هناك العديد من حاالت عدم اليقني الكامنة يف تقدير كميات احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية ويف توقع املعدالت امل�ستقبلية املحتملة من �إنتاج املعادن،
منها العديد من العوامل اخلارجة عن �سيطرة ال�شركة .كما تعتمد الدقة يف تقدير حجم �أي احتياطيات املعادن اخلام على عدة عوامل ،منها جودة طرق التقدير
امل�ستخدمة ونوعية وكمية البيانات املتاحة والتف�سريات والآراء اجليولوجية للمناطق ذات العالقة ،كما يعتمد هذا التقدير على الظروف االقت�صادية و�أ�سعار ال�سوق
التي عادة ما يتم حتديدها مبا يتنا�سب مع التقديرات.
يلزم توفري نفقات ر�أ�سمالية كبرية من �أجل حتديد وتقدير احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية من خالل امل�سح اجليولوجي والك�شف التنقيب ومن �أجل
حتديد اخل�صائ�ص اجليولوجية التي قد متنع �أو تعيق ا�ستخراج اخلام ومن �أجل حتديد العمليات املعدنية ال�ستخراج املعادن من اخلام ومن �أجل بناء مرافق
التعدين واملعاجلة يف حالة املناطق اجلديدة .كما ال يوجد ما ي�ضمن �أن تكون ال�شركة قادرة على حتديد احتياطيات خام وموارد معدنية �إ�ضافية �أو اال�ستمرار
يف �إطالة عمر عملياتها احلالية باملنجم .وبدون هذه املوارد الإ�ضافية ،ف�إن �أي زيادة يف م�ستوى الإنتاجية ال�سنوية �سوف تنال من عمر عمليات ال�شركة احلالية.
�إذا كانت احتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية الفعلية �أقل من التقديرات احلالية �أو كانت غري اقت�صادية �أو �إذا مل تتمكن ال�شركة من تطوير قاعدة مواردها
من خالل حتقيق �إمكانات معدنية جديدة ،ف�إن هذا �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر
�سهمها.
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تخ�ضع �أعمال ال�شركة املرتبطة بالتنقيب عن الفو�سفات والبوك�سايت والذهب ويف �إنتاج ومعاجلة وتنقية ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم والذهب
ل�ضرورة االلتزام بالت�شريعات والأنظمة التي تعترب �صارمة ومت�شددة يف �أحكامها والتي تنظم عدة جوانب منها �أعمال الك�شف والتطوير والإنتاج والبيئة وال�ضرائب
ومعايري العمل وال�صحة املهنية و�سالمة املناجم واملواد ال�سامة وغريها من الأمور (ملزيد من التف�صيل ،راجع الق�سم رقم « 7الإطار التنظيمي العام للتعدين
والبيئة» من هذه الن�شرة).
هناك بع�ض املخاطر التي ترتبط �إرتباط ًا وثيق ًا بالأن�شطة التي تقوم بها ال�شركة والتي ميكن �أن تعر�ضها مل�ساءلة وتبعات قانونية جوهرية وفق ًا للأنظمة املطبقة
ذات العالقة ،وخا�صة تلك الأنظمة املتعلقة بحماية البيئة .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ينتج عن عمليات ال�شركة �إذ مل يتم ال�سيطرة عليها و�إدارتها بال�شكل
ال�صحيح عدد من مواد النفايات واملنتجات الثانوية ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إذا تركت دون عالج �أو �إدارة �سليمة �إلى خطر تلوث م�صادر املياه والت�أثري على نوعية
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الهواء �أو تدهور الأرا�ضي ،مما ميكن �أن ي�ضر بالبيئة �أو ب�صحة الإن�سان .كما واجهت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف الآونة الأخرية دعاوى ت�ستند يف
مو�ضوعها على تلوث الهواء يف املنطقة التي يقع فيها منجم مهد الذهب والتي �أقامها �سكان تلك املنطقة املجاورين ملوقع املنجم �ضد ال�شركة ومت رفع دعوى ق�ضائية
على الوزارة� ،إال �أن ديوان املظامل قد قرر رد هذه الدعوى ،وقد مت ت�أييد هذا القرار من قبل هيئة اال�ستئناف الإدارية.
�إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل للت�شريعات والأنظمة البيئية ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إغالق مرافق الت�شغيل اخلا�صة بال�شركة ،كما قد ي�ؤدي �إلى فر�ض غرامات �أو
عقوبات كبرية �أو فر�ض عقوبات مدنية �أو جنائية �أخرى .و�إذا كانت تكاليف االمتثال �أو الدعاوى �أو الغرامات كبرية ،ف�سوف ينتج عنها ت�أثري �سلبي على �سمعة
ال�شركة يف ال�سوق و�أعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
كما تخ�ضع الأنظمة واللوائح البيئية للتعديل ب�صورة م�ستمرة ،ومن املمكن �أن ت�صبح �أكرث تقييد ًا م�ستقب ًال خ�صو�ص ًا يف ال�صناعات التحويلية والثقيلة مثل الك�شف
والتنقيب عن خامات الفو�سفات والبوك�سايت والذهب ويف �إنتاج ومعاجلة وتنقية ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم والذهب .ف�إذا ما تغريت املعايري
البيئية التي تخ�ضع لها �أعمال ال�شركة نتيجة لتغري الأنظمة واللوائح �أو يف بع�ض االفرتا�ضات التي ت�ضعها لتقدير االلتزامات �أو �إذا ما طر�أت ظروف غري متوقعة
يف عملياتها ،ف�إن م�صروفات ال�شركة وخم�ص�صاتها �ستزداد لتعك�س هذه التغيريات .و�إذا كانت هذه امل�صروفات واملخ�ص�صات كبرية ،ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي
على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
عالوة على ذلك ،قد ي�ؤثر عدم التزام ال�شركة بالأنظمة البيئية احلالية �أو امل�ستقبلية على قدرتها على احل�صول على التمويل الالزم لتطوير م�شاريعها بالنظر �إلى
�أنه من املحتمل �أن يتوقف توفري التمويل من امل�ؤ�س�سات املالية على التقيد مببادئ خط اال�ستواء ( ،)Equator Principlesوهو معيار معتمد يف ال�صناعة املالية
لتحديد وتقييم و�إدارة املخاطر االجتماعية والبيئية يف متويل امل�شاريع .و�سوف يكون لعدم قدرة ال�شركة على احل�صول على هذا التمويل نتيجة لعدم االمتثال ملبادئ
خط اال�ستواء ( )Equator Principlesت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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�إن خربة ال�شركة احلالية يف �إدارة م�شاريع بحجم م�شاريعها احلالية تعترب حمدودة ن�سبي ًا .وتعتمد قدرة ال�شركة على �إدارة منو �أعمالها يف امل�ستقبل على عدة
عوامل مبا يف ذلك قدرتها على زيادة فعالية نطاق �أنظمتها الت�شغيلية واملالية للتعامل مع زيادة التعقيدات وتو�سع املنطقة اجلغرافية لعملياتها؛ وا�ستقطاب
املوظفني امل�ؤهلني وتدريبهم واالحتفاظ بهم لإدارة وت�شغيل �أعمالها املتنامية؛ واحل�صول على الت�صاريح �أو املوافقات الالزمة من ال�سلطات والوكاالت احلكومية؛
واحل�صول على التمويل الكايف ب�شروط معقولة جتاري ًا؛ واكت�شاف �أ�سواق جديدة؛ وت�شغيل �أعمال جديدة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،من الأهداف الرئي�سية ال�سرتاتيجية ال�شركة هو �إ�ستمرار منو �أعمالها من خالل تو�سيع نطاقها يف كل من الأ�سواق التي تركز عليها حالي ًا ويف
�أ�سواق جديدة .وتعتمد قدرة ال�شركة على حتقيق و�إدارة النمو يف امل�ستقبل على عدة عوامل ،منها قدرتها على املحافظة على وتنمية وتطوير العالقات مع عمالئها
ومورديها ومقاوليها ومقر�ضيها واجلهات الأخرى ،بالإ�ضافة �إلى جناحها يف االتفاق مع ال�شركاء يف م�شاريع االئتالف امل�شرتكة على ال�شروط التجارية والفنية
املر�ضية جلميع الأطراف واملرتبطة ب�إن�شاء وتطوير هذه امل�شاريع ،ف�ض ًال عن تو�سيع قدرتها الت�شغيلية يف الوقت املنا�سب وب�شكل معقول .كما �ستعتمد �أي�ض ًا على
قدرة ال�شركة على تعديل وحت�سني عملية تنظيمها لهيكلها الإداري والت�شغيلي .وال يوجد ما ي�ضمن �أن تتمكن ال�شركة من حتقيق ذلك الهدف.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد تنطوي �أية �أعمال م�ستقبلية تنفذها ال�شركة على عدد من املخاطر التي قد ال تتمكن من التغلب عليها مما ينتج عنها �صعوبات وتكاليف
مالية و�إدارية وت�شغيلية �إ�ضافية ،مبا يف ذلك النفقات الإدارية والت�شغيلية واملالية الكبرية وغريها من النفقات من �أجل دمج وتكامل العمليات واملوظفني فيما يتعلق
ب�أي �أعمال جديدة وعدم قدرة الإدارة على حتقيق �أوجه الت�آزر املتوقعة و�ضعف العالقات مع املوظفني والعمالء واملقاولني و�إمكانية التعر�ض اللتزامات غري معروفة
وغري متوقعة مرتبطة ب�أعمال ال�شركة ،مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة بال�ضرائب �أو االلتزامات البيئية �أو غريها من االلتزامات .و�إذا وا�صلت ال�شركة �سعيها �إلى
تنفيذ عمليات اال�ستحواذ �أو الدخول يف �شراكات �أو ا�ستثمارات جديدة يف امل�ستقبل ومل تتمكن من تنفيذ مثل هذه العمليات بنجاح �أو دمج هذه الأعمال ،فقد تت�أثر
�أعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها �سلب ًا نتيجة لذلك.
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يعتمد جناح ال�شركة يف امل�ستقبل على ا�ستمرار قدرتها على ا�ستقطاب موظفني م�ؤهلني ت�أهي ًال عالي ًا ومن ذوي الكفاءات واالحتفاظ بهم وتوفري احلوافز املنا�سبة
لهم يف جميع مرافق التعدين ومرافق املعاجلة والإنتاج واملكاتب الإدارية ل�ضمان م�ستويات الإنتاج احلالية وجذب تلك الأعداد الإ�ضافية من املوظفني ح�سب
احلاجة واالحتفاظ بهم وحتفيزهم لتحقيق �أي خطط للنمو امل�ستقبلي مع القيام بذلك بتكلفة جمدية جتاري ًا .ي�أتي هذا يف الوقت الذي حتتدم فيه املناف�سة يف
اململكة على جذب �أ�شخا�ص من ذوي اخلربات ب�سبب ارتفاع الطلب احلايل على الأفراد امل�ؤهلني ورمبا تزداد هذه املناف�سة يف امل�ستقبل .وي�ضاف �إلى ذلك �أن
املناطق النائية والظروف املناخية القا�سية املرتبطة مبرافق التعدين والإنتاج اخلا�صة بال�شركة جتعل من ال�صعب عليها جذب �أفراد م�ؤهلني ت�أهي ًال منا�سب ًا.
و ال ت�ضمن ال�شركة مقدرتها على اال�ستمرار يف املحافظة على موظفيها من ذوي الكفاءة وتقدمي احلوافز املالية لهم دون الت�أثري على معدالت ربحيتها .كما ال
ت�ضمن ال�شركة من حتقيقها لهدفها باملحافظة على ه�ؤالء املوظفني لأي �سبب من الأ�سباب .كما �سيكون لعدم وجود الكفاءات الب�شرية املنا�سبة ت�أثري �سلبي على
ال�سالمة والإنتاج وعلى قدرة ال�شركة على احلفاظ على امل�ستوى احلايل من الإنتاج �أو الوفاء ب�أي زيادة يف �أهداف الإنتاج .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من ا�ستقطاب
موظفني متمر�سني ومدربني تدريب ًا جيد ًا ومن ذوي الكفاءات واالحتفاظ بهم ،ف�سوف تتكبد تكاليف عمالة عالية و�سوف تت�أثر �أعمالها نتيجة لذلك ،و�سيكون لهذا
الأمر ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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كما يعتمد جناح ال�شركة على قدرة وخربة موظفي الإدارة العليا لديها .لذا حتتاج ال�شركة �إلى االحتفاظ بخدمات �أع�ضاء الإدارة العليا من �أجل �إجراء عملياتها
وتنفيذ ا�سرتاتيجيتها بنجاح .و �إذا ما ترك �أع�ضاء من الإدارة العليا العمل لدى ال�شركة ،فقد ال تتمكن ال�شركة من �إيجاد بديل منا�سب له يف الوقت املنا�سب
وبطريقة غري مكلفة� ،أو قد ال جتد بديل على الإطالق .وعليه �سوف ي�ؤدي فقدان ال�شركة لأي من �أع�ضاء الإدارة العليا �أو �أي ت�أخري يف �إيجاد البديل املنا�سب لهذا
الع�ضو �إلى حرمان ال�شركة ب�شكل خا�ص وال�صناعة ب�شكل عام من اخلربات التي يتمتع بها ذلك الع�ضو وكذلك ال�شركات احلكومية واملتخ�ص�صة يف هذا املجال
و�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على مركزها التناف�سي داخل ال�صناعة .كما �سيكون لأي مما �سبق ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها
وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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منذ يونيو 1986م والريـال ال�سعودي ُمثبت بقيمة ثابتة مع الدوالر الأمريكي ب�سعر �صرف  3.75ريـال �سعودي مقابل  1.00دوالر �أمريكي ،وذلك وفق ًا لل�سيا�سة
النقدية احلالية للحكومة .وال يوجد �أي �ضمان ب�إ�ستمرارية ثبات �سعر ال�صرف املذكور .كما حت�صل ال�شركة على جميع عائداتها تقريب ًا يف الوقت احلايل من
املبيعات املقومة بالدوالر الأمريكي كما تدفع بع�ض تكاليف الت�شغيل والنفقات الر�أ�سمالية بالريـال ال�سعودي وذلك على الرغم من �أنها تدفع عدد من تكاليف
الت�شغيل والنفقات الر�أ�سمالية �أي�ض ًا بالدوالر الأمريكي .وبالتايل تتعر�ض ال�شركة للت�أثري املحتمل من �أي تغيري �أو �إلغاء لهذا الثبات يف �سعر �صرف العمالت
الأجنبية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال تتحوط ال�شركة حالي ًا �ضد تعر�ضها لأية تقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أي تقلبات بني الدوالر الأمريكي والعمالت
الأخرى التي ت�ستعملها ال�شركة لدفع بع�ض تكاليف امل�شاريع ميكن �أن ي�ؤدي �إلى زيادة تكاليف امل�شاريع وت�ؤثر �سلب ًا على هوام�ش الأرباح الت�شغيلية لدى ال�شركة ،وهو
ما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
 2 2 2 -22 -2كفاية التغطية التأمينية

قد تت�أثر عمليات ال�شركة بعدد من املخاطر ،منها الكوارث الطبيعية واحلوادث والأعمال الإرهابية والأحداث املرتبطة باحلروب والتي ال تتوفر تغطية ت�أمينية
كافية عليها �أو ال تتوفر ب�شروط معقولة جتاري ًا .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن جدية وتكرار �أحداث �أخرى خمتلفة مثل احلوادث املفاجئة وغريها من احلوادث امل�ؤ�سفة
وانقطاعات العمل �أو الأ�ضرار املحتملة ملرافق ال�شركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن �سوء الأحوال اجلوية واخلط�أ الب�شري والتلوث والنزاعات العمالية
والكوارث الطبيعية جميعها �أمور �سوف ت�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة خل�سائر كبرية �أو تعر�ضها اللتزامات تتجاوز التغطية الت�أمينية التي توفرها .وال تقدم ال�شركة
�ضمانات للم�ستثمرين ب�أن تكون التغطية الت�أمينية كافية لتغطية اخل�سائر الناجتة عن �أي �أو كل من هذه الأحداث� ،أو �أنها �سوف تكون قادرة على جتديد التغطية
الت�أمينية القائمة ب�شروط معقولة جتاري ًا �أو حتى القيام بذلك من الأ�سا�س.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تت�ضمن بوال�ص الت�أمني بال�شركة على مبالغ مقتطعة وعوامل م�ستثناة من التغطية الت�أمينية ،بالإ�ضافة �إلى قيود �أخرى تتعلق بالغطاء الت�أميني
يتم التفاو�ض عليه مع �شركات الت�أمني  .كما تعتمد �إمكانية ح�صول ال�شركة على التعوي�ض امل�ستحق لها من قبل �شركة الت�أمني ذات العالقة على املالئة املالية
ل�شركة الت�أمني وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعوي�ض .لذا قد ال يغطي الت�أمني جميع اخل�سائر التي تكبدتها ال�شركة وال يتم �إعطاء �أي �ضمان ب�أن لن تتكبد
ال�شركة خ�سائر تتجاوز حدود وثائق الت�أمني �أو خارج نطاق التغطية الت�أمينية الواردة يف هذه الوثائق .ويف حال مل يتوفر لدى ال�شركة تغطية ت�أمينية كافية حلادث
ما ،فقد تفقد ال�شركة ر�أ�س املال امل�ستثمر يف �أي ممتلكات ت�ضررت �أو دمرت وقد تخ�سر كذلك الإيرادات امل�ستقبلية املتوقعة من تلك املمتلكات ،وقد تتعر�ض
ال�شركة يف بع�ض احلاالت اللتزامات مالية تتعلق بامللكية املت�ضررة .وباملثل يف حالة �إجراء �أي تقييم �ضد ال�شركة مبا يتجاوز �أي تغطية ت�أمينية حتتفظ بها ال�شركة،
فقد تتعر�ض موجوداتها للحجز �أو امل�صادرة مبوجب الإجراءات الق�ضائية املختلفة.
و�سيكون لأي من هذه احلوادث ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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ت�ستخدم عمليات ال�شركة خمتلف العمليات واملعدات التي تعتمد على املفاهيم التقنية التي ميكن حمايتها من خالل حقوق امللكية الفكرية ،خا�صة تلك املتعلقة
بعمليات الرتكيز وال�صهر والتنقية .وميكن �أن حتتاج �أية مالحقة ق�ضائية وت�سوية �أية مطالبات خا�صة بحقوق امللكية الفكرية �إلى وقت طويل وتكلفة باهظة،
ف�ض ًال عن اجلهد املبذول من قبل الإدارة يف متابعتها .و�إذا ثبت وقوع تعدي من قبل ال�شركة على حقوق امللكية الفكرية اململوكة من قبل الغري ،فقد يكون عليها
دفع تعوي�ضات عن الأ�ضرار �أو قد تخ�ضع لأوامر ق�ضائية متنعها من ا�ستخدام بع�ض التقنيات التي قد تكون مهمة لإجراء عملياتها .وقد ت�ضطر ال�شركة �أي�ض ًا �إلى
احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة ال�ستخدام التقنية والتي قد ال تكون متاحة ب�شروط معقولة وميكن �أن تزيد ب�شكل كبري من نفقاتها الت�شغيلية .ونتيجة لذلك ،قد
ي�صبح على ال�شركة تطوير �أو احل�صول على تقنية بديلة ال ت�شكل تعدي على حقوق الغري ،وهو الأمر الذي ميكن �أن يحتاج �إلى جهود ونفقات كبرية ،بالإ�ضافة �إلى
�أن هذه التقنية قد ال تقدم نف�س امل�ستوى ال�سابق من الأداء الت�شغيلي.
تعتمد ال�شركة عادة على حقوق امللكية الفكرية والتقنية واملعرفة الفنية املرخ�صة لها من قبل الغري .ويتوقف احلق يف ا�ستخدام مثل هذه الرتاخي�ص على
تلبية ال�شركة للمتطلبات التي يتم مبوجبها منح الرتخي�ص وتقدمي اخلدمات ،وعدم تلبية تلك املتطلبات يعر�ض حقوق ال�شركة للح�صول على هذه الرتاخي�ص
واخلدمات للخطر ،و �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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 2 2 2 -22 -2نجاح الضوابط الداخلية في مكافحة إساءة األمانة والسرقة واالحتيال

تواجه ال�شركة عدد ًا من املخاطر الناجمة عن �إ�ساءة الأمانة وال�سرقة واالحتيال واال�ستغالل الوظيفي ،وال ت�ضمن ال�شركة جناح اللوائح الداخلية التي تطبقها يف
مكافحة هذه الت�صرفات والأفعال غري امل�شروعة واملجرمة مبوجب القانون.
وميكن �أن يكون ملثل هذه الت�صرفات والأفعال غري امل�شروعة والتي قد تتعر�ض لها ال�شركة �أو موجوداتها من املواد اخلام �أو املعدات �أو املخزون خماطر كبرية على
عمليات ال�شركة ،و�أن ح�صلت �سيكون لها تبعات �سلبية منها تكبد خ�سائر مالية و�إحلاق ال�ضرر مبرافق ال�شركة �أو بنيتها التحتية الرئي�سية وتعطل عملياتها وت�أخري
الإنتاج والإ�ضرار مبوظفيها ومقاوليها وعمالئها وباجلمهور .وال ت�ضمن ال�شركة ب�أن اخلطوات التي اتخذتها ملكافحة هذه املخاطر قد جنحت �أو �ستوا�صل جناحها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد تواجه ال�شركة ا�ضطرابات �صناعية �أو �أعمال من �ش�أنها زيادة التكاليف وتعطل عملياتها يف حال �سعت �إلى ت�شديد الإجراءات الأمنية �أو
حتجيم �سلوك املوظفني واملتعاقدين وغريهم يف املواقع الت�شغيلية ،ويف هذه احلالة قد ت�ضر الدعاية امل�صاحبة ب�سمعة ال�شركة .كما �سيكون لأي مما �سبق ت�أثري
�سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �أ�سعار �أ�سهمها.
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تتفاوت �أ�سعار الفائدة ب�صفة �أ�سا�سية على قرو�ض ال�شركة يف �إطار الت�سهيالت االئتمانية التي حت�صل عليها وم�شاريعها امل�شرتكة .قد ت�ؤدي الزيادة يف �أ�سعار
الفائدة املتغرية وغري اخلا�ضعة للحماية وفق ًا التفاقيات التحوط �إلى زيادة تكلفة قرو�ض ال�شركة وزيادة م�صروفات الفائدة وخف�ض التدفقات النقدية .كما تت�أثر
�أ�سعار الفائدة بعوامل عديدة منها عوامل تتعلق بال�سيا�سات احلكومية والنقدية وال�ضريبية والظروف االقت�صادية وال�سيا�سية الدولية واملحلية ،وعوامل �أخرى
تخرج عن نطاق �سيطرة ال�شركة .ال تتحوط ال�شركة حالي ًا �ضد تعر�ضها لأية تقلبات يف �أ�سعار الفائدة وميكن �أن ي�ؤدي �إلى تكبدها خل�سائر يف حال ارتفاع ا�سعار
الفائدة ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
و�سيكون للتقلبات يف �أ�سعار الفائدة التي تعترب جوهرية ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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تتعر�ض ال�شركة ملخاطر تتعلق بالدعاوى القانونية والتنظيمية ،مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالتزامها بالأنظمة واللوائح البيئية .فقد تقوم ال�شركة يف �سياق عملها
املعتاد برفع دعاوى ق�ضائية �ضد �أطراف ثالثة وقد ُيرفع �ضدها �أي�ض ًا دعاوى ق�ضائية و�/أو �إجراءات تنظيمية� .إن �إجراءات التقا�ضي والإجراءات التنظيمية ال
ميكن التنب�ؤ بها وميكن �أن يكون للإجراءات القانونية �أو التنظيمية التي تكون ال�شركة طرف ًا فيها (�أو ت�سويتها) ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية
ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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تعترب عالقة ال�شركة مع املجتمعات املحلية املحيطة مبواقع م�شاريعها �أمر بالغ الأهمية ل�ضمان جناح عملياتها احلالية وموا�صلة تطوير م�شاريعها يف تلك املواقع.
ويزداد م�ستوى القلق العام ب�ش�أن الإنطباع املرتبط ب�أن�شطة التعدين والأن�شطة ال�صناعية وت�أثريها على البيئة وعلى املجتمعات التي تت�أثر بهذه الأن�شطة� ،إذ تعترب
�صناعات التعدين من �ضمن ال�صناعات التي تخ�ضع للنقد من امل�ؤ�س�سات الإعالمية (كال�صحف واملجالت) والأفراد  .و�سيكون للدعاية ال�سلبية التي تن�شرها
مثل هذه امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد فيما يتعلق ب�صناعات املعادن ب�شكل عام �أو بعمليات ال�شركة على وجه التحديد ت�أثري �سلبي على �سمعة ال�شركة �أو و�ضعها املايل وقد
ي�ؤثر ذلك على عالقتها مع املجتمعات املحلية يف املناطق التي تزاول فيها �أعمالها .وال ت�ضمن ال�شركة جناح جهودها يف هذا الت�صدي ملثل هذه الدعاية ال�سلبية
واالنتقادات.
 2 2 2 -22 -2الربط الزكوي

�إن �آخر ربط زكوي نهائي ح�صلت عليه ال�شركة قد كان عن الفرتة املالية املنتهية يف2012/12/31م .ومل حت�صل ال�شركة منذ ذلك الوقت على �أية ربوط زكوية
نهائية عن ال�سنة املالية املا�ضية بحيث ح�صلت على �شهادة زكاة مقيدة �صاحلة لغاية 1436/07/11هـ (املوافق 2015/04/30م).
وال ت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ ب�أي فروقات زكوية ميكن �أن تطالب م�صلحة الزكاة والدخل ال�شركة بدفعها حتى تتمكن ال�شركة من احل�صول على الربوط الزكوية
النهائية عن ال�سنة املالية امل�شار �إليها �أعاله .ومن املمكن �أن تقوم م�صلحة الزكاة والدخل بفر�ض فروقات زكوية على ال�شركة عليها ذات �أهمية يف قيمتها على
النحو املو�ضح �أعاله ،مما �سيكون له �أثر �سلبي على النتائج املالية لل�شركة ونتائج عملياتها.
 2 2 2 -22 -2السيطرة الفعالة للمساهمين الكبار على الشركة

ميتلك �صندوق اال�ستثمارات العامة ب�صفته �أكرب م�ساهم يف ال�شركة  %50من �أ�سهم ال�شركة وهي ن�سبة متكنه عملي ًا من ال�سيطرة والت�أثري على قرارات ال�شركة
الهامة التي تتطلب موافقة �أغلبية امل�ساهمني مبا يف ذلك انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة والتعاقدات امل�ؤ�س�سية ال�ضخمة.
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كما �أن من �ش�أن حتالف �صندوق اال�ستثمارات العامة مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية (والتي تعترب م�ساهم كبري ومتتلك ن�سبة  %9.6من �أ�سهم ال�شركة)
وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد (والتي تعترب م�ساهم كبري ومتتلك ن�سبة  %7.4من �أ�سهم ال�شركة) �سيمكنهم من الت�أثري على جميع قرارات ال�شركة الهامة الأخرى بنا ًء
على متلكهم و�سيطرتهم حالي ًا على ما جمموعه  %67من �أ�سهم ال�شركة التي يتوجب موافقة اجلمعية العامة العادية وغري العادية عليها (ب�إ�ستثناء بع�ض القرارات
التي يتوجب املوافقة عليها بن�سبة ملكية �أعلى يف اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة) دون احلاجة �إلى ت�صويت امل�ساهمني الآخرين ل�صالح هذه القرارات
بحكم ن�سبة ملكيتها املرتفعة .وباملثل� ،ستكون قادرة على منع امل�ساهمني الآخرين من مترير القرارات العادية واخلا�صة بالت�صويت �ضد تلك القرارات .وعليه قد
متار�س احلكومة حقوقها بطريقة ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي ب�صور ٍة جوهرية على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو
�سعر �سهمها.
 2 2 2 -22 -2التعامالت مع أطراف ذات عالقة

ترتبط ال�شركة حاليا بعقود مع �أطراف ذات عالقة منها عمليات التمويل مع �صندوق اال�ستثمارات العامة ،راجع الق�سم رقم« 6-14عقود الأطراف ذات العالقة»
من هذه الن�شرة.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية وإلختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم
الدولي

�أبرمت ال�شركة يف معر�ض �أعمالها العديد من االتفاقيات التي تخ�ضع يف تف�سريها لقوانني �أجنبية غري �سعودية ،وت�شمل هذه االتفاقيات اتفاقيات م�شاريع االئتالف
امل�شرتك واتفاقيات الت�سويق واتفاقيات التقنية .كما تن�ص هذه االتفاقيات على �إحالة �أي نزاع ين�ش�أ عنها للف�صل به من قبل حماكم �أجنبية �أو التحكيم الأجنبي.
ويف حالة حدوث نزاع مع �أحد الأطراف املتعاقد معهم و�صدور حكم ق�ضائي �أجنبي �أو حكم حتكيم �ضد ال�شركة بنا ًء على القانون الأجنبي الواجب التطبيق ،ف�إن
من املمكن �أن تكون التبعات القانونية واملالية التي �ستتعر�ض لها ال�شركة والنا�شئة عن مثل هذا احلكم �أ�ضخم مما لو �صدر احلكم �ضد ال�شركة من قبل املحاكم
ال�سعودية وفق ًا للنظام ال�سعودي املطبق.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة

تعتمد ال�شركة يف عملياتها على �إقامة م�شاريع جديدة يف قطاعات التعدين والتنقيب واال�ستخراج للمعادن وال�صناعات التحويلية والتي ت�شمل امل�شاريع امل�شار
�إليها يف الق�سم رقم�« 10إ�ستخدام متح�صالت االكتتاب» من هذه الن�شرة� .إن مثل هذه امل�شاريع يكتنفها العديد من املخاطر والتي ميكن �إيجار �أهمها فيما يلي:
(أ)

ربحية المشاريع

�سوف يت�أثر الأداء املايل لل�شركة بالإيرادات املتوقع حتقيقها من هذه امل�شاريع .ويف حال عدم حتقيق هذه امل�شاريع للإيرادات املتوقعة �أو يف حال تكبدها خل�سائر،
ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على النتائج املالية لل�شركة.
(ب) محدودية البيانات المالية

تعترب البيانات والتوقعات املالية التي ت�ضمنتها درا�سات اجلدوى التي �أعدتها ال�شركة واملتعلقة بامل�شاريع اجلديدة تقديرية بطبيعتها ،وبالتايل ف�إنها ال متثل بيانات
واقعية ميكن بنا ًء عليها تقييم الأداء املايل الفعلي �أو امل�ستقبلي لها (وبالتايل الأداء املايل العام لل�شركة) .وعليه ،ال ت�ضمن ال�شركة ب�أن تكون التوقعات والتقديرات
املتعلقة بهذه امل�شاريع �صحيحة �أو دقيقة �أو خالية من التقديرات �أو غري ذلك ،وبالتايل ف�إن عدم حتقيق هذه امل�شاريع للنتائج املالية املتوقعة لهما �سيكون له �أثر
�سلبي على �أن�شطة و�أعمال ال�شركة وعلى و�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتقييم �أعمالها امل�ستقبلية.
(ج) توفر الطاقة الكهربائية والوقود والمياه والبنية التحتية والمرافق األخرى

�إن عدم توفر الطاقة الكهربائية �أو الوقود �أو املياه �أو البنية التحتية �أو املرافق الأخرى الالزمة لتطوير وت�شغيل امل�شاريع اجلديدة وبالكميات املطلوبة �سي�ؤدي �إلى
ت�أجيلها �أو �إلغائها.
(د) إبرام العقود المرتبطة بتنفيذ المشاريع الجديدة وتشغيلها

يعتمد تطوير وت�شغيل امل�شاريع اجلديدة على �إبرام حزمة من العقود مع الأطراف من الغري الذين حتتاج ال�شركة �أو امل�شروع خلدماتهم ،كاجلهات املمولة واملطورين
واملقاولني وغريهم من الأطراف ذات العالقة� .إن عدم متكن ال�شركة من �إبرام هذه العقود يف الوقت املحدد لها �سوف ي�ؤثر على اجلدول الزمني املحدد لها.
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2 22 -2المخاطر المتعلقة بالسوق
 2 22 -22 -2التغيرات في سوق السلع المعدنية عامة

تخ�ضع التقلبات يف الأ�سعار ال�سوقية لل�سلع املعدنية �إلى العديد من العوامل التي تخرج عن �سيطرة ال�شركة ،مبا يف ذلك الظروف والتوقعات الدولية لالقت�صاد
الكلي والظروف ال�سيا�سية وم�ستويات العر�ض والطلب و�أمناط اال�ستهالك العاملي �أو الإقليمي و�أ�سعار املواد اخلام الالزمة ملعاجلة �أو �إنتاج ال�سلع املعدنية و�أي
تهديدات فعلية �أو حمتملة ال�ستقرار العر�ض و�/أو الطلب وم�ستويات املخزون الذي يحتفظ به امل�ستخدمني وتوافر م�صادر معدنية بديلة و�أ�سعار النفط .وقد تزداد
حدة هذه التقلبات �أي�ض ًا نتيجة املواقف التي يتخذها امل�ضاربون �أو امل�ستثمرون املاليون .فامل�ضاربني وامل�ستثمرين يجعلون من ال�صعب التنب�ؤ بالعر�ض والطلب ب�شكل
دقيق يف امل�ستقبل ،وقد ي�سهمون �أي�ض ًا يف زيادة تقلب الأ�سعار .وقد تت�أثر �أ�سعار ال�سلع املعدنية �أي�ض ًا بعوامل خمتلفة �أخرى غري م�ؤكدة بال�سوق مثل توقعات ال�سوق
املالية ب�ش�أن �أ�سعار الفائدة والت�ضخم (ملزيد من التفا�صيل ب�ش�أن الأ�سعار ال�سوقية لثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم والذهب ،راجع الق�سم رقم 3
«نظرة عامة على ال�سوق والقطاع» من هذه الن�شرة).
وقد ت�ؤدي فرتات الركود االقت�صادي �أو النمو ال�ضعيف �إلى خف�ض الطلب على ال�سلع املعدنية وخف�ض �أ�سعارها ،وبالتايل تقليل الربحية والتدفقات النقدية لدى
ال�شركة .وقد ات�سمت الأو�ضاع املالية العاملية الأخرية بالتقلب وعدم اليقني مما يجعل الأمر �أكرث �صعوبة للتنب�ؤ بت�أثري هذه العوامل وت�أثري م�ستويات العر�ض والطلب
على �أ�سعار ال�سلع املعدنية .ونظر ًا ملحدودية الر�ؤية امل�ستقبلية ،ف�إن �أي تغيريات يف م�ستويات الإنتاج و�/أو املبيعات لدى ال�شركة ب�سبب الأ�سعار احلالية �أو املتوقعة
ميكن �أن ي�ستند على تقديرات غري �صحيحة فيما يتعلق ب�أ�سعار ال�سوق يف امل�ستقبل .و�سيكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها
امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
 2 22 -22 -2التغيرات في سوق األسمدة (ثنائي فوسفات األمونيوم)

مبا �أن ايرادات ال�شركة معتمدة على �إنتاج وبيع الأ�سمدة (ثنائي فو�سفات الأمونيوم) (مثلت ن�سبة مبيعات هذا املنتج  %52من مبيعات ال�شركة االجمالية يف عام
2012م و %51من مبيعات ال�شركة االجمالية يف عام 2013م) ف�إن ايرادات ال�شركة تعتمد على �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة لهذا املنتج والتي تقع خارج نطاق �سيطرتها
وميكن �أن تتغري ب�شكل جوهري.
فعلى �سبيل املثال ،على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،تقلب �سعر م�ؤ�شر �إف �أو بي تامبا �سواب فيوت�شر ( ،)FOB Tampa Swap Futureالذي ا�ستُخدم تاريخي ًا
كمعيار ملبيعات ثنائي فو�سفات الأمونيوم الدولية ،من �أدنى م�ستوى له والذي بلغ  234دوالر �أمريكي للطن يف عام 2004م �إلى �أعلى م�ستوى له والذي بلغ  968دوالر
للطن يف عام 2008م ،وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م ،بلغ �سعر م�ؤ�شر �إف �أو بي تامبا �سواب فيوت�شر ( )FOB Tampa Swap Futureلثنائي
فو�سفات الأمونيوم متو�سط  444دوالر للطن .وقد ت�أثرت �أرباح �شركة معادن للفو�سفات خالل العام 2013م ب�سبب انخفا�ض �سعر ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف
اال�سواق والناجت بدوره عن انخفا�ض الطلب على هذه ال�سلعة ،بانخفا�ض قدره  911.700.000ريال �سعودي مقارنة ب�أرباح عام 2012م.
ا�ضافة الى ذلك ،يزداد الطلب على ثنائي فو�سفات الأمونيوم ب�سبب اال�ستخدامات املتنوعة لهذه املادة ،مبا يف ذلك ا�ستخدامها يف الأ�سمدة واملواد املقاومة
للحريق وخمرية اخلبز .لذا فقد اعتمد الطلب على ثنائي فو�سفات الأمونيوم ب�شكل عام على الإنتاج الزراعي واملحا�صيل ،وبالتايل يتعر�ض مل�شاكل الطق�س وهي
امل�شاكل التي ت�سهم مع �أمور �أخرى يف خف�ض الطلب العاملي على الأ�سمدة الفو�سفاتية يف معظم فرتات عام 2012م .كما �أن زيادة املعرو�ض من ثنائي فو�سفات
الأمونيوم يف الأ�سواق الرئي�سية �إلى جانب �أي انخفا�ض يف الطلب على الأ�سمدة نتيجة للأحوال اجلوية �أو �أ�سعار املحا�صيل �سيكون له ت�أثري �سلبي على الأ�سعار
ال�سوقية لثنائي فو�سفات الأمونيوم.
ولذلك �سيكون لالنخفا�ض يف الأ�سعار ال�سوقية لثنائي فو�سفات الأمونيوم ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و/
�أو �سعر �سهمها.
 2 22 -22 -2التغيرات في سوق األمونيا

مبا ان ايرادات ال�شركة معتمدة على �إنتاج وبيع الأمونيا (مثلت ن�سبة مبيعات هذا املنتج  %28من مبيعات ال�شركة االجمالية يف 2012م و %18من مبيعات ال�شركة
االجمالية يف 2013م)  ،ف�أن ايرادات ال�شركة تعتمد على �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة لهذا املنتج والتي تقع خارج نطاق �سيطرتها وميكن �أن تتغري ب�شكل جوهري.
ولذلك �سيكون لالنخفا�ض يف الأ�سعار ال�سوقية للأمونيا ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
 2 22 -22 -2التغيرات في سوق األلمنيوم

مبا ان ايرادات ال�شركة معتمدة على �إنتاج وبيع الأملنيوم (مثلت ن�سبة مبيعات هذا املنتج  %17من مبيعات ال�شركة االجمالية يف 2013م ومل يكن لها �أي مبيعات قبل
ذلك)  ،ف�أن ايرادات ال�شركة تعتمد على �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة لهذا املنتج والتي تقع خارج نطاق �سيطرتها وميكن �أن تتغري ب�شكل جوهري.
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على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،بلغ �سعر الأملنيوم ببور�صة لندن للمعادن ذروته مبتو�سط  2.662دوالر للطن يف عام 2007م ،مدفوع ًا بالنمو االقت�صادي العاملي
وزيادة الطلب على املعادن والذي تت�صدره ال�صني يف املقام الأول ،ولكن على خلفية التعايف ال�ضعيف يف النمو االقت�صادي العاملي نتيجة للأزمة املالية انخف�ض هذا
ال�سعر �إلى ما متو�سطه  1.887دوالر �أمريكي للطن يف عام 2013م.
على �سبيل املثال ،يزداد الطلب ب�شكل ملحوظ على الأملنيوم ب�سبب اال�ستخدامات ال�صناعية املتنوعة لهذا املعدن ،والتي ت�شمل ا�ستخدامه يف �صناعة ال�سيارات
وا�ستخدامه يف قطاعات البناء والت�شييد .ولذلك فقد اعتمد الطلب على اال�ستخدامات ال�صناعية للأملنيوم ب�شكل كبري على ظروف االقت�صاد الكلي العامة ومن
املرجح �أن ي�ستمر كذلك .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،عادة ما يكون الطلب على مثل هذه اال�ستخدامات ب�شكل دوري ،حيث تت�سبب امل�ضاربة وعدم توازن العر�ض يف تذبذب
�أ�سعار البيع الفورية .ويواجه الأملنيوم مناف�سة من العديد من املواد ،وذلك وفق ًا للتطبيق �أو اال�ستخدام .والبدائل الرئي�سية للأملنيوم هي الفوالذ (يف منتجات النقل
والبناء والتغليف والهند�سة) والبال�ستيك (يف التعبئة ومنتجات البناء) بالإ�ضافة �إلى النحا�س (يف التطبيقات الكهربائية واملبادالت احلرارية).
ولذلك �سيكون لالنخفا�ض يف الأ�سعار ال�سوقية للأملنيوم ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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مبا ان ايرادات ال�شركة معتمدة على تعدين الذهب ومعاجلته وبيعه (مثلت ن�سبة مبيعات هذا املنتج  %18من مبيعات ال�شركة االجمالية يف 2012م و %12من
مبيعات ال�شركة االجمالية يف 2013م)  ،ف�أن ايرادات ال�شركة تعتمد على �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة لهذا املنتج والتي تقع خارج نطاق �سيطرتها وميكن �أن تتغري ب�شكل
جوهري.
على �سبيل املثال ،ميثل قطاع املجوهرات م�صدر ًا هام ًا للطلب على الذهب .ووفق ًا للدرا�سة التي �أجرتها �شركة جولد فيلدز على الذهب لعام 2014م ،ف�إن الطلب
على الذهب يف قطاع املجوهرات م ّثل حوايل  %47من �إجمايل الطلب العاملي على الذهب يف عام 2013م .قد ينخف�ض الطلب على الذهب امل�ستخدم يف �صناعة
املجوهرات ب�سبب تراجع طلب امل�ستهلكني على ال�سلع الفاخرة لأي �سبب .وتعترب جمهورية ال�صني ال�شعبية هي �أكرب �سوق للمجوهرات يف العامل ،وكذلك م�صدر
لكثري من الطاقة الإنتاجية العاملية من ت�صنيع املجوهرات ،وبالتايل قد يت�أثر الطلب على الذهب ب�سبب الظروف االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية وغريها من
العوامل التي ت�ؤثر على م�ستويات الإنفاق اال�ستهالكي يف ال�صني .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يخ�ضع الطلب على املجوهرات الذهبية الجتاهات املو�ضة وذوق امل�ستهلك
والذي قد يحول الطلب نحو املعادن الثمينة الأخرى �أو يظهر ح�سا�سية �أكرب للتكلفة مقارنة ب�أ�سعار الذهب املرتفعة ،مما يحد من الطلب على الذهب .وهناك �أي�ض ًا
خماطر تتمثل يف �أن طلب العمالء على م�شرتيات املجوهرات قد يتحول من الذهب �إلى بدائل �أخرى مثل البالتني و�/أو الف�ضة .وقد ت�أثرت �أرباح �شركة معادن
للذهب ومعادن الأ�سا�س خالل العام 2013م ب�سبب انخفا�ض �سعر الذهب يف اال�سواق وانخفا�ض يف االنتاج ،بانخفا�ض قدره  291.000.000ريال �سعودي مقارنة
ب�أرباح عام 2012م.
ولذلك �سيكون لالنخفا�ض يف الأ�سعار ال�سوقية للذهب ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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تقع معظم �أ�صول ال�شركة داخل اململكة ونتيجة لذلك ،تت�أثر عمليات ال�شركة وقدرتها على تنمية �أعمالها بالتطورات االقت�صادية املالية والعامة امل�ؤثرة يف اململكة.
من املتوقع �أن يوا�صل الدخل من النفط لعب دور حموري يف التخطيط والتنمية االقت�صادية باململكة .وعليه ف�إن االنخفا�ض يف �سعر النفط قد ي�ؤثر على اقت�صاد
اململكة �أو خطط الإنفاق احلكومي ،الأمر الذي �سيكون له ت�أثري �سلبي على اقت�صاد اململكة ب�شكل عام مع وجود �آثار �سلبية على جميع امل�ستويات الدقيقة لالقت�صاد.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،على الرغم من �أن اململكة تتمتع عموم ًا باال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي والعالقات الدولية الوطيدة �إال �أن هناك بلدان يف منطقة ال�شرق
الأو�سط قد ت�أثرت تاريخي ًا باال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية يف املنطقة .لذا قد يكون من ال�صعب التنب�ؤ باحتمال �أن ي�سهم عدم اال�ستقرار يف بلد �أو �إقليم يف
عدم اال�ستقرار يف البلدان �أو الأقاليم الأخرى يف املنطقة ،وميكن �أن يكون لال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية �آثار �سلبية كبرية على املدى الطويل على اململكة
واملنطقة ككل.
ونظر ًا لأن ال�شركة ت َُ�صدر معظم منتجاتها خارج اململكة ( %100من مبيعات الأ�سمدة (ثنائي فو�سفات الأمونيوم) يف 2012م و2013م و %100من مبيعات الأمونيا
يف 2012م و 2013م و  %92,8من مبيعات الأملنيوم يف 2013م (مل يكن لل�شركة مبيعات من هذا املنتج قبل ذلك) و %100من مبيعات الذهب يف 2012م و 2013م)،
ف�إن �أداء ال�شركة يعتمد �أي�ض ًا على الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية ال�سائدة يف الدول التي ت�صدر لها منتجاتها ،ومن هذه الدول بنغالدي�ش وال�صني و�إثيوبيا والهند
و�إندوني�سيا واليابان وكينيا والكويت وماليزيا وتايوان وتايالند وتركيا وباك�ستان وكوريا اجلنوبية.
ال يوجد �أي �ضمان ب�أن الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية يف اململكة و�/أو يف مثل هذه الدول لن تكون ا�سوء يف امل�ستقبل وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي على
�أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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تتناف�س ال�شركة مع العديد من ال�شركات يف القطاعات العاملية التي تعمل فيها ،وبالذات بقطاعي الأ�سمدة (ثنائي فو�سفات الأمونيوم) والأملنيوم .وقد متتلك
ال�شركات التي تتناف�س معها ال�شركة موارد معدنية و�إمكانية للح�صول على املواد اخلام وقدرات تقنية وقوة عاملة وموارد مالية ب�شكل يفوق ما متلكه ال�شركة من
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تلك املوارد .وقد �شكل ت�صدير الذهب و ثنائي فو�سفات الأمونيوم ن�سبة  %100من مبيعات ال�شركة لهذه ال�سلع للعام 2013م كما و�شكل ت�صدير االملنيوم ن�سبة
 %92.8من مبيعات ال�شركة لهذه ال�سلعة خالل عام 2013م.
ت�شمل قائمة مناف�سني ال�شركة �شركات التعدين العاملية املتنوعة ،مثل �شركة فيل املحدودة ( ،)Vale S.Aو�شركة ريو تينتو املحدودة و�شركة بي �إت�ش بي بيليتون
املحدودة .ا�ضافة الى ذلك يوجد مناف�سني يف �سلع معدنية حمددة مثل املكتب ال�شريف للفو�سفات و�شركة موزاييك (با�ستثناء �شروط عدم املناف�سة بني ال�شركتني
املتعلقة مب�شروع وعد ال�شمال ،راجع الق�سم رقم�« 2-1-14شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات» من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل ب�ش�أن �شروط عدم املناف�سة
هذه) فيما يتعلق ب�إنتاج الأ�سمدة (ثنائي فو�سفات الأمونيوم) ،و�شركة الكوا (با�ستثناء �شروط عدم املناف�سة بني ال�شركتني و�شركة �سابك املتعلقة ب�شركات معادن
للبوك�سايت والألومينا ومعادن للأملنيوم ومعادن للدرفلة راجع الق�سم رقم « 2-7-4الأملنيوم» من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل ب�ش�أن �شروط عدم املناف�سة
هذه) و�شركة �أملنيوم البحرين (�ألبا) ونور�سك هايدرو ايه ا�س ايه فيما يتعلق ب�إنتاج الأملنيوم.
قد تفيد التغيريات املحتملة على اتفاقيات التجارة الدولية �أو االمتيازات التجارية �أو الرتتيبات ال�سيا�سية واالقت�صادية الأخرى �أي�ض ًا املنتجني الآخرين العاملني
خارج اململكة .وال تقدم ال�شركة �أي �ضمان ب�أنها �ستكون قادرة على املناف�سة على �أ�سا�س ال�سعر �أو عوامل �أخرى مع ال�شركات التي قد ت�ستفيد يف امل�ستقبل من
اتفاقيات التجارة هذه �أو غريها من الرتتيبات.
�إن عدم قدرة ال�شركة على املناف�سة بفعالية مع �شركات �أخرى تعمل يف نف�س القطاعات التي تعمل فيها �سوف يكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها
امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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تخ�ضع �أعمال ال�شركة لأنظمة اململكة ،وبالتايل تعمل ال�شركة يف بيئة نظامية عر�ضة للتغيري .ولتلك التغريات يف الأنظمة وال�سيا�سات يف اململكة مبا يف ذلك تلك
املتعلقة بالعمل (مبا يف ذلك ال�سعودة) وال�ضرائب ور�سوم االمتياز و�سحب اال�ستثمارات والواردات وال�صادرات والعملة و�إعادة ر�أ�س املال وحماية البيئة و�إدارة
املوارد الطبيعية وا�ستخدام املواد اخلطرة واملتفجرات و�أعمال ا�ستك�شاف وتطوير املناجم والإنتاج وت�سوية منطقة العمل و�إعادتها �إلى حالتها بعد الإغالق والردم
ومعايري العمل وال�صحة وال�سالمة املهنية واحلفاظ على املواقع التاريخية والثقافية قد ينتج عنها ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة ال�سابقة واحلالية وامل�ستقبلية
ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها .وقد تكون التكاليف املرتبطة باالمتثال لهذه الأنظمة واللوائح باهظة ،وميكن �أن ينتج عن الأنظمة واللوائح
امل�ستقبلية والتغريات يف الأنظمة واللوائح القائمة تكبد ال�شركة لنفقات �إ�ضافية �أو نفقات ر�أ�سمالية �أو فر�ض قيود على عملياتها �أو تعليق هذه العمليات مع الت�أخري
يف تطوير موجودات التعدين لديها.
وعالوة على ذلك ،ف�إن هذه الأنظمة واللوائح قد ت�سمح لل�سلطات احلكومية و�أطراف خا�صة برفع دعاوى ق�ضائية ت�ستند �إلى الإ�ضرار باملمتلكات و�إ�صابة الأ�شخا�ص
الناجمة عن الآثار البيئية وال�صحية واملتعلقة بال�سالمة من عمليات ال�شركة ال�سابقة واحلالية وامل�ستقبلية ،وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إلى فر�ض غرامات وعقوبات
كبرية �أو فر�ض عقوبات مدنية �أو جنائية �أخرى .و�إذا كانت تكاليف االلتزام �أو الدعاوى �أو الغرامات كبرية ،ف�سينتج عنها ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها
امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�/أو �سعر �سهمها.
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ب�شكل كبري
قد يتعر�ض �سعر ال�سوق حلقوق الأولوية �إلى تقلبات كبرية ب�سبب التغري يف اجتاهات ال�سوق فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة .وقد تكون هذه التقلبات م�ؤثر ٍة ٍ
نتيج ًة للفارق بني نطاق التغري امل�سموح به اخلا�ص بتداول حقوق الأولوية مقارنة بنطاق التغري امل�سموح به اخلا�ص بتداول الأ�سهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يعتمد �سعر
تداول حقوق الأولوية على �سعر تداول �أ�سهم ال�شركة وتوجهات ال�سوق فيما يتعلق بال�سعر املحتمل حلقوق الأولوية تلك .وقد ت�ؤثر هذه العوامل والعوامل املذكورة
حتت «التقلبات املحتملة يف �سعر ال�سهم» �أدناه على �سعر تداول حقوق الأولوية.
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قد ال يكون �سعر ال�سوق حلقوق الأولوية خالل فرتة التداول م�ؤ�شر ًا على �سعر ال�سوق اخلا�ص ب�أ�سهم ال�شركة بعد االكتتاب .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد يكون �سعر �أ�سهم
ال�شركة غري م�ستقر ومن املمكن �أن يت�أثر ب�شكل كبري بالتقلبات الناجتة عن التغريات يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية �أو �أ�سهم ال�شركة القائمة.
كل من قطاع
وقد تنتج هذه التقلبات �أي�ض ًا عن العديد من العوامل الأخرى ،ومنها دون ح�صر ،ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم وحدوث �أي تغيريات تنظيمية على ٍ
التعدين وقطاع البناء والت�شييد وقطاع الطاقة .بالإ�ضافة �إلى ذلك قد تنتج التقلبات عن تدهور �أداء ال�شركة �أو عدم قدرتها على تنفيذ خططها امل�ستقبلية �أو دخول
إعالنات ب�ش�أن عمليات اندماج �أو ا�ستحواذ� ،أو عقد التحالفات اال�سرتاتيجية وم�شاريع االئتالف
مناف�سني جدد �إلى ال�سوق �أو �إ�صدار ال�شركة �أو �أي من مناف�سيها �
ٍ
امل�شرتكة� ،أو قيام ال�شركة ببيع �أ�سهمها يف �أي من ال�شركات التابعة لها� ،أو التغيريات التي يجريها اخلرباء واملحللني للأوراق املالية ب�ش�أن التوقعات املتعلقة بالأداء
املايل وامل�ضاربة على �أ�سعار املواد اخلام التي تعتمد عليها ال�شركة.
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ب�شكل �سلبي على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ال يتمكن
�أي�ض ًا ،قد ي�ؤثر بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني �أو ت�صور هذا البيع ٍ
املكتتبون من بيع �أ�سهمهم يف ال�سوق الثانوية دون الت�أثري �سلب ًا على �سعر الأ�سهم.
لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال يكون �سعر ال�سوق لأ�سهم ال�شركة �أقل من �سعر الطرح ،و�إذا حدث ذلك بعد اكتتاب املكتتبني يف الأ�سهم اجلديدة ،ف�إن هذا االكتتاب
قد ال يتم �إلغا�ؤه �أو تعديله؛ وعليه قد يعاين املكتتبون على الفور من خ�سائر غري حمققة .عالوة على ذلك ،لي�س هناك ما ي�ضمن �أن املكتتب �سوف يتمكن من بيع
�أ�سهمه ب�سعر ي�ساوي �سعر الإ�صدار �أو يزيد عنه بعد االكتتاب يف هذه الأ�سهم.
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لي�س هناك ما ي�ضمن �أنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق الأولوية اخلا�صة باكتتاب ال�شركة خالل فرتة التداول ،مما ميكن �صاحب تلك احلقوق (�سوا ًء كان
كاف على
م�ساهم ًا مقيد ًا �أو مكتتب ًا جديد ًا) من بيعها وحتقيق الربح� ،أو حتى متكينه من بيعها على الإطالق .كما ال يوجد ما ي�ضمن �أنه �سيكون هناك �إقبال ٍ
الأ�سهم املطروحة على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .وعلى الرغم من �أنه �سيتم توزيع �أي عائدات تنتج عن بيع الأ�سهم املتبقية على امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية والتي مت بيعها ب�سعر يزيد عن �سعر الطرح على �أ�صحاب حقوق الأولوية بالتنا�سب مع حقوقهم� ،إال �أنه يف حال مل تقم امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية باالكتتاب
يف تلك الأ�سهم املتبقية ب�سعر يزيد عن �سعر الطرح ،ف�إنه لن يتم توزيع �أي مبلغ تعوي�ض على �أ�صحاب حقوق الأولوية الغري ممار�سني حلقوقهم.
كاف على الأ�سهم التي ح�صل عليه املكتتب �سواءٍ من خالل ممار�سة حقوق الأولوية املتعلقة
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،لي�س هناك �أية �ضمانات فيما يتعلق بوجود طلب ٍ
بتلك الأ�سهم �أو من خالل الطرح املتبقي �أو حتى من خالل ال�سوق املفتوحة.
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قد ينتج عن امل�ضاربة بحقوق الأولوية اخلا�صة بالإ�صدار خ�سائر كبرية ،حيث �أن نطاق التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية («القيمة اال�سرت�شادية
حلقوق الأولوية») يتجاوز الن�سبة التي تخ�ضع لها �أ�سعار الأ�سهم (تعادل � %10صعود ًا �أم هبوط ًا) .كما توجد عالقة طردية بني �سعر �أ�سهم ال�شركة والقيمة
اال�سرت�شادية حلقوق الأولوية .وعليه �ستت�أثر احلدود املفرو�ضة على تغري الأ�سعار اليومية لتداول حقوق الأولوية باحلدود املفرو�ضة على تغري الأ�سعار اليومية
لتداول الأ�سهم.
يف حال عدم قيام امل�ضارب ببيع حقوق الأولوية اخلا�صة به قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق ،ف�سي�ضطر ملمار�سة هذه احلقوق لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة،
مما قد يكبده بع�ض اخل�سائر .وبالتايل ،يجب على املكتتبني مراجعة كامل تفا�صيل �آلية �إدراج وتداول حقوق الأولوية والأ�سهم اجلديدة وطريقة عمل هذه الآلية،
ووعي كاملني بكافة الإجراءات
كما يجب عليهم االطالع على جميع العوامل امل�ؤثرة بذلك للت�أكد من �أن �أي قرار ا�ستثماري ي�صدر عنهم قد مت بنا ًء على دراي ٍة ٍ
اخلا�صة ب�إدراج وتداول حقوق الأولوية.
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ب�شكل كامل ،ف�ستنخف�ض ن�سبة
�إذا مل ميار�س �أ�صحاب حقوق الأولوية حقوقهم فيما يتعلق باال�ستحواذ على الأ�سهم اجلديدة قبل انتهاء الفرتة الثانية لالكتتاب ٍ
�أ�سهمهم وحقهم يف الت�صويت .ويف حال رغب حامل حقوق الأولوية يف بيع حقوقه خالل فرتة التداول ،فال يوجد ما ي�ضمن ب�أن عائدات هذه احلقوق �ستكون كافية
ب�شكل كامل وذلك ب�سبب انخفا�ض ن�سبة ملكيته يف ال�شركة نتيج ًة لزيادة ر�أ�س املال.
لتعوي�ضه ٍ
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�ستبد�أ فرتة ممار�سة االكتتاب يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) و�ستنتهي يوم الثالثاء 1436/02/10هـ (املوافق 2014/12/02م).
ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني والو�سطاء املاليني الذين ميثلونهم اتخاذ التدابري املنا�سبة لالمتثال جلميع التعليمات الالزمة وا�ستالم �شهاداتهم قبل انق�ضاء
ب�شكل �صحيح،
فرتة ممار�سة االكتتاب .و�إذا مل يتمكن �أ�صحاب احلقوق والو�سطاء املاليني من اتباع الإجراءات التي تنطبق على االكتتاب بتداول حقوق الأولوية ٍ
فقد يتم رف�ض مناذج طلبات االكتتاب املقدمة من قبلهم (راجع الق�سم رقم�" 16شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�شرة).
ب�شكل �صحيح قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية وفق ًا حلقوق الأولوية التي ميلكونها ،ف�إنه ال يوجد
يف حال مل يتمكن امل�ساهمني امل�ستحقني من ممار�سة حقوق االكتتاب ٍ
ما ي�ضمن للم�ساهمني امل�ستحقني ح�صولهم على �أي مبلغ تعوي�ض نتيجة عدم ا�شرتاكهم يف االكتتاب �أو نتيجة ف�شهلم باالكتتاب ب�شكل �صحيح يف الأ�سهم اجلديدة.
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حيث �أن ال�شركة ب�صدد تطوير ومتويل عدد من امل�شاريع الكربى (راجع الق�سم رقم « 10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب» من هذه الن�شرة) ،لذا فقد �أو�صى
جمل�س �إدارة ال�شركة للجمعية العامة بعدم توزيع �أية �أرباح على امل�ساهمني عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م .وال يوجد ما ي�ضمن �أن تقوم ال�شركة
بتوزيع �أرباح على امل�ساهمني يف ال�سنوات املالية املقبلة .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سيعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل ،من بني �أمور �أخرى ،على �أرباح ال�شركة امل�ستقبلية
ومركزها املايل واملتطلبات الر�أ�سمالية واالحتياطيات القابلة للتوزيع واالقرتا�ض املتاح لل�شركة بالإ�ضافة �إلى الظروف االقت�صادية العامة والعوامل الأخرى التي
يعتربها جمل�س الإدارة ،بني احلني والآخر ،عوام ًال م�ؤثرة.
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توجد عدة قيود حتد من قدرة ال�شركة على الإعالن عن �أرباح نقدية على الأ�سهم وتوزيعها  ،من بينها التعهدات املالية التي تنطوي عليها بع�ض عقود الت�سهيالت
االئتمانية وقدرتها على ا�ستعادة اخل�سائر املرتاكمة بالإ�ضافة �إلى وجوب االمتثال التفاقيات امل�ساهمني فيما يتعلق بال�شركات التابعة لل�شركة بالإ�ضافة �إلى الأنظمة
ذات العالقة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .وعليه ال يوجد ما ي�ضمن للم�ساهمني �أن تقوم ال�شركة بتوزيع �أرباح نقدية عليهم.
كما �شهدت الأرباح الت�شغيلية لل�شركة تذبذب ّا خالل ال�سنوات 2011م و2012م و2013م ،وبالتايل ف�إنه من ال�صعب التنب�ؤ بقيمة �أو معدل هذه الأرباح خالل
ال�سنوات القادمة.
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3.3نظرة عامة على السوق والقطاع
3 33 -3نظرة عامة عن قطاع الفوسفات واألمونيا
 3 33 -33 -3خلفية حول قطاع الفوسفات واألمونيا

يعد الفو�سفات من املعادن النادرة ن�سبي ًا ،ويوجد الف�سفور املجدي جتاري ًا يف الأج�سام اخلام (عاد ًة مع الكربونات وال�سيليكات املرتبطة به) و ُي�شار �إليها �إجما ًال
ب�صخور الفو�سفات .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن غالبية �أ�سمدة الفو�سفات ُم�ص ّنعة من �صخور الفو�سفات .وعلى الرغم من انت�شار موارد �صخور الفو�سفات على نطاقٍ
وا�سع يف �شتى �أنحاء العامل� ،إال �أن العثور على روا�سب عالية اجلودة ذات معدل �شوائب منخف�ض بات �أكرث �صعوبة من ذي قبل ف�ض ًال عن تكلفة �إنتاجه املتزايدة.
قريب لثنائي فو�سفات الأمونيوم) من بني �أ�سمدة الفو�سفات الرئي�سية املُ�ستخدمة
ويعد كل من ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم (وهو بدي ٌل ٌ
يف العامل حالي ًا .ووفق ًا لتحليالت �شركة �سي �آر يو (ُ )CRUقدِّ ر �إجمايل الطلب العاملي على ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم يف عام 2013م
بحوايل  28مليون طن من خما�سي �أك�سيد الف�سفور .و ُي�ص ّنف ال�سماد عاد ًة على �أ�سا�س �إجمايل املحتوى الغذائي املوجود بال�سماد ح�سب الوزن.
ومتر عملية �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم بثالث خطوات رئي�سية وهي :ا�ستخراج �صخور الفو�سفات ثم حتويلها �إلى حم�ض فو�سفوريك و�سيط (عاد ًة من خالل
تفاعله مع حم�ض الكربيتيك) ،ثم حتويل حم�ض الفو�سفوريك �إلى ثنائي فو�سفات الأمونيوم (عن طريق �إ�ضافة الأمونيا) .وي�ضم ثنائي فو�سفات الأمونيوم 64
وحدة غذائية �إجمالية لكل ن�سبة مئوية من املنتج (ي�شكل النيرتوجني منها  18وحدة بينما ي�شكل الفو�سفات  46وحدة) لكل  100وحدة من املنتج .ويتبع �إنتاج
�أحادي فو�سفات الأمونيوم العملية ذاتها كما ي�ستخدم نف�س املعدات� ،إال �أنه بالرغم من متتع �أحادي فو�سفات الأمونيوم بتكوين م�شابه لتكوين ثنائي فو�سفات
الأمونيوم ،غري �أن م�ستويات حم�ض الفو�سفوريك ومدخالت الأمونيا تتباين على نح ٍو طفيف ،حيث يتطلب �إنتاج �أحادي فو�سفات الأمونيوم املزيد من الف�سفور
وكمية �أقل من النيرتوجني.
ومل يتوفر ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم �أو يحققا جدوى جتارية �إال يف �أوائل �سبعينات القرن املا�ضي ،ومنذ ذلك احلني لعب هذان
ال�سمادان دور ًا حيوي ًا يف تعزيز الإنتاج الزراعي يف �شتى �أنحاء العامل .على الرغم من ا�ستحواذ �أحادي فو�سفات الأمونيوم على ح�صة من �سوق ثنائي فو�سفات
الأمونيوم يف ال�سنوات الأخرية نظر ًا للأداء الفائق لأحادي فو�سفات الأمونيوم عند ا�ستخدامه يف �أنواع معينة من الرتبة واملحا�صيل� ،إال �أنه ميكن لأغلبية منتجي
ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،مبا يف ذلك معادن ،تعديل �إنتاجهم اخلا�ص بثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم وفق ًا لأحوال ال�سوق.
وال يوجد حالي ًا بديل ل�صخور الفو�سفات اخلام باعتبارها م�صدر ًا ملادة الفو�سفات اخلام امل�ستخدم يف �إنتاج �أ�سمدة الفو�سفات .وتوجد �صخور الفو�سفات اخلام
يف �شتى �أنحاء العامل ،حيث ترتكز ب�صورة �أ�سا�سية يف الروا�سب البحرية القدمية .وت�سهم تكلفة نقل �صخور الفو�سفات اخلام املرتفعة ن�سبي ًا بالن�سبة ل�سعرها يف
ال�سوق يف �إتاحة الفر�ص للمنتجني ال�صغار يف �إمداد الأ�سواق املحلية بالكميات املطلوبة .وتقع الغالبية العظمى من االحتياطيات عالية اجلودة املُكت�شفة يف املغرب،
وبدرجة �أقل يف �سائر �أنحاء �شمال �أفريقيا وال�صني.
بالإ�ضافة �إلى الأ�سمدة ،تعد �صخور الفو�سفات املادة اخلام الرئي�سية يف �إنتاج احلم�ض التجاري وثنائي فو�سفات الكال�سيوم و�أحادي فو�سفات الكال�سيوم امل�ستخدم
يف علف احليوانات وحم�ض الفو�سفوريك املُنقى وترايبوليفو�سفيت ال�صوديوم ف�ض ًال عن املنتجات املحتوية على النيرتوجني والفو�سفات والبوتا�سيوم (.)NPKs
وتعد الأمونيا من الغازات عدمية اللون عند تعر�ضها لل�ضغط اجلوي وتُ�ستخدم ب�صورة �أ�سا�سية كمادة خام لت�صنيع الأ�سمدة النيرتوجينية والفو�سفات الن�شادري.
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وفق ًا ل�شركة �سي �آر يو ( ،)CRUارتفع ا�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم من  5.7مليون طن من خما�سي �أك�سيد الف�سفور يف عام 1975م �إلى  15.9مليون طن
من خما�سي �أك�سيد الف�سفور يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي بلغ  ،%2.61على الرغم من وجود تفاوت كبري �سنوي ًا وم�ستمر على مدار الوقت .وقد تال
النمو ال�سريع يف الفرتة من 1975م وحتى 1990م فرتة وجيزة من النمو املنخف�ض �أو ال�سلبي �أثناء �إعادة الهيكلة ال�سيا�سية واالقت�صادية يف بلدان �أوروبا ال�شرقية
أ�سا�سي بالنمو ال�سريع ال�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم
واالحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا .وقد ت�سارع النمو جمدد ًا منذ �أوائل ت�سعينات القرن املا�ضي ،مدفوع ًا ٍ
ب�شكل � ّ
يف ال�صني والهند .ويو�ضح اجلدول �أدناه االجتاهات العاملية التاريخية ال�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم.
جدول رقم ( :)1-3االجتاهات التاريخية ال�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم على م�ستوى العامل
ح�صة اال�ستهالك العاملي (بالن�سبة املئوية)
1975م

1985م

1995م

2005م

2013م

�أوروبا الغربية

%0.0

%2.1

%6.6

%6.7

%5.6

�أوروبا الو�سطى

%10.8

%5.8

%0.7

%0.5

%1.2
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ح�صة اال�ستهالك العاملي (بالن�سبة املئوية)
1975م

1985م

1995م

2005م

2013م

االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا

%0.0

%0.0

%0.0

%0.3

%0.6

�أفريقيا

%2.0

%3.0

%2.6

%3.4

%3.8

�أمريكا ال�شمالية

%51.1

%28.9

%18.0

%14.0

%11.1

�أمريكا الو�سطى

%6.9

%3.5

%1.5

%2.3

%1.8

�أمريكا اجلنوبية

%12.7

%4.4

%3.7

%4.2

%4.7

ال�شرق الأو�سط

%9.0

%12.4

%8.5

%5.7

%2.1

جنوب �آ�سيا

%6.1

%24.5

%20.7

%31.6

%30.3

جنوب �شرق �آ�سيا

%1.0

%0.4

%3.2

%4.2

%4.4

�شرق �آ�سيا

%0.0

%11.8

%30.2

%23.8

%33.2

�أوقيانو�سيا

%0.3

%3.2

%4.1

%3.2

%1.3

الإجمايل العاملي

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

امل�صدر� :شركة �سي �آر يو (� ،)CRUإبريل 2014م

بد�أ ا�ستخدام ال�صني لثنائي فو�سفات الأمونيوم يف �أواخر �سبعينات القرن املا�ضي ،وتعد الآن �أكرب م�ستهلك لثنائي فو�سفات الأمونيوم يف العامل حيث ا�ستهلكت
ما يقرب من  5.4مليون طن خما�سي �أك�سيد الف�سفور من ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف 2013م ،كما ت�ست�أثر بحوايل  %34من اال�ستهالك العاملي لثنائي فو�سفات
لكل من ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم بحوايل  %37من اال�ستهالك العاملي
الأمونيوم .وعالوة على ذلك ،ي�ست�أثر اال�ستهالك ال�صيني ٍ
لثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم .وبينما كانت ال�صني �أكرب م�ستورد لثنائي فو�سفات الأمونيوم يف العامل ،حيث ت�ست�أثر مبا يزيد عن ثلث
حجم التجارة القائمة يف فرتة ما بني منت�صف ت�سعينات القرن املا�ضي و�أواخر الت�سعينات ،وبحلول عام 2005م ،باتت �صادرات ال�صني لثنائي فو�سفات الأمونيوم
و�أحادي فو�سفات الأمونيوم مماثلة تقريب ًا لوارداتها من ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم ،وذلك عقب ما �شهدته من من ّو �سريع لطاقة �إنتاج
الفو�سفات املحلي لديها .وبحلول عام 2013م� ،أم�ست ال�صني مُ�صدِّ ر ًا رائد ًا لثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم .غري �أن هذا الو�ضع قد ي�شهد
تغري ًا .حيث قد ي�ؤدي ا�ستنزاف موارد ال�صني من الفو�سفات وزيادة تكلفة الإنتاج �إلى �سلب ال�صني من �أي مزايا يف ال�سوق التجاري .وبح�سب �شركة �سي �آر يو
( )CRUف�إن �سعر التعادل لثنائي فو�سفات الأمونيوم يف املوانئ ال�صينية (با�ستثناء �ضريبة ال�صادرات) كما يف مار�س 2014م يرتاوح بني  430-415دوالر
�أمريكي للطن .وعند معدل �ضريبة ال�صادرات احلايل البالغ  30.5 + %15ريال �سعودي للطن ( 8.1دوالر �أمريكي) ،ف�سيرتتب على ذلك �سعر ت�صدير ال يقل
عن  495دوالر �أمريكي للطن.
ومن املتوقع �أن يتم تطبيق �ضريبة �صادرات منخف�ضة ( 30.5 + %0ريال �سعودي للطن) ( 8.1دوالر �أمريكي) قبل �أكتوبر 2014م يف مقابل الرتاجع املتوقع يف
�سعر التعادل �إلى  430دوالر �أمريكي للطن ،ولكن ال يزال هذا املعدل �أعلى من ال�سعر الأدنى البالغ  380دوالر �أمريكي للطن يف املوانئ ال�صينية �أثناء الن�صف
الأول من عام 2013م.
كما ارتفع ا�ستهالك الهند لثنائي فو�سفات الأمونيوم من  0.28مليون طن من خما�سي �أك�سيد الف�سفور يف 1975م �إلى  3.3مليون طن من خما�سي �أك�سيد الف�سفور
لكل من ثنائي فو�سفات الأمونيوم
يف 2013م ،حيث ت�ست�أثر حالي ًا بحوايل  %21من اال�ستهالك العاملي لثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما ي�ست�أثر اال�ستهالك الهندي ٍ
و�أحادي فو�سفات الأمونيوم بحوايل  %12من اال�ستهالك العاملي لهما.
ومع غياب حم�ض الفو�سفوريك ،وهو �أحد املكونات امل�ستخدمة لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،وكون الهند �أحد �أكرب م�ستوردي الفو�سفات يف العامل ف�إنها حتتاج
�إلى ا�سترياد حم�ض الفو�سفوريك ودجمه مع الأمونيا لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم �أو ا�سترياد جميع املواد اخلام الثالثة � -صخر الفو�سفات والأمونيا والكربيت
 من �أجل تنفيذ عملية ت�صنيع متكاملة اخللط لثنائي فو�سفات الأمونيوم.املتغيات الرئي�سية التي تتحكم يف الإمدادات الزراعية ،والتي تتحكم بدورها يف الطلب
ويعد ك ٌل من الناجت املحلي الإجمايل والطلب على الغذاء والتعداد ال�سكاين ّ
على �أ�سمدة الفو�سفات مبا يف ذلك ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم .وتتوقع �شركة �سي �آر يو ( )CRUعلى مدار الأعوام اخلم�سة القادمة �أن
يتخطى النم ّو يف ا�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم �إجمايل النم ّو الذي ي�شهده الطلب على �أ�سمدة الفو�سفات ،بواقع زيادة يف معدل
ا�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم بحوايل � %3.6سنوي ًا منذ 2013م لت�صل �إلى حوايل  29.4مليون طن من خما�سي �أك�سيد الف�سفور
يف 2017م ،بينما ُيتوقع �أن يزداد معدل ا�ستهالك �أ�سمدة الفو�سفات ب�صورة �إجمالية بواقع � %1.73سنوي ًا على مدار الفرتة ذاتها.
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الواليات املتحدة الأمريكية هي �أول دولة ت�شرع يف بناء وت�شغيل م�صانع �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم على نطاقٍ وا�سع ،حيث ا�ستهدفت بذلك ب�صورة كبرية تلبية
احتياجاتها اال�ستهالكية ،ومن ثم االجتاه للت�صدير .ونظر ًا ل�شيوع الإملام بتلك التقنية وقبولها على نطاقٍ وا�سع ،ان�ض ّمت العديد من البلدان الأخرى �إلى قائمة
منتجي ثنائي فو�سفات الأمونيوم .وت�شمل هذه القائمة البلدان التي تنتج بالفعل �صخور الفو�سفات ومنتجات ال�صناعات التحويلية الأخرى لأغرا�ض الت�صدير،
بالإ�ضافة �إلى البلدان التي �شرعت يف ا�سترياد املواد اخلام بغية تلبية احتياجات الأ�سواق املحلية الكبرية .علم ًا ب�أن هذا التن ّوع يف �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم قد
بد�أ بوترية بطيئة يف �سبعينات القرن املا�ضي ،لكنه �شهد زيادة �سريعة بف�ضل مرافق الإنتاج اجلديدة التي تقع ب�صورة عامة يف املناطق التي تتمتع مبوارد منخف�ضة
التغيات الطارئة على
التكلفة من �صخور الفو�سفات �أو التي ي�سهل فيها احل�صول على الكربيت/حم�ض الكربيتيك والأمونيا الأقل تكلفة .ويعك�س اجلدول التايل ّ
املوقع اجلغرايف للإنتاج.
جدول رقم ( :)2-3االجتاهات التاريخية لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم على م�ستوى العامل:
ح�صة الإنتاج العاملي (بالن�سبة املئوية)
1975م

1985م

1995م

2005م

2013م

�أوروبا الغربية

%4.2

%1.3

%1.3

%1.1

%0.6

�أوروبا الو�سطى

%7.0

%5.2

%1.5

%1.1

%0.6

االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا

%0.0

%0.0

4.35

%8.1

%5.9

�أفريقيا

%0.6

%4.2

%9.9

%7.9

%7.8

�أمريكا ال�شمالية

%76.7

%67.3

%60.0

%36.9

%17.7

�أمريكا الو�سطى

%2.0

%0.6

%2.4

%0.0

%1.1

�أمريكا اجلنوبية

%3.0

%1.3

%0.3

%0.1

%0.1

ال�شرق الأو�سط

%4.7

%6.1

%5.7

%4.8

%8.2

جنوب �آ�سيا

%0.8

%6.2

%11.0

%17.6

%13.6

جنوب �شرق �آ�سيا

%0.8

%1.1

%0.6

%0.4

%0.9

�شرق �آ�سيا

%0.3

%6.0

%3.0

%19.3

%41.9

�أوقيانو�سيا

%0.0

%0.7

%0.0

%2.7

%1.6

الإجمايل العاملي

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

امل�صدر� :شركة �سي �آر يو (� ،)CRUإبريل 2014م

التغيات الكربى منذ 1975م يف تراجع الأهمية الن�سبية للواليات املتحدة كمورد عاملي ،وذلك مقابل النم ّو ال�سريع للإنتاج يف ال�صني والهند على الرغم
ومتثلت ّ
من اعتماد الهند ب�صورة كبرية على املواد اخلام امل�ستوردة .وتعد ال�صني حالي ًا ثاين �أكرب دولة منتجة يف العامل بعد الواليات املتحدة .وبينما ال ُيتاح لل�صني �إمكانية
احل�صول على موارد �صخور الفو�سفات املحمولة ذات التكلفة املنخف�ضة� ،إال �أنها اعتمدت على التكاليف الر�أ�سمالية وتكاليف العمالة املنخف�ضة (حيث يتم الإبقاء
على التكاليف الر�أ�سمالية عند م�ستوى منخف�ض ب�صورة �أ�سا�سية من خالل دمج خدمات الهند�سة املحلية والت�صنيع والبناء ذات التكلفة املنخف�ضة)؛ من �أجل
الإ�سهام يف زيادة النم ّو لتلبية احتياجات �سوقها املحلي املتزايدة.
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يتكامل منتجو خما�سي �أك�سيد الف�سفور الأقل تكلفة ب�شكل ر�أ�سي ،حيث ينتجون حم�ض الفو�سفوريك مع �صخور الفو�سفات .وغالب ًا ما يتم حتديد �سعر ال�صخر
للمنتجني املتكاملني ر�أ�سي ًا بتكلفة النقل التي تعادل عادة التكلفة النقدية لإنتاج املناجم م�ضاف ًا �إليها تكلفة النقل من املنجم �إلى حمطة التحويل .وبح�سب �شركة
�سي �آر يو (ُ ،)CRUي�ستخدم نحو  %85من جميع �صخور الفو�سفات يف حمطات خما�سي �أك�سيد الف�سفور ذات الأغرا�ض اخلا�صة.
تتباين تكلفة النقل من املنجم �إلى هذه املحطات ذات الأغرا�ض اخلا�صة ا�ستناد ًا �إلى املكان وامل�سافة وو�سيلة النقل .وقد ترتاوح هذه التكلفة بني  5-4دوالر �أمريكي
للطن للمحطات امل�شيدة بجوار املناجم و�صو ًال �إلى  28دوالر �أمريكي للطن ف�أكرث للنقل عرب ال�سكك احلديدية �أو �سفن نقل ال�صخور �إلى املحطات البعيدة .وتبلغ
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التكلفة التقديرية لنقل �صخور الفو�سفات ل�شركات ت�صنيع �أخما�س �أك�سيد الف�سفور يف الواليات املتحدة �أو �شمال افريقيا �أو ال�شرق الأو�سط والتي متلك حمطات
حم�ض الف�سفوريك ال�ضخمة واملتكاملة والتي ت�ستخدم �صخور الفو�سفات لأغرا�ضها اخلا�صة حوايل  80دوالر �أمريكي للطن.
وعلى اجلانب الآخر ،ت�ستند تكلفة التو�صيل مل�ستوردي �صخور الفو�سفات (مع املحطات غري املتكاملة) �إلى �سعر ال�سوق ،والذي يتم �شرا�ؤه يف الغالب مبوجب عقد �أو
ال�سعر الفوري .ويدفع امل�ستوردون عادة �أكرث من �شركة ت�صنيع الفو�سفات املتكاملة للوفاء مبتطلبات �صخور الفو�سفات اخلا�صة بها .و ُقدّر �سعر �صخور الفو�سفات
( %75-65من مادة فو�سفات العظام يف اجلري) ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة يف املغرب يف عام 2012م بنحو  186دوالر �أمريكي للطن.
وتعتمد تكاليف ال�شحن على املوقع وميكن �أن تكلف  25دوالر �أمريكي �إ�ضافية �أو �أكرث مما يرتتب عليه و�صول تكلفة �صخور الفو�سفات �إلى امل�شرتي بحوايل 210
دوالر �أمريكي للطن على الأقل .وبالن�سبة للم�صنع العادي الذي ي�ستهلك نحو  1.6طن من �صخور الفو�سفات لكل طن من ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،ف�إن تكلفة
�صخور الفو�سفات للمحطة الذي ي�ستخدم �صخور ًا ذات �أغرا�ض خا�صة قد ت�صل �إلى  208دوالر �أمريكي لطن ثنائي فو�سفات الأمونيوم ( 210دوالر �أمريكي
لل�صخور امل�شرتاه مطروح ًا منها  80دوالر �أمريكي لل�صخور املنتجة داخلي ًا م�ضروب ًا يف  1.6طن من ال�صخور لكل طن من ثنائي فو�سفات الأمونيوم)
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ال يعد ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،بالإ�ضافة �إلى �أ�سمدة الفو�سفات الأخرى وموادها اخلام �أو موادها الو�سيطة � -صخور الفو�سفات �أو الكربيت/حم�ض الكربيتيك
�أو حم�ض الفو�سفوريك �أو الأمونيا  -من بني ال�سلع املتداولة يف ال�سوق (مع وجود ا�ستثناءات طفيفة للغاية) .وتتحدد �أ�سعار ثنائي فو�سفات الأمونيوم عاد ًة من قبل
التغيات
املناف�سات العامة والعقود املُتفاو�ض ب�ش�أنها لتوفري كميات حمددة على مدار فرتة زمنية معينة (عادة �ستة �أ�شهر �أو �سنة ،مع �إعداد �صيغة تعديل ملواكبة ّ
الطارئة يف �أ�سعار ال�سوق مع مرور الوقت) بالإ�ضافة �إلى املبيعات الفورية .وتت�سم �أ�سعار �سوق ثنائي فو�سفات الأمونيوم بقدر كبري من ال�شفافية والو�ضوح ،حيث
حتدد العديد من ن�شرات الأ�سمدة التجارية �أ�سعارها ب�صفة �أ�سبوعية.
ت�سبب وجود قدر كبري من �إمدادات ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف الأ�سواق الرئي�سية ،بالإ�ضافة �إلى امل�شاكل املتعلقة بالطق�س والتي ت�ؤثر على الطلب ،برتاجع الطلب
كل من الربازيل واململكة يف تفاقم الو�ضع ،مما �أدى �إلى �ضغط يف
العاملي على �أ�سمدة الفو�سفات ملعظم عام 2012م .كما ت�سببت م�صادر الإمداد الإ�ضافية من ٍ
اجتاه خف�ض الأ�سعار .وظ ّلت الواردات مق ّيدة خالل الربع الأول لعام 2013م حيث ا�ستمر هذا االجتاه طوال الربع الثاين من نف�س العام ،وذلك نظر ًا ملو�سم الربيع
املخ ّيب للآمال يف الواليات املتحدة وتراجع الطلب من الهند نتيجة م�ستوى املخزون اال�ستثنائي واالنخفا�ض احلاد يف قيمة الروبية الهندية مقابل الدوالر الأمريكي
منذ مايو 2013م .علم ًا ب�أنه ي�ص ُعب حتديد توقيت ومدة العوامل الدافعة للطلب على الفو�سفات على املدى الطويل.
وتُ�ستخدم �أ�سعار عقود املبادلة الآجلة �شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة مبيناء تامبا كمرجع ملبيعات ثنائي فو�سفات الأمونيوم الدولية نظر ًا لكون الواليات املتحدة
�أكرب م�صدر عاملي حيث ت�ستحوذ حالي ًا على قرابة  %19من التجارة الدولية لثنائي فو�سفات الأمونيوم .وتعد تكاليف ال�شحن عام ًال مهم ًا لتقرير تكلفة التو�صيل
�إلى ميناء الدخول اخلا�ص بالعميل وللمحافظة على التناف�سية تقوم ال�شركات با�شرتاط اال�ستالم على ظهر ال�سفينة يف ميناء ت�صدير املورد.
جدول رقم (� :)3-3أ�سعار ثنائي فو�سفات الأمونيوم القيا�سية ،الت�سليم على ظهر ال�سفينة مبيناء تامبا (دوالر �أمريكي لكل طن):
العام

العام

ال�سعر

العام

ال�سعر

ال�سعر

1985م

276

1995م

264

2005م

255

1986م

314

1996م

268

2006م

260

1987م

241

1997م

244

2007م

401

1988م

298

1998م

243

2008م

968

1989م

253

1999م

216

2009م

318

1990م

241

2000م

177

2010م

498

1991م

236

2001م

166

2011م

619

1992م

193

2002م

172

2012م

535

1993م

165

2003م

195

2013م

444

1994م

220

2004م

234

امل�صدر :ن�شرة فريتيكون «»FERTECON

27

3 33 -33 -3التوقعات المتعلقة بقطاع الفوسفات

يعتمد الطلب على الأ�سمدة على توقعات �إنتاج املحا�صيل ،والتي ترتبط بدورها على اال�ستهالك الغذائي �إلى جانب احلاجة �إلى علف احليوانات والألياف الطبيعية
والوقود احليوي .ويتوقع زيادة التعداد ال�سكاين يف العامل من حوايل  7.1مليار ن�سمة يف 2013م �إلى قرابة  8.7ن�سمة بحلول عام 2037م ،وهو ما يعادل معدل منو
ب�شكل متزايد على االقت�صاديات النامية ،والتي يظل بو�سعها دعم النمو ال�سريع ن�سبي ًا يف �إنتاجية العمالة ومن ثم
�سنوي يبلغ حوايل � %1.5سنوي ًا .ويعتمد النمو ٍ
دعم منو الناجت املحلي الإجمايل .وا�ستناد ًا �إلى التعداد ال�سكاين وتوقعات النمو يف الإيرادات ،تتوقع �شركة �سي �آر يو ( )CRUزيادة اال�ستهالك الغذائي العاملي
تح�صل بقيمة ال�سعر احلراري) من  7300تريليون �سعرة حرارية/عام يف 2012م لي�صل �إلى  9.700تريليون �سعرة حرارية/عام
(الذي يتم قيا�سه بوا�سطة املُ ّ
يف 2037م.
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ارتفع اال�ستهالك الإجمايل للأمونيا من  153.4مليون طن يف 2007م �إلى  165.9مليون طن يف 2012م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي بلغ � %1.9سنوي ًا ،علم ًا ب�أن
الأمونيا هي امل�صدر الرئي�سي للنيرتوجني واملُ�ستخدم يف قطاع ال�صناعات التحويلية املُنتجة لكربى منتجات الأ�سمدة .ويعد قطاع اليوريا ،وهي مادة �صلبة عدمية
اللون وغري �سامة تُ�ستخدم ب�صورة �أ�سا�سية يف الأ�سمدة كم�صدر للنيرتوجني� ،أكرب م�ستهلك للأمونيا ،حيت ي�ست�أثر بحوايل  %52من اال�ستهالك العاملي للأمونيا يف
2012م ،بينما ي�ست�أثر قطاع الفو�سفات (مبا يف ذلك ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم) بنحو  %6من اال�ستهالك العاملي للأمونيا يف 2012م.
واليورويا �سلعة نيرتوجينية عاملية تعد �أحجام تداولها هي الأكرب على امل�ستوى الدويل من بني منتجات النيرتوجني.
جزئي �أو كامل على كميات الأمونيا امل�شرتاة ،لذا فهم معر�ضون للتقلب يف �أ�سعار الأمونيا بالأ�سواق الدولية .وكنتيجة
ويعتمد العديد من منتجي الفو�سفات ٍ
ب�شكل ّ
العتمادهم على كميات الأمونيا امل�شرتاة ،يعد قطاع الفو�سفات �أحد كبار امل�ستخدمني النهائيني وعن�صر ًا دافع ًا يف الطلب على الأمونيا.
وقد �أدى ارتفاع �أ�سعار الأمونيا والأ�سمدة يف الأعوام اخلم�سة املا�ضية �إلى تد�شني ا�ستثمارات جديدة يف قطاع الأمونيا عاملي ًا .وب�سبب عدم دخول معظم م�صانع
االنتاج مرحلة االنتاج والتوقع �أن ت�ستمر هذه احلالة ملدة خم�س �أعوام قادمة ،ف�سيبقى االعتماد على الأمونيا التجارية مرتفع ًا.
و�ستظل الغالبية العظمى من م�شاريع �إنتاج الأمونيا اجلديدة معتمدة على الطلب على اليوريا ،الذي يعد �أحد �سلع �أ�سمدة النيرتوجني الرئي�سية .من املرجح �أن
ويبي اجلدول �أدناه تف�صي ًال �إقليمي ًا
تعمل �شريحة كبرية من طاقة �إنتاج اليوريا/الأمونيا اجلديدة على خف�ض معدل الت�شغيل العاملي للأمونيا يف الأجل املتو�سطّ .
لال�ستهالك العاملي للأمونيا.
جدول رقم ( :)4-3التف�صيل الإقليمي لال�ستهالك العاملي للأمونيا يف الفرتة من 2007م �إلى 2013م :
ال�سنة

الدولة
2007م
مليون طن من املنتج

2013م
احل�صة العاملية
(بالن�سبة املئوية)

مليون طن من املنتج

احل�صة العاملية
(بالن�سبة املئوية)

�أوروبا الغربية

13.7

%8.9

13.7

%8.0

�أوروبا الو�سطى

5.5

%3.6

6.0

%3.5

االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا

16.7

%10.9

18.6

%10.9

�أفريقيا

4.9

%3.2

5.3

%3.1

�أمريكا ال�شمالية

20.1

%13.1

20.5

%12.0

�أمريكا الو�سطى

1.5

%1.0

1.9

%1.1

�أمريكا اجلنوبية

3.5

%2.3

3.6

%2.1

ال�شرق الأو�سط

9.4

%6.1

13.1

%7.7

جنوب �آ�سيا

17.7

%11.5

18.6

%10.9

جنوب �شرق �آ�سيا

6.0

%3.9

7.4

%4.4

�شرق �آ�سيا

53.1

%34.6

60.4

%35.4
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ال�سنة

الدولة

2013م

2007م
مليون طن من املنتج

احل�صة العاملية
(بالن�سبة املئوية)

مليون طن من املنتج

احل�صة العاملية
(بالن�سبة املئوية)

�أوقيانو�سيا

1.3

%0.8

1.6

%0.9

الإجمايل العاملي

153.4

%100.0

170.7

%100.0

امل�صدر :حتليل �شركة �سي �آر يو ( ،)CRUالتوقعات املتعلقة ب�سوق الأمونيا ،مار�س 2014م

3 33 -33 -3إمدادات األمونيا

ارتفع �إجمايل طاقة �إنتاج الأمونيا عاملي ًا من  176.4مليون طن يف 2007م لي�صل �إلى  199.7مليون طن �أثناء 2012م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي بلغ .%2.5
ب�شكل عام وميثله عدد كبري من منتجي الأمونيا
ووفق ًا لتحليالت �شركة �سي �آر يو ( ،)CRUفعلى الرغم من كون قطاع �إنتاج الأمونيا يتمتع عاملي ًا بطبيعة جمز�أة ٍ
املنت�شرين يف  67دولة يف �شتى �أنحاء العامل ،ا�ست�أثرت ع�شر �شركات بنحو  %25من �إمدادات الأمونيا عاملي ًا يف 2012م.
وتعد الغالبية العظمى من م�صانع �إنتاج الأمونيا يف العامل مبثابة جم ّمعات �أ�سمدة �أو كيماويات متكاملة ،حيث يتم �إنتاج الأمونيا وا�ستهالكها باملوقع �أثناء عملية
�إنتاج الأ�سمدة ،وال يوجد �سوى ب�ضعة م�صانع قائمة بذاتها لإنتاج الأمونيا يف العامل .وبالرغم من �أنه يوجد فائ�ض من الأمونيا لدى بع�ض م�صانع �إنتاج الأمونيا يتم
ويبي اجلدول �أدناه تف�صي ًال �إقليمي ًا لإمدادات الأمونيا
املتاجرة به� ،إال �أن الكمية �ضئيلة �إلى حدٍ ما وتتفاوت تبع ًا ملتطلبات ال�صناعات التحويلية و�أحوال ال�سوقّ .
عاملي ًا.
جدول رقم ( :)5-3التف�صيل الإقليمي لطاقة �إنتاج الأمونيا عاملياً يف الفرتة من 2007م �إلى 2013م (طن مرتي من املنتج):
ال�سنة

الدولة

2013م

2007م
مليون طن من املنتج

احل�صة العاملية (بالن�سبة
املئوية)

مليون طن من املنتج

احل�صة العاملية
(بالن�سبة املئوية)

�أوروبا الغربية

12.7

%7.2

12.0

%5.9

�أوروبا الو�سطى

8.4

%4.8

8.0

%3.9

االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا

25.0

%14.2

26.2

%12.8

�أفريقيا

5.5

%3.1

7.6

%3.7

�أمريكا ال�شمالية

16.3

%9.2

17.3

%8.5

�أمريكا الو�سطى

6.1

%3.5

6.7

%3.3

�أمريكا اجلنوبية

4.6

%2.6

4.6

%2.2

ال�شرق الأو�سط

13.1

%7.4

17.8

%8.7

جنوب �آ�سيا

18.2

%10.3

21.6

%10.6

جنوب �شرق �آ�سيا

8.6

%4.9

9.8

%4.8

�شرق �آ�سيا

55.9

%31.7

70.5

34.5

�أوقيانو�سيا

2.0

%1.1

2.3

%1.1

الإجمايل العاملي

176.4

%100.0

204.4

%100.0
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بخالف ال�صني ،يعد الغاز الطبيعي املادة اخلام الرئي�سية مل�صانع �إنتاج الأمونيا .غري �أنه وح�سب كل م�صنع ،ف�إنه ميكن �أي�ض ًا ا�ستخدام النافثا �أو زيت الوقود
الثقيل �أو الفحم (ذي الدرجات املتفاوتة) .وتتباين تكاليف املواد اخلام �إلى حدٍ كبري تبع ًا لنوع املواد اخلام امل�ستخدمة والتكنولوجيا ال�سائدة يف امل�صنع ،وهو ما
ي�ؤثر على الطلب على املواد اخلام لكل طن من الأمونيا .ووفق ًا لتحليل �أجرته �شركة �سي �آر يو ( ،)CRUف�إنه ميكن �أن يتفاوت الطلب على الغاز الطبيعي لكل طن
من الأمونيا من حوايل  30مليون وحدة حرارية بريطانية لكل طن يف م�صانع الإنتاج اجلديدة �إلى قرابة  40مليون وحدة حرارية بريطانية/لكل طن يف م�صانع
الإنتاج القدمية .كما تتطلب الأنواع الأثقل من املواد اخلام ،مثل زيت الوقود والفحم والنافثا ،ا�ستخدام كمية �أكرب من الغاز لكل طن من الأمونيا.
ونتيجة النخفا�ض تكاليف الغاز الطبيعي ،ف�إن امل�صانع الواقعة يف اململكة وتلك املنت�شرة عموم ًا يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والتي تتمتع ب�إمدادات
متاحة من الغاز الطبيعي منخف�ض التكلفة تتخذ مكانة متميزة يف �أدنى منحنى التكاليف العاملي .ويحتل املنتجون الأوروبيون والأوكرانيون وبع�ض املنتجني
الآ�سيويني النهاية العليا ملنحنى التكاليف ،حيث تعمل م�صانعهم �إما بعقود الغاز الطبيعي املُربمة وفق م�ؤ�شر �أ�سعار النفط �أو �أنواع املواد اخلام الأخرى مثل زيت
الوقود.
 3 3 3 -33 -3أسعار األمونيا

ت�سهم عدة عوامل يف حتديد �سعر الأمونيا ،ويكون لها �إما ت�أثري مبا�شر �أو غري مبا�شر على تقلب الأ�سعار من خالل ت�أثريها على التوجه ال�سائد يف ال�سوق العاملي.
والتغي الدوري يف الأ�سعار من ال�سمات الأ�صيلة املالزمة ل�سوق الأمونيا،
عام لآخر .ويعد التقلب
ّ
وقد يتفاوت الت�أثري �أو الهيمنة التي تتمتع بها تلك العوامل من ٍ
ً
نظر ًا العتماده يف املقام الأول على ميزان العر�ض والطلب .وي�شهد كذلك �سوق املواد اخلام امل�ستخدمة يف ت�صنيع الأمونيا كالغاز فروقا يف العر�ض والطلب ،كما
هو احلال يف �سوق منتجات ال�صناعات التحويلية مثل اليوريا وثنائي فو�سفات الأمونيوم ،والذي ي�سهم �أي�ض ًا يف التقلب الذي ت�شهده �أ�سعار الأمونيا.
وتتمتع �أ�سعار الغاز الطبيعي بت�أث ٍري ملمو�س على �سوق الأمونيا حيث حتدد �إلى حد كبري تكلفة �إنتاج الأمونيا وال�سعر الأدنى للأمونيا ،ال �سيما يف الأ�سواق املدفوعة
بدوافع العر�ض .وغالب ًا ما يحدد �سعر الغاز الطبيعي (�إلى جانب كفاءة امل�صنع) املزايا التناف�سية للم�صانع ومن ثم عمليات الغلق لتح�سني القدرة الإنتاجية
والعر�ض اجلديد .وحتدد القدرة على الت�صدير يف املناطق ذات التكلفة املرتفعة ك�أوكرانيا �أو �أوروبا الغربية احلد الأق�صى لل�سعر الأدنى للأمونيا .وعاد ًة ما تلعب
جهات الت�صدير ذات التكلفة املرتفعة دور ًا يف جتارة الأمونيا عندما ي�شت ّد الطلب ويكون ميزان ال�سوق حمدود ًا .وعندما ي�ض ُعف ميزان العر�ض/الطلب وتنخف�ض
الأ�سعار ،ويعمد مثل �أولئك املنتجون ال�سابق ذكرهم �إلى تقليل معدالت الت�شغيل وهو ما ي�ؤدي �إلى حتديد ال�سوق .ومن ثم تعمل جهات الت�صدير الهام�شية يف
�أوكرانيا كجهات �إنتاج م�ؤقتة يف �سوق الأمونيا التجارية.
ومن ناحية الطلب ،تعد التطورات التي ت�شهدها �أ�سواق الفو�سفات والكيماويات الأخرى (مثل كابروالكتام والأكريلونرتيل) حمرك ًا رئي�سي ًا لأ�سعار الأمونيا� ،إذ
ت�ست�أثر هذه ال�صناعات بج ّل الطلب على الأمونيا التجارية .ومع ارتفاع تكاليف البنية التحتية ال�ضرورية للتخزين والنقل واملناولة ،يت�سم �سوق الأمونيا التجارية
بنظام تخزين حمدود ال�سعة التخزينية يعجز عن امت�صا�ص التقلبات الكبرية يف العر�ض �أو الطلب .لذا �سرعان ما تنتقل التقلبات يف �أ�سعار ثنائي فو�سفات
الأمونيوم والكيماويات وميزان العر�ض/الطلب �إلى �سوق الأمونيا .وغالب ًا ما يت�صدر �سعر اليوريا عملية حتديد الأ�سعار يف �أ�سواق النيرتوجني الأو�سع نطاق ًا .غري
�أن �أ�سعار الأمونيا التجارية متيل �إلى اال�ستقالل ن�سبي ًا وال تت�أثر عاد ًة �إال عندما ت�سفر �أ�سعار اليوريا املنخف�ضة (لكل طن من النيرتوجني) ن�سبي ًا عن تقلي�ص �إنتاج
اليوريا وبالتايل �إتاحة كميات وفرية من الأمونيا.
كما تعد �أ�سعار املحا�صيل عام ًال مهم ًا عند حتديد احلركات ق�صرية الأجل يف �أ�سعار الأ�سمدة ،والتي ت�ؤثر بدورها على التوجه ال�سائد يف �سوق الأمونيا.
ويف عام 2012م بلغ متو�سط �سعر الأمونيا ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة يف ال�شرق الأو�سط نحو  577دوالر �أمريكي لكل طن ،وهو ما ي�شكل ت�صاعد ًا جديد ًا يف
�سعر الأمونيا خالل �سنة �صوحبت بتعطل يف االمدادات .وتتوقع �شركة �سي �آر يو (� )CRUأن ت�ستمر عمليات تخفي�ض الأ�سعار التي اتُخذت يف عام 2013م لتمتد
طوال عام 2014م ومما يعك�س اجتاه ًا ت�صحيحي ًا لإيجاد �سعر طبيعي �أكرث اتزانا من ال�سعر القيا�سي املُ�سجل يف 2012م .وتراجع متو�سط �أ�سعار الأمونيا يف عام
2013م �إلى قرابة  500دوالر �أمريكي لكل طن ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة يف ال�شرق الأو�سط ،ويتوقع �أن يبلغ متو�سط ال�سعر  448دوالر �أمريكي لكل طن
يف 2014م.
 3 3 3 -33 -3التوقعات المتعلقة باألمونيا

كل من الأ�سمدة والتطبيقات الفنية ،على املدى الطويل على افرتا�ضات معدالت اجتاهات
تعتمد توقعات الطلب على الأمونيا ،وهي امل�صدر الرئي�سي للنيرتوجني يف ٍ
النمو يف التعداد ال�سكاين والطلب على الغذاء بالإ�ضافة �إلى م�ؤ�شرات التوقعات ذات ال�صلة �أو م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي ،والتي حتدد الأ�سواق الزراعية والإنتاج
ال�صناعي .وتتوقع �شركة �سي �آر يو ( )CRUزيادة الطلب العاملي على الأمونيا من  165.9مليون طن مرتي يف 2012م لي�صل �إلى  256.0مليون طن مرتي يف
2034م ،وهو ما يعادل معدل منو يبلغ حوايل � %2سنوي ًا �أو منو مطلق يبلغ  87.2مليون طن مرتي خالل الفرتة املعنية.
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يعد قطاع الأملنيوم ثاين �أكرب قطاع للمعادن يف العامل من حيث اال�ستهالك بعد احلديد ال�صلب .فقد قدرت �شركة �سي �آر يو ( )CRUاال�ستهالك العاملي
للأملنيوم بنحو  69.8مليون طن ،ا�ستحوذ الأملنيوم الأويل على  49.9مليون طن منها .والأملنيوم الأويل هو �أملنيوم يتم �إنتاجه من الألومينا (والتي تُ�ستخرج من
البوك�سايت) .وقد بلغت القيمة الإجمالية للأملنيوم الأويل الذي مت �إنتاجه يف 2013م حوايل  94.5مليار دوالر �أمريكي .وعالوة على ذلك ،فهناك ا�ستهالك
للأملنيوم الثانوي امل�صنوع من اخلردة .وميكن حتويل الأملنيوم الأويل والثانوي �إلى عدة منتجات �شبه ُم�ص ّنعة ال�ستخدامها يف الت�صنيع ،مبا يف ذلك الألواح
وامللفات وال�شرائح املدرفلة بالإ�ضافة �إلى الق�ضبان والقطع املبثوقة ف�ض ًال عن �أملنيوم الأجزاء امل�صبوبة واملطروقة.
ويحظى الأملنيوم بتاريخ ق�صري ن�سبي ًا كمعدنٍ �صناعي ،نظر ًا لعدم �شيوع ا�ستخدامه على نطاقٍ وا�سع �إال يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر .وقد تزايد ا�ستهالك
ب�شكل مت�سارع كنتيجة لال�ستخدام الع�سكري املكثف للأملنيوم ،كما وا�صل االزدياد بعد احلرب يف الفرتة ما بني 1945م �إلى
الأملنيوم يف احلرب العاملية الثانية ٍ
ً
1970م كنتيجة للتطور يف ا�ستخداماته غري الع�سكرية .ويوجد حاليا نطاق متنوع وكبري من اال�ستخدامات للأملنيوم حيث ُي�ستخدم �ضمن معادن �أخرى يف قطاع
النقل (لت�صنيع املركبات الربية والطائرات وعربات ال�سكك احلديدية) �إلى جانب قطاع التغليف (لت�صنيع علب امل�شروبات ورقائق الأملنيوم) وكذلك قطاع البناء
(لت�صنيع النوافذ والأبواب والتلبي�س والواجهات) بالإ�ضافة �إلى القطاع الكهربائي (لت�صنيع الكابالت والأ�سالك) ف�ض ًال عن ت�صنيع ال�سلع اال�ستهالكية املعمرة.
وتكمن �سمات الأملنيوم الرئي�سية امل�ساهمة يف جمموعة تطبيقاته وا�سعة النطاق ،يف خفة وزنه ون�سبة متانته العالية مقارنة بوزنه بالإ�ضافة �إلى قدرته اجليدة على
تو�صيل الكهرباء و�إمكانية ت�شغيله الآيل .ويواجه الأملنيوم مناف�سة من العديد من املواد ،وذلك ح�سب التطبيق �أو اال�ستخدام .ويعد كل من احلديد الفوالذ (يف
منتجات النقل والبناء والتغليف والهند�سة) والبال�ستيك (يف التعبئة ومنتجات البناء) بالإ�ضافة �إلى النحا�س (يف التطبيقات الكهربائية واملبادالت احلرارية)
البدائل الرئي�سية للأملنيوم.
ويعد البوك�سايت املادة اخلام التجارية الرئي�سية املُ�ستخدمة يف �إنتاج الأملنيوم وهو موجود بكرثة يف املناطق اال�ستوائية ،علم ًا ب�أن االحتياطيات العاملية الرئي�سية
تقع يف �أ�سرتاليا والربازيل وغينيا والهند وجامايكا .كما �أن التنقيب عن البوك�سايت يعد مبثابة عملية ب�سيطة ن�سبي ًا ،وال ت�شكل تكلفة التنقيب عن البوك�سايت حالي ًا
�سوى ن�سبة �صغرية من التكلفة الإجمالية لإنتاج الأملنيوم الأويل.
ومن �أجل �إنتاج الأملنيوم ،يجب معاجلة البوك�سايت �أو ًال يف م�صفاة �ألومينا لإنتاج الألومينا ،وهي �أحادي �أك�سيد الأملنيوم .ثم ُترى بعد ذلك معاجلة الألومينا
وحتويلها �إلى الأملنيوم يف ِم�صهر �إلكرتوليتي .وتتمثل التكاليف الرئي�سية لتحويل البوك�سايت �إلى �ألومينا يف الطاقة (يف �شكل بخار �صناعي للتح ّلل ووقود للتكلي�س)
والعمالة وال�صودا الكاوية .كما تتمثل التكاليف الرئي�سية لتحويل الألومينا �إلى �أملنيوم يف الكهرباء والعمالة ومنتجات الكربون (فحم الكوك والقار) .ويغلب �أن
ت�ؤدي تكاليف الإنتاج وال�شحن الن�سبية �إلى تف�ضيل معاجلة الألومينا بالقرب من م�صدر البوك�سايت ومعاجلة الأملنيوم بالقرب من م�صدر طاقة منخف�ض التكلفة.
وعاد ًة ما يتم حتويل الأملنيوم �إلى عدة منتجات �شبه ُم�ص ّنعة ال�ستخدامها يف الت�صنيع يف م�صنع درفلة .وتنتج م�صانع الدرفلة جمموعة من املنتجات امل�سطحة
والتي تتفاوت وفق طبيعتها الكيميائية ( حيث تُتاح العديد من �أنواع ال�سبائك املختلفة) و�أبعادها املادية (املعيار والعر�ض واالختيار اخلا�ص باللوح �أو امللف)
بالإ�ضافة �إلى �شكلها النهائي ومعاجلتها (�إلى جانب خيارات مثل الطالء والتلدين املتاح) .وتعمل م�صانع الدرفلة �إما من خالل عملية تقليدية للدرفلة على
�صب الألواح �أو الدرفلة على ال�ساخن �أو الدرفلة على البارد �أو التلدين والت�شطيب عن طريق ال�ساكبات امل�ستمرة.
ال�ساخن  -الدرفلة على البارد �أو من خالل عملية ّ
وميكن تق�سيم املنتجات املدرفلة بوجهٍ عام �إلى منتجات �أ�سا�سية يتم �إنتاجها بكميات كبرية من خالل عدد من م�صانع الدرفلة ،ومنتجات متخ�ص�صة ي�ص ُعب
�ص ّبها ودرفلتها .على �سبيل املثال ،تعترب �شرائح علب امل�شروبات التي تُنتج يف عملية الدرفلة على ال�ساخن ،مبثابة منتجات متخ�ص�صة نظر ًا ملا ي�ستلزمه �إنتاجها
من متطلبات فنية كما يطلب العمالء احل�صول على م�ستويات جودة عالية ،وهو ما يح ّد من عدد املنتجني املتناف�سني يف هذا القطاع .كما تعد ال�صفائح الداخلة
يف �صناعة ال�سيارات من بني املنتجات املتخ�ص�صة نظر ًا ملا يتطلبه �إنتاجها من خربات و�إجراءات متقدمة .وبالإ�ضافة �إلى �شرائح علب امل�شروبات وال�صفائح
الداخلة يف �صناعة ال�سيارات ،ت�ضم املنتجات املدرفلة الأخرى منتجات املباين و�شرائح الأملنيوم الالزمة ل�صناعة التغليف �أو اللفائف الالزمة لت�صنيع منتجات
املباين والتغليف.
 3 33 -33 -3الطلب على األلمنيوم األولي

يبي
ارتفع ا�ستهالك الأملنيوم الأويل من حوايل  4.1مليون طن يف 1960م ليبلغ قرابة  49.9مليون طن يف 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي بلغ  .%4.8وكما ّ
اجلدول �أدناه ،فقد تباين معدل اال�ستهالك مع مرور الوقت .فقد �أعقب النمو ال�سريع يف 1974م فرتة من تباط�ؤ النمو يف العقدين التاليني لذلك التاريخ .ثم
أ�سا�سي بالنمو ال�سريع الذي �شهدته ال�صني ،بالإ�ضافة �إلى االنتعا�ش االقت�صادي يف بلدان
ت�سارع النمو جمدد ًا منذ �أوائل ت�سعينات القرن املا�ضي ،مدفوع ًا ٍ
ب�شكل � ّ
�أوروبا ال�شرقية.
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جدول رقم ( :)6-3ا�ستهالك الأملنيوم الأويل (2013-1960م) (باملائة):
ا�ستهالك الأملنيوم الأويل (2013-1960م) (باملائة):
1960م

1965م

1970م

1975م

1980م

1985م

1990م

1995م

2000م

2005م

2010م

2013م

االحتاد الأوروبي/
املنطقة االقت�صادية
الأوروبية

%34.4

%27.1

%29.9

%29.0

%28.6

%26.6

%26.3

%26.9

%25.2

%22.2

%15.0

%12.5

دول �أوروبا الأخرى

%1.4

%1.5

%1.7

%3.0

%2.7

%2.9

%2.0

%1.4

%1.9

%2.8

%2.5

%2.0

رو�سيا

%15.1

%14.6

%13.3

%13.8

%12.1

%16.0

%14.5

%3.5

%2.5

%2.6

%2.1

%1.9

�أمريكا ال�شمالية

%39.4

%45.5

%37.2

%31.0

%31.3

%27.3

%24.6

%27.7

%28.6

%22.0

%12.5

%12.3

�أمريكا الالتينية

%1.5

%1.9

%2.0

%3.6

%3.9

%4.1

%3.6

%4.2

%3.9

%4.2

%3.6

%3.0

ال�شرق الأو�سط/
�أفريقيا

%0.4

%0.6

%1.0

%1.5

%1.7

%2.0

%2.7

%3.4

%3.6

%3.5

%5.5

%5.6

الهند

%0.6

%1.2

%1.6

%1.3

%1.5

%1.9

%2.3

%2.4

%2.4

%3.1

%3.1

%2.5

ال�صني

%2.1

%1.5

%1.8

%4.0

%3.8

%4.5

%4.7

%8.5

%13.0

%22.5

%41.5

%47.8

اليابان

%3.6

%4.5

%9.1

%10.2

%10.7

%10.0

%12.6

%11.8

%9.5

%7.6

%5.3

%4.1

جنوب و�شرق �آ�سيا

%0.6

%0.6

%1.0

%1.3

%2.1

%2.8

%4.9

%8.4

%8.0

%8.4

%8.0

%7.5

�أوقيانو�سيا

%0.9

%1.1

%1.4

%1.3

%1.6

%1.9

%1.7

%1.9

%1.6

%1.1

%0.9

%0.7

الإجمايل العاملي

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

امل�صدر� :شركة �سي �آر يو ()CRU

يبي اجلدول الأهمية الن�سبية ملختلف املناطق اجلغرافية بالن�سبة ال�ستهالك الأملنيوم الأويل .وحتى �أواخر ثمانينات القرن املا�ضي ،هيمن الطلب من جانب
كما ّ
�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية واليابان واالحتاد ال�سوفيتي على ا�ستهالك الأملنيوم .ومنذ 1990م� ،شهد الطلب من جانب ال�صني وباقي جنوب �شرق �آ�سيا منو ًا
�سريع ًا ،تاله انخفا�ض �سريع ثم انتعا�ش يف الطلب من جانب بلدان الكتلة ال�شرقية ال�سابقة.
وقد منا ا�ستهالك ال�صني للأملنيوم الأويل من  893.000طن يف 1990م لي�صل �إلى  23.92مليون طن يف 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي بلغ  ،%15.4كما
ازدادت ح�صتها من اال�ستهالك العاملي ب�صورة كبرية من  %4.7من �إجمايل اال�ستهالك العاملي يف 1990م �إلى  %47.9من �إجمايل اال�ستهالك العاملي يف 2013م.
ويف الوقت ذاته ،انخف�ضت ن�سبة اال�ستهالك العاملي من قبل �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية من  %26.3و %24.6على التوايل يف 1990م �إلى  %12.2و 12.0على التوايل
يف 2013م.
ويتوقف اال�ستهالك العاملي للأملنيوم عاد ًة على جمموعة وا�سعة من قطاعات اال�ستخدامات النهائية مثل قطاعات البناء والنقل والتغليف والهند�سة ال�صناعية.
غري �أنه يف ال�سنوات الأخرية� ،أظهر قطاعي النقل والتغليف �أقوى معدالت منو ،حيث �ش ّكال جمتمعني قرابة  %34من �إجمايل الطلب يف 2013م .وقد كان االجتاه
نحو ت�صنيع مركبات �أخف وزن ًا ذات كفاءة �أعلى يف ا�ستهالك الوقود وقابلية �أكرب لإعادة التدوير وهياكل البناء ال�صديقة للبيئة من بني عوامل الدفع الرئي�سية
لنم ّو الطلب يف تلك القطاعات.
 3 33 -33 -3الطلب على منتجات األلمنيوم المدرفلة
مخزون العلب

رغم �أن ا�ستهالك خمزون علب الأملنيوم يف �شمال �أفريقيا يرتاجع� ،إال �أن اال�ستهالك يف املناطق النا�شئة كال�شرق الأو�سط وال�صني والهند و�أفريقيا ي�ستمر بالتزايد
على مدار ال�سنوات الأخرية .فقد ارتفع الطلب على خمزون العلب العاملي من  3.97مليون طن يف عام 2010م �إلى  4.22مليون طن يف عام 2013م ،مبتو�سط
معدل منو �سنوي قدره  ،%2والذي كان مدفوع ًا �إلى حد بعيد بالطلب القوي يف املناطق النا�شئة بينما تراجع ا�ستهالك خمزون العلب يف االقت�صادات املتقدمة
ك�أمريكا ال�شمالية واليابان.
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يف �أمريكا ال�شمالية ،ال يزال الرتاجع العام يف ا�ستهالك امل�شروبات الغازية ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على الطلب على خمزون ال�سلع .وقد تراجع الطلب على خمزون العلب
من  1.81مليون طن يف عام 2010م �إلى  1.80مليون طن يف عام 2013م ،مبتو�سط تراجع �سنوي يبلغ  ،%0.3مدفوع ًا بالإحجام عن تناول امل�شروبات املكربنة
التي يتم تخزينها عادة يف العلب والتوجه نحو بدائل �أخرى.
وقد منا الطلب على خمزون العلب يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا با�ستثناء اململكة من نحو  83.000طن يف عام 2010م �إلى نحو  114.000طن يف
عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي يبلغ  .%11.2وتظل اململكة امل�ستهلك الأكرب ملخزون العلب يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث ا�ست�أثرت بنحو
 %55من الطلب يف املنطقة عام 2013م �إذ منا الطلب من نحو  101.000طن يف 2010م لي�صل �إلى نحو  125.000طن يف عام 2013م.
ويرتكز القدر الأكرب من الطلب العاملي على خمزون العلب يف ال�سنوات الأخرية يف ال�صني وجنوب �شرق �آ�سيا .حيث ال يزال �إنتاج العلب يف ال�صني �آخذ يف التو�سع
بقوة وبالتايل �شهد ا�ستهالك خمزون العلب زيادة من نحو  307.000طن يف عام 2010م لي�صل �إلى نحو  363.000طن يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو
�سنوي  .%5.7وقد �شهدت بع�ض الدول يف جنوب �شرق �آ�سيا مثل تايالند وفيتنام وماليزيا وكمبوديا زيادة يف ا�ستهالك خمزون العلب يف ال�سنوات الأخرية .كما
�شهدت الهند زيادة قوية يف اال�ستهالك خالل ال�سنوات الأخرية ،حيث منا اال�ستهالك من  7.000طن يف عام 2010م لي�صل �إلى  17.000طن يف عام 2013م،
مبتو�سط معدل منو �سنوي .%34.4
وال يزال الطلب على خمزون العلب يف �أفريقيا متوا�ضع ًا ن�سبي ًا ،لكنه ي�شهد زيادة مطلقة .حيث مل يكن ب�أفريقيا قبل عام 2009م �سوى م�صنع واحد لعلب الأملنيوم،
لكن نتيجة لال�ستثمار يف املنطقة والذي �شمل �إن�شاء م�صنعني يف نيجرييا وخطوط حتويل يف جنوب �أفريقيا ازداد الطلب على خمزون العلب .كما �شهد اال�ستهالك
الإجمايل ملخزون العلب يف �أفريقيا با�ستثناء �شمال �أفريقيا زيادة من  25.000طن يف عام 2010م لي�صل �إلى  44.000طن يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو
�سنوي مركب .%20.7
جدول رقم (� :)7-3إجمايل ا�ستهالك خمزون العلب2010 ،م 2013 -م (بالألف طن):
2010م

2011م

2012م

2013م

ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

184

206

226

239

�آ�سيا

187

194

198

204

�أمريكا ال�شمالية

1.806

1.753

1.821

1.789

�أوروبا الغربية

428

437

446

451

�أوروبا ال�شرقية وكومنولث الدول امل�ستقلة

214

241

258

288

�أمريكا الالتينية

314

320

326

331

�أوقيانو�س

62

63

63

63

بلدان �أفريقية �أخرى

25

31

36

44

الإجمايل العاملي

3.969

4.010

4.160

4.215

امل�صدر� :شركة �سي �آريو ()CRU

صفائح السيارات

يعد �سوق �صفائح ال�سيارات �صغري ًا ن�سبي ًا يف الوقت احلايل ،رغم �أنه �آخذ يف النمو مع زيادة الطلب العاملي من نحو  196.000طن يف عام 2010م �إلى نحو
 308.000طن يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي  .%16.3ومن املتوقع �أن ت�ستمر زيادة هذا الطلب نتيجة للجهود الد�ؤوبة من جانب الواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي للحد من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون وما يقابل ذلك من ا�ستبدال احلديد بالأملنيوم.
تعترب ال�صني ال�سوق الأكرب لإنتاج ال�سيارات ورغم �أن ا�ستخدام الأملنيوم يف ال�سيارات املنتجة حملي ًا ال يزال منخف�ض ًا ن�سبي ًا� ،إال �أنه �شهد منو ًا من نحو  8.000طن
يف عام 2010م �إلى نحو  17.000طن يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي .%28.6
ال يوجد حالي ًا �أي طلب على �صفائح ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط حيث ال توجد �أي م�صانع يف املنطقة .بيد �أن �شركة جاكوار الند روفر واحلكومة وقعتا على مذكرة
تفاهم لتقييم جدوى �إن�شاء م�صنع يف اململكة .ويف حال بناء امل�صنع املزمع يف اململكة ،من املتوقع �أن ي�ؤدي ذلك �إلى الطلب على �صفائح ال�سيارات يف اململكة نتيجة
ال�سرتاتيجية جاكوار الند روفر احلالية القائمة على ا�ستخدام الأملنيوم لعدد من موديالت ال�سيارات.
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جدول رقم ( :)8-3ا�ستهالك �صفائح ال�سيارات2008 ،م 2013 -م (بالألف طن)
2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ال�صني

9

5

8

6

11

17

اليابان

26

21

29

26

32

30

�أوروبا الغربية

105

87

103

117

148

177

�أمريكا ال�شمالية

58

40

56

66

74

84

املجموع االجمايل

198

153

196

215

265

308

امل�صدر� :شركة �سي �آر يو ()CRU

جدول رقم (� :)9-3إجمايل �إنتاج ال�سيارات (بالألف وحدة)
2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ال�صني

9.519

14.319

18.641

18.857

19.986

21.577

اليابان

11.430

7.805

9.510

8.275

9.821

9.768

�أوروبا الغربية

15.131

12.156

13.753

14.457

13.166

12.189

�أمريكا ال�شمالية

10.517

7.080

9.642

10.679

12.404

12.783

االجمايل

46.597

41.360

51.546

52.268

55.377

56.317

امل�صدر� :شركة �سي �آر يو ()CRU

3 33 -33 -3عرض األلمنيوم األولي

جاء عر�ض الأملنيوم الأويل مطابق ًا لنمو الطلب ،حيث منا من نحو  4.55مليون طن يف عام 1960م �إلى نحو  50.21مليون طن يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل
منو �سنوي  .%4.7يبني اجلدول التايل التغيريات يف املوقع اجلغرايف للإنتاج.
جدول رقم (� :)10-3إنتاج الأملنيوم الأويل (بالألف طن)
1960م

1974م

1989م

2013م

2006م

(�ألف طن)

2013م
الن�سبة املئوية من الإجمايل

�أمريكا ال�شمالية

2.518

5.472

5.585

5.333

4.918

9.8

�أوروبا الغربية

990

3.431

3.707

4.543

3.780

7.5

�أوروبا ال�شرقية

35

336

461

472

382

0.8

رو�سيا

700

2.100

3.433

4.294

3.410

7.4

ال�صني

70

280

758

9.324

24.495

48.8

ال�شرق الأو�سط

0

167

462

1.919

4.287

8.5

دول �أ�سيوية �أخرى

160

1.306

678

1.398

2.788

5.6

�أفريقيا

44

279

604

1.864

1810

3.6

�أ�سرتالي�سيا

12

330

1.501

2.274

2.105

4.2
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1960م

1974م

1989م

2006م

2013م

(�ألف طن)

2013م
الن�سبة املئوية من الإجمايل

�أمريكا الالتينية

17

254

698

2.494

1.920

3.8

الإجمايل العاملي

4.546

13.954

18.886

33.915

50.206

100

امل�صدر� :شركة �سي �أر يو � ،CRUإبريل 2014م

يتم �إنتاج الأملنيوم يف الغالب داخل الدول امل�ستهلكة للأملنيوم يف �أوروبا الغربية والواليات املتحدة واليابان والدول التي ت�شكل حالي ًا الكتلة ال�شرقية ال�سابقة حتى
وقت حدوث �أزمة النفط يف عام 1973م .وقد تراجعت �أهمية هذه املناطق بني عامي 1974م و1989م مع بناء م�صاهر جديدة يف دول تنخف�ض بها تكلفة الطاقة،
والتي متثلت ب�صفة �أ�سا�سية يف �أمريكا الالتينية و�أ�سرتاليا وال�شرق الأو�سط وكندا .ا�ستمر هذا االجتاه منذ عام 1989م رغم �أن ال�شرق الأو�سط وجنوب �أفريقيا
حال حمل �أ�سرتاليا و�أمريكا الالتينية باعتبارهما �أكرب منتجني للأملنيوم الأويل.
وكان التغري الأكرب منذ عام 1989م يف النمو ال�سريع لإنتاج الأملنيوم يف ال�صني ،حيث منا من نحو  758.000طن يف عام 1989م لي�صل �إلى نحو  24.5مليون طن
معروف عنها انخفا�ض تكاليف الطاقة� ،إال �أنها متكنت من ا�ستغالل انخفا�ض تكاليف
يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي  .%15.6ويف حني �أن ال�صني غري
ٍ
ر�أ�س املال والعمالة من �أجل �إنتاج الأملنيوم لتلبية الطلب املحلي .وخالل ال�سنوات الأخرية ،انتقلت �صناعة الأملنيوم ال�صينية �إلى مناطق �إنتاج الطاقة ذات التكلفة
الأقل داخل الدولة مثل �إقليم �شينجياجن ،حيث تعمل الطاقة الهيدروكهربائية على تغذية االرتفاع احلاد يف �إنتاج الأملنيوم الأويل.
كما كان هنالك منو هائل بالطاقة الإنتاجية يف ال�شرق الأو�سط خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،حيث زادت من نحو  462.000طن يف عام 1989م لت�صل �إلى نحو
 4.29مليون طن يف عام 2013م ،مبتو�سط معدل منو �سنوي .%9.7
ويف الوقت ذاته ،تراجعت الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي يف �أمريكا ال�شمالية ب�سبب تعرفة الطاقة غري التناف�سية من نحو  5.59مليون طن يف عام 1989م �إلى
نحو  4.92مليون طن يف عام 2013م ،مع تعوي�ض النمو يف كندا باالنخفا�ض يف الإنتاج من الواليات املتحدة .وقد ظلت الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي يف �أوروبا
الغربية ثابتني ن�سبي ًا ،بزيادة طفيفة من  3.71مليون طن يف عام 1989م �إلى  3.78مليون طن يف عام 2013م.
كما تراجع �إنتاج الأملنيوم يف �أمريكا الالتينية على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ويعود ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى عجز الطاقة يف الربازيل وامل�شكالت املالية يف
فنزويال.
 3 33 -33 -3عرض منتجات األلمنيوم المدرفل
مخزون العلب

يجري حالي ًا ا�سترياد خمزون العلب �إلى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حيث ال يوجد حالي ًا �أي منتجني يف املنطقة� .إال �أن �شركة معادن للدرفلة �أن�ش�أت
م�صنع درفلة بطاقة �إنتاجية �سنوية بلغت نحو  380.000طن يف ال�سنة ومن املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج التجاري خالل الربع الثالث من عام 2015م.
�شهد قطاع تعبئة امل�شروبات منو ًا �سريع ًا يف ال�صني خالل ال�سنوات الأخرية حيث ح�صلت م�صانع الدرفلة يف ال�صني على تقنيات �أكرث تطور ًا و�أ�صبحت قادرة على
�إنتاج منتجات ذات قيمة �أعلى مثل منتجات خمزون العلب ،والتي كان يجري ا�ستريادها يف ال�سابق ب�صفة �أ�سا�سية.
هناك �أربع م�صانع درفلة �أ�سا�سية تزود �أمريكا ال�شمالية مبخزون العلب .و�شركة �ألكوا هي املورد الأكرب يف املنطقة ،مبرفق تبلغ طاقته الإنتاجية  600.000طن
مرتي �سنوي ًا يف م�صنعها بتينا�سي و 288.000طن مرت �سنوي ًا كقدرة نهائية يف م�صنعها يف �إنديانا .ونظر ًا لكون �سوق �أمريكا ال�شمالية نا�ضج ًا و�أنه من املتوقع �أن
يوا�صل ا�ستهالك خمزون العلب هبوطه على مدار فرتة التوقعات ،ف�إن �شركة �سي �آر يو ( )CRUال تتوقع �أي زيادة يف الطاقة الإنتاجية باملنطقة.
ويف �أوروبا ،تهيمن كل من نوفيلي�س ( )Novelisوكون�ستيليوم ( )Constelliumوهايدرو ( )Hydroعلى �سوق خمزون العلب حيث ي�ست�أثرون بـن�سبة  %87من
�إجمايل العر�ض يف عام 2012م .بينما يعد م�صنع �سمارة التابع ل�شركة �ألكوا يف رو�سيا املُن ِتج الوحيد ملخزون العلب يف �أوروبا ال�شرقية ودول الكومنولث امل�ستقلة.
وكذلك ف�إن م�صنع بيندامونهاجنابا (( Pindamonhangabaالتابع ل�شركة نوفيلي�س يف الربازيل هو امل�صنع الوحيد لإنتاج خمزون العلب يف �أمريكا الالتينية.
ولدى امل�صنع حالي ًا طاقة �إنتاجية �إجمالية لإنتاج خمزون العلب تبلغ نحو  320.000طن �سنوي ًا ،حيث تقوم ال�شركة بربنامج تو�سع يف حماولة لتلبية الطلب املتنامي
يف ال�سوق الربازيلية على علب امل�شروبات .كما يعترب مرفق بيرتماريت�سبريج التابع ل�شركة هيوالمني هو الوحيد لإنتاج خمزون العلب يف �أفريقيا ،بطاقة �إنتاجية
نهائية تبلغ  39.000طن �سنوي ًا.
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يو�ضح اجلدول الوارد �أدناه �إجمايل �إنتاج خمزون العلب يف ال�سنوات من 2011م وحتى 2013م
جدول رقم (� :)11-3إجمايل �إنتاج خمزون العلب يف ال�سنوات من 2011م وحتى 2013م
الطاقة الإنتاجية

الإنتاج
2011م

2012م

2011م

2012م

2013م

�أمريكا ال�شمالية

1.959

1.995

2.297

2.297

2.297

�أوروبا الغربية

785

798

867

867

867

�أوروبا ال�شرقية

59

64

115

115

115

�آ�سيا با�سيفيك

1.117

1.335

1.524

1.774

2.002

باقي دول العامل

296

322

299

359

484

الإجمايل العاملي

4.216

4.514

5.102

5.412

5.765

امل�صدر� :شركة �سي �آر يو ()CRU

صفائح السيارات

يف �ضوء الزيادة املتوقعة يف �صفائح ال�سيارات ،تعمل م�صانع الدرفلة حالي ًا وخ�صو�ص ًا يف الواليات املتحدة على اال�ستثمار بقوة يف الطاقات الإنتاجية ل�صفائح
ال�سيارات .وال�شركات الرئي�سية يف �سوق �صفائح ال�سيارات ب�أمريكا ال�شمالية هم �ألكوا ونوفيلي�س ،يف حني �أن كون�ستيليوم ونوفيلي�س و�ألريي�س و�إيه �إم �إيه جي وهيدرو
هم املنتجون الرئي�سيون ل�صفائح ال�سيارات يف �أوروبا� .أما يف اليابان ،ف�إن كوب �ستيل وفوروكاوا�-سكاي و�سوميتومو اليت ميتال هم املنتجون الرئي�سيون ل�صفائح
ال�سيارات.
وي�ستغل ه�ؤالء املنتجون مواقعهم ،حيث يقعون يف مناطق ترتكز فيها �صناعة ال�سيارات ب�صفة تاريخية (مثل املنطقة الغربية الو�سطى بالواليات املتحدة وجنوب
�أملانيا و�شمال فرن�سا و�شمال �إيطاليا واليابان) .وت�ستثمر هذه ال�شركات ب�شكل عام يف زيادة الطاقة الإنتاجية ل�صفائح ال�سيارات ،فعلى �سبيل املثال� ،أعلنت �شركة
�ألكوا عن �أنها �سوف ت�ستثمر  300مليون دوالر �أمريكي لزيادة الطاقة الإنتاجية ل�صفائح ال�سيارات يف مرفقها بدافينبورت مبقدار  200.000طن �سنوي ًا.
كما �أعلنت نوفيلي�س �أنها �سوف ت�ستثمر  120مليون دوالر �أمريكي �أخرى يف خط ثالث ل�صفائح ال�سيارات يف م�صنع جوتينجني يف �أملانيا ،لإنتاج  20.000طن �سنوي ًا
من �صفائح ال�سيارات بعد انتهاء املرحلة الأولى من �أعمالها التو�سعية و�سوف ت�ضاعف تلك الطاقة الإنتاجية يف املرحلة الثانية املخطط لها.
كما �أعلنت كون�ستيليوم يف يناير 2014م �أنها �سوف تتعاون مع �شركة يونايتيد �أملنيوم اليابانية ( )UACJمن خالل �شركتها الفرعية يف الواليات املتحدة تري �أروز
�أملنيوم لإن�شاء م�شروع م�شرتك يف الواليات املتحدة لتوفري وت�سويق �صفائح ال�سيارات �إلى �سوق �أمريكا ال�شمالية .و�سوف ي�شمل م�شروع االئتالف امل�شرتك �إن�شاء
م�صنع للأملنيوم مع خط معاجلة وحتويل باحلرارة امل�ستمرة بطاقة �إنتاجية �أولية تبلغ  100.000طن �سنوي ًا يتم توفريها مع لفائف مدرفلة على البارد من م�صنع
الدرفلة اخلا�ص بال�شريكني ،واملتوقع �أن يبد�أ مرحلة الإنتاج قبل نهاية 2016م.
كما قامت �شركة �ألريي�س بت�شغيل م�صنع جديد للدرفلة على البارد يف مرفق دوفيل اخلا�ص بها يف بلجيكا وذلك يف �شهر مار�س 2013م .وت�شري تقديرات �شركة
�سي �آر يو (� )CRUإلى �أن اال�ستثمار البالغ  70مليون دوالر �أمريكي �سوف يزيد الطاقة الإنتاجية يف امل�صنع �إلى  100.000طن �سنوي ًا .يو�ضح اجلدول الوارد �أدناه
�إجمايل �إنتاج �صفائح ال�سيارات يف ال�سنوات من 2011م وحتى 2013م.
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جدول رقم ( :)12-3عر�ض �صفائح ال�سيارات (بالألف طن)
الطاقة الإنتاجية

الإنتاج
2011م

2012م

2012م

2013م

�أمريكا ال�شمالية

49

57

90

90

�أوروبا

177

214

395

435

ال�صني

0

0

0

0

اليابان

28

31

40

40

ال�شرق الأو�سط

0

0

0

0

الإجمايل العاملي

254

302

525

565

امل�صدر� :شركة

CRU

3 33 -33 -3تكاليف األلمنيوم األولي

ت�شري تقديرات �شركة �سي �آر يو (� )CRUإلى �أن متو�سط تكلفة �أعمال �إنتاج الأملنيوم كان  1.704دوالر �أمريكي للطن يف عام 2013م .ويو�ضح اجلدول �أدناه
املكونات الرئي�سية لتلك التكلفة .وتظهر التقديرات �أن الألومينا ا�ست�أثرت بن�سبة  %41من �إجمايل التكلفة بينما ا�ست�أثرت تكلفة الطاقة بن�سبة � %40أخرى من
التكلفة الإجمالية.
وهذا املتو�سط العاملي يخفي وراءه تباينات وا�سعة يف التكلفة بني املناطق وال�شركات .ففي حني كانت امل�صاهر يف ال�شرق الأو�سط عموم ًا يف اجلزء الأ�سفل من
منحنى التكلفة ،كانت امل�صاهر يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية وال�صني ب�شكل عام يف اجلزء الأعلى من منحنى التكلفة.
جدول رقم ( :)13-3تكاليف �أعمال الأملنيوم بح�سب املكون الرئي�سي (2013م):
دوالر �أمريكي/الطن

الن�سبة املئوية

الألومينا

706

41

الكربون

223

13

العمالة

134

8

الطاقة

677

40

التكاليف الأخرى

37-

2-

الإجمايل (املتو�سط العاملي)

1704

100

امل�صدر� :شركة  ،CRUيرجى مالحظة �أن التكلفة الإجمالية للعمل ت�شمل �صايف الإيرادات املحققة (متو�سط الإيرادات لفروق القيمة يف الأ�شكال)

3 33 -33 -3تكلفة منتجات األلمنيوم المدرفلة

ت�ستخدم �شركة �سي �آر يو ( )CRUلفائف ال�صفائح  3xxxال�شائعة كمعيار مرجعي عند مقارنة تكاليف درفلة الأملنيوم .وهذا املنتج يعد �ضمن فئة ال�سلع ،على
عك�س خمزن علب امل�شروبات و�صفائح ال�سيارات .وقد بلغ متو�سط تكلفة الت�شغيل للفائف ال�صفائح ال�شائعة يف الواليات املتحدة �أثناء 2013م نحو  2.803دوالر
�أمريكي للطن ،متثل  2.196دوالر �أمريكي للطن �أي نحو  %78منها تكلفة املواد اخلام .وكان متو�سط تكلفة التحويل  607دوالر �أمريكي للطن والتي كانت الطاقة
والعمالة واملواد امل�ستهلكة ومواد ال�صيانة مكوناتها الرئي�سية.
 3 33 -33 -3أسعار األلمنيوم األولي

يجري تداول عقود الأملنيوم الأويل يف بور�صة لندن للمعادن منذ عام 1978م وبحلول منت�صف ثمانينيات القرن املا�ضي �أ�صبح �سعر الأملنيوم يف بور�صة لندن
للمعادن هو ال�سعر املرجعي الرئي�سي للأملنيوم ،حيث يجري تداول معظم الأملنيوم الأويل ب�سعر يرتبط ب�سعر بور�صة لندن للمعادن.
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هذا وي�ستخدم الأملنيوم الأويل حالي ًا باعتباره ال�سعر املرجعي للأملنيوم .كما �أن �أ�سعار الألومينا واملنتجات غري مكتملة الت�صنيع ترتبط ب�شكل وثيق ب�سعر الأملنيوم
الأويل .ويظهر تاريخ الأ�سعار اجتاه ًا تراجعي ًا طويل الأجل يف الأ�سعار الفعلية ،وذلك با�ستخدام معامل انكما�ش �إجمايل الناجت القومي للواليات املتحدة جلعل
الأ�سعار معادلة لأ�سعار 2013م كما هو مبني يف اجلدول �أدناه .وقد بلغ متو�سط املعدل ال�سنوي للرتاجع بني الفرتة من 1960م وحتى 2013م نحو � %0.83سنوي ًا.
يرتبط الرتاجع طويل الأجل يف الأ�سعار الفعلية بعوامل عديدة .فقد كان هناك تراجع يف الأ�سعار الفعلية لكل من الكهرباء والألومينا خالل هذه الفرتة .وقد
حت�سنت �إنتاجية العمالة من خالل الت�شغيل الآيل واقت�صاديات احلجم .كما �أدى التقدم التقني �إلى خف�ض ا�ستهالك الوحدات من الكهرباء واملواد اخلام ،ف�ض ًال
عن �أن االنتقال نحو الإنتاج الأكرب حجم ًا زاد من �إنتاجية ر�أ�س املال .وقد �ساهمت جميع هذه العوامل يف خف�ض التكاليف الفعلية.
جدول رقم (� :)14-3أ�سعار الأملنيوم الأويل ( 2013 -1960م):
�سعر الأملنيوم ملدة � 3أ�شهر يف ببور�صة لندن للمعادن (معادل 2013م بالدوالر الأمريكي)
ال�سعر

ال�سنة

ال�سعر

ال�سنة

ال�سعر

ال�سنة

ال�سعر

ال�سنة

ال�سعر

ال�سنة

1960م

2.936

1971م

1.963

1982م

2.129

1993م

1.591

2004م

1.856

1961م

2.888

1972م

1.858

1983م

2.952

1994م

2.033

2005م

2.209

1962م

2.740

1973م

2.689

1984م

2.470

1995م

2.449

2006م

2.927

1963م

2.646

1974م

3.165

1985م

1.780

1996م

2.008

2007م

2.927

1964م

2.804

1975م

2.374

1986م

1.857

1997م

2.069

2008م

2.824

1965م

2.868

1976م

2.831

1987م

2.350

1998م

1.736

2009م

1.820

1966م

2.777

1977م

3.036

1988م

3.585

1999م

1.711

2010م

2.324

1967م

2.671

1978م

2.992

1989م

2.834

2000م

1.881

2011م

2.508

1968م

2.433

1979م

4.133

1990م

2.369

2001م

1.686

2012م

2.088

1969م

2.944

1980م

4.264

1991م

1.891

2002م

1.539

2013م

1.887

1970م

2.559

1981م

2.869

1992م

1.782

2003م

1.570

امل�صدر� :شركة �سي �آر يو ()CRU

يخ�ضع متو�سط �سعر الأملنيوم الفعلي ال�سنوي �إلى دورات الأ�سعار املعلنة .ففي حني كان متو�سط الأ�سعار اال�سمي يف بور�صة لندن للمعادن  1.471دوالر �أمريكي
للطن على مدار � 3أ�شهر للفرتة من 1981م وحتى 2004م� ،إال �أن متو�سط الأ�سعار اال�سمية ال�سنوي تباين من  1.026دوالر �أمريكي للطن يف عام 1982م �إلى
 2.367دوالر �أمريكي للطن يف عام 1988م .وخالل ت�سعينيات القرن املا�ضي ،كانت الدورة �أقل و�ضوح ًا ،لكن الأ�سعار انخف�ضت لت�صل �إلى  1.161دوالر �أمريكي
للطن يف عام 1993م ثم ارتفعت لت�صل �إلى  1.832دوالر �أمريكي للطن يف عام 1995م .وخالل الفرتة بني 1996م و 2004م ،كان متو�سط الأ�سعار ال�سنوية يقع
�ضمن فئة �ضيقة بح�سب املعايري التاريخية تراوحت بني  1.364دوالر �أمريكي للطن و 1.721دوالر �أمريكي للطن .ومنذ عام 2004م �شهدت �أ�سعار الأملنيوم دورتني
مرحليتني .ففي الفرتة من 2005م وحتى 2008م� ،شهدت ال�سوق ارتفاع الأ�سعار لفرتة مطولة ،حيث و�صلت ذروتها ب�سعر  2.662دوالر للطن يف عام 2007م .وقد
ات�سمت هذه الفرتة بالنمو القوي يف االقت�صاد العاملي والطلب على املعادن ،مدفوع ًا ب�صفة �أ�سا�سية بال�صني ومعزز ًا كذلك باالقت�صادات النا�شئة �سريعة النمو مثل
الهند والربازيل� .إال �أن فرتة ارتفاع الأ�سعار هذه انقطعت بفعل الأزمة املالية العاملية يف نهاية عام 2008م .فقد �أدى االنخفا�ض الكبري يف الطلب على الأملنيوم
�إلى جانب �ضعف النمو االقت�صادي وت�صاعد الدين العام يف االقت�صادات املتقدمة الكربى �إلى تراجع �أ�سعار الأملنيوم �إلى متو�سط �سنوي بلغ  1.701دوالر للطن
يف عام 2009م .ومنذ ذلك احلني تعافت الأ�سعار لفرتة وجيزة لت�صل �إلى  2.419دوالر للطن يف عام 2011م قبل �أن ترتاجع مرة �أخرى لت�صل �إلى  2.049للطن
يف عام 2012م .ويف عام 2013م ،ا�ستمر تراجع الأ�سعار على خلفية التعايف ال�ضعيف جد ًا يف النمو االقت�صادي العاملي وا�ستمرار املخزون لفرتات زائدة .ويف عام
2013م ،بلغ متو�سط الأ�سعار يف بور�صة لندن للمعادن على مدار ثالثة �أ�شهر  1.887دوالر للطن لل�سنة ككل.
�سعر بور�صة لندن للمعادن املرجعي للأملنيوم خا�ص باملعادن ذات املوا�صفات القيا�سية .يجب �أن يكون الأملنيوم بدرجة  %99.7كحد �أدنى ،على �أن تكون ال�شوائب
�ضمن احلدود املبينة .كما يجري تداول درجات �أخرى من الأملنيوم الأويل بعالوة �أو خ�صم على �سعر بور�صة لندن للمعادن املرجعي .والطريقة الرئي�سية التي
يتباين بها املعدن عن املوا�صفات القيا�سية لبور�صة لندن للمعادن هي النقاء وال�صفائح وال�شكل .كما يتم دفع عالوات للت�سليم يف �أماكن خمتلفة.حيث تن�ص
ال�شروط القيا�سية لعقود الأملنيوم يف بور�صة لندن للمعادن على الت�سليم الفعلي (عندما يحدث هذا) يف م�ستودع م�سجل تابع لبور�صة لندن للمعادن بح�سب خيار
البائع .ومن الناحية العملية ،يحتاج امل�ستهلكون �إلى ت�سليم املعدن �إلى حمطاتهم ،لذا يتم دفع عالوات للت�سليم �إلى مواقع خمتلفة .وقد مت حتديد عالوات الأماكن
القيا�سية ،التي قد ت�شمل عن�صر الر�سوم اجلمركية عند فر�ض ر�سوم اال�سترياد اجلمركية على الأملنيوم الأويل .والعوامل املحددة للعالوات هي التكلفة وكذلك
38

ظروف العر�ض والطلب .وميكن �أن تعك�س عالوات الأماكن تكاليف النقل لأحد املواقع و�أي تعرفة حملية يرتتب عليها �أ�سعار �أعلى .ويتم حتديد العالوات بني التجار
وحت�صيلها ون�شرها يف الدوريات التجارية.
 3 33 -33 -3أسعار منتجات األلمنيوم المدرفلة

يجري ت�سعري منتجات الأملنيوم املدرفلة وامل�سطحة على �أ�سا�س �سعر الأملنيوم الأويل يف بور�صة لندن للمعادن (والذي قد يكون ثابت ًا وقائم ًا على �سعر املعادن ال�سائد
�أو متغري ًا ،على �سبيل املثال با�ستخدام متو�سط الدرفلة لل�شهر ال�سابق)� ،إلى جانب عالوة للمعدن تعتمد يف الغالب على املنطقة ف�ض ًال عن هام�ش حمدد لتغطية
تكلفة الدرفلة .وتتمثل ميزة هذا الرتتيب حل�ساب الأ�سعار يف عدم تعر�ض م�صنع الدرفلة للتقلبات غري املتوقعة يف �سعر املعدن .ولكن ،يجري ت�سعري خمزون العلب
واملنتجات املتخ�ص�صة ك�صفائح ال�سيارات عادة مبوجب عقود �سنوية �أو متعددة ال�سنوات (ترتاوح مدتها يف العادة من �سنة واحدة �إلى ثالث �سنوات) ،ويرجع
الفرق يف ال�سعر مقارنة باملعايري املرجعية �إلى تكلفة معاجلة ال�سبائك والأ�سطح.
 3 3 3 -33 -3التوقعات المستقبلية لأللمنيوم

التوقعات امل�ستقبلية طويلة الأجل للأملنيوم �إيجابية ب�شكل كبري� .إذ من املتوقع �أن يحقق الأملنيوم مكا�سب �إيجابية جراء ا�ستبدال احلديد به يف قطاع ال�سيارات ويف
تعبئة امل�شروبات (العلب) .ويف قطاع الإن�شاءات ،هناك توقعات ب�أن يحقق الأملنيوم مكا�سب ثابتة حيث يجري عاملي ًا ت�شديد الأنظمة واللوائح فيما يتعلق ب�إعادة
تدوير املنتجات التي ت�صل �إلى نهاية دورتها احلياتية .ويرجح �أن يتيح اال�ستخدام املتزايد للأملنيوم ن�سبة �أكرب من �إمكانية �إعادة تدوير هياكل البناء يف نهاية
دورتها احلياتية .وهناك توقعات ب�أن ينمو ا�ستخدام الأملنيوم (الأويل واملعاد ت�صنيعه) يف قطاعات النقل والتعبئة والتغليف والإن�شاءات.
يعتمد احلفاظ على معدالت منو �صحية ال�ستهالك الأملنيوم ب�شكل كبري على ا�ستمرار منو ا�ستخدام الأملنيوم يف تطبيقات النقل وا�ستمرار النمو ال�سريع لالقت�صاد
ال�صيني ومنو اال�ستهالك يف االقت�صاديات النا�شئة الأخرى ،و�أبرزها الهند و�أمريكا اجلنوبية ودول �آ�سيا النامية .وعلى جانب العر�ض� ،سيظل منو �إنتاج الأملنيوم
يف ال�صني امل�س�ألة الرئي�سية التي ت�ؤثر على امل�شهد مع ازدياد وترية امل�شاريع اجلديدة والقائمة على مدار ال�سنوات القليلة القادمة .ويف غ�ضون ذلك� ،سي�ستمر
حتجيم القدرات الإنتاجية ذات التكلفة العالية يف باقي دول العامل مع معاجلة ال�صناعة للزيادة الكبرية يف العر�ض العاملي.

3 33 -3نظرة عامة عن قطاع الذهب
 3 33 -33 -3خلفية حول قطاع الذهب

هنالك عدد من اجلوانب التي متيز الذهب عن غريه من املعادن� .أو ًالُ ،ينظر �إلى الذهب على عك�س املعادن الأخرى باعتباره م�ستودع ًا للرثوة و�أن قيمته ال تعتمد
كلية على فائدته كمادة .فقد مت ا�ستخدام الذهب يف �سك العمالت و�صناعة املجوهرات ويف غريه من التطبيقات العملية العديدة على مدار �آالف ال�سنني .ثاني ًا،
تعتمد �أ�سعار الذهب على عوامل مميزة عن تلك التي حتدد القيمة ال�سوقية للمعادن الأخرى .ورغم �أن للعر�ض والطلب العامليني بع�ض الت�أثري� ،إال �أن �أ�سعار الذهب
تعتمد �إلى حدٍ كبري على عوامل اقت�صادية ومالية و�سيا�سية.
وميكن توفري الذهب من �إنتاج املناجم �أو �إعادة الت�صنيع �أو جمع املخزون املوجود فوق �سطح الأر�ض .وتُ�ستخدم العديد من �أ�ساليب التعدين حتت وفوق الأر�ض
يف �إنتاج ركاز الذهب .تتباين مناجم الذهب ب�شكل كبري من حيث النطاق .ففي العديد من الدول النامية يجري التنقيب عن الذهب على نطاق �صغري من قبل
عمال املناجم املهرة العاملني يف القطاع غري الر�سمي وبا�ستخدام �أ�ساليب ومعدات بدائية .وعلى النقي�ض الآخر ،تقوم عمليات التعدين الأكرب يف القطاع الر�سمي
با�ستخال�ص ومعاجلة ع�شرات املاليني من �أطنان الركاز �سنوي ًا وذلك با�ستخدام �أكرب معدات التعدين وتقنيات املعاجلة املتقدمة املتاحة .وترتاوح درجات الركاز
الذي يجري تعدينه من حتت الأر�ض يف العادة بني  4و 15غرام/الطن؛ يف حني �أن الركاز الذي يتم تعدينه فوق �سطح الأر�ض من املناجم املفتوحة يتباين عادة
من حيث الدرجة بدء ًا من  1غرام/الطن ف�صاعد ًا.
وتُ�ستخدم جمموعة وا�سعة من �أ�ساليب املعاجلة اعتماد ًا على حجم العملية ودرجة وطبيعة الركاز .ميكن ا�ستخدام �أ�ساليب تركيز اجلاذبية الب�سيطة حيثما ُوجد
الذهب يف الركاز على �شكل حبيبات مميزة كبرية ،و�إال ف�إن الذهب يجري ا�ستخال�صه من خالل تر�شيح ال�سيانيد واالمت�صا�ص الكيميائي على كربون من�شط،
يعقبه الت�صفية ثم اال�ستخال�ص الكهربائي .وتنتج املناجم الذهب عادة يف �شكل �صفائح �أو �سبائك من الذهب والف�ضة امل�صحوبة ببع�ض ال�شوائب.
ويجري �شحن هذه ال�سبائك �إلى معامل التنقية ،حيث يجري تنقيتها وفق ًا ملعيار رابطة �سوق ال�سبائك يف لندن «الت�سليم اجليد» (�أي �سبائك على �شكل ق�ضبان
ب�أوزان و�أبعاد حمددة وتت�ضمن ما ال يقل عن  %99.5من الذهب).
 3 33 -33 -3الطلب على الذهب

ا�ستناد ًا �إلى درا�سة  GFMSاال�ستق�صائية يف عام 2014م ،ت�شري التقديرات �إلى �أن الطلب العاملي الفعلي على الذهب يف عام 2013م بلغ نحو  4.957طن تقريب ًا.
وكانت املجوهرات املكون الأكرب يف الطلب ،حيث �شكلت نحو  %47من الإجمايل يف حني �أن قطاعات الأ�سنان والإلكرتونيات والتطبيقات ال�صناعية والزخرفية
الأخرى (امل�شار �إليها جمع ًا بـ «الطلب من اال�ستخدامات ال�صناعية») ا�ست�أثرت بن�سبة � %8أخرى� .أما �شراء الذهب الفعلي على �شكل ق�ضبان وعمالت معدنية
لأغرا�ض اال�ستثمار من قبل الأفراد (امل�شار �إليه بـ «ا�ستثمار الأفراد») فقد �شكل  %36من الطلب ،يف حني �أن �صايف م�شرتيات القطاع الر�سمي املتمثل ب�صفة
�أ�سا�سية يف البنوك املركزية قد بلغ ن�سبة .%8
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جدول رقم ( :)15-3الطلب العاملي على الذهب (بالألف طن)
ال�سنة

القطاع
2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

املجوهرات

2.721

2.302

2.425

2.306

1.817

2.034

2.029

1.998

2.361

اال�ستخدامات ال�صناعية

440

471

477

464

414

469

458

415

409

�صايف القطاع الر�سمي

663-

365-

484-

235-

34-

77

457

544

409

ا�ستثمار الأفراد  -الق�ضبان
الفعلية والعمالت املعدنية

412

427

442

915

825

1.229

1.569

1.357

1.778

�إجمايل الطلب الفعلي

2.909

2.835

2.861

3.450

3.023

3.809

4.512

4.315

4.957

االعتماد على خمزون
�صناديق امل�ؤ�شرات املتداولة

208

260

253

321

623

383

185

279

880-

االعتماد على خمزون
التداول

29

32

10-

34

39

54

6-

10-

99-

امل�صدر :درا�سة  GFMSاال�ستق�صائية حول الذهب 2014م

ت�شري التقديرات يف عام 2013م �إلى �أن �إجمايل الطلب العاملي الفعلي على الذهب زاد بن�سبة  %14.9من  4.315طن يف 2012م �إلى  4.957طن يف عام 2013م.
كما زاد ا�ستخدام الذهب يف �صناعة املجوهرات بن�سبة  %18.2من  1.998طن يف عام 2012م �إلى  2.361طن يف عام 2013م .وت�أتي التباينات ال�سنوية يف
ا�ستهالك الذهب امل�ستخدم يف �صناعة املجوهرات مدفوعة بعدة عوامل� ،أهمها املناخ االقت�صادي ال�سائد و�سعر الذهب واالنخفا�ض احلاد يف متو�سط �سعر الذهب
�أثناء 2013م الذي عزز الطلب على املجوهرات يف العديد من الأ�سواق اال�ستهالكية الرئي�سية مبا يف ذلك �شرق �آ�سيا ،حيث تفوقت ال�صني على الهند لت�صبح �أكرب
ُم�ص ِّنع للمجوهرات على م�ستوى العامل .وعلى مدار الأجل الطويل ،ف�ستلعب العوامل الأخرى مثل تغري �أذواق امل�ستهلكني دور ًا كبري ًا.
وقد تراجع الطلب على الذهب يف اال�ستخدامات ال�صناعية بن�سبة  %2لينخف�ض من  415طن يف عام 2012م �إلى  409طن يف 2013م ،حيث فاق انخفا�ض الطلب
املرتبط يف قطاعي الإلكرتونيات والأ�سنان التعايف املتوا�ضع يف الطلب بالقطاعني ال�صناعي والزخريف .ويف حني �أن �صايف م�شرتيات القطاع الر�سمي تراجعت
بن�سبة  %25من  544طن يف 2012م �إلى  409طن يف عام 2013م� ،إال �أنه ال يزال ميثل م�ستوى مرتفع ًا مقارنة مبا كان �سائد ًا يف ال�سابق.
ي�شرتي امل�ستثمرون ق�ضبان الذهب �أو العمالت املعدنية كا�ستثمار .ويغلب �أن يرتبط الطلب على الذهب لأغرا�ض اال�ستثمار ارتباط ًا �سلبي ًا ب�سعر الذهب ،رغم
�شيوع حدوث تقلبات كبرية يف الطلب ال�سنوي و�صعوبة حتديد مقدارها بثقة �أو ن�سبتها �إلى �سبب حمدد .وقد ارتفعت يف ال�سنوات الأخرية �صناديق امل�ؤ�شرات
املتداولة كامل�صدر الرئي�سي الآخر للطلب اال�ستثماري ،وهي التي تزود امل�ستثمرين بو�سيلة لال�ستثمار املبا�شر يف الذهب بدون حتمل تكاليف ولوج�ستيات �شراء
املعدن الفعلي.
وقد تراجع �إجمايل اال�ستثمار القابل للتحديد ،الذي ي�شمل ا�ستثمار الأفراد (اال�ستثمار يف الق�ضبان الفعلية وجميع العمالت املعدنية) وخمزون �صناديق امل�ؤ�شرات
املتداولة بن�سبة  %45لي�صل �إلى ما دون  900طن ،وهو املعدل الأكرث انخفا�ض ًا على مدار �ست �سنوات ،وي�أتي ذلك يف املقام الأول نتيجة االجتاهات الهبوطية
املتزايدة للذهب ك�سلعة ا�ستثمارية عقب �ضعف الأداء يف �أواخر 2012م ومنو التوقعات ب�أن ي�شرع االحتياطي الأمريكي الفيدرايل يف التخفيف من برنامج التخفيف
الكمي والتوقعات ب�أن تبيع قرب�ص ن�سبة من احتياطياتها من الذهب من �أجل امل�ساعدة يف حت�سني و�ضعها املايل.
ومن املهم مالحظة �أنه برغم �أن التغيريات يف ملكيات �صناديق امل�ؤ�شرات املتداولة تعد �أداة مفيدة يف اجتاهات اال�ستثمار يف الذهب� ،إال �أنها ال ت�شكل �سوى جزء ًا
�صغري ًا من ال�سوق.
 3 33 -33 -3عرض الذهب

يتم توفري الذهب �إلى ال�سوق من �أكرث من م�صدر .وميكن توفري الذهب من �إنتاج املناجم �أو �إعادة الت�صنيع �أو جمع الذهب الذي مت تعدينه وتنقيته يف ال�سابق
(املخزون املوجود فوق �سطح الأر�ض) .وا�ستناد ًا �إلى درا�سة  GFMSاال�ستق�صائية يف عام 2014م ،ت�شري التقديرات �إلى �أن �إجمايل خمزون الذهب فوق الأر�ض
ي�صل �إلى نحو  176.000طن منها نحو  30.500طن مملوكة لبنوك مركزية .وميثل الذهب الذي ي�أخذ �شكل جموهرات نحو  %49من املخزون املوجود فوق �سطح
الأر�ض.
وت�شري درا�سة  GFMSاال�ستق�صائية للذهب يف عام 2014م �إلى �أن الإنتاج العاملي من املناجم بلغ  3.022طن يف عام 2013م ،مقارنة بـ  2.861طن يف عام
2012م و 2.430طن فقط عند بداية الأزمة املالية يف عام 2008م .وقد �أنتجت �سبع دول ما يزيد عن ن�صف الإنتاج العاملي من الذهب.
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جدول رقم (� :)16-3أكرب الدول املنتجة للذهب.
الإنتاج بالطن (2013م)

الدول
ال�صني

438.2

�أ�سرتاليا

266.1

رو�سيا

248.8

الواليات املتحدة

228.9

بريو

181.6

جنوب �أفريقيا

174.2

كندا

133.1

�إجمايل �أكرب الدول املنتجة

1.670.9

الإجمايل العاملي

3.022.0

امل�صدر :درا�سة  GFMSاال�ستق�صائية حول الذهب 2014م ،معادن

يف عام 2013م ،مثلت �أكرب ع�شر �شركات لتعدين الذهب ما يقارب  %20من �إنتاج املناجم العاملي كما هو مبني يف اجلدول �أدناه.
جدول رقم ( :)17-3معلومات عن �أكرب ع�شر �شركات لتعدين الذهب و�إنتاجها.
الإنتاج (الطن)

احل�صة العاملية (بالن�سبة املئوية)

الت�صنيف

الدولة

ال�شركة

1

باريك جولد كوربوري�شن ()Barrick Gold Corp

كندا

222.9

%4.65

2

نيومونت ماينينج كورب ()Newmont Mining Corp

الواليات املتحدة

157.5

%3.12

3

�أجنلوجولد �أ�شانتي ليميتد ()Anglogold Ashanti Ltd

جنوب �أفريقيا

127.7

%2.61

4

جولدكورب �إنك ().Goldcorp Inc

كندا

82.9

%2.07

5

كيرنو�س جولد كورب (*)Kinross Gold Corp

كندا

77.7

%1.64

6

نيوكري�ست ماينينج ()Newcrest Mining

�أ�سرتاليا

73.5

%1.50

7

نافوي �إم �إم �سي (*)Navoi MMC

�أوزباك�ستان

70.5

%1.30

8

جولد فيلدز ليميتد ()Gold Fields Ltd

جنوب �أفريقيا

58.1

%1.05

9

بوليو�س جولد �إنرتنا�شيونال ليميتد
()Polyus Gold International Ltd

رو�سيا

51.3

%0.76

10

�سيباين جولد

جنوب �أفريقيا

44.5

%0.66

* يدل على التقديرات
امل�صدر :درا�سة  GFMSاال�ستق�صائية للذهب؛ ال�شركة

3 33 -33 -3تكاليف الذهب

ت�شري تقديرات � GFMSإلى �أن متو�سط التكلفة الإجمالية العاملي لإنتاج مناجم الذهب كان  1.620دوالر �أمريكي للأوقية يف 2013م .ومن �ضمن هذا املبلغ فقد بلغ
�إجمايل التكاليف النقدية التي �شملت التكاليف النقدية يف مواقع املناجم (�أي تعدين ومعاجلة الركاز والتكاليف العامة والإدارية يف املوقع بالإ�ضافة �إلى ال�صهر
والتنقية وح�سابات املنتجات الثانوية ور�سوم االمتياز)  731دوالر �أمريكي للأوقية.
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 3 33 -33 -3أسعار الذهب

يجري تداول معظم الذهب املُنقى على م�ستوى العامل يف �صفقات خارج ال�سوق الر�سمية ب�شكل مبا�شر بني البائع وامل�شرتي ،ولي�س من خالل �أ�سواق املال .وعلى
غرار ال�صفقات «الفورية» ،في�شمل ال�سوق غري الر�سمية العقود الآجلة وحقوق اخليار وعقود امل�شتقات املعقدة .وي�شار �إلى �أن املراكز الرئي�سية للتداول خارج ال�سوق
الر�سمية هي لندن ونيويورك وزيورخ .وبالإ�ضافة �إلى ال�سوق غري الر�سمية ،يجري تداول الذهب يف �أ�سواق العقود الآجلة مثل بور�صة نيويورك التجارية وبور�صة
طوكيو لل�سلع.
يتم حتديد ال�سعر املرجعي للذهب امل�ستخدم على �أكرب نطاق بعد ظهر كل يوم وفق ًا لأ�سعار رابطة �سوق ال�سبائك يف لندن ،وي�شار �إليه عادة با�سم �سعر لندن
امل�سائي.
نادر ًا ما ميثل توافر الذهب م�شكلة يف حتديد ال�سعر مع وجود خمزون كبري من الذهب الذي جرى تعدينه يف ال�سابق ،وعادة ما تقوم توقعات �أ�سعار الذهب على
و�ضع عوامل خمتلفة يف االعتبار حتدد الطلب الفعلي على املعدن ،وهذا ي�شمل املناخ االقت�صادي� .شملت العوامل املحتملة التي �أثرت على �سعر الذهب يف الن�صف
الأول من عام 2014م االرتفاع بن�سبة  %10يف الطلب على املجوهرات يف ال�صني التي �أ�صبحت ال�سوق العاملية الأكرب للطلب على الذهب يف عام 2013م ،وا�ستمرار
البنوك املركزية بكونها �أكرب جهات ل�شراء الذهب ،والقيود التي و�ضعتها الهند على واردات الذهب يف �شكل ر�سوم جمركية وتدابري �أخرى خالل اال�ستعداد
لالنتخابات القومية والتي �أدت �إلى خف�ض �إجمايل ا�ستهالك الذهب يف الهند ،وذلك بح�سب �إ�صدار �صحفي ملجل�س الذهب العاملي يف �شهر مايو 2014م.
كما �أن املبيعات �أو امل�شرتيات الر�سمية للذهب من قبل البنوك املركزية متثل عام ًال هام ًا كذلك يف حتديد �سعر املعدن .وقد ذكرت البنوك املركزية للدول املوقعة
على اتفاقية الذهب الرابعة للبنوك املركزية بتاريخ  19مايو 2014م والتي دخلت حيز التنفيذ يف � 27سبتمرب 2014م �أنه ال توجد لديها يف الوقت احلايل �أي خطط
لبيع كميات كبرية من الذهب ،وقد كان من �ضمن املوقعني على تلك االتفاقية البنك املركزي الأوروبي و 20بنك مركزي �أوروبي �آخر.
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4.4الشركة
4 44 -4نظرة عامة
ت�أ�س�ست �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،وفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 17/ال�صادر بتاريخ  1417/11/14هـ (املوافق
و�س ّجلت يف ال�سجل التجاري لل�شركات برقم
 1997/03/23م) وقرار جمل�س الوزراء رقم  179ال�صادر بتاريخ  1417/11/08هـ (املوافق  1997/03/17م)ُ ،
 1010164391بتاريخ  1421/11/10هـ (املوافق 2001/02/04م).
ت�أ�س�ست ال�شركة بهدف القيام ب�أعمال التنقيب والتطوير ملناجم املعادن باململكة ،وتعترب ال�شركة الأكرب يف جمال التعدين وال�صناعات التعدينية باململكة ،حيث
متتلك جمموعة متنوعة من املوجودات التعدينية ومب�ستويات خمتلفة من التطوير .وتهدف ال�شركة �إلى تنفيذ �أعمال التنقيب وتطوير املوارد املعدنية باململكة و�إلى
�أن ت�صبح �شركة دولية عاملية يف جمال املوارد املعدنية.
ين�صب تركيز ال�شركة ب�شكل كبري على �إنتاج املواد الأ�سا�سية التي متتد لت�شمل الفو�سفات والأملنيوم والذهب واملعادن ال�صناعية الأخرى .وتدر�س ال�شركة وتقّيم
با�ستمرار فر�ص الدخول يف �أ�سواق �سلع تعدينية جديدة والتي تظهر فر�ص و�إمكانات قوية طويلة الأمد لتحقيق النمو املتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�شركة .وميكن
تق�سيم �أعمال ال�شركة احلالية �إلى القطاعات التالية :الفو�سفات ،والأملنيوم ،والذهب واملعادن الأ�سا�سية ،واملعادن ال�صناعية وثنائي كلوريد الإيثيلني بالإ�ضافة
�إلى ال�صودا الكاوية.
بلغ �إجمايل مبيعات ال�شركة لعام 2013م مبلغ وقدره  6.05مليار ريـال �سعودي (مقارنة مببلغ  8.58مليار ريـال �سعودي يف عام  2012و  1.53مليار ريـال �سعودي
يف عام  2011م) ،وبلغ الربح الإجمايل يف عام  2013مبلغ وقدره  1.58مليار ريـال �سعودي (مقارنة مببلغ  2.60مليار ريـال يف عام  2012و  1مليار ريـال �سعودي
يف عام 2011م) .وبلغت القيمة الإجمالية ملوجودات ال�شركة بتاريخ  31دي�سمرب 2013م  63.95مليار ريـال �سعودي (مقارنة مببلغ  55.14مليار ريـال �سعودي يف
 31دي�سمرب 2012م؛ و 43.57مليار ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب 2011م).
ويعمل بال�شركة بتاريخ  31دي�سمرب 2013م  5.439عامل (با�ستثناء املقاولني واال�ست�شاريني) يعادل ال�سعوديون منهم  %62.8مقارنة بعدد العمالة يف  31دي�سمرب
2012م حيث بلغ عددهم  3.271وعادل ال�سعوديون منهم  ،%58.7وقد ورد ذلك مبزيد من التف�صيل يف الق�سم رقم« 5الهيكل الإداري لل�شركة وحوكمتها» من
هذه الن�شرة.

4 44 -4تاريخ الشركة
فور �أن ت�أ�س�ست ال�شركة مت نقل  %50من ر�أ�س مال �شركة التعدين ال�سعودية للمعادن النفي�سة (والتي تغري ا�سمها �إلى �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س) �إليها
من قبل �شركة برتومني والتي كانت �سابق ًا �شركة البرتول اململوكة من قبل احلكومة .ثم ا�ستحوذت على الن�سبة املتبقية ( )%50من ر�أ�س مال �شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س يف نوفمرب 1999م ،من �شركة بوليدن ميرنال ( )Bolidenللتعدين وهي �شركة تعدين �سويدية ،نظري مبلغ وقدره  26.000.000ريـال �سعودي.
ومنذ انتقال ر�أ�س مال �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �إلى ال�شركة ،تو�سع ن�شاط التنقيب عن الذهب لي�شمل ت�شغيل خم�سة مناجم للذهب عاملة بالفعل
و�أخرى حتت الإن�شاء ،بالإ�ضافة �إلى ثالث م�شاريع ال تزال قيد اال�ستك�شاف حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وكجزء من �إ�سرتاتيجية ال�شركة يف ك�شف وتطوير املوارد املعدنية يف اململكة و�سعيها لأن ت�صبح �شركة رائدة يف جمال التعدين ،فقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية م�شروع
م�شرتك مع ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�شركة �سابك») يف 2007م ،والتي �أ�سفرت عن ت�أ�سي�س �شركة م�شروع م�شرتك هي �شركة معادن للفو�سفات،
بغر�ض تطوير �أعمال مناجم للفو�سفات بحزام اجلالميد وم�صنع لإنتاج الأ�سمدة مبدينة ر�أ�س اخلري وذلك لإنتاج �أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا
وحم�ض الفو�سفوريك .وبغية توفري الدعم التمويلي الالزم لتطوير �أعمال الفو�سفات والأملنيوم ،جنحت ال�شركة يف طرح  %50من �أ�سهمها يف تداول عام 2008م.
وقد بد�أت من�ش�أة �إنتاج الأ�سمدة عمليات الإنتاج التجاري يف فرباير 2012م.
ويف 2010م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية م�شروع �إئتالف م�شرتك مع �شركة الكوا ،ت�أ�س�س على �إثرها كل من �شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة
معادن للبوك�سايت والألومينا ،وذلك للقيام بتطوير منجم البوك�سايت يف م�شروع البعيثة وم�صفاة الأملنيوم وم�صنع الدرفلة وم�صهر الأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري.
كانت باكورة �إنتاج امل�صهر من املعدن ال�ساخن يف 2013م ،و�أنتج م�صنع الدرفلة �أول منتج اختباري له يف دي�سمرب 2013م كما و�أنتج �أول لفائف الأملنيوم يف 24
مايو 2014م .وقد بد�أ منجم البوك�سايت يف البعيثة عمله يف �إبريل 2014م ،ومت ت�سليم �أول �شحنة من البوك�سايت امل�ستخرج من املنجم �إلى مدينة ر�أ�س اخلري .ومن
املتوقع �أن تبد�أ م�صفاة الأملنيوم �إنتاجها يف الربع الأخري من عام 2014م.
يف عام 2010م� ،أ�س�ست ال�شركة �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات مبنطقة اجلبيل مبوجب اتفاقية م�شروع �إئتالف م�شرتك مع �شركة ال�صحراء
للبرتوكيماويات ،وذلك لإنتاج ثنائي كلوريد الإيثيلني وهي املادة الأولية الرئي�سية لإنتاج املواد البال�ستيكية وال�صودا الكاوية ،والركاز مل�صفاة الأملنيوم .يف �أغ�سط�س
2013م ،بد�أت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات يف �إنتاجها التجريبي لثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا الكاوية ،وقد بد�أ �إنتاجها التجاري يف يونيو 2014م.
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�أبرمت ال�شركة عام 2013م اتفاقية �شراكة مع �شركة �سابك و�شركة موزاييك ،للعمل على تطوير م�شروع وعد ال�شمال ،وهو م�شروع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف
مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ،ومدينة ر�أ�س اخلري لل�صناعات التعدينية .ومن املقرر االنتهاء من م�شروع الفو�سفات قبل نهاية 2016م ،ومن املتوقع
�أن ي�صبح فور اكتماله من �أكرب مرافق الإنتاج يف العامل ،حيث ي�ضم �سبعة حمطات ومرافق تابعة لها .ومن املتوقع �أن تبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية مل�شروع وعد
ال�شمال من الفو�سفات حوايل  16مليون طن �سنوي ًا ،ت�شتمل على  3مليون طن �سنوي ًا من الأ�سمدة الفو�سفاتية واملركبة ،و 440.000طن �سنوي ًا من املنتجات
التحويلية ،مبا يف ذلك حم�ض الفو�سفوريك النقي وثالثي فو�سفات ال�صوديوم والفو�سفات ثنائي و�أحادي الكال�سيوم.

4 44 -4الهيكل التنظيمي
تنق�سم ال�شركة �إلى خم�س وحدات رئي�سية ،ت�ضم كل وحدة منها وحدات فرعية م�ستقلة بغر�ض تي�سري ال�شراكات (ذات ال�صلة) مع ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني مثل
�شركتي الكوا و�شركة �سابك .وفيما يلي عر�ض لتلك الوحدات اخلم�س:
 4 44 -44 -4الفوسفات:

تدير ال�شركة �أن�شطتها احلالية يف جمال الفو�سفات من خالل �شركة معادن للفو�سفات ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة متلك ال�شركة  %70منها ومتلك �شركة
�سابك  %30منها .تت�ألف �أعمال الفو�سفات من منجم الفو�سفات وم�صنع لال�ستخال�ص يف موقع حزام اجلالميد ،ومن�ش�أة لإنتاج الأ�سمدة مبوقع مدينة ر�أ�س اخلري،
والتي تعمل على �إنتاج �أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم وحم�ض الكربيتيك وحام�ض الفو�سفوريك والأمونيا .يف  ،2013بلغ �إنتاج �شركة معادن للفو�سفات من ثنائي
فو�سفات الأمونيوم حوايل 1.8مليون طن ،ومن الأمونيا حوايل  0.96مليون طن ،حيث بلغ �إجمايل مبيعاتهم جمتمعني حوايل  4.17مليار ريـال �سعودي .وتعمل
ال�شركة حالي ًا على التو�سع ب�شكل كبري يف �أن�شطتها يف �صناعة الفو�سفات ،فقد �أبرمت ال�شركة عام 2013م اتفاقية �شراكة مع كل من �شركة �سابك و�شركة موزاييك
(على �شكل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) لتطوير م�شروع وعد ال�شمال حيث تطور ال�شركة مدينة وعد ال�شمال ،وهو م�شروع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف مدينة
وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ،ومدينة ر�أ�س اخلري ،ويتوقع �أن تبلغ طاقته الإنتاجية فور اكتماله ما يعادل  16مليون طن �سنوي ًا (راجع الق�سم  1-7-4رقم
«ال�شركة  -وحدات �أعمال ال�شركة  -الفو�سفات» من هذه الن�شرة).
 4 44 -44 -4األلمنيوم:

تدير ال�شركة �أن�شطتها احلالية يف جمال الأملنيوم ومن خالل �شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن للدرفلة وكل منها �شركة
ذات م�سئولية حمدودة متلك ال�شركة ما ن�سبته  %74.9من ر�ؤو�س �أموالها ،بينما متلك �شركة الكوا ما ن�سبته  %25.1من ر�ؤو�س �أموالها .وتت�آلف �أعمال الأملنيوم يف
موقع البعيثة من مناجم التنقيب عن البوك�سايت وم�صانع �سحق وتك�سري ومعاجلة خام احلديد ،بالإ�ضافة �إلى م�صفاة وم�صهر الأملنيوم وم�صنع الدرفلة مبدينة
ر�أ�س اخلري ،ويتنوع �إنتاج الأملنيوم ما بني ال�سبائك الأ�سا�سية وال�سبائك على �شكل ( )Tوالق�ضبان وم�سطحات و�شرائح الأملنيوم للأغرا�ض التجارية .بلغ �إنتاج تلك
العمليات خالل عام  2013حوايل  187.000طن من �سبائك الأملنيوم ،وحققت �إيرادات بلغت حوايل  1.02مليار ريـال �سعودي.
 4 44 -44 -4الذهب والمعادن األساسية:

متار�س ال�شركة �أعمالها يف جمال الذهب واملعادن النفي�سة من خالل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل
لل�شركة .تعمل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س حالي ًا يف خم�س مناجم منتجة وعاملة وهي :مهد الذهب ،والأمار ،وبلغة ،وال�سوق وال�صخيربات .بالإ�ضافة
�إلى منجم الدويحي قيد الإن�شاء .جنحت ال�شركة خالل عام 2013م با�ستخراج حوايل  2.84مليون طن من اخلام ،والذي �أنتج ما يقارب � 133.677أوقية من
الذهب ،وحققت مبيعات بلغت  709.3مليون ريـال �سعودي .بالإ�ضافة �إلى �إنتاج الذهب ،فقد حقق فرع �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س عوائد من �إنتاج وبيع
الزنك والنحا�س والف�ضة ،بلغت حوايل  31.6مليون ريـال �سعودي خالل عام 2013م.
 4 44 -44 -4المعادن الصناعية:

متار�س ال�شركة �أن�شطتها يف جمال املعادن ال�صناعية من خالل �شركة املعادن ال�صناعية ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل لل�شركة .تت�آلف
الأن�شطة التعدينية ل�شركة املعادن ال�صناعية من ا�ستخراج الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة من منجم الزبرية مبدينة حائل ومنجم املغنيزايت مبحافظة
الغزالة وم�صنع املعاجلة باملدينة ال�صناعية باملدينة املنورة .و�ساعدت تلك الأن�شطة على قيام ال�شركة ب�إنتاج البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني و�إنتاج
املغنيزيا الكاوية املتكل�سة .يف عام  ،2013جنحت �شركة املعادن ال�صناعية يف �إنتاج  64.298طن من الكاولني ،ومليون طن من البوك�سايت منخف�ض الدرجة  ،و
 29.505طن من املغنيزيا الكاوية ،وحققت �إيرادات بلغت  150.5مليون ريـال �سعودي.
 4 44 -44 -4الصودا الكاوية وثنائي كلوريد اإليثيلين:

تدير ال�شركة �أن�شطتها احلالية يف جمال ال�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني من خالل �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ،وهي �شركة ذات م�سئولية
حمدودة متلك ال�شركة ما ن�سبته  %50من ر�أ�س مالها ،بينما متلك �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات الـ  %50املتبقية .تدير �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات
م�صنع �إنتاج ال�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني الكائن يف جممع ال�صحراء للبرتوكيماويات مبدينة اجلبيل ال�صناعية .واكتمل �إن�شاء ذلك امل�صنع يف �إبريل
2013م ،وبد�أت �أعمال اختبارات الأداء والإنتاج التجريبي لل�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني يف �شهر �أغ�سط�س لعام  .2013ثم بد�أ الإنتاج التجاري لل�صودا
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الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني يف �أوائل عام 2013م .يف عام 2013م� ،أنتجت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات حوايل  83.730طن من ثنائي كلوريد
الإيثيلني ،بالإ�ضافة �إلى  69.660طن من ال�صودا الكاوية خالل مرحلة ما قبل الت�شغيل التجاري .بد�أ الإنتاج التجاري لل�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني يف
يوليو 2014م.
كما قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �شركة معادن للبنية التحتية وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل لل�شركة ،بغر�ض متلك و�إدارة قرى �سكنية مبدينة ر�أ�س
اخلري خلدمة العزاب من عمال �شركتي معادن للفو�سفات والأملنيوم.
وت�ؤكد ال�شركة �أنه لي�س لديها يف الوقت الراهن �أو لدى �شركاتها التابعة �أي نية يف البدء يف ت�صنيع منتجات جديدة �أو التو�سع بن�شاطات جديدة.
يو�ضح املخطط التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة:
جدول رقم ( :)1-4الهيكل التنظيمي لل�شركة.
الهيكل التنظيمي لل�شركة
اال�سم القانوين

�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)

ال�صفة القانونية

�شركة م�ساهمة �سعودية

�أ�سهم االكتتاب العام

مطروحة بال�سوق املالية ال�سعودية

رمز ال�سهم بالأ�سواق املالية

الرمز يف تداول1211 :
الرمز يف رويرتزSE.1211 :
الرمز يف بلومبريجMAADEN AB :

الريا�ض

موقع املقر الرئي�سي

الذهب

ال�شركات التابعة

الأملنيوم

الفو�سفات

املعادن
ال�صناعية

البنية التحتية

الكيانات حتت
ال�سيطرة
امل�شرتكة

اال�سم القانوين

�شركة معادن
للذهب ومعادن
الأ�سا�س

�شركة معادن
للفو�سفات

�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات

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

�شركة املعادن
ال�صناعية

�شركة معادن
للبنية التحتية

�شركة
ال�صحراء
ومعادن
للبرتوكيماويات

ال�صفة القانونية

ذات م�سئولية
حمدودة

ذات م�سئولية حمدودة

ذات م�سئولية حمدودة

ذات م�سئولية
حمدودة

ذات م�سئولية
حمدودة

ذات م�سئولية
حمدودة

ذات م�سئولية
حمدودة

امل�ساهمون

ال�شركة %100

ال�شركة %70
�شركة �سابك %30
%100

ال�شركة %60
موزايك %25
�شركة �سابك %15
%100

ال�شركة %74.9
�ألكوا %25.1
%100

ال�شركة %100

ال�شركة %100

ال�شركة
%50
�شركة
ال�صحراء
%50
%100

املنتجات

ذهب ،زنك ،نحا�س،
ف�ضة والر�صا�ص

الأ�سمدة ثنائي و�أحادي
فو�سفات الأمونيوم،
حام�ض الكربيتيك،
حام�ض الفو�سفوريك
والأمونيا.

الأ�سمدة ثنائي و�أحادي
فو�سفات الأمونيوم،
حام�ض الكربيتيك،
حام�ض الفو�سفوريك
والأمونيا (مبا فيها
املنتجات النهائية).

�سبائك �أ�سا�سية
و�سبائك ()T
وق�ضبان وم�سطحات
و�شرائح الأملنيوم

بوك�سايت،
كاولني،
وال�صودا
الكاوية

خدمات البنية
التحتية،
والإ�سكان.

ثنائي كلوريد
الإيثيلني
وال�صودا
الكاوية

موقع املقر
الرئي�سي

جدة

ر�أ�س اخلري

مدينة وعد ال�شمال
ال�صناعية/ر�أ�س اخلري

ر�أ�س اخلري

الريا�ض

الريا�ض

اجلبيل
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تزاول ال�شركة وال�شركات التابعة لها �أعمالها يف جميع �أنحاء اململكة ،و تو�ضح اخلريطة التالية املواقع اجلغرافية لأعمال ال�شركة .ال متتلك ال�شركة �أو �أي من
�شركاتها التابعة حتى وقت �إ�صدار هذه الن�شرة �أي �أن�شطة خارج اململكة.
ال�شكل ( :)1-4موارد واحتياطيات ال�شركة.

4 44 -4نقاط القوة األساسية
تعتقد ال�شركة �أنها تتمتع بنقاط القوة الأ�سا�سية التالية:
 4 44 -44 -4فرص قوية للنمو

تتمتع ال�شركة مبوقع جغرايف مينحها العديد من املزايا وفر�ص للنمو .كما متتلك ال�شركة الت�صاريح الالزمة للو�صول �إلى مناطق غري م�ستك�شفة تبلغ م�ساحتها
حوايل  60.000كم( 2مبا فيها الرتاخي�ص التي يتم جتديدها �أو التي هي مو�ضوع طلب قيد املراجعة) ،والتي تثق يف �أنها تتمتع ب�إمكانات كبرية للتطوير .تقع
عمليات ال�شركة يف اململكة بالقرب من �أ�سواق نامية ،حيث يوجد طلب متزايد على بع�ض املنتجات مثل الفو�سفات والأملنيوم.
ال�شركة على يقني �أنها تتبو�أ مكانة جيدة لال�ستفادة من الطلب املتزايد يف �سوق ثنائي و�أحادي فو�سفات الأمونيوم ،لت�صبح من ال�شركات العاملية الرائدة يف هذا
املجال .بالإ�ضافة �إلى م�صنع ر�أ�س اخلري املتكامل لإنتاج الأ�سمدة ومنجم الفو�سفات يف اجلالميد الذي يجري العمل عليه حالي ًا ،فقد �أ�س�ست ال�شركة م�شروع
�إئتالف م�شرتك مع كل من �شركة موزاييك و�شركة �سابك لتطوير م�شروع وعد ال�شمال وبناء م�شروع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات
التعدينية ومدينة ر�أ�س اخلري .ومن املتوقع �أن تبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية مل�شروع وعد ال�شمال من الفو�سفات حوايل  16مليون طن من الفو�سفات اخلام �سنوي ًا،
مما �سوف ينتج  3مليون طن �سنوي ًا من الأ�سمدة الفو�سفاتية واملركبة ،و 440.000طن �سنوي ًا من املنتجات التحويلية ،مبا يف ذلك حم�ض الفو�سفوريك املنقى
وثالثي فو�سفات ال�صوديوم والفو�سفات ثنائي و�أحادي الكال�سيوم.
ال�شركة يف املرحلة الأخرية من �إمتام م�شروع جممع �صناعات الأملنيوم املتكامل يف مدينة ر�أ�س اخلري ،والذي ي�ضم م�صفاة وم�صهر الأملنيوم وم�صنع درفلة
بالإ�ضافة �إلى املرافق امل�صاحبة لهم .وال تزال م�صفاة الأملنيوم قيد التطوير ،ومن املتوقع �أن يبد�أ �إنتاج الأملنيوم من امل�صفاة يف نهاية عام 2014م .بينما بد�أ
بالفعل العمل يف فرن ال�صهر و�أنتج ما يعادل  187.000طن من الأملنيوم عام 2013م ،وهو ما زال يف مرحلة زيادة الإنتاج .ومن املتوقع �أن ت�صل طاقته الإنتاجية
الإجمالية عندما يعمل ب�شكل كامل �إلى حوايل  740.000طن من الأملنيوم �سنوي ًا.
عالوة على ذلك ،وبالرغم من �أن �أعمال ال�شركة احلالية يف جمال الذهب تدر عليها تدفقات نقدية كبرية من مناجمها اخلم�س العاملة� ،إال �أنها ت�ستمر يف البحث
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عن فر�ص �أخرى لتطوير �أن�شطتها يف جمال الذهب ،فلديها الآن منجم للذهب قيد الإن�شاء ،وعدد �آخر من م�شاريع اال�ستك�شاف اجلاهزة للتطوير (راجع الق�سم
رقم « 3-7-4وحدات �أعمال ال�شركة  -الذهب واملعادن الأ�سا�سية» من هذه الن�شرة).
 4 44 -44 -4مقومات جذب طويلة المدى

يف حني �أن ال�شركة على ثقة من ا�ستمرار تقلب �أ�سعار الفو�سفات والأملنيوم والذهب على املدى الق�صري� ،إال �أنها واثقة من �أنه على املدى املتو�سط والطويل،
�سي�ستمر الطلب على منتجاتها الأ�سا�سية يف النمو ،مدفوع ًا بزيادة معدل النمو ال�سكاين ،وم�ستوى التح�ضر ،وارتفاع م�ستوى املعي�شة �إلى جانب التحول ال�سريع
يف االقت�صاديات النامية مثل الهند وال�صني �إلى ال�صناعة .وتتوقع �شركة �سي �آر يو( )CRUازدياد ًا يف معدل منو ا�ستهالك ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي
فو�سفات الأمونيوم مبا يعادل � % 3.6سنوي ًا خالل الأعوام اخلم�س القادمة لي�صل �إلى  29.4مليون طن تقريب ًا من خام�س �أك�سيد الف�سفور بحلول عام 2017م
(راجع الق�سم رقم« 3نظرة عامة على ال�سوق والقطاع» من هذه الن�شرة).
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تدير ال�شركة جمموعة متنوعة من الأن�شطة التعدينية والتي تت�ألف من �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم والذهب
واملعادن ال�صناعية .وتتبع يف ذلك �آليات متطورة مدفوعة بعدة عوامل بع�ضها غري مرتبطة بالبع�ض الآخر يف ت�سعري تلك املنتجات وذلك مما قد ي�ساعد على
تفادي ت�أثري تقلب �أ�سعار ال�سلع على �أ�سعار املنتجات الأ�سا�سية لل�شركة والتغريات يف �أ�سعار املواد اخلام الأ�سا�سية التي تعتمد عليها.
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يعتمد منو ال�شركة امل�ستقبلي على ما لديها من �إحتياطيات املعادن اخلام واملوارد املعدنية من الفو�سفات والبوك�سايت باململكة .حيث ت�صل �إحتياطيات املعادن
اخلام امل�ؤكدة يف اجلالميد �إلى  201.3مليون طن� ،أي ما يوفر احتياطي من خام الفو�سفات يكفي للحفاظ على معدل الإنتاج احلايل دون احلاجة �إلى مناجم
جديدة ملدة تبلغ  20عام ًا ،موفر ًا بذلك ر�صيد ًا يكفي لتمديد عمر امل�شروع �أو رفع الطاقة الإنتاجية خالل عمر امل�شروع احلايل .بالإ�ضافة �إلى ما متتلكه ال�شركة من
موارد �ضخمة لإنتاج الفو�سفات باجلالميد ،ف�إنها تعمل حالي ًا على تقييم الإمكانيات املتوافرة يف منطقتي �أم وعال واخلرباء ،حيث يقدر ما حتويه هاتني املنطقتني
من املوارد املعدنية بحوايل  1.270مليون طن.
كما تقدر احتياطيات املعادن اخلام مبنجم البعيثة بحوايل  220مليون طن ،يبلغ �إجمايل ن�سبة الأملنيوم فيها حوايل  ،%47.2ومن املتوقع �أن تكون تلك الن�سب
كافية لعمل م�صفاة الأملونيا ملدة تفوق  30عام ًا بنا ًء على ت�صميم الطاقة الإنتاجية احلايل .وقد مت حتديد �إمكانية اكت�شاف كميات �إ�ضافية من احتياطيات
خام البوك�سايت من خالل الك�شف والتنقيب مبوجب تراخي�ص الك�شف والتنقيب مبنطقة الزبرية املركزية ،وما زال التنقيب م�ستمر ًا مبوجب تراخي�ص الك�شف
والتنقيب مبنطقة الزبرية ال�شمالية بحث ًا عن مناجم للبوك�سايت عايل اجلودة مع حت�سني �إجمايل عائدات ال�شركة يف قطاع �أعمال الأملنيوم و�إطالة �أمد املنجم.
كما ت�سيطر ال�شركة على  15.6مليون �أون�صة من موارد الذهب املعدنية التي مت حتديد  3.2مليون �أون�صة منها ك�إحتياطيات.
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�إن �أعمال الفو�سفات والذهب احلالية لل�شركة ،بالإ�ضافة للأملنيوم املتوقع اكتماله قريب ًا ،هي �أن�شطة متكاملة ابتدا ًء من التنقيب عن املعدن اخلام و�صو ًال �إلى �إنتاج
املعدل الأويل (يف حالتي الأملنيوم والذهب) �أو ابتداء من ا�ستخراج اخلام �إلى املنتجات النهائية (يف حالة الأ�سمدة الفو�سفاتية) .يوفر التكامل الر�أ�سي لأن�شطة
ال�شركة من اال�ستخراج وحتى الت�صنيع نطاق �ضخم من املوارد االقت�صادية (وخ�صو�ص ًا يف جماالت نقل وتخزين املواد) مما ميكنها من احلد من م�شاركة �أي
�أطراف خارجية الأمر الذي ي�ساعدها يف �إدارة التكاليف ب�شكل ف ّعال.
ت�ستفيد ال�شركة من �إمدادات املواد اخلام املتوفرة باململكة ،مبا يف ذلك حتديد ًا امل�صادر االقت�صادية للكربيت ،والغاز الطبيعي والنفط الثقيل .وقد �أبرمت ال�شركة
اتفاقيات للتوريد مع �شركة �أرامكو ال�سعودية لإمدادها بالوقود الالزم ملحطة الطاقة مبدينة ر�أ�س اخلري ،الأمر الذي مكن ال�شركة من احل�صول على الوقود ب�سعر
تناف�سي ،مما �ساعدها على احلفاظ على تكاليف �إنتاج منخف�ضة يف �صناعاتها مثل الأملنيوم ،والذي يعترب من امل�شاريع كثيفة اال�ستهالك للطاقة.
عالوة على ما تقدم ،ف�إن خطوط ال�سكة احلديدية املمتدة للربط بني مناجم الفو�سفات يف اجلالميد ومنجم البوك�سايت يف الزبرية وبني مدينة ر�أ�س اخلري متكنها
من نقل اخلامات بتكلفة فعالة من و�إلى م�صانع ال�شركة الكائنة يف مدينة ر�أ�س اخلري ،مما �ساعدها على احلفاظ على تكلفة �إنتاجية منخف�ضة .ومن املتوقع �أن
يتم �إن�شاء خط �سكة حديد جديد ،كجزء من م�شروع وعد ال�شمال ،للربط بني مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية وبني خط ال�سكة احلديد احلايل �إلى مدينة
ر�أ�س اخلري ،مع توفري ميزة تكلفة مماثلة مل�شروع وعد ال�شمال �أي�ض ًا.
كما يتيح امليناء الكائن مبدينة ر�أ�س اخلري فر�صة ت�صدير ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم �إلى الأ�سواق الدولية ب�سهولة.
ُ َيكن انخفا�ض قيمة ر�سوم ال�شحن �إلى �أ�سواق ال�شركة الرئي�سية يف �أ�سيا نظر ًا لقربها الن�سبي من تلك الأ�سواق ال�شركة من املناف�سة ب�شكل �أف�ضل من غريها من
املوردين يف �أوروبا و�شمال �إفريقيا والواليات املتحدة .نتيجة لذلك ،تثق ال�شركة يف امتالكها للأف�ضلية بالن�سبة للتكلفة عن مناف�سيها يف �إنتاج وتو�صيل املنتجات
الرئي�سية �إلى �أ�سواقها امل�ستهدفة.
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كما �أن قرب مدينة ر�أ�س اخلري من حمطات وم�صانع �إنتاج الوقود والغاز يف الإقليم ال�شرقي من اململكة ،مبا يف ذلك ر�أ�س تنورة ،ب�صفته �أكرب ميناء على م�ستوى
العامل لت�صدير النفط ،يعني وجود �شبكة �شا�سعة من �شبكات التغذية ومن�ش�آت التخزين يعتمد عليها عند احلاجة.
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ا�ستفادت ال�شركة كغريها من ال�شركات التي تعمل يف اململكة على مدار تاريخها من املعونات واحلوافز التي توفرها احلكومة لأي ن�شاط �صناعي بغية دعم وتن�شيط
ال�صناعة يف اململكة عموم ًا .حيث ا�ستفاد م�شروعي الفو�سفات والأملنيوم على وجه التحديد ،من ذلك الدعم ،مبا يف ذلك �إن�شاء احلكومة للبنية التحتية امل�شرتكة
والأ�سا�سية ،ومنها �إن�شاء خطوط ال�سكك احلديدية التي تربط مناجم الفو�سفات باجلالميد ومنجم البوك�سايت بالزبرية مبوانئ كل من مدينتي ر�أ�س اخلري
واجلبيل مبدينة ر�أ�س اخلري ،الأمر الذي �سهل �أعمال الت�صدير ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم �إلى الأ�سواق الدولية.
كما خ�ص�صت احلكومة الأرا�ضي ال�صناعية وال�سكنية يف موقع مدينة ر�أ�س اخلري ،والالزمة لإن�شاء م�صانع املعاجلة والبنية التحتية االجتماعية الداعمة لها
والالزمة لتطوير �أعمال ال�شركة يف جمايل �صناعة الفو�سفات والأملنيوم .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قامت احلكومة بتخ�صي�ص ح�صة من الوقود لتغذية حمطة الطاقة،
والغاز الطبيعي مل�صنع الأمونيا ،والكربيت املن�صهر مل�صنع �إنتاج حام�ض الكربيتيك (يف كل حالة من خالل �شركة �أرامكو ال�سعودية).
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�أبرمت ال�شركة عدد من اتفاقيات م�شاريع الإئتالف امل�شرتكة ،مع بع�ض ال�شركات مثل �شركة �سابك ،و�ألكوا ،وال�صحراء وموزاييك .فمن خالل تلك االتفاقيات،
قامت كل من �شركة �سابك وموزاييك و�ألكوا بتوظيف خرباتهم الفنية والت�شغيلية العاملية يف تقدمي الدعم والتوجيه.و ت�ؤمن ال�شركة ب�أن م�شاركة �شركة �سابك،
والتي تعترب حالي ًا واحدة من �أكرب �شركات البرتوكيماويات على م�ستوى العامل ،ك�شريك ا�ستثماري مع ال�شركة يف م�شاريعها للفو�سفات والقائمة يف اجلالميد
ومدينة ر�أ�س اخلري من خالل ح�صتها يف ر�أ�س مال �شركة معادن للفو�سفات ،بالإ�ضافة �إلى م�شاركة كل من �شركة �سابك وموزاييك ،وهما من كربى ال�شركات
العاملية يف �إنتاج الأ�سمدة الفو�سفاتية ،ك�شركاء ا�ستثماريني يف �أن�شطة الفو�سفات لل�شركة يف م�شروع وعد ال�شمال ،وكذلك م�شاركة �شركة الكوا ،والتي حتتل املركز
الثالث بني �أكرب �شركات �إنتاج الأملنيوم يف العامل ،ك�شريك ا�ستثماري يف قطاع �إنتاج الأملنيوم بال�شركة ،كان له بالغ الأثر يف تقلي�ص املخاطر الت�شغيلية لل�شركة يف
تلك الأن�شطة.
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�إن من �ش�أن املوقع امل�شرتك ملرافق الت�صنيع اخلا�صة مب�شروعي الفو�سفات والأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري وا�ستخدام مرافق البينة التحتية امل�شرتكة يف هذا املوقع،
مبا يف ذلك خط ال�سكة احلديد وامليناء خلق حالة من التناغم والت�آزر التام بني الأق�سام الت�شغيلية بال�شركة .وت�ستغل ال�شركة تلك امليزة يف تخفي�ض التكلفة بعدة
طرق ،منها ا�ستخدام مولدات البخار يف �إنتاج حم�ض الكربيتيك لتدوير م�صنع طاقة الفو�سفات ومن خالل دمج النفايات احلم�ضية الناجتة من م�صانع الأ�سمدة
مع خملفات الألكالني الناجتة من م�صفاة الأملنيوم للتخل�ص من املخلفات ،وهو ما يوفر فر�صة للتخل�ص من النفايات بتكلفة �أدنى مما يتوقع �أن تتكبده ال�شركات
املناف�سة ملعادن.
 4 44 -44 -4فريق إداري متميز

يتمتع فريق �إدارة ال�شركة بخربة وا�سعة يف تطوير وتنفيذ وت�شغيل م�شاريع املوارد الطبيعية داخل اململكة ،حيث جنح بالفعل يف الو�صول مبنجم الفو�سفات
باجلالميد وم�صنع اال�ستخال�ص وم�صنع حام�ض الفو�سفوريك وم�صنع حام�ض الكربيتيك ،وم�صفاة الأمونيا وم�صنع �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم �إلى مرحلة
الإنتاج التجاري لثنائي فو�سفات الأمونيوم اعتبار ًا من فرباير 2012م .بالإ�ضافة �إلى �أنه على الرغم من �أن م�صهر الأملنيوم ال يزال يف مرحلته الأولى من الإنتاج،
�إال �أنه �أنتج حوايل  187.000طن من الأملنيوم خالل عام 2013م �أثناء مرحلة الإنتاج ما قبل التجاري .كما جنح فريق �إدارة ال�شركة يف حتويل عدد من م�شاريع
التنقيب عن الذهب �إلى مناجم عاملة لإنتاج الذهب ،مبا يف ذلك منجم ال�سوق ،والذي اكتملت �أعمال الإن�شاءات فيه عام 2013م ،وبد�أ الإنتاج التجاري منه
اعتبار ًا من مار�س 2014م.
وقد عينت ال�شركة فريق ًا من كبار امل�س�ؤولني من ذوي اخلربة الوا�سعة ،متتد ابتداء من اال�ستك�شاف وو�صو ًال �إلى تطوير وت�شغيل املناجم واملرافق النهائية ،ومن
بينهم �سعادة املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف ،والذي ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س الإدارة ،ويتمتع بخربة وا�سعة يف جمال التعدين ،وقد �شغل �سابق ًا العديد من
املنا�صب الإدارية العليا ،مبا يف ذلك منا�صب مبجل�س �إدارة �شركة �أرامكو يف الفرتة من 1960م حتى 2007م ،و�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر ،والذي
ي�شغل من�صب الرئي�س واملدير التنفيذي بال�شركة منذ عام 2010م ،ومن�صب املدير العام ل�شركة �أ�سمنت الق�صيم يف الفرتة من 1993م حتى 2006م ،ثم من�صب
نائب رئي�س قطاع الفو�سفات وتنمية الأعمال اجلديدة بال�شركة يف الفرتة من 2006م حتى 2010م .حيث يعمل فريق من اخلرباء يف جمال ال�صناعة على دعم
الفريق الإداري ،كان بع�ضهم ع�ضو ًا يف ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها ،والبع�ض الآخر من الأفراد املتخ�ص�صني وذوي اخلربات ممن يوفرهم �شركاء م�شاريع االئتالف
امل�شرتكة (راجع الق�سم رقم« 5الهيكل الإداري لل�شركة وحوكمتها» من هذه الن�شرة).
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4 44 -4االستراتيجية
تهدف ال�شركة �إلى �أن ت�صبح �شركة تعدين على م�ستوى عاملي ،ت�شتهر بدقة وجودة �أعمالها والتنمية امل�ستدامة واالهتمام بالق�ضايا البيئية واالجتماعية .وقد
و�ضعت ال�شركة ا�سرتاتيجية «معادن  ،»2022وهي ا�سرتاتيجية تركز على النمو واال�ستدامة وحتقيق الربحية ،مع هدف جعل ال�شركة على ر�أ�س قائمة املنتجني يف
كل قطاع رئي�سي تعمل به .وتنق�سم ا�سرتاتيجية ال�شركة �إلى ثالث حماور رئي�سية وهي كالآتي:
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�شرعت ال�شركة يف التو�سع ب�شكل كبري يف م�شاريع الفو�سفات من خالل تطوير م�شروع وعد ال�شمال والذي تطلب �إن�شاء منجم باخلرباء ،بالإ�ضافة �إلى تطوير
من�ش�آت �صناعية �ضخمة للمعاجلة والإنتاج مبدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية مبدينة ر�أ�س اخلري .كما بلغت ال�شركة املرحلة الأخرية من �إمتام م�شروع
جممع �صناعات الأملنيوم املتكامل يف مدينة ر�أ�س اخلري ،والذي ي�ضم م�صفاة وم�صهر للأملنيوم ،وم�صنع درفلة بالإ�ضافة �إلى املرافق امل�صاحبة لهم.
و�ست�ستخدم �إيرادات االكتتاب من �إ�صدار حقوق الأولوية بعد خ�صم �صايف نفقات االكتتاب ب�صفة رئي�سية يف دعم متويل اال�ستثمارات التي جتريها ال�شركة يف
م�شاريع الفو�سفات ،وم�شروع وعد ال�شمال على وجه اخل�صو�ص ،ومتويل م�شاريعها يف جمال الأملنيوم ،وخ�صو�ص ًا املنجم وامل�صفاة اللذين ت�ضطلع �شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا ب�إن�شائهما (راجع الق�سم رقم« 10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب» من هذه الن�شرة).
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�أخذت ال�شركة على عاتقها مهمة اال�ستك�شاف والتطوير طويل الأمد للموارد املعدنية داخل اململكة وو�ضع اخلطط كجزء من ا�سرتاتيجيتها .يبلغ �إجمايل امل�ساحة
املرخ�ص لل�شركة بالتنقيب عن الذهب فيها وقت �إ�صدار هذه الن�شرة نحو  50.000كم مربع ،حيث قام فريقها اال�ستك�شايف بتحديد عدة �أهداف جديدة للك�شف
والتنقيب عن الذهب ويعمل على تقييم العديد من املناجم اجلديدة املحتملة للذهب يف اململكة .ويف عام 2013م ،قام فريق ال�شركة اال�ستك�شايف بتنفيذ برنامج
ا�ستك�شاف �شمل  154.000مرت من احلفر وجمع �أكرث من  200.000عينة من اال�ستك�شافات اجليوكيميائية الإقليمية .ويوا�صل الفريق الك�شف والتنقيب مب�ستويات
مماثلة يف عام 2014م.
هذا ،وتعمل ال�شركة حالي ًا على رفع احتياطيات املعادن اخلام لديها و�إطالة عمر مناجمها احلالية قدر الإمكان ،من خالل الرتكيز على جمموعة من برامج
التنقيب يف باطن الأر�ض و�سطحها ال�ستخراج خمزونها وحتديد موارد جديدة .كما عملت ال�شركة على تنفيذ برنامج للتنقيب يف باطن الأر�ض ،مل�سافة تتجاوز
� 6آالف مرت بوا�سطة احلفر املا�سي لزيادة احتياطياتها من اخلام يف منجم مهد الذهب ،كما تقوم ال�شركة بتقييم موارد الفو�سفات اجلديدة املحتملة املتاخمة
ملنجم اجلالميد الت�شغيلي ويف منطقة �أم وعال لتوفري الفو�سفات �إلى حمطة املعاجلة الذي يجري تطويره كجزء من م�شروع وعد ال�شمال .كما �أجريت �أعمال حفر
ال�ستك�شاف وتقييم مناجم املغن�سيوم يف جبل الرخام.
وتنوي ال�شركة بعد �إمتام درا�سات اجلدوى الفنية واالقت�صادية املنا�سبة ،تطوير خمزونات �أخرى �إلى مناجم منتجة.
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يف حني ان�صب تركيز حمافظ ال�شركة املتنوعة على �أعمال الفو�سفات والأملنيوم والذهب واملعادن الأ�سا�سية� ،إال �أن جيولوجيا اململكة ال تزال غري م�ستك�شفة
ن�سبي ًا با�ستخدام �أ�ساليب اال�ستك�شاف احلديثة ،الأمر الذي ي�ضع �أمام ال�شركة فر�ص ًا حمتملة للتو�سع والتنوع يف �إنتاج معادن �أخرى مثل الف�ضة والنحا�س والزنك
احلجار ،والذي يقع على بعد  550كم جنوب
والكوارتز عايل الرتكيز .ويعمل فريق ال�شركة اال�ستك�شايف على درا�سة وتقييم فر�ص ا�ستخراج النحا�س من منجم ّ
�شرق مدينة جدة ،وعلى م�سافة  100كم تقريب ًا جنوبي مدينة الباحة .وحيث �إنه قد �سبق ا�ستغالل ذلك املنجم يف ا�ستخراج �أك�سيد الذهب ،فقد حتول تركيز
ال�شركة حالي ًا �إلى �إمكانيات ا�ستخراج النحا�س والزنك.
عالوة على ذلك ،تبا�شر ال�شركة حالي ًا ا�ستثمارات يف املنتجات التحويلية ،مثل حم�ض الفو�سفوريك املنقى امل�ستخدم يف ال�صناعات الغذائية وثالثي فو�سفات
ال�صوديوم امل�ستخدم يف املنظفات ال�صناعية ،حيث ميكن �إنتاجهم يف من�ش�آت الإنتاج املطورة يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية .وت�ستمر ال�شركة يف
البحث عن املزيد من الفر�ص اال�ستثمارية املحتملة يف املنتجات التحويلية� ،إذا كانت تلك املنتجات تدعم منو ربحية الأن�شطة التجارية الأ�سا�سية دون التعر�ض
ملخاطر كبرية .و�ستقوم ال�شركة بالنظر يف عمليات اال�ستحواذ والدخول يف م�شاريع جديدة مبا ي�ساعدها على تعزيز �إمكانيات منوها وقيمة �أ�سهمها.
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تلتزم ال�شركة بامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية وت�سعى لتحقيق منو م�ستقر ومثمر من خالل تطوير �أف�ضل املمار�سات املالئمة.
وت�شكل ال�سيا�سة املجتمعية لل�شركة الإطار العام مل�سئولياتها جتاه املجتمعات املحلية وما �ستتخذه من �إجراءات للحفاظ على عالقة وطيدة بتلك املجتمعات .ويحتل
ال�شراء من ال�سوق املحلي الأولوية بغية دعم االقت�صاديات املحلية يف جميع �أنحاء اململكة .ففي 2013م ،كان  %67من �إجمايل ميزانية م�شرتيات ال�شركة منفق على
�شراء منتجات وخدمات من مزوديها املحليني ال�سعوديني ،و�أنفقت مبلغ  5.4مليار ريـال �سعودي على عقود التوريد املحلية.
يف عام 2013م ،طورت ال�شركة برنامج للم�شاركة املجتمعية لأعمالها مع العمل بالتعاون مع كافة جمتمعاتها املحلية ل�ضمان تفهمها ومراعاتها الهتماماتهم
و�أهدافهم .وتبنت ال�شركة ا�سرتاتيجية تنمية حملية خا�صة مب�شروع وعد ال�شمال .كما �إن ال�شركة ب�صدد �إن�شاء نظام �إدارة للم�س�ؤولية االجتماعية للإ�شراف على
49

�أدائها االجتماعي ،حيث مت و�ضعه ليتما�شى ب�شكل وثيق مع �أف�ضل املمار�سات الدولية املعمول بها ،مبا يف ذلك معيار م�شاركة الأطراف املعنية ( )1000 AAومعايري
�أداء م�ؤ�س�سة التمويل الدولية.
نظر ًا لأن �أعمال التعدين قد ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على املناطق اجلغرافية املحيطة بها ،ف�إن ال�شركة ت�سعى ب�صفة م�ستمرة لتخفي�ض �آثارها البيئية .وتهدف ال�شركة
�إلى جتاوز جمرد االمتثال التنظيمي ل�ضمان �سري عملياتها و�أعمالها وفق ًا للمعايري البيئية الدولية وت�سعى �إلى حت�سني م�ستوى �أدائها البيئي ب�صفة م�ستمرة،
واال�ستثمار يف البحوث املتخ�ص�صة ،والتقنيات و�أنظمة تكنولوجيا املعلومات مبا ي�ضمن حتقيق هذا االلتزام عملي ًا .يف عام 2013م ،كلفت ال�شركة �سينريجي
للحلول البيئية ( ،)Synergy Environmental Solutionsوهي متخ�ص�ص خارجي لقيا�س الب�صمة البيئية لل�شركة ،ومن املتوقع �أن يكتمل عملها بحلول نهاية
عام 2014م ،حيث �ستعمل على قيا�س ت�أثري ال�شركة على البيئة املحيطة بها ،مبا يف ذلك بيانات ا�ستهالكها وانبعاثاتها ،الأمر الذي يوفر لل�شركة قاعدة انطالق
لو�ضع �أهدافها للتح�سني.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قامت ال�شركة يف عام 2013م بطرح نظام �إداري جديد ومتكامل للبيئة وال�صحة وال�سالمة �ضم املعايري التي تهتم بالق�ضايا البيئية مبا يف ذلك
جودة املياه و�إدارة املخلفات و�إدارة انبعاثات الهواء والت�أهب حلاالت الطوارئ البيئية .وت�سعى ال�شركة لتطبيق تلك املعايري بحلول نهاية عام 2014م ،وقد ح�صلت
بالفعل على �شهادتي الآيزو ( )14001 ISIومعيار ال�صحة وال�سالمة املهنية ( )18001 OHSASملعظم وحدات �أعمالها.
يكمن الهدف الرئي�سي لل�شركة يف حماية جميع موظفيها وموجوداتها املادية ،ولهذا ت�سعى ال�شركة يف الت�أكيد على اتباع معايري �صارمة لل�صحة وال�سالمة وااللتزام
بها يف جميع �أعمالها .وقد �أجرت ال�شركة ما يزيد على  400دورة تدريبية لل�سالمة خالل عام 2013م ،يف مواقعها ،حيث تناولت حتليل ال�سالمة الوظيفية وحتليل
الأ�سباب اجلذرية والتعرف على املخاطر وال�سلوك الآمن والقيادة الدفاعية.
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تبنت ال�شركة وتنوي اال�ستمرار يف تبني ال�سيا�سات والربامج والأنظمة واملمار�سات التي من �ش�أنها تي�سري امل�شاركة الفعالة للموظف وخلق فر�ص تنموية ووظيفية
جديدة للعاملني بال�شركة .يف عام 2013م ،ح�صل  2.809موظف من وحدات الذهب والفو�سفات والأعمال اال�سرتاتيجية على دورات تدريبية� ،سواء داخل
ال�شركة �أو لدى م�ؤ�س�سات خارجية .وكجزء من ا�سرتاتيجية تنمية املوظفني ،تعمل ال�شركة حالي ًا على تطوير �أكادميية معادن والتي �ستوفر التدريب والتنمية للقادة
امل�ستقبليني لل�شركة ،وت�شمل تلك الدورات درو�س ًا يف ال�سلوكيات الإدارية والقيادية التي تتوقعها ال�شركة ل�ضمان متتع املوظفني ذوي الكفاءة باملهارات الإدارية
املالئمة .كما تعمل ال�شركة على تطوير كلية داخلية لتفعيل هذا امل�شروع و�إدارة الربامج الأكادميية امل�ستقبلية.

4 44 -4هيكل رأس المال
ت�أ�س�ست ال�شركة يف البداية بر�أ�س مال قدره  4مليار ريـال �سعودي ،مكونة من  400مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  10ريـال �سعودي لل�سهم ،مملوكة بالكامل من
قبل احلكومة ممثلة يف �صندوق اال�ستثمارات العامة.
ومبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  49ال�صادر بتاريخ 1429/02/25هـ (املوافق 2007/03/04م) مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  9.250.000.000ريـال
�سعودي مكونة من � 925.000.000سهم بقيمة ا�سمية  10ريـال �سعودي لل�سهم .وقد احتفظ �صندوق اال�ستثمارات العامة ب�صفته ممث ًال عن احلكومة بعدد
� 462.500.000سهم واكتتبت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بعدد � 23.125.000سهم واكتتبت امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد بعدد � 23.125.000سهم
وطرحت الأ�سهم املتبقية البالغ عددها � 416.250.000سهم ًا جديد ًا لالكتتاب العام مبوجب طرح عام �أويل .و�أ�صبحت ال�شركة �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف
تداول اعتبار ًا من 2008/07/05م.
حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،كان ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة  9.250.000.000ريال �سعودي يت�ألف من � 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية تبلغ 10
ريال لكل �سهم ،على الرغم من �أنه مبوجب �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية � ،سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  11.684.782.610ريـال �سعودي  ،تتكون من
� 1.168.478.261سهم بقيمة ا�سمية  10ريـال �سعودي لل�سهم نتيجة �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية .وحتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،مل تطرح ال�شركة �أي خيارات
�أو حقوق �أخرى للح�صول على �أ�سهم يف ر�أ�س مالها.
امل�ساهمون يف ال�شركة حتى تاريخ  30يونيو2014م هم كما يلي:
�سهم

امل�ساهم

الن�سبة

�صندوق اال�ستثمارات العامة

462.500.000

% 50

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

88.828.104

% 9.60

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

67.818.161

% 7.45

ملكية عامة

305.853.735

% 32.95

الإجمايل

925.000.000

% 100.00
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وحتى تاريخ  30يونيو 2014م ،مل يتملك �أي م�ساهم �أكرث من  %5من ر�أ�س مال ال�شركة با�ستثناء �صندوق اال�ستثمارات العامة وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد.
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تبني اجلداول التالية الطاقة االنتاجية واالنتاج الفعلي للمرافق اخلا�صة بكل من وحدات �أعمال ال�شركة خالل عامي 2012م و2013م:
جدول رقم ( :)2-4الطاقة االنتاجية واالنتاج الفعلي للمرافق اخلا�صة بكل من وحدات �أعمال ال�شركة خالل عامي 2012م و2013م.
الفوسفات (األمونيا وثنائي فوسفات األمونيوم)

أ)

ال�سنة

االنتاج الفعلي

الطاقة االنتاجية
مليون طن �سنوي

2013م مليون طن

2012م مليون طن

 %ن�سبة التغيري

الأمونيا

1.10

0.96

1.09

%12-

ثنائي فو�سفات الأمونيوم

3

1.82

1.53

%19

ب) األلمنيوم
ال�سنة

االنتاج الفعلي

الطاقة االنتاجية
�ألف طن �سنوي

� 2013ألف طن

� 2012ألف طن

 %ن�سبة التغيري

740

187

0

-

�سبائك الأملنيوم
ج) المعادن الصناعية
ال�سنة

االنتاج الفعلي

الطاقة االنتاجية
�ألف طن �سنوي
79.200

الكاولني
البوك�سايت

ال ينطبق

املغنيزيا الكاوية

39

د)

2013
�ألف طن

2012
�ألف طن

%
ن�سبة التغيري

64.3

52.5

%22

1044.4

760.114

%37

39

29.5

%8.4 -

الذهب
ال�سنة

االنتاج الفعلي

الطاقة االنتاجية
2013م

2012م

%
ن�سبة التغيري

ال ينطبق
كميات التعدين بالطن

ال ينطبق

2.835.166

2.822.494

%0.004

الدرجة

ال ينطبق

1.71

-

-

كميات املعادن امل�ستخرجة بالطن

ال ينطبق

2.551.013

3.633.061

-

الدرجة

ال ينطبق

1.51

1.50

-

ن�سبة اال�سرتجاع%

ال ينطبق

71

67

-

الأون�صات املنتجة

ال ينطبق

133.677

137.787

%3 -

51
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تدير ال�شركة �أن�شطتها احلالية يف جمال الفو�سفات من خالل �شركة معادن للفو�سفات ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة متلك ال�شركة  %70منها ،ومتلك
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�شركة �سابك)  %30منها� .أُبرمت اتفاقية م�شروع �إئتالف م�شرتك التي ت�أ�س�ست مبوجبها �شركة معادن للفو�سفات بتاريخ
1428/09/03هـ (املوافق 2007/09/15م) وملدة  25عام ًا ،تتجدد تلقائي ًا لفرتات طول كل واحدة منها خم�س �سنوات ،ب�شرط اال يخطر �أحد الطرفني الآخر
بعدم رغبته يف التجديد قبل عامني من انتهاء الفرتة املعنية .يعر�ض الق�سم رقم« 1-14املعلومات القانونية  -العقود اجلوهرية» من هذه الن�شرة ملخ�ص ًا لل�شروط
والأحكام املادية التفاقية م�شروع الإئتالف امل�شرتك.
تبا�شر �شركة معادن للفو�سفات �أعمالها يف جمال الفو�سفات يف موقعني متكاملني ،هما منجم الفو�سفات وم�صنع اال�ستخال�ص باجلالميد ،وم�صنع �إنتاج الأ�سمدة
مبدينة ر�أ�س اخلري على �ساحل اخلليج العربي ،على م�سافة  90كم تقريب ًا �شمال اجلبيل ،حيث يت�ألف من م�صنع حلام�ض الفو�سفوريك ،وم�صنع حلام�ض
الكربيتيك ،وم�صنع للأمونيا ،وم�صنع تك�سري ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،بالإ�ضافة �إلى حمطة للتحلية والتوليد امل�شرتك وغريها من البنية التحتية باملوقع .ويتم
نقل الفو�سفات املركز الذي مت �إنتاجه يف اجلالميد بوا�سطة القطار �إلى م�صنع �إنتاج الأ�سمدة مبدينة ر�أ�س اخلري للمعاجلة .وقد بد�أت �شركة معادن للفو�سفات يف
�إنتاج الأمونيا بكميات جتارية يف �أكتوبر 2011م .وعقب ذلك بد�أ �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم جتاري ًا يف فرباير 2012م (راجع الق�سم رقم« 2-1-7-4الأداء
الت�شغيلي» من هذه الن�شرة).
تعمل ال�شركة حالي ًا على �إدخال تو�سعات �ضخمة يف �أعمال الفو�سفات من خالل تطوير من�ش�أة متكاملة لإنتاج الفو�سفات من خالل �شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة متلك ال�شركة ما ن�سبته % 60من ر�أ�سمالها بينما متلك �شركة موزاييك ما ن�سبته  %25و�شركة �سابك ما ن�سبته
 %15من ر�أ�سمالها� .أُبرمت اتفاقية م�شروع الإئتالف امل�شرتك التي تن�ص على ت�أ�سي�س �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات بتاريخ 1438/09/28هـ (املوافق
2013/08/05م) وملدة  25عام ًا تتجدد تلقائي ًا لفرتة خم�س �سنوات �إ�ضافية مامل يقم �أحد الأطراف ب�إخطار الآخرين بعدم رغبته يف التجديد قبل عامني من
تاريخ االنتهاء .يعر�ض الق�سم  8-2-1-14من هذه الن�شرة املزيد من التفا�صيل عن متويل البنية التحتية مل�شروع وعد ال�شمال من قبل وزارة املالية.
و�سيتم ت�شييد م�صنع �إنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية� ،إلى جانب املحطات التكميلية لإنتاج الأمونيا والأ�سمدة املركبة املُ�شيدة مبدينة
ر�أ�س اخلري وربطها مبدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية بوا�سطة خط �سكة حديد .و�سي�ضم امل�شروع املتكامل لإنتاج الفو�سفات  7م�صانع كربى ومرافقها
التابعة ،ويبلغ �إجمايل طاقتها الإنتاجية حوايل  16مليون طن �سنوي ًا ت�شتمل على  3مليون طن �سنوي ًا من الأ�سمدة الفو�سفاتية واملركبة بالإ�ضافة �إلى حوايل 440
�ألف طن �سنوي ًا من املنتجات الفو�سفاتية التحويلية مبا يف ذلك حام�ض الفو�سفوريك وثالثي فو�سفات ال�صوديوم والفو�سفات ثنائي و�أحادي الكال�سيوم.
كما تدر�س ال�شركة �إمكانية ا�ستك�شاف خمزون الفو�سفات يف منطقة �أم وعال على احلدود ال�شمالية للمملكة.
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بد�أ الإنتاج التجاري للأمونيا وثنائي فو�سفات الأمونيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري اعتبار ًا من �أكتوبر 2011م ،وفرباير 2012م على الرتتيب .وبلغ �إجمايل الإنتاج
ال�سنوي لق�سم معادن للفو�سفات عن عام 2013م حوايل  960.000طن من الأمونيا ،و  1.8مليون طن من ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،مقارنة ب�إنتاج  1.1مليون
طن من الأمونيا و  1.5مليون طن من ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف عام 2012م .فقد كان ذلك االنخفا�ض يف �إنتاج الأمونيا ب�سبب التمديد غري املتوقع لفرتة توقف
خمطط لها.
حققت مبيعات الأمونيا �إيرادات مببلغ  1.08مليار ريـال �سعودي يف عام 2013م ،مقارنة مببلغ  1.57مليار ريـال �سعودي يف عام 2012م .ويرجع ذلك االنخفا�ض
يف �إيرادات مبيعات الأمونيا يف عام � 2013إلى االنخفا�ض يف �إنتاج الأمونيا يف عام 2013م ،واالنخفا�ض يف �سعر الأمونيا خالل تلك الفرتة وا�ستخدام كميات كبرية
من الأمونيا داخلي ًا لتحقيق معدل �أعلى من �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم.
حققت مبيعات ثنائي فو�سفات الأمونيوم �إيرادات مببلغ  3.09مليار ريـال �سعودي يف عام 2013م ،مقارنة مببلغ  2.88مليار ريـال �سعودي يف عام 2012م .يرجع
�سبب تلك الزيادة يف �إيرادات مبيعات ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف عام 2013م ،على الرغم من انخفا�ض �سعره يف تلك الفرتة� ،إلى الزيادة يف حجم �إنتاج ثنائي
فو�سفات الأمونيوم خالل عام 2013م.
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تبا�شر �شركة معادن للفو�سفات �أعمال تعدين الفو�سفات يف اجلالميد.
الجالميد

يقع منجم اجلالميد مبنطقة �سرحان طريف ،وهي مدينة تقع �شمال اململكة ومتتد على طول احلدود مع الأردن والعراق .ويقع املنجم يف م�ساحة تبلغ  32.7كم
يف الإقليم ال�شمايل من اململكة ،على م�سافة  27كم تقريب ًا �شمال غرب قرية اجلالميد ،وعلى بعد  150كم جنوب �شرق مدينة طريف.

2
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ال�شركة القائمة بالأن�شطة التعدينية يف موقع اجلالميد هي �شركة كوميدات ال�سعودية املحدودة («كوميدات ال�سعودية») ،وهي �شركة مملوكة ملجموعة من مقاويل
الأن�شطة التعدينية من ذوي اخلربة ت�ضم �شركة التعدين املركزية لال�ستثمارات املحدودة وكوميدات الأردن وجمموعة كيري مبوجب عقد خدمات تعدينية ُمربم
مع �شركة معادن للفو�سفات بتاريخ 2007/10/01م .مدة العقد الأولية ثمانية �أعوام ،ومن املتوقع �أن ُيعاد طرح العقد بعد انتهائها .يلتزم مقاول التعدين بتوفري
كافة املعدات والعمالة واملواد اال�ستهالكية ملبا�شرة الأعمال باملنجم طوال فرتة �سريان العقد .وحتتفظ �شركة معادن للفو�سفات ب�إدارة اخلطط التعدينية طويلة
الأمد بالإ�ضافة �إلى جودة اخلام.
ميتد ترخي�ص الأن�شطة التعدينية مبوقع حزم اجلالميد ليغطي م�ساحة  49.6كم 2ت�ضم منجم اجلالميد و�أربعة مناجم حمتملة �أخرى مت اكت�شافها باملناطق
القريبة واملحيطة مبنجم اجلالميد .مت �إ�صدار ترخي�ص التعدين رقم ق 43/بتاريخ 1427/07/01هـ (املوافق 2006/07/27م) .ومدته  30عام ًا هجري ًا اعتبار ًا
من تاريخ الإ�صدار ،وتبلغ قيمة الإيجار ال�سنوية للم�ساحة حمل الرتخي�ص مبلغ  500.000ريـال �سعودي .يف عام 2013م ،مت ا�ستخراج حوايل  9.35مليون طن
من اخلام من منجم اجلالميد ،مقارنة با�ستخراج  7.45مليون طن من اخلام يف عام 2012م.
الموارد المعدنية واحتياطيات المعادن الخام -المناجم المنتجة

يو�ضح اجلدول �أدناه �إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف اجلالميد كما يف 2005م.
جدول رقم (� :)3-4إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف اجلالميد كما يف 2005م.
املوارد املعدنية
درجة العزل
(ن�سبة
خام�س
�أك�سيد
الف�سفور)

اجلالميد

امل�ستدل عليها

املقدرة

الإجمايل

امل�ستنبطة

الوزن
بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة خام�س
�أك�سيد
الف�سفور

الوزن
بالطن
(مليون
طن
مرتي)

ن�سبة
خام�س
�أك�سيد
الف�سفور

الوزن
بالطن
(مليون
طن
مرتي)

ن�سبة خام�س
�أك�سيد
الف�سفور

الوزن
بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة خام�س �أك�سيد الف�سفور

512

19.7

--

--

--

--

512

19.7

12

احتياطيات املعادن اخلام
درجة العزل
(ن�سبة خام�س
�أك�سيد الف�سفور)

اجلالميد*

12

م�ؤكد
الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)
201

الإجمايل

حمتمل

ن�سبة خام�س
�أك�سيد
الف�سفور

الوزن
بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة خام�س �أك�سيد
الف�سفور

20.30

--

--

الوزن
بالطن
(مليون طن
مرتي)
201

ن�سبة خام�س �أك�سيد الف�سفور

20.3

*يتم حالي ًا حتديث االحتياطيات

4 44 -44 -44 -4ن�شاط الك�شف والتنقيب
أم وعال البلوك (القطعة)  1إلى ( 20ما عدا البلوك (القطعة) )6

يقع البلوك (القطعة) من � 1إلى  20مبنجم �أم وعال على احلدود ال�شمالية للمملكة .ويقت�صر العمل احلايل يف البلوكات من � 1إلى  20مبنجم �أم وعال على احلفر
ال�ستك�شاف املوارد .ومت نقل رخ�صة التنقيب اخلا�صة بالبلوك (القطعة)  6مبنجم �أم وعال �إلى �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (راجع الق�سم رقم-10
« 3-1-3ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب  -نظرة عامة حول ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب  -تو�سيع عمليات الفو�سفات  -م�شروع وعد ال�شمال  -نظرة عامة على
ن�شاط الك�شف والتنقيب» من هذه الن�شرة).
جتري �أعمال الك�شف والتنقيب يف البلوك (القطعة) من � 1إلى ( 20با�ستثناء البلوك (القطعة)  )6مبنجم �أم وعال وفق ًا لرخ�صة اال�ستك�شاف اخلا�صة مبنطقة
�أم وعال التي تغطي م�ساحة  1.747كم مربع ،حيث �صدرت هذه الرخ�صة يف البداية بتاريخ 1420/4/4هـ (املوافق  17يوليو 1999م) ملدة � 5سنوات هجرية .ومت
جتديد الرخ�صة ملدة � 4سنوات بتاريخ 1425/4/6هـ (املوافق 2004/5/ 25م) وملدة � 5سنوات �أخرى بتاريخ 1430/12/28هـ (املوافق 2009/12/15م) .وتقوم
ال�شركة حالي ًا ب�إجراءات جتديد الرخ�صة ملدة � 5أعوام �إ�ضافية.
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الجالميد البلوك (القطعة) من أ 1إلى أ11

يقع البلوك (القطعة) من �أ� 1إلى �أ 11من منجم اجلالميد على احلدود ال�شمالية للمملكة .ويقت�صر العمل احلايل يف البلوك (القطعة) من �أ� 1إلى �أ 11من منجم
اجلالميد على احلفر ال�ستك�شاف املوارد.
جتري �أعمال الك�شف والتنقيب يف البلوك (القطعة) من �أ� 1إلى �أ 11من منجم اجلالميد وفق ًا لرخ�صة اال�ستك�شاف اخلا�صة مبنطقة اجلالميد التي تغطي م�ساحة
 928كم مربع ،حيث �صدرت هذه الرخ�صة يف البداية بتاريخ 1420/4/4هـ (املوافق  17يوليو 1999م) ملدة � 5سنوات هجرية .ومت جتديد الرخ�صة ملدة � 4سنوات
بتاريخ 1425/4/6هـ (املوافق 2004/5/ 25م) وملدة � 5سنوات �أخرى بتاريخ 1430/12/28هـ (املوافق 2009/12/15م) .وتقوم ال�شركة حالي ًا ب�إجراءات جتديد
الرخ�صة ملدة � 5أعوام �إ�ضافية.
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يو�ضح اجلدول �أدناه �إجمايل املوارد املعدنية ملناجم الفو�سفات اجلاري ا�ستك�شافها وتقييمها كما يف ٢٠١٤م.
جدول رقم (� :)4-4إجمايل املوارد املعدنية ملناجم الفو�سفات اجلاري ا�ستك�شافها وتقييمها كما يف ٢٠١٤م.
املوارد املعدنية
درجة
العزل
(ن�سبة
خام�س
�أك�سيد
الف�سفور)

امل�ستدل عليها

املقدرة
الوزن
بالطن
(مليون
طن
مرتي)

ن�سبة
خام�س
�أك�سيد
الف�سفور

الوزن
بالطن
(مليون
طن
مرتي)

�أم وعال (البلوك (القطعة) 10

12

-

-

113

اجلالميد (البلوك (القطعة) �أ� 1إلى �أ*)11

12

-

-

-

امل�ستنبطة

ن�سبة
خام�س
�أك�سيد
الف�سفور

الإجمايل
ن�سبة
خام�س
�أك�سيد
الف�سفور

الوزن
بالطن
(مليون
طن
مرتي)

ن�سبة خام�س
�أك�سيد
الف�سفور

الوزن
بالطن
(مليون طن
مرتي)

13.7

414

14.6

527

14.3

-

362

16.9

362

16.9

*يتم حالي ًا حتديث االحتياطيات
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جتري معاجلة اخلام امل�ستخرج من منجم اجلالميد يف م�صنع اال�ستخال�ص باملوقع لإنتاج الفو�سفات املركز ،والذي يتم نقله الحق ًا بوا�سطة ال�سكك احلديدية �إلى
م�صنع �إنتاج الأ�سمدة مبدينة ر�أ�س اخلري لإنتاج ثنائي و�أحادي فو�سفات الأمونيوم.
الجالميد

ي�ستخدم م�صنع اال�ستخال�ص باجلالميد لعمليات التك�سري والغ�سيل ونزع الطني ،والتعومي والتجفيف لإزالة الكال�سيوم وكربونات املغن�سيوم من اخلام ،ثم �إنتاج
الفو�سفات املركز املنا�سب لال�ستخدام يف �صناعة حم�ض الفو�سفوريك بالطريقة الرطبة ،وزيادة ن�سبة الفو�سفات يف اخلام مع تخفي�ض ن�سب املعادن ال�ضارة
الأخرى .وتبلغ الطاقة الإنتاجية الت�صميمية للم�صنع حوايل  5.02مليون طن �سنوي ًا (على �أ�سا�س جاف) من الفو�سفات املركز ،والتي حتتاج حلوايل  11.6مليون
طن �سنوي ًا من اخلام (على �أ�سا�س جاف) .بالإ�ضافة �إلى ذلك فقد مت �ضخ ا�ستثمارات �ضخمة يف البنية التحتية ال�صناعية مبوقع اجلالميد ،مبا يف ذلك حمطة
لتوليد الطاقة ،ومرافق لإنتاج ومعاجلة وتوزيع املياه ال�صاحلة لل�شرب ،والطرق و�شبكات االت�صاالت.
وقد بلغ �إنتاج م�صنع اال�ستخال�ص باجلالميد  2.99مليون طن تقريب ًا (على �أ�سا�س جاف) من الفو�سفات املركز عام 2013م ،مقارنة ب�إنتاجه املقدر بـ  3مليون
طن (على �أ�سا�س جاف) من الفو�سفات املركز يف عام 2012م.
مدينة رأس الخير

جتري معاجلة الفو�سفات املركز يف م�صانع �إنتاج الأ�سمدة مبدينة ر�أ�س اخلري لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم �أو �أحادي فو�سفات الأمونيوم .ويتم احل�صول على
الكربيت والغاز الطبيعي واملواد اخلام الرئي�سية الإ�ضافية من �شركة �أرامكو ال�سعودية .كما يت�ألف جممع ر�أ�س اخلري من م�صنع حلم�ض الكربيتيك ،وم�صنع
حلم�ض الفو�سفوريك ،وم�صنع لإنتاج الأمونيا ،وم�صنع لإنتاج الفو�سفات �أحادي وثنائي الأمونيوم ،بالإ�ضافة �إلى حمطة للتوليد امل�شرتك والتحلية.
وت�شتمل هذه املرافق على ميناء وغريها من البنية التحتية امل�ستخدمة من قبل كل من �شركة معادن للفو�سفات لتنفيذ �أن�شطة ال�شركة بالن�سبة للفو�سفات ،و�شركة
معادن للبوك�سايت والألومينا ،و�شركة معادن للأملنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة لتنفيذ �أن�شطة ال�شركة بالن�سبة للأملنيوم ،كما ورد مبزيد من التف�صيل يف الق�سم
رقم « 9-1-7-4البنية التحتية امل�شرتكة» �أدناه .كما �أن قرب مدينة ر�أ�س اخلري من حمطات وم�صانع �إنتاج ونقل الوقود والغاز يف الإقليم ال�شرقي من اململكة،
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مبا يف ذلك ر�أ�س تنورة ،ب�صفته �أكرب ميناء على م�ستوى العامل لت�صدير النفط ،يعني وجود �شبكة �شا�سعة من �شبكات التغذية ومن�ش�آت التخزين يعتمد عليها عند
احلاجة.
وقد �أبرمت �شركة معادن للفو�سفات اتفاقية دعم فني مع �شركة �سابك (من خالل �شركة �سافكو) لتوفر مبوجبه خدمات تدريبية للعمالة الفنية ب�شركة معادن
للفو�سفات� ،إلى جانب توفري الدعم الإداري وال�صيانة والت�شغيل للم�شروع فيما يتعلق بت�شغيل م�صنع الأ�سمدة مبدينة ر�أ�س اخلري .كما تعاقدت �شركة معادن
للفو�سفات مع متخ�ص�صني لتقدمي الدعم الفني والت�شغيلي و�أعمال ال�صيانة والتدريب بخ�صو�ص امل�صانع القائمة يف مدينة ر�أ�س اخلري ،حيث تعاقدت مع �شركة
�أوتوتك لتوفري تلك اخلدمات بالن�سبة مل�صنع حم�ض الكربيتيك؛ و�شركتي �سام�سوجن و�أوديه ( )Uhdeلتوفري تلك اخلدمات بالن�سبة مل�صنع الأمونيا؛ كما تعاقدت
مع �شركتي دراغادو�س و�إنكرو ( )Incroلتوفري تلك اخلدمات مل�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم؛ بالإ�ضافة �إلى التعاقد مع �شركتي يارا فرن�سا و لتوين ()Litwin
لتوفري تلك اخلدمات مل�صنع حام�ض الفو�سفوريك.
بلغ �إنتاج �شركة معادن للفو�سفات من حبيبات ثنائي فو�سفات الأمونيوم حوايل  1.82مليون طن يف عام 2013م ،مقارنة ب�إنتاج  1.53مليون طن يف عام 2012م.
ومن املتوقع �أن يبلغ �إنتاج �شركة معادن للفو�سفات ،بطاقتها الكاملة ،من حبيبات ثنائي فو�سفات الأمونيوم حوايل  2.9مليون طن �سنوي ًا .كما تتمتع �شركة معادن
للفو�سفات بخيار �إنتاج �أحادي فو�سفات الأمونيوم بد ًال من ثنائي فو�سفات الأمونيوم� ،إذا متيز �إنتاج الفو�سفات �أحادي الأمونيوم مبيزة مالية �أف�ضل .ويتم ت�صدير
�إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم �إلى الأ�سواق الدولية .ويورد �إنتاج الأمونيا �إلى م�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،والفائ�ض من الأمونيا ،والذي مت توفريه لتغطية
�أي تو�سع م�ستقبلي يف م�صنع �إنتاج �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم ،يجري ت�صديره حالي ًا �إلى الأ�سواق الدولية و ُيباع من خالل �شركة �سابك ،فور تلبية طلبات
ال�سوق املحلي.
فيما يلي �شكل يبني ت�سل�سل عمليات انتاج الفو�سفات واملزيد من التفا�صيل عن املرافق ذات ال�صلة:
ال�شكل ( :)2-4ت�سل�سل عمليات انتاج الفو�سفات واملزيد من تفا�صيل عن املرافق ذات ال�صلة.

مصنع حمض الكبريتيك

يتم �إنتاج حم�ض الكربيتيك يف م�صنع حم�ض الكربيتيك با�ستخدام الكربيت املن�صهر واملورد من �شركة �أرامكو ال�سعودية مبوجب �شروط و�أحكام عقد توريد
الكربيت املربم .تبلغ الطاقة الإنتاجية مل�صنع حم�ض الكربيتيك حوايل  4.66مليون طن �سنوي ًا من حم�ض الكربيتيك ،ويحتاج �إلى حوايل  1.5مليون طن �سنوي ًا
من الكربيت املن�صهر .يف عام 2013م� ،أنتج م�صنع حم�ض الكربيتيك حوايل  2.97مليون طن من حم�ض الكربيتيك .يغذي م�صنع حم�ض الكربيتيك م�صنع
حم�ض الفو�سفوريك ب�إنتاجه من حم�ض الكربيتيك الالزم لإنتاج حم�ض الفو�سفوريك .كما ينتج م�صنع حم�ض الكربيتيك بخار عايل الكثافة (ال�ضغط) و�شديد
احلرارة والذي ي�ستخدم يف حمطة التوليد امل�شرتك والتحلية لتوليد الطاقة الالزمة لت�شغيل من�ش�آت مدينة ر�أ�س اخلري.
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يتم ت�صنيع حم�ض الفو�سفوريك يف م�صنع حم�ض الفو�سفوريك بوا�سطة حم�ض الكربيتيك املورد من م�صنع حم�ض الكربيتيك ،والفو�سفات املركز الناجت من
م�صنع اال�ستخال�ص باجلالميد والكاولني املورد من �شركة املعادن ال�صناعية .ويف حال انقطع التوريد من م�صنع اال�ستخال�ص باجلالميد ،ف�إن من�ش�أة التخزين
باملوقع ،والتي ت�سع حوايل  200.000طن من الفو�سفات اخلام ،تعمل على دعم ا�ستمرار �إنتاج حم�ض الفو�سفوريك ملدة  14يوم ًا.
ويتم انتاج حم�ض الفو�سفوريك بامل�صنع من خالل ثالث خطوط �إنتاجية م�ستقلة .وتبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية للخطوط الثالثة جمتمعني من حم�ض
الفو�سفوريك حوايل  1.37مليون طن �سنوي ًا ،والتي حتتاج حلوايل  5.02مليون طن �سنوي ًا من الفو�سفات املركز ،و  4.5مليون طن �سنوي ًا من حم�ض الكربيتيك.
يف عام 2013م� ،أنتج م�صنع حم�ض الفو�سفوريك حوايل  0.86مليون طن من حم�ض الفو�سفوريك  .ويتم توريد �إنتاج حم�ض الفو�سفوريك �إلى م�صنع ثنائي
فو�سفات الأمونيوم لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم.
�أ�سفر حادث حريق �أ�صاب �سري تفريغ �صخور الفو�سفات عام 2013م عن �أ�ضرار مبن�ش�أة تفريغ �صخور الفو�سفات ،وا�ستغرق �إ�صالحه حوايل ثالثة �أ�شهر .مل
ي�صب �أي عامل بالأذى يف هذا احلادث ،كما مل ي�ؤثر ذلك التوقف على قدرة ال�شركة على تلبية التزاماتها جتاه عمالئها ،ونظر ًا للآليات البديلة املتوافرة باملوقع
لنقل �صخور الفو�سفات بوا�سطة ال�شاحنات وو�سائل النقل الربية .ونتيجة لهذا احلادث تقدمت �شركة معادن للفو�سفات مبطالبة ل�شركة الت�أمني لتعوي�ضها مببلغ
 69.400.000ريال �سعودي الذي ميثل قيمة ال�ضرر واخل�سائر (ال�شامل لكلفة �إ�صالح ال�سري وتوقف االنتاج خالل هذه الفرتة) والتي تكبدتها �شركة معادن
للفو�سفات من جراء هذا احلدث .وقد وافقت �شركة الت�أمني على مبلغ تعوي�ض قدره  42.000.000ريال �سعودي (بعد اخل�صومات) ح�صلت �شركة معادن
للفو�سفات على جزء منه بواقع  30.300.000ريال �سعودي بحيث �أن املبالغ املطالب بها املتبقية �سيتم دفعها يف وقت الحق من قبل �شركة الت�أمني .وال يوجد �أي
اعرتا�ضات او امور معلقة بهذا اخل�صو�ص.
مصنع األمونيا

يتم ت�صنيع و�إنتاج الأمونيا يف م�صنع الأمونيا با�ستخدام الغاز الطبيعي الذي يتم احل�صول عليه من �شركة �أرامكو ال�سعودية والتي متتلك خط غاز خم�ص�ص
لتغذية مدينة ر�أ�س اخلري باحتياجاتها من الغاز الطبيعي الكافية لتلبية االحتياجات اليومية مل�صنع الأمونيا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية مل�صنع الأمونيا حوايل  1.09مليون طن �سنوي ًا من الأمونيا .يف عام 2013م� ،أنتج م�صنع الأمونيا حوايل  0.96مليون طن من الأمونيا مت
توريد  0.41مليون طن تقريب ًا منها �إلى م�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم لت�ستخدم يف �إنتاج �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .مع توفري الفائ�ض من �إنتاج الأمونيا
لتغطية �أي تو�سع م�ستقبلي يف م�صنع �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،حيث يكفي �إنتاج الأمونيا لتوريد الأمونيا الالزمة لإنتاج  2مليون طن �سنوي ًا من ثنائي فو�سفات
الأمونيوم .ويف الوقت احلايل ،يتم ت�صدير الفائ�ض من �إنتاج الأمونيا �إلى الأ�سواق الدولية وتقوم �شركة �سابك ببيعه ،وذلك بعد تلبية طلبات ال�سوق املحلي منها.
مصنع ثنائي فوسفات األمونيوم

يجري ت�صنيع ثنائي فو�سفات الأمونيوم مب�صنع �إنتاجه با�ستخدام الأمونيا الواردة من م�صنع الأمونيا وحم�ض الفو�سفوريك الوارد من م�صنع �إنتاج حم�ض
الفو�سفوريك .ويف حال انقطع التوريد من م�صنع الأمونيا ،فيمكن �أن توفر مرافق التخزين باملوقع ،والتي تبلغ �سعتها التخزينية حوايل  58.000طن من الأمونيا،
املوارد الالزمة لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ملدة  29يوم ًا ،ومن املتوقع �أن يكون ذلك كافي ًا ل�ضمان توفري الكمية املنا�سبة من الأمونيا مل�صانع ثنائي فو�سفات
الأمونيوم حال تعطل م�صنع الأمونيا لإجراء �أعمال ال�صيانة غري املخطط لها.
ويجري ت�شغيل �أربع خطوط �إنتاج م�ستقلة لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم مب�صنع �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،اثنني منهم قادرين على �إنتاج الفو�سفات
�أحادي الأمونيوم� ،إذا �أ�صبح �إنتاج الفو�سفات �أحادي الأمونيوم �أكرث جدوى من الناحية االقت�صادية .وتبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية للخطوط الأربعة لإنتاج ثنائي
فو�سفات الأمونيوم حوايل  2.92مليون طن �سنوي ًا من ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،وت�ستهلك حوايل  1.37مليون طن من حم�ض الفو�سفوريك �سنوي ًا ،بالإ�ضافة �إلى
 0.65مليون طن من الأمونيا �سنوي ًا .وتبلغ �سعة املرافق التخزينية باملوقع حوايل  200.000طن من ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،وهو ما ي�شكل �إنتاج  22يوم ًا ،وت�سمح
للم�صنع با�ستمرار عمله يف ظل ظروف توقف ال�شحن �أو التقلبات ق�صرية الأمد يف الطلب على املنتج.
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حتتاج عمليات �شركة معادن للفو�سفات �إلى وجود بنية حتتية �ضخمة لتدعمها .وتقوم �أن�شطة �شركة معادن للفو�سفات على بنية حتتية خم�ص�صة فقط ال�ستخدامات
�شركة معادن للفو�سفات مبدينة ر�أ�س اخلري («البنية التحتية ل�شركة معادن للفو�سفات») بالإ�ضافة �إلى بنية حتتية �أخرى ي�شرتك يف ا�ستخدامها كل من �شركة
معادن للفو�سفات يف تنفيذ عمليات الفو�سفات اخلا�صة بال�شركة ،و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ،و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة («البنية
التحتية امل�شرتكة»).
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ت�ضم البنية التحتية ل�شركة معادن للفو�سفات حمطة لتوليد الطاقة قادرة على توليد  135ميجا وات تقريب ًا من الكهرباء يومي ًا وحمطة لتحلية املياه قادرة على �إنتاج
 40.000مرت مكعب من املاء املُحلى يومي ًا .كما ي�ستخدم امل�صنع الفائ�ض من البخار الناجت عن م�صانع �إنتاج حم�ض الكربيتيك والأمونيا .ثم تُباع الطاقة الفائ�ضة
�إلى �شركة الكهرباء ال�سعودية لتغذية �شبكة توزيع الكهرباء الوطنية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التو�صيل بال�شبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء يوفر م�صدر ًا بدي ًال
للطاقة عند احلاجة لذلك .وقد مت �إن�شاء نظام لتربيد مياه البحر لتغذية م�صانع �إنتاج حم�ض الكربيتيك والأمونيا باملاء البارد ،وتوفري املياه ملحطة حتلية املياه.
ت�ضم البنية التحتية الأخرى العديد من املرافق ملعاجلة مياه ال�شرب ،ومياه الأمطار ،ومعاجلة املاء املتدفق ومياه ال�صرف ،والتهوية وتوزيع املواد الو�سيطة ،ومناولة
الفو�سفات املركز ،و�أنظمة التحكم املتكاملة ،الأمن و�شبكات االت�صاالت ،وحتميل الأحما�ض ،وا�ستالم الكربيت امل�سال ،والطرق واملمرات ،وجتهيزات الإ�ضاءة،
ومكاتب الأمن واملكاتب الإدارية.
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يت�شارك يف ا�ستغالل البنية التحتية امل�شرتكة كل من �شركة معادن للفو�سفات يف تنفيذ عمليات الفو�سفات املتعلقة بال�شركة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا،
و�شركة معادن للأملنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة يف تنفيذ عمليات الأملنيوم املتعلقة بال�شركة .وت�ضم تلك املرافق ميناء مدينة ر�أ�س اخلري لأغرا�ض ت�صدير
ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم ،والأمونيا والأملنيوم ،وال�سترياد املواد اخلام� ،إلى جانب خطوط ال�سكك احلديدية لنقل الفو�سفات اخلام
والبوك�سايت من اجلالميد والبعيثة (على الرتتيب) �إلى مدينة ر�أ�س اخلري وغريها من مرافق البنية التحتية الأخرى مبا يف ذلك مرافق الإقامة واالت�صاالت،
والتي ترد معلومات مف�صلة لها �أدناه.
المينـاء

عمدت امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ال�سعودية �إلى ت�شييد ميناء �ضمن �أعمال تطوير مدينة ر�أ�س اخلري ،ليعنى بتقدمي اخلدمات الالزمة لأعمال الت�صدير واال�سترياد
ذات ال�صلة ب�أن�شطة ال�شركة .وت�ضطلع امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ال�سعودية ب�إدارة وت�شغيل و�صيانة امليناء.
يت�ألف امليناء من ثالثة �أر�صفة� ،أحدها للب�ضائع ال�سائبة اجلافة (مثل ثنائي فو�سفات الأمونيوم) ،و�آخر للب�ضائع العامة والأخري للب�ضائع ال�سائلة ،يف حدود حو�ض
امليناء البالغ  2.4كم ×  1.4كم وبطول  24كم ،وقناة مالحة يبلغ عر�ضها  175مرت .وقد مت ت�صميم امليناء لي�ستقبل ال�سفن القادمة بحمولة ت�صل �إلى 70.000
طن من احلمولة امل�سموح بها ،ل�ضمان توفري القدرة الكافية ال�ستقبال ال�سفن الأكرب وامل�شاركة يف جمال ت�صدير ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم .وقد
مت مراعاة �إ�ضافة �أر�صفة جديدة يف امل�ستقبل عند احلاجة �إليها يف الت�صميم الرئي�سي للميناء.
السكك الحديدية

فيما يتعلق ب�أعمال تطوير مدينة ر�أ�س اخلري ،فقد مت �إن�شاء خط �سكة حديد للربط بني اجلالميد والبعيثة وبني مدينة ر�أ�س اخلري ومدينة اجلبيل ال�صناعية،
كجزء من خط ال�سكة احلديد اجلديدة ال�شمايل  -اجلنوبي املمتد من الريا�ض �إلى احلديثة .ويبلغ طول ال�سكة احلديدية الإجمايل حوايل  2400كم ،وميكن
ا�ستخدامه يف نقل املعادن بالإ�ضافة �إلى الركاب وال�شحنات العامة .ويبلغ طول ذلك اخلط التعديني حوايل  1.486كم ويربط ما بني منجم الفو�سفات يف
اجلالميد ومنجم البوك�سايت يف الزبرية وبني م�صانع ومن�ش�آت املعاجلة يف مدينة ر�أ�س اخلري.
قام �صندوق اال�ستثمارات العامة بالإن�شاء والتمويل بالكامل ،ومل تكن ال�شركة م�سئولة عن �أية تكاليف متعلقة بتطوير ال�سكك احلديدية .ومبوجب اتفاقية نقل مربمة
بني �شركة معادن للفو�سفات وال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية ،وافقت ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية على �إمداد �شركة معادن للفو�سفات بخدمات
النقل وخدمات عقود النقل للفو�سفات املركز من م�صنع اال�ستخال�ص باجلالميد �إلى م�صانع املعاجلة مبدينة ر�أ�س اخلري .وت�سدد �شركة معادن للفو�سفات ر�سوم ًا
نظري ا�ستخدامها خلدمات ال�سكك احلديدية.
اإلسكان

يتوفر جممع �سكني للعزاب مبدينة ر�أ�س اخلري متلكه وتديره �شركة معادن للبنية التحتية وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل لل�شركة ،ويوفر هذا
املجمع م�ساكن خلدمة  2500موظف من العاملني ب�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم .كما تعمل �شركة معادن للبنية التحتية على تطوير م�شروع
م�ساكن عائلية يف اجلبيل ،لتوفري امل�ساكن لأ�سر العاملني ب�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم.
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عم ًال ب�أحكام اتفاقية م�شروع االئتالف امل�شرتك املربمة بني ال�شركة و�شركة �سابك ،فقد �أبرم كال الطرفني العديد من االتفاقيات مع �شركة معادن للفو�سفات
وجميع ال�شركات الأخرى املعنية بت�سويق ثنائي فو�سفات الأمونيوم وفائ�ض �إنتاج �شركة معادن للفو�سفات من الأمونيا .وتتحمل ال�شركة و�شركة �سابك مبوجب تلك
االتفاقيات م�سئولية ت�سويق �إنتاج �إجمايل ثنائي فو�سفات الأمونيوم وفائ�ض �إنتاج الأمونيا بح�ص�ص متنا�سبة مع ح�صة كل منهما يف ملكية �شركة معادن للفو�سفات
�أي  %30و %70على الرتتيب (وح�سبما يتم تعدليها من حني لآخر) ،مع ح�صولهما على ر�سوم الت�سويق املنا�سبة من �شركة معادن للفو�سفات.
57

كما �أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سويق مع �شركة �سابك بتاريخ 2012/5/22م اتفقا مبوجبها على �أن يعنى كل منهم بت�سويق  %50من �إجمايل �إنتاج ثنائي فو�سفات
الأمونيوم ،وتخت�ص ال�شركة و�شركة �سابك بت�سويق �إجمايل فائ�ض �إنتاج الأمونيا ،وذلك حتى نهاية عام 2016م .واعتبار ًا من يناير 2016م بالن�سبة لإنتاج ثنائي
فو�سفات الأمونيوم ،واعتبار ًا من يناير 2017م بالن�سبة لفائ�ض �إنتاج الأمونيا ،يعود كل من ال�شركة و�شركة �سابك �إلى حقوقهم الت�سويقية الأ�صلية ( %70لل�شركة،
و  %30ل�شركة �سابك) واملن�صو�ص عليها يف اتفاقيات الت�سويق املعنية .وبعد تلبية احتياجات ال�سوق املحلي من الأمونيا ،يتم ت�صدير ثنائي فو�سفات الأمونيوم
والأمونيا �إلى الأ�سواق الدولية.
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كل من
يعمل على �إدارة �شركة معادن للفو�سفات جمل�س مديرين ي�ضم � 6أع�ضاء ،مت تعيني  4منهم من قبل ال�شركة و 2من قبل �شركة �سابك .وتقوم ال�شركة بتعيني ٍ
رئي�س جمل�س املديرين ،واملدير التنفيذي ل�شركة معادن للفو�سفات ،بينما تخت�ص �سابك بتعيني املدير املايل.
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لمحة عامة

تعكف ال�شركة على تو�سعة عملياتها يف �إنتاج الفو�سفات من خالل تطوير م�صنع متكامل للفو�سفات يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ومدينة ر�أ�س اخلري
(«م�شروع وعد ال�شمال»)� .إذ ي�ضطلع بتنفيذ م�شروع وعد ال�شمال �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ي�شرتك يف ملكيتها
كل من ال�شركة (بن�سبة  )%60و�شركة موزاييك (بن�سبة  )%25و�شركة �سابك (بن�سبة .)%15
ويهدف م�شروع وعد ال�شمال ال�ستغالل املخزون ال�ضخم من الفو�سفات يف موقع اخلرباء مبدينة طريف وا�ستغالل الغاز الطبيعي والكربيت يف ت�صنيع الأ�سمدة
الفو�سفاتية واملركبة ،بالإ�ضافة �إلى املنتجات التحويلية للفو�سفات ،مبا يف ذلك حم�ض الفو�سفوريك النقي ،وثالثي فو�سفات ال�صوديوم ،والفو�سفات ثنائي و�أحادي
الكال�سيوم.
ي�شمل م�شروع وعد ال�شمال تطوير م�صنع ا�ستخال�ص ،وم�صنع لإنتاج حم�ض الكربيتيك وحم�ض الفو�سفوريك مبدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ،ذلك
بالإ�ضافة �إلى م�صنع لإنتاج الأمونيا وم�صنع للفو�سفات ثنائي الأمونيوم مبدينة ر�أ�س اخلري .و�سيتم ربط املوقعني من خالل خط �سكة حديد .ومن املتوقع �أن يبد�أ
الإنتاج من املن�ش�أة املتكاملة للفو�سفات يف الربع الأخري من عام 2016م ،وبعد اكتماله ،قد ي�صل متو�سط طاقته الإنتاجية �إلى  16مليون طن �سنوي ًا ،تنق�سم �إلى
 3مليون طن �سنوي ًا تقريب ًا من الأ�سمدة الفو�سفاتية واملركبة ،بالإ�ضافة �إلى حوايل  440.000طن �سنوي ًا من املنتجات التحويلية للفو�سفات ،مبا يف ذلك حم�ض
الفو�سفوريك النقي ،وثالثي فو�سفات ال�صوديوم ،والفو�سفات �أحادي وثنائي الكال�سيوم .وقد بلغ �إجمايل التكلفة املقدرة لإن�شاء م�صنع الفو�سفات املتكامل حوايل
 28مليار ريـال �سعودي .وجتدر اال�شارة الى �أنه مل يحدث �أي ت�أخري يف م�شروع وعد ال�شمال حتى تاريخ هذه الن�شرة.
للمزيد من املعلومات حول م�شروع وعد ال�شمال ،راجع الق�سم « 1-1-3-10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب  -نظرة عامة على ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب -

تو�سيع عمليات الفو�سفات  -م�شروع وعد ال�شمال» من هذه الن�شرة.
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تبا�شر ال�شركة �أعمالها يف جمال الأملنيوم من خالل �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة .وكل �شركة من تلك
ال�شركات ذات م�سئولية حمدودة ،وي�شرتك يف ملكيتها كل من ال�شركة (بن�سبة  )%74.9و�شركة الكوا (بن�سبة  ،)%25.1وقد مت �إن�شاء تلك ال�شركات بهدف
ا�ستك�شاف مناجم البوك�سايت باململكة لإنتاج الأملنيوم لال�ستخدام املحلي والت�صدير للأ�سواق اخلارجية .تُعنى �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا با�ستك�شاف
والتنقيب عن البوك�سايت وتنقية الألومينا ،بينما تُعنى �شركة معادن للأملنيوم ب�إنتاج الأملنيوم ،وتُعنى �شركة معادن للدرفلة ب�إنتاج �ألواح الأملنيوم.
وقد مت ت�أ�سي�س تلك ال�شركات مبوجب اتفاقية م�شروع �إئتالف م�شرتك مربمة بتاريخ 2009/12/20م (ثم مت تعديلها الحق ًا بتاريخ 2010/03/30م) وملدة 30
عام ًاُ ،تدد تلقائي ًا ملدة  20عام ًا ،ما مل يتفق الأطراف على غري ذلك قبل تاريخ انتهاء املدة الأولية بعامني على الأقل� ،أو ما مل يتم ف�سخ االتفاقية مبوجب بنودها.
وبعد ذلك ،ميكن متديد االتفاقية �إلى فرتات طول كل منها � 10سنوات مبوجب اتفاق بني الطرفني .يعر�ض الق�سم رقم « 1-14املعلومات القانونية  -العقود
اجلوهرية» من هذه الن�شرة ،ملخ�ص ًا لل�شروط والأحكام املادية التفاقية م�شروع االئتالف امل�شرتك لإنتاج الأملنيوم.
تبا�شر �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ،و�شركة معادن للأملنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة� ،أن�شطتها يف �صناعة الأملنيوم يف موقعني متكاملني هما مناجم التعدين
الكائنة يف البعيثة والتي ت�ضم منجم البوك�سايت وم�صنع ال�سحق واملناولة ،بالإ�ضافة �إلى م�صفاة الألومينا وم�صهر الأملنيوم وم�صنع الدرفلة يف مدينة ر�أ�س اخلري.
ويتم نقل خام البوك�سايت امل�ستخرج من البعيثة بوا�سطة القطار �إلى م�صانع املعاجلة مبدينة ر�أ�س اخلري .وتتم معاجلة خام البوك�سايت يف م�صفاة الألومينا ،ثم
ي�ستخدم الإنتاج من الألومينا ب�صفة �أ�سا�سية كمعدن خام مل�صهر الأملنيوم بامل�شروع.
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بد�أ �إنتاج �سبائك الأملنيوم يف دي�سمرب 2012م وبلغ �إجمايل الإنتاج ال�سنوي منه لعام 2013م حوايل  187.000طن ،حققت �إيرادات بلغت  1.02مليار ريـال �سعودي
يف عام 2013م.
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تبا�شر �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا �أعمالها التعدينية يف موقع البعيثة.
البعيثة

يقع منجم البعيثة للبوك�سايت يف حمافظة الق�صيم يف املنطقة ال�شمالية  -ال�شرقية من اململكة ،على م�سافة  440كم �شمال غرب مدينة الريا�ض و 600كم تقريب ًا
�شمال غرب مدينة ر�أ�س اخلري .يتم ا�ستخراج البوك�سايت يف منطقة املوارد اجلنوبية من خالل �إتباع تقنيات التعدين من املناجم املفتوحة ،ثم ينقل �إلى م�صانع
املعاجلة يف مدينة ر�أ�س اخلري ،مع �إعادة خملفات عمليات احلفر �إلى املناطق التي مت التعدين فيها �سابق ًا.
تت�ألف مرافق املعاجلة مبوقع املنجم من حمطة طحن ثنائية املراحل ،والتي تعمل على طحن البوك�سايت اخلام �إلى احلجم املنا�سب للنقل واملعاجلة من خالل
طواحني ال�سحق يف م�صفاة الألومينا مبدينة ر�أ�س اخلري .بد�أت مرافق املعاجلة باملنجم عملها يف عام 2014م ،وهي م�صممة ملعاجلة  4مليون طن من خام
البوك�سايت �سنوي ًا .وﺘ�ﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ للمنجم مداخل وﻃﺮق و�ﺻﺮف �ﺻﺤﻲ و�ﺁﺑﺎر وخط �إمداد ﺑﺎﻤﻟﻴﺎﻩ و�أنظمة اﺗ�صاالت متكاملة و�شبكات للمجاري و�شبكات
كهربائية و�شبكة خدمات عامة و�سكن للعاملني.
تدير �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ثالث مناجم مرخ�صة ال�ستخراج اخلام من موقع البعيثة� .صدر الرتخي�صان الأول والثاين مبوجب القرارين الوزاريني
رقم ق 6/و ق ،7/على التوايل ،حيث يغطيان م�ساحة  50كم مربع ،و�صدرا بتاريخ 1428/01/25هـ (املوافق 2007/02/13م) .بينما �صدر الرتخي�ص الثالث
مبوجب القرار الوزاري رقم ق ،8/ويغطي م�ساحة  47.76كم مربع ،و�صادر بتاريخ 1428/01/25هـ (املوافق 2007/02/13م) .وقد ُمنحت هذه الرتاخي�ص
ال�ستخراج خامات البوك�سايت واملعادن امل�صاحبة له ،وبلغت قيمة الإيجار ال�سنوية للفم�ساحة  500.000ريـال �سعودي بالن�سبة لأول ترخي�صني �صادرين ،وبلغت
 477.600ريـال �سعودي بالن�سبة للرتخي�ص الأخري.
وقد بد�أ املنجم عمله يف مايو 2014م ،ومت ت�سليم �أول �شحنة من البوك�سايت امل�ستخرج من املنجم �إلى مدينة ر�أ�س اخلري .ومن املتوقع �أن ي�صل �إنتاجه ،عندما يعمل
ب�صورة كاملة �إلى حوايل  4مليون طن من البوك�سايت �سنوي ًا.
الموارد المعدنية واحتياطيات المعادن الخام  -المناجم المنتجة

يو�ضح اجلدول �أدناه �إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف موقع البعيثة كما يف ٢٠١١م.
جدول رقم (� :)5-4إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف موقع البعيثة كما يف ٢٠١١م.
املوارد املعدنية

البعيثة

امل�ستدل عليها

املقدرة

الإجمايل

امل�ستنبطة

درجة العزل
(ن�سبة
�إجمايل
الألومينا
املتوفرة)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة
�إجمايل
الألومينا
املتوفرة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة �إجمايل
الألومينا
املتوفرة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة
�إجمايل
الألومينا
املتوفرة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة
�إجمايل
الألومينا
املتوفرة

40

83

50.5

136

48.9

79

50.0

298.9

49.6

احتياطيات املعادن اخلام

البعيثة

م�ؤكد

حمتمل

درجة العزل
(ن�سبة
�إجمايل
الألومينا
املتوفرة)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة
�إجمايل
الألومينا
املتوفرة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة �إجمايل
الألومينا
املتوفرة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة �إجمايل الألومينا املتوفرة

40

85

48.7

135

46.3

220

47.2
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الزبيرة

تعمل ال�شركة حالي ًا على درا�سة جدوى الك�شف والتنقيب عن البوك�سايت من املخازن الطبيعية بالزبرية والكائنة مبدينة حائل �شمال �شرق اململكة .اكت�شفت
امل�ستودعات الطبيعية للبوك�سايت يف منطقة الزبرية يف ثالث مناطق �أو جممعات تعدينية رئي�سية وهي :املجمع ال�شمايل واملجمع املركزي واملجمع اجلنوبي ويبلغ
طول كل جممع منهم حوايل  30كم .وقد ح�صلت ال�شركة على رخ�صة حيازة املجمعات الثالثة جميعها ،وتعمل حالي ًا على التنقيب عن املخزون يف املجمع اجلنوبي
بالبعيثة .ويعمل فريق اال�ستطالع بال�شركة على تقييم عقود �إيجار التعدين باملجمع املركزي وعقود التعدين املمنوحة م�ؤخر ًا باملجمع ال�شمايل.
�أكدت عمليات احلفر مبثقاب هوائي والتي �أجريت يف �أواخر عام 2013م ومطلع 2014م يف املناطق ال�شمالية واملركزية امل�ست�أجرة يف الزبرية على وجود البوك�سايت
يف م�سافة ممتدة دون انقطاع بطول ي�صل �إلى  12كم و 16كم بالرتتيب .وال تزال �أعمال التقييم م�ستمرة ،ومن املتوقع �أن ي�صدر التقرير الر�سمي بتقدير املوارد
يف نهاية 2014م.
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�سيتم نقل خام البوك�سايت امل�ستخرج من مناجم البعيثة �إلى مرافق الإنتاج يف مدينة ر�أ�س اخلري عن طريق ال�سكة احلديد ،حيث يتم تنقيته لإنتاج �أك�سيد الأملنيوم،
املعروف بالألومينا ،والذي �ستتم معاجلته يف م�صهر الأملنيوم لإنتاج الأملنيوم.
مدينة رأس الخير

يت�ألف املجمع الكائن مبدينة ر�أ�س اخلري من م�صفاة للألومينا ،وم�صهر للأملنيوم وم�صنع للدرفلة .بالإ�ضافة �إلى مرفق امليناء والبنية التحتية التي تخدم تلك
امل�صانع ،والتي ت�ستغلها �شركة معادن للأملنيوم يف تنفيذ �أعمال ال�شركة يف جمال الأملنيوم ،و�شركة معادن للفو�سفات يف �أن�شطة ال�شركة لإنتاج الفو�سفات ،وذلك
كما ورد مبزيد من التف�صيل يف ق�سم «البنية التحتية امل�شرتكة» �أدناه.
فيما يلي عر�ض تف�صيلي للمرافق املوجودة مبدينة ر�أ�س اخلري.
أ)

مصفاة األلومينا

يتم ت�صنيع الألومينا يف م�صفاة الألومينا با�ستخدام خام البوك�سايت وال�صودا الكاوية .ويتم توريد خام البوك�سايت من م�شروع البعيثة .ويف حال انقطاع توريد
خام البوك�سايت ،فهناك مكان لتخزينه باملوقع يت�سع حلوايل  250طن تقريب ًا من خام البوك�سايت ،قادر على دعم ا�ستمرار �إنتاج الألومينا ملدة  20يوم ًا .ويتم توريد
ال�صودا الكاوية من �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات.
وت�ستخدم م�صفاة الألومينا طريقة عمليات باير ،وهي الطريقة الأف�ضل اقت�صادي ًا لإنتاج الألومينا ،وتنطوي على �أربعة خطوات :الت�صنيف ،والتنقية ،والرت�سيب،
والكل�سنة .وتت�ألف م�صفاة الألومينا من خطي �إنتاج ،ومن املتوقع �أن ت�صل قدرتهما الإنتاجية من الألومينا �إلى  1.8مليون طن �سنوي ًا تقريب ًا.
كما �أنه من املتوقع �أن يبد�أ �إنتاج الألومينا من م�صفاة الألومينا يف نهاية عام 2014م و�سيتم توريد الألومينا املنتجة �إلى م�صهر الأملنيوم لت�ستخدم يف �إنتاج
الأملنيوم ،بينما يتم بيع فائ�ض الإنتاج �إلى الأ�سواق الدولية ،بعد تلبية طلبات ال�سوق املحلي.
ب) مصهر األلمنيوم

يتم ت�صنيع الأملنيوم يف م�صهر الأملنيوم با�ستخدام الألومينا و�سيتم توفري الألومينا من م�صفاة الألومينا فور بدء عملها ،بينما يتم توريدها حالي ًا من قبل �إحدى
ال�شركات التابعة ل�شركة الكوا ،مبوجب �شروط اتفاقية م�شروع االئتالف امل�شرتك املربمة مع الكوا (راجع الق�سم رقم« 1-3-1-14املعلومات القانونية  -العقود
اجلوهرية  -اتفاقية ال�شراكة الإطارية مع �شركة �ألكوا» من هذه الن�شرة) .ت�ستوعب م�ستودعات التخزين يف املوقع حوايل �150ألف طن من الألومينا ،والتي متثل
 38يوم ًا من الإنتاج ،والهدف منها هو احلفاظ على ا�ستمرار عمل م�صهر الأملنيوم حال انقطاع التوريد.
ويقوم م�صهر الأملنيوم با�ستخال�ص معدن الأملنيوم من الألومينا من خالل االختزال الإلكرتوليتي .وقد ح�صلت ال�شركة على ت�صريح با�ستخدام هذه الطريقة من
�شركة ايه بي �أملنيوم بي�شيني حيث حتول عملية ال�صهر الألومينا �إلى العن�صرين املكونني لها ،وهما الأملنيوم والأك�سجني .ثم يتم ف�صل الأملنيوم عن الأك�سجني من
خالل التحليل الكهربي عند درجة حرارة مرتفعة ،بوا�سطة خاليا �إلكرتوليتية م�ستقلة.
و�سيحتوي م�صهر الأملنيوم على خطي بواتق حديثي التقنية للتحمي�ص امل�سبق وبكل منها خاليا اختزال ،بالإ�ضافة �إلى م�صنع كربون لإنتاج الأنود ،وم�سبك لإنتاج
ال�سبائك والألواح وال�شرائح وال�سبائك على �شكل ( .)Tوتبلغ القدرة الإنتاجية ال�سنوية لكلي خطي الإنتاج جمتمعني حوايل  740.000.000طن �سنوي ًا من
الأملنيوم ،وت�ستهلك حوايل  1.4مليون طن �سنوي ًا من الألومينا .ومن املتوقع �أن يلبي امل�صهر حاجة م�صنع الدرفلة من م�سطحات الأملنيوم و�سوف تباع الن�سبة
املتبقية من ال�سبائك والق�ضبان وامل�سطحات و�سبائك ( )Tيف ال�سوق .بد�أ م�صهر الأملنيوم عمله يف دي�سمرب 2012م ،وعلى الرغم من �أنه كان ال يزال يف مراحله
الأولى� ،إال �أن م�صهر الأملنيوم �أنتج حوايل  187.000طن من الأملنيوم يف عام 2013م .ويف �أكتوبر 2013م ،توقف �أحد خطوط الإنتاج عن العمل ب�صورة م�ؤقتة� ،إال
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�أنه عاود العمل مرة �أخرى يف دي�سمرب 2013م ،وعمل بطاقته الكاملة بدء ًا من �شهر يونيو 2014م .وقد مت ت�سريع مرحلة الإنتاج الأويل خلط الإنتاج الثاين لتعوي�ض
فرتة الإغالق ،وعمل بطاقته الكاملة يف الربع الأول من عام 2014م.
ج) مصنع الدرفلة

�سيعمل م�صنع الدرفلة على ت�شغيل �إنتاج م�صهر الأملنيوم من الأملنيوم ،لإنتاج �ألواح معاجلة حراري ًا ،والتي ميكن ا�ستخدامها الحق ًا يف �إنتاج الألواح والرقائق
النهائية لت�صنيع العلب و�صفائح املركبات امل�ستخدمة يف �صناعة ال�سيارات ،بالإ�ضافة �إلى رقائق التغليف .كما �سيتمتع م�صنع الدرفلة بالقدرة على �إعادة تدوير
خملفات الأملنيوم.
�ست�صل القدرة الإنتاجية مل�صنع الدرفلة �إلى حوايل  480.000طن �سنوي ًا .وقد �أنتج م�صنع الدرفلة �أول لفة جتريبية له يف دي�سمرب  ،2013و�أنتج �أول لفة جتارية
له يف يونيو 2014م .ومن املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج التجاري مل�صنع الدرفلة يف الربع الثالث من عام 2015م .كما �أنه من املتوقع �أن يبد�أ �إنتاج معلبات امل�شروبات من
مرفق �إنتاجها تزامن ًا مع بدء ت�شغيل م�صنع الدرفلة ،يف حني �أنه من املتوقع �أن تبد�أ مرافق �إنتاج �صفائح ال�سيارات ورقائق الإن�شاء عملياتها يف عام 2016م ومن
املتوقع �أن تبلغ الطاقة االنتاجية لتلك املرافق  100.000طن.
يف حني انتقلت ملكية م�صنع الدرفلة وم�صنع �إنتاج عبوات امل�شروبات �إلى �شركة معادن للدرفلة� ،إال �أن وحدات الإنتاج الالزمة لإنتاج �ألواح �صناعة ال�سيارات،
ورقائق التغليف ،مل تنتقل �إلى ملكية �شركة معادن للأملنيوم ،وال تزال متول حتى الآن بوا�سطة �شركتي معادن و�ألكوا.
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حتتاج الأن�شطة القائمة يف ر�أ�س اخلري �إلى بنية حتتية متطورة و�ضخمة .وتعتمد �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ،و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن
للدرفلة ،يف ممار�سة �أن�شطتها على بينة حتتية خم�ص�صة خلدمة الأن�شطة ال�صناعية للأملنيوم فح�سب («البنية التحتية ل�صناعة الأملنيوم»)� ،إلى جانب بنية
حتتية م�شرتكة ت�ستغلها �شركة معادن للفو�سفات يف ممار�سة �أن�شطتها اخلا�صة بالفو�سفات (راجع الق�سم رقم « 9-1-7-4ال�شركة  -وحدات �أعمال ال�شركة -
الفو�سفات  -البنية التحتية  -البنية التحتية امل�شرتكة» من هذه الن�شرة).
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ت�شتمل البنية التحتية ل�صناعة الأملنيوم على حمطة توليد للطاقة تعمل بالغاز تبلغ قدرتها  2400ميجا وات من الكهرباء ن�صيب ال�شركة منها  1.350ميجا وات
وحمطة لتحلية املياه قادرة على حتلية مليون مرت مكعب من املاء النقي يومي ًا ون�صيب ال�شركة منها هو � 25ألف مرت مكعب يومي ًا ،قامت بتمويلها و�إن�شائها امل�ؤ�س�سة
العامة لتحلية املياه املاحلة كما �أنها تعمل على �إدارتها .وت�ضطلع �شركة �أرامكو ال�سعودية بتوريد الوقود الالزم لتدوير حمطتي توليد الطاقة وحتلية املياه ،مقابل
تكلفة ثابتة ،ت�سدد ال�شركة قيمتها.
وتعمل املحطة يف الوقت احلايل على توفري حوايل  800ميجا وات من الكهرباء �سنوي ًا لدعم �أن�شطة الأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري ،وتورد �شركة الكهرباء ال�سعودية
ما تبقى من الكهرباء الالزمة .ومن املتوقع �أنه فور �أن ت�صبح املحطة عاملة بطاقتها الكاملة يف �أكتوبر 2014م� ،ستغطي الطاقة التي تولدها املحطة كافة احتياجات
�أن�شطة الأملنيوم اجلاري يف م�شروع مدينة ر�أ�س اخلري.
وت�ضم البنية التحتية الأخرى العديد من املرافق ملعاجلة مياه ال�شرب ،ومياه الأمطار ،ومعاجلة املاء املتدفق ومياه ال�صرف ،والتهوية وتوزيع املواد الو�سيطة،
ومناولة البوك�سايت املركز ،و�أنظمة التحكم املتكاملة ،والأمن و�شبكات االت�صاالت والطرق واملمرات ،وجتهيزات الإ�ضاءة ،ومكاتب الأمن واملكاتب الإدارية
باال�ضافة �إلى امليناء املحتوي على ر�صيفني خم�ص�صة ل�شركة معادن للأملنيوم� ،أحدهما خم�ص�ص ملادة الألومينا وملادة الفحم الكل�سي والر�صيف الآخر خم�ص�ص
ملادة الإ�سفلت ال�سائل .هذا بالإ�ضافة �إلى الر�صيف العام والذي ي�ستخدم لأغرا�ض ال�شحن العامة.
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عم ًال ب�أحكام اتفاقية م�شروع الإئتالف امل�شرتك املربمة بني ال�شركة و�ألكوا ،فقد �أبرم كال الطرفني يف اتفاقيات ل�شراء الإنتاج مع �شركة معادن للأملنيوم ل�شراء
مبا يتنا�سب مع ح�ص�صهم (طبق ًا حل�صة ملكيتهما يف امل�شروع وهي  %74.9و  %25.1على التوايل) من كافة منتجات الأملنيوم التي ينتجها م�صهر الأملنيوم
وب�سعر بور�صة لندن للمعادن ال�سائد يف حينه .ويعترب الأملنيوم من ال�سلع الأكرث تداو ًال يف بور�صة لندن للمعادن حيث بلغ متو�سط حجم تداول �سبائك الأملنيوم
يومي ًا ،و�سبائك الأملنيوم اخلا�صة لأمريكا ال�شمالية والأملنيوم عايل اجلودة �إلى حوايل  276.391طن يف الفرتة ما بني 2014/01/01حتى 2014/05/31م ،ت�ضم
 20طن ًا من �سبائك الأملنيوم ،و 25طن ًا من الأملنيوم عايل اجلودة .وتوفر الأ�سواق احلالية وامل�ستقبلية فر�صة ت�سويق مرنة �أمام ال�شركة لبيع �إنتاجها من الأملنيوم.
تخت�ص �شركة معادن للدرفلة بت�سويق وبيع منتجات الأملنيوم من م�صنع الدرفلة.
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يت�ألف جمل�س املديرين كل من �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ،و�شركة معادن للأملنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة من  5مديرين ،تقوم ال�شركة بتعيني  3منهم
(من بينهم رئي�س املجل�س) وتعني �شركة الكوا املديرين الآخرين (من بينهم نائب رئي�س املجل�س).
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متار�س ال�شركة �أعمالها يف جمال الذهب واملعادن النفي�سة من خالل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل
لل�شركة .ومتتلك �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خم�سة مناجم حالي ًا وهي مهد الذهب ،والأمار ،وبلغة ،وال�سوق وال�صخيربات.
�إلى جانب مناجم الذهب اخلم�س العاملة املذكورة ،متتلك ال�شركة منجم للذهب قيد الإن�شاء (م�شروع منجم الدويحي واملتوقع �أن يبد�أ �إنتاجه يف 2015م)،
بالإ�ضافة �إلى العديد من �أماكن توافر الذهب الأخرى املتواجدة يف منطقة قطاع الذهب الأو�سط ،والتي تخ�ضع حالي ًا لدرا�سات اجلدوى .وميتلك كل من ال�شركة
و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ،فيما بينهما ،عقود �إيجار تغطي حوايل  110كم مربع بالإ�ضافة �إلى تراخي�ص تعدين تغطي م�ساحة تبلغ تقريب ًا 50.000
كم( 2مبا فيها الرتاخي�ص التي يتم جتديدها�أو التي هي مو�ضوع طلب قيد املراجعة ) (راجع الق�سم رقم�" 5-3-7-4أن�شطة الك�شف والتنقيب  -الذهب" من هذه
الن�شرة للتعرف على املزيد من املعلومات ب�ش�أن م�شاريع الك�شف والتنقيب).
وال�شركة ب�صدد التو�سع يف عملياتها يف جمال النحا�س عن طريق �شراء �أ�صول يف م�شروع جبل �صايد يف اململكة وقد مت ابرام اتفاقية ل�شراء تلك الأ�صول �إال �أن
امتام العملية ما زال خا�ضع ال�ستيفاء بع�ض ال�شروط التي يتوقع �إكمالها خالل الربع الرابع من عام 2014م.
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يف عام 2013م ،جنحت ال�شركة يف ا�ستخراج حوايل  2.84مليون طن من اخلام ،منتجة بذلك حوايل � 133.677أوقية من الذهب ،وحققت مبيعات مببلغ 709.3
مليون ريـال �سعودي ،مقارنة بحوايل  2.82مليون طن من الذهب ،و 137.787تقريب ًا �أوقية ذهب ،و  1مليار ريـال �سعودي يف عام 2012م.
يعر�ض اجلدول التايل مزيد من التفا�صيل حول �أداء الأعمال لكل منجم منتج تابع لل�شركة خالل عامي 2012م و 2013م .ي�شمل اجلدول �أي�ض ًا على منجم احلجر
والذي كان منتج ًا للذهب حتى مت �إغالقه يف يونيو 2013م.
جدول رقم (� :)6-4أداء الأعمال لكل منجم منتج للذهب تابع لل�شركة خالل عامي 2012م و 2013م .ي�شمل اجلدول �أي�ضاً على و�أداء منجم احلجر والذي
كان منتجاً للذهب حتى مت �إغالقه يف يونيو 2013م.
مهد الذهب
2012م

2013م

الأمار
2012م

بلغة
2013م

2012م

ال�صخيربات
2013م

2013م

2012م

احلجار
2012م

الإجمايل
2012م

2013م

2013م

�إح�صائيات
الإنتاج
الكمية امل�ستخرجة 202.336
بالطن املرتي
الرتكيز (جرام
 /طن)

6.79

الكمية امل�ستخرجة 199.204
بالطن املرتي
الرتكيز

6.60

-- 2.399.867 2.218.311

--

199.677

--

2.822.494

2.835.166

205.735

202.170

229.564

--

--

1.13

--

--

1.71

6.52

8.05

6.97

0.74

8.957

376.598

52.731

3.633.061

2.551.013

199.933

208.888

241.268

596.990 2.048.124 2.251.381

97.

0.60

50.

1.50

1.51

6.40

9.10

7.00

0.60

79.

0.70

1.00

(جرام  /طن)
ن�سبة اال�ستخراج
()%

93.20

الأون�صات املنتجة 38.765
(ذهب)

94.50

86.50

87.00

55.50

55.70

82.70

93.00

86.30

46.40

67.01

70.90

37.423

52.531

45.288

33.233

49.923

6.939

213

6.319

830

137.787

133.677

النتائج املالية
�إيرادات الذهب
(�ألف ريـال)

303.406

198.817

383.963

227.119

228.670

272.569

62

46.186

1.302

39.317

9.447

1.001.542

709.254

الأمار
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بلغة

2012م

2013م

2012م

2013م

�إجمايل الربح
(�ألف ريـال)
()000

223.133

108.539

314.011

150.462

2012م
96.842

ال�صخيربات
2013م

127.929

2012م
31.872

2013م
3.009

احلجار
2012م
20.987

الإجمايل
2013م

()875

2012م

2013م

595.718

353.242

م�صروفات
ر�أ�سمالية (�ألف
ريـال)

7.244

13.258

7.391

10.211

13.752

7.584

21.510

25.032

1

4.733

49.898

56.085

�صايف التكلفة
لكل �أوقية منتجة
(دوالر � /أوقية)

418

567

221

355

905

642

419

468

873

1.095

481

526

متو�سط �سعر البيع
املحقق (دوالر /
�أوقية)

1.666

1.335

1.663

1.322

1.673

1.419

1.630

1.631

1.665

1.612

1.665

1.365

الأون�صات املباعة
(ذهب)

48.569

39.708

61.571

45.807

36.440

51.222

7.555

213

6.299

1.563

160.434

138.513

بالإ�ضافة �إلى �إنتاجها من الذهب ،فقد حققت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �إيرادات من بيع النحا�س والزنك والف�ضة ،وحققت مبيعاتها منها حوايل
 18.2مليون ريـال �سعودي ،و  9.6مليون ،و  3.8مليون ريـال �سعودي ،على الرتتيب ،يف عام 2013م ،بينما حققت  27مليون و  8.1مليون و  7.9مليون ريـال
�سعودي يف عام 2012م.
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متتلك �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خم�سة مناجم حالي ًا وهي مهد الذهب والأمار وبلغة وال�سوق ومنجم ال�صخيربات.
مهد الذهب

يقع منجم مهد الذهب يف املنطقة الغربية من اململكة واملعروفة با�سم احلجاز مبنطقة املدينة املنورة .وقد بد�أ الإنتاج التجاري من هذا املنجم يف 1988م ،ومت
متديد مدة حياة املنجم من خالل �إدخال احلفر الباطني املا�سي .تبا�شر �أعمال التعدين يف املنجم بطريقة حتت �سطح الأر�ض ،عن طريق نفق يتجاوز  60كم.
وقد �صدر ت�صريح العمل مبنجم مهد الذهب مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 9/ويغطي م�ساحة تبلغ  10.3كم مربع ،بتاريخ 1409/04/04هـ (املوافق
1988/11/14م) ولفرتة  30عام ًا هجري ًا .وهذه الرخ�صة هي للمعادن الأ�سا�سية والنفي�سة ،وتبلغ قيمة الإيجار ال�سطحي ال�سنوي  110.000ريـال �سعودي.
يف عام 2013م ،مت تعدين ومعاجلة حوايل  205.735طن من اخلام بدرجة تركيز  6.52جرام  /طن تقريب ًا من الذهب من منجم مهد الذهب ،وبلغ �إنتاج الذهب
منه حوايل � 37.423أوقية .وقد �شكل هذا انخفا�ض ًا قلي ًال من  202.336طن من اخلام بدرجة تركيز  6.79جرام  /طن للذهب امل�ستخرج وامل�صنع يف عام
2012م ،حمقق ًا �إنتاج حوايل � 38.765أوقية من الذهب .كان هذا االنخفا�ض نتيجة انخفا�ض درجة تركيز الذهب يف اخلام امل�ستخرج يف تلك الفرتة.
وقد بلغ �صايف تكلفة �إنتاج الذهب من منجم مهد الذهب يف عام 2013م �إلى  567دوالر �أمريكي (2.162ريـال �سعودي) لكل �أوقية ،مقارنة ب�صايف التكلفة والتي
بلغت  418دوالر �أمريكي ( 1.568ريـال �سعودي) لكل �أوقية عام 2012م ،و  237دوالر �أمريكي ( 889ريـال �سعودي) لعام 2011م .جاءت تلك الزيادة يف �صايف
تكلفة �إنتاج الأوقية يف عام 2013م نظر ًا النخفا�ض درجة تركيز الذهب يف اخلام امل�ستخرج يف هذه الفرتة.
األمار

يقع منجم الأمار �ضمن منطقة مدينة الريا�ض ،على م�سافة  195تقريب ًا جنوب غرب الريا�ض .وي�شتمل على منجم حتت الأر�ض ينتج الذهب الغني باملعادن
املتعددة مبعدل  200كيلو طن �سنوي ًا ،لإنتاج خليط دوري للذهب ،ومركزات النحا�س والزنك ،والتي تباع �إلى �أطراف �أخرى ل�صهرها بالأجرة .وقد اكتمل الإن�شاء
يف 2007م ،وبد�أ الإنتاج التجاري من املنجم يف 2008م.
وقد �صدر ت�صريح العمل مبنجم الأمار مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/ويغطي م�ساحة تبلغ  5كم مربع ،بتاريخ 1418/05/10هـ (املوافق 1997/09/13م)
ولفرتة  30عام ًا هجري ًا .وهذه الرخ�صة هي للمعادن الأ�سا�سية والنفي�سة ،وتبلغ قيمة الإيجار ال�سطحي ال�سنوي  50.000ريـال �سعودي.
يف عام 2013م ،مت ا�ستخراج حوايل  229.564طن من خام الذهب ،برتكيز حوايل  6.97جرام  /طن ومعاجلتها مب�شروع الأمار ،حمقق ًا بذلك �إنتاج 45.288
�أوقية من الذهب تقريب ًا ،مقارنة با�ستخراج حوايل  202.170طن من اخلام بدرجة تركيز  8.05جرام  /طن من الذهب ومعاجلته ،حمقق ًا �إنتاج � 52.531أوقية
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من الذهب يف عام 2012م .يرجع ال�سبب يف انخفا�ض معدل �إنتاج الذهب على الرغم من الزيادة الكلية يف الكمية امل�ستخرجة بالطن� ،إلى انخفا�ض درجة تركيز
الذهب يف اخلام امل�ستخرج يف تلك الفرتة.
وقد بلغ �صايف تكلفة �إنتاج الأوقية الواحدة من الذهب من م�شروع الأمار يف عام 2013م حوايل  355دوالر �أمريكي ( 1.331ريـال �سعودي) مقارنة ب�صايف تكلفة
الأوقية يف عام 2012م ،والتي بلغت  221دوالر �أمريكي ( 829ريـال �سعودي) جاءت تلك الزيادة يف �صايف تكلفة �إنتاج الأوقية يف عام  2013نظر ًا النخفا�ض درجة
تركيز الذهب يف اخلام امل�ستخرج يف هذه الفرتة.
بلغة

يقع منجم بلغة يف حمافظة املدينة املنورة على بعد  65كم تقريب ًا جنوب م�صنع املعاجلة بال�صخيربات .وي�ضم منجم ًا للتعدين ال�سطحي ينتج خام ًا منخف�ض
الرتكيز (�أقل من  1جرام  /طن من الذهب) لتتم معاجلته مب�صنع الغ�سل والرت�شيح يف بلغة (والذي ت�صل قدرته الإنتاجية الت�صميمية �إلى  4مليون طن �سنوي ًا)،
وكذلك خام عايل الرتكيز (�أكرب من  1جرام  /طن من الذهب) لتتم معاجلته يف م�صنع املعاجلة الكائن بال�صخيربات .يعمل منجم الذهب ببلغة كمنجم �سطحي
مفتوح تابع ملنجم ال�صخيربات ،وقد بد�أ العمل فيه منذ �أكتوبر 2002م.
�صدر ت�صريح العمل مبنجم بلغة مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 41/ويغطي م�ساحة تبلغ  39كم مربع ،بتاريخ 1418/05/18هـ (املوافق 2001/11/05م) ولفرتة
 30عام ًا هجري ًا .وهذه الرخ�صة خم�ص�صة لأعمال الذهب ،ويبلغ الإيجار ال�سطحي ال�سنوي  390.000ريـال �سعودي.
يف عام 2013م ،مت ا�ستخراج حوايل  2.399.867طن من خام الذهب ،برتكيز حوايل  0.79جرام  /طن ومعاجلتها يف بلغة ،حمقق ًا بذلك �إنتاج � 49.923أوقية
من الذهب تقريب ًا ،مقارنة با�ستخراج حوايل  2.218.311طن من اخلام بدرجة تركيز  0.74جرام  /طن من الذهب ومعاجلته ،حمقق ًا �إنتاج � 33.233أوقية
من الذهب يف عام 2012م .تُعزى الزيادة يف ن�سبة �إنتاج الذهب� ،إلى الزيادة يف �إجمايل كمية اخلام امل�ستخرج بالطن وكذلك ارتفاع الرتكيز يف خام الذهب
امل�ستخرج يف تلك الفرتة.
وقد بلغ �صايف تكلفة �إنتاج الأوقية الواحدة من الذهب من منجم بلغة يف عام 2013م حوايل  642دوالر �أمريكي ( 2.408ريـال �سعودي) مقارنة ب�صايف تكلفة
الأوقية يف عام 2012م ،والتي بلغت  905دوالر �أمريكي ( 3.394ريـال �سعودي) .كان ذلك االنخفا�ض يف �صايف تكلفة �إنتاج الأوقية يف عام  2013يرجع ب�شكل كبري
�إلى ارتفاع درجة تركيز الذهب يف اخلام امل�ستخرج يف هذه الفرتة.
السوق

يقع منجم ال�سوق على بعد  25كم تقريب ًا جنوب �شرق حي ظلم مبدينة مكة املكرمة .وتقع املنطقة التعدينية للذهب يف عروق كوارتز �سطحية �ضيقة و�ضحلة من
ال�صخور والروا�سب الربكانية .وميتد نظام عروق الكوارتز التعدينية مل�سافة �أفقية تبلغ  1.2كم تقريب ًا ور�أ�سي ًا لعمق حوايل  120مرت على الأقل .اكتملت �أعمال
الإن�شاء والرتكيب يف يناير2014م ،وبد�أ الإنتاج التجاري يف مار�س 2014م.
م�شروع ال�سوق حائز على رخ�صة تعدين رقم ق� 145/صادرة با�سم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س بتاريخ 1433/07/30هـ (املوافق 2012/06/20م)
وتغطي م�ساحة  16كم مربع ملدة  20عام ًا هجري ًا وهذه الرخ�صة خم�ص�صة لأعمال الذهب ويبلغ الإيجار ال�سطحي ال�سنوي  160.000ريـال �سعودي.
الصخيبرات

يقع منجم ال�صخيربات يف مدينة الق�صيم على بعد  250كم تقريب ًا �شرق مهد الذهب .يف حني توقف منجم ال�صخيربات مبدئي ًا عن �أعمال التعدين ال�سطحي
يف 2003م� ،إال �أن �أعمال التعدين ال�سطحية عادت مرة �أخرى يف ال�صخيربات يف 2014م .بالإ�ضافة �إلى منجم الذهب ال�سطحي ،فقد مت بناء م�صنع للمعاجلة
بالكربون يف منجم ال�صخيربات ،حيث يعمل على معاجلة اخلام املنقول �إليه من منجم بلغة ،والواقع على بعد  25كم جنوب غرب ال�صخيربات ،بالإ�ضافة �إلى
اخلام امل�ستخرج من ال�صخيربات.
وقد �صدر ت�صريح العمل مبنجم ال�صخيربات مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 10/ويغطي م�ساحة تبلغ  50كم مربع ،بتاريخ 1409/04/04هـ (املوافق
1988/11/14م) ولفرتة  30عام ًا هجري ًا .وهذه الرخ�صة خم�ص�صة لأعمال الذهب ،ويبلغ الإيجار ال�سطحي ال�سنوي  250.000ريـال �سعودي.
وتبلغ الطاقة املقدرة مل�صنع ال�صخيربات حوايل  600كيلو طن �سنوي ًا .يف عام 2013م ،متت معاجلة حوايل  8.957طن من خام الذهب ،برتكيز حوايل 0.97
جرام  /طن يف ال�صخيربات ،حمقق ًا بذلك �إنتاج � 213أوقية من الذهب تقريب ًا ،مقارنة مبعاجلة حوايل  596.990طن من اخلام بدرجة تركيز  1جرام  /طن من
الذهب ،حمقق ًا �إنتاج � 6.939أوقية من الذهب يف عام 2012م .يرجع ذلك االنخفا�ض يف كمية الذهب املعاجلة �إلى نفاذ منجم ال�صخيربات.
وقد بلغ �صايف تكلفة �إنتاج الأوقية الواحدة من الذهب من منجم ال�صخيربات يف عام 2013م حوايل  468دوالر �أمريكي ( 1.755ريـال �سعودي) مقارنة ب�صايف
تكلفة الأوقية يف عام 2012م ،والتي بلغت  419دوالر �أمريكي ( 1.571ريـال �سعودي) .جاءت تلك الزيادة يف �صايف تكلفة �إنتاج الأوقية يف عام 2013م نظر ًا
النخفا�ض درجة تركيز الذهب يف اخلام امل�ستخرج يف هذه الفرتة.
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يو�ضح اجلدول التايل �إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام م�صنفة ح�سب املوجودات اململوكة واملناجم العاملة يف ال�شركة كما يف 2013م.
جدول رقم (� :)7-4إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام م�صنفة ح�سب املوجودات اململوكة واملناجم العاملة يف ال�شركة كما يف 2013م.
املوارد املعدنية
درجة العزل
(جرام /
طن)

امل�ستدل عليها

املقدرة

الإجمايل

امل�ستنبطة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

العزل
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

العزل
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

العزل
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

العزل
(جرام /
طن)

مهد الذهب

3.0

0.5

13.4

1.1

11.6

0.5

8.6

2.1

11.4

الأمار

2.0

2.9

5.9

3.4

4.7

0.6

4.2

6.9

5.15

بلغة

0.4

--

--

27.9

0.87

52.4

0.82

79.3

0.83

ال�سوق *

0.4

--

--

--

--

8.6

1.78

8.6

1.78

ال�صخيربات

0.4

--

--

19.7

1.17

8.1

1.0

27.8

1.12

* �أعيد تقييم املوارد املعدنية اخلام مبوقع ال�سوق وجتري الآن �أعمال حفر �إ�ضافية..

احتياطيات المعادن الخام
درجة
العزل
(جرام /
طن)

م�ؤكد

الإجمايل

حمتمل

الوزن
بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز (جرام
 /طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز (جرام
 /طن)

الوزن بالطن (مليون
طن مرتي)

الرتكيز (جرام  /طن)

مهد الذهب

3.0

0.4

7.92

0.6

5.78

10

6.64

الأمار

3.0

0.1

1.90

2.3

5.10

2.4

4.93

بلغة

0.4

--

--

12.7

0.70

12.7

0.70

ال�سوق *

--

--

--

--

--

--

--

ال�صخيربات

0.5

--

--

16.7

1.08

16.7

1.08

* �أعيد تقييم احتياطي اخلام مبوقع ال�سوق ،وجتري الآن �أعمال حفر �إ�ضافية.
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متتلك �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س م�شروع تعديني قيد التطوير ،ويقع يف الدويحي.
الدويحي

يقع منجم الدويحي مبدنية مكة املكرمة ،على بعد  440كم تقريب ًا جنوب غرب مدينة الريا�ض .ويكون تعدين الذهب عادة يف �شكل عروق كوارتز مرتبطة مبنطقة
�صدع يرتاوح �سمكها من � 2إلى � 10أمتار مبيل  45درجة .كما تكت�شف عروق الذهب عايل الرتكيز بعيد ًا عن عروق التعدين الرئي�سية .ويتواجد الذهب غالب ًا يف
�صورة حبيبات ذهبية دقيقة وبكميات طفيفة.
وقد ح�صلت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س على ت�صريح بالتعدين رقم ق 78/بتاريخ 1432/11/25هـ للتنقيب عن خامات الذهب والف�ضة والنحا�س
يف منجم الدويحي مبدينة الريا�ض ويف اخلرمة مبكة املكرمة مل�ساحة تبلغ  36.276كم مربع .وي�سري هذا الت�صريح ملدة  20عام ًا اعتبار ًا من 1432/11/25هـ
(املوافق2011/10/23م).
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من املخطط �أن يكون منجم الدويحي �سطحي ًا ،وي�ستخدم عمليات دائرة اجلاذبية واملعاجلة القيا�سية بالكربون لف�صل الذهب املوجود يف اخلام .وقد اكتملت
الدرا�سات الهند�سية للم�شروع يف الربع الثاين من 2012م ثم بد�أت الأعمال الهند�سية و�شراء املعدات والآالت يف الربع الأخري من 2012م .وقد مت تعيني �شركة
هانوا للهند�سة والبناء ب�صفتها املقاول لتنفيذ مرحلة الإن�شاءات يف فرباير 2013م .ومن املتوقع �أن تكتمل �أعمال الإن�شاءات يف 2015م .كما �أنه من املقدر �أن يبلغ
متو�سط الطاقة الإنتاجية حوايل � 180.000أوقية من الذهب �سنوي ًا فور اكتمال امل�شروع.
ونظر ًا لقلة م�صادر املياه يف هذه املنطقة� ،سيكون من ال�ضروري �إن�شاء خط �أنابيب طويل (حوايل  500كم) لتغذية املنجم باملاء .وقد اكتملت الدرا�سات الهند�سية
املبدئية اخلا�صة بخط �أنابيب املياه يف الربع الأول من 2011م .ويف 2012م بدء املقاول يف تنفيذ امل�شروع .ومن املنتظر �أن تكتمل �أعمال الإن�شاء والتثبيت يف الربع
الأول من عام 2015م .وتبلغ الطاقة الت�شغيلية املقدرة للم�شروع حوايل � 10آالف مرت مكعب من املاء املعالج يومي ًا.
املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام  -م�شاريع املنجم قيد التطوير
يو�ضح اجلدول �أدناه �إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف منجم الدويحي كما يف 2011م.
جدول رقم (� :)8-4إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف منجم الدويحي كما يف 2011م.
املوارد املعدنية
درجة العزل
(جرام  /طن)

الدويحي

0.4

امل�ستدل عليها

املقدرة

الإجمايل

امل�ستنبطة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

9.0

2.38

10.0

3.9

11.6

1.22

30.6

2.43

احتياطيات املعادن اخلام
درجة العزل
(جرام  /طن)

الدويحي

0.4

م�ؤكد

الإجمايل

حمتمل

الوزن بالطن (مليون
طن مرتي)

الرتكيز (جرام
 /طن)

الوزن بالطن (مليون
طن مرتي)

الرتكيز (جرام
 /طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز (جرام
 /طن)

8.5

2.33

8.4

4.16

16.9

3.24
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تعتمد ال�شركة على �أعمال التعدين والتنقيب لتحديد وتقييم املوارد املعدنية اجلديدة واحلفاظ على �أعمالها يف اململكة وتو�سيع تلك الأعمال .وين�صب تركيز �أعمال
التنقيب عن الذهب على الوحدة اجليولوجية املعروفة با�سم الدرع العربي والذي ينق�سم �إلى ثالث مناطق ،وهي :الإقليم العربي ال�شمايل للذهب ،والإقليم العربي
الأو�سط للذهب ،والإقليم العربي اجلنوبي للذهب.
عندما ح�صلت ال�شركة على ت�صاريحها التعدينية املبدئية ،مل تكن �أنظمة التعدين باململكة العربية ال�سعودية ت�سمح �سوى بوجود رخ�صة تعدينية واحدة يف م�ساحة
� 10آالف كم مربع .ومل تكن م�صروفات عملية التنقيب ثابتة ،وكانت تعتمد على برنامج العمل الذي تقرتحه ال�شركة حاملة الرتخي�ص .وعند تطبيق نظام التعدين
يف عام 2004م والالئحة يف 2005م ،مت خف�ض احلد الأق�صى مل�ساحة الرتاخي�ص اجلديدة �إلى  100كم مربع واحلد الأدنى للإنفاق ال�سنوي يف �أن�شطة التنقيب
يرتاوح بني  750ريـال �سعودي لكل كم مربع خالل ال�سنتني الأولى والثانية و  7500ريـال �سعودي لكل كم مربع حتى ال�سنة التا�سعة والعا�شرة (راجع الق�سم رقم8
"الإطار التنظيمي العام للتعدين والبيئة" من هذه الن�شرة) .ال ي�سري تطبيق نظام التعدين اجلديد على امل�ساحات ال�صادر ب�ش�أنها تراخي�ص قبل طرح النظام،
وال تلزم بالتخفي�ض �إلى  100كم مربع ،على الرغم من �أن حاملي تلك الرتاخي�ص ملزمون باالمتثال للحد الأدنى اجلديد من الإنفاق حم�سوب ًا بال�سعر اجلديد لكل
كم مربع يخ�ضع لتلك الزيادة عن كل �سنة من مدة العقد .ونتيجة لذلك �أ�صبح امتالك تراخي�ص تعدينية مل�ساحات كبرية ن�سبية �أمر ًا باهظ ًا ،ولتخفيف العبء
املايل النا�شئ عن االلتزام باحلد الأدنى اجلديد للإنفاق ،خف�ضت ال�شركة امتداد مناطق ترخي�صها من خالل التخلي عن امل�ساحات املحتمل انخفا�ض خمزونها
االقت�صادي.
وحتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،تبلغ امل�ساحة التعدينية املرخ�صة لل�شركة للتنقيب عن الذهب 50.000كم مربع (مبا فيها امل�ساحات امل�شمولة برتاخي�ص يتم
جتديدها �أو التي هي مو�ضوع طلب قيد املراجعة) .وقد �أجرت ال�شركة درا�سات جدوى م�سبقة وتقييم للموارد للعديد من امل�شاريع منها :املن�صورة وامل�سرة والرجوم
(�أم النعام وو�سيمة) ،وفيما يلي بياناتها.
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مشروع المنصورة

يقع م�شروع املن�صورة على بعد  460كم �شمال �شرق مدينة جده ،و 50كم جنوب �شرق مدينة ظلم و 35كم جنوب طريق جدة  -الريا�ض ال�سريع .وقد اكت�شف
الفريق اال�ستك�شايف لدى ال�شركة وجود معادن يف حقل املن�صورة يف 2002م .ي�صاحب �أعمال تعدين الذهب �أعمال ا�ستخراج عروق الكوارتز وال�صخور املدملكة
وال�سربنتينيت عايل الرتكيز .وجتري �أعمال تعدين الذهب على م�ساحات خمتلفة العر�ض ترتاوح بني  60مرت وعلى طول م�ستقيم ي�صل �إلى  1كيلو مرت تقريب ًا.
ويت�ألف حقل املن�صورة من حقلني متجاورين ،يحتويان على �أك�سيد الذهب يف الطبقات العليا ويدنوها منطقة تعدين للذهب احلامل لعروق الكربيتيد.
وقد مت �إجراء درا�سات اجلدوى الأولية حيث اكتملت تلك الدرا�سات يف �أكتوبر 2013م وتعكف ال�شركة حاليا على البدء يف درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.
يقع حقل املن�صورة �ضمن نطاق ترخي�ص العروق ،ال�صادر مبوجب القرار الوزاري رقم ق ،53/والذي يغطي م�ساحة  6.758كم مربع وال�صادر بتاريخ
 1424/07/19هـ (املوافق 2003/09/16م) ملدة � 5أعوام هجرية .مت قبول طلب ال�شركة لتخفي�ض م�ساحة الرتخي�ص احلالية �إلى  4.295كم مربع ،وجددت
الرخ�صة ملدة �أربعة �أعوام �إ�ضافية حتى 1433/07/18هـ (املوافق 2012/06/08م) .وقد تقدمت ال�شركة بطلب الى الوزارة من �أجل ا�ستخراج رخ�صة تعدين
خا�صة مبنجم املن�صورة.
مشروع المسرة

يقع حقل امل�سرة على بعد  67كم تقريب ًا �شرق بلدة ظلم يف مكة املكرمة واكت�شفه الفريق اال�ستك�شايف لدى ال�شركة يف عام 2004م .ويبدو م�شابه ًا �إلى حد كبري حلقل
املن�صورة من حيث اجليولوجيا والتنقيب .يقع كل من حقلي املن�صورة وامل�سرة يف نطاق  6.5كم ،وترى ال�شركة �أن يتم نقل اخلام امل�ستخرج من كليهما وتخزينه
يف م�صنع ي�شيد يف موقع متو�سط بينهما ويتم معاجلة وتطوير الإنتاج وك�أنهما م�شروع واحد .يت�ألف موقع امل�سرة من حقلني منف�صلني ومتجاورين ،يحتويان على
�أك�سيد الذهب يف الطبقات العليا ويدنوها منطقة تعدين للذهب احلامل لعروق الكربيتيد.
وقد مت �إجراء درا�سات اجلدوى الأولية حيث اكتملت تلك الدرا�سات يف �أكتوبر 2013م وتعكف ال�شركة حاليا على البدء يف درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.
يقع حقل امل�سرة �ضمن نطاق ترخي�ص ال�شختلية ،ال�صادر مبوجب القرار الوزاري رقم ق ،6/والذي يغطي م�ساحة  9.953كم مربع وال�صادر بتاريخ
 1423/01/18هـ (املوافق 2002/04/01م) ملدة خم�سة �أعوام هجرية .مت قبول طلب ال�شركة لتخفي�ض م�ساحة الرخ�صة �إلى  6.322كم مربع مبوجب القرار
الوزاري رقم ق ،20/ومت جتديد الرخ�صة ملدة � 4أعوام هجرية تنتهي يف 1432/01/17هـ (املوافق  .)2010/12/23وقد تقدمت ال�شركة بطلب الى الوزارة من
�أجل ا�ستخراج رخ�صة تعدين خا�صة مبنجم امل�سرة.
مشروع الرجوم

يقع حقل الرجوم يف مدينة مكة املكرمة على بعد  20كم تقريب ًا جنوب �شرق مدينة املويه الواقعة على طريق الطائف  -الريا�ض ال�سريع ،وتبعد حوايل  300كم
عن جده .جتري �أعمال التنقيب يف حقلني م�ستقلني ومتجاورين يف و�سيمة و�أم النعام .جتري �أعمال التنقيب عن الذهب م�صحوبة با�ستخراج عروق الكوارتز يف
�صورة ديوريت طفيلي.
وقد مت �إجراء درا�سات اجلدوى الأولية حيث اكتملت تلك الدرا�سات يف �أكتوبر 2013م وتعكف ال�شركة حاليا على البدء يف درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.
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يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل املوارد املعدنية لل�شركة ،م�صنفة ح�سب الأ�صل بالن�سبة للمواقع التعدينية اخلا�ضعة حالي ًا لدرا�سة اجلدوى كما يف 2012م.
جدول رقم (� :)9-4إجمايل املوارد املعدنية لل�شركة ،م�صنفة ح�سب الأ�صل بالن�سبة للمواقع التعدينية اخلا�ضعة حالياً لدرا�سة اجلدوى كما يف 2012م.
املوارد املعدنية
درجة العزل
(جرام  /طن)

املقدرة
الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

امل�ستدل عليها
الرتكيز
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

امل�ستنبطة
الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الإجمايل
الرتكيز
(جرام
 /طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

املن�صورة (�أك�سيد)

0.8

--

--

2.1

2.60

0.4

1.3

2.5

2.39

املن�صورة
(كربيتيدي)

0.8

--

--

24.3

2.85

8.9

2.2

33.2

2.68

امل�سرة (�أك�سيد)

0.8

--

--

0.1

2.55

1.6

2.2

1.7

2.22
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املوارد املعدنية
درجة العزل
(جرام  /طن)

امل�ستدل عليها

املقدرة

الإجمايل

امل�ستنبطة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام
 /طن)

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

الرتكيز
(جرام /
طن)

امل�سرة (كربيتيدي)

0.8

--

--

6.4

2.39

14.2

2.1

20.6

2.19

الرجوم (و�سيمه)

0.5

--

--

25.3

1.44

2.8

1.2

28.1

1.42

الرجوم (�أم
النعام)

0.5

--

--

32.9

1.25

0.8

1.1

33.7

1.25
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تعتمد ال�شركة على �أعمال التعدين والتنقيب لتحديد وتقييم املوارد املعدنية اجلديدة واحلفاظ على �أعمالها يف اململكة وتو�سيعها .وين�صب تركيزها حالي ًا على
موقع احلجار للتنقيب عن النحا�س.
الحجار

يقع حقل احلجار للنحا�س على بعد  550كم تقريب ًا (على الطريق) جنوب �شرق مدينة جدة ،وعلى بعد  100كم تقريب ًا جنوب مدينة الباحة .جتري �أعمال تعدين
الذهب يف منجم احلجار بطبقة من الأك�سيد تك�سو طبقة بايريت النحا�س والزنك الكربيتيدي .وقد توقفت �أعمال تعدين الأوك�سيد تلك يف عام 2006م ،وين�صب
تركيز ال�شركة حالي ًا على تنقيب وا�ستخراج النحا�س والزنك .وقد اكتملت درا�سة اجلدوى ملنجم احلجار للنحا�س يف  ،2013/05/15وتعمل ال�شركة حالي ًا على
تقييم النموذج املايل للم�شروع.
وقد �صدر ت�صريح العمل مبنجم احلجار مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 3/ويغطي م�ساحة تبلغ  6كم مربع ،بتاريخ 1419/05/24هـ (املوافق 1998/05/21م)
ولفرتة  30عام ًا هجري ًا .وهذه الرخ�صة هي للمعادن الأ�سا�سية والنفي�سة ،وتبلغ قيمة الإيجار ال�سطحي ال�سنوي  60.000ريـال �سعودي.
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يو�ضح اجلدول �أدناه �إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املواد اخلام يف حقل احلجار كما يف 2012م.
جدول رقم (� :)10-4إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املواد اخلام يف حقل احلجار كما يف 2012م.
درجة العزل ()%

املقدرة
الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

احلجار

0.3%

3.2

امل�ستدل عليها
ن�سبة
العزل

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

5.6 1.28

الإجمايل

امل�ستنبطة

ن�سبة
العزل

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة العزل

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

ن�سبة العزل

1.12

-

-

8.8

1.18

4 44 -44 -44 -4مرافق الإنتاج

لكل منجم م�صنع املعاجلة اخلا�ص به ،مع معاجلة جميع املواد اخلام امل�ستخرجة يف نف�س املوقع ،فيما عدا منجم البلغة ،حيث يتم نقل ومعاجلة اخلام عايل
الرتكيز امل�ستخرج ب�شكل انتقائي يف م�صنع املعاجلة بالكربون الكائن بال�صخيربات .ومبجرد �أن تتم معاجلة الذهب �إلى �سبائك ،يتم نقل الذهب بوا�سطة طرف
ثالث من �شركات الأمن �إلى املطار ،حيث يتم نقله �إلى �شركة ام كي ا�س.
 4 4 4 -44 -44 -4املبيعات والت�سويق

�أبرمت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س اتفاقية مع �شركة ام كي ا�س بتاريخ 2012/07/01م� ،أقرت مبوجبها �شركة ام كي ا�س (وهي من ال�شركات الرائدة
يف �سوق املعادن الثمينة) مبوافقتها على �شراء ما يتفق عليه الطرفني من �إنتاج �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س من الذهب والف�ضة حتى 2015/06/30م.
وبناء ًا على هذه االتفاقية مثلت املبيعات الى �شركة ام كي �أ�س ن�سبة  %75من جميع مبيعات �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خالل عام 2013م ،حيث ان
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الن�سبة املتبقة من االنتاج تباع لعميل �آخر .وبناء ًا على العقد املربم بني ال�شركتني ت�سدد �شركة ام كي ا�س ثمن �سبائك الذهب امل�شرتات خالل ثالثة ايام من تاريخ
�شرائها .ويف حال الغاء او عدم جتديد هذه االتفاقية فانه من ال�سهل على �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �أن تبيع منتجاتها يف ال�سوق �أو ابرام عقد بيع
مماثل مع �أطراف �أخرى.
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يقوم على �إدارة �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س جمل�س مديرين مكون من  5مديرين عينتهم جميع ًا ال�شركة.
مشروع جبل صايد
لمحة عامة

�أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة باريك لت�أ�سي�س م�شروع النحا�س امل�شرتك الذي بدوره �سي�شرتي ويطور وي�شغل م�شروع جبل �صايد للنحا�س الواقع على بعد 120
كم جنوب �شرقي املدينة املنورة يف اململكة.
�ستملك كل من ال�شركة و�شركة باريك  %50من م�شروع النحا�س امل�شرتك املتمثل يف �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة و�ست�ستثمر ال�شركة ما يقارب  210مليون دوالر
ل�شراء الأ�صول يف م�شروع جبل �صايد� .ستمول ال�شركة مبلغ ال�شراء من خالل النقد والت�سهيالت املتاحة لل�شركة ومن املتوقع �أن تكتمل �إجراءات ال�صفقة يف
الربع الرابع من عام 2014م .علم ًا ب�أن ال�شركة قد ح�صلت على موافقة الوزارة من حيث املبد�أ على ال�صفقة وعلى حتويل رخ�صة التعدين والك�شف �إلى ال�شركة
اجلديدة.
وقد مت �إن�شاء و�إمتام م�شروع جبل �صايد فني ًا و�ستبد�أ الأعمال فيه خالل وقت ق�صري .من املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف نهاية عام 2015م وعند اكتمال الت�شغيل �سينتج
م�شروع جبل �صايد حوايل  60.000-45.000طن من النحا�س املركز �سنوي ًا .تقدر احتياطيات النحا�س بحوايل  650.000طن كما �أن العمر االفرتا�ضي الأويل
للمنجم ي�صل �إلى  15عام ًا تقريب ًا ،وميكن زيادتها من خالل عزم ال�شركة اجلديدة التو�سع يف �أعمال اال�ستك�شاف �ضمن رخ�ص اال�ستك�شاف والتعدين التابعة لها.
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متار�س ال�شركة �أن�شطتها يف جمال املعادن ال�صناعية من خالل �شركة املعادن ال�صناعية ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل لل�شركة .وتت�آلف
الأن�شطة التعدينية ل�شركة املعادن ال�صناعية من ا�ستخراج الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة من منجم الزبرية مبدينة حائل ،ومنجم املغنيزايت مبحافظة
الغزالة وم�صنع املعاجلة باملدينة ال�صناعية باملدينة املنورة ،والذين �ساعدوا جميع ًا ال�شركة على �إنتاج البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني و�إنتاج املغنيزيا
الكاوية املتكل�سة .وقد بد�أ �إنتاج البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني يف 2008م و 2011م ،على الرتتيب .بينما بد�أ �إنتاج املغنيزيا الكاوية املتكل�سة يف م�صنع
معاجلة املغنيزايت الكائن يف مدينة املدينة املنورة ال�صناعية منذ عام 2011م.
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جنحت �شركة املعادن ال�صناعية يف عام 2013م يف ا�ستخراج و�إنتاج  64.298طن من الكاولني ،مقارنة ب�إنتاج  52.502طن من الكاولني يف عام 2012م ،وبيع
 46.000طن من الكاولني يف عام 2013م ،مقارنة مببلغ  46.000طن يف عام 2012م .وقد كانت تلك الزيادة يف املبيعات التي حققتها يف عام 2013م نتيجة
للزيادة يف طلب �شركة معادن للفو�سفات.
يف عام 2013م ،ا�ستخرجت و�أنتجت �شركة املعادن ال�صناعية حوايل  1مليون طن من البوك�سايت منخف�ض الدرجة ،مقارنة بحوايل  760.114طن من البوك�سايت
منخف�ض الدرجة يف عام 2012؛ وباعت  934.560طن من البوك�سايت منخف�ض الدرجة يف 2013م ،مقارنة مببيعاتها يف عام 2012م والتي بلغت  836.000طن.
وتعزى تلك الزيادة يف مبيعات عام 2013م يف الأ�سا�س �إلى االرتفاع يف الطلب املحلي على الأ�سمنت.
�أنتجت �شركة املعادن ال�صناعية يف عام 2013م حوايل  29.505طن من املغنيزيا الكاوية املتكل�سة ،مقارنة ب�إنتاجها البالغ  29.120طن من املغنيزيا الكاوية
املتكل�سة يف عام 2012م ،وباعت ما يبلغ  29.120طن من املغنيزيا الكاوية املتكل�سة يف عام 2013م ،مقارنة مببيعاتها البالغة  27.260طن يف عام 2012م .وترجع
الزيادة يف املبيعات املتحققة يف عام 2013م يف الأ�سا�س �إلى العمالء اجلدد على �صعيد الأ�سواق املحلية واخلليجية ،بالإ�ضافة �إلى �أوروبا و�إفريقيا والهند واليابان.
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تبا�شر �شركة املعادن ال�صناعية �أن�شطتها التعدينية يف منجمني منتجني هما :الزبرية والغزالة.
الزبيرة

يقع م�شروع الزبرية على بعد  65كم �شمال البعيثة وعلى بعد  80كم �شمال بلدية تربة مبدينة حائل .ويت�ألف من منجم �سطحي مفتوح ،وجتري �أعمال التعدين يف
املنطقة املركزية من موقع الزبرية ،بالإ�ضافة �إلى م�صنع للمعاجلة .وقد بد�أ املنجم �أعماله يف 2008م ،وكان مقت�صر ًا يف البداية على توريد البوك�سايت منخف�ض
الدرجة �إلى ال�سوق املحلي ،بينما بد�أ �إنتاج الكاولني يف 2011م.
وقد �صدر ت�صريح الزبرية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 5/ال�صادر بتاريخ 1428/01/25هـ (املوافق 2007/02/13م) وملدة  30عام ًا هـ ليغطي م�ساحة تبلغ
 27.90كم مربع� .صدر ذلك الرتخي�ص خ�صي�ص ًا للكاولني اخلام والبوك�سايت منخف�ض الدرجة ،وتبلغ قيمة �إيجار ال�سطح ال�سنوية  280.000ريـال �سعودي.
يف عام 2013م ،مت تعدين ومعاجلة حوايل  1.044.360طن من البوك�سايت منخف�ض الدرجة و 64.298طن من الكاولني من حقل الزبرية ،مقارنة ب�إنتاج
 760.114طن تقريب ًا من البوك�سايت منخف�ض الدرجة و  52.502طن من الكاولني امل�ستخرجني واملعاجلني يف عام 2012م .ويرجع ال�سبب يف زيادة �إنتاج كل من
البوك�سايت والكاولني �إلى رفع كثافة العمليات باملنجم.
حقل الغزالة

خطط لتطوير منجم الغزالة للمغنيزايت الكائن يف الق�سم ال�شمايل املركزي من اململكة كجزء من خطة ال�شركة اال�سرتاتيجية لتنمية وتنويع منتجاتها التعدينية
باململكة .ومنجم الغزالة هو منجم �سطحي مك�شوف يت�ألف من �أربعة مناطق م�ستقلة على �شكل وعاء من املغنيزايت ،يبعد كل منها عن الآخر حوايل  300مرت .ويتم
�سحق وتنقية خام املغنيزايت داخل املوقع ،ثم ينقل �إلى م�صنع ال�شركة الكائن يف مدينة املدينة املنورة ال�صناعية للمعاجلة .وقد بد�أ املنجم بالعمل يف 2010م.
يغطي ترخي�ص التعدين ال�صادر لل�شركة ب�ش�أن منجم الغزالة م�ساحة  3كم مربع ،ت�ضم جميع املغنيزايت بتلك املنطقة .وقد �صدر ترخي�ص حقل الغزالة مبوجب
املر�سوم امللكي رقم م 8/بتاريخ 1421/2/27هـ (املوافق 2000/05/31م) وملدة  30عام ًا هجري ًا .كما مت �إ�صدار هذا الرتخي�ص للمعادن النفي�سة ومعادن
الأ�سا�س ،وتبلغ قيمة �إيجار ال�سطح ال�سنوية  270.000ريـال �سعودي .كما متتلك ال�شركة ترخي�ص بالتعدين يف منطقتي جبل الرخام وجبل �أبت ،وهي �أي�ض ًا
م�صادر للمغنيزايت .وقد �أثبت �أعمال اال�ستك�شاف املبدئية �أن تركيز املغنيزايت يف تلك املناطق �أقل منها يف منجم �ضرغط ،لكنها تتميز بقدرتها على �إنتاج
�أ�ضخم بالطن.
يف 2013م ،بلغ �إنتاج منجم الغزالة من خام املغنيزايت حوايل  77.000طن تقريب ًا ،مقارنة با�ستخراج حوايل  39.000طن من خام املغنيزايت يف عام 2012م.
يرجع ال�سبب يف زيادة �إنتاج املغنيزايت �إلى رفع كثافة العمليات باملنجم.
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يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل املوارد املعدنية لل�شركة ،م�صنفة ح�سب الأ�صل بالن�سبة للمواقع التعدينية بالزبرية والغزالة.
جدول رقم (� :)11-4إجمايل املوارد املعدنية لل�شركة ،م�صنفة ح�سب الأ�صل بالن�سبة للمواقع التعدينية بالزبرية والغزالة.
الموارد المعدنية

الزبرية

حقل الغزالة (مغنيزايت)

املقدرة
الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

امل�ستدل عليها
الوزن بالطن (مليون طن
مرتي)

امل�ستنبطة
الوزن بالطن (مليون
طن مرتي)

الإجمايل
الوزن بالطن (طن مرتي)

البوك�سايت منخف�ض الدرجة

2.54

8.26

17.2

28.02

البوك�سايت عايل ال�سيليكا

1.18

2.27

4.52

7.97

الكاولني

2.86

0.73

6.65

10.24

2.25

0.75

--

3.0
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احتياطيات المعادن الخام
م�ؤكد
الوزن بالطن (مليون طن مرتي)

حمتمل
الوزن بالطن (مليون طن مرتي)

الإجمايل
الوزن بالطن (مليون طن مرتي)

الزبرية (البوك�سايت منخف�ض الدرجة)

1.55

2.65

4.2

الزبرية (البوك�سايت عايل ال�سيليكا)

0.84

0.62

1.46

الزبرية (الكاولني)

1.29

1.36

2.65

حقل الغزالة (مغنيزايت)

1.78

0.71

2.49
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يف حني ان�صب تركيز حمفظة ال�شركة على �أعمال الفو�سفات والأملنيوم والذهب واملعادن الأ�سا�سية� ،إال �أن الإمكانات اجليولوجية باململكة ال تزال غري م�ستك�شفة
يف نطاقات وا�سعة ،الأمر الذي ي�ضع �أمام ال�شركة فر�ص ًا حمتملة للتو�سع والتنوع يف �إنتاج معادن �أخرى مثل الف�ضة والنحا�س والزنك والكوارتز عايل الرتكيز.
جبل الرخام

يقع حقل جبل الرخام لإنتاج املغنيزايت يف املدينة املنورة .وتقت�صر الأن�شطة التعدينية اجلارية يف جبل الرخام على احلفر ال�ستخراج املغنيزايت.
تغطي الرخ�صة ال�صادرة حلقل جبل الرخام م�ساحة تبلغ  38كم مربع ،و�صدرت بتاريخ 1425/10/16هـ (املوافق 2004/11/29م) وملدة � 5أعوام هجرية .ثم مت
جتديد الرتخي�ص ملدة �أربعة �أعوام �أخرى يف 1430/08/30م (املوافق 2009/08/21م) .وتقوم ال�شركة حالي ًا ب�إجراءات جتديد الرخ�صة ملدة � 5أعوام �إ�ضافية.
املوارد املعدنية � -أن�شطة الك�شف والتنقيب
يو�ضح اجلدول �أدناه �إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املواد اخلام يف حقل جبل الرخام.
جدول رقم (� :)12-4إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املواد اخلام يف حقل جبل الرخام.
املقدر
الوزن بالطن (مليون طن مرتي)

امل�ستدل عليها
الوزن بالطن (مليون طن مرتي)

امل�ستنبطة
الوزن بالطن (مليون طن
مرتي)

الإجمايل
الوزن بالطن (مليون طن مرتي)

--

--

39.7

39.7

جبل الرخام
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جتري معاجلة خام املغنيزايت يف امل�صنع املقام باملدينة ال�صناعية باملدينة املنورة ،وتفا�صيلها فيما يلي:
المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

جتري معاجلة خام البوك�سايت يف م�صنع متطور لتنفيذ �أعمال التكلي�س والتلبيد ،وامل�صنع كائن باملدينة ال�صناعة باملدينة املنورة ،ويتم �شحن منتجات املغنيزايت
املكل�سة �إقليمي ًا داخل اململكة و�إلى بع�ض اجلهات الدولية املختارة .جتعل ال�صفات الكيميائية والفيزيائية للمغنيزايت منه مادة منا�سبة للكثري من تطبيقات
وا�ستخدام املغنيزايت عايل الرتكيز يف خمتلف قطاعات ال�سوق ،مبا يف ذلك التطبيقات احلرارية والبيئية والزراعية وجمال الإن�شاءات وغريها من تطبيقات
القيمة امل�ضافة .بد�أ م�صنع معاجلة املغنيزايت ن�شاطه التجاري يف �أكتوبر 2011م.
يف عام 2013م ،بلغ �إنتاج املغنيزايت املتكل�س حوايل  29.505مليون طن ،وبلغ حجم املبيعات  29.120مليون طن ،مقارنة بحجم الإنتاج البالغ  32.210مليون
طن وحجم مبيعات  27.260مليون طن يف عام 2012م ،بالإ�ضافة �إلى حجم �إنتاج بلغ  20.000مليون طن تقريب ًا.
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يباع �إنتاج �شركة املعادن ال�صناعية من الكاولني �إلى �شركة معادن للفو�سفات ال�ستخدامه يف �إنتاج حم�ض الفو�سفوريك .ويتم بيع الإنتاج من البوك�سايت منخف�ض
الدرجة مبوجب عقود �سنوية و�شهرية مربمة مع م�صنعي الأ�سمنت ،بينما ُيباع �إنتاج البوك�سايت املتكل�س �إلى العمالء �سواء يف الأ�سواق املحلية �أو اخلليجية،
بالإ�ضافة �إلى �أوروبا و�إفريقيا والهند واليابان.
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يقوم على �إدارة �شركة املعادن ال�صناعية جمل�س مديرين مكون من  5مديرين عينتهم جميع ًا ال�شركة.
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تدير ال�شركة �أن�شطتها احلالية يف جمال ال�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني من خالل �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ،وهي �شركة ذات م�سئولية
حمدودة مملوكة بالت�ساوي فيما بني ال�شركة و�شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات .مبوجب اتفاقية م�شروع م�شرتك مربمة بني ال�شركة و�شركة ال�صحراء
للبرتوكيماويات ،تقوم �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ب�إدارة م�صنع لإنتاج ال�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني يف مدينة اجلبيل ال�صناعية .ال�صودا
الكاوية هي مادة �أ�سا�سية ت�ستخدم لتنقية البوك�سايت وحتويله �إلى �ألومينا .حيث �إنه ينتج عن التحليل الكهربي ملاء امللح ،بالإ�ضافة �إلى الكلورين والذي ي�ستخدم
الحق ًا يف �صناعة ثنائي كلوريد الإيثيلني.
اكتمل �إن�شاء ذلك امل�صنع يف �إبريل 2013م ،وبد�أت �أعمال اختبارات الأداء والإنتاج التجريبي لل�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني يف �شهر �أغ�سط�س .2013
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يف � ،2013أنتجت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات حوايل  83.730طن من ثنائي كلوريد الإيثيلني ،و 69.660طن من ال�صودا الكاوية ،وباعت 80.300
طن من ثنائي كلوريد الإيثيلني و 58.500طن من ال�صودا الكاوية �أثناء مرحلة الت�شغيل قبل التجاري.
 4 44 -44 -44 -4مرافق الإنتاج
مصنع إنتاج الصودا الكاوية وثنائي كلوريد اإليثيلين

يوفر م�صنع �إنتاج ال�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني الكائن يف مدينة اجلبيل ال�صناعية طاقة �إنتاجية ت�صل �إلى  250.000طن �سنوي ًا من ال�صودا الكاوية
و  300.000طن �سنوي ًا من ثنائي كلوريد الإيثيلني .وقد اكتمل �إن�شاء ذلك امل�صنع يف �إبريل 2013م ،وبد�أت �أعمال اختبارات الأداء والإنتاج التجريبي لل�صودا
الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني يف �شهر �أغ�سط�س 2013م ثم بد�أ الإنتاج التجاري لل�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني يف يوليو 2014م.يتم توريد الإيثيلني
الالزم لعملية الإنتاج من قبل �شركة الت�صنيع الوطنية (ت�صنيع) بينما يتم توريد املادة اخلام الرئي�سية الأخرى للعملية الإنتاجية مثل املحلول امللحي حملي ًا من
واحد �أو �أكرث من املوردين باملنطقة ،بينما تقوم �شركة الكهرباء ال�سعودية بتوفري الطاقة الالزمة عرب �شبكة الكهرباء.
 4 44 -44 -44 -4املبيعات والت�سويق

�أبرمت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات اتفاقية ت�سويق مع �شركة �سابك ،حيث تعمل مبوجبها �شركة �سابك على ت�سويق ال�صودا الكاوية التي تنتجها �شركة
ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات وذلك �إلى �أن حتتاج م�صفاة الألومينا يف مدينة ر�أ�س اخلري �إلى ال�صودا الكاوية .ويتم بيع �إنتاج ثنائي كلوريد الإيثيلني �إلى
الأ�سواق العاملية مبوجب اتفاقية الت�سويق املربمة مع �شركة �سابك.
 4 44 -44 -44 -4الإدارة

يقوم على �إدارة �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات جمل�س مديرين مكون من  6مديرين يتم تعيينهم ملدة � 3سنوات ،تعني ال�شركة  3منهم وتعني �شركة
ال�صحراء الثالثة الآخرين.

4 44 -4الصحة والسالمة
يكمن الهدف الرئي�سي لل�شركة يف حماية جميع موظفيها وموجوداتها املادية ،ولهذا ت�سعى ال�شركة للت�أكيد على �إتباع معايري �صارمة لل�صحة وال�سالمة وااللتزام
بها يف جميع �أن�شطتها .يف عام 2013م ،قامت ال�شركة بطرح نظام �إداري جديد ومتكامل للبيئة وال�صحة وال�سالمة� ،ضم املعايري التي تهتم بالق�ضايا البيئية،
مبا يف ذلك جودة املياه ،و�إدارة املخلفات ،و�إدارة انبعاثات الهواء ،والت�أهب حلاالت الطوارئ البيئية .تتوافق تلك املعايري بعد تطويرها مع معايري الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة ،واملعايري التي ت�ضعها الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،كما �أنها تهدف �إلى تلبية متطلبات �شهادة اجلودة �آيزو  14001ل�سنة  ،2004و�أنظمة
�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية ( 18001 )OHSASل�سنة  ،2007ومعايري �إدارة الطاقة  16001و�آيزو .50001
وقد �أجرت ال�شركة ما يزيد على  400دورة تدريبية لل�سالمة خالل عام 2013م ،يف مواقعها ،حيث تناولت حتليل ال�سالمة الوظيفية ،وحتليل الأ�سباب اجلذرية،
والتعرف على املخاطر ،وال�سلوك الآمن والقيادة الدفاعية.
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يتحمل ق�سم �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية بال�شركة م�سئولية الرقابة على معايري ال�صحة وال�سالمة يف جميع �أعمال ال�شركة .وتخ�ضع ال�شركة للعديد من الأنظمة
والت�شريعات ذات ال�صلة بال�صحة وال�سالمة داخل اململكة ،وهي على يقني من التزامها التام بكافة تلك املتطلبات (راجع الق�سم رقم« 8الإطار التنظيمي العام
للتعدين والبيئة» من هذه الن�شرة).
يعترب معدل فقد الوقت وحدوث الإ�صابات هو امل�ؤ�شر الرئي�سي لقيا�س �أداء برامج ال�شركة لل�صحة وال�سالمة ،والتي تقي�س عدد حاالت الإ�صابة التي وقعت وفقدان
الوقت عن كل � 200.000ساعة عمل .فيما يلي جدول يو�ضح �أداء ال�شركة (با�ستثناء املقاولني) لعدد من م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة خالل عامي 2012م و2013م:
جدول رقم (� :)13-4أداء ال�شركة (با�ستثناء املقاولني) لعدد من م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة خالل عامي 2012م و2013م.
2012م

2013م

�إجمايل �ساعات العمل الفعلية

6.914.852

8.190.292

عدد حاالت الإ�صابة وفقدان الوقت

7

2

عدد حاالت الإ�سعافات الأولية

20

7

معدل فقد الوقت والإ�صابات

0.2

0.5

الوفاة

1

0

4 44 -4البيئة
من ال�شائع بني ال�شركات العاملة يف جمال التعدين وغريها من املوارد الطبيعية �أن يكون لل�شركة ت�أثري ًا حتمي ًا على البيئة املحيطة بها .فال�شركة ملتزمة مبراعاة
التنمية امل�ستدامة ،و�إتباع تدابري �إدارة املخاطر بغية تخفي�ض ت�أثريها البيئي.
يف عام 2013م ،تعاقدت ال�شركة مع ا�ست�شاري لل�شئون البيئية من اخلارج للعمل على تطوير جمال الب�صمة البيئية الإجمايل لل�شركة ،واكتمل امل�شروع متام ًا بنهاية
العام .وي�ساعد حتليل الأثر البيئي على حتديد ت�أثري ال�شركة على البيئة املحيطة بها ،مبا يف ذلك بيانات اال�ستهالك واالنبعاث ،الأمر الذي ميد ال�شركة بخط
البداية لالنطالق نحو و�ضع �أهداف التح�سني.
ولكي تتمكن ال�شركة من التعرف على الآثار البيئية لأعمالها ،قامت بت�أ�سي�س نظام بطاقات الأداء البيئي وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية بغية تقييم م�ستوى �أداء
مواقعها التعدينية وامل�صانع بخ�صو�ص االمتثال ل�سيا�ساتها البيئية .ولقد حدد املدير التنفيذي لل�شركة املعدل امل�ستهدف لإجمايل االمتثال البيئي بن�سبة %97.5
جلميع �أن�شطة وعمليات ال�شركة املنفذة خالل عام 2014م .ولقد حققت ال�شركة ن�سبة بلغت  %97.3يف  31دي�سمرب 2013م.
تخ�ضع ال�شركة للقوانني والت�شريعات البيئية املعمول بها يف اململكة ،وهي على يقني من امتثالها التام لكافة متطلباتها (راجع الق�سم رقم« ٨الإطار التنظيمي العام
للتعدين والبيئة» من هذه الن�شرة).

4 4 4 -4الشركات التابعة والكيانات تحت السيطرة المشتركة
حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،متتلك ال�شركة ثمان �شركات تابعة لها ،و�شركة واحدة خا�ضعة للإدارة امل�شرتكة ،وتفا�صيلها كما يلي:
 4 44 -4 4 -4الشركات التابعة
شركة معادن للذهب ومعادن األساس

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة ،ت�أ�س�ست عام 1989م بغر�ض مبا�شرة �أعمال التعدين املتعلقة بالذهب ومعادن
الأ�سا�س (راجع الق�سم رقم« 3-7-4وحدات �أعمال ال�شركة -الذهب واملعادن الأ�سا�سية» من هذه الن�شرة) .ويبلغ ر�أ�س مال �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
 300.000.000ريال �سعودي مق�سم الى  30.000.000ح�صة مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي للح�صة الواحدة.
شركة معادن للفوسفات

�شركة معادن للفو�سفات هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست عام 2007م ،وي�شرتك يف ملكيتها كل من ال�شركة (بن�سبة  )%70و�شركة �سابك بن�سبة (.)%30
�أ�س�ست �شركة معادن للفو�سفات بغر�ض تنفيذ �أعمال التعدين يف جمال الفو�سفات و�إنتاج الأ�سمدة (راجع الق�سم رقم« 1-7-4وحدات �أعمال ال�شركة  -الفو�سفات»
من هذه الن�شرة) .و يبلغ ر�أ�س مال �شركة معادن للفو�سفات  6.208.480.000ريال �سعودي مق�سم الى  620.848ح�صة مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها
 10.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة.
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شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست عام 2014م ،ي�شرتك يف ملكيتها ال�شركة (بن�سبة  )%60مع �شركة موزاييك (بن�سبة
 )%25و�شركة �سابك (بن�سبة  .)%15ت�أ�س�ست �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات بغر�ض تنفيذ م�شروع وعد ال�شمال (راجع ق�سم «وحدات �أعمال ال�شركة -
الفو�سفات  -م�شروع وعد ال�شمال» من هذه الن�شرة) .ويبلغ ر�أ�س مال �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات الأ�سا�س  8.437.500.000ريال �سعودي مق�سم الى
 843.750.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي للح�صة الواحدة مدفوع منها مبلغ اجمايل قدره  2.130.001.875ريال �سعودي.
شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست عام 2009م ،وي�شرتك يف ملكيتها كل من ال�شركة (بن�سبة  )%74.9و�شركة
الكوا بن�سبة (� .)%25.1أُ�س�ست �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا بغر�ض تنفيذ �أعمال التعدين يف جمال البوك�سايت وتكرير الألومينا (راجع الق�سم رقم
« 2-7-4وحدات �أعمال ال�شركة  -الأملنيوم» من هذه الن�شرة) .ويبلغ ر�أ�س مال �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا  5.100.000.000ريال �سعودي مق�سم الى
 510.000.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي للح�صة الواحدة مدفوع منها مبلغ اجمايل قدره  4.474.999.888ريال �سعودي بحيث يتوقع ت�سديد
احل�صة املتبقية من ر�أ�س املال من قبل ال�شركاء خالل الربع الرابع من عام 2016م.
شركة معادن لأللمنيوم

�شركة معادن للأملنيوم هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست عام 2009م ،وي�شرتك يف ملكيتها كل من ال�شركة (بن�سبة  )%74.9و�شركة الكوا بن�سبة
(� .)%25.1أ�س�ست �شركة معادن للأملنيوم بغر�ض تنفيذ �أعمال �إنتاج الأملنيوم (راجع الق�سم رقم« 2-7-4وحدات �أعمال ال�شركة  -الأملنيوم» من هذه الن�شرة).
ويبلغ ر�أ�س مال �شركة معادن للأملنيوم  6.573.750.000ريال �سعودي مق�سم الى  657.375.000ح�صة مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي
للح�صة الواحدة.
شركة معادن للدرفلة

�شركة معادن للدرفلة هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست عام 2009م ،وي�شرتك يف ملكيتها كل من ال�شركة (بن�سبة  )%74.9و�شركة الكوا بن�سبة (.)%25.1
�أ�س�ست �شركة معادن للدرفلة بغر�ض �إنتاج �ألواح الأملنيوم (راجع الق�سم رقم« 2-7-4وحدات �أعمال ال�شركة  -الأملنيوم» من هذه الن�شرة) .ويبلغ ر�أ�س مال �شركة
معادن للدرفلة  4.721.250.000ريال �سعودي مق�سم الى  472.125.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي للح�صة الواحدة مدفوعة بالكامل.
شركة المعادن الصناعية

�شركة املعادن ال�صناعية هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة ،ت�أ�س�ست عام 2009م بغر�ض تنفيذ �أعمال التعدين ومعاجلة املعادن ال�صناعية (راجع الق�سم
رقم  « 4-7-4وحدات �أعمال ال�شركة  -املعادن ال�صناعية» من هذه الن�شرة) .ويبلغ ر�أ�س مال �شركة املعادن ال�صناعية  500.000.000ريال �سعودي مق�سم الى
 5.000.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها  100ريال �سعودي للح�صة الواحدة مدفوع منها مبلغ اجمايل وقدره  344.855.200ريال �سعودي.
شركة معادن للبنية التحتية

�شركة معادن للبنية التحتية هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة ،ت�أ�س�ست عام 2008م بغر�ض توفري خدمات البنية التحتية ملوقع مدينة ر�أ�س اخلري .ويبلغ
ر�أ�س مال �شركة معادن للبنية التحتية  3.000.000.000ريال �سعودي مق�سم الى  30.000.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها  100ريال �سعودي للح�صة الواحدة
مدفوع منها مبلغ اجمايل قدره  500.000ريال �سعودي.
 4 44 -4 4 -4الشركات تحت السيطرة المشتركة
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست عام 2010م ،وي�شرتك يف ملكيتها كل من ال�شركة وال�صحراء للبرتوكيماويات،
بغر�ض �إنتاج ال�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني� ،ضمن جممع �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات الكائن مبدينة اجلبيل ال�صناعية (راجع الق�سم رقم5-7-4
«وحدات �أعمال ال�شركة  -ال�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني» من هذه الن�شرة) .ويبلغ ر�أ�س مال �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات 900.000.000
ريال �سعودي مق�سم الى  900.000ح�صة مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة.
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4 4 4 -4التأمين
متتلك ال�شركة حالي ًا تغطية ت�أمينية �شاملة لتغطية فئات متعددة ،ت�ضم الت�أمني على املمتلكات (كافة املخاطر) ،وانقطاع الأعمال ،وتعطل املعدات ،وامل�سئولية
العامة ،والنقل باملركبات والنقل الربي والبحري ،والت�أمني على احلياة واحلوادث ال�شخ�صية والنفقات العالجية .وت�شتمل تلك التغطية على �سبيل املثال ال
احل�صر احلرائق واالنفجار ،والإ�صابة بالربق والعوا�صف والأعا�صري والدمار والأ�ضرار املتعمدة ،و�أحداث ال�شغب والإ�ضرابات العمالية وت�سريح العمالة ،والقالقل
االجتماعية ،والأ�ضرار الكهربية وال�سرقات.
كما متتلك ال�شركة بولي�صة ت�أمني �شاملة �ضد امل�سئولية العامة بحد خ�سارة يبلغ  2.40مليار ريـال �سعودي ،حيث توفر الغطاء الت�أميني �ضد امل�سئولية القانونية عن
الت�سبب يف �أي �إ�صابة بدنية �أو وفاة �أي �أطراف ثالثة �أو �إحلاق الأ�ضرار مبمتلكاتهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك متتلك ال�شركة بولي�صة ت�أمني على املركبات لأ�سطولها العام
ويبلغ احلد الأق�صى للخ�سارة الإجمالية مبلغ  10مليار ريـال �سعودي .كما تعاقدت ال�شركة مع �شركة �أي �أو �أن كم�ست�شار ت�أميني وو�سيط للتعاقد لل�شركة بغر�ض
�إدارة برامج الت�أمني للم�شاريع احلالية ،بالإ�ضافة �إلى امل�شاريع اجلديدة ،مبا يف ذلك م�شروع وعد ال�شمال.
ويتم متابعة املخاطر التي قد تواجهها ال�شركة من خالل درا�سات دورية للمخاطر يجريها متعهدو اكتتاب بوال�ص الت�أمني و�شركات �إعادة الت�أمني بالتعاون مع
�إدارة ال�شركة ومهند�سيها.

4 4 4 -4تقنية المعلومات
يلتزم ق�سم تقنية املعلومات يف ال�شركة بدعم النمو اال�سرتاتيجي لل�شركة من خالل تطبيق ودعم احللول التجارية وت�أ�سي�س البنية التحتية م�ستخدم ًا �أحدث
التقنيات ومتبني ًا ومتبع ًا لأف�ضل ال�سيا�سات العاملية للممار�سة والإدارة والعمليات .ويلتزم ق�سم تكنولوجيا املعلومات بتوظيف وتدريب حمرتفني على �أعلى قدر من
املهنية والت�أهيل لتنفيذ العمليات و�صيانة البنية التحتية لتقنية املعلومات ،ول�ضمان حماية وجودة املعلومات ،بالإ�ضافة �إلى احلفاظ على ا�ستمرارية اخلدمات
والأن�شطة.
وقد عمل ق�سم تقنية املعلومات على تطوير خطط ت�ضمن ا�ستمرارية الأعمال ،واملتابعة الدائمة لكافة الأنظمة والبنى التحتية ،و�إجراء فحو�ص دورية لأنظمة
اال�ستعادة حال وقوع كارثة .كما يقدم ق�سم تقنية املعلومات تقارير دورية لإدارة املخاطر �إلى اللجنة الرقابية ،بغر�ض تفادي املخاطر بفعالية .وجتري �شركة
خارجية م�ستقلة مراجعة دورية كجزء من �إدارة تكنولوجيا املعلومات.

4 4 4 -4األبحاث والتطوير
ال تبا�شر ال�شركة او �شركاتها التابعة �أي �أن�شطة يف جمال الأبحاث والتطوير.

4 4 4 -4الموظفون
عملت ال�شركة على توثيق وتف�صيل �سيا�ساتها للتوظيف ل�ضمان توظيف وتثبيت الأفراد امل�ؤهلني .وقد وظفت ال�شركة فريق عمل مكون من  5.439عام ًال (با�ستثناء
املقاولني واال�ست�شاريني) حتى تاريخ 2013/12/31م.
يو�ضح اجلدول التايل عدد املوظفني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني العاملني بال�شركة وال�شركات التابعة لها يف  2012/12/31و.2013/12/31
جدول رقم ( :)14-4عدد املوظفني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني العاملني بال�شركة وال�شركات التابعة لها يف  2012/12/31و.2013/12/31
ال�شركة

2012/12/31
�سعوديون

غري �سعوديني

2013/12/31
الن�سبة املئوية

الإجمايل

الإجمايل

الن�سبة املئوية

ال�شركة*

285

148

%65.82

433

528

205

%72.03

733

معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س

413

386

%51.69

799

564

544

%50.90

1.108

معان للفو�سفات

638

420

%60.30

1.058

1.057

485

%68.55

1.542

ال�شركة للبوك�سايت
والألومينا

51

10

%83.61

61

265

7

%96.43

272

�شركة معادن
للأملنيوم

507

363

%58.28

870

872

731

%54.40

1603
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�سعوديون

غري �سعوديني

ال�شركة

2012/12/31
�سعوديون

غري �سعوديني

2013/12/31
الإجمايل

الن�سبة املئوية

�سعوديون

غري �سعوديني

الن�سبة املئوية

الإجمايل

�شركة معادن
للدرفلة

27

23

%54.00

50

128

53

%70.72

181

الإجمايل

1.921

1.350

%58.73

3.271

3.414

2.025

%62.77

5.439

* ي�شمل عدد موظفي ال�شركة على موظفي �شركة املعادن ال�صناعية و�شركة معادن للبنية التحتية

مل يتم ت�أ�سي�س �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات حتى 2014م وبالتايل فال يوجد لها موظفني حتى تاريخ  31دي�سمرب 2012م �أو  31دي�سمرب 2013م.
ي�شكل املوظفون ال�سعوديون احلاليون بال�شركة ن�سبة  %62.8من �إجمايل فريق عمل ال�شركة .وت�ستمر ال�شركة يف توظيف ال�سعوديني عم ًال ب�أنظمة ال�سعودة ،وقد
اتخذت الإدارة اخلطوات الرئي�سية نحو تو�سيع القوى العاملة ال�سعودية من خالل تفعيل برامج للتوظيف والتدريب ،يح�صل املوظفون اجلدد من خاللها على
التدريب العملي والتدريب والتنمية النظرية يف الف�صول التعليمية.

4 4 4 -4الشهادات والموافقات
متتلك ال�شركة كافة الت�صاريح وال�شهادات واملوافقات الت�شغيلية الالزمة ملبا�شرة �أعمالها يف اململكة.

4 4 4 -4انقطاع األعمال
تدير ال�شركة جمموعة كبرية من عمليات التعدين املعقدة بالإ�ضافة �إلى م�صانع املعاجلة والتكرير ،والتي تقع ب�صفة عامة حتت تهديد املخاطر الت�شغيلية
امل�صاحبة لل�شركات العاملة يف ال�صناعات التعدينية ،مبا يف ذلك احلوادث ال�صناعية.
يف �إبريل 2013م ،ا�ضطرت �شركة معادن للفو�سفات لإغالق م�صنع �إنتاج الأمونيا التابع لها يف مدينة ر�أ�س اخلري ملدة � 3أ�سابيع وذلك لإجراء �صيانة غري خمطط
لها ،نتيجة لبع�ض امل�شكالت الفنية .ونظر ًا لأن �إنتاج الأمونيا ي�ستخدم يف ت�صنيع ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،ا�ضطرت �شركة معادن للفو�سفات �إلى �إيقاف �إنتاج
ثنائي فو�سفات الأمونيوم ب�صفة م�ؤقتة ،ملدة بلغت � 4أ�سابيع .وعلى الرغم من حالة التوقف امل�ؤقت عن الإنتاج� ،إال �أنه مل يلحق �أي �ضرر باملناطق الأ�سا�سية
بامل�صنع ،وا�ستطاعت �شركة معادن للفو�سفات تلبية التزاماتها الإنتاجية.
كما �أنه ن�شب حريق يف �سري تفريغ الفو�سفات يف �شهر �سبتمرب 2013م� ،أ�سفر عن �أ�ضرار ا�ستغرق �إ�صالحها � 3أ�شهر تقريب ًا� .إال �أنه مل ي�صب �أي عامل بالأذى
يف هذا احلادث ،ومل يكن لذلك التوقف �أثر على قدرة ال�شركة يف تلبية التزاماتها جتاه عمالئها ،نظر ًا للآليات البديلة املتوافرة باملوقع لنقل �صخور الفو�سفات
بوا�سطة ال�شاحنات وو�سائل النقل الربية.
ويف �أكتوبر 2013م ،تعر�ض �أحد خطوط الإنتاج مب�صهر الأملنيوم الذي تديره �شركة معادن للأملنيوم للإغالق م�ؤقت ًا بعد فرتة من عدم اال�ستقرار الذي ت�سبب فيه
عطل ب�أحد املعدات .و�سيعاود ذلك اخلط عمله بطاقته الكاملة يف الربع الثالث من عام 2014م ،وعلى الرغم من حتقيق خ�سائر مالية �ضخمة جراء ذلك التوقف
عن العمل وما �أ�صاب املمتلكات من �أ�ضرار ،والتي قدرت من قبل ال�شركة بحوايل  670.125.000ريال �سعودي� ،إال �أنها متكنت من تفادي قدر كبري منها من
خالل تقدمي مطالبة مبوجب بولي�صة الت�أمني .وقد وافقت �شركة الت�أمني على مبلغ تعوي�ض قدره  487.500.000ريال �سعودي (بعد اخل�صومات) ح�صلت �شركة
معادن للأملنيوم على جزء منه بواقع  239.300.000ريال �سعودي بحيث �أن املبالغ املطالب بها املتبقية �سيتم دفعها يف وقت الحق من قبل �شركة الت�أمني .وال
يوجد �أي اعرتا�ضات او امور معلقة بهذا اخل�صو�ص.
وحتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،وفيما عدا ما �سلف ذكره ،مل تكن هناك �أي عرقلة ل�سري �أعمال ال�شركة �أو �أي �شركة من ال�شركات التابعة لها ،كان لها �أثر بالغ
على موقفها املايل خالل الـ � 12شهر ًا املا�ضية.

4 4 4 -4التغيير الجوهري
حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة ،مل جتري ال�شركة �أي تغيري جوهري على طبيعة �أعمالها.
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5.5الهيكل اإلداري للشركة وحوكمتها
5 55 -5الهيكل اإلداري
يت�ألف الهيكل الإداري الرئي�سي لل�شركة من جمل�س الإدارة («جمل�س الإدارة» �أو «املجل�س») واللجان املنبثقة عنه من جلنة تنفيذية («اللجنة التنفيذية») ،وجلنة
املراجعة ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وفريق من امل�سئولني التنفيذيني («الإدارة العليا»).
ولل�شركة هيكل تنظيمي وا�ضح يرت�أ�سه املجل�س وتدعمه الإدارة العليا .ويتولى املجل�س امل�س�ؤولية النهائية عن التوجيه والإ�شراف العام والرقابة العامة على ال�شركة.
وقد خول املجل�س م�س�ؤولية الإدارة العامة لل�شركة �إلى الإدارة العليا ،وهي التي يرت�أ�سها املدير التنفيذي الذي هو �أي�ض ًا ع�ضو يف املجل�س («املدير التنفيذي»).
وكذلك يوجد عدد من اللجان الأخرى يف ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى اللجنة التنفيذية ،مهمتها رفع التقارير �إلى جمل�س الإدارة �إلى جانب م�س�ؤوليتها يف التعامل مع
جمموعة من ال�ش�ؤون الت�شغيلية و�ش�ؤون الأعمال من بينها املوارد الب�شرية واملكاف�آت والرت�شيحات.
ولالطالع على و�صف تلك اللجان ،راجع الق�سم رقم« 3-1-1-5جلان املجل�س» من هذه الن�شرة.
وتقع م�س�ؤولية �إدارة العمليات اليومية يف ال�شركة على عاتق املدير التنفيذي ،وهو املهند�س خالد بن �صالح املديفر ،وغريه من كبار �أع�ضاء الإدارة العليا الذين
خولهم �صالحيات تنفيذية.
ال�شكل ( :)1-5الهيكل الإداري لل�شركة.
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 5 55 -55 -5أعضاء المجلس وسكرتيره

يت�ألف املجل�س وفق ًا لنظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة («النظام الأ�سا�سي») من � 9أع�ضاء («�أع�ضاء املجل�س») ،مبا يف ذلك رئي�س املجل�س واملدير
التنفيذي.
ويعني �أع�ضاء املجل�س من قبل اجلمعية العامة العادية لفرتة � 3سنوات على �أن تعني احلكومة (املمثلة يف �صندوق اال�ستثمارات العامة)  4منهم لتمثيلها ما دامت
احلكومة متتلك ما ن�سبته  %50على الأقل من �أ�سهم ال�شركة .حتى تاريخ هذه الن�شرة ،ي�ضم املجل�س ثمانية �أع�ضاء الذين مت تعيينهم يف اجتماع اجلمعية العامة
غري العادية املنعقد بتاريخ 1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م) فيما بقي املقعد التا�سع �شاغرا لعدم ح�صوله على الأ�صوات الكافية نظاما للتعيني .و قد
�أعلنت ال�شركة �أنه �سيتم الت�صويت لتعيني ع�ضو ًا م�ستق ًال للمقعد ال�شاغر يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنوي عقدها بتاريخ 1436/01/20هـ (املوافق
 2014/11/13م) .و�ستعلن ال�شركة على موقع تداول عن تعيني الع�ضو التا�سع امل�ستقل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية .ويتولى املجل�س م�س�ؤولية
و�ضع الإ�سرتاتيجية العامة والتوجه العام لل�شركة.
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ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتريه بتاريخ هذه الن�شرة:
جدول رقم (� :)1-5أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتريه بتاريخ هذه الن�شرة.
اال�سم

املن�صب

تاريخ الع�ضوية

حالة الع�ضوية

اجلن�سية

املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف

رئي�س املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

معايل الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل اخلرا�شي

ع�ضو املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال ل�صندوق اال�ستثمارات العامة

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبد الرحمن القويز

ع�ضو املجل�س

2014/01/01م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال مل�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية

الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان

ع�ضو املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال ل�صندوق اال�ستثمارات العامة

الدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

ع�ضو املجل�س

1997/7/19م

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل

ع�ضو املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال ل�صندوق اال�ستثمارات العامة

املهند�س خالد بن حمد ال�سناين

ع�ضو املجل�س

2008/10/25م

�سعودي

ع�ضو غري تنفيذي ممث ًال ل�صندوق اال�ستثمارات العامة

املهند�س خالد بن �صالح املديفر

الرئي�س واملدير
التنفيذي

2011/10/25م

�سعودي

ع�ضو تنفيذي

املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري*

ع�ضو املجل�س ال�سابق

2011/10/25م

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

الأ�ستاذ بكر عبداللطيف الهبوب

�سكرتري املجل�س

2012/09/15م

�سعودي

�سكرتري املجل�س

* بقي مقعد املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري�شاغرا لعدم ح�صوله على الأ�صوات الكافية نظاما للتعيني يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد يف 1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م) .و
قد �أعلنت ال�شركة �أنه �سيتم الت�صويت لتعيني ع�ضو ًا م�ستق ًال للمقعد ال�شاغر يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املزمع عقدها بتاريخ 1436/01/20هـ (املوافق  2014/11/13م) (الرجاء مراجعة اعالنات
ال�شركة على موقع تداول) .و�ستعلن ال�شركة على موقع تداول عن تعيني الع�ضو التا�سع امل�ستقل بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.

ويجب على كل ع�ضو يف املجل�س ،وفق ًا للمادة  68من نظام ال�شركات� ،أن ميتلك �أ�سهم ًا يف ال�شركة بقيمة ال تقل عن  10.000ريـال �سعودي («�أ�سهم �ضمان
الع�ضوية») ،با�ستثناء رئي�س ال�شركة و�أع�ضاءه املمثلني للحكومة وفق ًا ملا ن�ص عليه �صراحة يف النظام الأ�سا�سي .وحتى تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن كل ع�ضو يف املجل�س
ممن يجب عليه امتالك �أ�سهم �ضمان الع�ضوية هذه كان قد �أودعها لدى تداول بحلول املوعد النهائي املحدد لذلك.
وعنوان العمل لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة هو �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) ،مبنى رقم  ،395طريق �أبي بكر ال�صديق ،جنوب� ،ص .ب 68861
الريا�ض  ،11537اململكة العربية ال�سعودية.
وفيما يلي بيان بخربات كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة و�سكرتريه وم�ؤهالت كل منهم ومنا�صبه احلالية وال�سابقة:

المهندس عبد اهلل بن سيف السيف
رئيس المجلس ،عضو مستقل

ي�شغل املهند�س عبداهلل ال�سيف حالي ًا من�صب ع�ضو م�ستقل يف املجل�س �إ�ضافة �إلى كونه رئي�س ًا للمجل�س ،وقد مت تعيينه ع�ضو ًا باملجل�س يف 2008/10/25م .وهو
مواطن �سعودي ويبلغ من العمر حتى تاريخ هذه الن�شرة  71عام ًا.
وقد عمل املهند�س عبداهلل ال�سيف لدى �شركة �أرامكو ال�سعودية بني عامي 1960م و2007م .وقد عمل يف بداية الأمر كمهند�س برتول ،ثم تر�أ�س العديد من
املنا�صب الإدارية يف جمال هند�سة البرتول وعمليات الإنتاج .ويف عام 1982م عني نائب رئي�س الإنتاج يف �شركة �أرامكو .ثم �شغل عدة منا�صب منها نائب رئي�س
الت�صنيع ،ونائب رئي�س تخطيط امل�شاريع ،ونائب رئي�س ت�سويق النفط اخلام واملبيعات .وقد عمل �ضمن جمل�س �إدارة �شركة �أرامكو بني عامي 1998م و2007م.
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فيما يلي بيان بامل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية للمهند�س عبداهلل ال�سيف وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)2-5امل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية للمهند�س عبداهلل ال�سيف وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت األكاديمية والمهنية
البلد

اجلامعة/املعهد

الواليات املتحدة الأمريكية

املجال

جامعة �أوكالهوما

امل�ؤهل

هند�سة البرتول

العام
1970م

البكالوريو�س

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

نوع الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة

العقارات

اال�سم

امل�سمى الوظيفي
ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة �إعمار الظهران

تاريخ البدء
2008م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
نوع الكيان القانوين

القطاع
البرتول

اال�سم

�شركة حكومية

امل�سمى الوظيفي
ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة �أرامكو ال�سعودية

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

1960م

2007م

معالي األستاذ محمد بن عبد اهلل الخراشي
عضو غير تنفيذي

ي�شغل معايل الأ�ستاذ حممد اخلرا�شي من�صب ع�ضو غري تنفيذي يف املجل�س ،وقد عني ع�ضو ًا يف املجل�س يف 2008/10/25م .وهو رئي�س جلنة املراجعة .وهو
مواطن �سعودي ،ويبلغ من العمر  65عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة .وقد �شغل معايل الأ�ستاذ اخلرا�شي عدة منا�صب منذ ان�ضمامه �إلى امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد يف
1991م وي�شغل حالي ُا من�صب حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد منذ 2000م .قبل ان�ضمامه �إلى امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد� ،شغل معايل الأ�ستاذ اخلرا�شي عدد من
املنا�صب العليا يف �صندوق التنمية منذ 1981م وحتى 1991م.
وفيما يلي بيان بتفا�صيل امل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية ملعايل الأ�ستاذ حممد اخلرا�شي واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)3-5تفا�صيل امل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية ملعايل الأ�ستاذ حممد اخلرا�شي واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

اململكة

جامعة امللك �سعود

املحا�سبة

درجة البكالوريو�س

1975م

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة �أوكالهوما �سيتي

املحا�سبة

درجة املاج�ستري

1980م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

اال�سم

نوع الكيان القانوين

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

االت�صاالت

�شركة م�ساهمة

�شركة االت�صاالت ال�سعودية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2002م

البرتوكيماويات

�شركة م�ساهمة

�شركة �سابك

ع�ضو جمل�س �إدارة

2012م
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المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
نوع الكيان القانوين

القطاع

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

الت�أمني

�شركة م�ساهمة

�شركة التعاونية للت�أمني

ع�ضو جمل�س �إدارة

2011م

2004م

البرتوكيماويات

�شركة م�ساهمة

املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي

ع�ضو جمل�س �إدارة

2012م

2006م

الن�شر

�شركة م�ساهمة

املجموعة ال�سعودية للن�شر والت�سويق

ع�ضو جمل�س �إدارة

2014م

2006م

معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز
عضو غير تنفيذي

ي�شغل معايل الأ�ستاذ �سليمان القويز من�صب ع�ضو غري تنفيذي يف املجل�س ،وقد عني ع�ضو ًا يف املجل�س يف2014/01/01م .وهو مواطن �سعودي ويبلغ من العمر
حتى تاريخ هذه الن�شرة  59عام ًا.
وي�شغل معايل الأ�ستاذ �سليمان القويز من�صب حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية منذ 2013م .وقبل العمل كمحافظ للم�ؤ�س�سة� ،شغل عدة �أدوار قيادية
يف ال�صناعة امل�صرفية يف اململكة ،مبا فيها نائب املدير التنفيذي لبنك الريا�ض يف الفرتة ما بني 1991م وحتى 2012م .وقد �شغل كذلك عدة منا�صب يف البنك
ال�سعودي الأمريكي.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية ملعايل الأ�ستاذ �سليمان القويز واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)4-5امل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية ملعايل الأ�ستاذ �سليمان القويز واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت العلمية والمهنية
البلد

املجال

اجلامعة/املعهد

العام

امل�ؤهل

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة بورتالند

الأعمال

درجة البكالوريو�س

1981م

اليونان

معهد �سيتي بنك

�إدارة عمليات بنكية

ت�أهيل مهني

1982م

الواليات املتحدة الأمريكية

معهد �سيتي بنك

الإدارة املالية لل�شركات

ت�أهيل مهني

1989م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

اال�سم

نوع الكيان القانوين

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

ال�صريفة

�شركة م�ساهمة

البنك ال�سعودي الفرن�سي

رئي�س جمل�س �إدارة

2014م

التمويل

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة ح�صانة اال�ستثمارية

رئي�س جمل�س مديرين

2013م

البرتوكيماويات

�شركة م�ساهمة

املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار

ع�ضو جمل�س �إدارة

2013م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
القطاع

نوع الكيان القانوين

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

تاريخ االنتهاء

تاريخ البدء

ال�صناعة

�شركة م�ساهمة

ال�شركة الوطنية لل�صناعات الزجاجية
(زجاج)

ع�ضو جمل�س �إدارة

1994م

1993م

ال�صناعة

�شركة م�ساهمة

ال�شركة الوطنية للت�صنيع (ت�صنيع)

ع�ضو جمل�س �إدارة

1995م

1988م

الت�أمني

�شركة م�ساهمة مقفلة

�شركة رويال �أند �سان �أليان�س للت�أمني
ال�شرق الأو�سط

ع�ضو جمل�س �إدارة

2013م

1998م
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نوع الكيان القانوين

القطاع

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

الإيجار

�شركة م�ساهمة مقفلة

�شركة �آجل للخدمات التمويلية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2013م

2008م

متويل

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

�شركة ما�سرتكارد العاملية ال�شرق
الأو�سط

ع�ضو جمل�س مديرين

2013م

1996م

األستاذ منصور بن صالح الميمان
عضو غير تنفيذي

ي�شغل الأ�ستاذ من�صور امليمان من�صب ع�ضو غري تنفيذي يف جمل�س الإدارة ،وقد عني ع�ضو ًا يف املجل�س يف 2008/10/25م .وهو ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت .وهو مواطن �سعودي يبلغ من العمر  65عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة .وقد �شغل الأ�ستاذ من�صور امليمان عدة منا�صب يف �صندوق اال�ستثمارات العامة
منها الأمني العام قبل التقاعد يف 2012م .وقبل تعيينه �أمين ًا عام ًا �شغل الأ�ستاذ امليمان من�صب م�ساعد وكيل الوزارة ل�ش�ؤون امليزانية والتنظيم بوزارة املالية
واالقت�صاد (1993م حتى 1998م).
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية للأ�ستاذ من�صور امليمان واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)5-5امل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية للأ�ستاذ من�صور امليمان واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

اململكة

جامعة امللك �سعود

�إدارة �أعمال وحما�سبة

درجة البكالوريو�س

1973م

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة داال�س

�إدارة الأعمال

املاج�ستري

1980م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

نوع الكيان القانوين

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

تاريخ البدء

الأوراق املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

�شركة الأهلي املالية

رئي�س جمل�س �إدارة

2013م

النقل

�شركة حكومية

ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار)

رئي�س جمل�س �إدارة

2007م

بنك

�شركة م�ساهمة

البنك الأهلي التجاري

رئي�س جمل�س �إدارة

2012م

التمويل

�شركة حكومية

ال�شركة ال�سعودية العربية لال�ستثمار (�سنابل)

ع�ضو

2012م

المناصب وعضويات مجلس اإلدارة السابقة
القطاع

نوع الكيان القانوين

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

تاريخ االنتهاء

تاريخ البدء

الإن�شاءات

�شركة م�ساهمة

�شركة �أ�سمنت الق�صيم

ع�ضو جمل�س �إدارة

1998م

1990م

اال�سمنت

�شركة م�ساهمة
(م�صر)

ال�شركة ال�سعودية امل�صرية
للإن�شاءات

ع�ضو جمل�س �إدارة

2000م

1997م

النقل

�شركة م�ساهمة

�شركة كهرباء املنطقة ال�شرقية
()SCICO

ع�ضو جمل�س �إدارة

2000م

1997م

النقل

�شركة م�ساهمة

ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي

ع�ضو جمل�س �إدارة

2000م

1998م

التمويل

�شركة م�ساهمة

بنك الريا�ض

ع�ضو جمل�س �إدارة

2007م

2001م

االت�صاالت

�شركة م�ساهمة

�شركة االت�صاالت ال�سعودية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2009م

1998م
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نوع الكيان القانوين

القطاع

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

اال�سمنت

�شركة م�ساهمة

�شركة ا�سمنت املنطقة اجلنوبية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2011م

2006م

التمويل

�شركة م�ساهمة

بنك اخلليج الدويل

ع�ضو جمل�س �إدارة

2012م

2010م

الأوراق املالية

�شركة م�ساهمة

�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول)

ع�ضو جمل�س �إدارة

2014م

2007م

الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري
عضو مستقل

ي�شغل الدكتور زياد ال�سديري من�صب ع�ضو م�ستقل يف املجل�س ،وكان قد عني ع�ضو ًا يف املجل�س يف 1997/10/19م .وهو ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
والدكتور ال�سديري مواطن �سعودي يبلغ من العمر  62عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وي�شغل الدكتور زياد ال�سديري من�صب املدير العام ملكتب حماماة زياد بن عبد الرحمن ال�سديري منذ 1988م .وبالإ�ضافة �إلى ت�أ�سي�س �شركة املحاماة اخلا�صة
به ،فقد �شغل الدكتور زياد ال�سديري عدة منا�صب يف القطاع العام ،منها امل�ست�شار القانوين ملكتب وزير الداخلية فيما بني عام 1980م وعام 1983م ،وكذلك
عمل ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى �ضمن احلكومة فيما بني عامي 1993م و2005م ،و�شغل �أي�ض ًا من�صب رئي�س اللجنة القانونية للدعاوى الأجنبية .وكان الدكتور زياد
ال�سديري �أي�ض ًا �شريك ًا يف مكتب ال�سديري والفهد لال�ست�شارات القانونية فيما بني عامي 1985م و1989م.
وفيما يلي بيان بتفا�صيل امل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية للدكتور زياد ال�سديري واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)٦-5تفا�صيل امل�ؤهالت الأكادميية واخلربة املهنية للدكتور زياد ال�سديري واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة �أريزونا

العلوم ال�سيا�سية

بكالوريو�س

1976م

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة فرجينيا

القانون

دكتوراه القانون

1980م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

اال�سم

نوع الكيان القانوين

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

املقاوالت

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة بدران للم�شاريع املحدودة

ع�ضو جمل�س مديرين ومدير عام

1990م

الزراعي

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة الفاخرة للتمور

رئي�س ومدير عام

1990م

الزراعي

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة بدران للتجارة واخلدمات

رئي�س ومدير عام

1991م

ال�صناعة والتجارة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة بتيل املحدودة

رئي�س ومدير عام

2006م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
القطاع
التمويل

نوع الكيان القانوين
�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

ع�ضو جمل�س مديرين

جي بي مورجان العربية ال�سعودية
املحدودة
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تاريخ االنتهاء
2014م

تاريخ البدء
2011م

المهندس سلطان بن جمال شاولي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ي�شغل املهند�س �سلطان �شاويل من�صب ع�ضو غري تنفيذي يف جمل�س الإدارة ،وكان قد عني ع�ضو ًا يف املجل�س يف 2008م .وهو ع�ضو يف اللجنة التنفيذية .واملهند�س
�شاويل مواطن �سعودي يبلغ من العمر  61عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة .وقد تقلد عدة منا�صب عليا يف الوزارة ،وي�شغل حالي ًا من�صب وكيل وزارة املوارد املعدنية.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية لل�سيد �سلطان �شاويل واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة ال�سابقة حيث ال ي�شغل حالي ًا �أي ع�ضويات جمال�س
�إدارة �أخرى:
جدول رقم ( :)٧-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية لل�سيد �سلطان �شاويل واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة ال�سابقة.
المؤهالت العلمية والمهنية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

اململكة

جامعة امللك عبد العزيز

جيولوجيا

البكالوريو�س

1977م

اململكة

جامعة امللك عبد العزيز

درا�سات برتولوجية للفو�سفات

املاج�ستري

1985م

المناصب السابقة في مجلس اإلدارة
القطاع

نوع الكيان القانوين

اال�سم

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

تاريخ االنتهاء

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

ال�شركة العربية للجيوفيزيقا
وامل�ساحة

ع�ضو جمل�س مديرين

1992م

1995م

الكيماويات

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة مقرها يف تون�س

�شركة ال�صناعات الكيميائية للفليور

ع�ضو جمل�س مديرين

2002م

2013م

النقل

م�ؤ�س�سة حكومية

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2003م

2009م

التعدين

�شركة �أن�شئت من جانب
جمل�س الوحدة االقت�صادية
العربية

�شركة التعدين العربية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2001م

2013م

التمويل

م�ؤ�س�سة حكومية

�صندوق التنمية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2010م

2013م

التعدين

�شركة م�ساهمة

�شركة امل�صانع الكربى للتعدين

ع�ضو جمل�س �إدارة

2011م

2012م

المهندس خالد بن حمد السناني
عضو غير تنفيذي

املهند�س خالد ال�سناين ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو غري تنفيذي يف جمل�س الإدارة ،وكان قد عني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة يف 2008/10/25م .وهو ع�ضو يف جلنة
املراجعة .واملهند�س ال�سناين مواطن �سعودي يبلغ من العمر  55عام ًا يف تاريخ هذه الن�شرة.
وي�شغل املهند�س خالد ال�سناين حالي ًا من�صب مدير الإمدادات النفطية والت�سعري يف الوزارة وامل�ست�شار وامل�شرف على �إدارة �إمدادات الغاز وت�سعريه بوزارة البرتول
والرثوة املعدنية .وقبل التحاقه بالوزارة يف عام 2013م ،تقلد عدة منا�صب عليا يف �شركة �أرامكو يف الفرتة ما بني 1992م و 2003م ،مبا يف ذلك مهند�س م�شاريع
ولدى احلر�س الوطني ال�سعودي يف الفرتة ما بني 1992م و 1994م مبا يف ذلك امل�س�ؤول عن �إجراء الدرا�سات.
ال ي�شغل املهند�س خالد ال�سناين حالي ًا ومل ي�شغل يف ال�سابق �أي ع�ضوية مبجال�س �إدارة �أخرى
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وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية لل�سيد خالد ال�سناين:
جدول رقم ( :)٨-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية لل�سيد خالد ال�سناين.
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

الواليات املتحدة الأمريكية

كلية �سانت مارتن

الهند�سة املدنية

درجة البكالوريو�س

1984م

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة كولورادو

الإدارة

درجة املاج�ستري

1991م

المهندس خالد بن صالح المديفر
عضو تنفيذي

ي�شغل املهند�س خالد املديفر حالي ًا من�صب ع�ضو تنفيذي يف املجل�س ،وكان قد عني ع�ضو ًا يف املجل�س الإدارة يف 2011/10/25م .وهو ع�ضو يف اللجنة التنفيذية
وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت .واملهند�س املديفر مواطن �سعودي يبلغ من العمر  54عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ي�شغل املهند�س خالد املديفر حالي ًا من�صب الرئي�س واملدير التنفيذي لل�شركة منذ يناير 2011م .وقبل تعيينه رئي�س ًا ومدير ًا تنفيذي ًا� ،شغل املهند�س خالد املديفر
كنائب للرئي�س لل�ش�ؤون ال�صناعية ،ثم ُع َّي يف �أكتوبر 2007م نائب ًا للرئي�س لوحدة الفو�سفات
عدة منا�صب يف ال�شركة ،حيث التحق بال�شركة يف مار�س 2006م ٍ
وتطوير الأعمال اجلديدة حتى دي�سمرب 2010م.
وقبل االن�ضمام لل�شركة� ،شغل املهند�س خالد املديفر من�صب املدير العام ل�شركة �أ�سمنت الق�صيم فيما بني عامي 1993م و2006م .وقد عمل �أي�ض ًا نائب ًا للرئي�س
ومدير ًا للمالية يف ال�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات (�شرق) فيما بني عامي 1987م و1993م.
فيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س خالد املديفر واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)٩-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س خالد املديفر واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة
المؤهالت العلمية والمهنية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

اململكة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

الهند�سة املدنية

درجة البكالوريو�س

1984م

اململكة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

�إدارة الأعمال

درجة املاج�ستري

1986م

المناصب الحالية في مجلس اإلدارة
القطاع
بنك

نوع الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة

اال�سم
بنك اخلليج الدويل

امل�سمى الوظيفي
ع�ضو جمل�س �إدارة

تاريخ البدء
2009م

المناصب السابقة في مجلس اإلدارة
القطاع

نوع الكيان القانوين

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

تاريخ االنتهاء

تاريخ البدء

البرتوكيماويات

�شركة خا�صة

ال�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات

ع�ضو جمل�س �إدارة

1993م

1987م

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

�شركة معادن للفو�سفات

رئي�س جمل�س مديرين

2010م

2007م

النقل

�شركة حكومية

اخلطوط احلديدية ال�سعودية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2007م

2007م

الإن�شاءات

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

�شركة معادن للبنية التحتية

رئي�س جمل�س مديرين

2010م

2008م
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المهندس عبد العزيز بن عبد اهلل الصقير
عضو مستقل سابق

كان ي�شغل املهند�س عبدالعزيز ال�صقري من�صب ع�ضو م�ستقل يف املجل�س ،وكان قد عني ع�ضو ًا يف املجل�س يف 2011/10/25م حتى تاريخ 2014/10/25م .كما
كان ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية .املهند�س ال�صقري مواطن �سعودي يبلغ من العمر  68عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة .وي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
االت�صاالت ال�سعودية والع�ضو املنتدب .وقد �شغل �سابق ًا من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال�سعودية للكهرباء ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة االلكرتونيات املتقدمة.
�إن مقعد املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل �شاغ ٌر حالي ًا؛ لعدم احل�صول على الأ�صوات الكافية نظام ًا لتعيني الع�ضو التا�سع للدروة الثالثة يف اجتماع اجلمعية العامة
غري العادية املنعقد يف 1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م) .وقد �أعلنت ال�شركة �أنه �سيتم الت�صويت لتعيني ع�ضو ًا م�ستق ًال للمقعد ال�شاغر يف اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية املزمع عقدها بتاريخ 1436/01/20هـ (املوافق 2014/11/13م) .و�ستعلن ال�شركة على موقع تداول عن تعيني الع�ضو التا�سع امل�ستقل
بعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.
فيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س عبدالعزيز ال�صقري واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)10-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س عبدالعزيز ال�صقري واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت العلمية
امل�ؤهل

العام

البلد

املجال

اجلامعة

اململكة املتحدة

جامعة لندن

الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية

درجة البكالوريو�س

1972م

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة كاليفورنيا

الهند�سة الكهربائية

درجة املاج�ستري

1976م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

نوع الكيان القانوين

االت�صاالت

اال�سم
�شركة االت�صاالت ال�سعودية

�شركة م�ساهمة

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي
2012م

رئي�س جمل�س �إدارة

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
امل�سمى الوظيفي

تاريخ االنتهاء

تاريخ البدء

القطاع

اال�سم

نوع الكيان القانوين

الطريان

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة ال�سالم للطيارات

رئي�س جمل�س مديرين

2000م

1998م

الت�صنيع

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة الإلكرتونيات املتقدمة

رئي�س تنفيذي

2003م

1990م

الت�أمني

�شركة م�ساهمة

�شركة التعاونية للت�أمني

ع�ضو جمل�س �إدارة

2004م

2004م

الكهرباء

�شركة م�ساهمة

�شركة الكهرباء ال�سعودية

رئي�س تنفيذي

2006م

2005م

التعليم

�شركة م�ساهمة

�شركة تطوير التعليم القاب�ضة

رئي�س تنفيذي

2010م

2009م

األستاذ بكر عبداللطيف الهبوب
سكرتير المجلس

عني الأ�ستاذ بكر الهبوب �سكرتري ًا للمجل�س يف 2012/09/15م ،وهو مواطن �سعودي يبلغ من العمر  36عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وي�شغل الأ�ستاذ بكر الهبوب من�صب كبري امل�ست�شارين القانونيني وم�ست�شار حوكمة ال�شركات لدى ال�شركة منذ فرباير 2012م .وقبل االن�ضمام �إلى ال�شركة ،عمل
مدير ًا لق�سم درا�سات جلنة اال�ستئناف التابعة للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية لدى هيئة ال�سوق املالية فيما بني عامي 2005م ويناير 2012م ،كما عمل
حمامي ًا وم�ست�شار ًا قانوني ًا يف مكتب حماماة يف الفرتة من 2001م حتى 2005م.
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ال ي�شغل الأ�ستاذ بكر الهبوب حالي ًا ومل ي�شغل يف ال�سابق �أي ع�ضويات مبجال�س �إدارة �أخرى.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للأ�ستاذ بكر الهبوب:
جدول رقم ( :)١1-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للأ�ستاذ بكر الهبوب.
المؤهالت العلمية والمهنية
امل�ؤهل

العام

البلد

املجال

اجلامعة

اململكة

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

ال�شريعة الإ�سالمية

بكالوريو�س (مع مرتبة ال�شرف)

2001م

اململكة

املعهد العايل للق�ضاء

الفقه املقارن

ماج�ستري (مع مرتبة ال�شرف)

2004م

اململكة املتحدة

كلية احلقوق بنوتنجهام

قانون ال�شركات والتجارة الدولية

ماج�ستري (مع مرتبة ال�شرف)

2009م

الملكية المباشرة وغير المباشرة لألسهم من قبل أعضاء المجلس وسكرتيره

فيما يلي بيان تو�ضيحي جلميع الأ�سهم وحقوق اخليار وحقوق االكتتاب اململوكة لأع�ضاء املجل�س وال�سكرتري وزوجاتهم و�أطفالهم الق�صر يف �أ�سهم ال�شركة �أو �أي
من ال�شركات التابعة لها كما هو حا�صل حتى هذا التاريخ املوافق 2014/06/30م.
جدول رقم ( :)١2-5بيان تو�ضيحي جلميع الأ�سهم وحقوق اخليار وحقوق االكتتاب اململوكة لأع�ضاء املجل�س وال�سكرتري وزوجاتهم و�أطفالهم الق�صر يف
�أ�سهم ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها كما هو حا�صل حتى هذا التاريخ املوافق 2014/06/30م.
عدد الأ�سهم

اال�سم
املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف

1.000

معايل الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل اخلرا�شي

-

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبد الرحمن القويز

1.000

الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان

231

د /زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

9.333

املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل

-

املهند�س خالد بن حمد ال�سناين

-

املهند�س خالد بن �صالح املديفر

6.000

املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري**

1.050

بكر عبداللطيف الهبوب
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* امللكية غري املبا�شرة ي�شار �إليها بعالمة (*)
** ع�ضو جمل�س �سابق

 5 55 -55 -55 -5عقود اخلدمة

مت تعيني املدير التنفيذي لل�شركة يف 2011/10/25م مبوجب عقد غري حمدد املدة بنف�س �صيغة العقود املعتمدة ل�سائر املوظفني يف ال�شركة .وتخ�ضع اخلدمات
التي يقدمها لنظام العمل ال�سعودي ،ولوائح امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وغري ذلك من الأنظمة واللوائح ذات ال�صلة .وبا�ستثناء املدير التنفيذي ،ال
توجد حالي ًا �أي عقود خدمات لأي ع�ضو يف املجل�س ،ومن غري املتوقع �أن تربم ال�شركة عقود اخلدمات مع �أي منهم.
 5 55 -55 -55 -5مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

حتى تاريخ هذه الن�شرة ،وخالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،دفعت ال�شركة ما يقارب  7.202.726ريـال �سعودي �إجما ًال ( 2.396.726ريـال �سعودي2.413.000 ،
ريـال �سعودي 2.393.000 ،ريـال �سعودي يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م2013 ،م على الرتتيب) يف �شكل مكاف�آت ومزايا �أخرى
لأع�ضاء املجل�س .وقد متت املوافقة على تلك املكاف�آت واملزايا من قبل اجلمعية العامة العادية.
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�إن �سيا�سة املكاف�آت اخلا�صة ب�أع�ضاء املجل�س من�صو�ص عنها يف ميثاق جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املعتمدة من ال�شركة .ولي�س لأي ع�ضو يف املجل�س �أو املدير
التنفيذي �أي �صالحية للت�صويت على املكاف�آت التي تدفع لهم .ولي�س لأي ع�ضو يف املجل�س �أو �أحد كبار التنفيذيني �أي �صالحية تخول لهم االقرتا�ض من ال�شركة.
كما لي�س لأي ع�ضو يف املجل�س �أو املدير التنفيذي �أي �صالحية للت�صويت على تعاقد �أو عر�ض يكون لهم فيه منفعة مادية.
 5 55 -55 -55 -5جلان املجل�س

�أن�ش�أ املجل�س عدة جلان بح�سب احلاجة لي�ضمن الو�صول �إلى �أف�ضل �أداء يف �إدارة ال�شركة .ويف هذا اخل�صو�ص ،ت�أكد املجل�س من حتقق ما يلي:
 موافقة جميع اللجان على القواعد الوظيفية املحددة لأدوارهم وم�س�ؤولياتهم.
 حتديد �صالحيات كل جلنة تتبع املجل�س على نحو وا�ضح.
 �إعداد حما�ضر جميع اجتماعات اللجان التي تتبع املجل�س ومراجعتها واعتمادها من جميع �أع�ضائه.
ويوجد بال�شركة حالي ًا ثالث جلانٍ يعينها املجل�س ،وهي على النحو التايل:
 5 55 -55 -5اللجنة التنفيذية

تت�ألف اللجنة التنفيذية من � 5أع�ضاء يف املجل�س على الأقل (يتم تعيينهم من قبل املجل�س) .وجتتمع اللجنة التنفيذية ب�صفة ربع �سنوية� ،إلى جانب �أي اجتماعات
�إ�ضافية بح�سب ما تق�ضية احلاجة ،ويكون الن�صاب املطلوب لالجتماع هو �أغلبية �أع�ضائها .ويجوز للمجل�س �أن يخول �أي من م�س�ؤولياته �إلى اللجنة التنفيذية.
وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات اللجنة التنفيذية ما يلي:
 مراجعة اال�سرتاتيجيات والأهداف اخلا�صة بال�شركة و�إعداد التو�صيات للمجل�س يف هذا ال�ش�أن.
 مراجعة ميزانية القوى العاملة وامليزانية الت�شغيلية وميزانية الإنفاق الر�أ�سمايل.
 مراجعة ما يقرتح من خطط الأعمال الطويلة الأجل ،وكذا العمليات واخلطط املالية (ملا يزيد على � 3سنوات) وتوفري التو�صيات للمجل�س يف هذا
ال�ش�أن.
ً
 مراجعة جميع امل�شاريع الأ�سا�سية وتو�سعات الأعمال وفقا لال�سرتاتيجيات املعتمدة وخطط الأعمال والعمليات واخلطط املالية طويلة الأجل ،وكذلك
�إعداد التو�صيات للمجل�س.
 الإ�شراف والرقابة على تنفيذ امل�شاريع التو�سعية لل�شركة و�شركاتها الزميلة.
ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء اللجنة التنفيذية حتى تاريخ هذه الن�شرة:
جدول رقم (� :)١3-5أ�سماء �أع�ضاء اللجنة التنفيذية حتى تاريخ هذه الن�شرة.
املن�صب

اال�سم
املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف

الرئي�س

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبد الرحمن القويز

ع�ضو

املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل

ع�ضو

املهند�س خالد بن �صالح املديفر

ع�ضو

املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري *

ع�ضو �سابق

* بقي مقعد املهند�س عبد العزيز ال�صقري �شاغرا لعدم ح�صوله على الأ�صوات الكافية نظاما لتعيني الع�ضو التا�سع يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد يف 1435/12/01هـ (املوافق 2014/09/25م).
و�سيتم تعيني ع�ضو اللجنة التنفيذية اخلام�س من قبل جمل�س الإدارة خالل فرتة �أق�صاها  21دي�سمرب 2014م.

لجنة المراجعة

تت�ألف جلنة املراجعة من � 5أع�ضاء يف املجل�س يعينون من قبل املجل�س .وجتتمع جلنة املراجعة ب�صفة �سنوية� ،إلى جانب االجتماعات الإ�ضافية بح�سب ما تقت�ضيه
احلاجة ،ويكون الن�صاب املطلوب لالجتماع هو �أغلبية �أع�ضائها .وللجنة املراجعة احلق ،دومنا قيد ،يف احل�صول على جميع املعلومات والبيانات والتقارير
وال�سجالت واملرا�سالت وغريها من ال�ش�ؤون التي تراها اللجنة ذات �أهمية .وللجنة املراجعة �أي�ض ًا احلق يف اال�ستعانة مب�ست�شارين وحما�سبني وغريهم من
الأطراف الأخرى امل�ستقلة.
وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات جلنة املراجعة ما يلي:



مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املالية املعتمدة لدى ال�شركة ،ورفع التو�صية املت�ضمنة ملوافقتها النهائية �إلى املجل�س.
مراجعة القوائم املالية املرحلية وال�سنوية امل�ستقلة واملوحدة لل�شركة وال�شركات التابعة لها.
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 الإ�شراف على ق�سم املراجعة الداخلية التابع للمجموعة ل�ضمان الكفاءة يف �أداء �أن�شطته ومهامه املوكلة �إليه من جانب املجل�س.
 مراجعة خطة مراجعة احل�سابات الداخلية و�إجراءاتها ،ورفع التو�صيات �إلى املجل�س ب�ش�أن م�س�ألة التعيني �أو �إنهاء اخلدمات ،والر�سوم واملراجعني
اخلارجيني ،مع و�ضع ا�ستقاللهم يف احل�سبان.
 مبا�شرة �أو التفوي�ض مببا�شرة التحقيقات ذات ال�صلة ب�أي م�سالة على نحو ي�ضمن امل�صلحة املثلى لل�شركة.
ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء جلنة املراجعة حتى تاريخ هذه الن�شرة:
جدول رقم (� :)١4-5أ�سماء �أع�ضاء جلنة املراجعة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
اال�سم

املن�صب

معايل الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل اخلرا�شي

الرئي�س

املهند�س خالد بن حمد ال�سناين

ع�ضو

املهند�س عبد اهلل بن حممد الفايز*

ع�ضو �سابق

الأ�ستاذ مازن بن عبد اهلل الفريح*

ع�ضو �سابق

الدكتور عبد اهلل بن ح�سن العبد القادر*

ع�ضو �سابق

* لقد �شغرت مقاعد كل من عبداهلل الفايز ومازن الفريح وعبداهلل العبد القادر لعدم �إعادة تعيينهم يف مراكزهم من قبل املجل�س يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1436/01/02هـ ا(ملوافق 2014/10/26م) .و�سيتم
تعيني ثالثة �أع�ضاء يف املقاعد ال�شاغرة من قبل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خالل فرتة �أق�صاها 10دي�سمرب 2014م.

وفيما يلي بيان بخربات كل من �أع�ضاء جلنة املراجعة ال�سابقني وم�ؤهالت كل منهم ومنا�صبه احلالية وال�سابقة (من غري �أع�ضاء املجل�س):

المهندس عبد اهلل بن محمد الفايز
عضو لجنة المراجعة السابق

كان املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز ع�ض ٌو يف جلنة املراجعة و�شغل من�صبه خالل العام 2014م.
ان�ضم املهند�س عبداهلل الفايز يف 1974م يف ال�شركة العربية للزيت وعمل كم�ساعد م�شرف �أعمال ال�صيانة البحرية .يف العام 1975م ،ان�ضم �إلى �صندوق
التنمية ال�صناعي ال�سعودي ،حيث �شغل منا�صب خمتلفة يف �إدارة امل�شاريع واملحافظ ،مبا فيها عمله كمدير م�شروع �أول ،ورئي�س فريق ومدير ق�سم الت�سويق.
وعمل املهند�س عبداهلل الفايز كم�ساعد ًا للمدير العام يف البنك ال�سعودي الأ�سباين قبل ان�ضمامه �إلى اللجنة ال�سعودية الأمريكية امل�شرتكة للتعاون االقت�صادي
بني الأعوام 1986م و 2000م.
بعد ذلك فقد عمل املهند�س عبداهلل الفايز كمدير عام وع�ضو اللجنة التنفيذية يف ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي.
يبلغ من العمر املهند�س عبداهلل الفايز  66عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة للمهند�س عبد اهلل بن حممد الفايز:
جدول رقم ( :)15-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س عبد اهلل بن حممد الفايز واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

الواليات املتحدة

جامعة وا�شنطن

هند�سة معدنية

بكالوريو�س

1974م

الواليات املتحدة

بنك ت�شي�س مانهاتن

حما�سبة و�صريفة وحتليل االئتمان

برنامج تدريبي

1977م

المناصب الحالية في مجلس اإلدارة
القطاع

نوع الكيان القانوين

اال�سم

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

البيرتوكيماويات

�شركة م�ساهمة

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)

ع�ضو جمل�س االدرة

2012م

ا�ستثمارات

�شركة م�ساهمة

�شركة اال�ستثمارات الرائدة

ع�ضو جمل�س ادارة

2007م

الت�أمني

�شركة م�ساهمة

ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين

ع�ضو جمل�س �إدارة

2003م

الت�أمني

�شركة م�ساهمة

�شركة الت�أمني املتحدة

ع�ضو جمل�س �إدارة

2003م
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المناصب السابقة في مجلس اإلدارة
تاريخ االنتهاء

تاريخ البدء

نوع الكيان القانوين

القطاع

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

التجارة الدولية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�شركة ال�سعودية الإ�سبانية للتجارة اخلارجية

ع�ضو جمل�س �إدارة

1981م

1986م

النقل

منظمة غري حكومية

االحتاد العربي للنقل الربي

ع�ضو جمل�س �إدارة

2000م

2006م

النقل

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة النقل ال�سعودية البحرينية

ع�ضو جمل�س �إدارة

2000م

2006م

النقل

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

بحرين ليمو

ع�ضو جمل�س �إدارة

2003م

2006م

الدكتور /عبداهلل بن حسن العبد القادر
عضو لجنة المراجعة السابق

ان�ضم الدكتورعبداهلل العبدالقادر �سعودي اجلن�سية لع�ضوية جلنة املراجعة بال�شركة يف عام 2011م.
�شغل الدكتور عبداهلل العبد القادر ع�ضوية جمل�س هيئة ال�سوق املالية منذ ت�شكيله يف جمادى الأولى 1425هـ (يوليو 2004م) ملدة خم�س �سنوات .وعمل ا�ستاذ ًا
ووكي ًال جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للدرا�سات العليا والبحث العلمي ( .)2003- 1998ويقدم الدكتور عبداهلل ا�ست�شارات يف حوكمة ال�شركات و�إدارة
االعمال لعدد من الهيئات وال�شركات باململكة واخلليج .ويبلغ من العمر  59عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة للأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن ح�سن العبدالقادر:
جدول رقم ( :)16-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن ح�سن العبد القادر واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية
وال�سابقة
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

اململكة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

�إدارة �صناعية

بكالوريو�س علوم

1981م

اململكة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

ماج�ستري �إدارة �أعمال

ماج�ستري

1983م

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة كلورادو بولدر

دكتوراه �إدارة �أعمال تخ�ص�ص نظم
معلومات ادارية

دكتوراه

1988م

المناصب الحالية في مجلس اإلدارة
القطاع

نوع الكيان القانوين

اال�سم

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

امل�صارف

م�ساهمة

بنك اخلليج الدويل GIB

ع�ضو املجل�س

2009م

اال�ستثمار

م�ساهمة

ال�شركة ال�سعودية للتنمية واال�ستثمار التقني

ع�ضو املجل�س

2011م

التدريب

غري هادف للربح

معهد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدول جمل�س
التعاون

نائب رئي�س املجل�س

2009م

المناصب السابقة في مجلس اإلدارة
تاريخ االنتهاء

تاريخ البدء

القطاع

نوع الكيان القانوين

اال�سم

الت�أمني

م�ساهمة عامة

�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين

رئي�س املجل�س

2014م

2013م

االت�صاالت

م�ساهمة عامة

�شركة االت�صاالت ال�سعودية

ع�ضو املجل�س

2002م

1998م
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امل�سمى الوظيفي

األستاذ مازن بن عبد اهلل الفريح
عضو لجنة المراجعة السابق

ان�ضم الأ�ستاذ مازن بن عبداهلل الفريح لع�ضوية جلنة املراجعة بال�شركة خالل عام 2014م.
و يعمل حالي ًا الأ�ستاذ مازن الفريح كمحلل مايل يف �صندوق اال�ستثمارات العامة منذ عام 2011م ،و يت�ضمن عمله مراجعة طلبات القرو�ض التجارية و جتهيز
درا�سات للم�شاريع ومراجعة القوائم املالية وتقييم الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة.
الأ�ستاذ مازن الفريح �سعودي اجلن�سية و يبلغ من العمر  29عام ًا.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة للأ�ستاذ مازن الفريح:
جدول رقم ( :)17-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للأ�ستاذ مازن الفريح واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
البلد

املجال

اجلامعة

امل�ؤهل

العام

اململكة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

�إدارة مالية

بكالوريو�س علوم

2009م

اململكة

برنامج تدريبي لدى �صندوق التنمية ال�صناعي

�إدارة مالية

تدريب مهني

2011م

الواليات املتحدة الأمريكية

برنامج تدريبي لدى �صندوق التنمية ال�صناعي

�إدارة مالية

تدريب مهني

2011م

ال ي�شغل الأ�ستاذ مازن الفريح حالي ًا ،ومل ي�شغل يف ال�سابق� ،أية ع�ضوية مبجال�س �إدارة.
 5 55 -55 -55 -5جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من � 4أع�ضاء يف املجل�س يعينون من قبل املجل�س .وجتتمع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ب�صفة ربع �سنوية ،ويكون الن�صاب
املطلوب لالجتماع �أغلبية �أع�ضائها .ت�شمل مهام وم�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:










املراجعة ال�سنوية و�إعداد التو�صيات باملهارات والقدرات واخلربة العملية املطلوبة لتعزيز قدرة املجل�س ،وتقدمي التو�صيات املنا�سبة للمجل�س.
التحقق ال�سنوي من الأع�ضاء امل�ستقلني ،ومن وجود �أو انتفاء �أي تعار�ض يف امل�صالح �إذا كان الأع�ضاء يخدمون يف جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
تقييم املر�شحني لع�ضوية املجل�س ،مع مراعاة العديد من العوامل منها على �سبيل املثال ال احل�صر النزاهة وامل�صداقية وامل�س�ؤولية واخلربة القيادية
الناجحة واحلنكة يف العمل واال�ستقاللية وانعدام تعار�ض امل�صالح والقدرة على تخ�صي�ص الوقت ال�ضروري لتنفيذ امل�س�ؤوليات املنوطة بع�ضو جمل�س
الإدارة.
م�ساعدة املجل�س يف اختيار وت�أهيل املر�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة ،و�إعداد خطة تتابع طويلة الأجل متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
حتديد نقاط القوة وال�ضعف يف املجل�س ،واقرتاح الطرق الالزمة لعالج �أي ق�صور.
مراجعة واعتماد جميع التعوي�ضات (املرتبات والعالوات والأ�سهم) جلميع التنفيذيني (املدير التنفيذي ونوابه واملديرون التنفيذيون).
مراجعة واعتماد �سيا�سات و�إجراءات املوارد الب�شرية ،وبرامج التنمية الإدارية للتنفيذيني ،وتقييم الأهداف (مبا فيها م�ؤ�شرات الأداء) املقرر
حتقيقها يف حدود املكاف�آت والربامج التحفيزية.
الت�شاور مع املدير التنفيذي ملراجعة خطة التتابع بحيث تتوفر جمموعة كافية من املر�شحني الداخليني امل�ؤهلني ل�شغل املنا�صب العليا والقيادية ،وكذلك
للتعرف على الفر�ص و�أوجه الق�صور يف الأداء� ،إلى جانب حتديد اخلطوات التالية كجزء من خطة التتابع ،مبا يف ذلك تنمية الكفاءات التنفيذية.
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ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت حتى تاريخ هذه الن�شرة:
جدول رقم (� :)1٨-5أ�سماء �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت حتى تاريخ هذه الن�شرة.
املن�صب

اال�سم
املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف

الرئي�س

الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان

ع�ضو

د /زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

ع�ضو

املهند�س خالد بن �صالح املديفر

ع�ضو

 5 55 -55 -5اإلدارة العليا

تت�ألف الإدارة العليا من امل�س�ؤولني الكبار ذوي الأهلية واخلربة واملعرفة والدراية الالزمة لإدارة ال�شركة .وقد �أح�سنت ال�شركة باحلفاظ على فريق الإدارة العليا
لديها وتنمية املوظفني امل�ؤهلني وترقيتهم �إلى املنا�صب العليا فيها.
ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء الإدارة العليا حتى تاريخ هذه الن�شرة:
جدول رقم (� :)1٩-5أ�سماء �أع�ضاء الإدارة العليا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
اال�سم

العمر

املن�صب

تاريخ التعيني يف املن�صب احلايل

املهند�س خالد املديفر

الرئي�س واملدير التنفيذي

54

2011/01/01م

املهند�س ماجد املقال

نائب الرئي�س الأعلى للم�شاريع الهند�سية وامل�شرتيات

62

2014/04/01م

ال�سيد برو�س كريك

نائب الرئي�س الأعلى لال�ستك�شاف

62

2014/11/30م

الأ�ستاذ خالد الروي�س

نائب الرئي�س الأعلى للمالية واملدير املايل

51

2011/03/01م

املهند�س خليل الوطبان

نائب الرئي�س الأعلى لوحدة الأعمال اال�سرتاتيجية اخلا�صة بالفو�سفات

53

2014/05/15م

الأ�ستاذ توما�س والبول

نائب الرئي�س الأعلى لوحدة الأعمال اال�سرتاتيجية اخلا�صة بالأملنيوم

60

2014/03/09م

املهند�س نبيل الفريح

نائب الرئي�س الأعلى للموارد الب�شرية واال�ستدامة

55

2014/01/21م

املهند�س يحيى ال�شنقيطي

نائب الرئي�س لوحدة الأعمال اال�سرتاتيجية اخلا�صة باملعادن النفي�سة (املكلف)

50

2014/01/21م

املهند�س خالد العوهلي

نائب الرئي�س لتطوير اال�سرتاتيجيات والأعمال

51

2014/09/01م

وحتى تاريخ هذه الن�شرة ،ال يوجد تعار�ض حمتمل �أو فعلي يف امل�صالح بني امل�صالح اخلا�صة وغريها من املهام املنوطة بالإدارة العليا املذكورة �آنف ًا وبني مهامهم
يف ال�شركة.
وفيما يلي بيان بخربات وم�ؤهالت كل ع�ضو من الإدارة العليا:

المهندس خالد بن صالح المديفر
راجع الق�سم رقم�« 1-1-5أع�ضاء املجل�س و�سكرتريه» من هذه الن�شرة.

المهندس ماجد بن يوسف المقال
نائب الرئيس األعلى للمشاريع الهندسية والمشتريات

ان�ضم املهند�س ماجد املقال لل�شركة يف 2012م .وقبل ان�ضمامه لل�شركة� ،شغل العديد من املنا�صب العليا لدى �شركة �أرامكو ،منها كبري املهند�سني ومدير امل�شروع
ومدير م�شاريع امل�صايف ومدير �إدارة م�شاريع التكرير ومدير �إدارة التخطيط ورئي�س �شركة م�صفاة �أرامكو ال�سعودية �شل واملدير التنفيذي املكلف لإدارة امل�شاريع
مل�شروع �صدارة ونائب الرئي�س لإدارة امل�شاريع للم�شروع نف�سه .ويبلغ ال�سيد ماجد املقال من العمر  62عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
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وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية لل�سيد ماجد املقال وع�ضويته يف جمال�س الإدارة:
جدول رقم ( :)٢٠-5امل�ؤهالت العلمية واملهنية لل�سيد ماجد املقال وع�ضويته يف جمال�س الإدارة.
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

اململكة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

الهند�سة الكيميائية التطبيقية

درجة البكالوريو�س

1976م

اململكة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

�إدارة الأعمال

درجة املاج�ستري

1982م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
نوع الكيان القانوين

القطاع
التعدين

اال�سم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

امل�سمى الوظيفي

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

تاريخ االنتهاء
2014م

رئي�س جمل�س �إدارة

تاريخ البدء
2013

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

اال�سم

نوع الكيان القانوين

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن للفو�سفات

رئي�س جمل�س مديرين

2014م

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن للأملنيوم

ع�ضو جمل�س مديرين

2013م

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

ع�ضو جمل�س مديرين

2014م

األستاذ بروس آيان كيرك
نائب الرئيس األعلى لالستكشاف

ان�ضم الأ�ستاذ برو�س كريك لل�شركة يف 2011م كنائب الرئي�س لال�ستك�شاف .وقد بد�أ الأ�ستاذ برو�س كريك �سريته املهنية يف اال�ستك�شاف يف 1973م لدى �شركة
�أكويتني �أ�سرتاليا للمعادن ،حيث عمل يف �أ�سرتاليا وفيجي ك�أخ�صائي جيولوجي يف اال�ستك�شاف ،قبل االن�ضمام �إلى �شركة ريو تينتو يف 1978م .ويف ريو تينتو� ،شغل
الأ�ستاذ برو�س كريك العديد من املنا�صب العليا ،منها كبري اجليولوجيني ،وجيولوجي اال�ستك�شاف الرئي�سي ،ومدير مناجم الت�شغيل اجليولوجية ،قبل االلتحاق
ب�شركة بي �إت�ش بي بيليتون يف 1996م للعمل يف البداية ككبري جيولوجيني اال�ستك�شاف يف �أمريكا اجلنوبية و�شغل فيما بعد عدد من املنا�صب يف عدة بلدان مبا
يف ذلك مدير اال�ستك�شاف الإقليمي يف �أ�سرتاليا والهند .وقد عمل الأ�ستاذ برو�س كريك كرئي�س لق�سم خام احلديد ومعادن الأ�سا�س لدى �شركة �أفريقيا للمعادن
املحدودة بني عامي 2007م2008-م� ،إلى �أن غادرها لالن�ضمام �إلى �شركة النفط العمانية كرئي�س لتطوير املعادن يف 2008م .والأ�ستاذ برو�س كريك زميل لدى
املعهد الأ�سرتايل للتعدين وعلم املعادن .ويبلغ من العمر  62عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية لل�سيد برو�س كريك وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)٢١-5امل�ؤهالت العلمية واملهنية لل�سيد برو�س كريك وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

�أ�سرتاليا

جامعة نيو �ساوث ويلز

اجليولوجيا

درجة البكالوريو�س

1973م

�أ�سرتاليا

جامعة كوينزالند

اجليولوجيا

درجة املاج�ستري

1977م

�أ�سرتاليا

جامعة كوينزالند

القانون

درجة البكالوريو�س

1995م
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المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

نوع الكيان القانوين

التعدين

اال�سم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

امل�سمى الوظيفي
ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

تاريخ البدء
2013م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
نوع الكيان القانوين

القطاع
التعدين

اال�سم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

امل�سمى الوظيفي

�شركة �أفريقيا املحدودة للمعادن

ع�ضو تنفيذي

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

2007م

2008م

األستاذ خالد بن سالم الرويس
نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي

ان�ضم الأ�ستاذ خالد الروي�س �إلى ال�شركة يف �أغ�سط�س 2002م ك�أمني خلزينة ال�شركة قبل �أن يعني مدير ًا وم�س�ؤو ًال عن التخطيط واال�سرتاتيجية يف 2008م ،ونائب
الرئي�س لال�سرتاتيجية والتخطيط والتطوير يف عام 2011م وي�شغل حالي ُا من�صب نائب الرئي�س الأعلى للمالية واملدير املايل منذ يناير 2011م.
قبل ان�ضمامه �إلى ال�شركة� ،شغل الأ�ستاذ خالد الروي�س عدد ًا من املنا�صب العليا يف �شركة �سابك يف الفرتة بني 1996م و 2002م مبا يف ذلك مدير متويل امل�شاريع،
وعمل لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف الفرتة ما بني 1984م و 1996م .ويبلغ من العمر  51عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية لل�سيد خالد الروي�س واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)٢٢-5امل�ؤهالت العلمية واملهنية لل�سيد خالد الروي�س واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت العلمية
البلد
اململكة

املجال

اجلامعة
جامعة امللك �سعود

امل�ؤهل

املحا�سبة

العام
1984م

درجة البكالوريو�س

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

اال�سم

نوع الكيان القانوين

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن للفو�سفات

ع�ضو جمل�س مديرين

2009م

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن للأملنيوم

رئي�س جمل�س مديرين

2013م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
القطاع
التعدين

نوع الكيان القانوين
�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

امل�سمى الوظيفي

اال�سم
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

رئي�س جمل�س مديرين

تاريخ االنتهاء
2013م

تاريخ البدء
2011م

المهندس خليل الوطبان
نائب الرئيس لوحدة العمل االستراتيجية للفوسفات

ان�ضم املهند�س خليل الوطبان لل�شركة يف 2009م ،وعمل يف البداية كنائب رئي�س العمليات يف �شركة معادن للفو�سفات ،قبل �أن يعني رئي�س ًا لل�شركة نف�سها يف
2011م ،وقبل �أن يعني يف من�صبه احلايل كنائب للرئي�س لوحدة عمل الفو�سفات يف يناير 2014م .ويبلغ املهند�س خليل الوطبان من العمر  53عام ًا حتى تاريخ
هذه الن�شرة.
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بد�أ املهند�س خليل الوطبان م�سريته املهنية كمهند�س �صيانة يف �شركة �سافكو للأ�سمدة التابعة ل�شركة �سابك يف عام 1987م لي�صبح مدير ال�صيانة واملدير
الفني ل�شركة �سافكو يف عام 1995م .ثم �شغل العديد من املنا�صب منها نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الهند�سية لدى �شركة مرافق ،ورئي�س م�شاريع �ألفا ،حيث عمل حتى
ان�ضمامه لل�شركة.
فيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س خليل الوطبان واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)٢٣-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س خليل الوطبان واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

العراق

جامعة الب�صرة

الهند�سة امليكانيكية

درجة البكالوريو�س

1983م

العراق

جامعة الب�صرة

الهند�سة امليكانيكية

درجة املاج�ستري

1986م

المناصب السابقة في مجلس اإلدارة
القطاع

نوع الكيان القانوين

اال�سم

تاريخ االنتهاء

امل�سمى الوظيفي

تاريخ البدء

املن�سوجات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية (ابن ر�شد)

ع�ضو جمل�س مديرين

2004م

2001م

الإن�شاءات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن للبنية التحتية

ع�ضو جمل�س مديرين

2014م

2011م

التعدين

م�ؤ�س�سة تعليمية

املعهد ال�سعودي التقني للتعدين

رئي�س جمل�س �إدارة

2014م

2012م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع

نوع الكيان القانوين

اال�سم

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن للفو�سفات

ع�ضو جمل�س مديرين

2010م

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

رئي�س جمل�س مديرين

2014م

األستاذ توماس والبول
نائب الرئيس لوحدة األعمال االستراتيجية الخاصة باأللمنيوم

الأ�ستاذ توما�س والبول مواطن �أمريكي ان�ضم �إلى ال�شركة يف 2014م .وقد بد�أ م�سريته املهنية املمتدة ب�شركة �ألكان يف 1976م بنيويورك كمتدرب حتت التوظيف،
ثم تقلد عدة منا�صب �أ�سا�سية فيها ،منها مدير خدمة العمالء الأمريكيني ومدير ت�سويق امل�شاريع ال�صناعية ومدير الأعمال وتخطيط العمليات بالإ�ضافة �إلى مدير
الأعمال مل�صنع �أو�سويجو قبل انتقاله �إلى �ألكان كوريا كنائب للرئي�س ل�ش�ؤون املبيعات والت�سويق وتطوير الأعمال .ويف عام 2004م ،التحق الأ�ستاذ توما�س والبول
ب�شركة نوفيلي�س ،حيث تقلد يف النهاية من�صب كبري نواب الرئي�س ورئي�س قطاع �أمريكا ال�شمالية قبل االلتحاق بال�شركة يف 2014م.
ال ي�شغل الأ�ستاذ توما�س والبول حالي ًا ،ومل ي�شغل يف ال�سابق� ،أية ع�ضوية مبجال�س �إدارة.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية للأ�ستاذ توما�س والبول:
جدول رقم ( :)٢٤-5امل�ؤهالت العلمية واملهنية للأ�ستاذ توما�س والبول.
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

الواليات املتحدة الأمريكية

جامعة والية نيويورك

�إدارة الأعمال واملحا�سبة
واالقت�صاد

درجة البكالوريو�س (مع مرتبة
ال�شرف)

1976م

الواليات املتحدة الأمريكية

مدر�سة ويزارهيد للإدارة ،جامعة كي�س
وي�سترين ريزيرف

�إدارة الأعمال

درجة املاج�ستري

1995م
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المهندس نبيل عبد العزيز الفريح
نائب الرئيس للموارد البشرية واالستدامة

مت تعني املهند�س نبيل الفريح كنائب للرئي�س املوارد الب�شرية واال�ستدامة يف عام 2014م بعد �أن �شغل يف ال�سابق من�صب نائب الرئي�س للمعادن الثمينة يف الفرتة
ما بني 2011م و 2014م ومن�صب مدير املوارد الب�شرية والأمن ال�صناعي يف الفرتة ما بني 2005م و 2009م .ويبلغ املهند�س نبيل الفريح من العمر  55عام ًا حتى
تاريخ هذه الن�شرة.
وقد ح�صل املهند�س نبيل الفريح على بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة املدنية من جامعة امللك �سعود باململكة يف عام 1984م .وح�ضر كذلك العديد من الربامج
الإدارية والفنية يف الواليات املتحدة واليابان و�أوروبا ،منها برنامج تدريبي يف ال�صناعة ملدة عام لدى �شركة �ستون �آند ويب�سرت للهند�سة بنيويورك يف الواليات
املتحدة .وقد مكنته خربته املمتدة  ٣٠عام ًا والتي تقلد خاللها منا�صب حمورية لدى هيئات خا�صة وحكومية يف اململكة من اال�ضطالع بوظيفة خدمات ال�شركات
لدى ال�شركة.
وقبل االن�ضمام �إلى ال�شركة ،عمل املهند�س نبيل الفريح كمدير عام لدى �شركة الوطنية لت�صنيع احلاويات فيما بني عامي 1993م و2005م .وقبل ذلك� ،شغل
من�صب مدير الت�سويق الإقليمي لدى ال�شركة ال�سعودية لل�صادرات ال�صناعية فيما بني عامي 1990م و1993م .وقد عمل كذلك لدى ال�صندوق ال�صناعي ال�سعودي
من عام 1984م حتى عام 1990م كمحلل فني.
وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية للمهند�س نبيل الفريح واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)٢٥-5امل�ؤهالت العلمية واملهنية للمهند�س نبيل الفريح واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت العلمية والمهنية
البلد

اجلامعة

اململكة

املجال

جامعة امللك �سعود

امل�ؤهل

الهند�سة املدنية

العام
1984م

بكالوريو�س العلوم

المناصب الحالية في مجلس اإلدارة
القطاع

اال�سم

نوع الكيان القانوين

تاريخ البدء

امل�سمى الوظيفي

التعليم

م�ؤ�س�سة تعليمية

املعهد ال�سعودي التقني للتعدين

رئي�س جمل�س الإدارة

2015م

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

رئي�س جمل�س مديرين

2013م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
القطاع
اال�ستثمار

نوع الكيان القانوين
�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

امل�سمى الوظيفي

اال�سم
الراجحي الإ�سمنت القاب�ضة املحدودة
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نائب الرئي�س

تاريخ االنتهاء
2011م

تاريخ البدء
2009م

المهندس يحيى الشنقيطي
نائب الرئيس لوحدة العمل االستراتيجي للمعادن النفيسة (المكلف)

ان�ضم املهند�س يحيى ال�شنقيطي �إلى ال�شركة يف 1992م .و�شغل العديد من املنا�صب فيها مبا يف ذلك مدير ًا ملنجم مهد الذهب ومدير ًا مل�شروع الدويحي ومدير ًا
للعمليات يف �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ورئي�سها قبل �أن يعني نائبا للرئي�س لوحدة العمل اال�سرتاتيجي للمعادن النفي�سة يف 2014م .ويبلغ املهند�س
يحيى ال�شنقيطي من العمر  50عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة
فيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س يحيى ال�شنقيطي واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة:
جدول رقم ( :)٢٦-5امل�ؤهالت العلمية واخلربة املهنية للمهند�س يحيى ال�شنقيطي واملنا�صب وع�ضويات جمال�س الإدارة احلالية وال�سابقة.
المؤهالت العلمية
البلد

املجال

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

اململكة

جامعة امللك عبد العزيز

هند�سة التعدين

درجة البكالوريو�س

1992م

اململكة املتحدة

جامعة ليدز

التعدين

درجة املاج�ستري

1995م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة الحالية
القطاع
التعدين

نوع الكيان القانوين
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اال�سم

امل�سمى الوظيفي
ع�ضو جمل�س مديرين

�شركة معادن للفو�سفات

تاريخ البدء
2014م

المناصب وعضويات مجالس اإلدارة السابقة
القطاع

نوع الكيان القانوين

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

تاريخ االنتهاء

تاريخ البدء

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

�شركة املعادن ال�صناعية

ع�ضو جمل�س مديرين

2010م

2008م

التعدين

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

ع�ضو جمل�س مديرين

2012م

2010م

التعدين

م�ؤ�س�سة تعليمية

املعهد ال�سعودي التقني للتعدين

ع�ضو جمل�س �إدارة

2014م

2012م

المهندس /خالد بن سليمان بن عبداهلل العوهلي
نائب الرئيس لالستراتيجية والتخطيط وتطوير األعمال

املهند�س خالد بن �سليمان بن عبداهلل العوهلي ،مواطن �سعودي ان�ضم �إلى ال�شركة يف �سبتمرب 2014م كنائب للرئي�س لال�سرتاتيجية والتخطيط وتطوير الأعمال،
حيث ُيعد املهند�س خالد من الكفاءات الوطنية التي عملت يف جمال التخطيط والتطوير لأكرث من  20عام ًا من املعرفة الوا�سعة واخلربة القيمة .ويبلغ من العمر
 51عام ًا حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وقبل ان�ضمامه لل�شركة� ،شغل املهند�س خالد العوهلي عدد ًا من املنا�صب واملهام عقب تخرجه من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،فقد عمل كمدير م�شاريع
يف برنامج التوازن االقت�صادي حتى عام 2006م حيث عمل م�ست�شار ًا لدى وزارة البرتول والرثوة املعدنية .ويف عام 2007م ُع َّني نائب ًا للرئي�س الربنامج الوطني
لتطوير التجمعات ال�صناعية ،ويف يناير 2010م التحق للعمل ب�شركة ( )CRA Consultingالدولية لال�ست�شارات كنائب للرئي�س واملدير التنفيذي يف اململكة
ني وكي ًال وم�ست�شار ًا ملحافظ الهيئة العامة لال�ستثمار.
العربية ال�سعودية ،ويف مار�س 2013م ُع َّ
ال ي�شغل املهند�س خالد العوهلي حالي ًا ومل ي�شغل يف ال�سابق� ،أية ع�ضوية مبجال�س �إدارة.
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وفيما يلي بيان بامل�ؤهالت العلمية واملهنية للمهند�س خالد العوهلي:
جدول رقم ( :)2٧-5امل�ؤهالت العلمية واملهنية للمهند�س خالد بن �سليمان بن عبداهلل العوهلي.
المؤهالت العلمية والمهنية:
البلد
اململكة العربية ال�سعودية

اجلامعة
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

املجال
هند�سة ميكانيكية

امل�ؤهل
بكالوريو�س

العام
1989م

5 55 -55 -55 -5امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة للأ�سهم من قبل الإدارة العليا

فيما يلي بيان تو�ضيحي جلميع الأ�سهم وحقوق اخليار وحقوق االكتتاب اململوكة لأع�ضاء الإدارة العليا وزوجاتهم و�أطفالهم الق�صر يف �أ�سهم ال�شركة �أو �أي �شركاتها
التابعة حتى تاريخ :2014/12/31
جدول رقم ( :)2٨-5بيان تو�ضيحي جلميع الأ�سهم وحقوق اخليار وحقوق االكتتاب اململوكة لأع�ضاء الإدارة العليا وزوجاتهم و�أطفالهم الق�صر يف �أ�سهم
ال�شركة �أو �أي �شركاتها التابعة حتى تاريخ .2014/12/31
عدد الأ�سهم

اال�سم
املهند�س خالد املديفر

6.000

املهند�س ماجد املقال

-

الأ�ستاذ برو�س كريك

-

الأ�ستاذ خالد الروي�س

36.242

املهند�س خليل الوطبان

-

الأ�ستاذ توما�س والبول

-

املهند�س نبيل الفريح

50.000

املهند�س يحيى ال�شنقيطي

-

املهند�س خالد العوهلي

-

* امللكية غري املبا�شرة ي�شار �إليها بعالمة (*)

 5 55 -55 -55 -5عقود اخلدمة

جرى تعيني الرئي�س التنفيذي يف 2011/10/25م مبوجب عقد غري حمدد املدة بنف�س النموذج املعتمد لعقود موظفي ال�شركة .وجرى تعيني املدير املايل لل�شركة
مبوجب عقد بتاريخ 2008/2/27م ملدة غري حمددة .ويخ�ضع العقدين لنظام العمل ال�سعودي ،ولوائح امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وغري ذلك من
الأنظمة واللوائح ذات ال�صلة.
 5 55 -55 -55 -5مكاف�آت الإدارة العليا

حتى تاريخ هذه الن�شرة ،وخالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،دفعت ال�شركة ما يقارب  41.189.590ريـال �سعودي �إجما ًال ( 14.885.867ريـال �سعودي،
 12.203.099ريـال �سعودي 14.100.624 ،ريـال �سعودي يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م2013 ،م على الرتتيب) كمكاف�آت وغريها
من املنافع للأع�ضاء اخلم�سة الكبار يف الإدارة العليا ،مبن فيهم الرئي�س واملدير التنفيذي ،واملدير املايل ،وغريهم من التنفيذيني الذين يتلقون �أعلى الرواتب.
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وفيما يلي جدول يبني تفا�صيل املكاف�آت اخلا�صة بخم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات خالل الأعوام 2011م و2012م و2013م.
جدول رقم ( :)2٩-5تفا�صيل املكاف�آت اخلا�صة بخم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات خالل الأعوام 2011م و2012م و2013م:
2011م
(ريال �سعودي)

2012م
(ريال �سعودي)

2013م
(ريال �سعودي)

الو�صف
الرواتب التعوي�ضات

6.157.946

6.746.671

7.409.406

البدالت

2.155.281

2.331.959

2.593.292

املكاف�آت الدورية وال�سنوية

1.092.756

548.250

650.235

اخلطط التحفيزية

3.253.314

2.415.815

3.328.740

�أي تعوي�ضات �أو مزايا عينية �أخرى تدفع ب�شكل �شهري �أو �سنوي

2.226.570

160.404

118.951

املجموع:

14.885.867

12.203.099

14.100.624

املجموع الكلي

41.189.590

وقد وافقت ال�شركة على برنامج �إقرا�ضي ملوظفيها التنفيذيني لتمكينهم من �شراء املنازل لأغرا�ض الإقامة («برنامج القر�ض ال�سكني») .ومن خالل هذا
الربنامج ،توفر ال�شركة قرو�ض ًا للموظفني من خالل بنك حملي �أو م�ؤ�س�سة مالية وطنية .وتتحمل ال�شركة جميع ر�سوم اخلدمة امل�صرفية ذات ال�صلة بالقر�ض.
ويلتزم املوظف ب�إعادة القر�ض خالل مدة ال تتجاوز � 10سنوات بن�سبة  % 10كل عام .على �أن تكون عمليات ال�سداد من خالل اقتطاع هذه املبالغ من املرتب ال�شهري
للموظف �شريطة �أال يتجاوز هذا االقتطاع ن�سبة  % 25من املرتب الأ�سا�سي للموظف.

5 55 -5برنامج أسهم الموظفين
لي�س لدى ال�شركة �أي برنامج لأ�سهم املوظفني� ،أو غريها من الرتتيبات التي قد ت�سهل ملوظفي ال�شركة (مبن فيهم الإدارة العليا) اال�ستحواذ على �أ�سهم ال�شركة.

5 55 -5برنامج التحول االستراتيجي
يف �إبريل 2012م �أطلقت ال�شركة برنامج التحول اال�سرتاتيجي «�إتقان» الذي يهدف �إلى بناء قدرات ال�شركة التنظيمية باعتبارها م�ؤ�س�سة عاملية امل�ستوى لتحقيق
نتائج الأعمال بحيث يكون لها ت�أثري يف�ضي يف النهاية �إلى تعزيز القيمة العائدة على امل�ساهم .وكجزء من برنامج �إتقان� ،أن�ش�أت ال�شركة �أكادميية تنمية القيادات
لتوفري التدريب القيادي والإداري ملوظفيها وما يتبعها من كيانات و�أق�سام وظيفية .و�سوف يعزز هذا الربنامج من قدرة ال�شركة على تنمية العائدات والربحية
�إلى جانب تعزيز خططها التو�سعية.

5 55 -5حوكمة الشركات
تلتزم ال�شركة بالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة .وت�سعى ال�شركة �إلى االلتزام مبعايري احلوكمة من خالل املراجعة امل�ستمرة ل�سيا�ساتها و�إجراءاتها،
و�إ�صدار ال�سيا�سات والإجراءات التي من �ش�أنها �أن تعزز من مفاهيم ال�شفافية والنزاهة.
وتطبق ال�شركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة �ضمن الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة على نحو م�ستمر ،وقد ُ�ض ِّمن هذا النظام الداخلي يف وثائق
ال�شركة� .أما ما يتعلق بطريقة الت�صويت اجلماعي الختيار �أع�ضاء املجل�س ف�إن ال�شركة تتبع �أ�سلوب الت�صويت العادي كما حتر�ص ال�شركة على االلتزام بهذا يف
امل�ستقبل على نحو يحفظ حقوق امل�ساهمني وي�سهل من حقهم القانوين يف الت�صويت.
ويف 2012/06/01م� ،أ�صدر املجل�س قرار ًا بتبني «�سيا�سة تعار�ض امل�صالح» والتي تنظم م�سائل تعار�ض امل�صالح وتعالج حاالت التعار�ض املحتملة لكل ع�ضو من
�أع�ضاء املجل�س وكل موظف وم�ساهم .ويت�ضمن ذلك �إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة ومرافقها وكذا �سوء اال�ستعمال من جانب الأطراف املعنية ،على ما تقت�ضيه
�أحكام البند ( )1من الفقرة (ب )10/من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة.
وي�ؤكد �أع�ضاء املجل�س على التزامهم مبتطلبات املادة رقم  69واملادة رقم  70من نظام ال�شركات .وحتظر تلك املواد على �أع�ضاء املجل�س حتقيق �أي م�صلحة �سواء
بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�سبب العمل يف ال�شركة �أو التعاقدات املربمة معها� ،أو امل�شاركة يف �أي �أعمال مناف�سة �أو االنخراط يف �أي �أن�شطة جتارية تنفذها
ال�شركة دون �إذن م�سبق من جانب اجلمعية العامة العادية.
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5 55 -5إقرارات أعضاء المجلس واإلدارة العليا وسكرتير المجلس
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار من قائمة املركز املايل لل�شركة للفرتة املنتهية  31دي�سمرب  2011م
وللفرتة املنتهية  31دي�سمرب 2012م وللفرتة املنتهية  31دي�سمرب  2013م دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أنه مت �إعداد وفح�ص قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل لل�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة .وقد راجعت ال�شركة التدفقات النقدية
املحتملة التي حتتاجها ال�شركة لأعمالها يف االثني ع�شر �شهرا القادمة وترى ال�شركة ب�أنه �سيكون لديها من املوارد املالية ما يكفي لتغطية متطلبات ر�أ�س املال
العامل خالل هذه الفرتة.
يقر �أع�ضاء املجل�س والإدارة العليا واملحا�سب واملدير املايل و�سكرتري املجل�س حتى تاريخ هذه الن�شرة وبا�ستثناء ما مت االف�صاح عنه على عك�س ذلك يف هذه
الن�شرة ،مبا يلي:
 ب�أنهم مل ي�شهروا ،يف �أي وقت من الأوقات� ،إفال�سهم و مل يخ�ضعوا لأي �إجراءات �أو دعاوى �إفال�س �أو �إع�سار.
 �أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان � ٍأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة
�أو �سكرتري جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
ً
 با�ستثناء ما جرى الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة ،لي�س من �ضمن كبار التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س الإدارة �أي �شخ�ص يعمل حاليا كع�ضو يف جمال�س
�إدارة �شركات �أخرى� ،أو �أن �سبق له و�أن �شغل مثل هذا املن�صب �سابق ًا.
 با�ستثناء ما جرى الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة  ،لي�ست لديهم وال لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أو من�سوبيهم �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف
الأ�سهم �أو �أدوات الدين اخلا�صة بال�شركة.
 با�ستثناء ما جرى الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة ،لي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أي �سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
 �أنه لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أية م�صلحة جوهرية يف �أي عقد �أو اتفاق خطي �أو �شفهي قائم �أو قيد النظر يف تاريخ هذه الن�شرة ي�شكل
عقد ًا �أو اتفاق ًا مهم ًا بالن�سبة لأعمال ال�شركة.
 ال يتمتع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني بحق الت�صويت على �أي عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة.
 مل يكن هناك �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل التجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول
الإدراج و حتى تاريخ املوافقة على هذه الن�شرة.
 �أن ال�شركة مل وال تقدم قرو�ض نقدية من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع طرف ثالث ،و ذلك وفقا للمادة
 71من نظام ال�شركات.
 يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن البيانات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار م�أخوذة دون �أي تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة لل�شركة و�إن
القوائم املالية �أعدت وفقا للمعايري املحا�سبية املعتمدة للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
 لي�س لدى ال�شركة �أي نية �أو توجه لأجراء �أي تغيري جوهري على طبيعة عملها.
 مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي تعوي�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي
طلب الت�سجيل وقبول الإدراج �إلى الفرتة امل�شمولة بتقرير املحا�سب القانوين حتى �إعتماد ن�شرة الإ�صدار.
 ب�أنه مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا على الو�ضع املايل خالل الأ�شهر الأثني ع�شر الأخرية.
 لي�س هناك �أي برامج �أ�سهم ملوظفي ال�شركة قائمة قبل تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج.
 لي�س هناك �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.
 الإلتزام التام ب�أحكام املادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات وب�أحكام املادة  18من نظام حوكمة ال�شركات.
 ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أي �أدوات دين بتاريخ هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها
�أ�صول م�شمولة بحق خيار.
وكذلك يقر �أع�ضاء املجل�س مبا يلي:







مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل فرتة االثني
ع�شر الأخرية.
يف تاريخ هذه الن�شرة وبا�ستثناء ما هو مذكور فيها ،لي�س هنالك نية لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.
�أنه ال يوجد �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي منحتها ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة خالل الثالث ال�سنوات
ال�سابقة مبا�شرة لتقدمي طلب الت�سجيل وقبول �إدراج �أ�سهم حقوق �أولوية يف تداول فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
مل يكن هنالك �أي تغري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شر ًة لتاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق �أولوية يف تداول� ،إ�ضافة �إلى الفرتة املمتدة من  30يونيو2014م حتى تاريخ اعتماد ن�شرة اال�صدار.
�سوف تتح�صل ال�شركة على متويل يكفي لتحقيق متطلب ر�أ�س املال العامل الكايف ملدة � 12شهر ًا من تاريخ هذه الن�شرة.
لدى ال�شركة و�شركاتها التابعة ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة � 12شهر ًا تلي مبا�شرة تاريخ هذه الن�شرة.
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5 55 -5عقود األطراف ذات العالقة
مل تربم ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة ،وال يتوقع �أن تربم� ،أي عقود �أو ترتيبات مع �أع�ضاء املجل�س �أو �سكرتري املجل�س �أو الإدارة العليا �أو �أي من �أقربائهم فيما
يتعلق ب�أعمال ال�شركة �أو �أي كيان تابع لها� .إال �أن ال�شركة و�شركاتها التابعة يتعاقدون فعلي ًا وب�صفة منتظمة مع الأطراف ذات العالقة مثل امل�ساهمني وال�شركاء يف
م�شاريع الإئتالف امل�شرتكة وغري ذلك من ال�شركات التابعة فيما يتعلق ببيع منتجات ال�شركة وتوفري اخلدمات ذات العالقة (راجع الق�سم رقم« 6-14املعلومات
القانونية -عقود الأطراف ذات العالقة» من هذه الن�شرة.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وامل�ستندات الت�أ�سي�سية الأخرى ،يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ال توجد:






�أي �صالحيات لدى �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي بالت�صويت على عقد �أو اقرتاح له فيه م�صلحة جوهرية.
�أي �صالحيات تعطي �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على مكاف�آت متنح له.
�أي �صالحيات تتيح لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو الرئي�س التنفيذي االقرتا�ض من ال�شركة.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بالتزامه ب�أحكام املادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بالتزامه ب�أحكام املادة  69و  70نظام ال�شركات.
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6.6مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات
ينبغي قراءة ما يلي بالتزامن مع «عر�ض املعلومات املالية» و «ملخ�ص املعلومات املالية» والقوائم املالية املوحدة .مناق�شة و�ضع ال�شركة املايل ونتائج عملياتها
الت�شغيلية قائم على �أ�سا�س القوائم املالية والتي مت �إعدادها وفق معايري املحا�سبة القانونية للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .وتت�ضمن املناق�شة �إفادات
م�ستقبلية قد حتتوي على خماطر و�شكوك .علم ًا ب�أن النتائج الفعلية لل�شركة رمبا تختلف ب�شكل ملمو�س عن تلك املتوقعة يف هذه البيانات اال�ست�شرافية نتيجة عدة
عوامل ،مبا يف ذلك تلك الوارد مناق�شتها �أدناه ويف موا�ضع �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم «التوقعات والبيانات امل�ستقبلية» والق�سم رقم« 2عوامل املخاطرة»
من هذه الن�شرة).
راجع الق�سم «عر�ض املعلومات املالية» لالطالع على م�صدر الأرقام املالية الواردة يف هذا الق�سم.

6 66 -6نبذة عن الشركة
 6 66 -66 -6تاريخ الشركة

ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،وف ًقا للمر�سوم امللكي رقم م  17 /ال�صادر بتاريخ 1417/11/14هـ (واملوافق 1997/03/23م) وقرار جمل�س الوزراء
رقم  179ال�صادر بتاريخ 1417/11/8هـ (املوافق 1997/03/17م) ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري حتت رقم  1010164391بتاريخ  1421/11/10هـ (املوافق
2001/02/04م).
ت�أ�س�ست ال�شركة بهدف تي�سري �أعمال التنقيب والتطوير ملوارد التعدين باململكة ،وهي الآن ال�شركة الأكرب يف جمال التعدين وال�صناعات التعدينية باململكة ،حيث
متتلك حمفظة متنوعة من املوجودات التعدينية يف مراحل خمتلفة من التطوير.
ميتد نطاق تركيز ال�شركة �إلى جمموعة كبرية من املنتجات ت�شمل الفو�سفات والأملنيوم والذهب واملعادن ال�صناعية .وجتري ال�شركة التقييم ب�شكل م�ستمر لفر�ص
الدخول �إلى جماالت �سلع جديدة تُظهر م�ؤ�شرات على وجود فر�ص و�أ�س�س قوية على املدى الطويل لتحقيق النمو مبا يتوافق مع �إ�سرتاتيجية ال�شركة .وميكن تق�سيم
�أعمال ال�شركة ،حتى وقت �إ�صدار هذه الن�شرة� ،إلى ال�شرائح التالية :الفو�سفات ،والأملنيوم ،والذهب ومعادن الأ�سا�س ،واملعادن ال�صناعية وثنائي كلوريد الإيثيلني
بالإ�ضافة �إلى ال�صودا الكاوية.
تُ�صنف ا�ستثمارات معادن على �أنها �شركات تابعة �أو جهات تخ�ضع للإدارة امل�شرتكة بناء على امللكية الفعلية لل�شركة يف هذه اجلهات .ويرد املزيد من املناق�شة
ب�ش�أن املعاجلة املحا�سبية لل�شركات التابعة واجلهات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة يف الق�سم الوارد برقم « ١٦-١-٦ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية».
 6 66 -66 -6الشركات التابعة والشركات تحت السيطرة المشتركة

يعر�ض اجلدول التايل �صورة عامة عن ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة لل�شركة وجميعها ت�أ�س�س يف اململكة.
جدول رقم (� :)1-6صورة عامة عن ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة لل�شركة.
نوع ال�شركة

اجلهة

املحا�سبة

امللكية
الفعلية

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%100.0

�شركة تابعة

�شركة معادن للبنية التحتية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%100.0

�شركة تابعة

�شركة املعادن ال�صناعية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%100.0

�شركة تابعة

�شركة معادن للأملنيوم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%74.9

�شركة تابعة

�شركة معادن للدرفلة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%74.9

�شركة تابعة

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%74.9

�شركة تابعة

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%70.0

�شركة تابعة

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%60.0

�شركة تابعة

�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

%50.0

جهة خا�ضعة للإدارة امل�شرتكة

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
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لالطالع على معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة ،نرجو مراجعة الق�سم رقم �« 10-4أعمال معادن  -ال�شركات التابعة
وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة» من هذه الن�شرة.
 6 66 -66 -6مؤشرات األداء األساسية

يو�ضح اجلدول التايل م�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية للمجموعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م ،و 2013م ولفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م و2013م:
جدول رقم ( :)2-6م�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية للمجموعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م ،و 2013م ولفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م و2013م
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
(مدققة)

ر�أ�س املال املُ�ستث َمر (مباليني الرياالت)

1

منو املبيعات

2

�إجمايل هام�ش الربح

3

ن�سبة الدين �إلى �إجمايل ر�أ�س املال

4

العائد على الأ�صول

5

العائد على حقوق امللكية

6

هام�ش الأرباح املحققة قبل احت�ساب الفائدة وال�ضريبة والإهالك
7
واال�ستهالك
8

�صايف هام�ش الربح

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
(غري مدققة)

2011م

2012م

2013م

2013م

2014م

24.576

34.640

46.915

40.626

48.500

%114.3

%263.8

%8.4

%33.7

%39.5

%65.3

%46.5

%26.1

%27.4

%27.8

%52.6

%58.8

%61.5

%62.0

%62.4

%1.2

%2.7

%2.8

%0.6

%0.9

%2.6

%6.4

%7.3

%1.5

%2.4

%51.4

%50.7

%29.5

%34.8

%30.7

%35.1

%26.5

%30.0

%12.3

%15.4

« 1ر�أ�س املال امل�ستثمر» ي�شري �إلى ر�أ�س املال العامل (جمموع حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة الأم والقرو�ض طويلة الأجل) ناق�ص النقد وما يف حكمه واال�ستثمارات ق�صرية الأجل
« 2منو املبيعات» ي�شري �إلى ن�سبة الزيادة يف املبيعات مقارنة بالفرتة ال�سنوية ال�سابقة .منو املبيعات للن�صف الأول من عام 2014م ،ي�شري �إلى ن�سبة الزيادة يف املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2014م باملقارنة
مع املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2013م ومنو املبيعات للن�صف الأول من عام 2013م ،ي�شري �إلى ن�سبة الزيادة يف املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2013م باملقارنة مع املبيعات خالل الن�صف الأول من
عام 2012م.
�« 3إجمايل هام�ش الربح» ي�شري �إلى الربح الإجمايل كن�سبة مئوية من املبيعات.
« 4ن�سبة الدين �إلى �إجمايل ر�أ�س املال» ت�شري �إلى القرو�ض طويلة الأجل كن�سبة مئوية من جمموع �إجمايل القرو�ض طويلة الأجل وحقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة.
« 5العائد على الأ�صول» ي�شري �إلى �صايف الربح كن�سبة مئوية من الأ�صول.
« 6العائد على حقوق امللكية» ي�شري �إلى �صايف الربح كن�سبة مئوية من حقوق امللكية.
« 7هام�ش الأرباح املحققة قبل احت�ساب الفائدة وال�ضريبة والإهالك واال�ستهالك» ي�شري �إلى الأرباح املحققة قبل احت�ساب الفائدة وال�ضريبة والإهالك واال�ستهالك كن�سبة مئوية من املبيعات.
�« 8صايف هام�ش الربح» ي�شري �إلى �صايف الربح كن�سبة مئوية من املبيعات.

 6 66 -66 -6العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج عمليات التشغيل

فيما يلي مناق�شة ملعظم العوامل الهامة التي ت�ؤثر �أو من املتوقع �أن ت�ؤثر على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها الت�شغيلية .وت�ستند هذه العوامل �إلى املعلومات
املتاحة حالي ًا لل�شركة وقد ال متثل املناق�شة جميع العوامل امل�ؤدية الى فهم نتائج عمليات الت�شغيل احلالية �أو امل�ستقبلية لل�شركة( .راجع الق�سم رقم « 2عوامل
املخاطرة» وق�سم «�إ�شعار هام» من هذه الن�شرة)
 6 66 -66 -6أسعار السلع وعوامل االقتصاد الكلي

تتحدد الأ�سعار التي تتقا�ضاها ال�شركة نظري الذهب و�أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم مبتغريات ال�سوق العاملية
املعنية ،كما �أن ال�شركة ال تتحوط من التعر�ض ملخاطر ال�سلع املذكورة .ونتيجة لذلك ،تُ�ستمد مبيعات ال�شركة ب�شكل مبا�شر من �أ�سعار ال�سوق اخلا�صة بالذهب
و�أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم .عالوة على ذلك ،لدى ال�شركة تكاليف ت�شغيلية �أو �إدارية حمدودة تتباين ب�شكل
مبا�شر باختالف املبيعات ،ومن ثم يكون للتقلبات احلا�صلة يف �أ�سعار ال�سوق �أثر مبا�شر وواقعي على �أرباح الت�شغيل والتدفقات النقدية .تت�أثر �أ�سعار املنتجات
مب�ستويات العر�ض والطلب والتي تت�أثر بدورها بالعديد من العوامل اخلارجة عن �إطار �سيطرة ال�شركة ،مبا يف ذلك �أو�ضاع االقت�صاد الكلي دولي ًا وم�ستويات
املخزون لدى امل�ستخدمني والإجراءات التي يتخذها امل�شاركون يف �أ�سواق ال�سلع وكذلك �أ�سعار �صرف العمالت.
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 6 66 -66 -6حجم اإلنتاج والمبيعات

ت�ستمد ال�شركة �إيراداتها يف املقام الأول من مبيعات الذهب و�أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم .وكذلك ف�إن �إيرادات
ال�شركة تت�أثر ب�شكل مبا�شر بحجم ما تنتجه وتبيعه من الذهب و�أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم .ولأغرا�ض وظيفة
الت�صنيع/املعاجلة ،ف�إن العوامل الرئي�سية امل�ؤثرة على م�ستوى الإنتاج واملبيعات هي نقاوة اخلام املُ�ستلم ودرجته وكذلك القدرة للحفاظ على ا�ستقرار العمليات
على طول �سل�سلة الإنتاج مبا يتيح م�ستويات عالية من ا�ستخال�ص املعادن .كما يت�أثر حجم املنتجات املُ�صنعة واملباعة بنطاق وا�سع من العوامل .ويلزم لل�شركة ،حتى
ت�صل بعمليات التعدين �إلى م�ستويات �إنتاج مت�سقة �أو متنامية على مدى �أطول� ،أن تقوم ببناء وت�صميم وجتهيز مناجم حتل حمل املناجم القائمة عندما ينتهي
عمر ا�ستخدامها االقت�صادي .وما زالت ال�شركة تتابع الرتكيز على م�ضاعفة قيمة مواقعها التعدينية .حيث ميكن �أن يت�أثر حجم الإنتاج بحاالت التوقف عن العمل
الناجتة عن انقطاعات خمطط لها �أو انقطاعات ق�سرية .كما ميكن للإدارة �أن تعلق العمليات متى ا�ستلزمت خماوف ال�سالمة ذلك .وتبقى الإنتاجية حتدي ًا يقف
�أمام ال�شركة ،ولكنها �أحرزت تقدم ًا يف عدد من املبادرات الهادفة لزيادة الإنتاجية يف مهام التعدين.
 6 66 -66 -6التكاليف التشغيلية واإلدارية

تت�أثر درجة تناف�سية ال�شركة وربحيتها ،على املدى الطويل ،بقدرتها على مداومة العمليات الفعالة وخف�ض تكاليف الإنتاج .وت�شتمل التكاليف الت�شغيلية والإدارية
�أجور طاقم العمل واملخزون اال�ستهالكي واخلدمات واملرافق .كما تت�أثر �أجور طاقم العمل بدرجة �إنتاجية املوظف وم�ستويات التغيب عن العمل (التي ت�ؤثر على
عدد املوظفني) وعمق املنجم (الذي ي�ؤثر على الوقت امل�ستغرق يف االنتقال مث ًال) ومعدالت تطوير االحتياطي اخلام وت�ضخم الرواتب وعوامل ال�سالمة وتوريد
العمالة .ي�شمل املخزون اال�ستهالكي بنود ًا مثل املواد املتفجرة واحلديد (لأعمال التفريز وتثبيت �أ�سقف املناجم بامل�سامري واحلفر) واملواد الكيميائية امل�ستخدمة
يف املعاجلة� .أما اخلدمات فت�شمل التكلفة اخلا�صة باملقاولني وغري ذلك من خدمات التعاقد من الباطن مثل خدمات الأمن .و�أما املرافق فهي تعك�س يف املقام
الأول ا�ستخدام املياه والكهرباء .تزيد درجة التناف�سية يف ال�صناعات التي تعمل فيها ال�شركة ومن ثم ف�إن اال�ستغالل الأمثل للتكاليف هو �أ�سا�س النجاح يف خو�ض
املناف�سة.
وقد نفذت ال�شركة �سيا�سات لتحقيق فعالية التكاليف على مدار هذه الفرتة .فقد مت تفعيل عدد من التدابري ،ومن املتوقع �أن يتم تفعيل غريها يف امل�ستقبل القريب،
وهذا بهدف مواجهة ال�ضغوط احلا�صلة من زيادة التكاليف الإجمالية وكذلك حت�سني فعالية الإنفاق لدى ال�شركة.
 6 66 -66 -6هيكل التمويل واألثر على األرباح

تعمل ال�شركة يف �صناعة ت�ستلزم ر�ؤو�س �أموال �ضخمة ،ولذلك فقد حتملت و�سوف تتابع حتمل ا�ستثمارات ر�أ�سمالية كبرية حتى حتافظ على عملياتها وحتقق خطة
�أعمالها و�أهداف النمو لديها .فهناك م�ستوى كبري من الديون التي حت�صلت عليها ال�شركة وتقوم بخدمتها .و قد بلغت قيمة هذه الديون  38.628.2مليون ريال
يف  30يونيو � 2014أو ما يعادل  %266من قيمة ر�أ�س املال ففي بداية العمليات ،يتم متويل م�شاريع ال�شركة ب�شكل عام با�ستغالل مقدار مرتفع ن�سبي ًا من رفع الدين
والذي يتم ت�سويته على مدار فرتة الدين التي متتد ب�شكل عام على مدى طويل .ونظر ًا لطبيعة ال�سداد التدريجي ،تكون مدفوعات فائدة الدين كبرية يف البداية،
وتبد�أ يف االنخفا�ض �سنة تلو الأخرى .ونتيجة لدرجة املديونية العالية يف امل�شاريع ،ف�إن حمفظة الأرباح والتوزيعات والإيرادات من هذه امل�شاريع تت�أثر بتكاليف
التمويل .كما ت�ؤثر تقلبات �أ�سعار الفائدة على الأرباح حيث �إنها تزيد من تكلفة التمويل.
 6 66 -66 -6التغيير في القانون

تعتمد عمليات ال�شركة التعدينية على الرتاخي�ص/املوافقات من الهيئات احلكومية والقوانني التي ت�ستند �إليها هذه املوافقات .لذا ف�إن �أي تغيري يف الت�شريعات
ذات ال�صلة من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على عمليات ال�شركة( .راجع الق�سم رقم« 1-8نظام الأ�ستثمار التعديني والئحته التنفيذية» من هذه الن�شرة).
 6 6 6 -66 -6توفر المرافق

تعتمد عمليات ت�شغيل ال�شركة ب�شكل كبري على توفر املرافق (وهي يف الأ�سا�س الغاز الطبيعي واملياه والكهرباء) ب�أ�سعار تناف�سية وبكميات كبرية جد ًا .لذا ف�إن �أي
انقطاع �أو تقلي�ص لهذه الإمدادات من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�شكل كبري على حجم الإنتاج ودرجة الربحية من عمليات ت�شغيل ال�شركة .كذلك ف�إن �أي زيادة يف تكلفة هذه
الإمدادات �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على عمليات ت�شغيل ال�شركة ودرجة ربحيتها.
 6 6 6 -66 -6تقلص الطلب على المنتجات

لدى ال�شركة �أربع �شرائح رئي�سية هي الذهب والفو�سفات والأملنيوم واملعادن ال�صناعية .وتقوم كل �شريحة بت�صنيع نطاق وا�سع من املنتجات التي يتم بيعها يف
الأ�سواق املحلية والدولية .ويعتمد الطلب على الذهب و�أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والأملنيوم والبوك�سايت منخف�ض
الدرجة والكاولني واملغنيزايت على عدد من عوامل االقت�صاد الكلي واجلزئي.
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 6 6 6 -66 -6ايقاف أو تغيير العالقة مع شركاء المشاريع

متتلك ال�شركة �شراكات �إ�سرتاتيجية مع ال�شركاء املحليني والدوليني يف م�شروع الفو�سفات وم�شروع الأملنيوم وامل�شروع امل�شرتك يف �صناعة البرتوكيماويات .وتعترب
العالقة مع �شركاء امل�شاريع جوهرية لعمل امل�شاريع املذكورة� ،إذ �أن ال�شركة تعتمد على اخلربة الفنية واملعرفة باملنتجات والتواجد على م�ستوى ال�سوق مما يتمتع
به �شركاء امل�شاريع ،وذلك لأجل اكت�شاف امل�شكالت �أثناء الت�شغيل ومعاجلتها وتطوير املنتجات وال�سوق.
 6 6 6 -66 -6زيادة االستثمارات الرأسمالية للمشاريع تحت اإلنشاء والتطوير

تُعترب م�شاريع �أعمال الأملنيوم لل�شركة و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف الوقت احلايل يف مرحلة الإن�شاء .كما ت�ستلزم �ضخامة ر�أ�س
مال هذه امل�شاريع �ضوابط كافية فيما يتعلق بالوقت والتكلفة لتجنب زيادة التكاليف مما ميكن �أن ي�ؤدي �إلى زيادة اال�ستثمارات الر�أ�سمالية يف هذه امل�شاريع.
 6 6 6 -66 -6الموسمية

ن�شاط ال�شركة ال تت�أثر باملو�سمية.
 6 6 6 -66 -6الضمانات المبنية على التعاقد

ال متلك ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أي �ضمانات مبنية على التعاقد �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد من قيمتها
مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تقييم املوقف املايل.
 6 6 6 -66 -6السياسات المحاسبية الجوهرية

مت ت�ضمني ال�سيا�سات املحا�سبية يف الق�سم رقم« 20القوائم املالية» من هذه الن�شرة والتي مت تطبيقها ب�شكل مت�سق يف 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2013م و2014م فيما عدا التغري احلا�صل يف ال�سيا�سات املحا�سبية والوارد �أدناه:
 نفذت ال�شركة يف عام 2013م �سيا�سة حما�سبية جديدة بخ�صو�ص «موجودات اال�ستك�شاف والتقومي» مبا يت�سق مع �أن�شطة ال�شركة الت�شغيلية املتو�سعة
و�أهداف تعزيز الإف�صاح .وقد كانت هذه املبالغ مقيدة يف ال�سابق حتت عنوان «تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة» يف القائمة املوحدة اخلا�صة
بالو�ضع املايل� ،أما الآن فقد مت حتويلها �إلى «موجودات اال�ستك�شاف والتقومي» .ومل يكن لهذا التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية �أي ت�أثري على �صايف
املوجودات �أو �صايف الدخل املُ�سجل يف ال�سابق.
 قررت ال�شركة يف عام 2012م �إدراج �إيرادات الزنك من منجم الأمار حتت بند املنتجات الثانوية وذلك من خالل اعتبار عمليات معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س وحدة فردية لإنتاج الذهب بد ًال من تقييم عمليات كل منجم على حدة ،وقد �أدى ذلك �إلى خف�ض يف الإيرادات وتكلفة املبيعات يف
املقابل ،ولكن دون تغري يف �صايف الأرباح بقوائم الدخل املوحدة.
يرد �أدناه ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية التي متت مراعاتها عند �إعداد القوائم املالية املوحدة لل�شركة يف 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2013م و2014م.
 6 6 6 -66 -6موجودات االستكشاف و التقويم

نفقات اال�ستك�شاف هي التكاليف التي يتم حتملها يف مرحلة البحث الأويل عن م�ستودعات املعادن ذات الإمكانية االقت�صادية �أو يف عملية احل�صول على مزيد من
املعلومات ب�ش�أن م�ستودعات املعادن القائمة .وت�شمل نفقات اال�ستك�شاف على وجه التحديد التكاليف املرتبطة مبا يلي:
 اكت�ساب حقوق اال�ستك�شاف للك�شف عن املناجم املحتملة.
 الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية.
 احلفر اال�ستك�شايف.
 حفر اخلنادق.
 �أخذ العينات.
 الأعمال الأخرى املرتبطة بالبحث عن اخلام.
نفقات التقومي هي التكاليف التي يتم حتملها لإثبات اجلدوى الفنية والتجارية لتطوير م�ستودعات املعادن املحددة من خالل �أن�شطة اال�ستك�شاف �أو من خالل
اال�ستحواذ ،وت�شمل نفقات التقومي التكاليف اخلا�صة مبا يلي:



�إثبات حجم ودرجة امل�ستودعات من خالل �أن�شطة حفر عينات �أ�سا�سية وحفر اخلنادق و�أخذ العينات يف اجل�سم اخلام امل�صنف �إما كم�صدر تعديني
�أو احتياطي م�ؤكد وحمتمل.
حتديد الآليات املثلى لعمليات اال�ستخال�ص والتعدين واملعاجلة.
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 الدرا�سات املرتبطة مبتطلبات امل�سح والنقل والبنية التحتية.
 �أن�شطة الرتخي�ص.
ً
 التقييمات االقت�صادية لتحديد ما �إذا كان تطوير املواد املعدنية م�سوغا من الناحية التجارية ،مبا يف ذلك درا�سات حتديد النطاق ودرا�سات اجلدوى
الأولية والنهائية.
تُ�ضاف كافة تكاليف اال�ستك�شاف و التقومي �إلى النفقات حلني اال�ستنتاج بوجود �إمكانية ح�صول فائدة اقت�صادية يف امل�ستقبل ،مبعنى «وجود فائدة حمتملة» .كما
تعتمد املعلومات امل�ستخدمة للقيام بهذا التحديد على م�ستوى اال�ستك�شاف وكذلك درجة الثقة يف اجل�سم اخلام .ثم تتم ر�سملة نفقات اال�ستك�شاف و التقومي �إذا
ر�أت الإدارة �أن فائدة اقت�صادية حمتملة يف امل�ستقبل �سوف تتحقق نتيجة لهذه النفقات.
جتري ر�سملة نفقات اال�ستك�شاف و التقومي املرتبطة بامتدادات م�ستودعات املعادن التي يجري التعدين فيها بالفعل وتطويرها مبا يف ذلك النفقات لتعريف تعدين
م�ستودعات املعادن املذكورة باعتبارها تكاليف لتطوير املنجم وذلك عقب االنتهاء من تقييم اقت�صادي معادل لدرا�سة اجلدوى.
جتري ر�سملة كافة تكاليف اال�ستك�شاف و التقومي التي مت حتملها بعد االنتهاء �إلى رجحان ح�صول فائدة اقت�صادية  -مبعنى «وجود فائدة حمتملة» باعتبارها
«موجودات اال�ستك�شاف و التقومي « فقط حلني �إمكانية �إثبات اجلدوى الفنية والتجارية من اال�ستخال�ص من امل�صدر التعديني .ومبجرد �إمكانية �إثبات اجلدوى
الفنية والتجارية ،مبعنى �إمكانية حتقيق فائدة اقت�صادية من عدمها ،ف�إنه يجري اختبار هذا الأ�صل للوقوف على �أي انخفا�ض يف القيمة ثم يتم قيد �أي خ�سارة يف
القيمة .وبناء على اجلدوى الفنية والتجارية� ،إذا ما كانت الفائدة االقت�صادية �سوف تتحقق واعتزمت الإدارة تطوير املنجم ،ف�إنه يعاد ت�صنيف �أ�صل اال�ستك�شاف
و التقومي ليندرج حتت «الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ»� .أما التدفقات النقدية املمكن ن�سبتها �إلى نفقات اال�ستك�شاف و التقومي املر�سملة فتُ�صنف باعتبارها
�أن�شطة ا�ستثمارية يف قائمة التدفقات النقدية .ومبجرد الو�صول �إلى مرحلة الإنتاج التجاري ،يعاد ت�صنيف الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ حتت «املمتلكات
والآالت واملعدات».
يتم تقييم مدى انخفا�ض قيمة موجودات اال�ستك�شاف و التقومي عندما ت�شري الوقائع والظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية لهذه املوجودات قد تتجاوز قيمتها القابلة
لال�سرتداد .وعندما ت�شري الوقائع والظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية تتجاوز القيمة القابلة لال�سرتداد ،تقوم ال�شركة بقيا�س �أي انخفا�ض يف القيمة وتقدمه
وتف�صح عنه.
ولأغرا�ض موجودات اال�ستك�شاف و التقومي فقط ،تتم مراعاة واحدة �أو �أكرث من الوقائع والظروف التايل ذكرها عند حتديد �أ�صل اال�ستك�شاف و التقومي الذي
ميكن �أن تنخف�ض قيمته .وتت�ضمن هذه الوقائع والظروف ما يلي:
 انتهاء الفرتة التي يحق للجهة فيها اال�ستك�شاف يف املنطقة املحددة �أو قرب انتهائها يف امل�ستقبل القريب ،مع عدم توقع �أن يتم جتديدها.
 عدم �إدراج النفقات الكبرية لإجراء مزيد من عمليات اال�ستك�شاف و التقومي عن املوارد املعدنية يف املنطقة املحددة يف امليزانية وال يف اخلطط.
 �إخفاق عمليات اال�ستك�شاف �أو التقومي عن املوارد املعدنية يف املنطقة املحددة يف اكت�شاف كميات جمدية جتار ًيا من هذه املوارد واتخاذ اجلهة قرار ًا
بوقف هذه الأن�شطة يف املنطقة املحددة املذكورة.
 وجود بيانات كافية ت�شري �إلى �أنه من غري املرجح ا�سرتداد القيمة الدفرتية ملوجودات اال�ستك�شاف و التقومي بالكامل من عمليات التطوير �أو البيع
الناجحة ،وذلك على الرغم من احتمالية موا�صلة التطوير يف املنطقة املحددة.
مبجرد االنتهاء �إلى �أن ثمة �أ�صل ا�ستك�شاف و تقومي من �ش�أنه �أن تنخف�ض قيمته ،يتم اتباع ال�سيا�سة اخلا�صة بانخفا�ض قيمة املوجودات.
 6 6 6 -66 -6معدل تنقية الشوائب و تكاليف تنقية الشوائب المؤجلة

ت�ؤجل ال�شركة �أي�ض ًا تكاليف نفايات التعدين و�أجرت تقدير ًا ملتو�سط معدل النفايات مقابل اخلام بالن�سبة للكميات املت�ضمنة يف ت�صميم احلفْر اخلا�ص باملنجم
حيث ُي�ستخدم هذا املعدل املتو�سط حل�ساب تكاليف نفايات التعدين ال�سنوية التي تُ�ضاف �إلى النفقات على النحو التايل:
املعدل املتو�سط للنفايات مقابل اخلام امل�ستخرج × جودة اخلام امل�ستخرج × متو�سط تكلفة الوحدة من �إجمايل الأطنان امل�ستخرجة.
عندما تزيد التكاليف الفعلية للنفايات عن التكاليف امل�ضافة �إلى النفقات وفق هذه املعادلة ،يتم ت�أجيل الفارق حتى ُي�ضاف �إلى النفقات يف فرتة م�ستقبلية عندما
تقل التكاليف الفعلية عن القيمة املفرت�ض �إ�ضافتها �إلى النفقات.
 6 6 6 -66 -6مخصص ردم و اغالق و إعادة تأهيل المناجم

تن�ش�أ يف العادة عن �أن�شطة التعدين واال�ستخراج واملعاجلة لل�شركة التزامات ب�إغالق املوقع وت�سويته .حيث قد تت�ضمن �أعمال �إغالق املنجم وت�سويته �إيقاف
املرفق وتفكيكه و�إزالة نفايات التعدين �أو معاجلتها و�إعادة الت�أهيل للموقع والأر�ض .ويتوقف مدى الأعمال املطلوبة والتكاليف املرتبطة على متطلبات القوانني
والت�شريعات احلالية.
ُ�سجل خم�ص�صات تكاليف كل برنامج للإغالق والت�سوية وقت حدوث الأن�شطة التعدينية .وعند زيادة مدى الأن�شطة التعدينية عن عمر املنجم ،يزيد املخ�ص�ص
ت ّ
تبع ًا لذلك.
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ت�شمل التكاليف املدرجة يف املخ�ص�ص كافة جوانب ن�شاط الإغالق والت�سوية املتوقع حدوثه تدريجي ًا على مدار عمر املنجم وقت الإغالق املرتبط بالأن�شطة
التعدينية يف تاريخ التقرير� .أما التكاليف النا�شئة عن ظروف غري متوقعة مثل التلوث الناجت عن �أعمال الت�صريف غري املخطط لها ،فيتم ت�سجيلها باعتبارها
نفقات �أو التزامات وذلك عندما ي�سفر هذا احلدث عن التزام حمتمل ميكن تقييمه ب�شكل موثوق .كما يتوقف توقيت النفقات الفعلية للإغالق والت�سوية على عدد
من العوامل مثل:
 عمر املنجم
 �شروط ترخي�ص الت�شغيل.
 بيئة ت�شغيل املنجم.
جتري ر�سملة كامل التكاليف التقديرية كجزء من موجودات املناجم حتت بند املمتلكات والآالت واملعدات ،ثم تُ�ستهلك باعتبارها نفقات على مدار العمر املتوقع
للمنجم على �أ�سا�س الق�سط الثابت .و ُيعترب ح�صول التعديالت على املبلغ التقديري وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية للإغالق والت�سوية �أمر ًا عادي ًا ،يف �ضوء
الأحكام والتقديرات اجلوهرية ذات ال�صلة .وت�شمل العوامل التي ت�ؤثر على هذه التغيريات ما يلي:





املراجعات على احتياطيات اخلام وامل�صادر املعدنية و�أعمار املناجم.
�أعمال التطور يف التكنولوجيا.
املتطلبات الت�شريعية و�إ�سرتاتيجيات الإدارة البيئية.
التغريات يف املدى والتكاليف التقديرية للأن�شطة املتوقعة مبا يف ذلك �آثار الت�ضخم.

 6 6 6 -66 -6تسجيل اإليرادات

يتم ت�سجيل الإيرادات عند الوفاء بجميع ال�شروط التالية:
 نقل املخاطر الكبرية وعوائد امللكية اخلا�صة باملنتَج �إلى امل�شرتي.
 عدم االحتفاظ بامل�شاركة االدارية بالقدر املرتبط عادة بامللكية وال بال�سيطرة الفعالة على ال�سلع املباعة.
 �إمكانية قيا�س مقدار الإيرادات ب�شكل موثوق.
 من املحتمل �أن تتدفق الفوائد االقت�صادية املرتبطة بالبيع على ال�شركة.
 �إمكانية قيا�س التكاليف املتكبدة �أو املفرت�ض تكبدها فيما يخ�ص البيع وب�شكل موثوق.
مت عر�ض الإيرادات بدون اخل�صومات وبعد ا�ستبعاد املبيعات داخل ال�شركة.
تخ�ضع �إيرادات املبيعات ب�شكل عام لعملية تعديل معينة بناء على معاينة يجريها العميل على املنتج .ويف هذه احلاالت ،يتم ت�سجيل �إيرادات املبيعات ب�شكل مبدئي
على �أ�سا�س م�ؤقت با�ستخدام �أف�ضل تقديرات ال�شركة ملقدار املعدن املوجود  -ثم تعديلها تبع ًا لذلك .ويتم احت�ساب الإيرادات من بيع املنتجات امل�صاحبة مقابل
تكاليف الإنتاج .ويت�ألف دخل اال�ستثمار من �أرباح الودائع البنكية ويتم ت�سجيله على �أ�سا�س اال�ستحقاق.
 6 6 6 -66 -6رسوم االمتياز

بداية من العام 2005م وما بعده ،ووفق ًا للمادة رقم  71من نظام اال�ستثمار التعديني ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ 1425/08/20هـ
(املوافق 2004/10/04م) ،تلتزم ال�شركة ب�سداد ر�سوم االمتياز التي ت�ساوي  % 25من �صايف الدخل ال�سنوي عن كل رخ�صة تعدين �أو �ضريبة الدخل االفرتا�ضية
امل�ساوية لذلك �أيهما �أقل� .أما الزكاة الواجبة فيتم اقتطاعها من �إجمايل ر�سوم االمتياز ويظهر مبلغ هذه الر�سوم باعتباره جزء ًا من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل
املوحدة .و قد بلغت قيمة هذه الر�سوم  85.0مليون ريال يف � 2011أو ما يعادل  % 0.16من تكلفة الدخل 92.6 ,مليون ريال يف � 2012أو ما يعادل  % 3.1من تكلفة
الدخل 37.8 ,مليون ريال يف � 2013أو ما يعادل  % 0.8من تكلفة الدخل.
 6 6 6 -66 -6افتراضات وأحكام التقديرات المحاسبية الهامة

ي�ستلزم �إعداد القوائم املالية املوحدة مبا يتفق واملعايري املحا�سبية املتعارف عليها من الإدارة �أن جتري تقديرات وت�ضع افرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ امل�سجلة يف
القوائم املالية املوحدة والإي�ضاحات امل�صاحبة لها .تكون التقديرات والأحكام مو�ضع تقييم ب�شكل م�ستمر على �أن يكون النظر فيها بنا ًء على اخلربة ال�سابقة
وعوامل �أخرى مبا فيها توقعات الأحداث امل�ستقبلية املعقولة يف مثل هذه الظروف .حيث �إن ال�شركة تقوم ب�إجراء تقديرات وو�ضع افرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل.
ونادر ًا ما تت�ساوى التقديرات املحا�سبية مع النتائج الواقعية ذات ال�صلة بطبيعة احلال .تتعلق �أهم املجاالت التي ت�ستلزم ا�ستخدام افرتا�ضات وتقديرات و�أحكام
الإدارة مبا يلي:





تقديرات االحتياطي اخلام وامل�صدر التعديني.
العمر الت�شغيلي االقت�صادي للممتلكات والآالت واملعدات.
انخفا�ض قيمة املوجودات وعك�س خ�سارة انخفا�ض قيمتها.
املخ�ص�صات.
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�إغالق املنجم وااللتزام البيئي.
الزكاة و�ضرائب الدخل.
خم�ص�صات الطوارئ.

6 66 -6نتائج العمليات
 6 66 -66 -6قائمة الدخل

مقارنة قائمة الدخل املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل مقارنة قائمة الدخل املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)3-6مقارنة قائمة الدخل املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

1.533.026

5.576.655

6.047.265

%264

%8

تكلفة املبيعات

()531.712

()2.982.429

()4.471.903

%461

%50

�إجمايل الربح

1.001.314

2.594.226

1.575.362

%159

()%39

املبيعات

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

()53.741

()384.810

()246.008

غري مذكور

م�صاريف عمومية و�إدارية

()235.455

()324.669

()513.944

%38

%58

م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية

()116.057

()123.714

()141.835

%7

%15

م�صاريف اخلدمة الفنية*

()14.188

دخل الت�شغيل

581.873

-

-

1.761.034

673.575

غري مذكور
%203

()%36

()%62

الإيرادات(/امل�صاريف)
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة حتت �سيطرة
م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية

()1.846

()3.302

()3.481

%79

%5

75.156

65.026

26.628

()%13

()%59

()11.369

()285.776

()182.585

�إيرادات(/م�صاريف) �أخرى�،صايف

13.814

�صايف الربح قبل الزكاة

657.627

خم�ص�ص الزكاة
�صايف الدخل

()119.548
538.079

()5.440
1.531.540
()51.713
1.479.827

غري مذكور

()%36

1.357.388

()%139

1.871.524

%133

%22

()%57

%7

%175

%23

()55.448
1.816.076

غري مذكور

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م 2013م
*متت �إعادة ت�صنيف م�صاريف اخلدمة الفنية ثم �أُدرجت يف م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية يف 2012م و2013م

زاد �إجمايل مبيعات ال�شركة مبقدار  4043.7مليون ريال �أو  % 264من  1.533.0مليون ريال يف 2011م �إلى  5576.7مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى بدء �شركة معادن للفو�سفات عمليات بيع �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كذلك فقد زاد �إجمايل مبيعات ال�شركة مبقدار  470.6مليون ريال �أو
 %8من  5576.7مليون ريال يف 2012م �إلى  6047.3مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى مبيعات �سبائك الأملنيوم التي �أنتجتها �شركة معادن
للأملنيوم.
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زادت تكلفة املبيعات مبقدار  2450.7مليون ريال �أو  % 461من  531.7مليون ريال يف 2011م �إلى  2982.4مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول
�إلى الزيادة يف التكاليف املبا�شرة املن�سوبة �إلى الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم الذي قامت به �شركة معادن للفو�سفات .كذلك فقد زادت تكلفة
املبيعات مبقدار  1489.5مليون ريال من  2982.4مليون ريال يف 2012م �إلى  4471.9مليون ريال 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى التكاليف املبا�شرة
املتعلقة مببيعات �سبائك الأملنيوم والتكاليف املبا�شرة املرتفعة ل�شركة معادن للفو�سفات املرتبطة بزيادة العمليات الت�شغيلية.
زاد �إجمايل الربح مبقدار  1592.9مليون ريال �أو  % 159من  1001.3مليون ريال يف 2011م �إلى  2594.2مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى
زيادة املبيعات الناجتة من بدء الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كذلك فقد تقل�ص �إجمايل الربح مبقدار  1018.8مليون ريال من  2594.2مليون
ريال يف 2012م �إلى  1575.4مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة التكاليف املبا�شرة ل�شركة معادن للفو�سفات وكذلك انخفا�ض �أ�سعار
املنتجات املحققة ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والذهب .كما تقل�ص �إجمايل الهوام�ش من  % 65.3يف 2011م �إلى  % 46.5يف 2012م ،وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى انخفا�ض �إجمايل هوام�ش �شركة معادن للفو�سفات التي بد�أت عملياتها يف فرباير 2012م .عالوة على ذلك ،تقل�ص �إجمايل الهام�ش من % 46.5
يف 2011م �إلى  % 26.1يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى انخفا�ض متو�سط �أ�سعار املبيعات املحققة ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والذهب.
زادت امل�صاريف الت�شغيلية مبقدار 414.0مليون ريال �أو  % 99من 419.0مليون ريال يف 2011م �إلى  833.0مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول
�إلى م�صاريف البيع والت�سويق والدعم والتي مثلت  % 46من �إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية يف 2012م .وقد ارتبطت هذه امل�صاريف ب�شكل �أ�سا�سي ب�شركة معادن
للفو�سفات فيما يخ�ص بدء العمليات التجارية ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف 2012م .كذلك فقد زادت امل�صاريف الت�شغيلية مبقدار  69مليون ريال �أو  % 8من
 833.0مليون ريال يف 2012م �إلى  902.0مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة امل�صاريف العمومية والإدارية ب�سبب ت�سجيل امل�صاريف
امل�ؤجلة املر�سملة فيما يتعلق بعقود اخلدمات .حيث مثلت امل�صاريف العمومية والإدارية  % 57من جمموع امل�صاريف الت�شغيلية يف 2013م.
تقل�ص �صايف الإيرادات وامل�صاريف الأخرى مبقدار  305.0مليون ريال من دخل مقداره  76.0مليون ريال يف 2011م �إلى م�صاريف مقدارها  229.0مليون ريال
يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الأعباء املالية التي و�صلت �إلى  286.0مليون ريال وكانت مرتبطة ب�شركة معادن للفو�سفات .كذلك فقد زاد الدخل
وامل�صاريف الأخرى مبقدار  1.427.0مليون ريال من م�صاريف مقدارها  229.0مليون ريال يف 2012م �إلى دخل مقداره  1.198.8مليون ريال يف 2013م،
وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى االلتزامات التعاقدية املرتبطة بامل�شاركة يف م�شروع وعد ال�شمال من �شركة موزاييك و�شركة �سابك.
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يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل وفق متطلبات م�صلحة الزكاة والدخل .وترجع التقلبات احلا�صلة يف مقدار الزكاة املدفوع �إلى التباين يف �صايف
الدخل.
زاد �صايف دخل ال�شركة مبقدار  941.7مليون ريال �أو  % 175من  538.1مليون ريال يف 2011م �إلى  1.479.8مليون ريال يف 2012م نتيجة للنمو يف �إجمايل
الربح .كذلك فقد زاد �صايف دخل ال�شركة مبقدار  336.3مليون ريال من  1479.8مليون ريال يف 2012م �إلى  1.816.1مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى ر�سوم امل�ساهمة املتعلقة مب�شروع وعد ال�شمال� .أما �صايف هام�ش الربح فقد تقل�ص من  % 35.1يف 2011م �إلى  % 26.5يف 2012م ،وهذا يرجع
يف املقام الأول �إلى انخفا�ض �إجمايل هام�ش الربح وزيادة امل�صاريف الت�شغيلية ب�سبب زيادة م�صاريف البيع والت�سويق والدعم .كما زاد �صايف الهام�ش من 26.5
 %يف 2012م �إلى  % 30.0يف 2013م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى اال�شرتاك فيما يتعلق مب�شروع وعد ال�شمال.
مقارنة قائمة الدخل املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل قائمة الدخل املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
جدول رقم ( :)4-6قائمة الدخل املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
بالألف ريال �سعودي

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

زيادة(/نق�ص)

2013م

2014م

2.983.558

4.161.737

%39

()2.165.368

()3.007.149

%39

1.154.588

%41

818.190

يونيو 2014م

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف البيع والت�سويق والدعم

()125.682

()179.439

%43

م�صاريف عمومية و�إدارية

()149.519

()195.662

%31
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فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

2013م

2014م

م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية

()78.820

()85.943

%9

دخل الت�شغيل

464.169

693.545

%49

الإيرادات(/امل�صاريف)
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة حتت �سيطرة
م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

()796

()1.288

()%38

16.891

5.310

()%69

�أعباء مالية

()87.033

()99.564

%14

�إيرادات(/م�صاريف) �أخرى� ،صايف

()1.609

45.250

�صايف الربح قبل الزكاة

391.130

خم�ص�ص الزكاة

()23.172

�صايف دخل الفرتة

367.958

643.745
()690
643.055

()%2.912
%65
()%97
%75

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

زاد �إجمايل مبيعات ال�شركة مبقدار  1.178.2مليون ريال �أو  % 39من  2.983.6مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م �إلى  4.161.7مليون
ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة حجم مبيعات ال�شركة من �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم
والبوك�سايت منخف�ض الدرجة واملغنيزيا الكاوية املتكل�سة والكاولني والأملنيوم.
زادت تكلفة املبيعات مبقدار  841.2مليون ريال �أو  % 39من  2.165.4مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م �إلى  3.007.1مليون ريال يف
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف التكاليف املبا�شرة الناجتة عن زيادة حجم املبيعات كما �سبق و�أو�ضحنا.
تقل�ص �إجمايل الربح من  % 41يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م �إلى  % 22يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول
�إلى هبوط الأ�سعار املحققة يف مبيعات ال�شركة من �أ�سمدة ثنائي و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والذهب والبوك�سايت منخف�ض الدرجة والأملنيوم.
زادت امل�صاريف الت�شغيلية مبقدار  107.0مليون ريال �أو  % 30من  354.0مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م �إلى  461.0مليون ريال يف
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة م�صاريف البيع والت�سويق والدعم والزيادة يف امل�صاريف العمومية والإدارية.
زادت م�صاريف البيع والت�سويق والدعم مبقدار  53.8مليون ريال �أو  ،% 43من  125.7مليون ريال خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م لت�صل �إلى
 179.4مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأولى �إلى زيادة م�صاريف البيع والت�سويق ل�شركة معادن .زادت امل�صاريف
العمومية والإدارية مبقدار  46.1مليون ريال �أو  ،% 31من  149.5مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م �إلى  195.7مليون ريال يف فرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة رواتب ومزايا املوظفني لدى ال�شركة.
زاد �صايف الإيرادات وامل�صاريف الأخرى مبقدار  23.2مليون ريال �أو  ،% 32من �صايف م�صاريف بلغ  73.0مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو
2013م �إلى �صايف م�صاريف بلغ  49.8مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى انخفا�ض الأعباء املالية التي �سددتها
�شركة معادن للفو�سفات .وقد مت حتمل هذه الأعباء املالية على القرو�ض طويلة الأجل التي ح�صلت عليها �شركة معادن للفو�سفات .وقد متت ر�سملة الأعباء املالية
على القرو�ض طويلة الأجل التي حت�صلت عليها ال�شركات التابعة ل�شركة معادن للفو�سفات �إذ �أن امل�شاريع ذات ال�صلة ما زالت حتت الإن�شاء .زادت الأعباء املالية
مبقدار  12.5مليون ريال �أو  % 14من  87.0مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م �إلى  99.6مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
2014م .وترجع الزيادة يف املقام الأول �إلى ارتفاع معدل ا�ستفادة ال�شركة من الت�سهيل االئتماين الدوار.
زاد �صايف الدخل مبقدار  275.1مليون ريال �أو  ،% 75من  368.0مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م �إلى  643.1مليون ريال يف فرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ارتفاع الإنتاج ومن ثم املبيعات كما �سبق و�أ�شرنا.
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مقارنة المبيعات الموحدة للشركة عن السنوات المالية 2011م و2012م و2013م

يعر�ض اجلدول التايل املبيعات املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)5-6املبيعات املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2012م

2011م

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

2013م

قطاع الفو�سفات
%7

�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم

-

2.877.956

3.091.386

غري مذكور

الأمونيا

594.429

1.569.779

1.080.170

%164

()%31

�إجمايل قطاع الفو�سفات

594.429

4.447.735

4.171.556

%648

()%6

قطاع الإدارة العامة
الأملنيوم:

-

-

1.015.156

-

غري مذكور

قطاع الذهب
الذهب

865.751

1.001.543

709.254

%16

()%29

قطاع املعادن ال�صناعية
البوك�سايت منخف�ض الدرجة

63.744

84.750

95.875

%33

%13

املغنيزيا الكاوية املكل�سة

4.981

27.464

33.411

%451

%22

الكاولني

1.799

13.654

21.265

غري مذكور

%56

�إجمايل املعادن ال�صناعية

70.523

125.867

150.551

%78

%20

قطاع البنية التحتية
البنية التحتية

2.323

1.510

748

�إجمايل املبيعات

1.533.026

5.576.655

6.047.265

()%35

()%50

%264

%8

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013

زادت قاعدة �إجمايل املبيعات مبقدار  4.043.7مليون ريال �أو  % 264من  1.533.0مليون ريال يف 2011م لت�صل �إلى  5.576.7مليون ريال يف 2012م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى بدء �شركة معادن للفو�سفات عمليات بيع �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كذلك فقد زادت قاعدة �إجمايل املبيعات مبقدار  470.6مليون
ريال من  5.576.7مليون ريال يف 2012م �إلى  6.047.3مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى مبيعات �سبائك الأملنيوم التي قامت بها االدارة
العامة كجانب من اتفاقية ال�شراء مع �شركة معادن للأملنيوم .وميثل قطاع الإدارة العامة عمليات ال�شركة الأم.
ميثل قطاع الفو�سفات عمليات ت�شغيل �شركة معادن للفو�سفات .حيث كانت �شركة معادن للفو�سفات هي امل�ساهم الرئي�سي يف �إجمايل مبيعات ال�شركة يف العامني
2012م و2013م .ويرجع الإ�سهام الأويل مببلغ  594.0مليون ريال �أو � % 39إلى �إجمايل مبيعات �شركة معادن للفو�سفات يف 2011م �إلى بدء مبيعات الأمونيا الذي
�شرعت �شركة معادن للفو�سفات يف �إنتاجه جتاري ًا يف �أكتوبر 2011م .وقد زاد �إ�سهام �شركة معادن للفو�سفات �إلى �إجمايل املبيعات من  594.4مليون ريال �أو
 % 39يف 2011م �إلى  4.447.7مليون ريال �أو  % 80يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء مبيعات �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم عقب بدء العمليات
التجارية لهذا ال�سماد يف فرباير 2012م .عالوة على ذلك ،تقل�ص الإ�سهام يف املبيعات من  4.447.7مليون ريال �أو  % 80يف 2012م �إلى  4.171.6مليون ريال
�أو  % 60يف 2013م ،مما يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة ن�سبة املبيعات االجمالية لل�شركة الأم وكذلك نق�ص يف مبيعات �شركة معادن للفو�سفات ب�سبب نق�ص
متو�سط الأ�سعار املحققة.
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ميثل قطاع الذهب عمليات ت�شغيل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س .حيث كانت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س هي امل�ساهم الرئي�سي يف �إجمايل
مبيعات ال�شركة يف 2011م لأن الذهب كان املنتج الرئي�سي لل�شركة يف ذلك الوقت .وقد تقل�ص �إ�سهام �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س كن�سبة مئوية من
�إجمايل املبيعات من  865.8مليون ريال �أو  % 56يف 2011م �إلى  1.001.5مليون ريال �أو  % 18يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى القاعدة الأ�شمل
لإجمايل مبيعات ال�شركة .كذلك وقد تقل�ص �إ�سهام �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف املبيعات من  1.001.5مليون ريال �أو  % 18يف 2012م �إلى 709.3
مليون ريال �أو  ،% 12وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى تراجع يف املبيعات ب�سبب انخفا�ض متو�سط الأ�سعار املحققة وكذلك زيادة التو�سع يف قاعدة �إجمايل مبيعات
ال�شركة.
ميثل قطاع املعادن ال�صناعية عمليات ت�شغيل �شركة املعادن ال�صناعية .حيث كان �إ�سهام �شركة املعادن ال�صناعية �إلى �إجمايل املبيعات ثاين �أدنى معدل �إ�سهام يف
2011م و2012م و2013م على التوايل بعد �شركة معادن للبنية التحتية .ويرجع الإ�سهام الأويل مببلغ  70.5مليون ريال �أو � % 5إلى �إجمايل املبيعات يف 2011م يف
املقام الأول �إلى مبيعات البوك�سايت منخف�ض الدرجة .وقد تقل�ص �إ�سهام �شركة املعادن ال�صناعية �إلى �إجمايل املبيعات من  70.5مليون ريال �أو  % 5يف 2011م
�إلى  125.9مليون ريال �أو  % 2يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ات�ساع قاعدة �إجمايل املبيعات .كذلك مل يظهر �أي اختالف كبري يف �إ�سهام �شركة املعادن
ال�صناعية �إلى �إجمايل املبيعات مببلغ  125.9مليون �أو  % 2يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة ات�ساع قاعدة �إجمايل املبيعات لل�شركة .ومع ذلك،
زادت مبيعات �شركة املعادن ال�صناعية مبقدار  24.7مليون ريال �أو  % 20من  125.9مليون ريال يف 2012م �إلى  150.6ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف الأ�سا�س
�إلى النمو يف الطلب على املنتجات �سواء على امل�ستوى املحلي �أو الدويل.
ميثل قطاع البنية التحتية عمليات ت�شغيل �شركة معادن للبنية التحتية .ت�أ�س�ست �شركة معادن للبنية التحتية لإن�شاء مرافق البنية التحتية ل�شركة معادن للفو�سفات
و�شركة معادن للأملنيوم الكائنتني يف ر�أ�س اخلري .لذا فقد كانت مبيعات �شركة معادن للبنية التحتية يف 2011م و2012م و2013م على التوايل ناجتة يف الأ�سا�س
من اخلدمات املقدمة فيما يتعلق بعمليات �شركتي معادن للفو�سفات والأملنيوم الكائنتني يف ر�أ�س اخلري .مل يظهر من �إ�سهام �شركة معادن للبنية التحتية اختالف
كبري من  2مليون يف 2011م� ،أقل من  %1يف 2012م �إلى  2مليون ريال �سعودي� ،أو �أقل من  %1يف 2012م �إلى  1مليون ريال �سعودي لأو �أقل من  %1يف الأعوام
2013م.
مقارنة المبيعات الموحدة للشركة والخاصة بفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م وذات الفترة من 2013م

يعر�ض اجلدول التايل املبيعات املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
جدول رقم ( :)6-6املبيعات املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
فرتات ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

بالألف ريال �سعودي

2013م

2014م

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

قطاع الفو�سفات
�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم

1.663.226

1.887.074

%13

الأمونيا

514.710

605.065

%18

�إجمايل قطاع الفو�سفات

2.177.935

2.492.138

%14

قطاع االدارة العامة
الأملنيوم:

396.229

1.227.565

%210

قطاع الذهب
الذهب

350.364

355.641

%2

قطاع املعادن ال�صناعية
البوك�سايت منخف�ض الدرجة

38.063

46.425

%22

املغنيزيا
الكاوية املكل�سة

12.449

25.469

%105

الكاولني

7.858

14.252

%81

�إجمايل املعادن ال�صناعية

58.370

86.146

%48
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بالألف ريال �سعودي

فرتات ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

2014م

البنية التحتية
()%48

البنية التحتية

659

246

الإيرادات الإجمالية

2.983.558

4.161.737

%39

امل�صدر :قوائم الدخل غري املوحدة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

زاد �إجمايل املبيعات مبقدار  1.178.2مليون ريال �أو  % 39من  2.983.6مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  4.161.7مليون
ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة قطاع االدارة العامة حلجم املبيعات مبقدار  831.336طن �أو % 210
من الأملنيوم وذلك من  396.229طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  1.227.565طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م.
تقل�ص �إ�سهام �شركة معادن للفو�سفات يف �إجمايل املبيعات من  2.117مليون ريال �أو  % 71يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  2.492مليون
ريال �أو  % 60يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ت�أثر مبيعات �شركة معادن للفو�سفات بارتفاع �أحجام املبيعات ل�سماد
�أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم وهو ما عو�ضه جزئي ًا انخفا�ض يف الأ�سعار .ويرتبط االنخفا�ض يف ن�سبة مبيعات �شركة معادن للفو�سفات مقارنة �إلى �إجمايل
املبيعات بالزيادة البالغة  % 210يف مبيعات �شركة معادن للأملنيوم.
زاد �إ�سهام قطاع االدارة العامة يف �إجمايل املبيعات من  396.2مليون ريال �أو  % 13يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  1.227.6مليون ريال،
�أو  ،% 29خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ارتفاع �أحجام مبيعات �سبائك الأملنيوم.
زاد �إ�سهام �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف �إجمايل املبيعات من  350.4-مليون ريال �أو  % 11.7يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م �إلى
 355.6مليون ريال �أو  % 8.5يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ارتفاع �أحجام الأوقيات املباعة والتي عو�ضها �إلى
حد كبري االنخفا�ض يف الأ�سعار املحققة.
مل يظهر من �إ�سهام �شركة املعادن ال�صناعية يف �إجمايل املبيعات �أي اختالف كبري يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2013م .مع ذلك ،زادت مبيعات �شركة املعادن ال�صناعية مبقدار  27.8مليون ريال �أو  % 48من  58.4مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2013م �إلى  86.1مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة حجم مبيعات البوك�سايت منخف�ض
الدرجة واملغنيزيا الكاوية املكل�سة والكاولني وكذلك زيادة ال�سعر املحقق للمغني�سيا الكاوية املكل�سة.
مل يظهر من �إ�سهام �شركة معادن للبنية التحتية يف �إجمايل املبيعات �أي اختالف كبري يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م عن فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2013م.
مقارنة متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم املبيعات ل�شركة معادن للفو�سفات يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم املبيعات ل�شركة معادن للفو�سفات يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)7-6متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم املبيعات ل�شركة معادن للفو�سفات يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
ال�سنة املالية
2011م

2012م

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

2013م

متو�سط الأ�سعار املحققة
�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم (بالريال/الطن)

-

2.127

1.697

الأمونيا (بالريال/الطن)

2.187

2.113

1.926

غري مذكور
()%3

()%20
()%9

حجم البيع
�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم (بالطن)

-

1.353.044

1.821.354

الأمونيا (بالطن)

271.767

742.972

560.889
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غري مذكور
%173

%35
()%25

تت�ألف مبيعات �شركة معادن للفو�سفات من منتجني اثنني ،وهما �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا .ويتم �إنتاج الأمونيا يف املقام الأول كمادة خام
لإنتاج �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما يتم بيع �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم وفائ�ض �إنتاج الأمونيا من خالل امل�ساهمني االثنني يف �شركة
معادن للفو�سفات وهما ال�شركة و�شركة �سابك على وجه التحديد .وتخ�ضع بنود املبيعات لأحكام اتفاقيات الت�سويق اخلا�صة بكل منتج ذي �صلة مع كل م�ساهم
معني .ويحول امل�سوقون متح�صالت البيع ل�شركة معادن للفو�سفات خال�صة من ر�سوم الت�سويق واخل�صومات امل�صرح بها بح�سب املتفق عليه يف اتفاقيات الت�سويق.
وقد بد�أ الإنتاج التجاري مل�صنع الأمونيا و�أ�سمدة ثنائي و�أحادي فو�سفات الأمونيوم يف �شهر �أكتوبر 2011م وفرباير 2012م على التوايل.
مل يظهر اختالف كبري يف متو�سط ال�سعر املحقق للأمونيا من  2.187ريال/طن يف 2011م عن  2.113ريال/طن يف 2012م .كذلك فقد تقل�ص متو�سط الأ�سعار
املحققة للأمونيا و�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم مبقدار  187ريال/طن �أو  % 9و 340.0ريال/طن �أو  % 20من  2.113ريال/طن و 2.127ريال/طن يف 2012م
�إلى  1.926ريال/طن و 1.697.0ريال/طن يف 2013م على التوايل ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى هبوط يف الأ�سعار العاملية نتيجة خف�ض قيمة العملة الهندية
وت�أخر الأمطار املو�سمية خالل هذا العام.
زاد حجم مبيعات الأمونيا مبقدار  471.205طن �أو  % 173من  271.767طن يف 2011م �إلى  742.972طن يف 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى نتائج عام
2011م عن فرتة ال�ستة �أ�شهر مقارنة بنتائج عام 2012م كلها حيث بد�أ الإنتاج التجاري للأمونيا يف �أكتوبر 2011م .كذلك فقط تقل�ص حجم مبيعات الأمونيا
مبقدار  182.083طن �أو  % 25من  742.972طن يف 2012م �إلى  560.889طن يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى انخفا�ض حجم الإنتاج ب�سبب االمتداد
غري املتوقع للتوقف املخطط له مب�صنع الأمونيا وكذا زيادة اال�ستهالك الداخلي لإنتاج �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم.
زاد حجم مبيعات �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم مبقدار  468.310طن �أو  % 35من  1.353.044طن يف 2012م �إلى  1.821.354طن يف 2013م ،وهذا يرجع
يف الأ�سا�س �إلى ات�ساع التواجد اجلغرايف ل�شركة معادن للفو�سفات لي�شمل �سبع دول جديدة وكذا زيادة ح�صة ال�سوق يف الهند من  % 3يف 2012م �إلى  % 12يف
2013م.
متوسط األسعار المحققة وحجم البيع لشركة معادن للفوسفات في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م وذات
الفترة من 2013م

يعر�ض اجلدول التايل متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع لل�شركة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم( :)8-6متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع لل�شركة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

2014م

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

متو�سط الأ�سعار املحققة (ريال/طن)
�سماد �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم

1.871

1.676

()%10

الأمونيا

2.344

1.871

()%20

حجم البيع (بالطن)
�سماد �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم

889.085

1.124.639

%26

الأمونيا

219.705

323.331

%47
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تقل�ص متو�سط الأ�سعار املحققة لأ�سمدة ثنائي و�أحادي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا مبقدار  195ريال/طن �أو  ،% 10و 473ريال/طن �أو  % 20على التوايل من
 1.871ريال/طن و 2.344ريال/طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  1.676ريال/طن و 1.871ريال/طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م على التوايل .وكان الرتاجع يف �أ�سعار ثنائي فو�سفات الأمونيوم يعزى �إلى انخفا�ض الطلب يف 2013م مما ترتب عليه ارتفاع املخزون كما يف 31
دي�سمرب 2013م ،الأمر الذي �أثر �سلب ًا على الأ�سعار يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .وقد ت�أثر الرتاجع يف �أ�سعار الأمونيا جزئي ًا بالتباط�ؤ يف �سوق
الأ�سمدة ،حيث ي�ستخدم ما ن�سبته  %45من الأمونيا لإنتاج الأ�سمدة.
زاد حجم مبيعات �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم مبقدار  235.554طن �أو  % 26من  889.085طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى
 639. 1.124طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة الإنتاج يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
وقد انخف�ض حجم املبيعات يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م ب�سبب غلق امل�صنع .ومقارنة بذلك ،زاد حجم مبيعات الأمونيا مبقدار 103.626
طن �أو  % 47من  219.705طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  323.331طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وهذا يرجع
يف املقام الأول �إلى �أن�شطة ال�صيانة املخطط لها مب�صنع الأمونيا.
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�شرع قطاع االدارة العامة يف تطوير �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن للفو�سفات .عالوة على ذلك ،تقوم االدارة العامة بت�سويق جزء من �أ�سمدة �أحادي
وثنائي فو�سفات الأمونيوم مما تنتجه �شركة معادن للفو�سفات كما ت�شرتي جزء ًا من منتجات الأملنيوم التي ت�صنعها �شركة معادن للأملنيوم .ويف 2012م ،حققت
�شركة معادن للأملنيوم �أول �إنتاج للمعدن ال�ساخن يف م�صهرها الكائن يف مدينة ر�أ�س اخلري خالل مرحلة الت�شغيل كما حققت االدارة العامة مبيعات بقيمة 1.015
مليون ريال من بيع �سبائك الأملنيوم التي �صنعتها �شركة معادن للأملنيوم يف 2013م.
من املرجح �أن تنخف�ض مبيعات االدارة العامة من �إنتاج �شركة معادن للأملنيوم عقب بدء عمليات ت�شغيل �شركة معادن للدرفلة وال�صناعات التحويلية حيث �إن
اال�ستخدام الأ�سا�سي لإنتاج �شركة معادن للأملنيوم خم�ص�ص كمادة خام ل�شركة معادن للدرفلة وال�صناعات التحويلية.
مبيعات االدارة العامة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل مبيعات قطاع االدارة العامة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)9-6مبيعات االدارة العامة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

2014م

�سبائك الأملنيوم
ال�سعر املحقق (بالريال/الطن)

8.220

7.841

حجم املبيعات (بالطن)

48.200

156.520

()%5
%225

امل�صدر :معلومات الإدارة

تقل�ص متو�سط ال�سعر املحقق للأملنيوم مما تنتجه �شركة معادن للأملنيوم مبقدار  379ريال/طن �أو  % 5من  8.220ريال/طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2013م �إلى  7.841ريال/طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى هبوط يف ال�سعر العاملي ب�سبب زيادة
عر�ض الأملنيوم يف ال�سوق العاملي.
زاد حجم مبيعات الأملنيوم الذي تنتجه �شركة معادن للأملنيوم مبقدار  108.320طن �أو  % 225من  48.200يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى
 156.520طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء ت�شغيل مرفق ال�صهر .وقد بد�أت زيادة الإنتاج يف دي�سمرب
2012م ،لكن و�صلت �إلى الطاقة الق�صوى مبتو�سط  240مرج ًال .غري �أن متو�سط عدد املراجل قيد الت�شغيل ارتفع من  184مرج ًال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
يونيو 2013م لي�صل �إلى  549مرج ًال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م ،وذلك نتيجة للزيادة التدريجية يف العمليات.
مقارنة متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم املبيعات ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)10-6متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

متو�سط ال�سعر املحقق (بالريال)

5.881

6.243

5.121

%6

()%18

حجم املبيعات (بالطن)

147.205

160.433

138.512

%9

()%14

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

تقوم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س بالتنقيب عن الذهب وا�ستخراجه وتكريره وت�صديره باعتباره املنتج الرئي�سي الذي ت�صنعه .وتبيع �شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س الذهب واملنتجات الثانوية ل�شركة ام كي ا�س ،وهي �شركة �سوي�سرية ،بينما تباع املنتجات الثانوية �إلى �شركة ترافيجورا بيهري بي يف وهي �شركة
هولندية حيث �إن كلتا ال�شركتني تعمالن يف جتارة املعادن .وبالنظر �إلى طبيعة �سلعة الذهب وحجم ال�سوق العاملي ،تُعترب �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
متلقية للأ�سعار ولهذا تركز ال�ضوابط الداخلية لهوام�ش الأرباح ب�شكل مبا�شر على �إدارة التكلفة.
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زاد متو�سط ال�سعر املحقق للذهب مبقدار  362ريال�/أوقية �أو  % 6من  5.881ريال�/أوقية يف 2011م �إلى  6.243ريال�/أوقية يف 2012م وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى زيادة �أ�سعار الذهب على م�ستوى العامل .كذلك وقد تقل�ص متو�سط ال�سعر املحقق للذهب مبقدار  1.122ريال�/أوقية �أو  % 18من  6.243ريال�/أوقية
يف 2012م �إلى  5.121ريال�/أوقية يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى انخفا�ض �أ�سعار الذهب على م�ستوى العامل.
زاد حجم مبيعات الذهب مبقدار � 13.228أوقية �أو  % 9من � 147.205أوقية يف 2011م �إلى � 160.433أوقية يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة
درجة توفر الذهب (�سبائك الف�ضة امل�شتملة على ن�سبة كبرية من الذهب) لدى �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ب�سبب زيادة الإنتاج وخمزون الذهب املتوفر
يف بداية ال�سنة .كذلك فقد تقل�ص حجم مبيعات الذهب مبقدار � 21.921أوقية �أو  % 14من � 160.433أوقية يف 2012م �إلى � 138.512أوقية يف 2013م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى هبوط مبيعات مناجم احلجار والأمار ومهد الذهب مبقدار  % 76و % 41و % 34على التوايل ،وكان انخفا�ض املبيعات من املناجم املذكورة
ب�سبب انخفا�ض الرتكيز يف اخلام املُ�ستخرج� ،إ�ضافة �إلى انخفا�ض معدالت اال�ستخراج من منجم احلجار يف 2013م نتيجة الإغالق .كما انخف�ضت مبيعات منجم
ال�صخيربات مبقدار  ،% 80ولكن مت تعوي�ض هذا االنخفا�ض بزيادة املبيعات يف منجم البلغة ،حيث كانت �أن�شطة التعدين يف ال�صخيربات مق�صورة فقط على
معاجلة اخلام املنقول من منجم البلغة يف 2013م.
مقارنة متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة
من 2013م.
جدول رقم ( :)11-6متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات
الفرتة من 2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

زيادة(/نق�ص)

2013م

2014م

يونيو 2014م

متو�سط ال�سعر املحقق (ريال�/أوقية)

5.703

4.816

()%16

حجم البيع (بالأوقية)

61.430

73.845

%20

امل�صدر :قوائم الدخل غري املوحدة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

تقل�ص متو�سط ال�سعر املحقق للذهب مبقدار  887ريال�/أوقية �أو  % 16من  5.703ريال�/أوقية يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  4.816ريال/
�أوقية يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الهبوط يف �أ�سعار الذهب على م�ستوى العامل ،ما نتج ب�شكل �أ�سا�سي عن
ر�سوم اال�سترياد التي فر�ضتها الهند على الذهب ليقل الطلب على الذهب يف الهند مع ا�ستمرار �صايف م�شرتيات البنوك املركزية من الذهب.
زاد حجم مبيعات الذهب مبقدار � 12.415أوقية �أو  % 20من � 61.430أوقية يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى � 73.845أوقية يف فرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء الإنتاج من منجم ال�سوق وزيادة الإنتاج من منجم الأمار بواقع � 4آالف �أوقية ومن منجم
بلغة بواقع �ألفي �أوقية.
مقارنة متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم املبيعات ل�شركة املعادن ال�صناعية يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة املعادن ال�صناعية يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)12-6متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة املعادن ال�صناعية يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية
2012م

2011م

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

2013م

متو�سط الأ�سعار املحققة (ريال/طن)
البوك�سايت منخف�ض الدرجة

100

101

103

%1

%1

املغنيزيا الكاوية املكل�سة

986

1.020

1.146

%3

%12

الكاولني

294

300

351

%2

%17

حجم املبيعات (بالطن)
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زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

البوك�سايت منخف�ض الدرجة

636.437

835.526

934.575

%31

%12

املغنيزيا الكاوية املكل�سة

5.054

26.933

29.143

%433

%8

الكاولني

6.127

45.557

60.641

%644

%33

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

تقوم �شركة املعادن ال�صناعية بالتنقيب عن البوك�سايت منخف�ض الدرجة واملغنيزيا الكاوية املكل�سة والكاولني وتكريرها وت�صديرها وبيعها .ويتم بيع البوك�سايت
منخف�ض الدرجة واملغنيزيا الكاوية املكل�سة والكاولني من خالل االدارة العامة .تخ�ضع بنود البيع لأحكام اتفاقيات الت�سويق بني �شركة املعادن ال�صناعية واالدارة
العامة.
مل يظهر يف متو�سط الأ�سعار املحققة للبوك�سايت منخف�ض الرتكيز واملغنيزيا الكاوية املكل�سة والكاولني اختالف كبري من  100ريال/طن و 986ريال/طن و294
ريال/طن يف 2011م عن  101ريال/طن و 1.020ريال/طن و 300ريال/طن على التوايل يف 2012م .كذلك فقد زاد متو�سط الأ�سعار املحققة للبوك�سايت
منخف�ض الرتكيز واملغنيزيا الكاوية املكل�سة والكاولني مبقدار  1ريال/طن �أو  % 1و 127ريال/طن �أو  % 12و 51ريال/طن �أو  % 17من  101ريال/طن و1.020
ريال/طن و 300ريال/طن يف 2012م �إلى  103ريال/طن و 1.146ريال/طن و 351ريال/طن يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى النمو يف الطلب على
املنتجات حملي ًا ودولي ًا.
زاد حجم مبيعات البوك�سايت منخف�ض الدرجة واملغنيزيا الكاوية املكل�سة والكاولني مبقدار  199.089طن �أو  % 31و 21.879طن �أو  % 433و 39.430طن �أو 644
 %من  634.437طن و 5.054طن و 6.127طن يف 2011م �إلى  835.526طن و 26.933طن و 45.557طن يف 2012م على التوايل ،وهذا يرجع يف املقام الأول
�إلى زيادة املبيعات ملنتجي الأ�سمنت املحليني .كذلك فقد زاد حجم مبيعات البوك�سايت منخف�ض الدرجة واملغنيزيا الكاوية املكل�سة والكاولني مبقدار  99.049طن
�أو  % 12و 2.210طن �أو  % 8و 15.084طن �أو  % 33من  835.526طن و 26.933طن و 45.557طن يف 2012م �إلى  934.575طن و 29.143طن و60.641
طن يف 2013م على التوايل ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة الطلب .وقد زاد الطلب على البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني نتيجة لزيادة الطلب املحلي
على الأ�سمنت وزيادة الطلب من �شركة معادن للفو�سفات على التوايل يف 2013م� .أما الطلب على املغنيزيا الكاوية املكل�سة فقد زاد ب�سبب اكت�شاف ا�ستخدامات
جديدة لها كا�ستخدامها يف �إنتاج الألياف الزجاجية و�أعالف احليوانات على �سبيل املثال� .إ�ضافة �إلى �إ�سهام ما تقدم يف التو�سع اجلغرايف لأ�سواق املنتجات لت�صل
�إلى �أوروبا و�أفريقيا والهند واليابان.
مقارنة متوسط األسعار المحققة وحجم البيع لشركة المعادن الصناعية في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
وذات الفترة من 2013م

يعر�ض اجلدول التايل متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة املعادن ال�صناعية يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)13-6متو�سط الأ�سعار املحققة وحجم البيع ل�شركة املعادن ال�صناعية يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من
2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

2014م

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

الأ�سعار املحققة (ريال/طن)
البوك�سايت منخف�ض الدرجة

98

105

%8

املغنيزيا الكاوية املكل�سة

1.054

1.343

%27

الكاولني

356

353

()%1

حجم البيع (بالطن)
البوك�سايت منخف�ض الدرجة

393.976

445.984

%13

املغنيزيا الكاوية املكل�سة

11.796

18.965

%61

الكاولني

22.118

امل�صدر :القوائم املالية غري املوحدة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

116

40.488

%83

مل يظهر يف �أ�سعار البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني اختالف كبري من  98ريال/طن و 356ريال/طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م عن
 105ريال/طن و 353ريال/طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م على التوايل .مقارنة بذلك ،زاد �سعر املغنيزيا الكاوية املكل�سة مبقدار  289ريال
�أو  % 27من  1.054ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  1.343ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى درجات الرتكيز الإ�ضافية من املغنيزيا الكاوية املكل�سة التي بيعت ب�سعر �أعلى.
زاد حجم مبيعات البوك�سايت منخف�ض الدرجة واملغنيزيا الكاوية املكل�سة والكاولني مبقدار  52.008طن �أو  % 13و 7.169طن �أو  % 61و 18.370طن �أو  % 83من
 393.976طن و 11.796طن و 22.118طن يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  445.984طن و 18.965طن و 40.488طن يف فرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع �إلى زيادة الطلب يف ال�سوق املحلي.
مقارنة مبيعات �شركة معادن للبنية التحتية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
تتولى �شركة معادن للبنية التحتية تطوير و�إن�شاء وت�شغيل مرافق البنية التحتية يف موقع ر�أ�س اخلري وغريه من املواقع ال�صناعية ومواقع التعدين.و ت�ستمد �شركة
معادن للبنية التحتية مبيعاتها من ثالثة موارد منها اتفاقية خدمة م�ستخدم الأر�ض و�أماكن الإ�سكان اخلا�صة مبوظفي �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن
للفو�سفات يف ر�أ�س اخلري وكذلك ر�سوم الإيجار من مع�سكر �شركة معادن للبنية التحتية ومركز املجتمع القروي ور�سوم الإيجار الأخرى املتعددة.
ومل يظهر يف مبيعات �شركة معادن للبنية التحتية اختالف كبري يف 2012م و2013م حيث بلغت قيمة املبيعات  1.5مليون ريال يف 2012م و 0.7مليون ريال يف
2013م.
مبيعات �شركة معادن للبنية التحتية يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
مل يظهر يف مبيعات �شركة معادن للبنية التحتية اختالف كبري يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م
حيث بلغت قيمة املبيعات  0.2مليون ريال يف الفرتة الأولى و 0.6مليون ريال يف الفرتة الثانية على التوايل.
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مقارنة تكلفة املبيعات املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل تكلفة املبيعات املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)14-6تكلفة املبيعات املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2012م

2011م

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

2013م

رواتب ومزايا املوظفني

120.634

212.351

263.456

%76

%24

عقود اخلدمات

67.456

105.261

125.842

%56

%20

�أعمال ال�صيانة والإ�صالح

25.009

33.508

51.856

%34

%55

املواد امل�ستهلكة

83.343

92.041

110.807

%10

%20

م�صاريف غري مبا�شرة

18.557

56.681

70.471

%205

%24

املواد اخلام واالدوات امل�ستهلكة

17.570

1.708.155

3.147.615

غري مذكور

%84

()%96

غري مذكور

عك�س قيد املخزون

85.033

92.603

37.828

%9

()%59

()85.638

()42.992

()31.551

()%50

()%27

�إجمايل تكاليف الت�شغيل النقدية

327.743

2.257.456

3.774.059

%589

%67

اال�ستهالكات

167.185

989.557

1.004.164

%492

%1

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

-

41.616

71.975

-

%73

ر�سوم امتياز
بيع منتجات م�صاحبة

()151

()4.222
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()2.266

بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

الإطفاء

15.656

21.524

18.746

%37

�إجمايل تكاليف الت�شغيل

510.584

3.310.153

4.868.944

%548

%47

(زيادة)/نق�ص املخزون

21.128

غري مذكور

%21

�إجمايل تكلفة املبيعات

531.712

%461

%50

()327.724
2.982.429

()397.041
4.471.903

2012م

2013م
()%13

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

زادت قاعدة تكلفة املبيعات مبقدار  2450.7مليون ريال �أو  % 461من  531.7مليون ريال يف 2011م �إلى  2.982.4مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى بدء �شركة معادن للفو�سفات الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كذلك فقد زادت تكلفة املبيعات مبقدار  1489.5مليون �أو  % 50من
 2.982.4مليون ريال يف 2012م �إلى  4471.9مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة كمية مبيعات �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم مبقدار
 470.000طن �أو  % 35من  1.350.000طن يف 2012م �إلى  1.820.000طن يف 2013م .وهذا بالإ�ضافة �إلى زيادة يف تكلفة املبيعات مبقدار  635مليون ريال
تُن�سب �إلى مبيعات �سبائك الأملنيوم يف 2013م.
متثل رواتب ومزايا املوظفني يف الأ�سا�س تكلفة املوارد الب�شرية .وقد زادت رواتب ومزايا املوظفني مبقدار  91.7مليون ريال �أو  %76من  120.6مليون ريال يف
2011م �إلى  212.3مليون ريال يف 2012م ،وكذلك مبقدار  51مليون �أو  % 24من  212.3مليون ريال يف 2012م �إلى  263.4مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع
يف املقام الأول �إلى زيادة يف القوى العاملة مبقدار  2168موظف ًا �أو  % 66من  3271يف 2011م �إلى  5439يف 2012م وزيادة �أخرى مبقدار  324موظف ًا �أو � % 6إلى
 5763يف 2013م .وتُعزى هذه الزيادة ب�شكل �أ�سا�سي �إلى �شركتي معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم.
متثل عقود اخلدمات وب�شكل �أ�سا�سي التكلفة التي يتم حتملها على مقاويل الأن�شطة التعدينية فيما يخ�ص �أن�شطة التنقيب .وقد زادت عقود اخلدمات مبقدار 38.7
مليون ريال �أو  % 56من  67.4مليون ريال يف 2011م �إلى  105.2مليون ريال يف 2012م وزادت �أي�ض ًا مبقدار  20.6مليون ريال �أو  %20من  105.2مليون ريال
يف 2012م �إلى  125.8مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة الأن�شطة التعدينية لأجل التنقيب عن اخلام وذلك فيما يتعلق ب�شركة معادن
للفو�سفات و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س مبنجمي اجلالميد واحلجار على التوايل.
متثل نفقات الإ�صالح وال�صيانة وب�شكل �أ�سا�سي التكلفة التي يتم حتملها فيما يتعلق ب�أعمال ال�صيانة املخطط لها يف مرافق الإنتاج .وقد زادت نفقات الإ�صالح
وال�صيانة مبقدار  8.5مليون ريال �أو  % 33.5من  25مليون ريال يف 2011م �إلى  33.5مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �أعمال ال�صيانة
الدورية املرتبطة مب�صنعي الفو�سفات والأمونيا .كذلك وقد زادت نفقات الإ�صالح وال�صيانة مبقدار  18.3مليون ريال �أو  %55من  33.5مليون ريال يف 2012م
�إلى  51.8مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى تكلفة �إ�صالح الأ�ضرار الناجتة من احلريق الذي ن�شب يف �سري تفريغ �صخور الفو�سفات.
متثل املواد امل�ستهلكة التكلفة املرتبطة بتوريدات ال�صيانة والت�شغيل والوقود وال�شحوم ومواد التفجري .وقد زادت املواد امل�ستهلكة مبقدار  8.7مليون ريال �أو % 10
من  83.3مليون ريال يف 2011م �إلى  92مليون ريال يف 2012م وزادت �أي�ض ًا مبقدار  18.8مليون ريال �أو  % 20من  92.041مليون ريال يف 2012م �إلى 110.8
مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �أن�شطة احلفر والتعدين التي قامت بها ال�شركة فيما يتعلق بعمليات الفو�سفات والذهب من �أجل
ا�ستغالل املخزون الطبيعي.
متثل امل�صاريف غري املبا�شرة وب�شكل �أ�سا�سي تكلفة امل�صاريف غري املبا�شرة املتعلقة بالإنتاج .وقد زادت امل�صاريف غري املبا�شرة مبقدار  38.1مليون ريال �أو
 % 205من  18.5مليون ريال يف 2011م �إلى  56.6مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء �شركة معادن للفو�سفات العمليات التجارية اخلا�صة
ب�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زادت امل�صاريف غري املبا�شرة مبقدار  13.8مليون ريال �أو  %24من  56.6مليون ريال يف 2012م �إلى  70.4مليون ريال يف
2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة حجم مبيعات �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم.
متثل املواد اخلام والأدوات امل�ستهلكة تكلفة املواد امل�ستخدمة يف عملية �إنتاج �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم وكذلك الأمونيا .وقد زادت املواد اخلام والأدوات
امل�ستهلكة مبقدار  1690.6مليون ريال من  17.6مليون ريال يف 2011م �إلى  1.708.2مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء الإنتاج
التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زادت املواد اخلام والأدوات امل�ستهلكة مبقدار  1439.4مليون ريال �أو  % 84من  1708.2مليون ريال يف 2012م �إلى
 3.147.6مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة حجم مبيعات �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم.
متثل خم�ص�صات تقادم املخزون وب�شكل �أ�سا�سي نوع ًا من املخ�ص�صات امل�شكلة داخل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س .وقد نتج عن تقدير املخزون يف منجم
الأمار عك�س ملخ�ص�صات املخزون يف 2011م و2012م و2013م والتي ت�شكلت يف وقت �سابق فيما يخ�ص التقادم املتوقع يف املخزون.
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ميثل خم�ص�ص ر�سوم االمتياز املدفوعات املقدمة للحكومة فيما يخ�ص �أن�شطة التعدين .وقد زادت ر�سوم االمتياز مبقدار  7.6مليون ريال �أو  % 9من  85مليون
ريال يف 2011م �إلى  92.6مليون ريال يف 2013م ،كما تقل�صت مبقدار  55مليون ريال �أو  % 59من  92.6مليون ريال يف 2012م �إلى  37.8مليون ريال يف 2013م
وهذا بالتوازي مع �صايف دخل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف هذه ال�سنوات.ميثل بيع املنتجات امل�صاحبة مبيعات �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س من النحا�س والزنك والف�ضة مما ُيتح�صل عليه كمنتجات م�صاحبة �أثناء عملية تكرير
الذهب .وقد تقل�ص بيع املنتجات امل�صاحبة مبقدار  42.6مليون ريال �أو  % 50من  85.6مليون ريال يف 2011م �إلى  43مليون ريال يف 2012م ،كما تقل�ص مبقدار
 11.4مليون ريال �أو  % 27من  43مليون ريال يف 2012م �إلى  31.6مليون ريال يف 2013م .ويعتمد حجم املنتجات امل�صاحبة التي يتم التح�صل عليها وكذلك
عملية بيعها بعد ذلك على جودة وحمتوى تركيز اخلام امل�ستخرج من املناجم.
متثل اال�ستهالكات التكلفة املرتبطة باالنخفا�ض يف قيمة املوجودات امللمو�سة ب�سبب اال�ستخدام .وقد زادت اال�ستهالكات مبقدار  822.4مليون ريال �أو  % 492من
 167.2مليون ريال يف 2011م �إلى  989.6مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى حتويل امل�صنع الثابت من الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ عقب
بداية الإنتاج التجاري الفعلي مل�صنع �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زادت اال�ستهالكات مبقدار  14.6مليون ريال �أو  % 1من  989.6مليون ريال يف 2012م
�إلى  1.004.2مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة موجودات �شركة معادن للبنية التحتية و�شركة معادن للفو�سفات.
ميثل الإطفاء التكلفة املرتبطة باالنخفا�ض يف قيمة املوجودات غري امللمو�سة ب�سبب اال�ستخدام .وقد زاد الإطفاء مبقدار  5.8مليون ريال �أو  % 37من  15.7مليون
ريال يف 2011م �إلى  21.5مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �إ�ضافات موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم من �شركة معادن للبنية
التحتية .كما تقل�ص الإطفاء مبقدار  2.8مليون ريال �أو  % 13من  21.5مليون ريال يف 2012م �إلى  18.7مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى
نق�ص املوجودات غري امللمو�سة لالدارة العامة.
متثل م�صاريف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة التكلفة التي يتم حتملها على �إزالة الركام من املناجم من �أجل الو�صول �إلى الأج�سام اخلام اجلاري ا�ستخراجها .وقد
و�صلت م�صاريف تنقية ال�شوائب �إلى  41.6مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء �شركة معادن للفو�سفات عمليات الت�شغيل التجاري ل�سماد
ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زادت م�صاريف تنقية ال�شوائب مبقدار  30.4مليون ريال �أو  % 73من  42مليون ريال يف 2012م �إلى  72مليون ريال يف 2013م،
وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة حجم مبيعات �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم.
مقارنة تكلفة املبيعات املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل تكلفة املبيعات املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)15-6تكلفة املبيعات املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

بالألف ريال �سعودي

2014م

2013م

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

رواتب ومزايا املوظفني

117.695

143.470

%22

عقود اخلدمات

71.656

77.911

%9

�أعمال ال�صيانة والإ�صالح

17.745

33.220

%87

املواد امل�ستهلكة

60.707

57.336

()%6

امل�صاريف غري املبا�شرة

35.969

47.038

%31

املواد اخلام واالدوات امل�ستهلكة

1.581.125

2.523.940

%60

خم�ص�ص خ�سائر املخزون

-

43.918

%0

ر�سوم امتياز

19.480

14.918

()%28

()19.919

()22.183

%11

بيع املنتجات امل�صاحبة
�إجمايل تكاليف الت�شغيل النقدية

1.884.458

2.918.749

%55

اال�ستهالكات

519.095

537.066

%3

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

37.367

25.672

()%31
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بالألف ريال �سعودي

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

2014م

الإطفاء

9.632

10.458

%9

�إجمايل تكاليف الت�شغيل

2.450.553

3.491.944

%42

()285.185

(زيادة)/نق�ص املخزون
�إجمايل تكلفة املبيعات

()484.796

2.165.368

%70
%39

3.007.149

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

زادت تكلفة املبيعات مبقدار  841.8مليون ريال �أو  % 39من  2.165.7مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  3.007.1مليون ريال
يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة يف املواد اخلام واالدوات امل�ستهلكة مبقدار  942.8مليون ريال �أو .% 60
زادت املواد اخلام واالدوات امل�ستهلكة مبقدار  942.8مليون ريال �أو  % 60من  1.581.1مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى
 2.523.9مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م مبا يتما�شى مع الزيادة يف �أحجام مبيعات �شركة معادن للفو�سفات .وتعد املرافق واملواد
اخلام من املدخالت املبا�شرة يف عملية الإنتاج وهي ترتبط مبا�شرة ب�أحجام الإنتاج.
ُ�سجلت خم�ص�صات خ�سائر املخزون مبقدار  43.9مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى خ�سائر خمزون
ال�سلع املكتملة من �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم يف و�سائل النقل وتلفها نتيجة فقد حمتوى الرطوبة بهذه الأ�سمدة.
زادت تكاليف الإ�صالح وال�صيانة مبقدار  15.5مليون ريال �أو  ،% 87من  17.7مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  33.2مليون
ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �أن�شطة ال�صيانة املخطط لها التي قامت بها �شركة معادن للذهب ومعادن
الأ�سا�س و�شركة معادن للفو�سفات.
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مقارنة م�صاريف البيع والت�سويق والدعم املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل م�صاريف البيع والت�سويق والدعم املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)16-6م�صاريف البيع والت�سويق والدعم املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
بالألف ريال �سعودي

م�صاريف البيع والت�سويق والدعم

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

53.741

384.810

246.008

2012م
غري مذكور

2013م
()%36

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

حتملت �شركة معادن للفو�سفات م�صاريف البيع والت�سويق والدعم املوحدة لل�شركة وهي ت�شكل اخل�صومات ور�سوم الت�سويق وغريها من م�صاريف البيع .وقد زادت
م�صاريف البيع والت�سويق مبقدار  331.1مليون ريال من  53.7مليون ريال يف 2011م �إلى  384.8مليون ريال يف 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بيع �سماد
ثنائي فو�سفات الأمونيوم عقب بدء عمليات الت�شغيل التجاري يف 2012م .كما تقل�صت م�صاريف البيع والت�سويق مبقدار  138.8مليون ريال �أو  % 36من 384.8
مليون ريال يف 2012م �إلى  246مليون ريال يف 2013م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى نق�ص امل�صاريف القابلة للخ�صم ب�سبب زيادة مبيعات الت�سليم على ظهر
ال�سفينة يف مقابل مبيعات الثمن ال�شامل م�صاريف ال�شحن يف ميناء الو�صول.
مقارنة م�صاريف البيع والت�سويق والدعم املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
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يعر�ض اجلدول التايل م�صاريف البيع والت�سويق والدعم املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)17-6م�صاريف البيع والت�سويق والدعم املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
بالألف ريال �سعودي

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

م�صاريف البيع والت�سويق والدعم

زيادة(/نق�ص)

2013م

2014م

يونيو 2014م

125.682

179.439

%43

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

زادت م�صاريف البيع والت�سويق والدعم مبقدار  53.8مليون �أو  ،%43من  125.7مليون يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2013م �إلى  179.4مليون ريال يف
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ارتفاع امل�ستقطعات نتيجة ارتفاع الكميات املباعة من ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا
وارتفاع تكلفة نقل ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا �إلى مناطق �أبعد.
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مقارنة امل�صاريف العمومية والإدارية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل امل�صاريف العمومية والإدارية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)18-6امل�صاريف العمومية والإدارية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

رواتب ومزايا املوظفني

166.981

235.385

262.809

%41

%12

عقود اخلدمات

27.937

36.245

143.177

%30

%295

م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى

19.901

35.891

87.009

%80

%142

مكاف�آت وخم�ص�صات �أع�ضاء املجل�س*

2.375

-

-

املواد امل�ستهلكة

6.303

2.499

4.524

غري مذكور

-

()%60

%81

قطع الغيار

491

640

532

%30

()%17

اال�ستهالكات

6.965

12.880

14.628

%85

%14

الإطفاء

4.501

1.128

1.265

()%75

%12

�إجمايل النفقات العمومية والإدارية

235.455

324.669

513.944

%38

%58

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م
*متت �إعادة ت�صنيف مكاف�آت وخم�ص�صات �أع�ضاء املجل�س يف 2012م و2013م

مثلت امل�صاريف العمومية والإدارية بال�شركة وب�شكل �أ�سا�سي الرواتب و مزايا موظفي ال�شركة .زادت رواتب ومزايا املوظفني مبقدار  68.4مليون ريال �أو  % 41من
 166.9مليون ريال يف 2011م �إلى  235.4مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة عدد املوظفني .كما زادت رواتب ومزايا املوظفني مبقدار
 27.4مليون ريال �أو  % 12من  235.4مليون ريال يف 2012م �إلى  262.8مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة عدد املوظفني.
متثل عقود اخلدمات وب�شكل �أ�سا�سي خدمات الأطراف الثالثة التي ت�ستعني بها �شركة معادن للفو�سفات .وقد زادت عقود اخلدمات مبقدار  8.3مليون ريال �أو
 % 30من  27.9مليون ريال يف 2011م �إلى  36.2مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة خدمات الأطراف الثالثة التي ت�ستعني بها �شركة
معادن للفو�سفات .كما زادت عقود اخلدمات مبقدار  106مليون ريال �أو  % 295من  36.2مليون ريال يف 2012م �إلى  143.2مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع
يف املقام الأول �إلى ت�سجيل الر�سوم امل�ؤجلة املر�سملة يف 2012م والن�صف الأول من 2013م.
متثل امل�صاريف الغري املبا�شرة وامل�صاريف الأخرى وب�شكل �أ�سا�سي ر�سوم الإيجار والر�سوم الإدارية وم�صاريف االت�صاالت وال�شحن .وقد زادت امل�صاريف مبقدار
 16مليون ريال �أو  % 80من  19.9مليون ريال يف 2011م �إلى  35.9مليون ريال يف 2012م ومبقدار  51.1مليون ريال �أو  % 142من  35.9مليون ريال يف 2012م
�إلى  87مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة تكلفة �إيجار امل�ساحات املكتبية ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
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مقارنة امل�صاريف العمومية والإدارية املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل امل�صاريف العمومية والإدارية املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)19-6امل�صاريف العمومية والإدارية املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

2014م

يونيو 2014م

رواتب ومزايا املوظفني

110.630

134.796

%22

عقود اخلدمات

14.454

25.274

%75

م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى

14.701

21.612

%47

املواد امل�ستهلكة

1.165

1.882

%62

قطع الغيار

276

267

اال�ستهالكات

7.668

11.524

الإطفاء

625

306

�إجمايل النفقات العمومية والإدارية

149.519

195.662

()%3
%50
()%51
%31

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

زادت امل�صاريف العمومية والإدارية مبقدار  46.1مليون ريال �أو  ،% 31من  149.5مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  195.7مليون
ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة رواتب ومزايا املوظفني وامل�صاريف غري املبا�شرة والأخرى وغريها.
زادت رواتب و مزايا املوظفني و امل�صاريف غري املبا�شرة و الأخرى مبقدار  24.2مليون ريال �أو  % 22و 6.9مليون ريال �أو  % 47على التوايل من  110.6مليون
ريال و 14.7مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  134.8مليون ريال و 21.6مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م على التوايل ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة عدد املوظفني وارتفاع تكاليف �إيجار امل�ساحة املكتبية لل�شركة و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
على التوايل.
زادت امل�صاريف غري املبا�شرة والأخرى مبقدار  6.9مليون ريال �أو - % 47من  14.7مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى 21.6
مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �إنفاق ال�شركة على تراخي�ص الربجميات والت�صاريح والدعاية
وعمليات التمثيل والأجهزة املكتبية.
زادت عقود اخلدمات مبقدار  10.8مليون ريال �أو  %75من  14.5مليون خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  25.3مليون ريال خالل فرتة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا ي�أتي يف املقام الأول نتيجة زيادة عقود اخلدمات من قبل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
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مقارنة م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)20-6م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

رواتب ومزايا املوظفني

41.024

44.501

45.571

%8

%2

عقود اخلدمات

65.771

65.724

71.694

()%0

%9

3.349

9.122

م�صاريف غري مبا�شرة و �أخرى

122

13.144

%172

%44

بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

املواد امل�ستهلكة

3.053

3.489

9.822

%14

%182

قطع الغيار

2.860

877

1.604

()%69

%83

�إجمايل م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية

116.057

123.714

141.835

%7

%15

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

مثلت م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية املوحدة �أن�شطة التنقيب مثل �أعمال احلفر وامل�سح وغريها التي مت �إجرا�ؤها ملعرفة الفر�ص اجلديدة وزيادة تطوير
امل�ستودعات املعروفة القائمة مما جتريه االدارة العامة و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س مب�ساعدة مقدمي خدمات خارجية متعاقد عليها.
زاد �إجمايل م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية مبقدار  7.6مليون ريال �أو  % 7من  116.1مليون ريال يف 2011م �إلى  123.7مليون ريال يف 2012م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى �أعمال احلفر يف م�ستودع ذهب ال�شبح �شمال منطقة الدرع العربي وا�ستخراج املوارد بهدف تو�سيع املوارد املح�سوبة واملحددة القريبة
من منجم اجلالميد للفو�سفات و�أم وعال .كما زاد �إجمايل م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية مبقدار  18مليون ريال �أو  % 15من  123.7مليون ريال يف
2012م �إلى  141.8مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى قيام ال�شركة ب�أعمال التنقيب عن الذهب ومعادن الأ�سا�س يف مناطق جديدة بالدرع
العربي وذلك طبق ًا لرتاخي�ص التنقيب ذات ال�صلة .عالوة على ذلك ،قامت ال�شركة ب�أعمال حفر ا�ستك�شافية ملوارد الفو�سفات (اجلالميد و�أم وعال) والذهب
(املن�صورة وم�سرة والرجوم) والنحا�س (احلجار) والبوك�سايت التعديني (الزبرية) واملغنيزيا (جبل الرخام) .كما �أجرت ال�شركة �أعمال حفر بهدف اكت�شاف
موارد جديدة يف مناجمها العاملة من مناجم الذهب والفو�سفات والبوك�سايت منخف�ض الدرجة.
مقارنة م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)21-6م�صاريف ا اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من
2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

2013م

2014م

يونيو 2014م

رواتب ومزايا املوظفني

23.849

26.892

%12

عقود اخلدمات

42.018

52.189

%24

م�صاريف غري مبا�شرة واخرى

7.688

4.595

()%40

املواد امل�ستهلكة

4.945

1.618

()%67

قطع الغيار

320

649

%103

�إجمايل م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية

78.820

85.943

%9

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

زادت م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية مبقدار  7.1مليون ريال �أو  ،% 9من  78.8مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى 85.9
مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �أن�شطة �أعمال احلفر.
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مقارنة احل�صة املوحدة لل�شركة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل احل�صة املوحدة لل�شركة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)22-6احل�صة املوحدة لل�شركة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
اجلهة

املنتجات

ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

ال�صودا الكاوية
ثنائي كلوريد الإيثيلني

زيادة(/نق�ص)

2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

1.846

3.302

3.481

%79

%5

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

مثلت احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة ح�صة معادن يف النتائج املالية لل�شركة و�شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات باعتبارها �شريك ًا
م�شرتك ًا مع �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات.
زادت احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة مبقدار  1.5مليون ريال �أو  - % 79من  1.8مليون ريال يف 2011م �إلى  3.3مليون ريال يف
2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة خ�سائر �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ،حيث �إنها مل ت�سجل �سوى امل�صاريف العمومية والإدارية املرتبطة
مبرحلة عمليات الت�شغيل قبل التجاري .كما �أنه مل يظهر يف احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة اختالف كبري.
مقارنة تكلفة احل�صة املوحدة لل�شركة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من
2013م
يعر�ض اجلدول التايل احل�صة املوحدة لل�شركة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات
الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)23-6احل�صة املوحدة لل�شركة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات
الفرتة من 2013م.
اجلهة

املنتجات

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

بالألف ريال �سعودي
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

ال�صودا الكاوية
ثنائي كلوريد الإيثيلني

زيادة(/نق�ص)

2013م

2014م

يونيو 2014م

1.288

796

()%38

امل�صدر :قوائم الدخل غري املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

مل يظهر يف احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�شركة اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة اختالف كبري من  1.3مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م
عن  0.8مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
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عوائد ال�شركة من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل عوائد ال�شركة من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)24-6عوائد ال�شركة من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2011م

زيادة(/نق�ص)

2012م

2013م

قطاع الفو�سفات

-

22.653

14.288

ال�شركة

71.043

33.353

7.465
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2012م
()%53

2013م
()%37
()%78

بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

قطاع الأملنيوم

-

-

-

-

-

قطاع الذهب

3.897

8.894

4.059

%128

()%54

قطاع املعادن ال�صناعية

8

71

218

غري مذكور

%207

قطاع البنية التحتية

208

55

598

()%74

غري مذكور

�إجمايل عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

75.156

65.026

26.628

()%13

()%59

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

ميثل �إجمايل عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل الدخل املتح�صل عليه على الودائع لدى البنوك التجاري ملدة تقل عن �سنة.
وقد تقل�ص �إجمايل عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل مبقدار  10.2مليون ريال �أو  ،% 13من  75.2مليون ريال يف 2011م �إلى  65.0مليون ريال يف 2012م كما
تقل�ص مبقدار  38.4مليون ريال �أو  % 59يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى انخفا�ض الفائ�ض النقدي املتاح لال�ستثمار .حيث ا�ستُخدم الفائ�ض النقدي
يف متويل املتطلبات الر�أ�سمالية ل�شركات معادن للأملنيوم وعلى �أن�شطة االدارة العامة .وقد مثلت االدارة العامة  % 95و % 51و % 28من �إجمايل عوائد اال�ستثمارات
ق�صرية الأجل يف 2011م و2012م و2013م على التوايل ،بينما مثلت ح�صة �شركة معادن للفو�سفات  % 35و % 54من �إجمايل عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
يف2012م و2013م على التوايل.
مقارنة دخل ال�شركة من عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل الدخل املوحد لل�شركة من عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)25-6الدخل املوحد لل�شركة من عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من
2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو

بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

2013م

2014م

يونيو 2014م

قطاع الفو�سفات

10.770

1.594

()%85

قطاع االدارة العامة

2.579

2.275

()%12

قطاع الذهب

3.380

558

()%83

قطاع املعادن ال�صناعية

12

158

غري مذكور

قطاع البنية التحتية

150

725

%384

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

16.891

5.310

()%69

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

تقل�صت عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل مبقدار  11.6مليون ريال �أو  % 69من  16.9مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى 5.3
مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى انخفا�ض الفائ�ض النقدي املتاح لال�ستثمار نتيجة لتمويل العمليات
ومتطلبات ر�أ�س املال العامل ل�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س و�أرباح الأ�سهم امل�سددة �إلى م�ساهمي �شركة
معادن للفو�سفات �أثناء 2013م بواقع  1500مليون ريال �سعودي.
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مقارنة الأعباء املالية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل الأعباء املالية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم ( :)26-6الأعباء املالية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2013م

2012م

�صندوق اال�ستثمارات العامة

2.175

48.030

35.096

غري مذكور

()%27

البنك ال�سعودي الفرن�سي*

2.648

58.847

50.692

غري مذكور

()%14

م�صرف الراجحي*

4.353

37.665

28.432

غري مذكور

()%25

بنك الت�صدير واال�سترياد الكوري*

717

19.052

14.383

غري مذكور

()%25

م�ؤ�س�سة ت�أمني الت�صدير الكورية*

388

8.804

7.532

غري مذكور

()%14

بنك ميزوهو كوربوريت املحدود*

811

17.385

16.524

غري مذكور

()%5

�صندوق التنمية

278

6.306

5.650

غري مذكور

()%10

�أتعاب ترتيب وم�صاريف �إدارية تتعلق بالت�سهيالت الإئتمانية املتجددة

-

89.688

-

-

غري مذكور

�أتعاب مرابحة للت�سهيالت الإئتمانية املتجددة

-

-

24.276

-

-

�إجمايل الأعباء املالية

11.369

285.776

182.585

غري مذكور

()%36

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م
*يتم التح�صل على هذه الت�سهيالت من جمموعة م�شرتكة من البنوك .والبنوك املذكورة جمرد وكالء �أو مزودي تغطية.

متثل الأعباء املالية املدفوعة التكلفة على مقرت�ضات �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم.
زاد �إجمايل الأعباء املالية مبقدار  274.4مليون ريال من  11.4مليون ريال يف 2011م �إلى  285.8مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى
بدء الأعباء املالية املتعلقة بت�سهيالت التمويل طويلة الأجل التي حت�صلت عليها �شركة معادن للفو�سفات والتي بد�أت يف 2012/06/30م وب�سداد ر�سوم الرتتيب
وامل�صاريف الإدارية املرتبطة بالت�سهيل االئتماين الدوار امل�شرتك الذي حت�صلت عليه االدارة العامة يف 2012م .كما تقل�صت الأعباء املالية مبقدار  103.2مليون
ريال �أو  % 36من  285.8مليون ريال يف 2012م �إلى  182.6مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �سداد ر�سوم �أحد الرتتيبات ملرة واحدة فيما
يتعلق بالت�سهيل االئتماين الدوار امل�شرتك الذي حت�صلت عليه االدارة العامة والذي �أدى �إلى ت�ضخم الإنفاق يف 2012م ب�شكل كبري .عالوة على ذلك� ،أدى تقل�ص
�أ�صل القر�ض نتيجة لت�سديدات �شركة معادن للفو�سفات �إلى نق�ص الأعباء املالية املدفوعة يف 2013م.
مقارنة الأعباء املالية املوحدة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل الأعباء املالية املوحدة لل�شركة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
جدول رقم ( :)27-6الأعباء املالية املوحدة لل�شركة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يوينو 2014م وذات الفرتة من 2013م
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

2013م

2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة

18.421

14.233

()%23

البنك ال�سعودي الفرن�سي*

23.044

25.191

%9

م�صرف الراجحي*

13.291

13.467

%1
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يونيو 2014م

بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

2014

يونيو 2014م

بنك الت�صدير واال�سترياد الكوري*

7.488

5.994

()%20

م�ؤ�س�سة ت�أمني الت�صدير الكورية*

3.915

3.340

()%15

بنك ميزوهو كوربوريت املحدود*

8.307

7.216

()%13

�صندوق التنمية

1.887

5.832

غري مذكور

�أتعاب مرابحة للت�سهيالت الإئتمانية املتجددة

10.679

24.292

%127

�إجمايل الأعباء املالية

87.033

99.564

%14

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
*يتم التح�صل على هذه الت�سهيالت من جمموعة م�شرتكة من البنوك .والبنوك املذكورة جمرد وكالء �أو مزودي تغطية.

زادت الأعباء املالية مبقدار  12.5مليون ريال �أو  % 14من  87.0مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  99.64مليون ريال يف فرتة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى تكلفة الفائدة التي مت حتملها على �سحب االدارة العامة ملبلغ  400مليون ريال �إ�ضايف
يف 2013م من خط االئتمان املتجدد امل�شرتك .معدل العمولة على املبلغ الأ�صلي ل�سحب القر�ض واملبلغ القائم لكل فرتة عمولة هو �سعر الليبور �إلى جانب %0.5
�سنوي ًا.
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مقارنة �صايف االيرادات(/امل�صاريف) الأخرى املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل �صايف االيرادات(/امل�صاريف) الأخرى املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
جدول رقم (� :)28-6صايف االيرادات(/امل�صاريف) الأخرى املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2012م

2011م
-

االلتزامات التعاقدية

-

�صايف الإيرادات ( /امل�صاريف) الأخرى

13.814

()5.440

�إجمايل �صايف االيرادات (امل�صاريف) الأخرى

13.814

()5.440

زيادة(/نق�ص)
2013م
1.440.000
()82.612
1.357.388

2012م
-

2013م
غري مذكور

()%139

غري مذكور

()%139

غري مذكور

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

ميثل �إجمايل �صايف الإيرادات وامل�صاريف الأخرى ب�شكل �أ�سا�سي خمتلف دخول ونفقات ال�شركة.
وقد �أثمر �إجمايل �صايف الإيرادات وامل�صاريف الأخرى عن دخل مبقدار  13.8مليون ريال يف 2011م �إلى م�صاريف مبقدار  5.4مليون ريال 2012م ،وهذا يرجع
يف املقام الأول �إلى زيادة امل�صاريف الأخرى التي حتملتها ال�شركة .كما �أثمر �إجمايل �صايف الإيرادات وامل�صاريف الأخرى عن دخل مبقدار  1357.4مليون ريال
يف 2013م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ت�سجيل ال�شركة مدفوعات امل�ساهمة امل�ستحقة من �شركاء امل�شاريع و�شركة �سابك و�شركة موزاييك فيما يتعلق مب�شروع
وعد ال�شمال .فطبق ًا التفاقية �شراكة م�شروع وعد ال�شمال ،تلتزم �شركة موزاييك و�شركة �سابك ب�سداد االلتزامات التعاقدية لل�شركة وقيمتها  1.440مليون ريال
على ق�سطني اثنني .وقد ت�سلمت ال�شركة الق�سط الأول وقدره  720مليون ريال يف 2013م ،بينما �سوف ُي�ستحق �سداد الق�سط الثاين يف 2016/06/30م.
مقارنة �صايف الإيرادات( /امل�صاريف) الأخرى املوحدة لل�شركة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل �صايف الإيرادات( /امل�صاريف) الأخرى املوحدة لل�شركة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
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جدول رقم (� :)29-6صايف الإيرادات( /امل�صاريف) الأخرى املوحدة لل�شركة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
بالألف ريال �سعودي

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

زيادة(/نق�ص)

2014م

يونيو 2014م

2013م

-

االلتزامات التعاقدية

-

-

�صايف الإيرادات( /امل�صاريف) الأخرى

()1.609

45.250

غري مذكور

�إجمايل �صايف الإيرادات( /امل�صاريف) الأخرى

()1.609

45.250

()%199

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

�أدى �إجمايل �صايف الإيرادات وامل�صاريف الأخرى �إلى و�صول النفقات �إلى  1.6مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م يف مقابل دخل مبقدار
 45.3مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .وقد كانت الزيادة مدفوعة مبطالبات �شركة معادن للفو�سفات نظري حادث عامل �إ�صالح
الأمونيا و�سري الناقل.
مخصص الزكاة
مخصص الشركة للزكاة

تُ�سدد الزكاة و�ضريبة الدخل وفق متطلبات م�صلحة الزكاة والدخلُ ،وت�سب الزكاة ب�شكل منف�صل لكل �شركة تابعة لل�شركة فيما عدا �شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س ،وتقوم كل �شركة تابعة بتقدمي �إقرار الزكاة ب�شكل منف�صل .وتقدم ال�شركة �إقرار زكاة جممع عنها وعن �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
التي تعد �شركة تابعة مملوكة لها بن�سبة  .%100كما ح�صلت ال�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها بن�سبة  %100على �شهادات زكاة م�ؤقتة من 2008م وحتى
2013م ولكن مل تنتهي م�صلحة الزكاة والدخل من �أي تقييمات للزكاة.
 6 6 6 -66 -6صافي الدخل

مقارنة �صايف الدخل املوحد لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
زاد �صايف الدخل مبقدار  942مليون ريال �أو  % 175من  538مليون ريال يف 2011م �إلى  1.480مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى منو املبيعات
نتيجة بدء �شركة معادن للفو�سفات عمليات بيع �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زاد �صايف الدخل مبقدار  336مليون ريال �أو  % 23من  1.480مليون ريال
يف 2012م �إلى  1.816مليون يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى مبيعات �سبائك الأملنيوم وحت�صيل االلتزامات التعاقدية من �شركاء م�شروع وعد ال�شمال
خالل العام.
مقارنة �صايف الدخل املوحد لل�شركة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
زاد �صايف الدخل مبقدار  275مليون ريال �أو  ،% 75من  368مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م �إلى  643مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة الإيرادات املوحدة مبقدار  1.178مليون ريال .وهذه الزيادة كانت مدفوعة بزيادة يف احلمولة
الطنية لأ�سمدة الفو�سفات والأملنيوم واملعادن ال�صناعية املُنتجة واملباعة خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
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 6 6 6 -66 -6الميزانية العمومية

مقارنة امليزانية العمومية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل امليزانية العمومية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول ( :)30-6امليزانية العمومية املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

املوجودات املتداولة

12.310.748

10.987.114

7.179.908

9.335.009

()%11

()%35

املوجودات غري املتداولة

31.262.977

44.154.835

56.771.320

61.097.841

%41

%29

�إجمايل املوجودات

43.573.725

55.141.949

63.951.228

70.432.850

%27

%16

املطلوبات املتداولة

3.822.846

5.933.789

6.611.101

9.115.060

%55

%11

املطلوبات غري املتداولة

19.045.878

26.123.497

32.332.677

34.234.145

%37

%24

�إجمايل املطلوبات

22.868.724

32.057.286

38.943.778

43.349.205

%40

%21

�إجمايل حقوق امللكية

20.705.001

23.084.663

25.007.450

27.083.645

%11

%8

�إجمايل املطلوبات
وحقوق امللكية

43.573.725

55.141.949

63.951.228

70.432.850

%27

%16

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

تقل�صت املوجودات املتداولة مبقدار  1.323.6مليون ريال �أو  % 11من  12.310.7مليون ريال يف 2011م �إلى  10.987.1مليون ريال يف 2012م وتقل�صت
�أي�ض ًا مبقدار  3.807.2مليون ريال �أو  % 35من  10.987.1مليون ريال يف 2012م �إلى  7.179.9مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى نق�ص
اال�ستثمار ق�صري الأجل ب�سبب زيادة ا�ستخدام النقد .كما زادت املوجودات املتداولة مبقدار  2.155.1مليون ريال �أو  %30من  7.179.9مليون ريال يف 2013م
�إلى  9.335.0مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة الذمم املدينة التجارية واملخزون ب�سبب الزيادة
يف مبيعات الأملنيوم والفو�سفات.
زادت املوجودات غري املتداولة مبقدار  12.891.8مليون ريال �أو  % 41من  31.262.9مليون ريال يف 2011م �إلى  44.154.8مليون ريال يف 2012م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة يف املمتلكات والآالت واملعدات ب�سبب حتويل م�صنع �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم من الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ
�إلى �شريحة املمتلكات والآالت واملعدات .كما زادت املوجودات غري املتداولة مبقدار  12.616.5مليون ريال �أو  % 29من  44.154.8مليون ريال يف 2012م �إلى
 56.771.3مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الإ�ضافات احلا�صلة يف الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ بخ�صو�ص تقدم �أعمال الإن�شاء
ب�شركات معادن للأملنيوم .وزادت املوجودات غري املتداولة �أي�ض ًا مبقدار  4.326.5مليون ريال �أو  % 8من  56.771.3مليون ريال يف 2013م �إلى 61.097.8
مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الإ�ضافات احلا�صلة يف الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ بخ�صو�ص
منجم ال�سوق للذهب التابع ل�شركة �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
زادت املطلوبات املتداولة مبقدار  2.111مليون ريال �أو  % 55من  3.822.8مليون ريال يف 2011م �إلى  5.933.8مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى زيادة الذمم الدائنة اخلا�صة بامل�شاريع وغريها بخ�صو�ص �شركات معادن للأملنيوم .كما زادت املطلوبات املتداولة مبقدار  677.3مليون ريال �أو % 11
من  5.933.8مليون ريال يف 2012م �إلى  6.611.1مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة يف امل�صاريف امل�ستحقة واجلزء املتداول من
القرو�ض طويلة الأجل .وزادت املطلوبات املتداولة �أي�ض ًا مبقدار  2.504.0مليون ريال �أو  % 38من  6.611.1مليون ريال يف 2013م �إلى  9.115.1مليون ريال يف
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل .وقد قابل الزيادة املرتبطة باجلزء
املتداول من املطلوبات طويلة الأجل انخفا�ض يف امل�صاريف امل�ستحقة مع قرب اكتمال م�شاريع الأملنيوم .ويرجع االنخفا�ض يف امل�صاريف امل�ستحقة �إلى انخفا�ض
يف م�ستحقات امل�شاريع ،وهو ما جاء مدفوع ًا يف املقام الأول بانخفا�ض م�ستحقات امل�شاريع من �شركات الأملنيوم.
زادت املطلوبات غري املتداولة مبقدار  7.078.6مليون ريال �أو  % 37من  19.045.9مليون ريال يف 2011م �إلى  26.123.5مليون ريال يف 2012م وزادت �أي�ض ًا
مبقدار  6.209.2مليون ريال �أو  % 24من  26.123.5مليون ريال يف 2012م �إلى  32.332.7مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة
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االقرتا�ض طويل الأجل بهدف متويل �إن�شاء �شركات معادن للأملنيوم .كما زادت املطلوبات غري املتداولة �أي�ض ًا مبقدار  1.901.5مليون ريال �أو  % 6من 32.332.7
مليون ريال يف 2013م �إلى  34.234.1مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة القرو�ض طويلة الأجل،
مبا يف ذلك ت�سهيل مرابحة بالريال ل�صالح �شركة و�شركات معادن للأملنيوم.
يت�ألف �إجمايل حقوق امل�ساهمني �أ�سا�س ًا من احل�صة يف ال�شركة واالحتياطي النظامي والأرباح املبقاة .وقد و�صل ر�أ�س مال الأ�سهم �إلى  9.250مليون ريال يف
2011م و2012م و2013م ويف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .كما يت�ألف االحتياطي النظامي من مكونني اثنني مبا يف ذلك عالوة �إ�صدار وحتويل
الدخل يف 2011م و2012م و2013م ويف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م� .أما عالوة �إ�صدار فت�شمل عالوة مبقدار  10ريال لكل �سهم فيما يخ�ص
الأ�سهم العادية البالغة  525مليون �سهم ًا التي �صدرت يف االكتتاب العام الأويل لل�شركة يف 2008م .كذلك ف�إن حتويل الدخل يتم وفق املتطلبات التنظيمية .كما �أن
حركة الأرباح املبقاة كانت تتوازى مع �صايف الدخل يف 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
 6 6 6 -66 -6الموجودات المتداولة

مقارنة �إجمايل املوجودات املتداولة املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل املوجودات املتداولة املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
جدول رقم (� :)31-6إجمايل املوجودات املتداولة املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

النقد وما يف حكمه

5.044.478

6.175.214

4.336.643

4.688.888

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

6.181.086

3.071.348

52.438

717.164

الذمم التجارية املدينة والذمم
املدينة الأخرى

481.514

563.041

760.446

1.086.992

%17

املخزون

561.797

1.089.934

1.883.020

2.569.971

%94

%73

الدفعات وامل�صاريف املدفوعة
مقدما

41.874

87.577

147.361

271.994

%109

%68

�إجمايل املوجودات املتداولة

12.310.748

10.987.114

7.179.908

9.335.009

()%11

()%35

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
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()%30

()%50

()%98
%35

 6 6 6 -66 -6النقد وما في حكمه

مقارنة �إجمايل النقد املوحد وما يف حكمه لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل النقد املوحد وما يف حكمه لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
جدول رقم (� :)32-6إجمايل النقد املوحد وما يف حكمه لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

الودائع لأجل ذات تواريخ
ا�ستحقاق تعادل � /أقل
من ثالثة �أ�شهر من تاريخ
اقتنائها

4.241.502

4.328.500

3.828.090

3.916.781

%2

()%12

النقد والأر�صدة لدى
البنوك غري مقيد

413.768

1.435.335

497.529

771.993

%247

()%65

النقد والأر�صدة لدى
البنوك مقيد

389.208

411.379

11.024

114

%6

()%97

�إجمايل النقد وما يف
حكمه

5.044.478

6.175.214

4.336.643

4.688.888

%22

()%30

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ميثل النقد وما يف حكمه �أ�سا�س ًا الودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تقل عن ثالثة �أ�شهر �أو ت�ساويها وهذا بالإ�ضافة �إلى النقد والأر�صدة لدى البنوك املقيد منها
وغري املقيد.ويتعلق النقد املقيد �ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك بالتزامات خطة مدخرات املوظفني وح�ساب احتياطي الدين الذي يقيد مقدار النقد املطلوب
قبل �ستة �أ�شهر من الت�سديد التايل للمقرت�ضات طويلة الأجل.
زاد �إجمايل النقد وما يف حكمه مبقدار  1130.7مليون ريال �أو  % 22من  5.044.5مليون ريال يف 2011م �إلى  6.175.2مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى ا�ستحقاق الودائع ق�صرية الأجل ل�شركة معادن للفو�سفات مع نهاية ال�سنة .كذلك وقد تقل�ص �إجمايل النقد وما يف حكمه مبقدار  1.838.4مليون
ريال �أو  % 30من  6.175.2مليون ريال يف 2012م �إلى  4.336.6مليون ريال يف 2013م وهذا يرجع يف املقام الأولى �إلى ا�ستفادة �شركات الأملنيوم من النقد
فيما يتعلق ب�إن�شاء امل�شاريع .وقد زاد الر�صيد مرة �أخرى مبقدار  352.2مليون �أو  ،% 8يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م لي�صل �إلى 4.688.9
مليون ريال نتيجة ذلك.
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مقارنة �إجمايل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
جدول رقم (� :)33-6إجمايل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف
2013م

2012م
(مدققة)

يونيو 2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

ودائع لأجل و �أوراق مالية ذات
تواريخ ا�ستحقاق تزيد عن
ثالثة �شهور وتقل عن �سنة

6.161.942

3.053.763

50.000

714.744

()%50

()%98

عوائد ا�ستثمارات م�ستحقة

19.144

17.585

2.438

2.420

()%8

()%86

�إجمايل اال�ستثمارات ق�صرية
الأجل

6.181.086

3.071.348

52.438

717.164

()%50

()%98

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

متثل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك التجارية ب�آجال ا�ستحقاق �أ�صلية تزيد عن ثالثة �أ�شهر وتقل عن �سنة .ومتثل عوائد اال�ستثمارات امل�ستحقة
الأرباح على الودائع التي تُ�ستحق من الودائع ق�صرية الأجل بالبنك على �أ�سا�س يومي والتي ي�ضيفها البنك �إلى مقدار الوديعة الأ�صلي عند ا�ستحقاق هذه الودائع.
وقد تقل�ص �إجمايل الودائع ق�صرية الأجل مبقدار  3109.8مليون ريال �أو  % 50من  6.181.1مليون ريال يف 2011م �إلى  3.071.3مليون ريال يف 2012م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة املتطلبات النقدية نتيجة بدء ت�شغيل �شركة معادن للفو�سفات و�سري العمل فيما يتعلق ب�إن�شاء م�شاريع �شركة معادن للأملنيوم .كما
تقل�ص �إجمايل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل مبقدار  3.018.9مليون ريال �أو  % 98من  3.071.3مليون ريال �إلى  52.4مليون ريال ،وهذا يرجع يف املقام الأول
�إلى �إعادة ت�صنيف الودائع ق�صرية الأجل �إلى �شريحة النقد وما يف حكمه .عالوة على ذلك ،زاد �إجمايل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل مبقدار  664.7مليون ريال
من  52.4مليون ريال يف 2013م �إلى  717.2مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ا�ستثمار الأموال الزائدة
من قبل �شركة معادن للبوك�سايت والأملنيوم و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات يف ودائع لأجل وال�سحوبات من ت�سهيل ائتماين من قبل �شركة معادن للبوك�سايت
والأملنيوم والإ�سهامات من قبل ال�شركاء يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
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مقارنة �إجمايل الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)34-6إجمايل الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

الذمم املدينة التجارية

423.165

507.062

611.889

839.115

%20

%21

امل�ستحقات من �شركة ال�صحراء ومعادن
للبرتوكيماويات

47.593

47.995

47.998

47.998

%1

%0

�أخرى

10.756

7.985

100.559

199.878

()%26

�إجمايل الذمم التجارية والذمم املدينة
الأخرى

481.514

563.041

760.446

1.086.992

%17

غري مذكور
%35

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

متثل الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى ب�شكل �أ�سا�سي متح�صالت البيع امل�ستحقة من العمالء واملبالغ امل�ستحقة من ال�شركة التابعة حتت ال�سيطرة
امل�شرتكة� ،شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات.
وقد زادت الذمم التجارية املدينة مبقدار  83.9مليون ريال �أو  % 20من  423.2مليون ريال يف 2011م �إلى  507.1مليون ريال يف 2012م وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى بدء �شركة معادن للفو�سفات عملياتها التجارية .كذلك فقد زادت الذمم التجارية املدينة مبقدار  104.8مليون ريال �أو  % 21من  507.1مليون ريال
يف 2012م �إلى  611.9مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء االدارة العامة عمليات بيع �سبائك الأملنيوم .كما زادت الذمم التجارية املدينة
مبقدار  227.2مليون ريال من  611.9مليون ريال يف 2013م �إلى  839.1مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى زيادة االدارة العامة ملبيعات الأملنيوم.
كانت معظم الذمم التجارية م�ستحقة من �شركة �سابك نتيجة لبيع �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا والذي و�صل �إلى  281مليون ريال و 447مليون ريال
يف 2011م و2012م على التوايل .مقارنة بذلك ،كانت معظم الذمم املدينة يف 2013م متعلق ًة باالدارة العامة حيث و�صلت �إلى  230مليون ريال و�شركة معادن
للفو�سفات حيث و�صلت �إلى  242مليون ريال م�ستحقة من �شركة �سابك على التوايل .كذلك وقد كانت الذمم التجارية املدينة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م متعلقة مرة �أخرى وب�شكل �أ�سا�سي باالدارة العامة و�شركة معادن للفو�سفات مع ا�ستحقاق  121مليون ريال من مبيعات الأملنيوم و 311مليون ريال من
�شركة �سابك بخ�صو�ص بيع �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا.
مل يظهر يف امل�ستحقات من �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات والبالغة  48مليون ريال �أي اختالف كبري يف 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2014م .وقد حتملت ال�شركة هذه امل�صاريف خالل املراحل الأولية ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات مبا يتجاوز ح�صتها من
امل�ساهمات الر�أ�سمالية ،ورمبا ُيحول جزء من هذه امل�ستحقات �إلى ر�أ�س املال املدفوع بينما من املتوقع �أن ُي�سدد الباقي لالدارة العامة.
مل يظهر يف الذمم املدينة الأخرى اختالف كبري من  10.8مليون ريال يف 2011م عن  8مليون ريال يف 2012م� .أما الزيادة يف الذمم املدينة الأخرى مبقدار 92.6
مليون ريال من  8مليون ريال يف 2012م �إلى  100.6مليون ريال يف 2013م فقد كانت ب�سبب املطالبة الت�أمينية امل�ستحقة بخ�صو�ص �إغالق م�صهر �شركة معادن
للأملنيوم والذي حدث يف �أكتوبر 2013م ب�سبب عدم ا�ستقرار قالب ال�صب .كما �أن الذمم املدينة الأخرى يف 2012م و2013م متثل ب�شكل �أ�سا�سي مطالبة الت�أمني
امل�ستحقة بخ�صو�ص �إغالق امل�صهر فيما يتعلق ب�شركة معادن للأملنيوم والذي حدث يف �أكتوبر 2013م ب�سبب عدم ا�ستقرار قالب ال�صب ،وقد مت حت�صيل مبلغ
 239.3مليون ريال كتعوي�ض عن �إيقاف الن�شاط وت�ضرر املعدات .وزادت الذمم املدينة الأخرى �أي�ض ًا مبقدار  99.3مليون ريال من  100.6مليون ريال يف 2013م
�إلى  199.9مليون ريال فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف املطالبات الت�أمينية من  98.3مليون ريال يف 31
دي�سمرب 2013م �إلى  194.0مليون ريال كما يف  30يونيو 2014م .وترتبط هذه املطالبات الت�أمينية بحادث عامل �إ�صالح الأمونيا و�سري النقل.
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مقارنة �إجمايل املخزون املوحد لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل املخزون املوحد لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
جدول رقم (� :)35-6إجمايل املخزون املوحد لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو

2012م

2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

ب�ضاعة تامة ال�صنع  -جاهزة
للبيع

136.744

331.156

327.910

370.141

%142

()%1

�أعمال حتت التنفيذ ب�صايف تكلفة
الإنتاج

167.679

140.765

401.907

534.841

()%16

%186

خمزون خام مرتاكم

49.575

66.133

105.632

125.272

%33

%60

املواد اخلام

83.663

237.239

410.778

622.631

%184

%73

املنتجات امل�صاحبة

21.687

11.780

3.765

16.024

()%46

خم�ص�ص خ�سائر املخزون

-

-

()65.877

()%68

-

-

غري مذكور

الإجمايل الفرعي

459.348

787.072

1.184.113

1.668.909

%71

%50

قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة

121.271

321.533

715.312

917.468

%165

%122

خم�ص�ص قطع غيار ومواد
م�ستهلكة بطيئة احلركة

()18.823

()18.671

()16.406

()16.406

()%1

()%12

الإجمايل الفرعي

102.448

302.862

698.907

901.062

%196

%131

�إجمايل املخزون

561.797

1.089.934

1.883.020

2.569.971

%94

%73

ن�سبة دوران املخزون
(عدد الأيام)

385
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610

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ميثل �إجمايل املخزون ب�شكل �أ�سا�سي الب�ضاعة تامة ال�صنع والأعمال حتت التنفيذ وخمزون املواد اخلام وقطع الغيار واملخزون املقيد يف امل�ستودعات ل�شركة معادن
للفو�سفات و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س و�شركة املعادن ال�صناعية و�شركة معادن للأملنيوم بعد خ�صم خم�ص�صات خ�سائر املخزون وقطع الغيار بطيئة
احلركة واملواد امل�ستهلكة ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
زادت الب�ضاعة التامة �أو اجلاهزة للبيع مبقدار  194.5مليون ريال �أو  % 242من  136.7مليون ريال يف 2011م �إلى  331.2مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى بدء �شركة معادن للفو�سفات الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما �أنه مل يظهر يف الب�ضاعة تامة ال�صنع �أو اجلاهزة للبيع اختالف
كبري من  331.2مليون ريال يف 2012م عن  327.9مليون ريال يف 2013م .عالوة على ذلك ،زادت الب�ضاعة التامة �أو اجلاهزة للبيع مبقدار  42.2مليون ريال
من  327.9مليون ريال يف 2013م �إلى  370.1مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى املبيعات التي قامت
بها �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم من خمزون الب�ضاعة تامة ال�صنع.
تقل�صت الأعمال حتت التنفيذ ب�صايف تكلفة الإنتاج مبقدار  26.9مليون ريال �أو  % 16من  167.7مليون ريال يف 2011م �إلى  140.8مليون ريال يف 2012م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة حجم مبيعات الذهب والأمونيا و�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زادت الأعمال حتت التنفيذ ب�صايف تكلفة الإنتاج مبقدار
 261.1مليون ريال �أو  % 186من  140.8مليون ريال يف 2012م �إلى  401.9مليون ريال يف 2013م وزادت �أي�ض ًا مبقدار  132.9مليون ريال لت�صل �إلى 534.8
مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �أحجام �إنتاج �أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات
الأمونيوم من قبل �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم.
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زادت املواد اخلام مبقدار  154.5مليون ريال �أو  % 184من  83.7مليون ريال يف 2011م �إلى  237.2مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء
الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زادت املواد اخلام مبقدار  173.6مليون ريال �أو  % 73من  237.2مليون ريال يف 2012م �إلى  410.8مليون
ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �شركة معادن للفو�سفات حلجم �إنتاج �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم وبدء �شركة معادن للأملنيوم مرحلة
ت�شغيل �إنتاج الأملنيوم .كما زادت املواد اخلام مبقدار  211.9مليون ريال من  410.8مليون ريال يف 2013م �إلى  622.6مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �شركة معادن للفو�سفات حلجم �إنتاج �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم و�شركة معادن للأملنيوم
حلجم �إنتاج الأملنيوم.
تقل�صت املنتجات امل�صاحبة مبقدار  1.9مليون ريال �أو  % 46من  21.7مليون ريال يف 2011م �إلى  11.8مليون ريال يف 2012م .كما تقل�صت املنتجات امل�صاحبة
مرة �أخرى مبقدار  8مليون ريال �أو  % 68من  11.8مليون ريال يف 2012م �إلى  3.8مليون ريال يف 2013م .مع ذلك ،فقد ازدادت املنتجات امل�صاحبة مبقدار 12.3
مليون ريال �أو  %325لت�صل �إلى  16.0مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ن�سب تركيز الزنك والنحا�س
والف�ضة املتح�صل عليها من خام الذهب امل�ستخرج وكذا توقيت بيع املنتجات امل�صاحبة يف الفرتات املذكورة.
ترجع خم�ص�صات خ�سائر املخزون مبقدار  66مليون ريال يف 2013م يف املقام الأول �إلى خ�سارة �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف و�سائل النقل وتلفه ب�سبب فقد
حمتوى الرطوبة.
زادت قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة مبقدار  200.2مليون ريال �أو  % 165من  121.3مليون ريال يف 2011م �إلى  321.5مليون ريال يف 2012م وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى �إ�ضافة مرفق �إنتاج �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زادت قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة مبقدار  394مليون ريال �أو  % 122من  321.5مليون ريال
يف 2012م �إلى  715.3مليون ريال يف 2013م وزادت �أي�ض ًا مبقدار  202.2مليون ريال �أو  % 28لت�صل �إلى  917.5مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى تراكم قطع غيار هامة يف �شركة معادن للفو�سفات بهدف �ضمان موثوقية امل�صنع.
مل يظهر يف خم�ص�ص قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة بطيئة احلركة اختالف كبري من  18.8مليون ريال يف 2011م و2012م عن  16.4مليون ريال يف 2013م ويف
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .وتتعلق خم�ص�صات قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة بطيئة احلركة ب�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س وكانت ت�ستند
�إلى تو�صية من ق�سم �إدارة املواد الكائن بهذه ال�شركة.
 6 6 6 -66 -6الدفعات والمصاريف المدفوعة مقدما

مقارنة �إجمايل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدما املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدما املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)36-6إجمايل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدما املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف يونيو
2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

اجلزء املتداول
الدفعات املقدمة للمقاولني

16.883

31.551

77.483

123.107

%87

%146

الدفعات املقدمة للموظفني

19.400

6.422

13.701

67.893

()%67

%113

بدل ال�سكن املدفوع مقدما

-

19.531

28.179

22.314

غري مذكور

%44

دفعات مقدمة للت�أمني

-

23.484

19.775

48.581

غري مذكور

()%16

م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدما

5.590

6.589

8.224

10.099

%18

املجموع الفرعي

41.874

87.577

147.361

271.994

اجلزء غري املتداول

135

%109

%25
%68

بالألف ريال �سعودي

نهاية ال�سنة املالية
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف يونيو

2012م

2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

الدفعات املقدمة للمقاولني*

618.931

-

-

-

غري مذكور

-

م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدما

5.193

19.187

32.336

64.817

%270

%69

�إجمايل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة
مقدما (غري املتداولة)

624.124

19.187

32.336

64.817

()%97

%69

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
*متت �إعادة ت�صنيف الدفعات املقدمة للمقاولني يف 2012م و2013م

ميثل �إجمايل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدما ب�شكل �أ�سا�سي الدفعات التي تقدمها �شركات معادن للأملنيوم فيما يتعلق بتطوير مواقع م�شروعها يف ر�أ�س
اخلري.
زادت الدفعات املقدمة للمقاولني مبقدار  14.7مليون ريال �أو  % 87من  16.9مليون ريال يف 2011م �إلى  31.6مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول
�إلى دفعات املوردين املقدمة فيما يخ�ص الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .كما زادت الدفعات املقدمة للمقاولني مبقدار  45.9مليون �أو  % 45من
 31.6مليون ريال يف 2012م �إلى  77.5مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول نتيجة لدفعات املوردين املقدمة فيما يخ�ص زيادة حجم �إنتاج �شركة
معادن للفو�سفات وفرتة بدء ت�شغيل الإنتاج يف �شركة معادن للأملنيوم .مع ذلك ،زادت الدفعات املقدمة للمقاولني مبقدار  45.6مليون ريال �أو  % 145من 77.5
مليون ريال يف 2013م �إلى  123.1مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ت�سجيل الدفعات املقدمة �ضمن
النفقات يف قائمة الدخل.
تقل�صت الدفعات املقدمة للموظفني مبقدار  13مليون ريال �أو  % 67من  19.4مليون ريال يف 2011م �إلى  6.4مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول
�إلى ا�ستالم الدفعات التي مت تقدميها للموظفني فيما يخ�ص خم�ص�صات الإ�سكان والأجازات وال�سفر .كذلك وقد زادت الدفعات املقدمة للموظفني مبقدار 7.3
مليون ريال �أو  % 113من  6.4مليون ريال يف 2012م �إلى  13.7مليون ريال يف 2013م وزادت �أي�ض ًا مبقدار  54.2مليون �إلى  67.9مليون ،وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى زيادة عدد املوظفني.
زاد بدل ال�سكن املدفوع مقدما مبقدار  8.3مليون ريال �أو  % 44من  19.5مليون ريال يف 2011م �إلى  28.2مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول
�إلى بدء برنامج �إ�سكان املوظفني يف ر�أ�س اخلري .كما انخف�ض بدل ال�سكن املدفوع مقدما مبقدار  5.9مليون ريال �أو  % 21من  28.2مليون ريال يف 2013م �إلى
 22.2مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �إ�ضافة �شركة معادن للأملنيوم  601وحدة �إ�سكان م�ؤجرة يف
ر�أ�س اخلري.
مل يظهر يف الدفعات املقدمة للت�أمني اختالف كبري من  23.5مليون ريال يف 2012م عن  19.8مليون ريال يف 2013م .كما زادت الدفعات املقدمة للت�أمني مبقدار
 28.8مليون ريال �أو  % 146من  19.8مليون ريال �إلى  48.6مليون ريال ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى تغطية الت�أمني لعدد متزايد من املوظفني ومن يعولون.
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 6 6 6 -66 -6الموجودات غير المتداولة

مقارنة �إجمايل املوجودات غري املتداولة املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل املوجودات غري املتداولة املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م
جدول رقم (� :)37-6إجمايل املوجودات غري املتداولة املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو

2012م

2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

املمتلكات والآالت
واملعدات

7.450.690

18.589.868

18.130.468

18.231.544

%150

()%2

ر�سوم ما قبل الت�شغيل
والر�سوم امل�ؤجلة*

356.795

-

-

-

غري مذكور

-

�أعمال ر�أ�سمالية حتت
التنفيذ

22.227.549

24.383.214

36.993.696

41.171.178

%10

%52

موجودات اال�ستك�شاف
و التقومي

143.330

347.290

145.884

161.440

%142

()%58

م�صاريف تنقية
�شوائب م�ؤجلة

-

42.353

33.382

29.975

غري مذكور

()%21

املوجودات غري
امللمو�سة

12.335

328.071

274.184

278.311

غري مذكور

()%16

اال�ستثمار يف �شركة
حتت �سيطرة م�شرتكة

448.154

444.852

441.371

440.575

()%1

()%1

امل�ستحقات من �شركاء
امل�شاريع امل�شرتكة

-

-

720.000

720.000

-

غري مذكور

الدفعات و امل�صاريف
املدفوعة مقدما

624.124

19.187

32.336

64.817

()%97

%69

�إجمايل املوجودات غري
املتداولة

31.262.977

44.154.835

56.771.320

61.097.841

%41

%29

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
*متت �إعادة ت�صنيف ر�سوم ما قبل الت�شغيل والر�سوم امل�ؤجلة و�أُدرجت يف �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ يف 2011م و2012م
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 6 6 6 -66 -6الممتلكات واآلالت والمعدات

مقارنة �إجمايل �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)38-6إجمايل �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

الأرا�ضي

22.550

61.550

61.550

61.550

%173

%0

موجودات املناجم

24.634

20.765

16.509

41.620

()%16

()%20

ال�سيارات

1.774

3.755

65.497

60.883

%112

غري مذكور

املعدات الثقيلة

163.686

150.454

159.478

162.072

()%8

%6

امل�صانع الثابتة و مرافق
تر�شيح اخلام

6.552.669

16.664.850

15.783.531

15.672.306

%154

()%5

املباين

265.254

1.412.141

1.757.338

1.854.375

%432

%24

الأعمال املدنية

364.248

202.684

216.945

304.771

()%44

%7

املعدات الأخرى

27.713

38.013

30.881

24.912

%37

()%19

املعدات املكتبية

16.199

16.323

15.408

14.243

%1

()%6

الأثاث والرتكيبات

11.964

19.333

23.330

34.812

%62

%21

�إجمايل املمتلكات والآالت
واملعدات

7.450.690

18.589.868

18.130.468

18.331.544

%150

()%2

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

متثل املمتلكات والآالت واملعدات يف ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي املوجودات الثابتة فيما يخ�ص م�صانع ومباين الإنتاج املتعلقة ب�شركة معادن للفو�سفات واالدارة العامة
و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س و�شركة معادن للبنية التحتية.
زاد �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات مبقدار  11.139.2مليون ريال �أو  % 150من  7.450.7مليون ريال يف 2011م �إلى  18.589.9مليون
ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى نقل املوجودات املتعلقة مب�صنع �أ�سمدة �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم التابع ل�شركة معادن للفو�سفات عقب
بدء الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف فرباير 2012م ،والذي و�صل �إلى حتويل مبقدار  11.037.2مليون ريال من �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ.
كذلك وقد تقل�ص �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات مبقدار  459.4مليون ريال �أو  % 2من  18.590مليون ريال يف 2012م �إلى 18.130.5
مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ا�ستهالك املوجودات الثابتة .مع ذلك ،بلغ التحويل من �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ �إلى املمتلكات والآالت
واملعدات  408مليون ريال فيما يخ�ص م�شروعات املرحلة الثانية من املطرفية والقرية ال�سكنية التي قامت بها �شركة معادن للبنية التحتية .كما زادت االدارة
العامة املمتلكات والآالت واملعدات مبقدار  61مليون ريال من خالل الإ�ضافات احلا�صلة يف ال�سيارات .عالوة على ذلك ،زاد �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات
والآالت واملعدات مبقدار  101.1مليون ريال من  18.130.5مليون ريال يف 2013م �إلى  18.231.5مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م،
وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �أحد التحويالت من �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ �إلى املمتلكات والآالت واملعدات فيما يخ�ص �إكمال قاعة االدارة العامة والتحويالت
التي متت �إلى املباين بخ�صو�ص م�شروع املطرفية من �شركة معادن للفو�سفات وم�شروع املرحلة الثانية لقرية �إ�سكان ر�أ�س اخلري من �شركة معادن للبنية التحتية
ومنجم ال�سوق من �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س واملعدات الثقيلة املتعلقة بعمليات التعدين التي تقوم بها �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
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�إ�ضافة �إلى ذلك ،دخلت �شركة معادن للأملنيوم ( نيابة عن �شركة معادن للبوك�سايت والأملنيوم) يف اتفاق �إيجار ر�أ�سمايل مع احتاد من امل�ؤ�س�سات املالية بخ�صو�ص
موجودات ت�شغيلية معينة لديها بقيمة  76.7مليون ريال يف  .2013ال يوجد �أي اتفاقات ايجار ر�أ�سمايل �أخرى.
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مقارنة �إجمايل �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ املوحد لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ املوحدة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م
جدول رقم (� :)39-6إجمايل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ املوحدة املوحد لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2014م
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

قطاع الفو�سفات

11.929.079

241.178

475.478

2.851.129

()%98

%97

االدارة العامة

16.380

289.351

1.477.998

830.100

غري مذكور

%411

قطاع الذهب

19.134

426.359

1.051.446

1.283.208

غري مذكور

%147

قطاع الأملنيوم

9.966.403

23.074.341

33.677.485

35.904.062

%132

%46

قطاع املعادن
ال�صناعية

74.336

81.117

86.094

88.192

%9

%6

قطاع البنية التحتية

222.217

270.867

225.195

214.487

%22

()%17

�إجمايل الأعمال
الر�أ�سمالية قيد التنفيذ

22.227.549

24.383.214

36.993.696

41.171.178

%10

%52

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ميثل �إجمايل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ املوجودات الثابتة اخلا�ضعة للإن�شاء .وتتعلق هذه املوجودات الثابتة ب�شكل �أ�سا�سي مبرفق الإنتاج يف �شركات معادن
للأملنيوم.
زادت الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ مبقدار  2.156.7مليون ريال �أو  % 10من  22.227.5مليون ريال يف 2011م �إلى  24.383.2مليون ريال يف 2012م وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى �إ�ضافات متعلقة ب�إن�شاء م�شاريع �شركات معادن للأملنيوم .كما زادت الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ مبقدار  12.609.5مليون ريال �أو
 % 52من  24.383.2مليون ريال يف 2012م �إلى  36.993.7مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة الإ�ضافات بخ�صو�ص �سري الإن�شاءات
يف �شركات معادن للأملنيوم و�إ�ضافات �شركة معادن للفو�سفات �إلى امل�صنع بخ�صو�ص �إزالة االختناقات من م�صانع الإنتاج و�إ�صالحها و�إعادة ت�صنيف ر�سوم ما
قبل الت�شغيل �إلى �أعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ بح�سب الطبيعة واالرتباط باملوجودات اخلا�ضعة للإن�شاء من جانب �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س وكذلك
الإ�ضافات املتعلقة ب�إن�شاء �إحدى القاعات والتي قامت بها االدارة العامة .عالوة على ذلك ،زادت الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ مبقدار  4.177.5مليون ريال
�أو  % 11من  36.993.7مليون ريال يف 2013م �إلى  41.171.2مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى
�إ�ضافات معينة بخ�صو�ص �إن�شاء منجم الدويحي وخط �أنابيب املياه املرتبط به وكذا الإ�ضافة املتعلقة ب�إن�شاء م�شروع �شركات معادن للأملنيوم وكذلك الإ�ضافات
املتعلقة مب�شروع �صفائح ال�سيارات اخلا�صة ب�شركة معادن للبوك�سايت والأملنيوم.
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يعر�ض اجلدول التايل عمر اال�ستخدام لفئات املوجودات الأ�سا�سية امل�ستخدم يف حتديد معدل اال�ستهالك ال�سنوي لكل نوع من املمتلكات والآالت واملعدات لدى
ال�شركة.
جدول رقم ( :)40-6عمر اال�ستخدام لفئات املوجودات الأ�سا�سية امل�ستخدم يف حتديد معدل اال�ستهالك ال�سنوي لكل نوع من املمتلكات والآالت واملعدات
لدى ال�شركة.
عدد ال�سنوات

فئة املوجودات
املباين

33- 9

املعدات الثقيلة

20-5

مرافق امل�صانع الثابتة ومرافق تر�شيح اخلام

20-4

املعدات الأخرى

20-4

املعدات املكتبية

10-4

الأثاث والرتكيبات

10-4

املعدات املتنقلة ومعدات الور�ش

10

معدات الكمبيوتر

5-4

موجودات املناجم

8-2

املعدات املعملية ومعدات ال�سالمة

5

ال�سيارات

4

الأعمال املدنية

4

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة يف 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة غري املدققة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

يتم �إيراد املمتلكات والآالت واملعدات ب�سعر التكلفة ال�سابق مطروح ًا منه اال�ستهالك الرتاكمي .ويتم تخ�صي�ص اال�ستهالكات على مدى العمر االقت�صادي
للموجودات ذات ال�صلة �أو العمر التقديري للمنجم �أيهما �أق�صر با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت .تدر�س ال�شركة حالي ًا تغيريات على �سيا�سة اال�ستهالك.
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مقارنة �إجمايل موجودات اال�ستك�شاف والتقومي املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل موجودات اال�ستك�شاف والتقومي املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)41-6إجمايل موجودات اال�ستك�شاف والتقومي املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف
2013م

2012م
(مدققة)

قطاع الفو�سفات
ال�شركة

82.124
62

يونيو 2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)
-

194.028

40.268

25.957

140

41.643

%136

()%100

غري مذكور

%55

نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف

2012م

يونيو 2014م

2013م

(مدققة)

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

(غري مدققة)

قطاع الذهب

61.144

127.306

105.616

119.797

%108

()%17

�إجمايل موجودات اال�ستك�شاف و
التقومي

143.330

347.290

145.884

161.440

%142

()%58

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ت�شري موجودات اال�ستك�شاف والتقومي �إلى التكاليف املتكبدة يف البحث عن الرت�سيبات املعدنية �أو �إجراء املزيد من �أعمال التطوير للموارد املعدنية احلالية
والتكاليف املتكبدة يف امل�شاريع ذات الإمكانيات االقت�صادية .تتم �إ�ضافة جميع تكاليف اال�ستك�شاف والتقومي �إلى ح�ساب النفقات �إلى حني االنتهاء �إلى �إمكانية
حتقيق فائدة اقت�صادية م�ستقبلية.
زادت موجودات اال�ستك�شاف والتقومي مبقدار  204مليون ريال� ،أو  ،% 142من  143.3مليون ريال يف 2011م �إلى  347.3مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى �إجراء �أعمال حفر �إ�ضافية يف حقول اجلالميد و�أن�شطة التنقيب يف �أم وعال ،و�أعمال اال�ستك�شاف والتقومي املرتبطة باحتياطات املعادن ال�صناعية
التي قامت بها ال�شركة؛ واحلفر يف منجمي الدويحي واحلجار فيما يتعلق باحتياطيات الذهب .وعالوة على ذلك ،انخف�ضت موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
مبقدار  201.4مليون ريال� ،أو  ،%58من  347.3مليون ريال يف 2012م �إلى  145.9مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ر�سملة النفقات املقيدة
فيما يتعلق باحتياطيات الفو�سفات يف اجلالميد و�أم وعال .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت ر�سملة النفقات لأعمال اال�ستك�شاف والتقومي املرتبطة مبوارد �شركة معادن
للذهب ومعادن الأ�سا�س و�أعمال التنقيب يف م�شاريع املن�صورة وم�سرة والرجوم للذهب .وعالوة على ذلك ،مل تُظهر موجودات اال�ستك�شاف والتقومي تباينات كبرية
من  145.9مليون ريال يف 2013م �إلى  161.4مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
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مقارنة �إجمايل تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
جدول رقم (� :)42-6إجمايل تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

2012م

فرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف
2013م

(مدققة)

يونيو
2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

قطاع الفو�سفات

-

36.829

28.556

25.625

غري مذكور

()%23

قطاع الذهب

-

5.524

4.826

4.351

غري مذكور

()%13

�إجمايل تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة

-

42.353

33.382

29.975

غري مذكور

()%21

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ت�شري تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة �إلى تكلفة �إزالة النفايات �أو الغطاء ال�صخري من �أجل الو�صول �إلى تر�سيبات املعادن ملنجم قيد الت�شغيل ،وعادة ما يكون
ذلك من املناجم ذات احلفر املك�شوفة .ترتبط تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س مبنجمي ُبلغة واحلجار حيث �إن كليهما من
املناجم ذات احلفر املك�شوفة ويلبي معايري الت�أجيل ،وبالن�سبة ل�شركة معادن للفو�سفات ف�إنها ت�شري �إلى تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة املرتبطة مبنجم الفو�سفات
يف اجلالميد.
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زاد �إجمايل تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة �إلى  42.4مليون ريال يف 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �إعادة ت�صنيف تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة �إلى فئة
منف�صلة .و�إلى جانب ذلك ،انخف�ض �إجمايل تكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة مببلغ  9مليون ريال� ،أو  ،% 21من  33.4مليون ريال يف 2013م كما انخف�ض مرة �أخرى
�إلى  3.4مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى قيد جزء من هذه النفقات يف فرتة الت�شغيل ذات ال�صلة.
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مقارنة �صايف القيم الدفرتية املوحدة لإجمايل املوجودات غري امللمو�سة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م
يعر�ض اجلدول التايل �صايف القيم الدفرتية املوحدة لإجمايل املوجودات غري امللمو�سة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)43-6صايف القيم الدفرتية املوحدة لإجمايل املوجودات غري امللمو�سة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو 2014م.
ال�سنة املالية املنتهية يف

بالألف ريال �سعودي
2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

قطاع الفو�سفات

12.335

19.543

14.757

21.437

%58

()%24

ال�شركة

-

63.937

3.023

7.073

غري مذكور

()%95

قطاع الذهب

-

457

222

707

غري مذكور

()%51

قطاع البنية التحتية

-

244.134

256.182

249.095

غري مذكور

%5

�إجمايل املوجودات غري امللمو�سة

12.335

328.071

274.184

278.311

غري مذكور

()%16

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

متثل املوجودات غري امللمو�سة الربامج امل�شرتاة وحت�سينات الأنظمة وعمليات التحول .ويجري ا�ستهالك املوجودات غري امللمو�سة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على
مدار الأعمار الت�شغيلية املتوقعة.
زادت املوجودات غري امللمو�سة مبقدار  314.8مليون ريال من  12.3مليون ريال يف 2011م �إلى  328.1مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى قيد
موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم يف ر�أ�س اخلري التي مت حتويلها �إلى الهيئة امللكية للجبيل وينبع بح�سب ما هو متفق عليه يف اتفاقية التنفيذ بني ال�شركة
والهيئة امللكية للجبيل وينبع .ت�شمل تكلفة املوجودات غري امللمو�سة �سعر ال�شراء و�أي تكلفة تُعزى مبا�شرة �إلى جتهيز املوجودات من �أجل اال�ستخدام املق�صود.
ويجري ا�ستهالك هذه املوجودات على مدار الفرتة املتبقية التفاقية ا�ستخدام الأرا�ضي واخلدمات بني ال�شركة و�شركة معادن للفو�سفات و�شركات معادن للأملنيوم
وعالوة على ذلك ،انخف�ضت املوجودات غري امللمو�سة مبقدار  53.9مليون ريال� ،أو  ،% 16من  328.1مليون ريال يف 2012م �إلى  274.2مليون ريال يف 2013م،
وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى قيد نفقات التدريب املرتبطة بربنامج ال�شركة للتحول اال�سرتاتيجي (�إتقان) والتي متت ر�سملتها يف ال�سنوات الأولى .وعالوة على
ذلك ،زادت املوجودات غري امللمو�سة مبقدار  4.1مليون من  274.2مليون ريال يف 2013م �إلى  278.3مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الإ�ضافات الأخرى يف الفو�سفات وموجودات ال�شركات مبا يف ذلك ا�ستخدام نظام �أوراكل والتحديث.
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مقارنة ا�ستثمارات ال�شركة املوحدة يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل ا�ستثمارات ال�شركة املوحدة يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة عن الفرتات 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
جدول رقم ( :)44-6ا�ستثمارات ال�شركة املوحدة يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة عن الفرتات 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي

2012م

2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

(مدققة)
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

448.154

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)
441.371

444.852

440.575

()%1

()%1

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ميثل اال�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة ا�ستثمار ال�شركة بن�سبة  %50يف ر�أ�س املال املُ�صدَ ر واملدفوع ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات بدون
ح�صتها يف اخل�سائر يف 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .كما �شملت ا�ستثمارات ال�شركة يف �شركة ال�صحراء ومعادن
للبرتوكيماويات  182مليون ريال يف �صورة نقدية بينما مت تقدمي الـ  268مليون ريال املتبقية يف �صورة عينية .وكان انخفا�ض اال�ستثمار يف �شركة ال�صحراء ومعادن
للبرتوكيماويات ُيعزى �إلى ح�صة ال�شركة يف اخل�سائر حيث �إن �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات يف مرحلة بدء الت�شغيل.
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مقارنة ر�صيد املبالغ املوحدة لل�شركة امل�ستحقة من امل�شاريع امل�شرتكة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل ر�صيد املبالغ املوحدة لل�شركة امل�ستحقة من امل�شاريع امل�شرتكة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م.
جدول رقم ( )45-6ر�صيد املبالغ املوحدة لل�شركة امل�ستحقة من امل�شاريع امل�شرتكة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م.
بالألف ريال �سعودي

نهاية ال�سنة املالية
2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

امل�ستحق من �شركة موزاييك

-

-

450.000

450.000

غري مذكور

%0

امل�ستحق من �شركة �سابك

-

-

270.000

270.000

غري مذكور

%0

الإجمايل امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

-

-

720.000

720.000

غري مذكور

%0

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

متثل املبالغ امل�ستحقة من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة الق�سط الثاين للم�ستحقات التعاقدية فيما يخ�ص م�شروع وعد ال�شمال وفق ًا التفاقية امل�ساهمني املوقعة يف
2013/08/05م .ي�شمل الق�سط الثاين  % 50من �إجمايل ر�سوم امل�شاركة البالغة  1440مليون ريال م�ستحق الدفع يف 2016/06/30م.
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مقارنة �إجمايل املطلوبات اجلارية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل املطلوبات اجلارية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)46-6إجمايل املطلوبات اجلارية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

(غري مدققة)

مطلوبات م�شاريع و�أخرى

1.332.495

2.011.451

2.051.281

2.086.713

%51

%2

امل�صاريف امل�ستحقة

1.503.426

2.905.812

3.261.022

2.070.869

%93

%12

الزكاة امل�ستحقة

141.108

63.600

54.295

14.999

()%55

()%15

ر�سوم امتياز

83.434

91.517

36.430

8.756

%10

()%60

اجلزء املتداول من التزامات
الإيجار التمويلي

-

-

9.882

10.402

-

غري مذكور

اجلزء املتداول من القرو�ض
طويلة الأجل

762.383

861.409

1.198.190

4.923.320

%13

%39

جمموع املطلوبات املتداولة

3.822.846

5.933.789

6.611.101

9.115.060

%55

%11

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
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مقارنة �إجمايل مطلوبات امل�شاريع واملطلوبات الأخرى عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل مطلوبات امل�شاريع واملطلوبات الأخرى عن الفرتات 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)47-6إجمايل مطلوبات امل�شاريع واملطلوبات الأخرى عن الفرتات 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

امل�شاريع

1.014.225

1.692.992

1.753.364

1.638.114

%67

ذمم جتارية

303.113

254.808

234.552

372.414

()%16

()%8

�أخرى

15.157

63.650

63.366

76.185

غري مذكور

()%0

جمموع مطلوبات م�شاريع
و�أخرى

1.332.495

2.011.451

2.051.281

2.086.713

%51

معدل دوران الذمم الدائنة
(عدد الأيام)

914

246

167

751

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
144

%4

%2

متثل مطلوبات م�شاريع و�أخرى ب�صورة �أ�سا�سية ذمم امل�شاريع الدائنة فيما يتعلق بنفقات عقود �إن�شاء امل�شاريع اخلا�صة ب�شركات معادن للأملنيوم ،والذمم
الدائنة التجارية فيما يتعلق بعمليات ت�شغيل �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س .تعدان �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة �أرماز اخلليج
للكيماويات املوردان الرئي�سيان ل�شركة معادن للفو�سفات حيث تو ِّرد �شركة �أرامكو ال�سعودية �إلى �شركة معادن للفو�سفات الغاز الطبيعي والكربيت املُ�سال بينما تو ِّرد
�شركة �أرماز اخلليج للكيماويات �إلى �شركة معادن للفو�سفات املواد الكيماوية امل�ستخدمة يف حت�سني عملية اال�ستفادة من خام الفو�سفات.
زادت مطلوبات امل�شاريع مبقدار  678.8مليون ريال� ،أو  ،% 67من  1.014.2مليون ريال يف 2011م �إلى  1.692.9مليون ريال يف 2012م ،كما زادت مرة �أخرى
مبقدار  60.4مليون ريال� ،أو  ،% 4لت�صل �إلى  1.753.4مليون يف 2013م ،وكان ذلك يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �أن�شطة الإن�شاءات ل�شركات معادن للأملنيوم.
ثم انخف�ضت مطلوبات امل�شاريع �إلى  1.638مليون ريال وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى االنخفا�ض يف مطلوبات امل�شاريع ل�شركات معادن للأملنيوم حيث �إن
امل�شاريع قد اقرتبت على االكتمال.
انخف�ضت الذمم الدائنة التجارية مبقدار  48.3مليون ريال� ،أو  ،% 16من  303.1مليون ريال يف 2011م �إلى  254.8مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى النفقات ذات ال�صلة بدرا�سات اجلدوى يف م�شاريع املن�صورة وم�سرة والرجوم واحلميمة؛ وم�شروع الغ�سل الرذاذي ومقاول الإن�شاء وامل�شرتيات
والهند�سة ملنجم ال�سوق وم�شروع جاذبية الدويحي .كما انخف�ضت الذمم الدائنة التجارية �أي�ض ًا مبقدار  20.2مليون ريال� ،أو  ،% 16من  254.8مليون ريال يف
2012م �إلى  234.6مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى ت�سوية الذمم الدائنة التجارية من قبل �شركة معادن للفو�سفات .وعالوة على ذلك،
زادت الذمم الدائنة التجارية مبقدار  137.9مليون ريال �أو  % 59من  234.6يف عام 2013م �إلى  372.4مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م ،وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة الذمم الدائنة ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ( 95مليون ريال �سعودي) ب�سبب منجم الدويحي وم�شروع
خط �أنابيب املياه.
�شهدت املطلوبات الأخرى زيادة مبقدار  48.5مليون ريال من  15.2مليون ريال يف 2011م �إلى  63.7مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى
�إ�سهام �أحد مقاويل �شركة معادن للأملنيوم مببلغ  38مليون ريال لدعم هدف الأخرية بت�أ�سي�س �صندوق للم�س�ؤولية االجتماعية من �أجل تطوير �أحد امل�شاريع
املجتمعية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،مل تُظهر املطلوبات الأخرى تباين ًا كبري ًا يف 2013م من  63.7مليون ريال يف 2012م �إلى  63.4مليون ريال يف 2013م .وعالوة على
ذلك ،زادت املدفوعات الأخرى مبقدار  12.8مليون ريال� ،أو  ،% 20من  63.4مليون ريال يف 2013م �إلى  76.2مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة املطلوبات الأخرى ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ذات ال�صلة مبنجم الدويحي وم�شروع خط �أنابيب
املياه.
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مقارنة �إجمايل امل�صاريف امل�ستحقة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل امل�صاريف امل�ستحقة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)48-6إجمايل امل�صاريف امل�ستحقة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

امل�شاريع

1.383.056

2.224.324

2.543.896

1.371.591

%61

%14

التجارية

46.044

412.058

447.109

482.214

غري مذكور

%9

املوظفون

48.591

107.095

185.300

123.343

%120

%73

امل�صاريف امل�ستحقة � -شركة
الكوا

25.736

72.647

83.763

79.640

%182

%15

�أعباء مالية

-

89.688

954

14.082

غري مذكور

�إجمايل امل�صاريف امل�ستحقة

1.503.426

2.905.812

3.261.022

2.070.869

%93

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
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()%99
%12

ميثل �إجمايل امل�صاريف امل�ستحقة ب�صفة �أ�سا�سية م�صاريف امل�شاريع والأعمال التجارية واملوظفني �إلى جانب امل�صاريف امل�ستحقة من �شركة الكوا .وت�شمل
م�صاريف امل�شاريع امل�ستحقة ب�صفة �أ�سا�سية املبالغ امل�ستحقة فيما يتعلق بتكاليف مقاويل �إدارة الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والإن�شاءات ل�شركات الأملنيوم.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن مقاويل �إدارة الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والإن�شاءات ل�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والأملنيوم
هم �شركة بكتل و�شركة �سام�سوجن الهند�سية املحدودة و�شركة هيونداي و�شركة �سام�سوجن على التوايل .وترتبط امل�صاريف التجارية امل�ستحقة ب�صفة �أ�سا�سية
ب�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س و�شركة معادن للفو�سفات .كما ترتبط امل�صاريف امل�ستحقة من �شركة الكوا باخلربة الفنية املقدمة �إلى جمموعة �شركات
معادن للأملنيوم �أثناء مرحلة الت�شغيل الأولى ل�شركة معادن للأملنيوم ومرحلة �إن�شاء �شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والأملنيوم.
زادت الذمم الدائنة للم�شاريع مبقدار  841.2مليون ريال� ،أو  ،% 61من  1.383.1مليون ريال يف 2011م �إلى  2.224.3مليون ريال يف 2012م ،كما زادت مرة
�أخرى مبقدار  319.6مليون ريال� ،أو  ،% 14لت�صل �إلى  2.543.9مليون يف 2012م وكان ذلك يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �أن�شطة الإن�شاءات ل�شركات معادن
للأملنيوم .وعالوة على ذلك ،زادت امل�صاريف امل�ستحقة للم�شاريع مبقدار  1.172.3مليون ريال� ،أو  ،% 46من  2.543.9مليون ريال يف 2013م �إلى 1.371.6
مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى قرب اكتمال م�شاريع �شركات معادن للأملنيوم.
زادت امل�صاريف التجارية مببلغ  366.1مليون ريال ،من  46مليون يف 2011م �إلى  412.1مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى بدء الإنتاج
التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم .وعالوة على ذلك ،زادت امل�صاريف التجارية امل�ستحقة مببلغ  35مليون ريال� ،أو  ،% 8من  412.1مليون ريال يف 2012م
�إلى  447.1مليون ريال يف 2013م ،كما زادت مرة �أخرى مببلغ  35.1مليون ريال� ،أو  ،% 8من  447.1مليون ريال يف 2013م �إلى  482.2مليون ريال يف فرتة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة امل�صاريف امل�ستحقة على �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س فيما يت�صل مبنجم
الدويحي وم�شروع خط �أنابيب املياه.
زادت امل�صاريف امل�ستحقة من �شركة الكوا مبقدار  46.9مليون ريال� ،أو  ،% 182من  25.7مليون ريال يف 2011م �إلى  72.6مليون ريال يف 2012م ،وهذا يرجع
يف املقام الأول �إلى ندب موظفي �شركة الكوا �إلى �شركات معادن للأملنيوم من �أجل توفري اخلربة الفنية .وعالوة على ذلك ،زادت امل�صاريف امل�ستحقة من �شركة
الكوا مببلغ  11.2مليون ريال� ،أو  ،% 15من  72.6مليون ريال يف 2012م �إلى  83.8مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �أعداد املوظفني
املنتدبني من �شركة الكوا للقيام ب�أعمال الدعم امل�ؤقت عقب �إغالق امل�صهر يف �شركة معادن للأملنيوم .وعالوة على ذلك ،انخف�ضت امل�صاريف امل�ستحقة من
�شركة الكوا قلي ًال مبقدار  4.1مليون ريال� ،أو  % 4.9من  83.8مليون ريال يف 2013م �إلى  79.6مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
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مقارنة م�ستحقات الزكاة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل م�ستحقات الزكاة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم ( :)49-6م�ستحقات الزكاة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
ال�سنة املالية املنتهية يف

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

الر�صيد الأويل

207.342

141.108

63.600

54.295

()%32

()%55

خم�ص�ص الزكاة

119.548

51.713

55.448

690

()%57

%7

()185.782

()129.221

()64.753

()39.986

()%30

()%50

141.108

63.600

54.295

14.999

()%55

()%15

املدفوع خالل الفرتة
الر�صيد اخلتامي

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

مثلت م�ستحقات الزكاة املخ�ص�صات التي ر�صدتها ال�شركة وفق ًا لالئحة م�صلحة الزكاة والدخل.
انخف�ضت م�ستحقات الزكاة مببلغ  77.5مليون ريال� ،أو  ،% 55من  141.1مليون يف 2011م �إلى  63.6مليون يف 2012م ،كما انخف�ضت مرة �أخرى بواقع 9.3
مليون ريال� ،أو  ،% 15لت�صل �إلى  54.3مليون ريال يف 2013م .ثم �شهدت انخفا�ض ًا �آخر مبقدار  39.3مليون ريال� ،أو  ،% 72لت�صل �إلى  15.0مليون ريال يف فرتة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأولى �إلى الدفعات املقدمة يف ال�سنوات املعنية.
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مقارنة ر�سوم االمتياز امل�ستحقة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل ر�سوم االمتياز امل�ستحقة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم ( :)50-6ر�سوم االمتياز امل�ستحقة املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
ال�سنة املالية املنتهية يف

بالألف ريال �سعودي

2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف 30
يونيو
2013م

(مدققة)
الر�صيد الأويل

54.454

2014م

زيادة(/نق�ص)

2012م

2013م

(غري مدققة)
91.517

83.434

36.430

%53

%10

املخ�ص�صات:
منجم الذهب

82.676

89.952

34.658

7.822

%9

()%61

البوك�سايت منخف�ض الدرجة

1.121

1.252

1.411

669

%12

%13

الكاولني

14

103

136

91

غري مذكور

%33

املغنيزيا

-

121

136

85

غري مذكور

%12

خم�ص�صات ال�سنة ال�سابقة

1.222

1.175

1.487

5.431

()%4

%27

املدفوع �إلى ال�سلطات

()56.053

()84.520

()92.915

()41.772

%51

%10

�إجمايل ر�سوم االمتياز

83.434

91.517

36.430

8.756

%10

()%60

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ميثل �إجمايل ر�سوم االمتياز امل�ستحقة الر�سوم امل�ستحقة للحكومة وفق ًا لنظام التعدين ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي /47م بتاريخ 1425/08/20هـُ .ت�سب
ر�سوم ا�ستنزال املوارد الطبيعية مبعدل  % 25من �صايف الدخل ال�سنوي� ،أو بح�سب رخ�صة التعدين ،ما يعادل �ضريبة الدخل االفرتا�ضية لل�شركات ا�ستناد ًا �إلى
�صايف الدخل ال�سنوي� ،أيهما �أقل.
زادت ر�سوم االمتياز امل�ستحقة مببلغ  8.1مليون ريال� ،أو  ،% 10من  83.4مليون ريال يف 2011م �إلى  91.5مليون ريال يف 2012م ،ثم انخف�ضت بواقع 55.1
مليون ريال� ،أو  ،% 60لت�صل �إلى  36.4مليون ريال يف 2013م .ثم �شهدت انخفا�ض ًا مبقدار  27.7مليون ريال� ،أو  ،% 76لت�صل �إلى  8.8مليون ريال يف فرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأولى �إلى التقلبات يف �صايف دخل �شركة املعادن ال�صناعية و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
ترتبط ر�سوم االمتياز ب�شركة املعادن ال�صناعية و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س .وفيما يتعلق ب�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ،ف�إن الدخل من كل
رخ�صة تعدين يخ�ضع لر�سوم امتياز ،حيث يتم �سداد ر�سوم امتياز �شركة املعادن ال�صناعية للبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنيزيا كر�سوم ثابتة لكل
طن.
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مقارنة �إجمايل املطلوبات غري اجلارية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل املطلوبات غري اجلارية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
جدول رقم (� :)51-6إجمايل املطلوبات غري اجلارية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف يونيو
2013م

2012م

زيادة(/نق�ص)

2014م

(مدققة)

2013م

2012م

(غري مدققة)
غري مذكور

التزامات الإيجار التمويلي

-

-

50.113

44.779

-

خم�ص�صات ردم و اغالق و
�إعادة ت�أهيل املناجم

90.885

90.743

83.491

105.731

()%0

()%8

مزايا املوظفني

139.515

170.955

214.831

241.035

%23

%26

القرو�ض طويلة الأجل

18.815.478

25.809.387

31.544.709

33.649.669

%37

%22

امل�ستحق �إلى �شركاء
امل�شاريع امل�شرتكة

-

52.412

439.533

192.930

غري مذكور

%739

جمموع املطلوبات غري
املتداولة

19.045.878

26.123.497

32.332.677

34.234.145

%37

%24

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
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مقارنة �إجمايل االلتزامات طويلة الأجل املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل االلتزامات طويلة الأجل املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م
جدول رقم (� :)52-6إجمايل االلتزامات طويلة الأجل املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف يونيو
2013م

(مدققة)
احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية

-

-

خم�صوم ًا منها :نفقات مالية مل ت�ستحق بعد

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)
76.710

68.909

()16.715

()13.728

-

غري مذكور

�صايف القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار

-

-

59.995

55.181

-

غري مذكور

اجلزء املتداول املبني �أ�سفل املطلوبات املتداولة

-

-

()9.882

()10.402

-

غري مذكور

اجلزء طويل الأجل من التزام عقود الإيجار التمويلي

-

-

50.113

44.779

-

غري مذكور

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
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متثل التزامات الإيجار التمويلي اتفاق عقد �إيجار مت �إبرامه بني �شركة معادن للأملنيوم يف 2013م ويف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .وقد �أبرمت
�شركة معادن للأملنيوم عقد �إيجار ر�أ�سمايل مع احتاد م�ؤ�س�سات مالية لبع�ض من موجوداتها الت�شغيلية.
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�إجمايل املخ�ص�صات املوحد لل�شركة املتعلق ب�أعمال ردم و�إغالق و�إعادة الت�أهيل املناجم عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل املخ�ص�صات املوحد لل�شركة املتعلق ب�أعمال ردم و�إغالق و�إعادة الت�أهيل املناجم عن الفرتات 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)53-6إجمايل املخ�ص�صات املوحد لل�شركة املتعلق ب�أعمال ردم و�إغالق و�إعادة الت�أهيل املناجم عن الفرتات 2011م و2012م و2013م وفرتة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
بالألف ريال �سعودي

نهاية ال�سنة املالية
2011م

2012م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف يونيو
2013م

(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

مناجم الذهب

90.385

88.693

81.441

103.681

مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنيزيا

500

2.050

2.050

2.050

�إجمايل خم�ص�صات ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم

90.885

90.743

83.491

105.731

()%2
%310
()%0

()%8
%0
()%8

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

متثل خم�ص�صات ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم املبلغ الكامل لتكاليف الإغالق والت�سوية امل�ستقبلية املقدَّرة ملن�ش�آت التعدين الت�شغيلية املختلفة ا�ستناد ًا �إلى
املعلومات املتاحة مع الو�ضع يف احل�سبان خطط الإغالق واللوائح املطبقة .متثل خم�ص�صات ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم املخ�ص�صات التي ر�صدتها معادن
فيما يتعلق مبناجم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س و�شركة املعادن ال�صناعية يف 2011م و2012م و2013م ويف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م .ويجري قيد املطلوبات ملنجم معني ا�ستناد ًا �إلى تاريخ �إنتاجه التجاري بينما يجري قيد النفقات على �أنها متكبدة يف بيان الدخل ومن ثم يتم خف�ضها من
املطلوبات اخلا�صة ب�إغالق املنجم .وال يجري ت�سجيل املطلوبات ل�شركات معادن للأملنيوم حيث �إن امل�شروع ال يزال يف مرحلة التطوير .و�سوف يتم قيد خم�ص�صات
ردم و�إغالق املناجم ل�شركة معادن للفو�سفات ا�ستناد ًا �إلى ا�ستكمال �أعمال تقدير كانت قيد التنفيذ يف  30يونيو 2014م .و�سوف يو�ضع يف االعتبار خالل �أعمال
التقدير هذه م�صنع الفو�سفات وردم و�إغالق املناجم و�أعمال �إعادة الت�أهيل ،مبا يف ذلك �إخراج املن�ش�آت من اخلدمة وتفكيكها �أو �إزالة النفايات ومعاجلتها و�إعادة
ت�أهيل املوقع والأرا�ضي ،علما ب�أن ال�شركة تتوقع ب�أن قيمة تلك املخ�ص�صات �ستكون حوايل  7.5مليون ريال �سعودي.
انخف�ضت خم�ص�صات ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم مبقدار  1.7مليون� ،أو  ،% 2من  90.4مليون ريال يف 2011م �إلى  88.7مليون ريال يف 2012م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى النفقات املتكبدة فيما يتعلق مبنجم مهد الذهب .وعالوة على ذلك ،انخف�ضت خم�ص�صات �إغالق مناجم الذهب والت�سوية مبقدار 7.3
مليون ريال� ،أو  ،% 8من  88.7مليون ريال يف 2012م �إلى  81.4مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى منجم احلجار حيث كان تاريخ �إغالقه
الأويل املتوقع يف 2014م .فقد مت ا�ستكمال درا�سة جدوى ملنجم احلجار مع الرتكيز على تقديرات املوارد واالحتياطيات التي مت ا�ستكمالها يف  15مايو 2013م وكان
النموذج املايل للم�شروع قيد التقييم .و�سوف جتري مراجعة تاريخ الإغالق ا�ستناد ًا �إلى ا�ستكمال النموذج املايل حول جدوى منجم احلجار .وعالوة على ذلك،
زادت خم�ص�صات �إغالق مناجم الذهب والت�سوية مبقدار  22.2مليون ريال من  81.4مليون ريال يف 2013م �إلى  103.7مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى املخ�ص�صات الإ�ضافية املر�صودة فيما يتعلق مبنجم ال�سوق ،والذي بد�أ �أن�شطة التعدين.
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ت�شمل مزايا املوظفني املخ�ص�صات النظامية ملكاف�آت نهاية اخلدمة التي تطبقها ال�شركة مبا يتما�شى مع اللوائح املحلية وخطة مدخرات املوظفني .وقد مت ت�صميم
خطة مدخرات املوظفني خ�صي�ص ًا من قبل ال�شركة وفق ًا للمادة  145من لوائح العمل املعتمدة مبوجب القرار رقم  424بتاريخ 1420/4/6هـ ال�صادر من معايل
وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ووفق ًا لالئحة العمل الداخلية لل�شركة .وقد مت تطبيق خطة املدخرات هذه حتى ي�ستطيع املوظفون ال�سعوديون التوفري وا�ستثمار
مدخراتهم لت�أمني م�ستقبلهم �إلى جانب حتفيزهم على موا�صلة العمل لدى ال�شركة.
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 6 6 6 -66 -6المستحق إلى شركاء المشاريع المشتركة

مقارنة �إجمايل الأر�صدة املوحدة امل�ستحقة ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل الأر�صدة املوحدة امل�ستحقة ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم (� :)54-6إجمايل الأر�صدة املوحدة امل�ستحقة ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي

2012م

2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف يونيو
2013م

زيادة(/نق�ص)

2014م

(مدققة)

2013م

2012م

(غري مدققة)

امل�ستحق �إلى �شركة الكوا

-

52.412

139.561

192.930

غري مذكور

%166

امل�ستحق �إلى �شركة موزاييك

-

-

187.482

-

-

غري مذكور

امل�ستحق �إلى �شركة �سابك

-

-

112.489

-

-

غري مذكور

الإجمايل امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع
امل�شرتكة

-

52.412

439.533

192.930

غري مذكور

غري مذكور

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ميثل الإجمايل امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة الإ�سهامات الر�أ�سمالية من �شريك امل�شروع ملجموعة �شركات معادن للأملنيوم و�شركة الكوا و�شركاء م�شروع
وعد ال�شمال و�شركة موزاييك و�شركة �سابك.
كان الر�صيد امل�ستحق من �شركة الكوا  52.4مليون ريال يف 2012م ،ثم زاد مبقدار  87.2مليون ريال� ،أو  ،% 166لي�صل �إلى  139.6مليون ريال يف 2013م ،كما
زاد مرة �أخرى مبقدار  53مليون ريال� ،أو  ،% 38من  140مليون ريال يف 2013م لي�صل �إلى  193مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م،
وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الإ�سهام الر�أ�سمايل املقدم من �شركة الكوا من �أجل تو�سعة مزيج منتجات �شركات معادن للأملنيوم يف ر�أ�س اخلري ،لي�شمل �صفائح
ال�سيارات املعاجلة باحلرارة وغري املعاجلة باحلرارة و�ألواح خمزون رقائق التغليف.
بلغت املبالغ امل�ستحقة ل�شركة موزاييك و�شركة �سابك  187مليون ريال و 112مليون ريال يف 2013م على التوايل ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الإ�سهامات
الر�أ�سمالية ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات التي ت�أ�س�ست لتطوير م�شروع وعد ال�شمال ب�صفتهم اجلهات الراعية للم�شروع.
 6 6 6 -66 -6القروض طويلة األجل  -هيكل التمويل

ملخ�ص القرو�ض طويلة الأجل التي ا�ستفادت منها معادن و�شركاتها التابعة كما يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل القرو�ض طويلة الأجل لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم ( :)55-6القرو�ض طويلة الأجل لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
املُقرِ�ض

التاريخ

حد الت�سهيل

مواعيد
ال�سداد

اال�ستحقاق

معدل العمولة

الر�صيد كما يف  30يونيو 2014م
(بالألف ريال �سعودي)

قطاع الفو�سفات � -شركة معادن للفو�سفات
�صندوق اال�ستثمارات
العامة

2008/07/14م

4.000.000

ن�صف
�سنوي

2023/12/31م

الليبور +
%0.5

3.168.001

البنوك الإ�سالمية
والتجارية

*2008/06/15م

10.355.205

ن�صف
�سنوي

2023/12/31م

الليبور +
(� 0.5إلى
)%1.15

8.823.882
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املُقرِ�ض

التاريخ

�صندوق التنمية

2009/04/29م

حد الت�سهيل
600.000

مواعيد
ال�سداد
ن�صف
�سنوي

اال�ستحقاق
2019/06/19م

معدل العمولة
-

الر�صيد كما يف  30يونيو 2014م
(بالألف ريال �سعودي)
500.000

قطاع الأملنيوم � -شركة معادن للأملنيوم
�صندوق اال�ستثمارات
العامة

2010/12/27م

4.875.000

ن�صف
�سنوي

2026/06/30م

الليبور +
%1.5

4.875.000

البنوك الإ�سالمية
والتجارية

2010/11/30م

6.735.000

ن�صف
�سنوي

2026/06/30م

** الليبور/
ال�سيبور +
(� 1.65إلى
)%2.75

6.735.000

�صندوق التنمية

2012/10/16م

600.000

ن�صف
�سنوي

2020/06/07م

-

570.000

ت�سهيل املرابحة
بالريال

 30مار�س 2014م

375.00

2016/03/31

ال�سيبور +
%1.75

375.000

قطاع الأملنيوم � -شركة معادن للدرفلة
�صندوق اال�ستثمارات
العامة

2010/12/27م

3.078.750

ن�صف
�سنوي

2026/06/30م

الليبور +
%1.5

2.321.849

البنوك الإ�سالمية
والتجارية

2010/11/30م

1.041.000

ن�صف
�سنوي

2026/06/30م

ال�سيبور +
(� 1.65إلى
)%2.45

774.852

�صندوق التنمية

2012/10/16م

600.000

ن�صف
�سنوي

2021/07/19م

-

540.000

قطاع الأملنيوم � -شركة معادن للبوك�سايت والأملنيوم
�صندوق اال�ستثمارات
العامة

2011/11/27م

3.750.000

ن�صف
�سنوي

2028/06/30م

الليبور +
%1.5

3.220.543

البنوك الإ�سالمية
والتجارية

2011/10/16م

3.718.213

ن�صف
�سنوي

2027/06/30م

** الليبور/
ال�سيبور +
(� 1.45إلى
)%2.4

3.248.862

900.000

ن�صف
�سنوي

***2024/04/24

-

مل تتم اال�ستفادة منه

�صندوق التنمية

2014/01/26م

الدارة العامة
احتاد بنوك جتارية

2012/12/18م

9.000.000

-

-

ال�سيبور +
%0.85

جمموع القرو�ض طويلة الأجل

3.248.862
38.572.990

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
* مل تقدم ال�شركة �أية �ضمانات �شخ�صية مقابل الت�سهيالت املمنوحة
** مت جتديد اتفاقيات الوكالة مع الراجحي وعقود الإيجار املحددة يف 2009/02/14م
*** ي�سري �سعر ال�سيبور على �شرائح القرو�ض امل�سجلة بالريال ال�سعودي بينما ت�سري �أ�سعار الليبور على �شرائح القرو�ض امل�سجلة بالدوالر الأمريكي

متثل القرو�ض طويلة الأجل القائمة التي ح�صلت عليها �شركة معادن للفو�سفات و�شركات معادن للأملنيوم واالدارة العامة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م .وقد كانت القرو�ض التي ح�صلت عليها �شركة معادن للفو�سفات و�شركات معادن للأملنيوم بهدف متويل �إن�شاء امل�شاريع ذات ال�صلة .وقد بد�أت �شركة
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معادن للفو�سفات �سداد القرو�ض يف 2012م .ومن املقرر �أن يبد�أ ال�سداد من قبل �شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والأملنيوم
يف 2014م و2016م و2017م على التوايل.
وقد مت احل�صول على الت�سهيل االئتماين الدوار املركب من قبل االدارة العامة للوفاء مبتطلباتها من ال�سيولة .وقد بلغت امل�سحوبات حتى  30يونيو 2014م 3.420
مليون ريال ،وهذا يعود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى متطلبات تلبية التكاليف املتكبدة يف تنفيذ م�شروع وعد ال�شمال والتكاليف امل�ستمرة مل�شروع املنجم وامل�صفاة الذي تتولى
�إن�شا�ؤه �شركة معادن للبوك�سايت والأملنيوم.
وقد منحت �شركة معادن للفو�سفات و�شركات معادن للبوك�سايت والأملنيوم و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة �صندوق التنمية ال�ضمانات التالية فيما
يتعلق بالتمويل املقدَّم من ال�صندوق:
 رهن عقاري على موجودات ثابتة؛
 تنازل عن بوال�ص الت�أمني؛
 تنازل عن احلقوق التقنية.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للموجودات مو�ضوع الرهون العقارية ل�صندوق التنمية  16.699مليون ريال من قيمة املمتلكات والآالت واملعدات �إلى جانب 35.751
مليون ريال من الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن اجلهات الراعية لكل من �شركة معادن للفو�سفات و�شركات معادن للبوك�سايت والأملنيوم و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة
قد منحت �صندوق التنمية �ضمانات م�ؤ�س�سية بح�سب الن�سبة والتنا�سب مع م�ساهمتهم يف ال�شركة ذات ال�صلة.
ت�ستفيد الت�سهيالت الإ�سالمية والتجارية وت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي ب�شكل غري مبا�شر من �ضمان �صندوق التنمية من خالل التنازل عن
العوائد املتبقية الذي تقوم ال�شركة مبوجبه بالتنازل عن حقوقها يف �أي عوائد متبقية يف حالة تنفيذ �صندوق التنمية لل�ضمان .كما ت�ستفيد هذه الت�سهيالت كذلك
من �ضمانات حمددة على احل�سابات البنكية وحقوق تلقي الدعم من امل�ساهمني واحلقوق املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات م�شاريع حمددة.
وعالوة على ذلك ف�إن الت�سهيل الدوار املركب الذي ح�صلت عليه االدارة العامة لي�س م�ضمون ًا �أو خا�ضع ًا ل�ضمانات .وبا�ستثناء ما ورد �أعاله فال يوجد �أي رهن �أو
حقوق �أو ر�سوم على ممتلكات ال�شركة �أو �شركاتها التابعة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ومل ت�صدر ال�شركة �أي �صكوك �أو �سندات �أو �أي �أدوات دين �أخرى حتى تاريخ هذه الن�شرة.

6 66 -6حقوق ملكية المساهمين
مقارنة �إجمايل حقوق ملكية امل�ساهمني املوحد لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
يعر�ض اجلدول التايل �إجمايل حقوق ملكية امل�ساهمني املوحد لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
جدول رقم (� :)56-6إجمايل حقوق ملكية امل�ساهمني املوحد لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م.
نهاية ال�سنة املالية

بالألف ريال �سعودي
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

9.250.000

9.250.000

9.250.000

9.250.000

%0

%0

االحتياطي النظامي:
عالوة �إ�صدار

5.250.000

5.250.000

5.250.000

5.250.000

%0

%0

حتويالت من �صايف
الدخل

284.328

393.422

561.660

561.660

%38

%43

الأرباح املبقاة

2.202.109

3.183.958

4.698.099

5.194.074

%45

%48
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بالألف ريال �سعودي

نهاية ال�سنة املالية
2011م

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
يونيو
2013م

2012م
(مدققة)

2014م

زيادة(/نق�ص)
2012م

2013م

(غري مدققة)

حقوق امللكية غري
امل�سيطرة

3.718.564

5.007.283

5.247.692

6.827.074

%35

%5

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني

20.705.001

23.084.663

25.007.450

27.083.645

%11

%8

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�شركة عن ال�سنتني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة وغري املدققة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

 6 66 -66 -6رأس المال

بلغ �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة  9.250مليون ريال موزعة على  925مليون �سهم بقيمة  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد كما يف  30يونيو 2014م .فيما عدا ما
يتوجب ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ،فلم يتم �أي تعديل على ر�أ�س مال ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تاريخ هذه الن�شرة.
وال يوجد �أي خيار على ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
 6 66 -66 -6االحتياطي النظامي

يت�ألف �إجمايل االحتياطي النظامي من مكونني هما عالوة �إ�صدار وحتويالت من �صايف الدخل يف 2011م و2012م و2013م ،ويف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م ت�شمل عالوة �إ�صدار عالوة مبقدار  10رياالت �سعودية لل�سهم فيما يتعلق ب�إ�صدار  525مليون �سهم عادي وقت االكتتاب العام الأويل لل�شركة يف
2008م .وقد مت التحويل من �صايف الدخل وفق ًا لالئحة ال�شركات ال�سعودية التي تتطلب االحتفاظ باحتياطي نظامي .وهذا االحتياطي غري متاح لتوزيعات الأرباح.
 6 66 -66 -6األرباح المبقاة

متثل الأرباح املبقاة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م �صايف الدخل الرتاكمي لل�شركة منذ بدء العمليات .زادت الأرباح املبقاة مببلغ  981.9مليون
ريال� ،أو  ،% 45من  2.202.1مليون ريال يف 2011م �إلى  3.184مليون ريال يف 2012م ،ثم زادت مرة �أخرى بواقع  1.514.1مليون ريال� ،أو  ،% 48لت�صل �إلى
 4.698.1مليون ريال يف 2013م .ثم �شهدت زيادة �إ�ضافية مبقدار  496.0مليون ريال ،لت�صل �إلى  5.149.1مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م ،وهذا يتما�شى مع التحركات يف دخل ال�شركة ال�صايف.
 6 66 -66 -6حقوق الملكية غير المسيطرة

ترتبط حقوق امللكية غري امل�سيطرة بحقوق امللكية غري امل�سيطرة يف ال�شركة ويف �شركة معادن للفو�سفات و�شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات.
زادت حقوق امللكية غري امل�سيطرة مبقدار  1.288.7مليون ريال� ,أو  ,% 35من  3.718.6مليون ريال يف 2011م �إلى  5.007.3مليون ريال يف 2012م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى احل�صة من الدخل ال�صايف البالغة  393مليون ريال من �شركة معادن للفو�سفات ،واملدفوعات لزيادة ر�أ�س املال يف �شركات معادن
للأملنيوم بواقع  900مليون ريال .وعالوة على ذلك ،زادت حقوق امللكية غري امل�سيطرة مبقدار  240.4مليون ريال� ،أو  ،% 5من  5.007.3مليون ريال يف 2012م
لت�صل �إلى  5.247.7مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى تراجع الإ�سهامات ب�سبب توزيعات الأرباح من قبل �شركة معادن للفو�سفات ،والتي
عادلت  450مليون ريال يف 2013م .و�إلى جانب ذلك ،زادت حقوق امللكية غري امل�سيطرة بواقع  1.580.2مليون ريال من  5.247.7مليون ريال يف 2013م �إلى
 6.827.9مليون ريال يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  20يونيو 2014م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الإ�سهام يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات من قبل
اجلهات الراعية عقب 2014/01/27م.
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6 66 -6التعهدات واإللتزامات المحتملة
املطلوبات املحتملة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
يعر�ض اجلدول التايل التعهدات والإلتزامات املحتملة لل�شركة عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم ( :)57-6التعهدات والإلتزامات املحتملة لل�شركة عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
 30يونيو 2014م

بالألف ريال �سعودي
النفقات الر�أ�سمالية

17.148.555

ال�ضمانات ل�صالح �أرامكو ال�سعودية عن توريدات خمزون الديزل والغاز امل�ستقبلية

220.962

ال�ضمانات لتطوير م�شروع الأملنيوم

225.000

�أخرى

157

�إجمايل التعهدات والإلتزامات املحتملة

17.594.675

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

المخصصات الرأسمالية للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2014م

يعر�ض اجلدول التايل املخ�ص�صات الر�أ�سمالية لل�شركة عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
جدول رقم ( :)58-6املخ�ص�صات الر�أ�سمالية لل�شركة عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
 30يونيو 2014م

بالألف ريال �سعودي
�شركة معادن للفو�سفات

277.202

االدارة العامة

394.843

�شركة معادن للأملنيوم

188.033

�شركات معادن للبوك�سايت والأملنيوم

1.967.414

�شركة معادن للدرفلة

784.317

معادن للبنية التحتية

970.718

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

12.688.870

�شركة املعادن ال�صناعية

157

معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

245.000

�إجمايل النفقات الر�أ�سمالية املخ�ص�صة

17.516.555

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ترتبط املخ�ص�صات الر�أ�سمالية ل�شركة معادن للفو�سفات ب�صفة �أ�سا�سية بتطوير م�شروع وعد ال�شمال وفيالت املطرفية ،بينما ترتبط املخ�ص�صات الر�أ�سمالية
لالدارة العامة يف املقام الأول بتطوير م�شروع �صفائح ال�سيارات .وعالوة على ذلك ،ف�إن املخ�ص�صات الر�أ�سمالية ل�شركات معادن للأملنيوم و�شركات معادن
للبوك�سايت والأملنيوم ترتبط ب�صفة �أ�سا�سية بامل�شاريع قيد الإن�شاء و�إن�شاء منجم الدويحي .وعالوة على ذلك ،ف�إن املخ�ص�صات الر�أ�سمالية لل�شركة للبنية التحتية
ترتبط ب�صفة �أ�سا�سية بتطوير مرافق الإ�سكان يف ر�أ�س اخلري.
متثل التعهدات والإلتزامات املحتملة املرتبطة بالنفقات الر�أ�سمالية الأن�شطة املرتبطة ب�إن�شاء وتطوير البنية التحتية يف ر�أ�س اخلري .ترتبط خم�ص�صات النفقات
الر�أ�سمالية يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م يف املقام الأول بتطوير م�شروع الإ�سكان الذي تقوم بتنفيذه �شركة معادن للبنية التحتية يف ر�أ�س اخلري.
تلقت ال�شركة خطاب ائتمان لتطوير �شركات معادن للأملنيوم من �شركة الكوا فيما يتعلق بح�صتهم التنا�سبية البالغة  % 25.1من �إجمايل خطابات االئتمان التي
قدمتها ال�شركة �إلى احلكومة.
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وت�شري «ال�ضمانات الأخرى» �إلى ال�ضمانات التي قدمها �صندوق التنمية لت�سهيالت التمويل التي ا�ستفادت منها �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن للفو�سفات
وفق الن�سبة والتنا�سب مع م�ساهمة كل منهم البالغة  % 74.9و % 70على التوايل.

6 66 -6التدفقات النقدية
مقارنة قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
جدول رقم ( :)59-6قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2011م

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة
الت�شغيلية

2012م

13.167

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

2.174.444

1.813.849

2013م
()%17

غري مذكور

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة
اال�ستثمارية

()4.978.813

()9.088.890

()10.278.352

%83

%13

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة
التمويلية

7.087.971

8.045.182

6.625.932

%14

()%18

الزيادة (النق�صان) يف النقد وما يف حكمه

2.122.325

1.130.736

()1.838.571

()%47

()%263

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

2.922.153

5.044.478

6.175.214

%73

%22

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

5.044.478

6.175.214

4.336.643

%22

()%30

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

جاء ر�صيد النقد وما يف حكمه يف 2011م مدفوع ًا ب�سحوبات القرو�ض التي انعك�ست يف التدفقات النقدية الناجتة من �أن�شطة التمويل لإن�شاء امل�شاريع ل�شركات
معادن للأملنيوم وم�شاريع �شركة معادن للفو�سفات .ويف عام 2012م ،جاء ر�صيد النقد وما يف حكمه مدفوع ًا مرة �أخرى بالتوزيعات النقدية التي مت توجيهها
لإن�شاء م�شاريع �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن للفو�سفات .وكان ر�صيد النقد وما يف حكمه يف 2013م مدفوع ًا بالنقد امل�ستخدم لتمويل �أن�شطة �إن�شاء
م�شاريع �شركة معادن للأملنيوم.
مقارنة قائمة التدفقات النقدية لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م
يعر�ض اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)60-6قائمة التدفقات النقدية لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
بالألف ريال �سعودي
�صايف التدفقات النقدية الناجتة من(/التدفقات النقدية
امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

2013م
77.256

زيادة(/نق�ص)
2014م

127.577

يونيو 2014م
غري مذكور

()6.551.357

()6.787.145

()%4

5.058.296

7.011.812

()%39

352.245

()%125

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

6.175.214

4.336.643

()%30

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

4.759.408

4.688.888

()%1

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
الزيادة (النق�صان) يف النقد وما يف حكمه

()1.415.806

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
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كان ر�صيد النقد وما يف حكمه لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م مدفوع ًا ب�صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل مبا يعك�س ال�سحب من
الت�سهيالت املتاحة لتمويل �إن�شاء م�شاريع �شركات معادن للأملنيوم.
 6 66 -66 -6التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

مقارنة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من �أن�شطة الت�شغيل يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
يعر�ض اجلدول التايل التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من �أن�شطة الت�شغيل عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
جدول رقم ( :)61-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من �أن�شطة الت�شغيل عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2011م

�صايف الدخل قبل الزكاة

زيادة(/نق�ص)

2012م
1.531.540

657.627

2013م
1.871.524

2012م
%133

2013م
%22

التعديالت لبنود التدفقات غري النقدية:
عك�س قيد خم�ص�ص خمزون مواد متقادمة

()151

()4.222

()2.266

اال�ستهالكات

174.150

1.002.438

1.018.792

ا�ستهالك ر�سوم تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة*

20.158

-

-

(ت�سوية)�/شطب املمتلكات والآالت واملعدات

8.973

2.243

()47

()%96
%476
غري مذكور
()%75

غري مذكور
%2
()%102

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

-

41.616

71.975

غري مذكور

%73

اطفاء املوجودات غري امللمو�سة

-

22.652

20.011

غري مذكور

()%12

ت�سوية�/شطب املوجودات غري امللمو�سة

-

-

59.649

-

احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

1.846

3.302

3.481

%79

%5

خم�ص�صات ر�سوم امتياز

85.033

92.603

37.828

%9

()%59

خم�ص�صات مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

35.231

41.253

52.393

%17

%27

الإ�سهام يف خطة مدخرات املوظفني

8.452

13.100

13.760

%55

%5

املخ�ص�صات خل�سارة املخزون

-

-

65.877

-

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

()65.026

()75.156

()26.628

()%13

غري مذكور

غري مذكور
()%59

التغريات يف ر�أ�س املال العامل
الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى

()451.551

()81.527

()197.405

املخزون

()251.927

()527.986

()1.007.678

الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدما

()252.601

()62.240

()72.934

امل�ستحقات من احلكومة

61.046

-

الذمم الدائنة للم�شاريع والذمم الدائنة الأخرى  -التجارية

232.708

189

()%82

%142

%110

%91

()%75

%17

()20.541

()%100

غري مذكور

امل�صاريف امل�ستحقة  -التجارية

19.286

398.784

113.256

غري مذكور

()%72

التدفقات النقدية من العمليات

269.053

2.412.789

2.001.047
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بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية

2012م

2013م

()%30

()%50

ر�سوم امتياز امل�سددة

()56.053

()84.520

()92.915

%51

%10

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

()10.028

()15.115

()14.903

%51

()%1

ال�سحب من خطة مدخرات املوظفني

()3.485

()7.798

()7.374

%124

()%5

خم�ص�صات ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم

()539

()1.692

()7.253

%214

%329

غري مذكور

()%17

الزكاة امل�سددة

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

2011م

2012م

()185.782

()129.221

زيادة(/نق�ص)

2.174.444

13.167

2013م
()64.753

1.813.849

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م
*مل يتبع ا�ستهالك نفقات ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة نهج 2011م ب�سبب �إعادة ت�صنيف نفقات ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة.

�شملت التدفقات النقدية ال�صافية من �أن�شطة الت�شغيل يف 2011م الإ�سهام ب�أرباح نقدية من �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ومبيعات الأمونيا من �شركة معادن
للفو�سفات ،عقب بدء عمليات الأمونيا التجارية يف �أكتوبر 2011م .زاد �صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل مبقدار  2161.6مليون ريال من  13.2مليون
ريال يف 2011م �إلى  2174.4مليون يف 2012م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �إ�سهامات الأرباح النقدية الإ�ضافية من �شركة معادن للفو�سفات والناجتة عن بدء
الت�شغيل التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف فرباير 2012م .وعالوة على ذلك ،انخف�ض �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية مبقدار 360.6
مليون ريال� ،أو  ،% 17من  2174.4مليون ريال يف 2012م �إلى  1813.8مليون يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة متطلبات ر�أ�س املال العامل ل�شركة
معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم ،ب�سبب زيادة حجم �إنتاج �شركة معادن للفو�سفات وبدء �إنتاج �شركة معادن للأملنيوم على التوايل.
مقارنة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة الت�شغيلية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م وذات الفرتة من 2014م.
يعر�ض اجلدول التايل التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة الت�شغيلية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)62-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة الت�شغيلية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من
2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

بالألف ريال �سعودي

�صايف الدخل قبل الزكاة

2013م

2014م

391.130

643.745

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م
%65

التعديالت لبنود التدفقات غري النقدية:
526.763

اال�ستهالكات

()59

ت�سوية�/شطب املمتلكات والآالت واملعدات

548.589
()1.368

%4
%2236

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

37.367

25.672

()%31

اطفاء املوجودات غري امللمو�سة

10.257

10.764

%5

احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة حتت �سيطرة امل�شرتكة

1.288

796

()%38

خم�ص�صات ر�سوم امتياز

19.480

14.098

()%28

خم�ص�صات مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

19.463

27.187

%40

الإ�سهام يف خطة مدخرات املوظفني

11.426

9.052

()%21

املخ�ص�صات خل�سارة املخزون

-

43.918

%0

()5.310

()%69

()16.891

الدخل من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
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بالألف ريال �سعودي

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م

2014م

التغريات يف ر�أ�س املال العامل
الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى

()183.893

()326.546

%78

املخزون

()593.032

()730.870

%23

الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدما

()95.436

()157.114

%65

الذمم الدائنة للم�شاريع والذمم الدائنة الأخرى  -التجارية

()69.563

150.681

()%317

امل�صاريف امل�ستحقة  -التجارية

198.696

()26.852

()%114

التدفقات النقدية من العمليات

256.996

226.443

%1898

الزكاة امل�سددة

()64.753

()39.986

()%38

ر�سوم االمتياز امل�سددة

()92.915

()41.772

()%55

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

()11.392

()7.575

()%34

ال�سحب من خطة مدخرات املوظفني

()8.794

()2.459

()%72

خم�ص�صات ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم

()1.886

()7.073

%275

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

77.256

%65

127.577

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

كان �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م مدفوع ًا بالأرباح النقدية الناجتة ب�صفة �أ�سا�سية من
عمليات ت�شغيل �شركة معادن للفو�سفات عقب بدء الت�شغيل التجاري ل�سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف 2012م .وت�أثر �صايف التدفقات النقدية خالل فرتة ال�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م من الأن�شطة الت�شغيلية بزيادة الأرباح النقدية من العمليات الت�شغيلية ب�سبب ارتفاع �أحجام املبيعات الذي يعزى يف املقام الأول
�إلى زيادة �أن�شطة الأ�سمدة من جانب �شركة معادن للفو�سفات و�أن�شطة الأملنيوم من جانب �شركة معادن للأملنيوم.
 6 66 -66 -6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

مقارنة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة اال�ستثمارية يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة الأن�شطة اال�ستثمارية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
جدول رقم ( :)63-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة الأن�شطة اال�ستثمارية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2011م

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

الدخل من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

99.362

66.584

41.775

اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

2.578.683

3.108.178

3.003.763

()40.756

�إ�ضافات �إلى املمتلكات وامل�صانع واملعدات

()4.852

الإ�ضافات �إلى تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

()230.238

الإ�ضافات �إلى الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

()8.174.976

()13.587.865

الإ�ضافات �إلى موجودات اال�ستك�شاف و التقومي

()49.015

()228.063

-
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2012م

2013م

()%33

()%37

%21

()%3

غري مذكور

%54

غري مذكور

-

()12.543.035

%66

()%8

()236.749

%365

%4

()62.689
-

بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2011م

الإ�ضافات �إلى �إجمايل نفقات تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة

-

�إ�ضافات �إلى موجودات غري ملمو�سة

()1.992

اال�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

()181.730

2012م
()30.730
()50.876

امل�ستحقات من �شريك امل�شاريع امل�شرتكة

-

-

زيادة(/نق�ص)
2013م
()63.004
()739

()720.000

2013م

2012م
-

%105

غري مذكور

()%99

غري مذكور

-

مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -امل�شاريع

768.497

678.767

60.372

()%12

()%91

امل�صاريف امل�ستحقة  -امل�شاريع

217.448

995.871

241.954

%358

()%76

%83

%13

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار

()9.088.890

()4.978.813

()10.278.352

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

*مل تظهر الإ�ضافات �إلى تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة يف 2012م و2013م ب�سبب �إعادة ت�صنيف تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة
ميثل النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية �أن�شطة الإن�شاء التي مت تنفيذها فيما يتعلق مب�شاريع �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن للفو�سفات يف 2011م،
وهو ما ينعك�س يف الإ�ضافات �إلى الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ .وقد تركزت اال�ستفادة النقدية املطلوبة لأن�شطة الإن�شاء يف 2012م و2013م ب�صفة �أ�سا�سية يف
�شركات معادن للأملنيوم حيث �إن م�صنع الأمونيا و�سماد �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم بد�أ العمليات التجارية يف 2011م و2012م على التوايل .كما ارتبطت
التدفقات النقدية الداخلة من الأن�شطة اال�ستثمارية يف املقام الأول با�ستحقاق ودائع ق�صرية الأجل يف 2011م و2012م و2013م على التوايل.
مقارنة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة اال�ستثمارية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م وذات الفرتة من 2014م
يعر�ض اجلدول التايل التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة اال�ستثمارية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من
2013م
جدول رقم ( :)64-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة اال�ستثمارية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة
من 2013م.
فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

بالألف ريال �سعودي

2013م
الدخل من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

31.869

2014م
5.328

زيادة(/نق�ص)
يونيو 2014م
()%83

اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

76.638

()664.744

()%967

�إ�ضافات �إلى املمتلكات وامل�صانع واملعدات

-

()662

-

الإ�ضافات �إلى الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

()6.336.978

()4.805.744

()%24

الإ�ضافات �إلى موجودات اال�ستك�شاف والتقومي

()238.321

()15.556

()%93

الإ�ضافات �إلى �إجمايل نفقات تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة

()31.423

()22.266

()%29

�إ�ضافات �إلى موجودات غري ملمو�سة

()59.697

()4.952

()%92

امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

()41.000

مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -امل�شاريع

357.603

-

()%100

()115.250

غري مذكور

امل�صاريف امل�ستحقة  -امل�شاريع

()310.049

()1.163.300

%275

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار

()6.551.357

()6.787.145

-

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
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تركز �إجمايل النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ب�صفة
�أ�سا�سية على �إن�شاء امل�شاريع من قبل �شركات معادن للأملنيوم.
 6 66 -66 -6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

مقارنة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة التمويلية يف ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
يعر�ض اجلدول التايل التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة التمويلية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
جدول رقم ( :)65-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة التمويلية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2011م

زيادة(/نق�ص)
2013م

2012م

2013م

2012م

التزامات الإيجار التمويلي

-

-

59.995

-

غري مذكور

�إجمايل العائدات من القرو�ض طويلة الأجل امل�ستلمة

6.060.774

7.092.935

6.072.104

%17

()%14

امل�ستحق �إلى �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

-

52.412

387.121

غري مذكور

%639

�صايف املدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من حقوق امللكية
غري امل�سيطرة

899.187

899.835

556.712

%0

()%38

الزيادة يف ر�أ�س املال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة

128.010

-

-

توزيعات الأرباح املدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

-

-

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

7.087.971

8.045.182

غري مذكور

()450.000
6.625.932

-

-

غري مذكور

%14

()%18

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

جاء �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية مدفوع ًا يف املقام الأول ب�صايف العائدات من القرو�ض طويلة الأجل يف 2011م من جمموعة من البنوك
التجارية و�صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي و�صندوق التنمية التي ح�صلت عليها �شركة معادن للفو�سفات و�شركات معادن للأملنيوم على التوايل .ويف عام
2012م ،بد�أت �شركة معادن للفو�سفات يف �سداد قرو�ض طويلة الأجل ،لكن جرت �سحوبات �إ�ضافية من قبل �شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا و�شركة معادن للدرفلة لتمويل �إن�شاء امل�شاريع مما ترتب عليه زيادة �صايف العائدات من القرو�ض طويلة الأجل بواقع  1032.1مليون ريال� ،أو ،% 17
من  6060.8مليون ريال يف 2011م �إلى  7092.9مليون ريال يف 2012م .كما انخف�ض �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية مبقدار  1419.3مليون
ريال� ،أو  ،% 18من  8045.2مليون ريال يف 2012م �إلى  6625.9مليون ريال يف 2013م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �سداد قرو�ض طويلة الأجل من قبل �شركة
معادن للفو�سفات .وعالوة على ذلك ،قدّم امل�ساهمون يف �شركات معادن للأملنيوم مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال يف 2011م و2012م و2013م من �أجل توفري الدعم
التمويلي لإن�شاء امل�شاريع ذات ال�صلة.
ويف عام 2013م ،دفعت �شركة معادن للفو�سفات توزيعات �أرباح بواقع  2.416ريال �سعودي لل�سهم .وقد متت املوافقة على توزيعات الأرباح يف اجتماع اجلمعية
العامة غري العادية للم�ساهمني الذي انعقد يف 2013/07/16م ومت �سدادها من الأرباح املبقاة يف 2012م.
مقارنة التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة التمويلية واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م وذات الفرتة من 2014م
يعر�ض اجلدول التايل التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة التمويلية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30
يونيو 2014م
جدول رقم ( :)66-6التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة من الأن�شطة التمويلية عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014م.
بالألف ريال �سعودي

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

التزامات الإيجار التمويلي

-

�إجمايل العائدات من القرو�ض طويلة الأجل امل�ستلمة

4.597.775

زيادة(/نق�ص)
2014م

()4.814

160

5.830.090

يونيو 2014م
%27

بالألف ريال �سعودي

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

امل�ستحق �إلى �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

زيادة(/نق�ص)
2014م

166.380

يونيو 2014م
()%68

53.369

�صايف املدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من حقوق امللكية غري
امل�سيطرة

294.141

1.132.567

%285

الزيادة يف ر�أ�س املال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة

-

601

-

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

5.058.296

7.011.812

%39

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ارتبط �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية ب�صفة �أ�سا�سية ب�سحب القرو�ض وزيادة يف ر�أ�س مال �شركات معادن للأملنيوم من قبل امل�ساهمني املعنيني
من �أجل متويل تطوير م�شاريع الأملنيوم يف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .وكان االنخفا�ض يف �صايف
العائدات من التمويل طويل الأجل خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 2014م نتيجة االنخفا�ض يف ال�سحوبات الإ�ضافية من قبل �شركات معادن للأملنيوم و�سداد
قرو�ض طويلة الأجل من قبل �شركة معادن للفو�سفات.

6 66 -6معامالت األطراف ذات العالقة
معامالت معادن مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م
يعر�ض اجلدول التايل معامالت معادن مع الأطراف ذات العالقة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
جدول رقم ( :)67-6معامالت معادن مع الأطراف ذات العالقة عن ال�سنوات املالية 2011م و2012م و2013م.
بالألف ريال �سعودي

زيادة(/نق�ص)

ال�سنة املالية
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

املبيعات

1.822.346

3.972.682

2.954.603

%118

()%26

توزيعات الأرباح امل�سددة �إلى �شركة �سابك

-

-

450.000

-

املدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من �شركة الكوا

899.187

899.835

556.712

%0

()%38

املعهد ال�سعودي التقني للتعدين

-

7.419

50.464

غري مذكور

%702

الذمم املدينة من الطرف ذي العالقة

328.189

502.237

364.794

%53

()%27

الذمم الدائنة للطرف ذي العالقة

847.224

804.538

198.195

()%5

()%75

القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق اال�ستثمارات
العامة ال�سعودي

6.248.714

9.951.279

12.492.364

%59

%26

غري مذكور

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املدققة لل�شركة عن العامني 2012م و2013م

ت�شري املبيعات من الطرف ذي العالقة يف 2011م و2012م �إلى مبيعات �شركة معادن للفو�سفات املقدمة من خالل �شركة �سابك .بينما �شملت املبيعات من الطرف
ذي العالقة يف 2013م بيع �سبائك الأملنيوم كذلك من �شركة معادن للأملنيوم �إلى �شركة الكوا.
وت�شري توزيعات الأرباح امل�سددة �إلى �شركة �سابك �إلى ح�صة �شركة �سابك يف توزيعات الأرباح من �شركة معادن للفو�سفات يف 2013م.
وقد �أ�شارت املدفوعات لزيادة ر�أ�س املال �إلى �إ�سهام �شركة الكوا يف ر�أ�س املال ب�صفتها م�ساهم يف �شركات معادن للأملنيوم من �أجل دعم االحتياجات التمويلية
لإن�شاء امل�شاريع يف 2011م و2012م و2013م.
وي�شري الر�صيد امل�ستحق من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين يف 2012م و2013م �إلى كيان ت�أ�س�س عن طريق ال�شراكة بني م�ؤ�س�سة معادن العامة للتدريب التقني
واملهني لدعم �صناعة التعدين يف اململكة فيما يتعلق بر�سوم التدريب امل�سددة من قبل ال�شركات الزميلة.
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وقد �شملت الذمم املدينة والدائنة للأطراف ذات العالقة ب�صفة �أ�سا�سية الأر�صدة امل�ستحقة على املبيعات التي قام بها م�ساهمو �شركات معادن للأملنيوم و�شركة
معادن للفو�سفات ب�صفتهم امل�شرتين وامل�سوقني للمنتجات على التوايل يف 2011م و2012م و2013م.
كما ت�شري القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي �إلى التمويل الذي مت احل�صول عليه من قبل �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن
للفو�سفات يف 2011م و2012م و2013م ،ويف فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .وتعترب هذه القرو�ض معامالت �أطراف ذات عالقة نظر ًا لأن �صندوق
اال�ستثمارات العامة ال�سعودي م�ستثمر بن�سبة  %50يف ال�شركة.
مقارنة معامالت الأطراف ذات العالقة لل�شركة واخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
يعر�ض اجلدول التايل معامالت الأطراف ذات العالقة لل�شركة اخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
جدول رقم ( :)68-6معامالت الأطراف ذات العالقة لل�شركة اخلا�صة بفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وذات الفرتة من 2013م.
بالألف ريال �سعودي

املبيعات

زيادة(/نق�ص)

فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م

2014م

يونيو 2014م

1.557.717

1.994.631

%28

املدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من:
()%13

�شركة الكوا

294.141

255.865

�شركة موزاييك

-

735.421

-

�شركة �سابك

-

441.253

-

الذمم املدينة من الطرف ذي العالقة

376.371

363.620

()%3

الذمم الدائنة للطرف ذي العالقة

305.200

1.579.547

%418

القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي

11.977.432

13.585.393

%13

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م

ت�شري املدفوعات لزيادة ر�أ�س املال امل�ستلمة من �شركة موزاييك و�شركة �سابك �إلى الإ�سهامات املقدمة يف ر�أ�س مال �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،ب�صفتهما
من اجلهات الراعية للم�شروع خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م.
لالطالع على تفا�صيل �إ�ضافية ب�ش�أن الأطراف ذات العالقة بال�شركة (راجع الق�سم رقم« 6-14معلومات قانونية -عقود الأطراف ذات العالقة» من هذه الن�شرة).
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7.7إقرارات تتعلق بأعضاء مجلس االدارة
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�شركة مبا يلي:








مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل الـ (� )12شهر ًا الأخرية ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع
املايل.
مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة
لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
مل يكن هناك �أي تغري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة و�شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب
الت�سجيل وقبول الإدراج وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�شرة.
بخالف ما ذكر يف الق�سم« 5الهيكل االداري لل�شركة وحوكمتها» من هذه الن�شرة ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية �أو لأي من
�أقربائهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
ً
ً
عدم مناف�سة �أي منهم لأعمال ال�شركة والتزامهم بهذا املتطلب النظامي م�ستقبال وفقا للمادة ( )70من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة
حوكمة ال�شركات.
بخالف ما ذكر يف هذه الن�شرة ،لي�س من بني �أي من امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة الواردة �أ�سمائهم يف ق�سم «ملخ�ص الطرح» من هذه الن�شرة� ،أي
�شخ�ص ميتلك �أو يقوم ب�إدارة عمل مناف�س للأعمال التجارية التي متار�سها ال�شركة.
�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي و�أن يتم الت�صويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة
يف اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية لل�شركة مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة الذي له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف هذه العقود
من الت�صويت عليها �سواء يف جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة العادية وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
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8.8اإلطار التنظيمي العام للتعدين والبيئة
8 88 -8نظام االستثمار التعديني والئحته التنفيذية
 8 88 -88 -8نظام االستثمار التعديني

تخ�ضع عمليات التعدين يف اململكة لنظام نظام التعدين ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 47/بتاريخ 1425/8/20هـ (املوافق 2004/10/05م) ،والالئحة
ال�صادرة مبوجب القرار الوزاري رقم /173ق بتاريخ 1425/11/30هـ (املوافق 2005/01/11م).
 8 88 -88 -8الهيئات التنظيمية

ين�ص نظام التعدين على �أن تتولى الوزارة م�س�ؤولية الإ�شراف على تطبيقه .وت�شمل مهام الوزارة� ،إ�ضافة �إلى مهامها �أخرى� ،إعداد اللوائح الالزمة لتنفيذ نظام
التعدين واقرتاح �أي تعديل �أو �إ�ضافة؛ وحتديد الأرا�ضي واملناطق البحرية التي يجوز منح احلقوق عليها مبوجب نظام التعدين وال�شروط الالزم توفرها يف
الراغبني باحل�صول على �أي من تلك احلقوق؛ والتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�صة لتوفري املرافق والبنية التحتية املطلوبة للمناطق التعدينية مبا يف ذلك
الطرق وال�سكك احلديدية واملوانئ وحمطات الطاقة وخطوط �إمداد الطاقة؛ والإ�شراف على الن�شاط الفني واملايل للمرخ�ص لهم مبوجب نظام التعدين وذلك
وفق ًا ملا حتدده الالئحة؛ وو�ضع �إجراءات طرح املناف�سات العامة لرخ�ص الك�شف والتعدين؛ وو�ضع الإجراءات الرقابية حلماية و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي التي تتم
عليها عمليات التعدين .كما ين�ص نظام التعدين �أي�ض ًا على �أن حلكومة اململكة حق الأف�ضلية يف �شراء ما حتتاج �إليه من املعادن من اجلهات املرخ�ص لها وذلك
بال�شروط والأ�سعار ال�سائدة ،ما مل يكن لدى اجلهات املرخ�ص لها التزامات �سابقة ببيع منتجاتها لأطراف �أخرى.
 8 88 -88 -8الرخص

وفق ًا لنظام التعدين ،تعد الروا�سب الطبيعية للمعادن ملك ًا ح�صري ًا للمملكة ،وتنتقل ملكية املعادن يف اململكة �إلى اجلهة املرخ�ص لها عند ا�ستخراجها لتلك املعادن
من املنطقة املرخ�صة وذلك ح�سب �شروط الرخ�صة.
ال ميكن لأي �شخ�ص القيام ب�أية �أعمال ا�ستطالع �أو ك�شف �أو ا�ستغالل �أو عمليات جمع املواد �إال بعد ح�صوله على رخ�صة ت�صرح له القيام بذلك العمل .يجب �أن
تكون طلبات احل�صول على الرخ�ص وفق مناذج معينة ت�شمل املعلومات التي حتددها الالئحة .ويجب �أن ُيلحق بتلك الطلبات ما يثبت �أن طالب الرخ�صة لديه
اخلربة الفنية التي متكنه من ممار�سة الأعمال املرخ�ص بها والقدرة املالية التي متكنه من متويل �أعماله ح�سب ال�ضوابط وال�شروط التي حتددها الالئحة .ويف
حالة رخ�ص التعدين ،يجب �أن تكون الطلبات م�صحوبة بخطط عمل مف�صلة ونفقات امل�شاريع .وت�صدر هذه الرخ�ص باال�ستناد �إلى ال�شروط التي ت�ضعها الوزارة
وكما تنظمها الالئحة .وال يجوز تعديل هذه ال�شروط خالل مدة الرخ�صة .وكما �سيتم تناوله بالتف�صيل �أدناه ،يجب على الوزارة عند �إ�صدار الرخ�ص الت�أكد �أي�ض ًا
من �أن يتقيد مقدم الطلب بالأنظمة و�إجراءات املحافظة على البيئة.
حتفظ بيانات طلبات الرخ�ص والرخ�ص املمنوحة لدى الوزارة يف «�سجل الطلبات» و«�سجل الرخ�ص» .ويجوز للم�ستثمرين واملرخ�ص لهم فقط االطالع على �سجل
الطلبات فيما يتعلق بطلبهم اخلا�ص للرخ�صة.
تبقى الرخ�ص ال�صادرة قبل نظام التعدين �سارية املفعول مبوجب �أحكامه .يجوز حتويل رخ�ص الك�شف �أو اال�ستغالل �إلى �أطراف �أخرى تتمتع بالدراية واخلربة
الفنية والقدرة املالية للوفاء بالتزامات الرخ�صة� ،أو الأطراف امل�ؤهلة للح�صول على رخ�صة مماثلة مبوجب �أحكام نظام التعدين .وال يجوز لأ�صحاب الرخ�ص
حتويل �أو رهن الرخ�ص املمنوحة لهم مبوجب نظام التعدين �إال مبوافقة خطية من الوزارة.
ويجوز للوزارة �إلغاء الرخ�صة مبوجب نظام التعدين يف الأحوال التالية:
 ت�أخر حامل رخ�صة حمجر مواد بناء �أو رخ�صة جمع مواد عن دفع املبالغ امل�ستحقة للدولة ملدة  90يوم ًا.
 ت�أخر حامل رخ�صة الك�شف �أو رخ�صة اال�ستغالل عن دفع املبالغ امل�ستحقة للدولة ملدة  150يوم ًا.
 تقدمي املرخ�ص له معلومات غري �صحيحة للوزارة.
ً
 عدم قيام املرخ�ص له بتنفيذ االلتزامات التي يفر�ضها نظام التعدين �أو الئحته التنفيذية �أو الرخ�صة خالل  60يوما من ت�سلم �إ�شعار كتابي من
الوزارة.
 ت�أخر املرخ�ص له عن ت�صحيح �أي �إجراء يعر�ض �صحة و�سالمة موظفي املرخ�ص له �أو الآخرين للخطر �أو يهدد ب�إحداث �ضرر للتكوينات املعدنية وذلك
لأكرث من  60يوم ًا من تاريخ ت�سلمه �إ�شعار الوزارة الكتابي.
 ت�أخر املرخ�ص له عن اتخاذ الو�سائل ال�ضرورية للمحافظة على البيئة �أو احلياة الفطرية �أو املواقع الأثرية �أو املناطق ال�سياحية وذلك لـ  60يوم ًا من
تاريخ ت�سلمه �إ�شعار الوزارة الكتابي.
يف حال �إنهاء الرخ�صة ،للوزارة �سلطة تقديرية وا�سعة ملنع املرخ�ص له من �إزالة املوجودات التي تلزم للم�صلحة العامة من الأرا�ضي مو�ضوع الرخ�صة ،مبا فيه
على �سبيل املثال ال احل�صر املن�ش�آت الثابتة وحمطات تزويد الطاقة وحمطات املياه وال�صرف ال�صحي ووحدات معاجلة وف�صل اخلامات.
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وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مينح نظام التعدين وزير البرتول والرثوة املعدنية حق وا�سع يف تعليق �أي ن�شاط مرخ�ص له وفقا لالئحة ،كما يف حال حدوث تلف جوهري
لأي ممتلكات .وين�ص نظام التعدين على وجود عملية ا�ستئناف فيما يتعلق بهذه الأوامر.
 8 88 -88 -8أنواع الرخص

وفق ًا لنظام التعدين ،ميكن منح احلقوق مبوجب رخ�صة ا�ستطالع �أو رخ�صة ك�شف �أو رخ�صة جمع مواد �أو رخ�صة ا�ستغالل .وميكن منح رخ�صة اال�ستغالل على
�شكل رخ�صة تعدين �أو رخ�صة حمجر مواد خام �أو رخ�صة منجم �صغري �أو رخ�صة حمجر مواد بناء .وفيما يلي و�صف لكل من هذه الرخ�ص.
 8 88 -88 -8رخصة االستطالع

تخول رخ�صة اال�ستطالع ل�صاحبها �إجراء م�سح وفح�ص ملنطقة الرخ�صة لفرتة زمنية معينة ال تزيد عن �سنتني .ويتمتع �صاحب الرخ�صة بحق غري ح�صري يف
فح�ص منطقة الرخ�صة بحث ًا عن املعادن وفح�ص اخلامات و�أخذ العينات وا�ستعمال الو�سائل اجليوفيزيائية واجليوكيماوية وغريها من الو�سائل العلمية وذلك
للفح�ص املبدئي للأر�ض املحتمل وجود معادن فيها .وال ي�سمح حلامل هذه الرخ�صة ب�إجراء �أي نوع من احلفريات �أو بناء �أية من�ش�آت ثابتة �أو �إنتاج �أية معادن
لال�ستعمال �أو للبيع من منطقة العينة .كما ال متنح رخ�صة اال�ستطالع �أي حق ب�إ�صدار رخ�صة ك�شف �أو �أي رخ�صة �أخرى مبوجب نظام التعدين .وتكون رخ�صة
اال�ستطالع قابلة للتجديد ل�سنتني �إ�ضافيتني بناء على موافقة الوزارة.
تفر�ض رخ�صة اال�ستطالع التزامات حمددة ت�شمل �إبالغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل ل�صاحب الرخ�صة خالل عمليات اال�ستطالع وتقدمي تقرير �سنوي
حول �سري العمل ونتائجه وتقدمي تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخ�صة.
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متنح رخ�صة الك�شف �صاحبها حق ًا ح�صري ًا مدته ت�صل �إلى � 5سنوات وذلك يف مزاولة �أي ن�شاط علمي وفني مف�صل ي�ؤدي �إلى اكت�شاف روا�سب طبيعية خلامات
معدنية فلزية �أو غري فلزية والكت�شاف منطقة الرخ�صة ،و�إن�شاء املع�سكرات واملرافق املختلفة ،وبعد اكت�شاف معدن قابل لال�ستغالل ،احل�صول على رخ�صة
ا�ستغالل �ضمن منطقة الرخ�صة .وي�شرتط �أال تزيد م�ساحة منطقة الك�شف عن  100كم 2وتكون مدة الرخ�صة قابلة للتمديد لفرتة �إ�ضافية ال تزيد عن خم�س
�سنوات.
تفر�ض رخ�صة الك�شف التزامات حمددة ت�شمل اتخاذ الإحتياطيات الالزمة فيما يتعلق بالأخطار التي تنجم عن عمليات الك�شف و�إبالغ الوزارة عن مواقع وجود
فريق العمل خالل عمليات الك�شف وتقدمي تقارير ن�صف �سنوية عن �سري العمل وتقرير ًا �شام ًال عند انتهاء مدة الرخ�صة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تخ�ضع رخ�ص الك�شف �إلى «متطلبات احلد الأدنى للإنفاق ال�سنوي» على النحو املبني يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)1-8متطلبات احلد الأدنى للإنفاق ال�سنوي على رخ�ص الك�شف,
متطلبات احلد الأدنى للإنفاق ال�سنوي على رخ�ص الك�شف.
احلد الأدنى للإنفاق ال�سنوي لكل كم 2على
عمليات الك�شف (بالريال ال�سعودي)

�سنة الرخ�صة
ال�سنة الأولى

750

ال�سنة الثانية

750

ال�سنة الثالثة

3.000

ال�سنة الرابعة

3.000

ال�سنة اخلام�سة

4.500

ال�سنة ال�ساد�سة

4.500

ال�سنة ال�سابعة

5.600

ال�سنة الثامنة

5.600

ال�سنة التا�سعة

7.500

ال�سنة العا�شرة

7.500
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ي�سمح ل�صاحب رخ�صة اال�ستغالل ا�ستثمار وا�ستخراج اخلامات واملعادن (بالتعدين �أو التحجري) من الأر�ض .وتعطي رخ�صة اال�ستغالل حقوق ًا ح�صرية لإنتاج
وا�ستغالل املعادن املحددة يف �شروط الرخ�صة ونقل وت�صدير تلك املعادن و�إن�شاء املناجم والبنى التحتية امل�ساندة .ومينح حامل رخ�صة اال�ستغالل ب�صفة خا�صة
حق �إنتاج وا�ستغالل املعادن املحددة يف الرخ�صة بالتعدين والرتكيز وال�صهر وتكرير املعادن يف منطقة الرخ�صة؛ وحق النقل وت�صدير وبيع املعادن يف �شكلها
الأ�صلي �أو املكرر؛ واحلق يف ت�شييد و�صيانة املناجم واملباين وامل�صانع وخطوط �أنابيب امل�صايف ومقالب النفايات �ضمن منطقة الرخ�صة؛ واحلق يف ت�شييد خطوط
�سكك احلديد الالزمة والطرق ال�سريعة ونظم االت�صاالت وحمطات توليد الطاقة وغريها من املرافق يف منطقة الرخ�صة بعد احل�صول على موافقة خطية من
الوزارة.
وال يحق حلامل رخ�صة اال�ستغالل امتالك �أي جزء من الأر�ض .وميكن تو�سيع �شروط الرخ�صة لت�شمل �أي روا�سب معدنية مل ت�شملها الرخ�صة.
وقبل �أن يبد�أ �صاحب رخ�صة اال�ستغالل �أية �أعمال تطويرية �أو تعدينية يف منطقة الرخ�صة ،يجب عليه تقدمي درا�سة جدوى اقت�صادية ودرا�سة بيئية �إلى الوزارة.
و�إذا كانت رخ�صة اال�ستغالل ت�شمل �أكرث من معدن واحد وف�شل �صاحب الرخ�صة يف ا�ستغالل �أحد املعادن املعنية ،جاز للوزارة �أن تلغي حقوق �صاحب الرخ�صة
فيما يتعلق بذلك املعدن و�أن متنح رخ�صة اال�ستغالل اخلا�صة بذلك املعدن �إلى �شخ�ص �آخر.
ميكن جتديد رخ�صة اال�ستغالل لفرتة �أخرى بحيث ال تزيد فرتة التمديد عن مدة الرخ�صة الأ�صلية.
تفر�ض الالئحة على جميع حاملي رخ�ص اال�ستغالل �إجراء جميع العمليات با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة لتجنب الأ�ضرار وهدر املوارد الطبيعية ،وتطوير
عمليات ما قبل الإنتاج يف �أ�سرع وقت ممكن كما ميليه حجم الروا�سب املعدنية و�أو�ضاع ال�سوق ،و�إبقاء ال�سجالت املن�صو�ص عليها وتقدميها �إلى الوزارة واالمتثال
ملتطلبات ال�سعودة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�شرتط يف جميع الرخ�ص االمتثال للأنظمة واللوائح البيئية.
هنالك �أربعة �أنواع من رخ�ص اال�ستغالل التي ميكن �إ�صدارها و�أهمها بالن�سبة لل�شركة هي رخ�صة التعدين ورخ�صة حمجر مواد اخلام.
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متنح رخ�صة التعدين �صاحبها احلق يف ممار�سة �أعمال التعدين �ضمن منطقة الرخ�صة وا�ستغالل املعادن املحددة �ضمن معادن «الفئة  »3يف الالئحة ،والتي
ت�شمل ،بالإ�ضافة �إلى عنا�صر �أخرى ،املعادن النفي�سة (كالذهب والف�ضة) واملعادن الأ�سا�سية (كالنحا�س والر�صا�ص والزنك) واملعادن التي تتطلب معاجلة
متقدمة وعمليات الرتكيز (كالبوك�سايت والفو�سفات).
ويتعني على املتقدمني بطلبات للح�صول على رخ�صة تعدين حتديد برنامج عمل وتقدمي تفا�صيل ر�أ�س املال املطلوب ا�ستثماره يف تنفيذ خطة التعدين املقرتحة
واال�ستثمار امل�ستمر �أثناء العمليات.
وميكن منح رخ�صة التعدين لفرتة ال تتجاوز � 30سنة وعلى م�ساحة من الأر�ض ال تزيد عن  50كم.2
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متنح رخ�صة حمجر مواد اخلام �صاحبها احلق يف ا�ستغالل املعادن الكائنة يف منطقة الرخ�صة املحددة كمعادن من «الفئة  1و »2مبوجب الالئحة .وت�شمل هذه
املعادن� ،إ�ضافة �إلى عنا�صر �أخرى ،الرمل ومواد الرتبة والأحجار التي ت�ستعمل لإنتاج الإ�سمنت والطوب والأحجار وال�صخور امل�ستخدمة ك�أحجار للبناء �أو للزينة
(مثل احلجار اجلريي واجلرانيت) واملعادن ال�صناعية واملواد اخلام مثل العقيق وخام احلديد منخف�ض الرتكيز والكاولني واملغني�سوم والتيتانيوم والفحم.
ويتعني على املتقدمني بطلبات للح�صول على رخ�صة حمجر املواد اخلام حتديد برنامج عمل وتقدمي تفا�صيل ر�أ�س املال املطلوب ا�ستثماره يف تنفيذ خطة التعدين
املقرتحة واال�ستثمار امل�ستمر �أثناء العمليات.
وكما هو احلال بالن�سبة لرخ�صة التعدين ،فيمكن �أن ُتنح رخ�صة حمجر املواد اخلام لفرتة ال تزيد عن � 30سنة وعلى م�ساحة ال تزيد عن  50كم.2
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ين�ص نظام التعدين والئحته التنفيذية على رخ�ص املناجم ال�صغرية ورخ�ص جمع املواد
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تبنت اململكة يف �سنة 1992م النظام الأ�سا�سي (امل�شار �إليه عادة كد�ستور اململكة) الذي حدد نظام حكومة البالد والتزامات احلكومة جتاه ال�شعب ال�سعودي.
وتن�ص املادة الثانية والثالثني (البيئة والطبيعة) من النظام الأ�سا�سي على ما يلي« :تعمل الدولة على املحافظة على البيئة وحمايتها وتنميتها ومنع التلوث».
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وقعت اململكة خالل ال�سنوات الأخرية على عدد كبري من االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بالبيئة.
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احلماية البيئية يف اململكة منظمة مبوجب نظام البيئة العامة («نظام البيئة») ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 34/ال�صادر بتاريخ 1422/07/28هـ (املوافق
2001/10/16م) .و�صدرت الالئحة التنفيذية املتعلقة بنظام البيئة بقرار وزير الدفاع والطريان رقم  924/1/5/4/1/1بتاريخ 1424/08/03هـ (املوافق
2003/09/30م) ومت تعديلها بقرار وزير الدفاع والطريان رقم  2391/4/1/1وتاريخ 1426/05/08هـ (املوافق 2005/06/15م) ومت ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية بتاريخ 2005/07/22م («الالئحة البيئية»).
ويعمل نظام البيئة ك�إطار تنظيمي عام لتطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح البيئية املحلية ،وتتمثل �أهدافه يف ما يلي:






املحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها؛
حماية ال�صحة العامة من �أخطار الأن�شطة والأفعال امل�ضرة بالبيئة؛
املحافظة على املوارد الطبيعية وتنميتها وتر�شيد ا�ستخدامها؛
و�ضع اخلطط البيئية كجزء ال يتجز�أ من خطة التنمية يف جميع املجاالت ال�صناعية والزراعية والعمرانية وال�صناعات الأخرى؛
رفع م�ستوى الوعي بامل�سائل البيئية وامل�س�ؤولية الفردية واجلماعية للمحافظة على البيئة وحت�سينها واجلهود الوطنية التطوعية يف هذا املجال.
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ين�ص نظام التعدين والئحته التنفيذية على بع�ض متطلبات حماية البيئة بالإ�ضافة �إلى متطلبات الأنظمة البيئية املعمول بها .يجب على كل �صاحب رخ�صة تعدين
�إعداد درا�سة بيئية ك�شرط ملنحه الرخ�صة ،ويجب �إعادة ت�أهيل �أرا�ضي الرخ�صة وفقا للأنظمة ،ويجب �أن يحافظ على �أي موقع �أثري �أو عنا�صر موجودة عليه.
تفر�ض الالئحة على جميع املرخ�ص لهم االلتزام بجميع الأنظمة البيئية املطبقة يف اململكة ل�ضمان فعالية احلماية البيئية املطلوبة الناجمة عن عمليات التعدين،
ويجب اتخاذ التدابري االحرتازية القادرة على منع �أو تقليل �أي �أثار �ضارة بالبيئة عن طريق ا�ستخدام �أف�ضل التقنيات املتاحة بقدر الإمكان.
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تخ�ضع �أعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة داخل مدينة ر�أ�س اخلري ومدينة اجلبيل ال�صناعية لأنظمة بيئية �صادرة عن الهيئة امللكية للجبيل وينبع التي ت�أ�س�ست يف
عام 1975م كوكالة حكومية يف اململكة م�س�ؤولة عن �إدارة مدينة اجلبيل ال�صناعية ومدينة ينبع ال�صناعية ومدينة ر�أ�س اخلري .وتعمل الهيئة امللكية للجبيل وينبع
كهيئة تنظيم بيئي وهي م�س�ؤولة عن التحكم يف التلوث املرتبطة بتطوير املدن ال�صناعية وت�شغيلها .وقد �أ�صدرت الهيئة امللكية للجبيل وينبع الأنظمة البيئة للهيئة
امللكية ل�سنة 2010م التي تن�ص على الأنظمة واملعايري والإر�شادات للمدن ال�صناعية («الأنظمة البيئية للهيئة ال�صناعية للجبيل وينبع»).
ت�سعى الأنظمة البيئية للهيئة امللكية للجبيل وينبع �إلى ال�سيطرة على نوعية املواد املنبعثة �أو التي يتم �إطالقها �أو �إيداعها داخل املدن ال�صناعية الواقعة داخل نطاق
م�س�ؤوليتها .وتغطي الأنظمة جملة �أمور من بينها )1( :الهواء؛ ( )2املياه؛ (� )3إدارة املواد اخلطرة؛ (� )4أعمال احلفر؛ ( )5ال�ضو�ضاء؛ و( )6رفع التقارير
وحفظ ال�سجالت.
وتن�ص الأنظمة البيئية للهيئة امللكية للجبيل وينبع على �أن تتخذ مدينة اجلبيل ال�صناعية ومدينة ينبع ال�صناعية ومدينة ر�أ�س اخلري خطوات معقولة للحد من
�إطالق امللوثات و�أي مادة �ضارة �أخرى يف البيئة .ويجب على امل�شغلني الذين يقعون �ضمن نطاق �سلطة الهيئة امللكية للجبيل وينبع تقدمي مناذج لتقييم الأثر البيئي
وا�ستخدام �أف�ضل التقنيات املتاحة للحد من �أي ت�أثري �ضار على البيئة وتقدمي خطط لال�ستجابة للطوارئ البيئية لكي يتم تزويدهم بالت�صاريح الالزمة للعمل
داخل املدن ال�صناعية .كما �أن الأنظمة البيئية للهيئة امللكية للجبيل وينبع مت ِّكنها من دخول �أية من�ش�أة بدون �إخطار �أو اتخاذ �إجراء ت�صحيحي عند الإخالل
بالأنظمة.
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اجلهة املخت�صة امل�س�ؤولة عن تطبيق ومراقبة نظام البيئة هي الرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية وحماية البيئة ،وت�شمل م�س�ؤولياتها ما يلي:
 �إجراء الدرا�سات البيئية؛
 توثيق ون�شر املعلومات البيئية؛
 �إعداد و�إ�صدار ومراجعة املقايي�س البيئية ذات العالقة؛
 الت�أكد من تطبيق املعايري البيئية ذات العالقة؛
 العمل مع اجلهات املعنية واجلهات العامة لو�ضع اخلطط املنا�سبة ملواجهة الكوارث البيئية؛
 تنمية الوعي العام حلماية البيئة؛
 العمل مع الهيئات احلكومية الأخرى للتعامل مع املخالفات التي ترتكب للمعايري البيئية ال�سارية.
ويفر�ض نظام البيئة �أن تتعاون الرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية وحماية البيئة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى فيما يتعلق بتطبيق املعايري البيئية ،و�أن يكون
للرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية وحماية البيئة �إلى جانب الهيئات احلكومية املعنية �صالحية فر�ض العقوبات على املخالفات التي ترتكب لأية معايري بيئية �سارية
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حيثما ال توجد عقوبات مقررة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يجب على غريها من الهيئات ِّ
املرخ�صة الت�أكد من �أن تخ�ضع �أية م�شاريع ميكن �أن ت�سبب �آثار ًا �سلبية على
البيئة مل�شروع تقييم يف مرحلة درا�سة اجلدوى االقت�صادية ،ويجب �أن تتم هذه الدرا�سة وفق ًا لنظام البيئة والئحته التنفيذية .وبنا ًء على ذلك ،ميكن عملي ًا ممار�سة
عملية حماية البيئة املطلوبة مبوجب نظام البيئة من جانب هيئات �أخرى ،مبا يف ذلك الوزارة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب �أن ترفق �شهادة تن�ص على �أن الرئا�سة
العامة للأر�صاد اجلوية وحماية البيئة قد قيمت املرفق اجلديد �أو القائم وب�أن هذا املرفق هو ممتثل للمعايري املطلوبة مبوجب نظام البيئة والئحته التنفيذية مع
�أي طلب بوا�سطة جهة خمت�صة �أخرى.
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تعمل الهيئة امللكية للجبيل وينبع كهيئة تنظيم بيئي وهي م�س�ؤولة عن التحكم يف التلوث املرتبط بتطوير املدن ال�صناعية وت�شغيلها .وت�شمل م�س�ؤولياتها:





و�ضع القواعد :للهيئة امللكية للجبيل وينبع �سلطة �إ�صدار �أو تعديل �أو مراجعة �أو �إبطال الأنظمة البيئية املنظمة للأن�شطة ال�صناعية والإن�شائية يف املدن
ال�صناعية التي قد يكون لها �أثر على البيئة املحيطة.
�إ�صدار الت�صاريح :ت�صدر الهيئة امللكية للجبيل وينبع ت�صاريح بيئية للإن�شاء وت�صاريح بيئية للت�شغيل تتيح للم�شغلني واملطورين �إن�شاء �أو ت�شغيل
مواقع �صناعية داخل املدن ال�صناعية .وتتطلب هذه الت�صاريح �إجراءات و�أ�شكال متباينة ،ويجوز للهيئة امللكية للجبيل وينبع رف�ض �أي طلب ال يفي
مبتطلباتها؛
نظام العقوبات :للهيئة امللكية للجبيل وينبع �سلطة معاقبة امل�شغلني الذين ال ميتثلون للأنظمة البيئية للهيئة ،ويجوز لها فر�ض عقوبات على ال�شركات
غري امللتزمة.
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يفر�ض نظام البيئة عدد ًا من االلتزامات العامة على من ينفذون م�شاريع لها ت�أثري �سلبي على البيئة («امل�شاريع امل�ضرة للبيئة») وت�شمل تلك االلتزامات ا�ستخدام
التقنيات واملواد التي حتد من تلك الت�أثريات املحتملة وتر�شيد ا�ستخدام املوارد الطبيعية من �أجل تطوير ا�ستخدام املوارد املتجددة وا�ستعمال املوارد غري املتجددة
بطريقة �أكرث فعالية ،و�إعادة تدوير املوارد وت�صميم وت�شغيل امل�شاريع بطريقة حتد من الآثار ال�سلبية املحتملة على البيئة .وي�شرتط على من ينفذون امل�شاريع
امل�ضرة بالبيئة القيام بدرا�سات بيئية وفقا للأنظمة املطبقة .كما ي�ؤكد نظام البيئة على تطبيق الأنظمة التي حتدد املعايري اخلا�صة باملواد امللوثة للبيئة واملنبثقة
من عنا�صر ملوثة �أو مركزات العنا�صر امللوثة املوجودة يف البيئة.
كما يفر�ض نظام البيئة التزام ًا على �صناديق الإقرا�ض ب�أخذ م�س�ألة تطبيق املعايري البيئية ال�سارية يف االعتبار ك�شرط م�سبق لتقدمي �أية �أموال مبوجب �أي قر�ض،
علم ًا ب�أنه مل يتم حتديد �أنواع املن�ش�آت التي تعترب ك�صناديق �إقرا�ض.
تت�ضمن الالئحة البيئية معايري مف�صلة حتكم املواد امللوثة .وتت�ضمن االلتزامات التي يفر�ضها نظام البيئة ولوائحه ما يلي:
 يجب على بع�ض مالكي �أو م�شغلي املرافق �إعداد خطط طارئة ملنع ومعاجلة الآثار البيئية ال�سلبية؛
 يجب �أن تدرج املرافق الرئي�سية �أف�ضل التكنولوجيات املتاحة لل�سيطرة على املواد امللوثة املنبعثة والتخل�ص من النفايات؛
 تعد مولدات النفايات م�س�ؤولة عن �ضمان تخزين النفايات املولدة والتعامل معها والتخل�ص منها بطريقة بيئية �سليمة.
وتتمتع الرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية وحماية البيئة ب�صالحية وا�سعة ب�ش�أن منح موافقتها �أو �سحبها بالن�سبة للم�شاريع ذات العالقة بهدف الت�أكد من التقيد
بنظام البيئة والئحته التنفيذية.
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وفقا لالئحة البيئية ،يتعني على �أي جهة ر�سمية م�س�ؤولة عن �إ�صدار الرخ�ص للم�شاريع امل�ضرة بالبيئة �أن تت�أكد من قيام طالب الرتخي�ص ب�إعداد تقييم للأ�ضرار
املحتملة على البيئة �أثناء �إعداد درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع املعني.
وت�صنف امل�شاريع امل�ضرة بالبيئة ح�سب الالئحة البيئية �إلى ثالث فئات ت�ضم قائمة مف�صلة ب�أنواع امل�شاريع الواقعة �ضمن كل فئة �إلى جانب املعايري املختلفة
حلماية البيئة التي تنطبق على �أنواع حمددة من امل�شاريع .وبالإ�ضافة �إلى طلب الدرا�سة البيئية الأولية املطلوبة لكل فئة من امل�شاريع:
 بالن�سبة مل�شاريع «الفئة  ،»1يجب �إعداد تقرير مب�سط يت�ضمن و�صف ًا للم�شروع؛
 بالن�سبة مل�شاريع «الفئة  ،»2يجب �إعداد تقرير فني بيئي خمت�صر حول امل�شروع؛
 بالن�سبة مل�شاريع «الفئة  ،»3يجب �إعداد تقييم للأ�ضرار املحتملة على البيئة.
ت�شمل م�شاريع «الفئة � »3صناعات ا�ستخراج املعادن و�شبكات النقل الكبرية وحمطات توليد الطاقة احلرارية وتو�سيع املنافذ ونظم معاجلة املياه امل�ستعملة واملرافق
اخلا�صة بالنفايات ال�سامة واخلطرة وتخزينها ومعاجلتها والتخل�ص منها.
وبعد مراجعة الطلب والوثائق املقدمة ،ميكن للرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية وحماية البيئة �أن ترف�ض منح موافقتها �أو �أن متنح موافقة بال �شروط �أو �أن متنح
موافقتها امل�شروطة مبا تراه �ضروري ًا ملعاجلة �أية م�سائل تهمها .ويف حالة منح املوافقة امل�شروطة ،يجب على مقدم الطلب التعهد بتلبية كافة ال�شروط املطلوبة قبل
احل�صول على الرتخي�ص من قبل ال�سلطات املعنية.
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�أعطي للرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية وحماية البيئة واملنظمات الأخرى ذات ال�صلة �صالحيات وا�سعة ل�ضمان احلفاظ على املعايري البيئية يف �إطار نظام البيئة
والئحته التنفيذية ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد يطلب من املنتهك �إزالة �أو ت�صحيح ال�ضرر� ،أو �أن يكف عن الن�شاط املعني حتى يتوقف ال�ضرر .ويف بع�ض الظروف،
ميكن �أن تغلق الرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية وحماية البيئة املرافق املخالفة لفرتة ال تتجاوز  90يوم ًا.
ن�ص نظام البيئة على عقوبات للمخالفات .يجوز معاقبة كل من يقوم بتلويث البحر و�أرا�ضي اململكة مبواد �سامة �أو �إ�شعاعية �أو غريها من املواد اخلطرة املماثلة
بواحدة �أو �أكرث من العقوبات التالية :ال�سجن ملدة ت�صل �إلى � 5سنوات �أو غرامة ال تزيد عن  500.000ريال �سعودي �أو �إغالق املن�ش�أة �أو حجز ال�سفينة امل�س�ؤولة عن
التلوث ملدة ال تتجاوز  90يوم ًا �أو دفع تعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة عن التلوث �أو ت�صحيح �أي �أ�ضرار ت�سبب بها والقيام ب�أعمال التنظيف .يف حال تكرار املخالفات،
ت�صل مدة احلب�س حلد �أق�صاه � 10سنوات وغرامة ي�صل �أق�صاها  1.000.000ريال �سعودي على التوايل.
يجوز املعاقبة على �أية �أعمال تلويث �أو �إخالل ب�أحكام نظام البيئة والئحته التنفيذية بغرامة ال تزيد عن  10.000ريال �سعودي وت�صحيح �أي �ضرر والقيام ب�أعمال
التنظيف .يف حال تكرار املخالفات ،يكون مدى العقوبات هو نف�سه� ،إال �أن احلد الأق�صى للغرامة يكون  20.000ريال �سعودي و�إمكانية �إغالق املن�ش�أة لفرتة ال
تزيد عن  90يوم ًا.
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9.9سياسة توزيع األرباح
ال�شركة ب�صدد تطوير ومتويل عدة م�شاريع كربى (راجع الق�سم رقم « 10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب» من هذه الن�شرة) ،ولذلك �أو�صى املجل�س اجلمعية
العامة بعدم توزيع �أرباح الأ�سهم على امل�ساهمني لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م .وال توجد �ضمانة ب�أن توزع ال�شركة �أرباح الأ�سهم على امل�ساهمني
يف ال�سنوات املالية املقبلة .و�سوف يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل ،من بينها الأرباح امل�ستقبلية والو�ضع املايل واملتطلبات الر�أ�سمالية واالحتياطيات القابلة
للتوزيع واالئتمان املتاح لل�شركة والأو�ضاع االقت�صادية العامة وعوامل �أخرى يعتربها �أع�ضاء املجل�س مهمة من حني �إلى �آخر .كما ت�ؤكد ال�شركة انه مل يتم توزيع
�أية �أرباح خالل ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة لتاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة.
كما يعتمد توزيع الأرباح على قيود معينة من�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي (راجع الق�سم رقم « ٣٤-13ملخ�ص النظام الأ�سا�سي  -توزيع الأرباح ال�سنوية»
من هذه الن�شرة) .وين�ص النظام الأ�سا�سي على �أن توزع الأرباح ال�سنوية ال�صافية لل�شركة بعد اقتطاع امل�صاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
 يجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س
مال ال�شركة؛
 يوزع على حاملي الأ�سهم املمتازة تلك الن�سب من الأرباح املقررة لهذه الأ�سهم؛
 يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة جتنيب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو
�أغرا�ض معينة تقررها اجلمعية العامة؛
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل  %5من ر�أ�س املال املدفوع؛
 يخ�ص�ص بعد ما تقدم مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة؛
 يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح .يجوز لل�شركة بعد ا�ستيفاء ال�ضوابط املو�ضوعة من اجلهات املخت�صة توزيع �أرباح
ن�صف �سنوية وربع �سنوية.
ويجب �إخطار الهيئة ب�أي قرار بتوزيع �أرباح �أ�سهم �أو ب�أي تو�صية ب�إجراء ذلك .وتدفع �أرباح الأ�سهم املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان والزمان اللذين
يحددهما املجل�س.
و�إذا مل توزع ال�شركة �أرباح الأ�سهم يف �أي �سنة مالية ،ف�إن �أرباح الأ�سهم لل�سنة املالية التالية يجب �أن توزع بعد دفع الأرباح للم�ساهمني من �أ�صحاب الأ�سهم املمتازة
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي.
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1010استخدام متحصالت االكتتاب
1 110 10استخدام متحصالت االكتتاب
يقدر �إجمايل متح�صالت االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية مببلغ  5.600.000.000ريـال �سعودي .و�سوف ت�ستخدم متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم نفقات الطرح
من اجل متويل ا�ستثمارات ال�شركة يف عملياتها يف جمال الفو�سفات اخلا�صة مب�شروع وعد ال�شمال وموا�صلة متويل عمليات الأملنيوم املتعلقة باملنجم وامل�صفاة
اجلاري بنا�ؤهما من قبل �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا  ،ولتمويل ا�ستثمارات الأ�سهم املرتبطة بها التي مت متويلها م�ؤقت ّا بال�سحب من ت�سهيل التمويل
باملرابحة القابل لإعادة ال�سحب.
وقد جري م�ؤقت ًا متويل بع�ض التكاليف املتكبدة فيما يتعلق مب�شروع وعد ال�شمال و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا بال�سحب من ت�سهيل التمويل باملرابحة القابل
لإعادة ال�سحب (راجع ق�سم «املعلومات القانونية  -اتفاقيات التمويل العامة  -ت�سهيل التمويل باملرابحة القابل لإعادة ال�سحب» من هذه الن�شرة) .وبذلك �سوف
ي�ستخدم �صايف متح�صالت االكتتاب �أو ًال يف �سداد مبلغ  1.772مليون ريـال �سعودي ،وهو املبلغ القائم مبوجب ت�سهيل التمويل باملرابحة القابل لإعادة ال�سحب.
و�سوف ي�ستخدم ر�صيد �صايف متح�صالت االكتتاب ل�سداد ح�صة ال�شركة من التكاليف التي �سوف ترتتب على �إن�شاء م�شروع وعد ال�شمال و�إمتام املنجم وامل�صفاة
من جانب �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا.
وفيما يلي جدول مبلخ�ص اال�ستخدام النهائي ملتح�صالت االكتتاب:
جدول رقم ( :)1-10ملخ�ص اال�ستخدام النهائي ملتح�صالت االكتتاب.
ملخ�ص ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
�إجمايل التكلفة املقدرة
للم�شروع

م�صروفات ر�أ�س املال التي �أنفقت
حتى تاريخ 2014/06/30م

الر�صيد املقدر املتبقي من
م�صروفات ر�أ�س املال املزمع
متويلها

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

الو�صف

(مليون ريـال �سعودي)

(مليون ريـال �سعودي)

(مليون ريـال �سعودي)

(مليون ريـال �سعودي)

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

13.121

10.389

2.952

517

م�شروع وعد ال�شمال

28.124

1.167

26.957

5.062

نفقات االكتتاب

-

-

-

21

الإجمايل

41.245

11.556

29.908

5.600

يرد حتليل تكلفة وم�صادر التمويل الالزمة مبا يف ذلك متطلبات التمويل لدى ال�شركة يف املناق�شة التف�صيلية لكل م�شروع �أدناه.

1 110 10نفقات االكتتاب
�سوف ي�ستخدم مبلغ ا�سرت�شادي قدره  21مليون ريال �سعودي من متح�صالت االكتتاب يف ت�سوية نفقاته ،ي�شمل ذلك ر�سوم امل�ست�شارين املاليني ومدير االكتتاب
ومتعهدو تغطية االكتتاب وامل�ست�شار القانوين وم�ست�شار العناية املهنية املالية وم�ست�شاري درا�سات ال�سوق وخرباء املعادن والبنوك امل�ستلمة ،بالإ�ضافة �إلى نفقات
الت�سويق ونفقات الطباعة والتوزيع وغريها من النفقات ذات ال�صلة ب�إ�صدار �أ�سهم الأولوية .وينبغي مالحظة �أن تلك النفقات اال�سرت�شادية �سوف تخ�ضع للت�أكيد
النهائي.
وبعد ا�ستكمال �إجراءات زيادة ر�أ�س املال� ،سوف تعمد ال�شركة �إلى الوفاء بالفقرة (جـ) من املادة  30من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق
املالية بتاريخ 1425/08/20م (املوافق 2004/10/04م) وما طر�أ عليها من تعديالت يف 1433/02/28م (املوافق 2012/01/22م) ،وذلك بت�سليم تقرير ربع
�سنوي لهيئة ال�سوق املالية بخ�صو�ص ا�ستخدام متح�صالت طرح �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية و�إعالم اجلمهور ب�أي تطورات بخ�صو�ص ا�ستخدام املتح�صالت.
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1 110 10نظرة عامة على استخدام متحصالت االكتتاب
 1 110 110 10توسيع عمليات الفوسفات
 1 110 110 110 10م�شروع وعد ال�شمال
نظرة عامة

تعمل ال�شركة حالي ًا على التو�سع ب�شكل كبري يف عملياتها يف جمال الفو�سفات مع تطوير م�شروع وعد ال�شمال ،والذي يعد مرفق ًا متكام ًال لإنتاج الفو�سفات يف مدينة
وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ومدينة ر�أ�س اخلري .وينفذ م�شروع وعد ال�شمال من جانب �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة ت�شرتك ال�شركة يف ملكيتها (بن�سبة  ،)% 60و�شركة موزاييك (بن�سبة  ،)% 25و�شركة �سابك (بن�سبة .)% 15
ويهدف م�شروع وعد ال�شمال �إلى ا�ستغالل الروا�سب املمتدة من الفو�سفات يف اخلرباء مبنطقة طريف وا�ستغالل الغاز الطبيعي املحلي والكربيت ل�صناعة
الفو�سفات وال�سماد املركب ،بالإ�ضافة �إلى منتجات الفو�سفات التحويلية ،مبا يف ذلك حم�ض الف�سفوريك املكرر ،وثالثي فو�سفات ال�صوديوم ،والفو�سفات ثنائي
و�أحادي الكال�سيوم.
و�سوف يت�ضمن م�شروع وعد ال�شمال تطوير م�صنع اال�ستخال�ص وم�صنع حم�ض الكربيتيك وم�صنع حم�ض الف�سفوريك يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية،
وم�صنع الأمونيا وم�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري .و�سوف يربط بني املوقعني من خالل ال�سكك احلديدية .ومن املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف
املرفق املتكامل لإنتاج الفو�سفات يف الربع الرابع يف عام 2016م ،وبعد االكتمال من املتوقع �أن يكون معدل الطاقة الإنتاجية نحو  16مليون طن �سنوي ًا ،ت�شتمل على
 3مليون طن �سنوي ًا من الأ�سمدة الفو�سفاتية واملركبة ،بالإ�ضافة �إلى � 440ألف طن �سنوي ًا من منتجات الفو�سفات التحويلية ،مبا يف ذلك حم�ض الف�سفوريك املكرر،
وثالثي فو�سفات ال�صوديوم ،والفو�سفات ثنائي و�أحادي الكال�سيوم .وتقدر التكلفة الإجمالية ملرفق �إنتاج الفو�سفات كله بنحو  28مليار ريـال �سعودي .وقد �أبرمت
ال�شركة عقود االن�شاء املف�صلة يف هذا الق�سم مع مقاولني عامليني الن�شاء عدد من املرافق وامل�صانع اخلا�صة مب�شروع وعد ال�شمال كما و�أنها يف �صدد منح و�/أو
توقيع عقود ا�ضافية الجناز املراحل املتبقية من امل�شروع.
 1 110 110 110 10م�شروع تطوير املنجم
الخبراء

تقع اخلرباء يف منطقة �أم وعال ،التي تبعد بنحو  40كم �شمال �شرق الطريف .وقد �صدرت رخ�صة التعدين ل�صالح ال�شركة حتت رقم ك 42/بتاريخ 1427/07/01هـ
(املوافق 2006/07/26م) بغر�ض ا�ستغالل خام الفو�سفات واملعادن ذات ال�صلة املوجودة باخلرباء يف مقاطعة طريف �ضمن منطقة تبلغ م�ساحة �سطحها 37.82
كيلو مرت مربع .والرخ�صة �سارية ملدة � 30سنة هجرية من تاريخ �إ�صدارها ،ويبلغ �إيجار املنطقة ال�سطحية ال�سنوي للرخ�صة  380.000ريـال �سعودي .وقد نقلت
الرخ�صة ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
وتنوي �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ا�ستغالل منجم اخلرباء (املتوقع ا�ستمرار االنتاج فيه خالل فرتة  28عام) لتنفيذ م�شروع وعد ال�شمال .و�سوف ينقل
املعدن اخلام من اخلرباء �إلى م�صنع اال�ستخال�ص يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية بهدف املعاجلة.
اكتملت الدرا�سات الهند�سية للم�شروع يف الربع الثالث من ال�سنة 2013م ،وبد�أت الأعمال الهند�سية و�شراء املعدات يف الربع الرابع من ال�سنة 2013م .ومن املتوقع
�أن يكتمل الإن�شاء يف الربع الثالث من عام 2016م.
وفيما يلي جدول يو�ضح �إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف اخلرباء كما يف 2013م:
جدول رقم (� :)2-10إجمايل املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام يف اخلرباء كما يف 2013م.
املوارد املعدنية
درجة العزل
(خام�س
�أك�سيد
الف�سفور)%
اخلرباء

12

امل�ستدل عليها

املقدرة

الإجمايل

امل�ستنبطة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

خام�س
�أك�سيد
الف�سفور%

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

خام�س �أك�سيد
الف�سفور%

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

خام�س
�أك�سيد
الف�سفور%

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

خام�س �أك�سيد
الف�سفور%

203.8

17.8

175.2

16.4

47.3

17.3

426.3

17.3
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احتياطيات املعادن اخلام
درجة العزل
(خام�س �أك�سيد
الف�سفور)%

املثبتة

املحتملة

الوزن بالطن
(مليون طن مرتي)

خام�س �أك�سيد
الف�سفور%

الوزن بالطن
(مليون طن مرتي)

خام�س �أك�سيد
الف�سفور%

الوزن بالطن
(مليون طن مرتي)

خام�س �أك�سيد
الف�سفور%

210

16.5

153.9

15.3

363.9

15.9

12

اخلرباء*

الإجمايل

*يتم حالي ًا حتديث االحتياطيات

 1 110 110 110 10ن�شاط الك�شف والتنقيب
أم وعال

حتقق �شركة معادن ال�شمال للفو�سفات �أي�ض ًا يف جدوى ا�ستغالل روا�سب الفو�سفات يف البلوك (القطعة) ب ،6مبوجب رخ�صة التنقيب اخلا�صة ب�أم وعال عند
منطقة احلدود ال�شمالية للمملكة .وقد �أمتت ال�شركة درا�سة جدوى متهيدية على احلقل يف 2012م ،والتي �أ�شارت �إلى احلاجة ملزيد من التحليل للت�أكد من جداوه
االقت�صادية .وقد مت نقل رخ�صة التنقيب اخلا�صة بالبلوك (القطعة) ب  6يف �أم وعال �إلى �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،وعلى ذلك جرى ت�سليم عر�ض
بخ�صو�ص التطوير الإ�ضايف للمورد للهيئات احلكومية املخت�صة لطلب املوافقة على الرخ�صة ذات ال�صلة باملورد .ومن املتوقع �أن ينقل اخلام امل�ستخرج من املناجم
�إلى م�صنع اال�ستخال�ص يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية بهدف املعاجلة.
املوارد املعدنية واحتياطيات املعادن اخلام  -ن�شاط الك�شف والتنقيب
فيما يلي جدول يو�ضح �إجمايل املوارد املعدنية يف البلوك (القطعة) ب  6يف �أم وعال كما يف 2013م:
جدول رقم (� :)3-10إجمايل املوارد املعدنية يف البلوك (القطعة) ب  6يف �أم وعال كما يف 2013م.
املوارد املعدنية
درجة
العزل
(خام�س
�أك�سيد
الف�سفور)%
�أم وعال البلوك

(القطعة) ب*6

15

امل�ستدل عليها

املقدرة

الإجمايل

امل�ستنبطة

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

خام�س
�أك�سيد
الف�سفور%

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

خام�س
�أك�سيد
الف�سفور%

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

خام�س
�أك�سيد
الف�سفور%

الوزن بالطن
(مليون طن
مرتي)

خام�س �أك�سيد
الف�سفور%

--

--

285

16.0

--

--

285

16.0

*يتم حالي ًا حتديث االحتياطيات

مرافق اإلنتاج

فيما يلي املزيد من التفا�صيل اخلا�صة مبرافق الإنتاج املزمع �إن�شا�ؤها بخ�صو�ص م�شروع وعد ال�شمال:
مصنع االستخالص

�سوف تعتمد مرحلة اال�ستخال�ص على عمليات الطحن والغ�سل و�إزالة ال�شحم والتعومي والتجفيف بهدف �إزالة كربونات الكال�سيوم واملغني�سيوم من اخلام و�إنتاج
مركز الفو�سفات املنا�سب لال�ستخدام يف ت�صنيع حم�ض الف�سفوريك باملعاجلة الرطبة ،مع زيادة ن�سبة حمتوى الفو�سفات يف اخلام وتخفي�ض حمتوى املعادن
الأخرى ال�ضارة .ومن املتوقع �أن تكون الطاقة الإنتاجية مل�صنع اال�ستخال�ص(الذي �سيقام يف مدينة وعد ال�شمال التعدينية)  5.3مليون طن �سنوي ًا عند اكتمالها.
وقد مت ابرام عقد بناء م�صنع اال�ستخال�ص مع �شركة هوانكايو ال�صينية للهند�سة واملقاوالت ( )China Huanqiu Contracting & Engineering Corpو�شركة
�أت�ش كيو �سي ال�شرق الأو�سط ( )HQC Middle East Coبتاريخ  31مار�س 2014م ،والذي قدرت قيمته بنحو  2.089مليون ريـال �سعودي ( 557مليون دوالر
�أمريكي) على �أ�سا�س الإجناز املتكامل (ت�سليم مفتاح) لقاء مبلغ مقطوع ،ومن املتوقع اكتمال م�صنع اال�ستخال�ص يف الربع الثالث من عام .2016كما �أن ن�سبة
�إكتمال ان�شاء م�صنع اال�ستخال�ص كما يف 2014/08/30م هي .%9.2
مصنع حمض الكبريتيك

�سوف ي�صنع حم�ض الكربيتيك يف امل�صنع اخلا�ص به (الذي �سيقام يف مدينة وعد ال�شمال التعدينية) با�ستخدام الكربيت املن�صهر .و�سوف يتكون م�صنع حم�ض
الكربيتيك من ثالث خطوط �سوف تبلغ طاقتها الإنتاجية مبجرد اكتمالها  4.9مليون طن �سنوي ًا .و�سوف يوفر امل�صنع حم�ض الكربيتيك املطلوب مل�صنع حم�ض
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الف�سفوريك بغر�ض �إنتاجه .وكذلك �سوف ينتج م�صنع حم�ض الكربيتيك بخار ًا عايل ال�ضغط بالغ ال�سخونة �سوف ي�ستخدم يف توليد الطاقة التي حتتاجها املرافق
الكائنة مبدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية.
وقد مت ابرام عقد بناء م�صنع حم�ض الكربيتيك مع �شركة ا�س �أن �سي الفالني العاملية ( ،).SNC-Lavalin International Incوجمموعة �سينوبك للهند�سة
( ،)Sinopec Engineering (Group) Co. Ltdو�شركة ا�س �أن �سي الفالني العربية املحدودة (( ،)SNC-Lavalin Arabia LLC (SLAو�شركة �سينوبك
 E&Cال�شرق الأو�سط املحدودة ( )Sinopec E&C Middle East Co. Ltd.بتاريخ  31مار�س 2014م ،والذي قدرت قيمته بنحو  2.865مليون ريـال �سعودي
( 764مليون دوالر �أمريكي) على �أ�سا�س الإجناز الكلي (ت�سليم مفتاح) لقاء مبلغ مقطوع ،ومن املتوقع اكتمال م�صنع حم�ض الكربيتيك يف الربع الثالث من عام
2016م .كما �أن ن�سبة �إكتمال ان�شاء م�صنع حم�ض الكربيتيك كما يف 2014/08/30م هي .%25.7
مصنع حمض الفسفوريك

�سوف ي�صنع حم�ض الف�سفوريك يف امل�صنع املخ�ص�ص له (الذي �سيقام يف مدينة وعد ال�شمال التعدينية) با�ستخدام حم�ض الكربيتيك املنتج يف امل�صنع و ُمر ّكز
الفو�سفات املنتج يف م�صنع اال�ستخال�ص .و�سوف يقام م�صنع حم�ض الف�سفوريك يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية و�سيتكون من ثالث خطوط �سوف
تبلغ طاقتها الإنتاجية املجمعة مبجرد اكتمالها  1.5مليون طن �سنوي ًا.
وقد مت ابرام عقد بناء حم�ض الف�سفوريك مع �شركة هانوا للهند�سة والإن�شاءات املحدودة ( ،).Hanwha Engineering & Construction Co. Ltdو�شركة
هانوا ال�سعودية للمقاوالت املحدودة ( )Hanwha Saudi Contracting Co Ltdبتاريخ  31مار�س 2014م ،والذي قدرت قيمته بنحو  3.506مليون ريـال �سعودي
( 935مليون دوالر �أمريكي) على �أ�سا�س الإجناز الكلي (ت�سليم مفتاح) لقاء مبلغ مقطوع .،ومن املتوقع اكتمال م�صنع حم�ض الف�سفوريك يف الربع الرابع من عام
2016م .كما �أن ن�سبة �إكتمال ان�شاء م�صنع حم�ض الفو�سفوريك كما يف 2014/08/30م هي .%12.6
مصنع األمونيا

�سوف يقام م�صنع الأمونيا يف مدينة ر�أ�س اخلري ،وعلى ذلك �سوف ميكن للم�صنع ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�ستجلب من �شركة �أرامكو ال�سعودية ،التي متتلك
خط �أنابيب غاز خم�ص�ص ملدينة ر�أ�س اخلري ،وهو ما �سيوفر كميات الغاز الطبيعي الكافية للوفاء مبتطلبات م�صنع الأمونيا .و�سوف تبلغ الطاقة الإنتاجية مل�صنع
الأمونيا نحو  1.1مليون طن �سنوي ًا.
وقد مت �إبرام عقد بناء م�صنع الأمونيا مع �شركة دايليم ال�صناعية املحدودة ( )Daelim Industrial Company Limitedوفرعها ال�سعودي ،وهو �شركة دايليم
ال�سعودية املحدودة ( ،)Daelim Saudi Arabia Company Limitedوامل�شار �إليهما مع ًا با�سم دايليم ( )Daelimبتاريخ  28دي�سمرب 2013م ،والذي قدرت
قيمته بنحو  3.093مليون ريـال �سعودي ( 825مليون دوالر �أمريكي) .ومن املتوقع �أن يكتمل م�صنع الأمونيا يف الربع الرابع من عام  .2016كما �أن ن�سبة �إكتمال
ان�شاء م�صنع الأمونيا كما يف 2014/08/30م هي .%14.6
مصنع ثنائي فوسفات األمونيوم

�سوف يقام م�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري ،و�سوف يقوم بالت�صنيع با�ستخدام الأمونيا املوفر من قبل م�صنع الأمونيا يف مدينة ر�أ�س اخلري
وحم�ض الف�سفوريك امل�ستجلب من امل�صنع املنتج له يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية .و�سوف تبلغ الطاقة الإنتاجية مل�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم،
مبجرد اكتماله ،نحو  3مليون طن �سنوي ًا .و�سوف ميكن للم�صنع �إنتاج �أحادي فو�سفات الأمونيوم ،بخالف ثنائي فو�سفات الأمونيوم� ،إذا �أ�صبح �إنتاج �أحادي
فو�سفات الأمونيوم جمدي ًا من الناحية املالية.
(Intecsa Ingenieria Industrial

وقد مت ابرام عقد بناء م�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم مع �شركة �إنتيك�سا �إجنينرييا ال�صناعية ذات امل�س�ؤولية املحدودة
 ).S.Aبتاريخ  28ابريل 2014م ،والذي قدرت قيمته بنحو  2.250مليون ريـال �سعودي ( 599.9مليون دوالر �أمريكي) .ومن املتوقع اكتمال م�صنع ثنائي فو�سفات
الأمونيوم يف الربع الرابع من عام 2016م .كما �أن ن�سبة �إكتمال ان�شاء م�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم كما يف 2014/08/30م هي .%8.0
 1 110 110 110 10املبيعات والت�سويق

مبوجب �شروط اتفاقية م�شروع االئتالف امل�شرتك بني ال�شركة وموزاييك و�شركة �سابك ،يتحمل كل من ال�شركاء م�س�ؤولية ت�سويق مقدار من جميع منتجات الأ�سمدة
بح�سب الن�سبة والتنا�سب مع ح�صتهم يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات .وبالإ�ضافة لذلك ،وافقت موزاييك على �أنها لن تقوم بت�سويق �أي منتجات �أ�سمدة
يف اململكة .و�سوف تتحمل ال�شركة م�س�ؤولية ت�سويق جميع املنتجات الو�سيطة (�صخور الفو�سفات امل�ستخل�ص وحم�ض الكربيتيك وحم�ض الف�سفوريك والأمونيا).
ومبقت�ضى �شروط اتفاقية م�شروع االئتالف امل�شرتك ،جرى االتفاق كذلك على �أن تتولى موزاييك ت�سويق �أحادي فو�سفات الكال�سيوم و�/أو ثنائي فو�سفات الكال�سيوم
خارج دول اخلليج بالنيابة عن �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ملدة � 5سنوات من تاريخ الإنتاج التجاري الأول من املنتجات ذات ال�صلة (وهو االتفاق الذي
ميكن �أن جتدده موزاييك ملدة عامني �إ�ضافيني) ،وذلك �شريطة �أن حت�صل موزاييك على احلق احل�صري لت�سويق وبيع �أحادي فو�سفات الكال�سيوم و�/أو ثنائي
فو�سفات الكال�سيوم خارج دول اخلليج ،وحم�ض الف�سفوريك املنقى على م�ستوى العامل.
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يتولى �إدارة �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات جمل�س �إدارة يتكون من  7مدراء 4 ،منهم تعينهم ال�شركة ،و  2تعينهم �شركة موزاييك ،و  1تعينه �شركة �سابك.
إجمالي التكاليف ومصادر التمويل

تقدر التكلفة الإجمالية ملرفق �إنتاج الفو�سفات كله بنحو  28مليار ريـال �سعودي .وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل التكاليف املطلوبة مل�شروع وعد ال�شمال:
جدول رقم ( :)4-10تفا�صيل التكاليف املطلوبة مل�شروع وعد ال�شمال.
�إجمايل التكلفة املقدرة للم�شروع

تكلفة امل�شروع

م�صروفات ر�أ�س املال التي �أنفقت
حتى تاريخ 2014/06/30م

(مليون ريـال �سعودي)

%

الر�صيد املقدر املتبقي من
م�صروفات ر�أ�س املال املزمع
متويلها

(مليون ريـال �سعودي)

�إن�شاء وم�شرتيات وهند�سة

17.993

%64

1.067

16.925

تكاليف ما قبل الت�شغيل

3.015

%11

100

2.915

التكاليف الطارئة

2.813

%10

-

2.813

تكاليف التمويل املر�سمل ومقدار
التمويل امل�سبق حل�ساب احتياطي
خدمة الدين*

3.425

%12

-

3.425

ر�أ�س املال الأويل العامل

878

%3

-

878

الإجمايل

28.124

%100

1.167

26.957

* ح�ساب بنكي خم�ص�ص لت�سديد الدين للمقر�ضني الذين لهم مبالغ م�ستحقة متثل فرتة � 6أ�شهر (عمولة و�أ�سا�س) عن ديون م�ضمونة .هذه املبالغ متاحة من �أجل �ضمان ت�سديد ال�شركة لديونها الى املقر�ضني يف
حال مل تتمكن من ت�سديدها مبا�شرةً .هذا املبلغ يخ�ص�ص عاد ًة يف نهاية مرحلة االن�شاء وميول من م�صاريف ر�أ�س املال.

وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل ال�سنوات التي �سيمول خاللها الر�صيد املقدر املتبقي من م�صروفات ر�أ�س املال:
جدول رقم ( :)5-10تفا�صيل ال�سنوات التي �سيمول خاللها الر�صيد املقدر املتبقي من م�صروفات ر�أ�س املال.
تكلفة امل�شروع

ال�سنة
الربع

2014م

2015م

الثالث

الرابع

الأول

الثاين

2016م
الثالث

الرابع

الأول

الثاين

الثالث

الرابع

(مليون ريـال �سعودي)
�إن�شاء وم�شرتيات وهند�سة

2.438

2.102

2.093

2.496

2.021

1.511

1.297

945

502

645

تكاليف ما قبل الت�شغيل

51

625

206

206

206

206

206

206

206

206

التكاليف الطارئة

-

-

272

272

272

272

272

272

272

272

تكاليف التمويل املر�سمل
ومقدار التمويل امل�سبق
حل�ساب احتياطي خدمة
الدين*

341

64

83

101

116

135

146

154

341
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ر�أ�س املال الأويل العامل

-

-

-

-

-

439

439

-

-

-

الإجمايل الربعي

2.830

2.791

2.654

3.076

2.616

2.564

2.361

1.577

1.322

1.293

الإجمايل ال�سنوي

5.621

6.553

10.910

* ح�ساب بنكي خم�ص�ص لت�سديد الدين للمقر�ضني الذين لهم مبالغ م�ستحقة متثل فرتة � 6أ�شهر (عمولة و�أ�سا�س) عن ديون م�ضمونة .هذه املبالغ متاحة من �أجل �ضمان ت�سديد ال�شركة لديونها الى املقر�ضني يف
حال مل تتمكن من ت�سديدها مبا�شرةً .هذا املبلغ يخ�ص�ص عاد ًة يف نهاية مرحلة االن�شاء وميول من م�صاريف ر�أ�س املال.
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تكلفة امل�شروع

ال�سنة

2017م

الربع

الثاين

الأول

2018م
الرابع

الثالث

الثاين

الأول

(مليون ريـال �سعودي)
�إن�شاء وم�شرتيات وهند�سة

207

587

81

-

-

-

تكاليف ما قبل الت�شغيل

206

206

175

-

-

-

التكاليف الطارئة

272

272

91

-

-

-

تكاليف التمويل املر�سمل
ومقدار التمويل امل�سبق
حل�ساب احتياطي خدمة
الدين*

169

173

173

173

169

920

ر�أ�س املال الأويل العامل

-

-

-

-

-

-

الإجمايل الربعي

854

1.238

519

173

169

920

الإجمايل ال�سنوي

2.784

الإجمايل للقرتة
(2014م �إلى 2018م)

26.957

1.089

* ح�ساب بنكي خم�ص�ص لت�سديد الدين للمقر�ضني الذين لهم مبالغ م�ستحقة متثل فرتة � 6أ�شهر (عمولة و�أ�سا�س) عن ديون م�ضمونة .هذه املبالغ متاحة من �أجل �ضمان ت�سديد ال�شركة لديونها الى املقر�ضني يف
حال مل تتمكن من ت�سديدها مبا�شرةً .هذا املبلغ يخ�ص�ص عاد ًة يف نهاية مرحلة االن�شاء وميول من م�صاريف ر�أ�س املال.

وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية:
جدول رقم ( :)6-10تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية.
التمويل يف 2014/06/30م

ر�صيد التمويل بعد 2014/06/30م

(مليون ريـال �سعودي)
متويل الدين

-

19.686

�إجمايل �إ�سهام حقوق امللكية (من جميع ال�شركاء)

1.167

7.270

�إ�سهام ال�شركة يف �إجمايل �إ�سهام حقوق امللكية

700

4.362

�إ�سهام ال�شركاء االخرين (من غري ال�شركة) يف �إجمايل �إ�سهام حقوق امللكية

467

2.908

�إجمايل التمويل

1.167

26.956

�إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة املمول من ت�سهيل التمويل باملرابحة القابل لإعادة ال�سحب

700

-

وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية يف ال�سنوات القادمة:
جدول رقم ( :)7-10تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية يف ال�سنوات القادمة.
ال�سنة
الربع

2014م
الثالث

2015م
الرابع

الأول

الثاين

2016م
الثالث

الرابع

الأول

الثاين

الثالث

الرابع

(مليون ريـال �سعودي)
متويل الدين

1.892

2.791

1.925

2.153
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1.831

1.795

1.653

1.104

925

905

ال�سنة
الربع

2014م

2015م

الثالث

الرابع

الأول

الثاين

2016م
الثالث

الرابع

الأول

الثاين

الرابع

الثالث

(مليون ريـال �سعودي)
�إ�سهام حقوق امللكية
(من جميع ال�شركاء)

938

-

729

923

785

769

708

473

397

388

�إ�سهام ال�شركة يف
�إجمايل �إ�سهام حقوق
امللكية

563

-

437

554

471

462

425

284

238

233

�إ�سهام ال�شركاء االخرين
(من غري ال�شركة) يف
�إجمايل �إ�سهام حقوق
امللكية

375

-

291

369

314

308

283

189

159

155

�إجمايل التمويل

2.830

2.791

2.654

3.076

2.616

2.564

2.361

1.577

1.322

1.293

�إ�سهام حقوق ملكية
ال�شركة املمول من
ت�سهيل التمويل باملرابحة
القابل لإعادة ال�سحب

563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

متح�صالت االكتتاب
امل�ستخدمة لت�سديد
ت�سهيل التمويل باملرابحة
القابل لإعادة ال�سحب

-

1.263

-

-

-

-

-

-

-

-

متح�صالت االكتتاب
امل�ستخدمة لتمويل
�إ�سهام حقوق امللكية

-

-

437

554

471

462

425

284

238

233

ال�سنة
الربع

2017م
الأول

الثاين

2018م
الثالث

الرابع

الأول

الثاين

(مليون ريـال �سعودي)
متويل الدين

598

867

363

121

118

644

�إ�سهام حقوق امللكية
(من جميع ال�شركاء)

256

371

156

52

51

276

�إ�سهام ال�شركة يف
�إجمايل �إ�سهام حقوق
امللكية

154

223

93

31

30

166

�إ�سهام ال�شركاء
االخرين (من غري
ال�شركة) يف �إجمايل
�إ�سهام حقوق امللكية

103

149

62

21

20

110

�إجمايل التمويل

854

1.238

519

173

169

920

177

ال�سنة
الربع

2017م
الأول

الثاين

2018م
الثالث

الرابع

الأول

الثاين

(مليون ريـال �سعودي)
�إ�سهام حقوق ملكية
ال�شركة املمول
من ت�سهيل التمويل
باملرابحة القابل لإعادة
ال�سحب

-

-

-

-

-

-

متح�صالت االكتتاب
امل�ستخدمة لت�سديد
ت�سهيل التمويل
باملرابحة القابل لإعادة
ال�سحب

-

-

-

-

-

-

متح�صالت االكتتاب
امل�ستخدمة لتمويل
�إ�سهام حقوق امللكية

154

223

93

31

30

166

وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل هيكل التمويل مل�شروع وعد ال�شمال:
جدول رقم ( :)8-10تفا�صيل هيكل التمويل مل�شروع وعد ال�شمال.
مبلغ التمويل /املزمع التمويل به (مليون ريـال �سعودي)

م�صدر التمويل
حقوق امل�ساهمني
ال�شركة (من متح�صالت الإكتتاب)

5.062

�شركة �سابك

1.266

موزاييك

2.109

التمويل البنكي (االقرتا�ض)

10.086

�صندوق اال�ستثمارات العامة

7.500

�صندوق التنمية

2.100

الإجمايل

28.124

من املقرر متويل ا�ستثمار حقوق م�ساهمي ال�شركة البالغ  5.062.000.000ريـال �سعودي من متح�صالت االكتتاب .وقد �أُتيحت درا�سة جدوى التمويل البنكي
بتاريخ 2013/07/05م واملُ َعدة فيما يت�صل مب�شروع وعد ال�شمال للمكتتبني يف مقر ال�شركة (راجع الق�سم رقم« 19امل�ستندات املتاحة للمعاينة» من هذه الن�شرة).
 1 110 110 110 10اال�ستمرار يف متويل عمليات الأملنيوم

نظرة عامة عن �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا والنفقات الر�أ�سمالية ذات العالقة
تبا�شر ال�شركة �أعمالها يف جمال الأملنيوم من خالل �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (البالغ ر�أ�س مالها  5.100.000.000ريال �سعودي) و�شركة معادن
للأملنيوم (البالغ ر�أ�س مالها  6.573.750.000ريال �سعودي) و�شركة معادن للدرفلة (البالغ ر�أ�س مالها  4.721.250.000ريال �سعودي) .وكل �شركة من
تلك ال�شركات ذات م�سئولية حمدودة ،وي�شرتك يف ملكيتها كل من ال�شركة (بن�سبة  )%74.9و�شركة �ألكوا (بن�سبة  ،)%25.1وقد مت �إن�شا�ؤها بهدف ا�ستك�شاف
مناجم البوك�سايت باململكة لإنتاج الأملنيوم لال�ستخدام املحلي والت�صدير للأ�سواق اخلارجية .تُعنى �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا با�ستك�شاف والتنقيب عن
البوك�سايت وتنقية الألومينا ،بينما تُعنى �شركة معادن للأملنيوم ب�إنتاج الأملنيوم ،وتُعنى �شركة معادن للدرفلة ب�إنتاج �ألواح الأملنيوم.
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مت ت�أ�سي�س تلك ال�شركات مبوجب اتفاقية م�شروع م�شرتك مربمة بتاريخ 2009/12/20م (ثم مت تعديلها الحق ًا بتاريخ 2010/03/30م) وملدة  30عام ًاُ ،تدد
تلقائي ًا ملدة  20عام ًا ،ما مل يتفق الأطراف على غري ذلك قبل تاريخ انتهاء املدة الأولى بعامني على الأقل� ،أو ما مل يتم ف�سخ االتفاقية مبوجب ما ن�صت عليه
من بنود .وبعد ذلك ،ميكن متديد االتفاقية �إلى فرتات كل منها � 10سنوات مبوجب اتفاق بني �أطرافها .يعر�ض الق�سم رقم« 1-14املعلومات القانونية  -العقود
اجلوهرية» من هذه الن�شرة ملخ�ص ًا لل�شروط والأحكام املادية التفاقية م�شروع االئتالف امل�شرتك لإنتاج الأملنيوم.
تبا�شر �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة� ،أن�شطتها يف �صناعة الأملنيوم يف موقعني متكاملني هما مناجم التعدين
الكائنة يف البعيثة والتي ت�ضم منجم البوك�سايت وم�صنع ال�سحق واملناولة ،بالإ�ضافة �إلى م�صفاة الألومنيا وم�صهر الأملنيوم وم�صنع الدرفلة يف مدينة ر�أ�س اخلري.
يتم نقل خام البوك�سايت امل�ستخرج من البعيثة بوا�سطة القطار �إلى م�صانع املعاجلة مبدينة ر�أ�س اخلري .وتتم معاجلة خام البوك�سايت يف م�صفاة الألومنيا ،ثم
ي�ستخدم الإنتاج من الألومنيا ب�صفة �أ�سا�سية كركاز مل�صهر الأملنيوم بامل�شروع.
تبا�شر �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا �أعمالها التعدينية يف موقع البعيثة .يقع منجم البعيثة للبوك�سايت يف حمافظة الق�صيم يف املنطقة ال�شمالية-ال�شرقية
من اململكة ،على م�سافة  150كم تقريب ًا �شمال بريدة و 440كم �شمال غرب الريا�ض .يتم ا�ستخراج البوك�سايت يف منطقة املوارد اجلنوبية من خالل �إتباع تقنيات
التعدين من املناجم املفتوحة ،ثم ينقل �إلى م�صانع املعاجلة يف مدينة ر�أ�س اخلري ،مع �إعادة خملفات عمليات احلفر �إلى املناطق التي مت التعدين فيها �سابق ًا.
تت�ألف من�ش�آت معاجلة املناجم مبوقع التعدين من حمطة طحن ثنائية املراحل ،والتي تعمل على طحن البوك�سايت اخلام �إلى احلجم املنا�سب للنقل واملعاجلة من
خالل طواحني ال�سحق يف م�صفاة الألومنيا مبدينة ر�أ�س اخلري .بد�أت م�صانع املعاجلة باملنجم عملها يف عام 2014م ،وهي م�صممة ملعاجلة  4مليون طن من
البوك�سايت اخلام �سنوي ًا .وت�ضم البنية التحتية للمنجم الطرق وال�صرف ال�صحي وﺘ�ﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ للمنجم مداﺧﻞ وطرق و�ﺻﺮف �ﺻﺤﻲ و�ﺁﺑﺎر وخط �إمداد
ﺑﺎﻤﻟﻴﺎﻩ و�أنظمة اﺗ�صاالت ﻣﺘكاﻣﻠﺔ و�ﺷﺒكات ﻟﻠﻤﺠﺎري و�ﺷﺒكات كهربائية و�ﺷﺒكة خدمات ﻋﺎﻣﺔ و�سكن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻦﻴ.
متلك �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ثالثة تراخي�ص ال�ستخراج اخلام من موقع البعيثة� .صدر الرتخي�صان الأول والثاين مبوجب القرارين الوزاريني �أرقام
ق 6/و ق ،7/على التوايل ،حيث يغطيان م�ساحة  50كم مربع ،و�صدرا بتاريخ 1428/01/25هـ (املوافق 2007/02/13م) .بينما �صدر الرتخي�ص الثالث مبوجب
القرار الوزاري رقم ق ،8/ويغطي م�ساحة  47.76كم مربع ،و�صادر بتاريخ 1428/01/25هـ (املوافق 2007/02/13م)ُ .منحت هذه الرتاخي�ص ال�ستخراج
خامات البوك�سايت واملعادن امل�صاحبة له ،وبلغت قيمة الإيجار ال�سنوية لل�سطح  500.000ريـال �سعودي ،على التوايل ،بالن�سبة لأول ترخي�صني �صادرين ،وبلغت
 477.600ريـال �سعودي بالن�سبة للرتخي�ص الأخري.
وقد بد�أ منجم البعيثة عمله يف مايو 2014م ،ومت ت�سليم �أول �شحنة من البوك�سايت امل�ستخرج من املنجم �إلى مدينة ر�أ�س اخلري.
� 1 110 110 110 10إجمايل التكاليف وم�صادر التمويل

ُقدرت التكلفة الإجمالية مل�شروع �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا بالأ�صل بنحو  13مليار ريـال �سعودي .بنا ًء على التقديرات احلالية يتوقع �أن امل�شروع �سيتحمل
زيادة قدرها  0.2مليار ريـال �سعودي ( )%1.5تقريب ًا يف التكاليف .ومن املتوقع اكتمال م�شروع �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف الربع الأول من عام 2015م.
كما �أن ن�سبة �إكتمال م�شروع �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا كما يف 2014/08/29م هي  .%94.69وفيما يلي جدول يو�ضح التفا�صيل احلالية للتكاليف املتوقعة
لإمتام م�شروع �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا.
جدول رقم ( :)9-10تفا�صيل التكاليف املطلوبة ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا.
�إجمايل التكلفة املقدرة للم�شروع

تكلفة امل�شروع

(مليون ريـال �سعودي)

%

م�صروفات ر�أ�س املال
التي �أنفقت حتى تاريخ
2014/06/30م

الر�صيد املقدر املتبقي من
م�صروفات ر�أ�س املال املزمع متويلها

(مليون ريـال �سعودي)

�إن�شاء وم�شرتيات وهند�سة

8.949

%68

8.410

906

تكاليف ما قبل الت�شغيل

2.548

%19

1.686

1.054

التكاليف الطارئة

604

%5

-

263

تكاليف التمويل املر�سمل ومقدار
التمويل امل�سبق حل�ساب احتياطي
خدمة الدين

1.020

%8

293

727

الإجمايل

13.121

%100

10.389

2.952
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وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل ال�سنوات التي �سيمول خاللها الر�صيد املقدر املتبقي من م�صروفات ر�أ�س املال
جدول رقم ( :)10-10تفا�صيل ال�سنوات التي �سيمول خاللها الر�صيد املقدر املتبقي من م�صروفات ر�أ�س املال.
تكلفة امل�شروع

ال�سنة
الربع

2014م

2015م

الثالث

الرابع

الأول

الثاين

2016م
الثالث

الرابع

الأول

الثاين

الرابع

الثالث

(مليون ريـال �سعودي)
�إن�شاء وم�شرتيات
وهند�سة

227

227

227

227

-

-

-

-

-

-

تكاليف ما قبل الت�شغيل

221

221

316

316

-

-

-

-

-

-

التكاليف الطارئة

66

66

66

66

-

-

-

-

-

-

تكاليف التمويل
املر�سمل ومقدار
التمويل امل�سبق حل�ساب
احتياطي خدمة الدين

25

25

28

28

28

28

39

39

39

448

الإجمايل الربعي

528

528

637

637

28

28

39

39

39

448

الإجمايل ال�سنوي

1.056

الإجمايل للقرتة
(2014م �إلى 2016م)

2.952

565

1.330

وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية
جدول رقم ( :)11-10تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية.
التمويل يف
2014/06/30م

ر�صيد التمويل بعد 2014/06/30م
(مليون ريـال �سعودي)

متويل الدين

5.642

2.426

�إ�سهام حقوق امللكية (من جميع ال�شركاء)

4.747

526

�إ�سهام ال�شركة يف �إجمايل �إ�سهام حقوق امللكية

3.577

394

�إ�سهام ال�شركاء االخرين (من غري ال�شركة) يف �إجمايل �إ�سهام حقوق امللكية

1.170

132

�إجمايل التمويل

10.389

2.952

�إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة املمول من ت�سهيل التمويل باملرابحة القابل لإعادة ال�سحب

509

-

180

وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية يف ال�سنوات القادمة:
جدول رقم ( :)12-10تفا�صيل متويل الدين و�إ�سهام حقوق امللكية يف ال�سنوات القادمة.
ال�سنة
الربع

2014م

2015م

الثالث

الرابع

528

528

637

الثاين

الأول

2016م
الثالث

الرابع

الثاين

الأول

الثالث

الرابع

(مليون ريـال �سعودي)
متويل الدين

483

17

17

24

24

24

144

�إ�سهام حقوق امللكية (من
جميع ال�شركاء)

-

-

-

154

11

11

15

15

15

304

�إ�سهام ال�شركة يف �إجمايل
�إ�سهام حقوق امللكية

-

-

-

116

8

8

11

11

11

228

�إ�سهام ال�شركاء االخرين
(من غري ال�شركة) يف
�إجمايل �إ�سهام حقوق امللكية

-

-

-

39

3

3

4

4

4

76

�إجمايل التمويل

528

528

637

637

28

28

39

39

39

448

�إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة
املمول من ت�سهيل التمويل
باملرابحة القابل لإعادة
ال�سحب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

متح�صالت االكتتاب
امل�ستخدمة لت�سديد ت�سهيل
التمويل باملرابحة القابل
لإعادة ال�سحب

-

509

-

-

-

-

-

-

-

-

متح�صالت االكتتاب
امل�ستخدمة لتمويل �إ�سهام
حقوق امللكية

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل م�صادر متويل ال�شركة للبوك�سايت والألومينا:
جدول رقم ( :)13-10تفا�صيل م�صادر متويل ال�شركة للبوك�سايت والألومينا.
املبلغ املمول/املقرر متويله
(مليون ريـال �سعودي)

م�صدر التمويل
حقوق امل�ساهمني
ال�شركة

3.785

الكوا

1.268

التمويل البنكي (االقرتا�ض)

3.718

�صندوق اال�ستثمارات العامة

3.750

�صندوق التنمية

600

الإجمايل

13.121

يبلغ �إجمايل �إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة الالزمة لتمويل �شركة معادن للبوكا�سيت والأملنيوم  3.785مليون ريـال �سعودي� ،ساهمت فيهم ال�شركة مببلغ 3.577
مليون ريـال �سعودي كما يف  30يونيو2014م.
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تعتزم ال�شركة ا�ستخدام  517مليون ريـال �سعودي من متح�صالت االكتتاب يف متويل ر�صيد �إ�سهام حقوق امللكية املتبقية البالغة  208مليون ريـال �سعودي املطلوبة
من ال�شركة وكذا ا�ستخدام  509مليون ريـال �سعودي ل�سداد مبلغ  509مليون ريـال �سعودي املتح�صل عليه من ت�سهيل متويل املرابحة القابل لل�سحب خالل فرتة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو2014م لتمويل �إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة املقدم خالل الفرتة.
وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل �إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا واال�ستخدام املقابل ملتح�صالت االكتتاب.
جدول رقم ( :)14-10تفا�صيل �إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا واال�ستخدام املقابل ملتح�صالت االكتتاب.
ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
مليون ريـال �سعودي
�إجمايل حقوق ملكية ال�شركة يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

3.785

-

�إجمايل �إ�سهام حقوق ملكية ال�شركة كما يف  30يونيو2014م

3.577

-

ر�صيد متطلبات حقوق ملكية ال�شركة ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

394

7.4

ح�صة حقوق امللكية املمولة با�ستخدام ت�سهيل متويل املرابحة القابل لل�سحب

509

509.4

الإجمايل

ال ينطبق

517

امل�صدر :ال�شركة

182

1111مصاريف الطرح
من املتوقع �أن تبلغ كافة التكاليف املتعلقة باالكتتاب حوايل  21.000.000ريال �سعودي حيث �سيتم خ�صمها من �إجمايل متح�صالت الطرح البالغة
 5.600.000.000ريال �سعودي ،وتت�ضمن م�صاريف االكتتاب �أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب وم�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف امل�ست�شارين
الآخرين واجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بالطرح .ويبني اجلدول التايل تفا�صيل م�صاريف الطرح:
جدول رقم ( :)1-11تفا�صيل م�صاريف الطرح.
القيمة (ريال �سعودي)

البند
�أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهدو تغطية االكتتاب وامل�ست�شارين الآخرين

13.500.000

م�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع

3.500.000

اجلهات امل�ستلمة

3.000.000

م�صاريف �أخرى

1.000.000

املجموع

21.000.000
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 1212وصف األسهم
1 112 12رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  9.250.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 925.000.000سهم ًا بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
�أو�صى املجل�س يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1435/07/14هـ (املوافق 2014/05/15م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  9.250.000.000ريال �سعودي �إلى
 11.684.782.610ريال �سعودي بعد احل�صول على املوافقات التنظيمية الالزمة .وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف 1436/01/20هـ (املوافق
2014/11/13م) على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية .و�سي�شمل �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية � 243.478.261سهم ًا جديد ًا
و�سوف يزيد ر�أ�س مال ال�شركة من  9.250.000.000ريال �سعودي �إلى  11.684.782.610ريال �سعودي.

1 112 12حقوق المساهمين
وفق ًا للمادة  108من نظام ال�شركاتُ ،ينح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم ،ال �سيما حق احل�صول على ح�صة من توزيعات الأرباح؛ وحق احل�صول على
ح�صة من �أ�صول ال�شركة عند الت�صفية؛ وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني وامل�شاركة يف املداوالت والت�صويت على القرارات؛ وحق الت�صرف يف الأ�سهم؛ وحق طلب
االطالع على دفاتر وم�ستندات ال�شركة ،ومراقبة عمل املجل�س ورفع دعوى م�س�ؤولية �ضد �أع�ضاء املجل�س وطلب بطالن قرارات اجلمعيات العامة ،وفق ًا لل�شروط
والقيود الواردة يف نظام ال�شركات .وال يوجد �أي �أحكام متنح م�ساهمي ال�شركة حق طلب رد الأموال �أو �إعادة �شراء �أ�سهمهم من قبل ال�شركة.

1 112 12زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة
 1 112 112 12زيادة رأس المال

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س
املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله و�أن تكون ال�سلطات املخت�صة قد وافقت على تلك الزيادة .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال.
ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لدى �إ�صدارها مبقابل نقدي .ويتم �إبالغ امل�ساهمني احلاليني بحقوق �أولوية االكتتاب عن طريق
�إخطار ُين�شر يف جريدة يومية ويت�ضمن القرار الذي ي�صرح بزيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب .ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقوقه يف �أولوية االكتتاب
خالل  15يوم ًا من تاريخ ن�شر الإخطار امل�شار �إليه.
 1 112 112 12تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة ال�سلطات املخت�صة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا
منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد درا�سة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة لذلك التخفي�ض و�أثره على التزامات ال�شركة.
ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل  60يوم ًا
من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف
امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

1 112 12األسهم الممتازة
يجوز لل�شركة بعد احل�صول على موافقة ال�سلطات املخت�صة �أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة لي�س لها حق الت�صويت مببلغ ال يتجاوز  %50من ر�أ�س مالها .وترتب الأ�سهم
املذكورة لأ�صحابها بالإ�ضافة �إلى حق امل�شاركة يف الأرباح ال�صافية التي توزع على الأ�سهم العادية ما يلي:




احلق يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية ال تقل عن  %5من القيمة اال�سمية للأ�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل توزيع
الأرباح.
الأولوية يف ا�سرتداد قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال عند ت�صفية ال�شركة ويف احل�صول على ن�سبة معينة من ناجت الت�صفية.
يجوز لل�شركة �شراء تلك الأ�سهم طبق ًا ملا تقرره اجلمعية العامة وال تدخل تلك الأ�سهم يف ح�ساب الن�صاب الالزم النعقاد اجلمعية العامة لل�شركاء.

1 112 12نقل ملكية األسهم
يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�شركات املدرجة يف تداول.
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1 112 12الجمعية العامة
 1 112 112 12الدعوة

تنعقد اجلمعية العامة بدعوة من املجل�س .وعلى املجل�س �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثل  %5من
ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ويتم ن�شر �إخطار بتاريخ وجدول �أعمال اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مركز
ال�شركة الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بـ  25يوم ًا على الأقل .وتعترب اجلمعية العامة املنعقدة انعقاد ًا �صحيح ًا ممثلة جلميع امل�ساهمني ،ويجب �أن تنعقد يف
املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة.
وتنعقد اجلمعية العامة العادية مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ،خالل �ستة �أ�شهر عقب انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى
كلما دعت احلاجة لذلك.
 1 112 112 12النصاب القانوني للجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره (�شخ�صي ًا �أو عن طريق وكيل) م�ساهمون ميثلون  %50من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل
يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ ُيعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ انعقاد االجتماع الأول .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا
كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
 1 112 112 12النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره (�شخ�صي ًا �أو عن طريق وكيل) م�ساهمون ميثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�إذا
مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ انعقاد االجتماع الأول وال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إال
�إذا ح�ضره (�شخ�صي ًا �أو عن طريق وكيل) عدد من امل�ساهمني ميثل  %25من ر�أ�س مال ال�شركة.
 1 112 112 12حقوق التصويت

لكل م�ساهم احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة �أو �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر ًا من غري �أع�ضاء املجل�س يف ح�ضور اجلمعية العامة بالنيابة .وحت�سب الأ�صوات يف كل
من اجلمعية العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع .كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة
يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو
باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
لكل م�ساهم احلق يف مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء املجل�س ومراقبي احل�سابات ،ويجب على
املجل�س �أو مراقبي احل�سابات الرد على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر.
 1 112 112 12الصالحيات

فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العمومية العادية بجميع الأمور الأخرى املتعلقة بال�شركة.
وتخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س
ال�شروط املقررة لها.

1 112 12مدة الشركة
مدة ال�شركة  50عام ًا تبد�أ من تاريخ �صدور املر�سوم امللكي املرخ�ص بت�أ�سي�سها ويجوز �إطالة هذه املدة ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة �أو �أق�صر منها.

1 112 12حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو عند حلها قبل الأجل املحدد لها ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح املجل�س طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا �أو �أكرث
وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة املجل�س بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي ،وحتتفظ �أجهزة
ال�شركة الإدارية باخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
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1313ملخص النظام األساسي
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي البنود الواردة �أدناه ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه ينبغي قراءة هذا امللخ�ص كمقدمة للنظام الأ�سا�سي املتاح للمعاينة يف املركز الرئي�سي
لل�شركة �إلى حني اكتمال �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية وهو حمدود يف جممله ب�إطار ذلك النظام الأ�سا�سي (راجع الق�سم رقم« 19امل�ستندات املتاحة للمعاينة» من
هذه الن�شرة).

1 113 13أغراض الشركة
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة يف ممار�سة خمتلف �أوجه الن�شاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة املعادن
ومنتجاتها وم�ستح�ضراتها وال�صناعات ذات العالقة بها .وال يدخل يف ذلك البرتول والغاز �إال فيما يتعلق بتح�سني منتجات وم�ستح�ضرات املعادن.

1 113 13مدة الشركة
مدة ال�شركة  50عاما ً تبد�أ من تاريخ �صدور املر�سوم امللكي املرخ�ص بت�أ�سي�سها ويجوز �إطالة هذه املدة ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة �أو �أق�صر منها.

1 113 13تداول األسهم
يخ�ضع تداول الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�شركات املدرجة يف تداول.

1 113 13رأس مال الشـركة
ُحدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ  9.250.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 925.000.000سهم ًا ،قيمة ال�سهم الواحد  10رياالت �سعودية.

 1 113 13زيادة رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س
املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله و�أن تكون ال�سلطات املخت�صة قد وافقت على تلك الزيادة .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال.
ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لدى �إ�صدارها مبقابل نقدي .يتم �إبالغ امل�ساهمني احلاليني بحقوق �أولوية االكتتاب عن طريق
�إخطار ُين�شر يف جريدة يومية ويت�ضمن القرار الذي ي�صرح بزيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب .ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقوقه يف �أولوية االكتتاب
خالل  15يوم ًا من تاريخ ن�شر الإخطار امل�شار �إليه.

1 113 13تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة ال�سلطات املخت�صة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا
منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد درا�سة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة لذلك التخفي�ض ومع مراعاة ما يقت�ضيه نظام ال�شركات.
ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل  60يوم ًا
من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف
امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

1 113 13األسهم الممتازة
يجوز لل�شركة بعد احل�صول على موافقة ال�سلطات املخت�صة �أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة ال تعطي احلق يف الت�صويت وذلك مبا ال يتجاوز  %50من ر�أ�س مالها .وترتب
الأ�سهم املذكورة لأ�صحابها بالإ�ضافة �إلى حق امل�شاركة يف الأرباح ال�صافية التي توزع على الأ�سهم العادية ما يلي:




احلق يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية ال تقل عن  %5من القيمة اال�سمية للأ�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل توزيع
الأرباح.
الأولوية يف ا�سرتداد قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال عند ت�صفية ال�شركة ويف احل�صول على ن�سبة معينة من ناجت الت�صفية.
يجوز لل�شركة �شراء تلك الأ�سهم طبق ًا ملا تقرره اجلمعية العامة وال تدخل تلك الأ�سهم يف ح�ساب الن�صاب الالزم النعقاد اجلمعية العامة لل�شركاء.
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1 113 13تكوين المجلس
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من � 9أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن � 3سنوات ،ويكون من بينهم � 4أع�ضاء ميثلون احلكومة من
خالل �صندوق اال�ستثمارات العامة ما دامت احلكومة متتلك  %50على الأقل من �أ�سهم ال�شركة .ويجوز �إعادة تعيني ع�ضو جمل�س الإدارة يف نهاية فرتته.

1 113 13أسهم العضوية
يجب �أن يكون ع�ضو املجل�س مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن  10.000ريال �سعودي وتودع هذه الأ�سهم يف البنك الذي يحدده وزير التجارة
وال�صناعة خالل  30يوم ًا من تاريخ التعيني.

1 1313 13العضوية
يف حالة �شغور �أحد مقاعد �أع�ضاء املجل�س ،يجوز للمجل�س تعيني ع�ضو م�ؤقت ليحل حمله على �أن ُيعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية التالية .ومتتد
فرتة الع�ضو الذي حل حمل املقعد ال�شاغر �إلى ما تبقى من فرتة �سلفه.
و�إذا ق َّل عدد �أع�ضاء املجل�س عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.

1 1313 13شغور العضوية
تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو با�ستقالة الع�ضو �أو وفاته .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز للمجل�س �أن يعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن
يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه ،و�إذا هبط عدد �أع�ضاء املجل�س عن الن�صاب الالزم ل�صحة
اجتماعاته وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.

1 1313 13صالحيات المجلس
يتمتع املجل�س بكامل ال�صالحيات لإدارة �أعمال ال�شركة والإ�شراف على �ش�ؤونها.
تت�ضمن م�سئوليات املجل�س املوافقة على الأنظمة الداخلية واملالية والإدارية والتقنية لل�شركة ،و�سيا�سات و�إجراءات تتعلق باملوظفني ،وت�شكيل اللجان وتفوي�ضهم
ب�صالحيات مالئمة ،واملوافقة على �إن�شاء �شركات تابعة وفروع ومكاتب ووكاالت ،والدخول يف قرو�ض وت�سهيالت ائتمانية ،واملوافقة على خطط عمل ال�شركة،
واخلطط الت�شغيلية وامليزانية ال�سنوية ،وتعزيز منح الدعم املايل والقرو�ض �إلى ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل لل�شركة �أو التي تكون ال�شركة م�ساهم ًا فيها
واملوافقة على الت�صرف ك�ضامن لقرو�ض هذه ال�شركات التابعة.

1 1313 13مسؤولية الشركة
تتحمل ال�شركة م�س�ؤولية جميع الأفعال التي يقوم بها املجل�س �ضمن ال�صالحيات املنوطة به ،وتكون م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار تن�ش�أ عن الأفعال غري القانونية التي
يقوم بها �أع�ضاء املجل�س.

1 1313 13اجتماعات المجلس
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرتني يف ال�سنة على الأقل وعلى الرئي�س دعوة املجل�س لالجتماع �إذا طلب ذلك اثنان من الأع�ضاء.
تتم اجتماعات املجل�س يف مقر ال�شركة �أو يف �أي مكان �آخر يحدده رئي�س املجل�س .ويعترب اجتماع املجل�س منعقد ًا ح�سب الأ�صول بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء املجل�س
ورئي�سه (�أو من ميثله).

1 1313 13نصاب االجتماعات والقرارات
ال ينعقد اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو من ينوب عنه.
ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين يف االجتماع ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س املجل�س .وتثبت مداوالت
املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
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1 1313 13تعارض المصالح
ال يجوز �أن يكون لأع�ضاء املجل�س م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي عر�ض �أو �صفقة �أو عقد مربم حل�ساب ال�شركة.
وال يجوز لل�شركة �أن تُقر�ض �أو ت�ضمن �أي قر�ض لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س.
وال ُي�سمح لأع�ضاء املجل�س الإف�صاح عن �أي من �أ�سرار ال�شركة للغري ،ويف حال خمالفتهم لذلك فيجب عزلهم وم�ساءلتهم عن �أية �أ�ضرار.

1 1313 13رئيس المجلس
يعني املجل�س من بني �أع�ضائه رئي�س ًا .ويكون لرئي�س املجل�س �صالحية دعوة املجل�س لالجتماع ورئا�سة اجتماعات املجل�س.
ويخت�ص رئي�س املجل�س بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء واجلهات احلكومية وكاتب العدل واملحاكم وجلان ف�ض املنازعات ،وله حق �شراء
الأرا�ضي وبيعها و�إفراغها وله حق التوقيع على عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�ؤ�س�سها ال�شركة وتعديالتها وله احلق يف توكيل �أي من �أع�ضاء املجل�س �أو غريهم
للقيام ببع�ض الأعمال املحددة.

1 1313 13رئيس الشركة
يعني املجل�س رئي�س ًا لل�شركة .ويقوم رئي�س ال�شركة بتنفيذ قرارات املجل�س ،وتكون له حتديد ًا االخت�صا�صات التالية:






الإعداد الجتماعات املجل�س؛
�إعداد امليزانية العمومية لل�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وامليزانيات ال�سنوية؛
الإ�شراف على امل�سئولني عن �إدارة ال�شركة والعاملني؛
�إ�صدار �أوامر بامل�صروفات اخلا�صة بال�شركة مبوجب امليزانيات ال�سنوية املعتمدة؛
تفوي�ض امل�س�ؤوليات �إلى غريه من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية لل�شركة بح�سب ما يراه منا�سب ًا.

1 1313 13الجمعية العامة
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .ويحق لكل م�ساهم ح�ضور اجلمعية العامة
بغ�ض النظر عن عدد الأ�سهم التي ميلكها.
ويجوز لأي م�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر ،من غري �أع�ضاء املجل�س ،لينوب عنه يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س املجل�س� ،أو من يفو�ضه يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن
�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالنيابة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات
التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س
اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

1 1313 13الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور الأخرى املتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل يف
ال�سنة وذلك خالل الـ � 6أ�شهر الأولى التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

1 1313 13الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س
ال�شروط والأو�ضاع املقررة لها.

1 1313 13طريقة انعقاد الجمعية العامة
تنعقد اجلمعية العامة بدعوة من املجل�س .وعلى املجل�س �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثل  %5من ر�أ�س
مال ال�شركة على الأقل .ويتم ن�شر �إخطار بتاريخ وجدول �أعمال اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مركز ال�شركة
الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بـ  25يوم ًا على الأقل.
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1 1313 13النصاب القانوني للجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره (�شخ�صي ًا �أو عن طريق وكيل) م�ساهمون ميثلون  %50من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل
يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ ُيعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ انعقاد االجتماع الأول .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا
كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

1 1313 13النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره (�شخ�صي ًا �أو عن طريق وكيل) م�ساهمون ميثلون  %50على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب
يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ انعقاد االجتماع الأول وال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره عدد من
امل�ساهمني (�شخ�صي ًا �أو عن طريق وكيل) ميثل  %25من ر�أ�س مال ال�شركة.

1 1313 13حقوق التصويت
لكل م�ساهم حق ح�ضور اجلمعية العامة �أو �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر ًا من غري �أع�ضاء املجل�س .وحت�سب الأ�صوات يف كل من اجلمعية العامة العادية وغري العادية
على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.

1 1313 13القرارات
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف
االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج
ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون هذا القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

1 1313 13حقوق المساهمين في توجيه األسئلة أثناء الجمعية العامة
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة يف �ش�أنها �إلى �أع�ضاء املجل�س ومراقب احل�سابات ،ويجيب املجل�س
�أو مراقب احل�سابات عن �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر.

1 1313 13إصدار السندات
يجوز لل�شركة �أن ت�صدر �سندات قابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة و�صكوك ،و�أن تطرحها لالكتتاب العام �أو خالف ذلك ،داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها
وذلك وفق ًا للأنظمة واللوائح املطبقة.

1 1313 13تعيين مراقب الحسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية تعينه اجلمعية العامة �سنوي ًا وحتدد مكاف�أته ويجوز لها
�إعادة تعيينه.

1 1313 13االطالع على السجالت
ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول
عليها ،وله �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.

1 1313 13تقرير مراقب الحسابات
على مراقب احل�سابات �أن يراجع امليزانية العمومية واحل�سابات اخلتامية مبا فيها بيان امليزانية والأرباح واخل�سارة وتقدمي تقرير عن �أعمال ون�شاطات ال�شركة
وو�ضعها املايل ور�أيه عما �إذا كانت ح�سابات ال�شركة مطابقة للواقع وما يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام النظام الأ�سا�سي.

1 1313 13السنة المالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة.
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1 1313 13القوائم المالية
يعد املجل�س خالل �أربعني يوم ًا من نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر
وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية لتلك ال�سنة املالية.
وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب ح�سابات ال�شركة قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بـ  55يوم ًا على الأقل وعلى رئي�س املجل�س �أن ين�شر يف �صحيفة
توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية من تقرير املجل�س والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة
من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات يف وزارة التجارة وال�صناعة ولهيئة ال�سوق املالية قبل انعقاد اجلمعية العامة بـ  25يوم ًا على الأقل.

1 1313 13توزيع األرباح السنوية
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
 يجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س
مال ال�شركة؛
 يوزع على حاملي الأ�سهم املمتازة تلك الن�سب من الأرباح املقررة لهذه الأ�سهم؛
 يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح املجل�س جتنيب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة تقررها اجلمعية العامة؛
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل  %5من ر�أ�س املال املدفوع؛
 يخ�ص�ص بعد ما تقدم مكاف�أة �أع�ضاء املجل�س؛
 يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح .يجوز لل�شركة بعد ا�ستيفاء ال�ضوابط املو�ضوعة من اجلهات املخت�صة توزيع �أرباح
ن�صف �سنوية وربع �سنوية.
تُبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي
يحددها املجل�س.
�إذا مل توزع الأرباح عن �أية �سنة مالية ،ف�إنه ال يجوز توزيع �أرباح عن ال�سنة التالية �إال بعد دفع الن�سب املخ�ص�صة لأ�صحاب الأ�سهم املمتازة عن هذه ال�سنة وفق ًا
لنظام ال�شركة الأ�سا�سي.

1 1313 13حل الشركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة الإجمالية ثالثة �أرباع ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء املجل�س دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل
�أجلها املعني يف النظام الأ�سا�سي وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

1 1313 13حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو عند حلها قبل الأجل املحدد لها ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح املجل�س طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا �أو �أكرث
وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة املجل�س بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي ،وحتتفظ �أجهزة
ال�شركة الإدارية باخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.

1 1313 13تعويض أعضاء المجلس
تعو�ض ال�شركة �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وامل�سئولني عن �إدارتها عن جميع امل�صروفات واملبالغ التي يتكبدونها �أو يدفعونها يف حدود املعقول فيما يتعلق ب�أي دعوى �أو
�إجراء ق�ضائي يقام �ضدهم ب�سبب ت�صرفاتهم �أو خدماتهم بو�صفهم �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة ال�شركة �أو امل�سئولني عن �إدارتها .غري �أن هذا التعوي�ض ال ميتد �إلى
امل�سائل التي يتقرر فيها �أن ع�ضو املجل�س �أو امل�سئول عن �إدارة ال�شركة يتحمل التبعة ب�سبب الإهمال �أو �سوء الت�صرف �أثناء ت�أديته لواجباته.
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1414المعلومات القانونية
1 114 14العقود الجوهرية
فيما يلي ملخ�صات لعدد من العقود اجلوهرية ،مبا ي�شمل اتفاقيات ال�شراكة ،واتفاقيات التمويل ،وعقود الهند�سة والتوريد والإن�شاء ،التي �أبرمتها ال�شركة
والأع�ضاء الآخرين باملجموعة علم ًا ب�أن ملخ�صات االتفاقيات التالية ال تعرب عن املحتوى الكامل للبنود وال�شروط الواردة بتلك االتفاقيات.
 1 114 114 14شركة معادن للفوسفات

تقوم �شركة معادن للفو�سفات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة لكل من ال�شركة (بن�سبة  )%70و�شركة �سابك (بن�سبة  )%30بالعمليات احلالية اخلا�صة
بالفو�سفات يف املجموعة .يبلغ ر�أ�س مال �شركة معادن للفو�سفات  6.208.480.000ريال �سعودي مق�سم الى  620.848ح�صة مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية
قدرها  10.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة .تت�ألف العمليات اخلا�صة بالفو�سفات من منجم الفو�سفات وم�صنع ا�ستخال�ص ومعاجلة املواد اخلام مبوقع
اجلالميد ،بالإ�ضافة �إلى من�ش�أة لإنتاج الأ�سمدة مبوقع مدينة ر�أ�س اخلري والتي تعمل على �إنتاج �أ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،وحم�ض الكربيتيك ،وحام�ض
الف�سفوريك ،والأمونيا( .راجع الق�سم رقم« 1-7-4ال�شركة  -وحدات �أعمال ال�شركة  -الفو�سفات» من هذه الن�شرة).
 1 114 114 114 14اتفاقية ال�شراكة مع �شركة �سابك

�أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراكة يف 2007/09/15م مع �شركة �سابك .ومبوجب بنود تلك االتفاقية ،اتفق الطرفان على ت�أ�سي�س �شركة معادن للفو�سفات ك�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة يف اململكة بحيث متتلك ال�شركة ن�سبة  % 70بينما متتلك �شركة �سابك ن�سبة .% 30
عاماُ ،وتدد تلقائ ًيا لفرتة �إ�ضافية مدتها خم�س �سنوات عند االنتهاء ما مل تتقدم ال�شركة �أو �شركة �سابك ب�إخطار
متتد فرتة �سريان اتفاقية ال�شراكة حتى ً 25
خطي يفيد عزمها على عدم التجديد قبل ثالث �سنوات من تاريخ االنتهاء.
وتت�ضمن التزامات ال�شركة مبوجب اتفاقية ال�شراكة ا�ستبدال ونقل جميع احلقوق واملزايا اخلا�صة بها �إلى �شركة معادن للفو�سفات ،مبا ي�شمل جميع الرخ�ص
والت�صريحات واملوافقات �أو االتفاقيات املمنوحة �أو التي مت �إبرامها من جانب ال�شركة فيما يتعلق بعمليات الفو�سفات التي كان مقر ًرا القيام بها من خالل �شركة
معادن للفو�سفات مبا يف ذلك منجم اجلالميد ،مع احل�صول على حقوق ومزايا وخدمات حمددة ل�شركة معادن للفو�سفات من جهات خارجية والتي تكون �ضرورية
فيما يتعلق بامل�شروع .كذلك� ،ستوفر ال�شركة خدمات دعم حمددة للم�ساعدة يف احل�صول على ت�صديقات وموافقات من جهات حكومية وغري حكومية يف اململكة
مما يحقق عددًا من احلقوق واملزايا ل�شركة معادن للفو�سفات ويوفر خدمات �إدارة امل�شروع .عل ًما ب�أن التزامات ال�شركة يف هذا ال�صدد حتددها اتفاقية خدمة
منف�صلة.
كما تت�ضمن التزامات �شركة �سابك ،مبوجب اتفاقية ال�شراكة ،تزويد �شركة معادن للفو�سفات بالبحث واخلدمات التقنية وخدمات الت�سويق بناء على �شروط
جتارية بحتة ،عالوة على الدعم الفني والت�شغيلي و�إدارة امل�شاريع و�أعمال البناء وندب العمالة وخدمات التدريب والتطوير وفق ًا ل�شروط معادلة لل�شروط الأكرث
مواتاة التي توفر �شركة �سابك ا�ستناد ًا �إليها خدمات م�شابهة لل�شركات التابعة لها.
ووف ًقا ل�شروط اتفاقية ال�شراكة ،ف�إن جمل�س مديري �شركة معادن للفو�سفات يت�ألف من  6مديرين ،يتم تعيني  4منهم من قبل ال�شركة و 2من قبل �شركة �سابك.
رئي�سا (رئي�س تنفيذي) تعينه معادن ،بالإ�ضافة �إلى مدير مايل تعينه �شركة �سابك.
ويت�ضمن فريق الإدارة العلياّ ،
املعي من جانب املجل�سً ،
متثل امل�ساهمات الأولية يف ر�أ�س املال من جانب ال�شركة و �شركة �سابك يف �شركة معادن للفو�سفات ن�سبة  % 70و % 30من ر�أ�س املال املُ�صدَ ر على التوايل .ويف حال
تطلبت تو�سعات م�ستقبلية متوي ًال �إ�ضافيا ،ف�سوف يتم دعوة ال�شركاء لالكتتاب بح�ص�ص �إ�ضافية على �أ�سا�س ن�سبة ملكيتهم يف ر�أ�س املال .ويف حال عدم اكتتاب
�أحد الطرفني باحل�ص�ص املعرو�ضة عليه فللطرف الآخر احلق يف االكتتاب بها ،و�سوف تنخف�ض ح�صة امل�ساهم الأول تبع ًا لذلك .وبد ًال من ذلك ،فللطرف الراف�ض
لالكتتاب بح�ص�ص �إ�ضافية طلب �إجراء التو�سع املعني من خالل م�شروع منف�صل.
ال يحق لأي من الطرفني املناف�سة بطريقة جوهرية يف ت�سويق ثنائي و�أحادي فو�سفات الأمونيوم احلبيبي الذي تنتجه �شركة معادن للفو�سفات داخل حدود اململكة،
طاملا كان ذلك الطرف م�ساه ًما بال�شركة وملدة خم�س �سنوات تالية لذلك ،وهذا رهن ًا بال�سماح لل�شركة بامل�شاركة يف �أية م�شروعات منف�صلة يتم �إعدادها لغر�ض
زيادة قدرة و�إنتاج عمليات الفو�سفات ف�ض ًال عن ال�سماح ل�شركة �سابك بامل�شاركة يف العمليات احلالية والتو�سعات امل�ستقبلية مل�شروع ابن البيطار مبدينة اجلبيل
ال�صناعية.
ال يحق لأي من الطرفني نقل �أو حتويل �أية ح�ص�ص �إلى �أ�شخا�ص �آخرين قبل الذكرى ال�سنوية اخلام�سة لتاريخ الإنتاج التجاري با�ستثناء نقل احل�ص�ص �إلى �شركة
تابعة وال�سماح لل�شركة بنقل �أي من ح�ص�صها �إلى جهة متتلك احلكومة ن�سبة فيها ،كما ال يحق لأي من الطرفني منح �أي حق �ضمان على احل�ص�ص اخلا�صة به
دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر .عل ًما ب�أن �أي نقل للح�ص�ص �إلى طرف �آخر بعد مدة احلظر املحددة بخم�س �سنوات �سوف يتطلب موافقة الطرف
الآخر ،و�ستخ�ضع العملية حلقوق الأولوية مل�صلحة الطرف الآخر.
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تنتهي اتفاقية ال�شراكة تلقائ ًيا �إذا مت حل �شركة معادن للفو�سفات وت�صفيتها لأي �سبب كان .ومبوجب اتفاقية ال�شراكة ،ي�صبح الطرف مق�ص ًرا �إذا مت تقدمي
التما�س لطلب احل�صول على حكم ب�إ�شهار الإفال�س �أو الإع�سار املايل من قبل �أو �ضد ذلك الطرف (�أو �شخ�ص ي�سيطر على ذلك الطرف)؛ �أو بدء �إجراءات حل
�أو ت�صفية ذلك الطرف (�أو �شخ�ص ي�سيطر على ذلك الطرف)؛ �أو تعيني حار�س ق�ضائي �أو مدير �أو �أمني فيما يتعلق بح�صة كبرية من العمل �أو الأ�صول اخلا�صة
بذلك الطرف (�أو �شخ�ص ي�سيطر على ذلك الطرف)؛ �أو مل يفي بالتزام معني يرتتب عليه ت�أثري �سلبي جوهري (كما هو مبني يف اتفاقية ال�شراكة) على الطرف
الآخر �أو �شركة معادن للفو�سفات ،مع الإخفاق يف ت�صحيح ذلك التق�صري خالل  28يوما من تلقي �إخطار خطي من الطرف الآخر؛ �أو مل يقم بتوفري �أموال ل�شركة
معادن للفو�سفات وف ًقا لل�شروط الواردة باتفاقية ال�شراكة.
مق�ص ًرا ،فيحق للطرف غري املق�صر �إنهاء اتفاقية ال�شراكة ،من خالل اختيار �شراء كل� ،أو �أي عدد من ،ح�ص�ص ال�شركة اململوكة للطرف
�إذا �أ�صبح �أحد الطرفني ِّ
املق�صر وال�شركات التابعة له ب�سعر �شراء يعادل  % 80من �إ�سهام الطرف املق�صر يف ر�أ�س املال �إذا حدث التق�صري قبل بدء الإنتاج التجاري �أو ب�سعر يعادل ن�سبة
 % 80من �سعر احل�ص�ص �إذا حدث التق�صري بعد تاريخ بدء الإنتاج التجاري .وبد ًال من ذلك� ،إذا كان الطرف املق�صر وال�شركات التابعة له ميتلك � % 50أو �أكرث
من ح�ص�ص �شركة معادن للفو�سفات ،فيحق للطرف غري املق�صر مطالبة الطرف املق�صر ب�شراء احل�ص�ص اخلا�صة به بقيمة �سوقية عادلة (كما هو حمدد وف ًقا
ل�شروط اتفاقية ال�شراكة).
تت�ضمن اتفاقية ال�شراكة �ضمانات وتعهدات و�أحكام �أخرى تعترب معتادة يف هذا النوع من االتفاقيات.
 1 114 114 114 14اتفاقيات الت�سويق

�أبرمت �شركة معادن للفو�سفات عدد من االتفاقيات الت�سويقية مع كل من ال�شركة و�شركة �سابك وف ًقا التفاقية ال�شراكة التي مت �إبرامها بني ال�شركة و�شركة �سابك،
والتي مبقت�ضاها تقوم كلتا ال�شركتني (كل مبا يتنا�سب مع ح�صته يف �شركة معادن للفو�سفات) بت�سويق وبيع كل �إنتاج املنتجات الو�سيطة (الزائدة عن حاجة م�صنع
�أ�سمدة ثنائي و�أحادي فو�سفات الأمونيوم) ،وثنائي و�أحادي فو�سفات الأمونيوم احلبيبي التي يتم �إنتاجها يف وحدات الإنتاج نظري تل ِّقي ر�سوم ت�سويق .وقد قامت
ال�شركة بالتنازل عن التزامها الت�سويقي فيما يتعلق بن�سبة  % 47من �إجمايل �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم بالإ�ضافة �إلى جميع الإنتاج الزائد من الأمونيا �إلى
�شركة �سابك بحيث يتم ت�سويق  % 77من �إجمايل �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم وجميع الإنتاج الزائد من الأمونيا من خالل �شركة �سابك بينما تتولى ال�شركة
الت�سويق لن�سبة الـ  % 23املتبقية .وقد ا�ستعادت ال�شركة جزء من ح�صتها الت�سويقية التي تنازلت عنها مبوجب اتفاقية تكميلية حددت احل�صة الت�سويقية احلالية
لكل من ال�شركة و�شركة �سابك بن�سبة  % 50من �إجمايل �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم وجميع الإنتاج الزائد من الأمونيا حتى عام 2015م .ويف عام 2016م �سوف
تعود ح�صة الطرفني �إلى ن�سبتها الأ�صلية عند  % 77لل�شركة و % 23ل�شركة �سابك .ومت تخ�صي�ص �إيرادات هذه االتفاقيات ك�ضمانة للممولني امل�ضمونني ،با�ستثناء
�صندوق التنمية ،مبوجب متويل م�شروع �شركة معادن للفو�سفات.
 1 114 114 114 14اتفاقية توريد الغاز

يف 2009/11/01م� ،أبرمت �شركة معادن للفو�سفات اتفاقية لتوريد الغاز مع �شركة �أرامكو ال�سعودية حيث وافقت الأخرية مبوجبها على توريد  124.000مليون
وحدة حرارية بريطانية مرتية يوم ًيا من الغاز الطبيعي (بال�سعر الذي حتدده اجلهات املخت�صة يف اململكة) ملجمع ت�صنيع الفو�سفات التابع ل�شركة معادن
عاما من تاريخ توقيعها.
للفو�سفات مبدينة ر�أ�س اخلري .ومتتد فرتة �سريان هذه االتفاقية حتى ً 20
 1 114 114 114 14اتفاقية توريد الكربيت

يف 2010/07/10م� ،أبرمت �شركة معادن للفو�سفات اتفاقية لتوريد الكربيت مع �شركة �أرامكو ال�سعودية ،وافقت الأخرية مبوجبها على توريد  125.000طن من
الكربيت �شهر ًيا لت�شغيل (بال�سعر الذي حتدده اجلهات املخت�صة يف اململكة) م�صنع حام�ض الكربيتيك التابع ل�شركة معادن للفو�سفات مبدينة ر�أ�س اخلري .ومتتد
يوما من
فرتة �سريان هذه االتفاقية لعام واحد من تاريخ توقيعها ُوتدد تلقائ ًيا ب�صفة �سنوية ما مل يقم �أحد الطرفني ب�إخطار الآخر بنيته يف �إنهائها قبل ً 30
تاريخ التجديد.
 1 114 114 114 14اتفاقية نقل الفو�سفات عرب ال�سكك احلديدية

�أبرمت �شركة معادن للفو�سفات اتفاقية للنقل عرب ال�سكك احلديدية مع ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية بتاريخ 2013/03/13م ،والتي وافقت الأخرية
مبوجبها على تزويد �شركة معادن للفو�سفات بخدمات النقل وال�شحن فيما يتعلق بخام الفو�سفات امل�ستخل�ص من منجم اجلالميد �إلى مدينة ر�أ�س اخلري .وحت�صل
ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية نظري تقدميها لهذه اخلدمات على ر�سوم بناء على الأ�سعار املحددة يف اتفاقية ال�سكك احلديدية (والتي يتم تعديلها وف ًقا
ملا تن�ص عليه) .ومتتد الفرتة الأولية ل�سريان هذه االتفاقية حتى  20عاما من تاريخ بدء اخلدمات ،على �أن ُتدد تلقائ ًيا لفرتات مدة كل منها خم�س �سنوات.
وتت�ضمن هذه االتفاقية متطلبات احلد الأدنى ،و�أحكام خماطر اخل�سارة و�أحكام التعوي�ض املعتادة بالن�سبة لهذا النوع من االتفاقيات.
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 1 114 114 114 14اتفاقيات النقل الأخرى

بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،فقد �أبرمت �شركة معادن للفو�سفات عدد من اتفاقيات النقل وال�شحن الأخرى تتعلق بنقل و�شحن الكربيت املُ�سال ومر َّكز خام الفو�سفات
من موقع اجلالميد والعديد من مواقع �أرامكو ال�سعودية الأخرى �إلى مدينة ر�أ�س اخلري .وتت�ضمن هذه االتفاقيات �أحكاما قيا�سية معتادة بالن�سبة لالتفاقيات من
هذا النوع.
 1 114 114 114 14عقد التعدين اخلا�ص بخام الفو�سفات والنفايات

يف 2007/10/01م� ،أبرمت �شركة معادن للفو�سفات عقد خلدمات التعدين مع �شركة كوميدات ال�سعودية لتوفري خدمات التعدين والأن�شطة املرتبطة بها مبنجم
اجلالميد.
تلتزم �شركة كوميدات ال�سعودية با�ستخال�ص خام الفو�سفات من منجم اجلالميد وت�سليمه �إلى م�صنع اال�ستخال�ص يف موقع املنجم �أو تخزينه يف املخازن التي
حتددها ال�شركة .ومن املقرر �أن ت�ستمر مدة عقد التعدين حتى 2017/11/30م �إال �إذا مت حتقيق م�ستويات الإنتاج امل�ستهدفة يف وقت مبكر واختارت ال�شركة
�إنهاء العقد عند تلك املرحلة.
وين�ص عقد التعدين على م�ستويات الإنتاج وكميات خام الفو�سفات التي ينبغي تعدينها من جانب �شركة كوميدات ال�سعودية �أثناء مدة العقد .وميكن لل�شركة �أن
تطلب �إجراء تعديالت على كميات الإنتاج هذه �ضمن النطاقات املحددة.
كما يخ�ضع �سعر العقد لتحقيق م�ستويات الإنتاج امل�ستهدفة للت�سوية مبا يتفق مع (�أ) التغريات الدورية يف بع�ض تكاليف الإنتاج املتغرية (امل�صنع ،املواد امل�ستهلكة،
العمالة)؛ (ب) �أي تغيري على نطاق اخلدمات حتدده ال�شركة؛ (ج) م�ستويات الإنتاج التي مت حتقيقها فعل ًيا .يحق ل�شركة كوميدات ال�سعودية � ً
أي�ضا احل�صول على
تعوي�ض مقابل تكاليف حمددة ،مبا ي�شمل تكلفة توفري الت�أمني وف ًقا لعقد التعدين.
هناك �سقف للم�س�ؤولية الإجمالية الواقعة على �شركة كوميدات ال�سعودية ،مبوجب هذه االتفاقية ،على نحو ما هو معتاد بالن�سبة لهذا النوع من العقود ،با�ستثناء
ما يتعلق بامل�س�ؤولية النا�شئة عن (�أ) االحتيال �أو عدم القانونية �أو �إ�ساءة ال�سلوك عمدً ا؛ (ب) الوفاة �أو الإ�صابة ال�شخ�صية �أو ال�ضرر الذي يلحق باملمتلكات ب�سبب
الإهمال �أو خمالفة العقد؛ (ج) اخل�سائر التي كان ينبغي الت�أمني �ضد حدوثها من جانب �شركة كوميدات ال�سعودية.
يحق لل�شركة �إنهاء العقد يف �أي وقت بدون ذكر �أ�سباب بناء على �إخطار �شركة كوميدات ال�سعودية قبل ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإنهاء .كما يحق لل�شركة �أو �شركة
كوميدات ال�سعودية �إنهاء العقد يف ظروف حمددة �أخرى ،والتي ت�شمل الإع�سار املايل للطرف الآخر �أو املخالفة اجل�سيمة لعقد التعدين من جانب الطرف الآخر �أو
الظروف القهرية طويلة الأجل .ويف حالة الإنهاء من جانب ال�شركة بدون �سبب �أو الإنهاء من جانب �شركة كوميدات ال�سعودية نتيجة لتق�صري ما من جانب ال�شركة،
ف�إنه يحق ل�شركة كوميدات ال�سعودية مطالبة ال�شركة ب�شراء معدات التعدين بقيمتها ال�سوقية .ويف حالة الإنهاء لأ�سباب �أخرى ،فيمكن لل�شركة مطالبة كوميدات
ال�سعودية ب�إتاحة املعدات من �أجل اال�ستمرار يف ا�ستخدامها لفرتة معقولة من الوقت تكفي ال�شركة لرتتيب معدات بديلة.
 1 114 114 114 14اتفاقيات متويل امل�شاريع

يف 2008/06/15م� ،أبرمت �شركة معادن للفو�سفات اتفاقية ت�سهيالت لتمويل امل�شاريع مع عدد من امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك اخلا�صة ،ومن بينها �صندوق
اال�ستثمارات العامة ال�سعودي و�صندوق التنمية مببلغ اجمايل قدره  14.955.206.250ريال �سعودي .وقد ت�ضمنت �أنواع الت�سهيالت يف تلك االتفاقية:
 ت�سهيل ال�شروط التجارية (مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية و�أجنبية)  297.750.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  1.116.562.500ريال
�سعودي).
 ت�سهيل ر�أ�س املال التجاري العامل (مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية و�أجنبية) 100.000.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ 375.000.000
ريال �سعودي).
 الت�سهيل املغطى من ال�شركة الكورية للت�أمينات على الت�صدير ( 200.000.000 - )KEICدوالر �أمريكي(ي�ساوي مبلغ  750.000.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الكوري ( 400.000.000 - )K-EXIMدوالر �أمريكي(ي�ساوي مبلغ  1.500.000.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل امل�شرتيات (مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية و�أجنبية) 1.138.638.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  4.269.892.500ريال
�سعودي).
 ت�سهيل الراجحي  625.000.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  2.343.750.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة  4.000.001.250 -ريال �سعودي.
 ت�سهيل �صندوق التنمية  600.000.000 -ريال �سعودي.
�إن املوعد النهائي ل�سداد جميع الت�سهيالت ،با�ستثناء الت�سهيل اخلا�ص ب�صندوق التنمية ،يقع يف 2023/12/31م .وتخ�ضع اتفاقية ال�شروط العامة لقوانني
�إجنلرتا وويلز ،يف حني �أن اتفاقيات الت�سهيالت ،با�ستثناء ت�سهيل ال�شروط التجارية وت�سهيل ( )K-EXIMوت�سهيل ( )KEICاملغطى ،تخ�ضع لقوانني اململكة.
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حتظى هذه الت�سهيالت بحزمة �ضمانات تت�ضمن �سندات �أمر بقيمة تعادل قيمة املخ�ص�صات مبوجب كل من الت�سهيالت و�سندات �أمر بقيمة تعادل العمولة املقدّرة
التفاقية ال�شروط العامة ال�سارية.
عالوة على ال�شروط املعيارية ،ف�إن حالة التق�صري �أو الإخالل تتحقق يف كل مما يلي:
 �إذا مل يدفع ال�ضامن �أو امل�ساهم املبالغ يف موعد ا�ستحقاقها خالل �سبعة �أيام عمل� ،أو �أخفق يف الوفاء بالتزاماته الأخرى مبوجب تلك االتفاقية خالل
يوما؛
ً 60
 �إذا كان هناك ثمة تق�صري متبادل جتاه �أية مديونية مالية ل�شركة معادن للفو�سفات �أو �أي �ضامن قبل تاريخ الإنتاج امل�ستدام؛
 �إذا مل يحدث الإمتام االقت�صادي خالل � 18شه ًرا من تاريخ االكتمال الأويل املقرر ومل يتحقق تاريخ الإنتاج امل�ستدام بحلول تاريخ الت�سليم النهائي.
بالإ�ضافة �إلى ال�شروط القيا�سية لهذا النوع من االتفاقيات ،تت�ضمن هذه الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:
 �شهادة تفيد ب�أنه عقب اال�ستفادة ذات ال�صلة من الت�سهيل ف�إن الن�سبة الإجمالية لال�ستفادة من مديونيات امل�شروع �إلى حقوق امللكية امل�ستغلة لن تزيد
عن 70:30؛
 يبلغ احلد الأدنى لال�ستفادة من ت�سهيل ال�شروط التجارية  50.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  187.500.000ريال �سعودي)؛ وبالن�سبة
لت�سهيل ر�أ�س املال التجاري العامل فهو  25.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  93.750.000ريال �سعودي)؛ �أما بالن�سبة لت�سهيل ()K-Exim
فهو  10.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  37.500.000ريال �سعودي)؛ وبالن�سبة لت�سهيل ( )KEICاملغطى فيبلغ 10.000.000؛ �أما الدفع
املرحلي مبوجب ت�سهيل امل�شرتيات فيبلغ  5.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  18.750.000ريال �سعودي)؛ وبالن�سبة لت�سهيل الراجحي ف�إن
القيمة  5.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  18.750.000ريال �سعودي)؛
 احلد الأدنى لال�ستفادة من ت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامة هو  213.400.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  800.250.000ريال �سعودي).
كما وافقت �شركة معادن للفو�سفات على �ضمان التزامها مبعايري بيئية معينة ،مبا ي�شمل تلك املحددة بوا�سطة الرئا�سة العامة للأر�صاد والبيئة ،ومبادئ خط
اال�ستواء ،وكت ّيب البنك الدويل للأعرا�ض والوقاية من التلوث.
 1 114 114 114 14اتفاقية القر�ض بني معادن للفو�سفات و �صندوق اال�ستثمارات العامة

بتاريخ 1429/07/11هـ (املوافق 2008/07/14م) �أبرمت �شركة معادن للفو�سفات اتفاقية قر�ض مع �صندوق اال�ستثمارات العامة (م�ساهم بن�سبة  % 50يف
ال�شركة) ،من �ضمن الت�سهيالت املمنوحة لتمويل م�شروع الفو�سفات يف ر�أ�س اخلري ،مببلغ اجمايل قدره  4.000.001.250ريال �سعودي من اجل متويل م�صاريف
امل�شروع املذكور ،ت�سدد على  24دفعة ن�صف �سنوية مت�ساوية القيمة (كل �ستة �أ�شهر) .تخ�ضع االتفاقية لنف�س القيود وال�شروط التي ترعى ت�سهيالت امل�شروع
املذكورة �أعاله ور�سم عمولة قدرها  + %0.5اليبور بال�سنة.
 1 1414 114 114 14اتفاقية القر�ض بني معادن للفو�سفات و�صندوق التنمية

بتاريخ 2009/04/29م� ،أبرمت �شركة معادن للفو�سفات اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية �أتاح ال�صندوق مبوجبها ل�شركة معادن للفو�سفات ت�سهيالت لإنتاج �سماد
ثنائي فو�سفات الأمونيوم بقيمة �إجمالية يبلغ حدها الأق�صى  600مليون ريال �سعودي .وكان تاريخ انتهاء ال�سحب هو 1432/12/29هـ (املوافق 2011/11/25م)،
وتاريخ اال�ستحقاق النهائي هو 1440/10/15هـ (املوافق 2019/06/18م) .عل ًما ب�أن تلك االتفاقية اخلا�صة بالت�سهيالت تخ�ضع لقوانني اململكة.
تت�ألف حزمة ال�ضمانات من�( :أ) �سندات �أمر ،يلزم �إ�صدارها عند كل �سحب بوا�سطة �شركة معادن للفو�سفات بقيمة تعادل قيمة ال�سحب؛ (ب) التنازل عن
عوائد الت�أمني؛ (ج) التنازل عن احلقوق التقنية؛ (د) رهن امل�صانع ذات ال�صلة؛ (هـ) �أخذ �ضمانات من ال�شركاء ب�شكل يتنا�سب مع ملكيتهم يف ر�أ�سمال �شركات
امل�شاريع ذات ال�صلة.
ال يحق ل�شركة معادن للفو�سفات الإعالن �أو دفع �أو توزيع �أية �أرباح �أو توزيعات �أخرى ذات طبيعة م�شابهة �إال �إذا (�أ) حدثت واقعة تق�صري �أو كانت م�ستمرة؛ (ب)
قبل اال�ستحقاق الأول �أو �سند الأمر النهائي؛ �أو (ج) �إذا كانت القيمة الإجمالية جلميع تلك املدفوعات والأرباح والتوزيعات فيما يتعلق ب�أية �سنة مالية تتجاوز
الن�سبة الق�صوى للأرباح اخلا�صة بر�أ�س املال املدفوع ل�شركة معادن للفو�سفات وبقيمة تعادل قيمة �أية دفعة �سداد مت دفعها ل�صندوق التنمية خالل ال�سنة ذات
ال�صلة.
يت�ضمن هذا الت�سهيل بنودًا معيارية تتعلق بحاالت التق�صري.
بالإ�ضافة �إلى البنود القيا�سية لهذا النوع من االتفاقيات ،تت�ضمن هذه الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:



قبل توزيع ن�سبة الـ % 50النهائية من قيمة الت�سهيل )1( :ينبغي ت�سمية �صندوق التنمية كجهة منتفعة من حقوق امللكية الفكرية للعمليات والتقنيات
الإنتاجية بامل�شروع؛ ( )2يجب على �شركة معادن للفو�سفات �أن تقدم دلي ًال على �أنه قد مت الرتتيب لتمويل جتاري مالئم للم�شروع؛
قبل توزيع ن�سبة الـ % 20النهائية )1( :يجب على الأطراف جرد الأ�صول الثابتة ل�شركة معادن للفو�سفات مع �إعداد قائمة فح�ص؛ ( )2يجب على
�شركة معادن للفو�سفات �أن ت�ؤ�س�س لعمليات ت�سويق ومبيعات وتنظيم توزيعي مدعومة تقن ًيا بحيث تكون مر�ضية بالن�سبة ل�صندوق التنمية؛ ( )3يجب
على �شركة معادن للفو�سفات �أن تنفذ متطلبات ال�سالمة ال�صناعية اخلا�صة ب�صندوق التنمية ،عالوة على تزويد ال�صندوق بت�صريح الهيئة امللكية
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البيئي؛ ( )4يجب �أن يطمئن �صندوق التنمية �إلى ترتيبات البيع اخلا�صة بالأمونيا وحم�ض الفو�سفوريك؛ ( )5يجب على �شركة معادن للفو�سفات �أن
تعني فري ًقا م�ؤه ًال للعمليات الإدارية يكون مقبو ًال لدى �صندوق التنمية؛
 تت�ضمن التعهدات املالية الأخرى )1( :بدل �إيجار يبلغ حده الأق�صى  250.000.000ريال �سعودي �سنو ًيا؛ ( )2ن�سبة ر�أ�س املال العامل ال تقل عن
 1:1خالل فرتة القر�ض؛ ( )3امل�س�ؤوليات الإجمالية  /القيمة ال�صافية للموجودات ال تزيد عن  1 : 3حتى ال�سداد؛ ( )4احلد الأق�صى لتوزيعات
الأرباح ال يتجاوز ن�سبة  % 25من ر�أ�س املال املدفوع �أو قيمة ال�سداد ل�صندوق التنمية خالل �أي عام مايل؛ ( )5احلد الأق�صى لنفقات ر�أ�س املال يبلغ
� 500.000.000سنو ًيا؛ ( )6تاريخ الت�شغيل هو الربع الثاين من عام 2014م؛ ( )7على �شركة معادن للفو�سفات تزويد �صندوق التنمية باتفاقيات
مبيعات الكربيت والغاز املو ّقعة من جانب �شركة �أرامكو ال�سعودية؛ ( )8تتعهد �شركة معادن للفو�سفات ب�أنه لن يتم دفع ر�سوم الت�سويق �إلى �شركة
�سابك و�/أو ال�شركة �إال �إذا كان قر�ض �صندوق التنمية متداو ًال.
وت�ؤكد ال�شركة �أنها حالي ًا ملتزمة بكافة القيود املذكورة اعاله.
 1 114 114 14شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة من قبل ال�شركة (بن�سبة  )% 60و�شركة موزاييك (بن�سبة  )%25و�شركة �سابك
(بن�سبة  ،)%15وهي تتولى تنفيذ �أعمال م�شروع وعد ال�شمال وتطوير من�ش�أة �إنتاج فو�سفات متكاملة يف مدينة ال�صناعات التعدينية وعد ال�شمال ومدينة ر�أ�س
اخلري .يبلغ ر�أ�س مال �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات الأ�سا�س  8.437.500.000ريال �سعودي مق�سم الى  843.750.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها 10
ريال �سعودي للح�صة الواحدة مدفوع منها مبلغ اجمايل قدره  2.130.001.875ريال �سعودي� .سوف يت�ضمن م�شروع وعد ال�شمال تطوير م�صنع ا�ستخال�ص
ومعاجلة وم�صنع لإنتاج حام�ض الكربيتيك وم�صنع لت�صنيع حام�ض الفو�سفات مبدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ،بالإ�ضافة �إلى م�صنع لإنتاج الأمونيا
وم�صنع لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم مبدينة ر�أ�س اخلري( .راجع الق�سم رقم« 10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب» من هذه الن�شرة).
 1 114 114 114 14اتفاقية ال�شراكة مع �شركتي �سابك وموزاييك

بتاريخ 2013/08/5م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراكة مع �شركتي �سابك وموزاييك تتعلق بتطوير و�إن�شاء وبدء ت�شغيل وت�شغيل و�صيانة والتفكيك النهائي و�إعادة
ت�أهيل من�ش�آت الإنتاج واملعاجلة والتعدين ،ف�ض ًال عن العمليات والبنية التحتية ذات ال�صلة يف املنطقة ال�شمالية من اململكة فيما يت�صل بامل�شروع املتكامل لإنتاج
الفو�سفات مبدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية .وطب ًقا التفاقية ال�شراكة ،فقد مت ت�أ�سي�س �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ك�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة.
متتد فرتة اتفاقية ال�شراكة حتى � 25سنة من تاريخ حتريرها ،وجتدَّد تلقائ ًيا لفرتة �إ�ضافية من خم�س �سنوات ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك قبل عامني
من تاريخ انتهاء املدة الأولية على الأقل �أو مت �إنها�ؤها قبل ذلك وف ًقا ل�شروطها.
مبوجب اتفاقية ال�شراكة ،يلزم ال�شركة ا�ستبدال ونقل جميع حقوقها و�سندات ملكيتها وم�صاحلها يف كافة العقود واالتفاقيات والرتتيبات والتعامالت والرتاخي�ص
وااللتزامات التي دخلت فيها ال�شركة �أو مت منحها �إياها ب�شكل منفرد فيما يتعلق مب�شروع وعد ال�شمال �أي ًا كانت طبيعتها �إلى �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
عقب ت�أ�سي�سها (مبا ي�شمل خطاب تخ�صي�ص الغاز �إلى جانب حقوق تعدينية معينة واحلق يف ا�ستخدام الأر�ض الواقعة �ضمن حدود م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير
م�شروع وعد ال�شمال باملنطقة ال�شمالية من اململكة) .كما �ستوفر ال�شركة � ً
أي�ضا خدمات دعم معينة (ت�شمل تطوير درا�سة مف�صلة لنطاق م�صنع �إنتاج اجلري مبدينة
وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية يف املنطقة ال�شمالية من اململكة واال�ستفادة� ،إلى احلد ال�ضروري واملرغوب فيه ،من حماوالتها املعقولة للح�صول على خدمات
الت�شغيل والإدارة وا�ستغالل الأر�ض وترتيبات املن�ش�آت امل�شرتكة من جانب �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات يف مدينة ر�أ�س اخلري باململكة).
تت�ضمن التزامات �شركة موزاييك مبوجب اتفاقية ال�شراكة توفري امل�ساعدة التقنية (مبا ت�شمله مقت�ضيات اتفاقية اخلدمات التقنية لأحادي وثنائي فو�سفات
الأمونيوم) وتوفري اخلربة التقنية واخلرباء املنا�سبني.
تت�ضمن التزامات �شركة �سابك مبوجب اتفاقية ال�شراكة تزويد �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات باخلرباء يف جماالت �إدارة امل�شاريع وت�شغيل من�ش�آت �إنتاج
الأمونيا وجوانب الأمن وال�سالمة.
ووف ًقا التفاقية ال�شراكة ،ف�إن ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات جمل�س مديرين («جمل�س مديري �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات») يتمتع بال�سلطة
الكاملة للعمل ل�صالح ال�شركة ويت�ألف من �سبعة مديرين ،تعني ال�شركة �أربعة منهم وتعني �شركة موزاييك اثنني منهم وتعني �شركة �سابك مدير ًا واحد ًا منهم .وتعني
ال�شركة رئي�س جمل�س مديري �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات وت�سمي الرئي�س ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (ليتم اعتماده من قبل جمل�س مديري
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات) .عالوة على ذلك ،ف�إنه يحق ل�شركة موزاييك ت�سمية نائب الرئي�س للعمليات ،فيما ت�سمي �شركة �سابك املراقب الداخلي
(وكالهما ينبغي اعتمادهما من قبل جمل�س مديري �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات).
وقد يطلب جمل�س مديري �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات من �آن لآخر احل�صول على متويل من ال�شركاء وف ًقا للميزانيات املعتمدة وال�سارية حينئذ وعلى
�أ�سا�س تنا�سبي مع ملكية كل منهم يف ر�أ�س املال .و�إذا �أخفق �أحد ال�شركاء يف امل�ساهمة بح�صته يف متويل ال�شركاء املطلوب ،فيحق لل�شركاء الآخرين عندئذ القيام
مبا يلي�( :أ) املوافقة على التعامل مع التق�صري يف التمويل كحالة تق�صري ،ومن َّثم ممار�سة حقوقهم مبوجب اتفاقية ال�شراكة؛ �أو (ب) معاجلة التق�صري التمويلي
املق�صر فو ًرا بقدر املعاجلة.
من خالل امل�ساهمة بالتمويل املطلوب وخف�ض ن�سبة ح�صة ال�شريك ّ
195

ويف حالة تنفيذ م�شاريع تو�سعة تتطلب من �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات احل�صول على متويل ب�ش�أنها ،فيحق لل�شركة املطالبة بالتمويل من �أولئك ال�شركاء
الذين وافقوا (�أو الذين وافق مدرا�ؤهم) على التو�سع على �أ�سا�س تنا�سبي ووف ًقا خلطة التمويل التي متت املوافقة عليها من �أجل التو�سع .و�إذا اقرتحت ال�شركة
تو�س ًعا مل تتم املوافقة عليه من جانب جمل�س مديري �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،فيحق لل�شركة املتابعة يف هذا امل�شروع كم�شروع منف�صل وم�ستقل عن
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات مع �أولئك ال�شركاء الذين وافقوا (�أو الذين وافق مدرا�ؤهم) على م�شروع التو�سع املقرتح والراغبني يف امل�شاركة بهذا امل�شروع
املنف�صل.
و�سيقوم كل �شريك بالت�سويق ل�صالح �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (وف ًقا لبنود متطابقة وجتارية بحتة) ،وذلك بناء على ح�صة ملكية كل منهم يف
ر�أ�سمال �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،يف جميع منتجات الأ�سمدة واملنتجات الو�سيطة (�أي� ،صخور الفو�سفات املعاجلة ،وحام�ض الكربيتيك ،وحام�ض
الفو�سفوريك والأمونيا) ،مع مراعاة ما يلي:
 �شركة موزاييك لن تقوم بت�سويق �أي من منتجات الأ�سمدة داخل اململكة؛
 ال�شركة �سوف تقوم بت�سويق كل فائ�ض املنتجات الو�سيطة (�سواء داخل اململكة �أو خارجها).
و�ستقوم �شركة موزاييك (�أ) بت�سويق �أحادي و�/أو ثنائي فو�سفات الكال�سيوم ل�صالح �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ملدة خم�س �سنوات من تاريخ الإنتاج
التجاري الأول (ويجوز ل�شركة موزاييك جتديد هذه املدة ل�سنتني �إ�ضافيتني) خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي؛ ب�شرط �أن تكون �شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات �صاحبة احلق احل�صري يف ت�سويق وبيع �أحادي و�/أو ثنائي فو�سفات الكال�سيوم خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي يف �أي بلد ُيحظر على �شركة موزاييك
مبوجب القانون املنطبق عليها ت�سويق وبيع �أحادي و�/أو ثنائي فو�سفات الكال�سيوم فيه و(ب) توفري الدعم الت�سويقي والدعم التقني للعمالء فيما يتعلق بالأمر
ذاته.
عالوة على ذلك� ،ست�سعى �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات للدخول يف اتفاقيات مع �أطراف �أخرى يف اململكة للتوريد طويل الأجل ملنتج فو�سفات ثالثي
ال�صوديوم وثنائي فو�سفات الكال�سيوم و�أحادي فو�سفات الكال�سيوم وحام�ض الفو�سفوريك املنقّى وفق بنود جتارية بحتة وعلى �أ�سا�س البنود وال�شروط التناف�سية،
مبا ي�شمل حتديد ال�سعر وفق ال�سوق وحيثما �أمكن بناء على ال�شروط املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات الت�سويق بني ال�شركاء و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
با�ستثناء نقل احل�ص�ص �إلى �إحدى ال�شركات التابعة بالكامل �أو من قبل ال�شركة �إلى كيان مملوك �أو م�سيطر عليه من قبل هيئة حكومية باململكة (ويف هذه احلالة
ال يتطلب موافقة ال�شركاء الآخرين) ،ال يحق لأي من ال�شركاء بيع �أو نقل �أي من ح�ص�صه ل�شخ�ص �آخر قبل ( )1الأقرب حدوث ًا من بني (�أ) ثالث �سنوات من
تاريخ الإنتاج التجاري و(ب) �ست �سنوات من توقيع اتفاقية ال�شراكة� ،أو ( )2ذلك التاريخ الالحق وفقما تتطلبه اتفاقيات التمويل اخلا�صة مب�شروع وعد ال�شمال.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه ال يحق لأي من ال�شركاء رهن �أي من ح�ص�صه يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات بدون موافقة ال�شركاء الآخرين والوزارة اخلطية
امل�سبقة .عل ًما ب�أن �أي بيع �أو نقل للح�ص�ص �إلى �أي �شخ�ص �آخر بعد هذه الفرتة �سيخ�ضع حلق ال�شركاء غري البائعني �أو الناقلني بالرف�ض وحقهم بتقدمي عر�ض
مماثل.
ووف ًقا التفاقية ال�شراكة ف�إنه ،يجب على �شركة موزاييك االمتناع عما يلي:
 احل�صول على م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي عمل يف جمال التعدين �أو معاجلة خام الفو�سفات �أو م�شتقاته يف الأردن �أو يف �أي من دول جمل�س
التعاون اخلليجي با�ستثناء اململكة وذلك خالل فرتة تنتهي بعد الأقرب حدوث ًا من بني (�أ) ثالث �سنوات عقب تاريخ الإنتاج التجاري ،و(ب) �سبع
�سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية ال�شراكة؛
 احل�صول على م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف� ،أو تطوير� ،أي م�شروع للفو�سفات داخل اململكة وذلك خالل فرتة تنتهي يف التاريخ الذي يعقب تاريخ
الإنتاج التجاري بخم�س �سنوات؛
 احل�صول على م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف� ،أو تطوير �أي م�شروع للفو�سفات داخل اململكة �إذا قامت ال�شركة ب�شراء جميع ح�ص�ص �شركة
املق�صر ،وذلك خالل فرتة تنتهي يف التاريخ الذي يعقب تاريخ الإنتاج التجاري
موزاييك كنتيجة حلالة تق�صري تكون فيها �شركة موزاييك هي الطرف ّ
بع�شر �سنوات؛
وهذا ب�شرط �أن ما �سبق لن مينع �شركة موزاييك من الآتي (�أ) اال�ستثمار يف عمل جتاري �أو م�شروع ما ب�شكل م�شرتك مع ال�شركة� ،أو (ب) الدخول يف دمج �أو
ا�ستحواذ �أو �صفقة م�شابهة مع كيان �آخر ت�ش ِّكل جممل �إيراداته الناجتة عن العمليات يف الأردن ودول جمل�س التعاون اخلليجي �أقل من  % 35من عائداته الإجمالية.
تن�ص اتفاقية ال�شراكة على حاالت تق�صري م�ألوفة ،ت�شمل اع�سار �أحد حاملي احل�ص�ص (�أو ال�شركة الأم حلامل احل�ص�ص) ،والإخفاق يف تقدمي املبالغ واملدفوعات
املطلوبة مبوجب اتفاقية ال�شراكة ،والإخفاق يف االلتزام ب�أحكام بيع ونقل احل�ص�ص الواردة يف اتفاقية ال�شراكة .وتخ�ضع كل حالة تق�صري لفرتة ت�صحيح �أو
معاجلة مط ّبقة.
املق�صر ب�سعر
املق�صر ،يحق لها �أن ت�شرتي جميع (ولي�س �أقل من جميع) احل�ص�ص اخلا�صة بال�شريك ّ
ويف احلاالت التي ال تكون ال�شركة هي ال�شريك ّ
يعادل  % 90من:



املق�صر �إذا حدث النقل �أو التحويل قبل �إمتام
مقدار ر�أ�س املال الذي متت امل�ساهمة به يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات من جانب ال�شريك ّ
م�شروع وعد ال�شمال املبدئي؛ �أو
بقيمة �سوقية معقولة (كما هو حمدد وف ًقا ل�شروط اتفاقية ال�شراكة) �إذا حدث النقل �أو التحويل بعد �إمتام م�شروع وعد ال�شمال املبدئي.

196

املق�صر ،فيحق لكل من ال�شركاء غري املق�صرين بيع (و�سيلزم ال�شركة �أن ت�شرتي) جميع (ولي�س �أقل من جميع)
ويف احلاالت التي تكون ال�شركة هي ال�شريك ّ
املق�صرين ب�سعر يعادل  % 110من:
ح�ص�ص ال�شركاء غري ّ
املق�صر ،بالإ�ضافة �إلى مبلغ الدخول� ،إذا
 مقدار ر�أ�س املال الذي متت امل�ساهمة بها يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات من جانب ال�شريك غري ّ
حدث النقل �أو التحويل قبل �إمتام م�شروع وعد ال�شمال املبدئي؛ �أو
 بقيمة �سوقية معقولة (كما هو حمدد وف ًقا ل�شروط اتفاقية ال�شراكة) �إذا حدث النقل �أو التحويل بعد �إمتام م�شروع وعد ال�شمال املبدئي.
وتت�ضمن اتفاقية ال�شراكة �ضمانات وتعهدات و�أحكام �أخرى تعترب معتادة يف االتفاقيات من هذا النوع.
 1 114 114 114 14اتفاقية اخلدمات التقنية مل�شروع وعد ال�شمال

�أبرمت ال�شركة اتفاقية للخدمات التقنية مع �شركة موزاييك بتاريخ 2013/03/19م ،تتعلق مب�شروع وعد ال�شمال ،حيث توافق �شركة موزاييك مبوجب هذه
االتفاقية على تزويد ال�شركة بعدد من اخلدمات ال�ضرورية لت�صميم وبناء وت�شغيل م�صنع للت�صنيع التحويلي ملنتجات �أحادي وثنائي فو�سفات الكال�سيوم ،نظري
ر�سوم م�ستحقة الدفع �إلى �شركة موزاييك .والتتجاوز م�سئولية �شركة موزاييك املبالغ التي يتم دفعها لها مبوجب االتفاقية .وتت�ضمن اتفاقية اخلدمات التقنية
�أحكام ًا معيارية �أخرى تعترب معتادة بالن�سبة لالتفاقيات من هذا النوع .ويف 2014/04/24م ،قامت ال�شركة بنقل حقوقها وواجباتها مبوجب هذه االتفاقية �إلى
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
 1 114 114 114 14عقود الت�صميم والتوريد والإن�شاء (« )»EPCوا�ست�شارات �إدارة امل�شروع («)»PMC

تعتمد �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات على �شركات �إن�شائية �أجنبية من �أجل ت�صميم و�إن�شاء و�إدارة امل�شاريع مبن�ش�آتها ومناجمها ال�صناعية .وب�شكل عام
ف�إن تلك ال�شركات مطالبة بتنفيذ �أعمال الت�صميم والإن�شاء و�إدارة امل�شاريع والإ�شراف على عقود الأعمال وتكليف املن�ش�آت ال�صناعية ّ
وتول �أمر املخاطر الرئي�سة
املتعلقة بالت�صميم والإن�شاء .عل ًما ب�أنه يحق ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات خ�صم مبلغ من قيمة العقد يف حالة عدم االلتزام بالفرتات الزمنية املحددة.
ويف حني �أن عقود الت�صميم والتوريد والإن�شاء وا�ست�شارات �إدارة امل�شروع يتم التفاو�ض عليها ب�شكل فردي� ،إال �أنها تخ�ضع ب�شكل عام ل�شروط وبنود معيارية معينة،
وهي مذكورة فيما يلي:
 �سند �ضمان ح�سن التنفيذ :يكون املقاول مطال ًبا بتقدمي �سند �ضمان ح�سن التنفيذ �أو �ضمان للأداء ،بواقع  % 10من قيمة العقد.
 التعوي�ضات النقدية� :إذا �أخفقت الأعمال يف حتقيق الأداء امل�ضمون ،وكان هذا الإخفاق ب�سبب �أي �إخفاق من جانب املقاول (فيما يتعلق بعقود
الت�صميم والتوريد والإن�شاء) �أو �إبعاد املقاول ملوظف �أ�سا�سي يحقق جودة مر�ضية (يف حالة عقود ا�ست�شارات �إدارة امل�شاريع) ،ف�إنه يحق ل�شركة معادن
وعد ال�شمال للفو�سفات املطالبة بتعوي�ضات نقدية عن الأداء.
 عيوب الت�صميم� :إذا مت اكت�شاف �أخطاء �أو عيوب �أخرى يف ت�صميم املقاول ،فال بد من ت�صحيحها على نفقته اخلا�صة.
 تقييد امل�س�ؤوليات :مع وجود بع�ض اال�ستثناءات القليلة ،ال يتحمل �أي من الأطراف امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار التبعية �أو غري املبا�شرة ،وال تتجاوز م�س�ؤولية
املقاول قيمة العقد.
 التعوي�ض :ت�ستخدم �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات فقرات تعوي�ض تقوم فيها الأطراف بتعوي�ض الأطراف الأخرى عن �أية �أ�ضرار �أو م�س�ؤوليات
تقع فيما تتعلق بالعقد ،مبا ي�شمل املطالبات من جانب الغري.
 القانون الواجب التطبيق وت�سوية النزاعات :تخ�ضع عقود الت�صميم والتوريد اخلا�صة ب�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات لأنظمة اململكة ،كما �أن
جميع النزاعات التي تن�ش�أ عن االتفاقية يتم �إحالتها �إلى التحكيم اخلا�ص من قبل جمل�س التحكيم يف النزاعات.
 التنازل :يحق لل�شركة التنازل عن �أي من حقوقها بدون احل�صول على موافقة.
 الإنهاء :يحق لل�شركة �إنهاء االتفاقية يف �أي وقت من خالل �إخطار م�سبق لأجل م�صلحتها ،كما يحق لأي طرف �إنهاء االتفاقية �إذا ارتكب الطرف
الآخر خمالفة ج�سيمة �أو كان يف حالة �إع�سار مايل .كذلك يحق لل�شركة �إنهاء االتفاقية �إذا حدث تغيري يف تويل الأمور عند املقاول بدون احل�صول
على موافقة خطية م�سبقة من ال�شركة.
 التعهدات وال�ضمانات :تت�ضمن العقود تعهدات و�ضمانات معيارية بالن�سبة للعقود من هذا النوع ،مبا ي�شمل ما يتعلق بالأهلية وامللكية الفكرية.
ميكن االطالع على التفا�صيل اخلا�صة بعقود الت�صميم والتوريد والإن�شاء وعقود ا�ست�شارات �إدارة امل�شاريع فيما يلي .مع العلم ب�أنه على الرغم من �إبرام هذه
العقود مبدئ ًيا كان من قبل ال�شركة �إال �أنه يتم حال ًيا نقلها كاملة �إلى �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
عقد استشارات إدارة المشاريع مع شركة بكتل

بتاريخ 2012/12/01م� ،أبرمت ال�شركة عقدً ا لإدارة وتقدمي اال�ست�شارات مل�شروع داخل اململكة وخارجها مع �شركة بكتل العربية ال�سعودية («بكتل») ،وت�ضمن هذا
العقد القيام ب�أعمال هند�سية متكاملة وت�صميمات تتعلق ب�إعداد درا�سة نطاقية وخطة �أ�سا�سية لتطوير م�شروع وعد ال�شمال.
ووف ًقا لهذه االتفاقية ،فقد وافقت �شركة بكتل على توفري خدمات هند�سية و�إدارة امل�شاريع مبا ي�شمل الت�صميم التمهيدي ،وعقود �أعمال التوريد ،و�إدارة التخطيط
الرئي�س خالل املرحلة الأولى من م�شروع وعد ال�شمال ،و�إدارة امل�شروع ،و�إدارة الأعمال الهند�سية ،ومراقبة عقود الأعمال ،و�إدارة عمليات بدء الت�شغيل والت�سليم
خالل املرحلة الثانية من م�شروع وعد ال�شمال.
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لي�س ثمة فرتة حمددة لهذه االتفاقية ،لكن يتم حتديد تواريخ الإمتام الأ�سا�سية بوا�سطة �شركة بكتل وال�شركة.
عقد استشارات إدارة المشاريع من أجل مشروع وعد الشمال.

بتاريخ 2012/12/01م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ال�ست�شارات �إدارة امل�شاريع داخل اململكة وخارجها مع �شركة فلور العربية («فلور») تتعلق ب�إعداد درا�سة جدوى
و�إجراء اختبارات �إ�ضافية ،ف�ضال عن الت�شغيل التجريبي وبدء ت�شغيل امل�صنع مبدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية.
ووف ًقا لهذه االتفاقية ،فقد وافقت �شركة فلور على عمل درا�سة جدوى معتمدة لأغرا�ض التمويل ،بحيث ت�شمل ِحزَ م الت�صميم الأ�سا�سية وتقرير درا�سة جدوى
معتمدة لأغرا�ض التمويل ،بالإ�ضافة �إلى تطوير وتي�سري حزم الت�صميم والتوريد والإن�شاء ،والقيام بالإجراءات ل�صالح ال�شركة من �أجل �إدارة املقاولني والإ�شراف
عليهم.
عقد إلنشاء مصنع لألمونيا كجزء من مشروع وعد الشمال

بتاريخ 2014/02/03م� ،أبرمت ال�شركة عقدً ا للت�صميم والتوريد واالن�شاء مل�شاريع داخل اململكة وخارجها مع �شركة ديلم يتعلق ب�أعمال الت�صميم والتوريد
والإن�شاء اخلا�صة مب�صنع وعد ال�شمال لإنتاج الأمونيا .ويف 2014/05/06م ،قامت ال�شركة بنقل حقوقها وواجباتها مبوجب هذه االتفاقية �إلى �شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات.
ووف ًقا لهذه االتفاقية ،فقد وافقت �شركة ديلم على تويل عمل الت�صميمات البحرية والربية ،بالإ�ضافة �إلى �أعمال الت�صميم وتوريد املواد ال�ضرورية لإن�شاء م�صنع
الأمونيا .ومت حتديد تاريخ �إمتام امل�شروع بالكامل يف 2016/09/30م.
عقد إنشاء مصنع إلنتاج حامض الكبريتيك ومنشأة لتوليد الطاقة كجزء من مشروع وعد الشمال

بتاريخ 2014/02/04م� ،أبرمت ال�شركة عقدً ا للت�صميم والتوريد والإن�شاء مل�شاريع داخل اململكة وخارجها مع �شركة �إ�س �إن �سي-الفالني العاملية ،و�شركة جمموعة
�سينوبيك الهند�سية املحدودة و�شركة �إ�س �أن �سي-الفالني العربية ذات امل�س�ؤولية املحدودة فيما يتعلق بت�صميم وتوريد و�إن�شاء م�صنع لإنتاج حام�ض الكربيتيك
وم�صنع لتوليد الطاقة كجزء من م�شروع وعد ال�شمال.
وقد وافق املتعاقدون على تويل �أعمال الت�صميم والهند�سة و�شراء وتوريد املواد ال�ضرورية ،بالإ�ضافة �إلى تويل �إن�شاء م�صنع لإنتاج حام�ض الكربيتيك وم�صنع
لتوليد الطاقة كجزء من م�شروع وعد ال�شمال.
عقد إنشاء مصنع إلنتاج حامض الفوسفوريك كجزء من مشروع وعد الشمال

بتاريخ 2014/02/04م� ،أبرمت ال�شركة عقدً ا للت�صميم والتوريد والإن�شاء مل�شاريع داخل اململكة وخارجها مع �شركة هانوا ال�سعودية للمقاوالت املحدودة فيما يتعلق
ب�إن�شاء وو�ضع ت�صميم من�ش�آت برية مع الأعمال الهند�سية و�شراء امل�صنع واملواد الالزمة لإن�شاء م�صنع لإنتاج حام�ض الفو�سفوريك كجزء من م�شروع وعد ال�شمال.
عقد إنشاء مصنع استخالص ومعالجة كجزء من مشروع وعد الشمال

بتاريخ 2014/02/04م� ،أبرمت ال�شركة عقدً ا للت�صميم والتوريد والإن�شاء مل�شاريع داخل اململكة وخارجها مع �شركة هوانكيو ال�صينية للمقاوالت والهند�سة فيما
يتعلق ب�إن�شاء وت�صميم وتوريد و�شراء امل�صنع واملواد الالزمة لغر�ض �إن�شاء م�صنع ملعاجلة املواد اخلام وك�سارة ونظام نقل بري كجزء من م�شروع وعد ال�شمال.
عقد إنشاء مصنع لألسمدة كجزء من مشروع وعد الشمال

بتاريخ 2014/02/04م� ،أبرمت ال�شركة عقدً ا للت�صميم والتوريد والإن�شاء مع �شركة �إنتك�سا ال�صناعية فيما يتعلق بت�صميم وتوريد و�شراء املواد الالزمة لإن�شاء
م�صنع �إنتاج الأ�سمدة مبدينة ر�أ�س اخلري كجزء من م�شروع وعد ال�شمال.
عقد إنشاء مصنع إلنتاج األسمدة داخل المملكة كجزء من مشروع وعد الشمال.

بتاريخ 2014/02/04م� ،أبرمت ال�شركة عقدً ا للت�صميم والتوريد والإن�شاء مع �شركة دريغادو�س اخلليج للمقاوالت املحدودة لإن�شاء م�صنع للأ�سمدة مبدينة ر�أ�س
اخلري ،مبا ي�شمل توفري جميع املعدات واخلدمات ال�ضرورية ال�ستكمال الأعمال.
عقد إنشاء مرافق ضمن مشروع وعد الشمال في رأس الخير

بتاريخ 2014/09/02م� ،أبرمت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات عقدً ا ت�صميم وتوريد و�إن�شاء مع �شركة دريغادو�س اخلليج للمقاوالت املحدودة لإن�شاء مرافق
تابعة مل�شروع وعد ال�شمال يف مدينة ر�أ�س اخلري ،مبا ي�شمل توفري جميع املعدات واخلدمات ال�ضرورية ال�ستكمال الأعمال.
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خطابات تخصيص الغاز والكبريت لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات

بتاريخ 2012/02/25م ،وجهت �شركة �أرامكو ال�سعودية خطا ًبا لتخ�صي�ص الغاز لل�شركة ،وافقت مبوجبه �شركة �أرامكو ال�سعودية على تخ�صي�ص الغاز كوقود
ومادة خام لل�شركة من �أجل م�شروع �أم وعال (بال�سعر الذي حتدده اجلهات املخت�صة يف اململكة) بهدف اال�ستفادة منه يف م�صنع الأمونيا الواقع مبدينة ر�أ�س
اخلري لل�صناعات التعدينية ،ولإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ،وذلك حتى 2013/02/28م .وقد مت مد �أجل هذا اخلطاب مبدئ ًيا
حتى 2014 /06/30م ثم مت متديده فيما بعد حتى 2015/05/31م.
بتاريخ 2014/02/04م ،وجهت �شركة �أرامكو ال�سعودية خطا ًبا لتخ�صي�ص الكربيت �إلى ال�شركة ،وافقت مبوجبه �شركة �أرامكو ال�سعودية على تخ�صي�ص الكربيت
كمادة خام لل�شركة من �أجل م�شروع �أم وعال (بال�سعر الذي حتدده اجلهات املخت�صة يف اململكة) بهدف اال�ستفادة منه يف �إنتاج الفو�سفات مبدينة وعد ال�شمال
لل�صناعات التعدينية ،وذلك حتى 2015/02/28م.
ويت�ضمن هذان اخلطابان لتخ�صي�ص الغاز والكربيت متطلبات حمددة ب�ش�أن كمية الوقود واملادة اخلام فيما يتعلق مب�شروع وعد ال�شمال ،وهذا ي�شمل م�صنع �إنتاج
الأمونيا يف مدينة ر�أ�س اخلري.
ويكون تخ�صي�ص وتوريد الوقود واملادة اخلام املطلوبة �إلى ال�شركة مرهو ًنا با�ستيفاء ال�شركة عددًا من املتطلبات الواردة �أدناه على �سبيل املثال ال احل�صر:








قيام ال�شركة بتطوير وت�شغيل منجم اخلرباء الواقع يف �أم وعال بقدرة �إنتاجية تبلغ  13.500كيلو طن �سنو ًيا من �صخور الفو�سفات من �أجل معاجلتها
واال�ستفادة منها من جانب م�صانع م�شروع وعد ال�شمال؛
قيام ال�شركة بتطوير وت�شغيل جممع م�صانع �أ�سمدة الفو�سفات؛
امتالك ال�شركة وت�شغيلها م�صنع لإنتاج الأمونيا يف مدينة ر�أ�س اخلري بقدرة �إنتاجية تبلغ  1.100كيلو طن �سنو ًيا؛
االلتزام باجلدول الزمني التايل:
1.1بدء الإنتاج يف م�صنع الأمونيا يف مدينة ر�أ�س اخلري قبل نهاية الربع الثالث من عام 2016م؛
2.2بدء الإنتاج يف م�صانع م�شروع وعد ال�شمال قبل نهاية الربع الرابع من عام 2016م؛
3.3تاريخ ت�شغيل جممع ال�شركة وم�صانع �أ�سمدة الفو�سفات مبدينة ر�أ�س اخلري ال ينبغي �أن يتجاوز نهاية الربع الرابع من عام 2016م؛
توفري توريدات الأمونيا من �أجل م�شروع تقني لنرتات الأمونيا ومن �أجل �صناعات حتويلية معينة؛
توفري مواد خام من �أجل ال�صناعات التحويلية.

 1 114 114 114 14اتفاقيات الت�سويق ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

بتاريخ 2014/04/24م� ،أبرمت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات عددًا من االتفاقيات الت�سويقية مع كل من ال�شركة و�شركة �سابك و�شركة موزاييك لبيع ثنائي
و�أحادي فو�سفات الأمونيوم ،وال�سماد النرتوجيني الف�سفوري و�سماد البوتا�سيوم النرتوجيني الف�سفوري ،مبقت�ضى موافقة كل طرف على ت�سويق ن�سبة من منتجات
الأ�سمدة تتنا�سب مع ح�صة امللكية اخلا�صة بذلك الطرف يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ( % 60لل�شركة و % 15ل�شركة �سابك و % 25ل�شركة موزاييك).
ويف مقابل اخلدمات الت�سويقية ،ف�إن الطرف ذي ال�صلة �سوف يتلقى ن�سبة من ال�سعر ال�صايف للمنتجات كر�سوم ت�سويقية.
بتاريخ 2014/04/24م� ،أبرمت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات اتفاقية ت�سويق مع ال�شركة ،وافقت مبوجبها ال�شركة على ت�سويق ن�سبة  % 100من املنتجات
الو�سيطة ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،مبا ي�شمل حام�ض الكربيتيك و�صخور الأمونيا والفو�سفات الزائدة عن متطلبات امل�صنع .ويف مقابل اخلدمات
الت�سويقية ،ف�إن ال�شركة �سوف تتلقى ن�سبة من ال�سعر ال�صايف للمنتجات كر�سوم ت�سويقية.
بتاريخ 2014/04/24م� ،أبرمت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات اتفاقية ت�سويق مع �شركة موزاييك ،وافقت مبوجبها الأخرية على ت�سويق �إنتاج �شركة معادن
وعد ال�شمال للفو�سفات من �أحادي فو�سفات الكال�سيوم وثنائي فو�سفات الكال�سيوم .ويف مقابل اخلدمات الت�سويقية ،ف�إن �شركة موزاييك �سوف تتلقى ن�سبة من
ال�سعر ال�صايف للمنتجات كر�سوم ت�سويقية.
 1 114 114 114 14اتفاقيات ترخي�ص التكنولوجيا

بتاريخ 2012/10/03م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ترخي�ص مع �شركة �إنكرو �إ�س �أيه ،منحت مبوجبها �إنكرو �إ�س �أيه ال�شركة احلق يف اال�ستخدام الدائم غري القابل
للإلغاء وغري احل�صري وبدون ر�سوم امتياز لتقنيات عمليات �إنكرو واملعلومات التقنية لت�صميم وهند�سة و�إن�شاء واختبار وبدء الت�شغيل و�صيانة وتعديل وتو�سيع
وت�صليح م�صنع �إنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،هذا ف�ض ًال عن منح حقوق ا�ستخدام تلك التقنية .وقد وافقت ال�شركة على تقدمي مبلغ مايل مقطوع ل�شركة �إنكرو
�إ�س �أيه مقابل احل�صول على هذا احلق بالإ�ضافة �إلى دفع ر�سوم الرتخي�ص .ال تتجاوز امل�س�ؤولية الإجمالية ل�شركة �إنكرو جتاه ال�شركة ما ن�سبته  %20من قيمة
العقد ،و�ستكون ال�شركة هي املالك الوحيد للملكية الفكرية املرتتبة على هذه االتفاقية .كما تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول حتى الأقرب حدوث ًا من بني (�أ)
�إنهاء عقد الت�صميم والتوريد والإن�شاء ال�ساري� ،أو (ب) �إنهاء ترخي�ص التقنية .وقد قامت ال�شركة بنقل هذه االتفاقية �إلى �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
بتاريخ 2014/05/19م.
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ترخي�صا دائ ًما غري قابل
بتاريخ 2012/12/10م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ترخي�ص مع �شركة تينوفا للمعادن املحدودة («تينوفا») ،منحت مبوجبها تينوفا ال�شركة
ً
للإلغاء وبدون ر�سوم امتياز وقابل للتحويل للغري فيما يتعلق بتطوير العمليات من تينوفا بالإ�ضافة �إلى الت�صميم والهند�سة واملعرفة املتخ�ص�صة املتعلقة مب�صنع
حام�ض الفو�سفوريك مبدينة ر�أ�س اخلري .وقد وافقت ال�شركة على تقدمي مبلغ مايل يف �صورة دفعة واحدة ل�شركة تينوفا مقابل هذا الرتخي�ص .عل ًما ب�أن امل�س�ؤولية
الإجمالية ل�شركة تينوفا جتاه ال�شركة ال تتجاوز ما ن�سبته  % 20من قيمة العقد ،مع بع�ض اال�ستثناءات القليلة .وجميع النتائج �أو املوجودات التي تن�ش�أ عن اخلدمات
ويتم ت�سليمها �إلى ال�شركة كجزء من اخلدمات ينبغي �أن تكون وتظل ملكية خا�صة لل�شركة ب�شكل فردي .لي�س لهذه االتفاقية مدة معينة ،ويحق لكال الطرفني �إنهاء
االتفاقية ب�سبب خمالفة االلتزامات .وقد قامت ال�شركة بنقل هذه االتفاقية �إلى �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات بتاريخ 2014/05/19م.
بتاريخ 2013/01/17م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ترخي�ص مع �شركة جاكوب�س الهند�سية («جاكوب�س الهند�سية») ،منحت مبوجبها جاكوب�س الهند�سية ال�شركة
ترخي�صا دائ ًما غري قابل للإلغاء وغري ح�صري وبدون ر�سوم امتياز وقابل للتحويل للغري لال�ستفادة من التطوير املتخ�ص�ص والت�صميم والهند�سة وتنفيذ م�شروع
ً
املعلومات التقنية املتعلقة مب�صنع حام�ض الفو�سفوريك مبدينة ر�أ�س اخلري .وقد وافقت ال�شركة على تقدمي مبلغ مايل مقطوع مقابل هذا الرتخي�ص .وتتحدد
م�س�ؤولية �شركة جاكوب�س الهند�سية عند  % 100من قيمة العقد ،مع بع�ض اال�ستثناءات القليلة .وجميع النتائج �أو املوجودات امللمو�سة التي تن� أش� عن اخلدمات
ويتم نقلها �إلى ال�شركة كجزء من اخلدمات تظل ملكية خا�صة ل�شركة جاكوب�س الهند�سية .وقد قامت ال�شركة بنقل هذه االتفاقية �إلى �شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات بتاريخ 2014/05/29م.
بتاريخ 2013/12/28م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ترخي�ص مع �شركة ثي�سنكروب يو �إت�ش دي �إي (« )»ThyssenKruppمنحت مبوجبها ثي�سنكروب ال�شركة
ترخي�صا دائ ًما غري قابل للإلغاء وغري ح�صري وبدون ر�سوم امتياز وقابل للتحويل للغري لأغرا�ض تطوير م�صنع لإنتاج الأمونيا .وقد �أبرمت �شركة ديلم اتفاقية
ً
ب�ش�أن حزمة ت�صميم العمليات مع �شركة ثي�سنكروب مقابل هذا الرتخي�ص .وتقت�صر امل�س�ؤولية الإجمالية ل�شركة ثي�سنكروب مبوجب هذه االتفاقية على  10ماليني
دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  37.500.000ريال �سعودي) ،علم ًا ب�أن جميع النتائج �أو املوجودات امللمو�سة التي تن� أش� عن اخلدمات ويتم نقلها �إلى ال�شركة كجزء
من اخلدمات تظل ملكية خا�صة ل�شركة ثي�سنكروب ب�شكل فردي.
ترخي�صا
بتاريخ 2014/03/06م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ترخي�ص لتقنية حام�ض الكربيتيك مع �شركة ميك�س ( ،)Mecs Inc.منحت مبوجبها ميك�س ال�شركة
ً
دائم ًا غري قابل للإلغاء وغري ح�صري وبدون ر�سوم امتياز وقابل للتحويل للغري ال�ستخدام املعلومات التكنولوجية والتقنية املتعلقة بثالث م�صانع لإنتاج حام�ض
الكربيتيك ترغب ال�شركة يف بنائها كجزء من م�شروع وعد ال�شمال .وقد وافقت ال�شركة على تقدمي مبلغ مايل مقطوع ل�شركة ميك�س مقابل هذه اخلدمات.
 1 114 114 114 14متويل م�شروع �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

بتاريخ 2014/06/30م� ،أبرمت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات اتفاقية ت�سهيالت مع عدد من امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك اخلا�صة ،من بينها �صندوق
اال�ستثمارات العامة ال�سعودي� ،أتيحت مبوجبها ت�سهيالت متعددة الأغرا�ض بقيمة �إجمالية قدرها 18.898.998.373ريال �سعودي (مبا فيها مبلغ التمويل يف
حالة زيادة تكلفة امل�شروع املقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية و�أجنبية واملقدرة مبا يقارب  350مليون دوالر �أمريكي (ي�ساوي  1.31مليار ريال �سعودي))
ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات من �أجل متويل تكاليف امل�شروع وتو�سعه .وتت�ألف الت�سهيالت مما يلي:
 ت�سهيل تقليدي (مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية و�أجنبية)  200.000.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  7٥0.000.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل م�شرتيات بالريال (مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية)  775.000.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  2.906.250.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل م�شرتيات بالدوالر(مقدم من قبل جمموعة بنوك �أجنبية)  100.000.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  375.000.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الكوري ( )KEximاملبا�شر  600.000.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  2.250.000.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل بنك اال�سترياد والت�صدير الكوري املغطى  175.000.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  656.250.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل ( )K-sureاملغطى  400.000.000 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  1.500.000.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل الوكالة (مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية و�أجنبية) 440.000.000 - -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  1.650.000.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي  7.500.000.000 -ريال �سعودي.
يكون ال�سداد النهائي جلميع امل�ستحقات اخلا�صة بالت�سهيالت بني فرتة � 138أو � 144شه ًرا من تاريخ �أول �سداد بناء على تاريخ اكتمال امل�شروع .تخ�ضع جميع وثائق
الت�سهيالت للقانون الإجنليزي ،با�ستثناء الوثائق اخلا�صة بت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي وت�سهيالت الوكالة والتعهدات والتنازالت اخلا�صة
باحل�سابات الداخلية للم�شاريع حيث يخ�ضع جميعها للقوانني ال�سارية يف اململكة.
وتت�ألف حزمة ال�ضمان الإجمالية من� )1( :سندات �إذن؛ (� )2سند �أمر؛ (� )3سندات �أمر بالدوالر الأمريكي مببلغ الإيجار املقدم ،و�سندات عنا�صر متغرية
بالدوالر الأمريكي و�سندات �أمر ملخ�ص�صات الإيجار امل�ستقبلية بالدوالر الأمريكي؛ (� )4سندات �أمر بالدوالر الأمريكي مببلغ الإيجار املقدم  ،و�سندات عنا�صر
متغرية بالريال ،و�سندات �أوامر خم�ص�صات �إيجارية م�ستقبلية.
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عالوة على البنود املعيارية حلاالت التق�صري ،ف�إن هذه الت�سهيالت تن�ص على �أن حالة التق�صري تتحقق يف الأو�ضاع التالية:
 مل يدفع ال�ضامن �أو ال�شريك املبالغ يف موعد ا�ستحقاقها خالل �سبعة �أيام عمل� ،أو �أخفق يف الوفاء بالتزاماته الأخرى مبوجب تلك االتفاقية خالل
يوما؛
ً 60
 وجود تق�صري متبادل جتاه �أية مديونية مالية ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات �أو �أي �ضامن قبل تاريخ االمتام االقت�صادي؛
 �إنهاء خطاب تخ�صي�ص الغاز �أو خطاب تخ�صي�ص الكربيت �أو �إلغائهما �أو تعليقهما �أو �إبطالهما؛
 عدم حدوث اكتمال امل�شروع يف تاريخ الت�سليم النهائي الكتمال امل�شروع.
بالإ�ضافة �إلى البنود املعيارية لهذا النوع من االتفاقيات ،تت�ضمن هذه الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:
 خطابات تخ�صي�ص الغاز والكربيت ال�سارية يجب �أن تبقى قيد التفعيل ،بحيث ال يتم �إنها�ؤها �أو تعليقها �أو �إلغا�ؤها �أو �سحبها �أو �إبطالها �أو انتهاء
�سريانها؛
 وقف ال�سحب �إذا ر�أى امل�ست�شار الفني والبيئي �أن تاريخ الإمتام االقت�صادي �سوف يت�أخر مبا يتجاوز التاريخ النهائي لالمتام االقت�صادي ،ومل تكن
خطة التعوي�ض املقرتحة من جانب �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات مقبولة من جانب امل�ست�شار الفني والبيئي خالل فرتة ثالثة �أ�شهر بعد الت�أكيد؛
 حد �أدنى لال�ستفادة من الت�سهيالت يبلغ  10.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  37.500.000ريال �سعودي).وافقت �شركة معادن للفو�سفات
� ً
أي�ضا على الت�أكيد على التزامها مبعايري بيئية معينة ،مبا ي�شمل مقايي�س الأداء املحددة عن طريق �إر�شادات البيئة وال�صحة وال�سالمة ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية وجمموعة البنك الدويل.
وت�ؤكد ال�شركة �أنها حالي ًا ملتزمة بكافة القيود املذكورة اعاله.
 1 114 114 114 14اتفاقية القر�ض بني �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات و �صندوق اال�ستثمارات العامة

بتاريخ 1435/09/03هـ (املوافق 2014/06/30م) �أبرمت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات اتفاقية قر�ض مع �صندوق اال�ستثمارات العامة (م�ساهم بن�سبة
 % 50يف ال�شركة) ،من �ضمن الت�سهيالت املمنوحة لتمويل م�شروع وعد ال�شمال ،مببلغ اجمايل قدره  7.500.000.000ريال �سعودي من اجل متويل م�صاريف
امل�شروع املذكور .تخ�ضع االتفاقية لنف�س القيود وال�شروط التي ترعى ت�سهيالت امل�شروع املذكورة �أعاله ور�سم عمولة قدرها  + %2اليبور بال�سنة.
1 114 114 114 14متويل البنية التحتية ملدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية من قبل وزارة املالية

بتاريخ  28ربيع الأول 1433هـ �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  87مبو�ضوع ان�شاء مدينة �صناعية جديدة يف منطقة احلدود ال�شمالية با�سم "مدينة وعد ال�شمال
لل�صناعات التعدينية" باال�ضافة الى تخ�صي�ص مبالغ حمددة الن�شاء املدينة على ال�شكل التايل 500.000.000 )1( :دوالر �أمريكي (ي�ساوي 1.875.000.000ريال
�سعودي) لر�سم وبناء البنية التحتية واملرافق الالزمة للمدينة ال�صناعية و( 200.000.000 )2دوالر �أمريكي (ي�ساوي  750.000.000ريال �سعودي) لر�سم
وبناء اال�سكان واملرافق االجتماعية الالزمة للمدينة ال�صناعية.
وبتاريخ 2013/1/6م قامت وزارة املالية بتحويل مبلغ  140.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي  525.000.000ريال �سعودي) ل�شركة معادن للبنية التحتية ميثل
جزء من املبالغ املقرر تخ�صي�صها مبوجب قرار جمل�س الوزراء املذكور �أعاله .ان هذا املبلغ الذي ح�صلت عليه �شركة معادن للبنية التحتية تديره بالنيابة عن
احلكومة بحيث ت�صرف املبالغ لتلبية حاجة امل�شروع خالل مراحل تطوير املن�ش�آت اخلا�صة مبدينة وعد ال�شمال .وقد مت ايداع هذا املبلغ يف ح�سابات منعزلة عن
ح�سابات ال�شركة بحيث �أنه ال يدخل من �ضمن �أموال والذمة املالية ل�شركة معادن للبنية التحتية .باال�ضافة الى ذلك ال يجوز ا�ستخدام هذه املبالغ لأي �أغرا�ض
غري الأغرا�ض التي خ�ص�صت لها من قبل قرار جمل�س الوزراء.
 1 114 114 14األلمنيوم

تتم عمليات ت�شغيل الأملنيوم لل�شركة يف الوقت احلايل من خالل �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (البالغ ر�أ�س مالها  5.100.000.000ريال �سعودي) و�شركة
معادن للأملنيوم (البالغ ر�أ�س مالها  6.573.750.000ريال �سعودي) و�شركة معادن للدرفلة (البالغ ر�أ�س مالها  4.721.250.000ريال �سعودي) .وكل من
هذه ال�شركات تعترب �شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�شارك ال�شركة يف ملكيتها ( )% 74.9مع �شركة �ألكوا ( .)% 25.1وقد مت �إن�شا�ؤها بهدف ا�ستغالل موارد
البوك�سايت باململكة لإنتاج الأملنيوم للأ�سواق الداخلية و�أ�سواق الت�صدير .وتعترب �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا م�س�ؤولة عن �أعمال تعدين البوك�سايت وتنقية
الألومينا� ،أما �شركة معادن للأملنيوم فم�س�ؤولة عن �إنتاج الأملنيوم بينما تتولى �شركة معادن للدرفلة م�س�ؤولية �إنتاج �ألواح الأملنيوم.
وتتم �أعمال الأملنيوم التي جتريها �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة يف موقعني متكاملني وهما مرافق التعدين
يف البعيثة والتي تت�ألف من منجم للبوك�سيات ومرافق لطحن املادة اخلام واملعاجلة بالإ�ضافة �إلى م�صفاة للألومينا وم�صهر للأملنيوم وم�صنع للدرفلة مبدينة
ر�أ�س اخلري .ويتم نقل خام البوك�سايت الذي يتم تعدينه مبنطقة البعيثة بوا�سطة القطار �إلى مرافق املعاجلة يف مدينة ر�أ�س اخلري .بعد ذلك ،تتم معاجلة خام
البوك�سايت يف م�صفاة تنقية الألومينا مع ا�ستخدام الألومينا التي يتم �إنتاجها ب�شكل �أ�سا�سي كمادة خام مل�صهر الأملنيوم اخلا�ص بامل�شروع( .راجع الق�سم رقم
« 2-7-4ال�شركة  -وحدات �أعمال ال�شركة  -الأملنيوم» من هذه الن�شرة).
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 1 114 114 114 14اتفاقية ال�شراكة الإطارية مع �شركة �ألكوا

بتاريخ 2009/12/20م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراكة مع �شركة �ألكوا ،والتي عدلت الح ًقا يف 2010/03/30م فيما يتعلق بتطوير و�إن�شاء وامتالك وت�شغيل
منجم متكامل وم�صفاة تكرير وم�صهر وم�صنع درفلة يف اململكة ،من �أجل القيام بالتايل (�أ) ا�ستخال�ص قرابة  4مليون طن �سنو ًيا من البوك�سايت من تر�سبات
البوك�سايت بالبعيثة يف اململكة( ،ب) �إنتاج قرابة  1.8مليون طن �سنو ًيا من الألومينا وقرابة  740.000طن �سنو ًيا من الأملنيوم ،و(ج) �إنتاج قرابة  250.000طن
�سنو ًيا ،وهو ما ميكن زيادته �إلى  460.000طن �سنو ًيا من �إنتاج م�صنع الدرفلة.
اتفق الطرفان مبوجب اتفاقية ال�شراكة على ت�أ�سي�س ثالث �شركات ذات م�س�ؤوليات حمدودة يف اململكة� ،إحداها للتعدين وامل�صفاة (تديرها �شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا) و�أخرى للم�صهر (تديرها �شركة معادن للأملنيوم) والثالثة مل�صنع الدرفلة (وتديرها �شركة معادن للدرفلة) للقيام بهذه العمليات بحيث
تكون ال�شركة مالكة لن�سبة  % 74.9وتكون �شركة �ألكوا مالكة لن�سبة  % 25.1من ح�ص�ص ر�أ�سمال كل �شركة.
متتد فرتة اتفاقية ال�شراكة حتى � 30سنة من تاريخ ت�أ�سي�س �آخر �شركات �شركة معادن للأملنيوم ،وجتدَّد تلقائ ًيا ملدة ع�شرين �سنة �إ�ضافية ما مل يتفق الطرفان على
خالف ذلك قبل عامني على الأقل من تاريخ انتهاء املدة الأولية �أو ما مل يتم �إنها�ؤها وف ًقا ل�شروطها.
تلتزم ال�شركة مبوجب اتفاقية ال�شراكة با�ستبدال ونقل حقوقها �إلى كل من هذه ال�شركات ،عالوة على امللكيات وامل�صالح يف جميع امل�ستندات واملواد التي يتم
تطويرها بوا�سطة ال�شركة �أو ب�شكل م�شرتك مع �شركة �ألكوا لأغرا�ض القيام بالعمليات اخلا�صة بالأملنيوم قبل ت�أ�سي�س ال�شركات .وقد وافقت ال�شركة على تقدمي
امل�ساعدة والدعم ل�شركات معادن للأملنيوم (مبا ي�شمل اخلدمات املحددة املذكورة يف اتفاقيات امل�شاريع امللحقة فيا يتعلق باخلدمات التقنية وحقوق املعرفة
وامللكية الفكرية �إلى جانب �أمور �أخرى).
تلتزم �شركة �ألكوا مبوجب اتفاقية ال�شراكة بتحويل ونقل حقوقها �إلى كل من هذه ال�شركات ،عالوة على امللكيات وامل�صالح يف جميع امل�ستندات واملواد التي
يتم تطويرها بوا�سطة �شركة �ألكوا �أو ب�شكل م�شرتك مع ال�شركة لأغرا�ض تخدم امل�شروع قبل ت�أ�سي�س �شركات معادن للأملنيوم .و�سوف تقوم �شركة �ألكوا بتوفري
امل�ساعدة والدعم لكل من �شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن للدرفلة (مبا ي�شمل اخلدمات التقنية وامللكية الفكرية
والعاملني ذوي اخلربة).
كما �سوف يحظى وف ًقا التفاقية ال�شراكة كال من �شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن للدرفلة مبجل�س مديرين («جمل�س
مديري �شركة معادن للأملنيوم») يتمتع بال�صالحيات الكاملة للت�صرف نيابة عن ال�شركة ،ويت�ألف من خم�سة مديرين ،ثالثة منهم تعينهم ال�شركة ،فيما تعني
�شركة �ألكوا اثنني منهم .ويحق لل�شركة تعيني رئي�س جمل�س املديرين لكل �شركة من �شركات معادن للأملنيوم كما ت�سمي ك ًال من الرئي�س ونائب الرئي�س لل�ش�ؤون
املالية يف كل �شركة (على �أن يتم اعتمادهم من قبل جمل�س مديري �شركة معادن للأملنيوم) .وعالوة على ذلك ،يحق ل�شركة �ألكوا تعيني نائب الرئي�س للعمليات
بكل �شركات معادن للأملنيوم (على �أن يتم اعتماده من قبل جمل�س مديري �شركة معادن للأملنيوم).
وقد يطلب جمل�س مديري �شركة معادن للأملنيوم من �آن لآخر احل�صول على متويل من ال�شركاء وف ًقا للميزانيات املعتمدة وعلى �أ�سا�س تنا�سبي مع ملكية كل منهم
يف ر�أ�س املال .و�إذا �أخفق �أحد ال�شركاء يف امل�ساهمة بح�صته من متويل ال�شركاء املطلوب ،فيحق لغريه من ال�شركاء القيام مبا يلي�( :أ) املوافقة على التعامل مع
التق�صري يف التمويل كحالة تق�صري ،ومن َّثم ممار�سة حقوقه على النحو الوارد �أدناه؛ �أو (ب) معاجلة التق�صري التمويلي من خالل امل�ساهمة بالتمويل املطلوب
املق�صر فو ًرا بقدر املعاجلة.
وخف�ض م�ساهمة امل�ساهم ّ
يف حالة تنفيذ �شركة معادن للأملنيوم �أي تو�سع يف �أن�شطتها يتطلب املزيد من التمويل ،فل�شركة معادن للأملنيوم مطالبة ال�شركاء الذين وافقو (�أو الذين وافق
مدرا�ؤهم) على ذلك التو�سع بتوفري التمويل الالزم �أ�سا�س تنا�سبي مع ملكية كل منهم يف ر�أ�س املال وطب ًقا للخطة املعتمدة لتمويل التو�سع� .إذا اقرتحت ال�شركة
�أي تو�سع ومل يقره جمل�س مديري �شركة معادن للأملنيوم ،فلل�شركة حق موا�صلة ال�سعي لتنفيذ ذلك التو�سع كم�شروع منف�صل م�ستقل عن �شركة معادن للأملنيوم
املعنية.
�ستقوم �شركة �ألكوا (�أو ال�شركات التابعة لها) طوال الفرتة التالية البتداء عمل امل�صهر ولكن قبل ابتداء توريد امل�صفاة الحتياجات امل�صهر من الألومينا يف
الأوقات وبالكميات املطلوبة �إلى �شركة معادن للأملنيوم وذلك وفق معادلة لأ�سعار ال�سوق متفق عليها بني الأطراف .وبعد ذلك� ،إن مل تتمكن �شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا يف �أي وقت من توريد احتياجات �شركة معادن للأملنيوم من الألومينا ،ف�ستقوم �شركة �ألكوا ،ب�صفتها وكي ًال ،ب�إيجاد م�صدر �آخر للألومينا
يف ال�سوق .كما �ستقوم �شركة �ألكوا � ً
أي�ضا ،ب�صفتها وكيل ،بت�سويق �أي �إنتاج فائ�ض من الألومينا ترغب �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف بيعه من حني لآخر،
وبال�سعر ال�سائد يف ال�سوق مقابل ح�صولها على عمولة منا�سبة يتم االتفاق عليها.
�ستخ�ص�ص �شركة معادن للأملنيوم كميات الأملنيوم الالزمة �إلى �شركة معادن للدرفلة بح�سب احتياجات م�صنع الدرفلة ،على �أن ي�شرتي ال�شركاء �أي فائ�ض يف
�إنتاج الأملنيوم مبا يتنا�سب مع ح�ص�صهم يف ر�أ�س مال ال�شركة .ويف حال مل يتم �إجناز مراحل امل�شروع املتعلقة مب�صنع الدرفلة ،ف�سيتم تخ�صي�ص � 275ألف طن
�سنو ًيا من الأملنيوم الذي تنتجه �شركة معادن للأملنيوم �إلى �أطراف خارجية حتددها الوزارة ،و�سيبيع ال�شركاء ح�صتهم التنا�سبية من كمية الإنتاج تلك البالغة
� 275ألف طن �سنو ًيا �إلى تلك الأطراف الثالثة ب�سعر م�ساوي لإجمايل تكلفة الإنتاج.
ويقوم ال�شركاء ب�شراء الأملنيوم بالنيابة عن �شركات معادن للأملنيوم ،وف ًقا ملا يلي:


تعمل ال�شركة ب�صفتها وكيل البيع احل�صري يف اململكة لبيع �إنتاج �شركة �ألكوا من الأملنيوم داخل اململكة؛ و
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 تعمل �شركة �ألكوا ب�صفتها وكيل بيع منتجات ال�شركة من الأملنيوم خارج اململكة (واملخطط له �أن يبلغ  %40 -%30من حجم �إنتاج �شركة معادن للأملنيوم
يف اململكة ،وقد يتم تخفي�ض تلك الن�سبة بعد �أول �أربع �سنوات).
�ستح�صل ال�شركة على ر�سوم الوكالة املنا�سبة واملتفق عليها فيما بني الأطراف .يتحدد ال�سعر الذي تقبله �شركة �ألكوا (قبل احت�ساب العمولة امل�سددة �إلى ال�شركة)
باالعتماد على متو�سط ال�سعر املحقق ملبيعات ال�شركة يف �صفقات تتم على �أ�سا�س جتاري بحت مع الغري باململكة.
ومبوجب ما ورد يف االتفاقية املربمة مع ال�شركاء ،ميكن لل�شركة ،يف �أي وقت ،نقل جميع �أو جزء من احل�ص�ص �إلى �أي كيان م�سيطر عليه من قبل (�سواء ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر) �أية هيئة حكومية باململكة .وال تخ�ضع عمليات النقل تلك لأية فرتة حظر �أو �أي حق ملطابقة العر�ض .كما يحق ل�شركة معادن للأملنيوم ،يف
�أي وقت �سابق ملمار�سة حقها يف عقود خيار البيع  /ال�شراء (طبقا لل�شرح الوارد �أدناه) بيع �أو حتويل ما ي�صل �إلى  %14.9مما متلكه من حقوق يف �شركة معادن
للأملنيوم �إلى واحدة �أو �أكرث من ال�شركات ال�سعودية العامة �أو ال�صناديق ال�سعودية العامة.
وفيما عدا التحويالت التي جتريها معادن �إلى ال�شركات التابعة لها �أو �إلى الكيانات اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة ،فال يحق لأي �شريك التنازل عن �أو نقل �أي
ح�ص�ص �إلى �أي �شخ�ص �آخر قبل مرور ال�سنة اخلام�سة من تاريخ بدء الإنتاج التجاري ،وال يجوز لأي �شريك منح �أي �ضمانات على �أ�سهمه �إال بعد احل�صول على
موافقة خطية م�سبقة من باقي ال�شركاء الآخرين .و�سيتطلب �أي بيع �أو نقل للح�ص�ص بعد تلك الفرتة �إلى �أي طرف ثالث احل�صول على موافقة ال�شركاء غري
البائعني وحلقهم يف مطابقة العر�ض.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،منحت �شركة �ألكوا ال�شركة احلق يف مطالبة �شركة �ألكوا بال�شراء من ال�شركة ،كما منحت ال�شركة ل�شركة �ألكوا احلق يف مطالبة ال�شركة ب�أن
تبيع ل�شركة �ألكوا تلك احل�ص�ص التي ت�شكل وقت التحويل ما يعادل  %14.9من �إجمايل احل�ص�ص امل�صدرة لكل �شركة من �شركات معادن للأملنيوم .ومتار�س تلك
احلقوق خالل ال�شهور ال�ست الأولى والتي تبد�أ اعتبا ًرا من تاريخ �إمتام ال�سنة اخلام�سة للإنتاج التجاري ،ويتعني تنفيذ ذلك بالتزامن بني جميع ال�شركات .تخ�ضع
املبالغ واجبة ال�سداد من جانب �شركة �ألكوا بخ�صو�ص حقوق اخليار املذكورة �أعاله لالتفاقيات املربمة بني الأطراف ،ويف حال عدم وجودها يتعني على الأطراف
�إحالة الأمر �إلى هيئة من اخلرباء لت�سويته واتخاذ القرار.
يحظر على �شركة �ألكوا ،وفق ًا التفاقية ال�شراكة ،تنفيذ �أو امل�شاركة يف �أي م�شروع داخل اململكة� ،أو �أية دولة ع�ضو مبجل�س تعاون دول اخلليج �أو �إيران قد ي�شكل
مناف�سة مل�شروع الأملنيوم طوال فرتة كونها �شريكا يف امل�شروع وملدة تبلغ:
 ثالث �سنوات بعد تاريخ �إنهاء اتفاقية ال�شراكة (�إن مت ذلك الإنهاء قبل تاريخ بدء الإنتاج التجاري ومل يكن ب�سبب تق�صري من جانب ال�شركة)؛ �أو
 عامني بعد تاريخ �إنهاء اتفاقية ال�شراكة (�إن مت ذلك الإنهاء بعد تاريخ بدء الإنتاج التجاري ،ولكن يف خالل خم�س �سنوات من تاريخ بدء الإنتاج
التجاري ،ومل يكن ب�سبب تق�صري من جانب ال�شركة)،
مع مراعاة �أن ذلك ال ي�سري على:
 الأن�شطة املناف�سة التي كانت �شركة �ألكوا (�أ) م�شرتكة فيها بالفعل يف تاريخ �إنهاء اتفاقية ال�شراكة؛ �أو (ب) متتلك فيها ح�صة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
تبلغ � %15أو �أقل؛ �أو
 ح�صول �شركة �ألكوا على موافقة م�سبقة من ال�شركة.
وبالإ�ضافة �إلى ما�سبق ،يجوز �أن تدخل �شركة �ألكوا يف م�شاريع �إ�سرتاتيجية م�شرتكة �أو معامالت م�شابهة تت�ضمن جميع �أو جزء كبري من ح�ص�ص �ألكوا يف
ال�شركات ذات ال�صلة بتعدين البوك�سايت وتنقية الألومينا ،و�صهر الأملنيوم و�/أو الدرفلة .وي�ستمر ال�سماح بتلك امل�شاريع طاملا ظلت ن�سبة الإيرادات التي تُعزى
حل�صة �شركة �ألكوا يف عمليات الأملنيوم غري جوهرية مقارنة ب�إجمايل الإيرادات من جميع �أن�شطة �شركة �ألكوا املدرجة �ضمن تلك املعاملة خالل ال�سنة امليالدية
ال�سابقة لإجراء تلك املعاملة ،و�إبرام تلك املعاملة مع �شريك �إ�سرتاتيجي ولي�س مكتتبني ماليني مع تقدمي �شركة �ألكوا �إلى ال�شركة املعلومات الكتابية الكافية قبل
يوما على الأقل من تاريخ تنفيذ تلك املعاملة.
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وتن�ص اتفاقية ال�شراكة على حاالت تق�صري معتادة ،مبا يف ذلك �إفال�س �أحد ال�شركاء (�أو �أي ع�ضو يف جمموعاتها ممن �ضمنوا التزامات ال�شريك املق�صر وفق ًا
ملا ن�صت عليه اتفاقية ال�شراكة) ،والإخفاق يف �سداد امل�ستحقات مبوجب اتفاقية ال�شراكة ،والإخفاق يف االمتثال ل�شروط بيع ونقل احل�ص�ص الواردة يف اتفاقية
ال�شراكة ،على �أن يكون ذلك يف جميع الأحوال رهن ًا بانتهاء فرتات الت�صحيح املطبقة .وتعترب حالة التق�صري الواقعة ب�ش�أن �إحدى �شركات معادن للأملنيوم مبثابة
حالة تق�صري من جانب جميع �شركات معادن للأملنيوم.
عندما ال تكون ال�شركة هي ال�شريك املق�صر ،فيحق لل�شركة �شراء جميع (لكن لي�س �أقل من جميع) ح�ص�ص ال�شريك املق�صر ب�سعر يعادل:
  1دوالر �أمريكي �إذا مت التحويل قبل «تاريخ الإمتام املايل للمرحلة الأولى»؛
  %60من ر�أ�س املال املقدم �إلى �شركات معادن للأملنيوم و�/أو عمليات الأملنيوم من جانب ال�شريك املق�صر� ،إذا وقع التحويل بعد «تاريخ الإمتام املايل
للمرحلة الأولى» لكن قبل الإنتاج التجاري؛
  %75من القيمة ال�سوقية العادلة (بح�سب ما حتدده �شروط و�أحكام اتفاقية ال�شراكة) �إذا مت التحويل خالل خم�س �سنوات من بدء الإنتاج التجاري؛ �أو
  %85من القيمة ال�سوقية العادلة (بح�سب ما حتدده �شروط و�أحكام اتفاقية ال�شراكة) �إذا مت التحويل بعد مرور ال�سنوات اخلم�س الأولى بعد تاريخ
بدء الإنتاج التجاري.
�إذا كانت ال�شركة هي ال�شريك املق�صر ،فيحق ل�شركة �ألكوا بيع (وتلتزم ال�شركة ب�شراء) جميع (ولي�س �أقل من جميع) ح�ص�صها ب�سعر يعادل:
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 قيمة ح�صة �شركة �ألكوا يف �شركات معادن للأملنيوم و�/أو �أن�شطة الأملنيوم ،بالإ�ضافة �إلى �سداد ر�سوم الدخول �إذا مت التحويل قبل «تاريخ الإمتام املايل
للمرحلة الأولى»؛
  %115من قيمة ح�صة �شركة �ألكوا يف �شركات معادن للأملنيوم و�/أو عمليات الأملنيوم بالإ�ضافة �إلى �سداد ر�سوم الدخول� ،إذا مت التحويل بعد «تاريخ
الإمتام املايل للمرحلة الأولى» ولكن قبل بدء الإنتاج التجاري؛ �أو
 القيمة ال�سوقية العادلة (كما حددتها �شروط اتفاقية ال�شراكة)� ،إذا مت التحويل بعد بدء الإنتاج التجاري.
تن�ص اتفاقية ال�شراكة على �ضمانات وتعهدات و�شروط و�أحكام �أخرى ت�شكل جز ًءا معتاد ًا يف هذا النوع من االتفاقيات.
 1 114 114 114 14اتفاقيات �شركة معادن للأملنيوم للم�شرتيات والتوريد

�أبرمت كل من �شركات معادن للأملنيوم ومعادن للدرفلة ومعادن للبوك�سايت والألومينا عدد ًا من اتفاقيات ال�شراء والتوريد مع كل من ال�شركة و�شركة �ألكوا �إلى
جانب اتفاقيات بني بع�ضهم البع�ض ،وتهدف تلك االتفاقيات �إلى �شراء وبيع وتوريد الألومينا الالزمة لت�شغيل امل�صهر ،واملعادن املن�صهرة والأملنيوم املخلوط وغري
املخلوط بالإ�ضافة �إلى العديد من املنتجات الأخرى .وبالن�سبة للمنتجات الأولية غري املخلوطة من الأملنيوم ،فقد تعهد كل من ال�شركة و�شركة �ألكوا ب�شراء �أي من
تلك املنتجات من �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف امل�صهر والتي ال يتم تخ�صي�صها مل�صنع الدرفلة ،بح�ص�ص تتنا�سب مع ملكيتهم يف ر�أ�س مال �شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا (�أي  %74.9لل�شركة ،و  %25.1ل�شركة �ألكوا).
وبالإ�ضافة �إلى �أنه يف اليوم املوافق 2011/04/06م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية لتوريد الألومينا مع �شركة �ألكوا وافقت ال�شركة مبوجبها على �شراء الكميات الأولية
من الألومينا من �شركة �ألكوا قبل بدء توريدها من م�صفاة الألومينا ،وبلغت الكمية ال�سنوية املتوقعة حوايل � 780ألف مليون طن .وتنتهي مدة هذه االتفاقية يف
2014/12/31م على الرغم من �إمكانية �إنهائها يف وقت مبكر من جانب �أحد الأطراف حال ارتكاب الطرف الآخر خمالفة �أو انتهاك لهذه االتفاقية.
 1 114 114 114 14اتفاقيات البنية التحتية
اتفاقية تحويل الطاقة

بتاريخ 2009/10/10م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية لتحويل الطاقة مع امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة (« )»SWCCوالتي وافقت امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة مبوجبها على متويل و�إن�شاء وت�شغيل حمطة توليد للطاقة وحمطة لتحلية مياه البحر يف مدينة ر�أ�س اخلري ،بالإ�ضافة �إلى مرافق نقل الكهرباء واملياه وتوريد
الغاز .ومن املتوقع �أن تورد امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة بعد االكتمال حوايل  1.350ميجا واط و  25.000مرت ًا مكعب ًا من املياه يوم ًيا نظري ر�سوم ت�سددها
ال�شركة .و�سيتم حتويل هذه االتفاقية �إلى �شركة معادن للأملنيوم مبوجب �إخطار تر�سله ال�شركة �إلى امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة و�إقرار الأخرية مبوافقتها
على ذلك التحويل.
البنية التحتية المشتركة

هناك اتفاقية مقرتحة للتعاون ب�ش�أن البنية التحتية امل�شرتكة ُمربمة بني كل من ال�شركة ،و�شركة �ألكوا ،و�شركة معادن للأملنيوم ،و�شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا ،و�شركة معادن للدرفلة ،حيث وافقت مبوجبها �شركات معادن للأملنيوم على تخ�صي�ص املهام والتكاليف واحلقوق ذات ال�صلة بالأعمال التي �سيتم
تنفيذها ،واملرافق التي �سيتم اال�ستفادة منها وتوزيع املرافق (الغاز والكهرباء واملياه) كجزء من م�شروع �شركة معادن للأملنيوم .وي�ستمر �سريان هذه االتفاقية
ما مل يتم �إنها�ؤها من جانب �أحد الأطراف مبوجب ما ن�صت عليه من �شروط ،ويتم تنفيذها فور �إحالة اتفاقية حتويل الطاقة �سالفة الذكر من ال�شركة �إلى �شركة
معادن للأملنيوم.
االتفاقيات الفنية

�أبرمت ال�شركة عدد ًا من اتفاقيات اخلدمات الفنية والرتاخي�ص التقنية (با�سمها ونيابة عن �شركات معادن للأملنيوم) مع �شركة �ألكوا ،فيما يتعلق مب�شروع
الأملنيوم ،تقوم مبوجبها �شركة �ألكوا مبا يلي� )1( :إمداد ال�شركة (وال�شركات التابعة ل�شركة معادن للأملنيوم) بعدد من اخلدمات الفنية مثل خدمات التعدين
والتنقية ،واخلدمات الت�شغيلية والهند�سية فيما يتعلق مب�صنع الدرفلة ،وامل�سبك ،وتدوير املعادن/معاجلة النفايات املعدنية بالإ�ضافة �إلى هند�سة و�إن�شاء امل�صهر؛
و (� )2إ�صدار تراخي�ص لتمكينهم من ا�ستخدام التقنيات ذات ال�صلة.كما حتتوي اتفاقية اخلدمات الفنية على ال�شروط القيا�سية املعتادة يف هذا النوع من
االتفاقيات.
االتفاقية اإلطارية المبرمة مع شركة كونا  +ناجل

بتاريخ 2012 /12/19م� ،أبرمت �شركة معادن للأملنيوم اتفاقية �إطارية لإدارة وتنفيذ اخلدمات اللوجي�ستية مع �شركة كونا  +ناجل ،متد موجبها �شركة كونا +
ناجل �شركة معادن للأملنيوم بعدد من اخلدمات منها اخلدمات اللوجي�ستية والنقل والتخزين العام ،والنقل الربي ،وخدمات �أبراج الإدارة ،وخدمات التخلي�ص
اجلمركي وال�شحن .وت�سري املدة الأ�سا�سية لالتفاقية املربمة مع �شركة كونا  +ناجل ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد لفرتة عامني �إ�ضافيني ما مل يتم �إنها�ؤها من
قبل �أحد الأطراف .نظ ًرا للتنوع الكبري للخدمات التي توفرها �شركة كونا  +ناجل مبوجب هذه االتفاقية الإطارية ،فقد مت �إبرام عدد من االتفاقيات امل�ستقلة التي
تتبع جميعها االتفاقية الإطارية لكل خدمة على حده .كما حتتوي االتفاقية الإطارية ،بالإ�ضافة �إلى االتفاقيات الفرعية ،على الأحكام املعيارية املعتادة يف هذا
النوع من االتفاقيات.
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تعتمد �شركات معادن للأملنيوم على �شركات خارجية لتنفيذ �أعمال الت�صميم والإن�شاءات و�إدارة من�ش�آتها ال�صناعية والتعدينية .يتم الزام تلك ال�شركات عادة
بتنفيذ �أعمال الت�صميم والإن�شاء و�إدارة امل�شاريع والإ�شراف على �أعمال التعاقدات وبدء ت�شغيل املن�ش�آت ال�صناعية وحتمل الق�سم الأكرب من املخاطر ذات ال�صلة
بالت�صميم والإن�شاء .ويحق ل�شركات معادن للأملنيوم خ�صم مبالغ حمددة من قيمة التعاقد يف حالة عدم االلتزام باملواعيد النهائية.
ويف حني يجري التفاو�ض على عقود الت�صميم والتوريد والإن�شاء وعقود ا�ست�شارات �إدارة امل�شاريع ب�صورة م�ستقلة� ،إال �أنها تُربم ب�صفة عامة طب ًقا ل�شروط و�أحكام
معيارية حمددة ،وفيما يلي عر�ض لها:
 �سند �ضمان ح�سن التنفيذ :يتعني على املقاول التقدم ب�سند ل�ضمان ح�سن التنفيذ ،على �أن تبلغ قيمته  %10من قيمة التعاقد.
 التعوي�ضات النقدية :حال ف�شل الأعمال يف حتقيق م�ستوى الأداء امل�ضمون ،وكان ذلك الف�شل نتيجة �إخفاق املقاول (بخ�صو�ص عقود الت�صميم والتوريد
والإن�شاء) �أو قام املقاول با�ستبعاد موظف �أ�سا�سي يحقق نتائج مر�ضية (يف حال عقود اال�ست�شارات و�إدارة امل�شاريع) ،فيحق ل�شركات معادن للأملنيوم
املطالبة بتعوي�ضات نقدية مرتبطة بالأداء.
 عيوب الت�صميم :حال اكت�شاف �أخطاء �أو غريها من العيوب يف الت�صميم املقدم من املقاول ،فيتعني على املقاول �إ�صالحها على نفقته اخلا�صة.
 حدود امل�س�ؤوليات :يف �إطار حمدود من اال�ستثناءات ،لن يتحمل �أي طرف من الأطراف ثمة م�س�ؤولية عن الأ�ضرار التبعية �أو غري املبا�شرة ،وتقت�صر
م�س�ؤولية املقاول على قيمة التعاقد.
 التعوي�ض :ت�ستخدم تلك العقود فقرات تعوي�ض قيا�سية ،والتي يلتزم كل طرف مبوجبها بتعوي�ض الطرف الآخر عن �أي �أ�ضرار �أو التزامات يتحملها
بخ�صو�ص التعاقد ،مبا يف ذلك ما قد ين�ش�أ عن الدعاوى واملطالبات املقدمة من �أطراف ثالثة.
 القانون الواجب التطبيق وت�سوية النزاعات :تخ�ضع العقود لأنظمة اململكةُ ،وتال كافة النزاعات النا�شئة عن االتفاقية �إلى الت�سوية �أمام اجلهات
الق�ضائية ذات ال�صلة.
 التنازل :يجوز �أن تتنازل �شركات معادن للأملنيوم عن �أي من حقوقها دون موافقة.
 الإنهاء :يجوز ل�شركات معادن للأملنيوم �إنهاء االتفاقية يف �أي وقت تراه منا�سب ًا ،ويحق لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقية حال ارتكاب الطرف الآخر
خمالفة جوهرية لبنودها �أو تعر�ضه للإع�سار .كما يحق ل�شركات معادن للأملنيوم �إنهاء االتفاقية �إذا حدث تغيري يف �إدارة املقاول دون احل�صول على
موافقة خطية م�سبقة من �شركات معادن للأملنيوم بهذا ال�ش�أن.
 التعهدات وال�ضمانات :حتتوي العقود على التعهدات وال�ضمانات املعيارية للتعاقدات من هذا النوع ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالكفاءة وحقوق امللكية
الفكرية.
فيما يلي بع�ض التفا�صيل املحددة ب�ش�أن تلك العقود:
عقد الت�صميم والتوريد والإن�شاء املربم مع �شركة هيونداي للهند�سة والإن�شاءات املحدودة بتاريخ 2012/05/27م ،بخ�صو�ص �إن�شاء م�صفاة الألومينا يف مدينة
ر�أ�س اخلري.
بتاريخ 2012/05/27م� ،أبرمت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا عقد ت�صميم وتوريد و�إن�شاء مع �شركة هيونداي للهند�سة والإن�شاءات املحدودة («هيونداي
الهند�سية») ،بخ�صو�ص �إن�شاء م�صفاة للألومينا يف مدينة ر�أ�س اخلري («عقد م�صفاة الألومينا») والذي ت�ضمن الرتتيبات التعاقدية التالية:
 عقد �إن�شاء داخلي لإن�شاء م�صفاة الألومينا يف مدينة ر�أ�س اخلري بني �شركتي معادن للبوك�سايت والألومينا والفرع ال�سعودي ل�شركة هيونداي الهند�سية
(«عقد هيونداي للإن�شاءات»)؛
 عقد امل�شرتيات والإن�شاءات اخلارجي لإن�شاء م�صفاة الألومينا يف مدينة ر�أ�س اخلري ،واملربم بني �شركتي معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة هيونداي
الهند�سية («عقد هيونداي للهند�سة وامل�شرتيات»)؛ و
 اتفاقية التن�سيق املربمة بني كل من �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة هيونداي الهند�سية والفرع ال�سعودي ل�شركة هيونداي الهند�سية ،ب�ش�أن
تن�سيق الأن�شطة املختلفة التي �ستقوم �شركة هيونداي الهند�سية ب�إن�شائها وفرعها ال�سعودي ب�ش�أن عقد الت�صميم والتوريد ،وعقد �شركة هيونداي
للإن�شاءات؛ على الرتتيب.
طب ًقا ملا ن�ص عليه عقد م�صفاة الألومينا ،ف�إن �شركة هيونداي الهند�سية (وفرعها ال�سعودي) يتحملون م�سئولية دعم الأن�شطة الهند�سية وامل�شرتيات والإن�شاءات
والت�شغيل وبدء الت�شغيل ،بالإ�ضافة �إلى اخلدمات التدريبية ذات ال�صلة مب�صفاة الألومينا املقامة يف منجم ر�أ�س اخلري باململكة ،مبا يف ذلك توفري العمالة
والأدوات واملعدات وغريها من املواد الالزمة لت�صميم و�إن�شاء م�صفاة الألومينا.
ال ميكن �ضبط وتعديل ال�سعر املتفق عليه والذي ت�سدده ال�شركة عن تلك العقود� ،إال يف حالة زيادة التكاليف ورهن ًا بطلب �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا �إدخال
تغيريات � /إ�ضافات على نطاق الأعمال� ،أو حدوث تغيري يف �أنظمة اململكة.
من املخطط �أن تكتمل كافة الأعمال اخلا�صة بعقد م�صفاة الألومينا يف 2014/05/31م ،ما مل ُيدد العقد مبوجب طلب متديد تقدمه كل من �شركة هيونداي
الهند�سية وفرعها ال�سعودي ،ويف ظل ظروف حمددة ،مثل ما قد تطالب به �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا من تغيري يف نطاق الأعمال.
عقد الت�صميم والتوريد والإن�شاء املُربم مع �شركة �سام�سوجن الهند�سية بتاريخ 2011/05/08م ،بخ�صو�ص �إن�شاء م�صنع درفلة الأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري.
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بتاريخ 2011/05/08م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقيات للت�صميم والتوريد والإن�شاءات داخل وخارج اململكة مع �شركة �سام�سوجن الهند�سية («�سام�سوجن») ،بخ�صو�ص
قيام �شركة �سام�سوجن بتطوير م�صنع درفلة الأملنيوم �ضمن مرافق ال�شركة ملعاجلة الأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري.
وطب ًقا لتلك االتفاقية ،توافق �شركة �سام�سوجن على تنفيذ الت�صميم و�أعمال الت�صميم والتوريد و�إن�شاء وت�شغيل ومتويل و�إدارة و�صيانة م�صنع الدرفلة .تخ�ضع
�أعمال �شركة �سام�سوجن يف هذا امل�شروع لإ�شراف مدراء امل�شاريع يف �شركة فلور.
مل تكن اتفاقية �أعمال الت�صميم والتوريد والإن�شاء مل�شروع م�صنع الدرفلة حمددة مبدة ،ومن املقرر �أن يكون التاريخ النهائي يف نهاية مرحلة الت�شغيل على البارد
يف 2013/04/30م� ،أو نهاية الت�شغيل على ال�ساخن يف 2013/07/30م.
عقد اال�ست�شارات و�إدارة امل�شاريع مع فلور بتاريخ 2010/05/23م فيما يتعلق ب�إن�شاء من�ش�آت الأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري.
بتاريخ 2010/05/23م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية لال�ست�شارات و�إدارة امل�شاريع مع �شركة فلور ،والتي ارتكزت على قيام �شركة فلور ب�إدارة امل�شروع و�أن ت�صبح
اال�ست�شاري امل�سئول عن �أعمال �إن�شاء مرافق معادن للأملنيوم يف مدينة ر�أ�س اخلري .وقد مت حتويل هذه االتفاقية منذ ذلك احلني �إلى �شركة معادن للأملنيوم
و�شركة معادن للدرفلة.
طب ًقا ملا ن�صت عليه هذه االتفاقية ،فقد وافقت �شركة فلور على تنفيذ الإدارة الكلية للم�شروع ،وو�ضع اخلطة التنفيذية له ،و�إدارة وتن�سيق الأن�شطة ،و�إدارة
املخاطر الكلية ،و�إدارة �ضمان اجلودة و�إدارة الأعمال الهند�سية و�إدارة اخلدمات الإن�شائية واللوجي�ستية والتخلي�ص اجلمركي بالإ�ضافة �إلى �إدارة الأمن وغريها
من اخلدمات الأخرى.
مل تكن هذه االتفاقية حمددة املدة ،وحدد وقت االكتمال مبا يقع الح ًقا مما يلي )1( :نهاية �آخر فرتة للم�س�ؤولية عن العيوب )2( ،تاريخ �إمتام �شركة فلور جلميع
الأن�شطة والوفاء بكافة التزاماتها� ،أو ( )3تاريخ تقدم �شركة فلور �إلى ال�شركة باملخال�صة النهائية عن جميع الطلبات املقدمة ب�ش�أن االتفاقية والتي تغطي �إجمايل
مدة امل�س�ؤولية عن العيوب املمتدة.
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بتاريخ 2013/06/01م� ،أبرمت �شركة معادن للأملنيوم اتفاقية لتوريد وبيع الغاز مع �شركة �أرامكو ال�سعودية وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ،وافقت مبوجبها
�شركة �أرامكو ال�سعودية على �أن تورد �إلى �شركة معادن للأملنيوم وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة  27.540مليون وحدة حرارية بريطانية مرتية من الغاز
الطبيعي يوم ًيا (بال�سعر الذي حتدده اجلهات املخت�صة يف اململكة)  ،وت�شتمل تلك الكمية على الغاز الالزم لت�شغيل املرافق التابعة ل�شركات معادن للأملنيوم .ت�سري
عاما.
هذه االتفاقية ملدة ً 20
 1 114 114 114 14متويل م�شروع �شركة معادن للأملنيوم

بتاريخ 2010/11/30م (وبح�سب التعديالت والتغيريات التي �أقرت بتاريخ 2012/11/26م)� ،أبرمت �شركة معادن للأملنيوم اتفاقية ت�سهيالت لتمويل امل�شاريع مع
عدد من امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك اخلا�صة ،مبا فيها �صندوق التنمية ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،حيث توفر ت�سهيالت متعددة الأغرا�ض بحد �أق�صى �إجمايل
قدره  12.210.000.000ريال �سعودي) ل�صالح �شركة معادن للأملنيوم لتمويل وتغطية نفقات وتكاليف م�شاريعها .تت�ألف الت�سهيالت مما يلي:
 ت�سهيالت جتارية -مببلغ  240.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  900.000.000ريال �سعودي)( .بي �إن بي باربيا ،وبنك الإمارات دبي
الوطني ،وكندا لتنمية ال�صادرات ،وبنك �ستاندرد ت�شارترد (هوجن كوجن) املحدود)؛
 ت�سهيالت امل�شرتيات (مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية و�أجنبية)  -مبلغ  1.346.000.000دوالر �أمريكي(ي�ساوي مبلغ 5.047.500.000
ريال �سعودي).
 ت�سهيالت وكالة  -مبلغ  210.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  787.500.000ريال �سعودي)�(.شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار ،وم�صرف
الإمناء ،وم�صرف اجلزيرة)؛
 ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة  -مبلغ  4.875.000.000ريال �سعودي.
 ت�سهيل �صندوق التنمية  -مبلغ  600.000.000ريال �سعودي.
واملوعد النهائي ل�سداد �آخر ق�سط من هذه الت�سهيالت هو 2026/06/30م .تخ�ضع �شروط االتفاقيات العامة للقوانني املطبقة يف اجنلرتا وويلز ،كما تخ�ضع جميع
اتفاقيات الت�سهيالت الأخرى ،فيما عدا الت�سهيالت التجارية ،لأحكام القوانني املطبقة يف اململكة.
تت�ألف حزمة ال�ضمانات من� )1( :سندات �إذن؛ (� )2سندات �أمر؛ (� )3سندات �أمر بالدوالر الأمريكي مببلغ الإيجار املقدم ،و�سندات عنا�صر متغرية بالدوالر
الأمريكي و�سندات �أمر ملخ�ص�صات الإيجار امل�ستقبلية بالدوالر الأمريكي؛ و (� )4سندات �أمر بالريال ال�سعودي مببلغ الإيجار املقدم ،و�سندات عنا�صر متغرية
بالريال ال�سعودي ،و�سندات �أمر ملخ�ص�صات الإيجار امل�ستقبلية بالريال ال�سعودي.
بالإ�ضافة �إلى ال�شروط املعيارية يف حاالت التق�صري ،فقد ن�صت تلك الت�سهيالت على �أن وقوع �أي مما يلي يعترب خمالفة:


عدم التزام ال�ضامن �أو ال�شريك ب�سداد املبالغ امل�ستحقة خالل �سبعة �أيام عمل� ،أو ف�شله يف الوفاء بالتزاماته الأخرى مبوجب تلك االتفاقية خالل 60
يوما؛
ً
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 وجود تق�صري متبادل ب�ش�أن املديونية املالية ل�شركة معادن للأملنيوم �أو �أي �ضامن قبل تاريخ الإمتام االقت�صادي؛
 �إنهاء �أو �إلغاء �أو تعليق �أو �سحب خطاب تخ�صي�ص الغاز املعني؛ �أو
 عدم حدوث الإمتام االقت�صادي خالل املوعد النهائي لتاريخ الإمتام االقت�صادي.
بالإ�ضافة �إلى ال�شروط املعيارية لهذا النوع من االتفاقيات ،ت�شتمل تلك الت�سهيالت على القيود اجلوهرية التالية:
 يجب �أن يكون خطاب تخ�صي�ص الغاز �سار ًيا ومل يتم �إنها�ؤه �أو تعليقه� ،أو �إلغا�ؤه� ،أو �سحبه� ،أو مل تنتهي مدته؛
 وقف ال�سحب �إذا ر�أى امل�ست�شار الفني والبيئي �أن تاريخ الإمتام االقت�صادي �سوف يت�أخر مبا يتجاوز التاريخ النهائي لالكتمال االقت�صادي ،ومل تكن
خطة التعوي�ض املقرتحة من جانب �شركة معادن للأملنيوم مقبولة من جانب امل�ست�شار الفني والبيئي خالل فرتة ثالثة �أ�شهر بعد الت�أكيد؛
 احلد الأدنى ال�ستغالل الت�سهيالت هو  25.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  93.750.000ريال �سعودي).
كما وافقت �شركة معادن للأملنيوم � ً
أي�ضا على �ضمان التزامها مبعايري بيئية حمددة ،مبا يف ذلك معايري الأداء التي حددتها م�ؤ�س�سة التمويل الدولية و�إر�شادات
البيئة وال�صحة وال�سالمة التي و�ضعتها جمموعة البنك الدويل.
 1 114 114 114 14عقود املرابحة بني �شركة معادن للأملنيوم والبنك ال�سعودي الفرن�سي

بتاريخ 2014/03/30م� ،أبرمت �شركة معادن للأملنيوم اتفاقية ت�سهيل مرابحة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي ،ح�صلت مبوجبها �شركة معادن للأملنيوم على
ت�سهيالت �إجمالية مببلغ  375مليون ريال �سعودي لتمويل وتغطية نفقات م�شاريعها و�أعمال التو�سعة.
واملوعد النهائي ل�سداد �أخر دفعة هو 2016/03/31م .وتخ�ضع هذه االتفاقية للأنظمة املطبقة يف اململكة.
تت�ألف حزمة ال�ضمانات من �سندات �أمر ،كما �أن �أحكام حاالت التق�صري واملخالفة هي من ال�شروط املعيارية يف هذا النوع من االتفاقيات.
بالإ�ضافة �إلى تلك ال�شروط املعيارية� ،ضمت تلك الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:



يحظر على �شركة معادن للأملنيوم االحتاد �أو االنف�صال �أو االندماج �أو �إعادة الهيكلة مع غريها من امل�ؤ�س�سات؛ و
احلد الأدنى ال�ستغالل هذا الت�سهيل هو  10.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  37.500.000ريال �سعودي).

 1 114 114 114 14اتفاقية القر�ض بني �شركة معادن للأملنيوم و �صندوق اال�ستثمارات العامة

بتاريخ 1432/01/21هـ (املوافق 2010/12/27م) �أبرمت �شركة معادن للأملنيوم اتفاقية قر�ض مع �صندوق اال�ستثمارات العامة (م�ساهم بن�سبة  % 50يف
ال�شركة) ،من �ضمن الت�سهيالت املمنوحة لتمويل م�شروع الأملنيوم يف ر�أ�س اخلري ،مببلغ اجمايل قدره  4.875.000.000ريال �سعودي من اجل متويل م�صاريف
امل�شروع املذكور ت�سدد على  24دفعة ن�صف �سنوية مت�ساوية القيمة (كل �ستة �أ�شهر) .تخ�ضع االتفاقية لنف�س القيود وال�شروط التي ترعى ت�سهيالت امل�شروع
املذكورة �أعاله ور�سم عمولة قدرها  + %1.5اليبور بال�سنة.
 1 114 114 114 14اتفاقية قر�ض �شركة معادن للأملنيوم مع �صندوق التنمية

بتاريخ 2012/10/16م� ،أبرمت �شركة معادن للأملنيوم اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية ،ح�صلت مبوجبها على ت�سهيالت لتمويل �أن�شطة �إنتاج �سبائك الأملنيوم
مببلغ �إجمايل  600مليون ريال �سعودي كحد �أق�صى وفرها ال�صندوق ل�شركة معادن للأملنيوم .ومت حتديد تاريخ انتهاء ال�سحب يف 1435/9/29هـ (املوافق
2014/07/26م) ،و�آخر تاريخ ا�ستحقاق هو 1441/10/15هـ (املوافق 2020/06/07م) .تخ�ضع اتفاقية الت�سهيل هذه للأنظمة املعمول بها يف اململكة.
تت�ألف حزمة ال�ضمانات من� )1( :سندات �أمر ،يلزم �إ�صدارها عند كل �سحب بوا�سطة �شركة معادن للفو�سفات بقيمة تعادل قيمة ال�سحب؛ ( )2التنازل عن عوائد
الت�أمني؛ ( )3التنازل عن احلقوق التقنية؛ ( )4رهن امل�صانع ذات ال�صلة؛ (� )5أخذ �ضمانات من ال�شركاء مبا يتنا�سب مع ملكيتهم من ر�أ�سمال �شركات امل�شاريع
ذات ال�صلة.
بالإ�ضافة �إلى تلك ال�شروط املعيارية� ،ضمت تلك الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:





قبل توزيع �آخر  %50من قيمة الت�سهيل )1( :يجب ت�سمية �صندوق التنمية كجهة منتفعة من حقوق امللكية الفكرية للعمليات والتقنيات الإنتاجية
بامل�شروع؛ ( )2يجب على �شركة معادن للأملنيوم �أن تقدم دلي ًال على �أنه قد مت الرتتيب لتمويل جتاري مالئم للم�شروع؛
قبل توزيع �آخر  %20من قيمة الت�سهيل )1( :يجب على الأطراف جرد الأ�صول الثابتة ل�شركة معادن للأملنيوم مع �إعداد قائمة فح�ص؛ ( )2يجب على
�شركة معادن للأملنيوم �أن ت�ؤ�س�س لعمليات ت�سويق ومبيعات وتنظيم توزيعي مدعومة تقن ًيا بحيث تكون مر�ضية بالن�سبة ل�صندوق التنمية؛ ( )3يجب
على �شركة معادن للأملنيوم �أن تنفذ متطلبات ال�سالمة ال�صناعية اخلا�صة ب�صندوق التنمية ،عالوة على تزويد ال�صندوق بالت�صريح البيئي ال�صادر
عن الهيئة امللكية البيئي؛
ت�شمل التعهدات املالية الأخرى )1( :بدل �إيجار بحد �أق�صى  175.000.000ريال �سنوي ًا؛ و( )2ن�سبة ر�أ�س مال عامل ال تقل عن  1:1على مدار فرتة
القر�ض؛ (� )3إجمايل املطلوبات � /صايف قيمة املوجودات امللمو�سة ال يزيد عن � 3:1إلى حني ال�سداد؛ ( )4لن يتجاوز احلد الأق�صى لتوزيعات الأرباح
 % 25من ر�أ�س املال املدفوع �أو املبلغ م�ستحق ال�سداد ل�صندوق التنمية يف �أية �سنة مالية؛ ( )5احلد الأق�صى للنفقات الر�أ�سمالية 350.000.000
ريال �سعودي �سنوي ًا )6( ،تاريخ الت�شغيل يف الربع الثاين من 2014م.
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وت�ؤكد ال�شركة �أنها حالي ًا ملتزمة بكافة القيود املذكورة اعاله.
 1 1414 114 114 14متويل م�شروع �شركة معادن للدرفلة

بتاريخ 2010/11/30م (وبح�سب التعديالت والتغيريات التي �أقرت بتاريخ 2012/03/11م)� ،أبرمت �شركة معادن للدرفلة اتفاقية ت�سهيالت لتمويل امل�شاريع مع
عدد من امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك اخلا�صة ،مبا فيها �صندوق التنمية و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،حيث توفر ت�سهيالت متعددة الأغرا�ض بحد �أق�صى �إجمايل
قدره  4.719.750.000ريال �سعودي ل�صالح �شركة معادن للدرفلة لتمويل وتغطية نفقات وتكاليف م�شروعاتها و�أعمال التو�سع .تت�ألف الت�سهيالت مما يلي:
 ت�سهيل امل�شرتيات بالريال ال�سعودي  -مبلغ  1.041.000.000ريال �سعودي( .م�صرف اجلزيرة ،امل�صرف ال�سعودي الفرن�سي ،وبنك الريا�ض،
والبنك ال�سعودي لال�ستثمار ،والبنك الأهلي التجاري)؛
 ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة  -مبلغ  3.078.750.000ريال �سعودي.
 ت�سهيل �صندوق التنمية  600.000.000 -ريال �سعودي.
واملوعد النهائي ل�سداد �آخر ق�سط من هذه الت�سهيالت هو 2026/06/30م .تخ�ضع �شروط االتفاقيات العامة للقوانني املطبقة يف اجنلرتا وويلز ،كما تخ�ضع جميع
اتفاقيات الت�سهيالت الأخرى للأنظمة املطبقة يف اململكة.
تت�ألف حزمة ال�ضمانات من �سندات �أمر بالريال ال�سعودي مببلغ الإيجار املقدم ،و�سندات عنا�صر متغرية بالريال ال�سعودي ،و�سندات �أمر ملخ�ص�صات عقود
الإيجار الآجلة بالريال ال�سعودي .عالوة على ال�شروط املعيارية ،ف�إن حالة التق�صري �أو الإخالل تتحقق يف كل مما يلي:
يوما؛
 عدم التزام ال�ضامن �أو ال�شريك ب�سداد املبالغ امل�ستحقة خالل �سبعة �أيام عمل� ،أو ف�شله يف الوفاء بالتزاماته الأخرى خالل ً 60
 وجود تق�صري متبادل ب�ش�أن املديونية املالية ل�شركة معادن للدرفلة �أو �أي �ضامن قبل تاريخ الإمتام االقت�صادي؛
 �إنهاء �أو �إلغاء �أو تعليق �أو �سحب خطاب تخ�صي�ص الغاز املعني؛ �أو
 عدم حدوث الإمتام االقت�صادي خالل املوعد النهائي لتاريخ الإمتام االقت�صادي.
بالإ�ضافة �إلى تلك ال�شروط املعيارية� ،ضمت تلك الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:
 يجب �أن يكون خطاب تخ�صي�ص الغاز �سار ًيا ومل يتم �إنها�ؤه �أو تعليقه ،و�إلغا�ؤه� ،أو �سحبه� ،أو مل تنتهي مدته؛
 وقف ال�سحب �إذا ر�أى امل�ست�شار الفني والبيئي �أن تاريخ الإمتام االقت�صادي �سوف يت�أخر مبا يتجاوز التاريخ النهائي لالكتمال االقت�صادي ،ومل تكن
خطة التعوي�ض املقرتحة من جانب �شركة معادن للدرفلة مقبولة من جانب امل�ست�شار الفني والبيئي خالل فرتة ثالثة �أ�شهر بعد الت�أكيد؛
 احلد الأدنى ال�ستغالل الت�سهيالت هو  56.250.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  210.937.500ريال �سعودي).
كما وافقت �شركة معادن للدرفلة على �ضمان التزامها مبعايري بيئية حمددة ،مبا يف ذلك معايري الأداء التي حددتها م�ؤ�س�سة التمويل الدولية و�إر�شادات البيئة
وال�صحة وال�سالمة التي و�ضعتها جمموعة البنك الدويل.
 1 1414 114 114 14اتفاقية القر�ض بني �شركة معادن للدرفلة و �صندوق اال�ستثمارات العامة

بتاريخ 1432/01/21هـ (املوافق 2010/12/27م) �أبرمت �شركة معادن للدرفلة اتفاقية قر�ض مع �صندوق اال�ستثمارات العامة (م�ساهم بن�سبة  % 50يف ال�شركة)،
من �ضمن الت�سهيالت املمنوحة لتمويل م�شروع الأملنيوم يف ر�أ�س اخلري ،مببلغ اجمايل قدره  3.078.750.000ريال �سعودي من اجل متويل م�صاريف امل�شروع
املذكور ت�سدد على  20دفعة ن�صف �سنوية مت�ساوية القيمة (كل �ستة �أ�شهر) .تخ�ضع االتفاقية لنف�س القيود وال�شروط التي ترعى ت�سهيالت امل�شروع املذكورة �أعاله
ور�سم عمولة قدرها  + %1.5اليبور بال�سنة.
 1 1414 114 114 14اتفاقية القر�ض املربمة بني �شركة معادن للدرفلة و�صندوق التنمية

بتاريخ 2012/10/16م� ،أبرمت �شركة معادن للدرفلة اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية ،ح�صلت مبوجبها على ت�سهيالت لتمويل �إنتاج خمزون علب الأملنيوم
و�أغطية العلب مببلغ �إجمايل يبلغ حده الأق�صى  600مليون ريال �سعودي وفرها �صندوق التنمية ل�شركة معادن للدرفلة .ومت حتديد تاريخ انتهاء ال�سحب يف
1436/9/29هـ (املوافق 2015/07/16م) ،و�آخر تاريخ ا�ستحقاق هو 1444/04/15هـ (املوافق 2022/11/09م) .تخ�ضع اتفاقية الت�سهيل هذه للأنظمة املطبقة
يف اململكة.
ت�ضم جمموعة ال�ضمانات �سندات �أمر يلزم �إ�صدارها عند كل عملية �سحب من قبل �شركة معادن للدرفلة مببلغ يعادل املبلغ امل�سحوب.كما يت�ضمن هذا الت�سهيل
ال�شروط املعيارية حلاالت التق�صري.
بالإ�ضافة �إلى تلك ال�شروط املعيارية� ،ضمت تلك الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:


قبل توزيع �آخر  %50من قيمة الت�سهيل )1( :يجب ت�سمية �صندوق التنمية كجهة منتفعة من حقوق امللكية الفكرية لالتفاقية مع �شركة �ألكوا؛ ( )2يجب
على �شركة معادن للدرفلة �أن تقدم دلي ًال على �أنه قد مت الرتتيب لتمويل جتاري مالئم للم�شروع؛ ( )3يتعني على �شركة معادن للدرفلة توفري اتفاقيات
البيع مع �شركات ت�صنيع العلب املقبولة ل�صندوق التنمية؛ و( )4يتعني حتقيق قبول ور�ضا �صندوق التنمية عن التكاليف وال�شروط والأحكام الواردة
يف عقد اال�ست�شارات و�إدارة امل�شاريع؛
208

 قبل توزيع �آخر  %20من قيمة الت�سهيل )1( :يتعني على �شركة معادن للدرفلة التقدم بخطة ل�شراء نفايات الأملنيوم تكون مقبولة ل�صندوق التنمية؛
( )2يجب على �شركة معادن للدرفلة �أن ت�ؤ�س�س لعمليات ت�سويق ومبيعات وتنظيم توزيعي مدعومة تقن ًيا بحيث تكون مر�ضية بالن�سبة ل�صندوق التنمية؛
( )3يجب على �شركة معادن للدرفلة �أن تنفذ متطلبات ال�سالمة ال�صناعية اخلا�صة ب�صندوق التنمية و�أن متد ال�صندوق بالت�صريح البيئي ال�صادر
عن الهيئة امللكية؛
 ت�شمل التعهدات املالية الأخرى )1( :بدل �إيجار بحد �أق�صى  80.000.000ريال �سنوي ًا؛ و( )2ن�سبة ر�أ�س مال عامل ال تقل عن  1:1على مدار فرتة
القر�ض؛ (� )3إجمايل املطلوبات � /صايف قيمة املوجودات امللمو�سة ال يزيد عن � 3:1إلى حني ال�سداد؛ ( )4لن يتجاوز احلد الأق�صى لتوزيعات الأرباح
 % 25من ر�أ�س املال املدفوع �أو املبلغ م�ستحق ال�سداد ل�صندوق التنمية يف �أية �سنة مالية؛ ( )5احلد الأق�صى للنفقات الر�أ�سمالية  16.000.000ريال
�سعودي �سنوي ًا )6( ،تاريخ الت�شغيل يف الربع الثالث من 2014م.
وت�ؤكد ال�شركة �أنها حالي ًا ملتزمة بكافة القيود املذكورة اعاله.
 1 1414 114 114 14متويل م�شروع �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

بتاريخ 2011/10/16م (وبح�سب التعديالت والتغيريات التي �أقرت بتاريخ 2013/02/09م)� ،أبرمت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا اتفاقية ت�سهيالت
لتمويل امل�شاريع مع عدد من امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك اخلا�صة ،مبا فيها �صندوق التنمية و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،حيث توفر ت�سهيالت متعددة الأغرا�ض
بحد �أق�صى �إجمايل قدره  8.368.212.844ريال �سعودي ل�صالح �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا لتمويل وتغطية نفقات وتكاليف م�شروعاتها و�أعمال
التو�سع .تت�ألف الت�سهيالت مما يلي:
 ت�سهيل جتاري  -مببلغ  69.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  285.750.000ريال �سعودي) .بنك الإمارات دبي الوطني ،وكندا لتنمية
ال�صادرات)؛
 ت�سهيالت امل�شرتيات  717.523.425 -دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  2.690.712.843ريال �سعودي).
 ت�سهيالت وكالة  205.000.000 -دوالر �أمريكي (�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار ،وم�صرف الإمناء ،وم�صرف اجلزيرة) (ي�ساوي مبلغ
 768.750.000ريال �سعودي).
 ت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة  3.750.000.000-ريال �سعودي .
 ت�سهيل �صندوق التنمية  900.000.000 -ريال �سعودي.
واملوعد النهائي ل�سداد �آخر ق�سط من هذه الت�سهيالت هو 2027/06/30م .تخ�ضع �شروط االتفاقيات العامة للقوانني املطبقة يف اجنلرتا وويلز ،كما تخ�ضع جميع
اتفاقيات الت�سهيالت الأخرى للأنظمة املطبقة يف اململكة.
تت�ألف حزمة ال�ضمانات من� )1( :سندات �إذنية؛ (� )2سندات �أمر؛ (� )3سندات �أمر بالدوالر الأمريكي مببلغ الإيجار املقدم؛ و�سندات عنا�صر متغرية بالدوالر
الأمريكي ،و�سند خم�ص�صات عقود الإيجار الآجلة بالدوالر الأمريكي؛ و (� )4سندات �أمر بالريال ال�سعودي مببلغ الإيجار املقدم؛ و�سندات عنا�صر متغرية بالريال
ال�سعودي ،و�سندات �أمر خم�ص�صات عقود الإيجار الآجلة بالريال ال�سعودي.
عالوة على ال�شروط املعيارية ،ف�إن حالة التق�صري �أو الإخالل تتحقق يف كل مما يلي:
 عدم التزام ال�ضامن �أو ال�شريك ب�سداد املبالغ امل�ستحقة خالل �سبعة �أيام عمل� ،أو ف�شله يف الوفاء بالتزاماته الأخرى مبوجب تلك االتفاقية خالل 60
يوما؛
ً
 وجود تق�صري متبادل ب�ش�أن املديونية املالية ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا �أو �أي �ضامن قبل تاريخ الإمتام االقت�صادي؛
 �إنهاء �أو �إلغاء �أو تعليق �أو �سحب خطاب تخ�صي�ص الغاز املعني؛ �أو
 عدم حدوث الإمتام االقت�صادي خالل املوعد النهائي لتاريخ الإمتام االقت�صادي.
بالإ�ضافة �إلى تلك ال�شروط املعيارية� ،ضمت تلك الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:
 يجب �أن يكون خطاب تخ�صي�ص الغاز �سار ًيا ومل يتم �إنها�ؤه �أو تعليقه ،و�إلغا�ؤه� ،أو �سحبه� ،أو مل تنتهي مدته؛
 وقف ال�سحب �إذا ر�أى امل�ست�شار الفني والبيئي �أن تاريخ الإمتام االقت�صادي �سوف يت�أخر مبا يتجاوز التاريخ النهائي لالكتمال االقت�صادي ،ومل تكن
خطة التعوي�ض املقرتحة من جانب �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا مقبولة من جانب امل�ست�شار الفني والبيئي خالل فرتة ثالثة �أ�شهر بعد الت�أكيد؛
 احلد الأدنى ال�ستغالل الت�سهيالت هو  25.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي مبلغ  93.750.000ريال �سعودي).
كما وافقت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا � ً
أي�ضا على �ضمان التزامها مبعايري بيئية حمددة ،مبا يف ذلك معايري الأداء التي حددتها م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
و�إر�شادات البيئة وال�صحة وال�سالمة التي و�ضعتها جمموعة البنك الدويل.
 1 1414 114 114 14اتفاقية القر�ض بني �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و �صندوق اال�ستثمارات العامة

بتاريخ 1433/01/01هـ (املوافق 2011/11/27م) �أبرمت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا اتفاقية قر�ض مع �صندوق اال�ستثمارات العامة (م�ساهم بن�سبة
 % 50يف ال�شركة) ،من �ضمن الت�سهيالت املمنوحة لتمويل م�شروع الأملنيوم يف ر�أ�س اخلري ،مببلغ اجمايل قدره  3.750.000.000ريال �سعودي من اجل متويل
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م�صاريف امل�شروع املذكور ت�سدد على  21دفعة ن�صف �سنوية مت�ساوية القيمة (كل �ستة �أ�شهر) .تخ�ضع االتفاقية لنف�س القيود وال�شروط التي ترعى ت�سهيالت
امل�شروع املذكورة �أعاله ور�سم عمولة قدرها  + %1.5اليبور بال�سنة.
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يف 2014/01/26م� ،أبرمت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية ،ح�صلت مبوجبها على ت�سهيالت لإنتاج البوك�سايت مببلغ
�إجمايل  900مليون ريال �سعودي كحد �أق�صى وفرها ال�صندوق ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا .ومت حتديد تاريخ �إنهاء ال�سحب يف 1438/4/29هـ (املوافق
2017/01/27م) ،و�آخر تاريخ ا�ستحقاق هو 1445/10/15هـ (املوافق 2024/04/24م) .تخ�ضع اتفاقية الت�سهيل هذه للأنظمة املطبقة يف اململكة.
ت�ضم جمموعة ال�ضمانات �سندات �أمر يلزم �إ�صدارها عند كل عملية �سحب من قبل �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا مببلغ يعادل املبلغ امل�سحوب .يت�ضمن هذا
الت�سهيل ال�شروط املعيارية حلاالت التق�صري.
بالإ�ضافة �إلى تلك ال�شروط املعيارية� ،ضمت تلك الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:
 قبل �سداد �أق�ساط �أي قر�ض ،يتعني على �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا التقدم بدليل مقبول بعدم وجود �أي خماطر قانونية قد تن�ش�أ عن حتويل
عقد تنفيذ م�شروع امل�صفاة من عقد هند�سي جتاري �إن�شائي �إداري �إلى عقد مقاولة بنظام ت�سليم املفتاح لقاء مبلغ مقطوع؛
 قبل توزيع �آخر  %50من قيمة الت�سهيل )1( :يتعني ت�سمية �صندوق التنمية ب�صفته املنتفع من اتفاقية الرتخي�ص ل�شركة �ألكوا وكذلك اتفاقية ترخي�ص
التقنية امل�ستخدمة يف من�ش�آت الطحن والتبخر؛ ( )2يتعني على �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا تقدمي الدليل على تدبري التمويل التجاري املنا�سب
للم�شروع ،و ( )3يتعني على �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا �أن تقدم �إلى �صندوق التنمية اتفاقية توريد فائ�ض �إنتاجها من الألومينا مع �شركة
�ألكوا.
 قبل توزيع �آخر  %20من قيمة الت�سهيل )1( :تلتزم �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ب�أن تنفذ متطلبات ال�سالمة ال�صناعية التي و�ضعها �صندوق
التنمية وب�أن تزود ال�صندوق بالرخ�صة البيئية ال�صادرة عن الهيئة امللكية؛ و( )2يجب على الطرفني جرد املوجودات الثابتة ل�شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا و�إعداد قائمة فح�ص؛ و
 ت�ضم الت�سهيالت التعهدات املالية التالية )1( :بدل �إيجار بحد �أق�صى  105.000.000ريال �سنوي ًا؛ و( )2ن�سبة ر�أ�س مال عامل ال تقل عن 1:1
على مدار فرتة القر�ض؛ (� )3إجمايل املطلوبات � /صايف قيمة املوجودات امللمو�سة ال يزيد عن � 3:1إلى حني ال�سداد؛ ( )4لن يتجاوز احلد الأق�صى
لتوزيعات الأرباح  % 25من ر�أ�س املال املدفوع �أو املبلغ م�ستحق ال�سداد ل�صندوق التنمية يف �أية �سنة مالية؛ ( )5احلد الأق�صى للنفقات الر�أ�سمالية
 210.000.000ريال �سعودي �سنوي ًا )6( ،تاريخ الت�شغيل يف الربع الثاين من 2015م.
وت�ؤكد ال�شركة �أنها حالي ًا ملتزمة بكافة القيود املذكورة اعاله.
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متار�س ال�شركة �أعمالها يف جمال الذهب واملعادن النفي�سة من خالل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ،وهي �شركة تابعة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة
بالكامل لل�شركة .متتلك �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خم�سة مناجم حال ًيا وهي مهد الذهب ،والأمار ،وبلغة ،وال�سوق ،ومنجم ال�صخيربات .بالإ�ضافة �إلى
تلك املناجم اخلم�س العاملة ،متتلك ال�شركة منجم قيد الإن�شاء بالإ�ضافة �إلى العديد من مواقع توافر الذهب املحتملة الأخرى يف منطقة الذهب الو�سطى باململكة،
والتي تخ�ضع حال ًيا لدرا�سات جدوى( .راجع الق�سم رقم« 3-7-4ال�شركة  -وحدات �أعمال ال�شركة  -الذهب واملعادن الأ�سا�سية» من هذه الن�شرة).
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تعتمد �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س على �شركات خارجية لتنفيذ �أعمال الت�صميم والإن�شاءات و�إدارة من�ش�آتها ال�صناعية والتعدينية .ويتم الزام تلك
ال�شركات عادة بتنفيذ �أعمال الت�صميم والإن�شاء و�إدارة امل�شاريع ،والإ�شراف على �أعمال التعاقدات وت�شغيل املن�ش�آت ال�صناعية وحتمل الق�سم الأكرب من املخاطر
ذات ال�صلة بالت�صميم والإن�شاء .ويحق ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خ�صم مبالغ حمددة من قيمة التعاقد يف حالة عدم االلتزام باملواعيد النهائية.
ويف حني يجري التفاو�ض على عقود الت�صميم والتوريد والإن�شاء وعقود ا�ست�شارات �إدارة امل�شاريع ب�صورة م�ستقلة� ،إال �أنها تُربم ب�صفة عامة طب ًقا ل�شروط و�أحكام
معيارية حمددة ،وفيما يلي عر�ض لها:






�سند �ضمان ح�سن التنفيذ :يتعني على املقاول التقدم ب�سند ل�ضمان ح�سن التنفيذ ،على �أن تبلغ قيمته  %10من قيمة التعاقد.
التعوي�ضات النقدية� :إذا �أخفقت الأعمال يف حتقيق الأداء امل�ضمون ،وكان هذا الإخفاق ب�سبب �أي �إخفاق من جانب املقاول (فيما يتعلق بعقود
الت�صميم والتوريد والإن�شاء) �أو �إبعاد املقاول ملوظف �أ�سا�سي يحقق جودة مر�ضية (يف حالة عقود ا�ست�شارات �إدارة امل�شاريع) ،ف�إنه يحق ل�شركة معادن
للذهب ومعادن الأ�سا�س املطالبة بتعوي�ضات نقدية عن الأداء.
عيوب الت�صميم :حال اكت�شاف �أخطاء �أو غريها من العيوب يف الت�صميم املقدم من املقاول ،فيتعني على املقاول �إ�صالحها على نفقته اخلا�صة.
حدود امل�س�ؤوليات :يف �إطار حمدود من اال�ستثناءات ،لن يتحمل �أي طرف من الأطراف ثمة م�س�ؤولية عن الأ�ضرار التبعية �أو غري املبا�شرة ،وتقت�صر
م�س�ؤولية املقاول على قيمة التعاقد.
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 التعوي�ض :ت�ستخدم تلك العقود فقرات تعوي�ض قيا�سية ،والتي يلتزم كل طرف مبوجبها بتعوي�ض الطرف الآخر عن �أي �أ�ضرار �أو التزامات يتحملها
بخ�صو�ص التعاقد ،مبا يف ذلك ما قد ين�ش�أ عن الدعاوى واملطالبات املقدمة من �أطراف ثالثة.
 القانون الواجب التطبيق وت�سوية النزاعات :تخ�ضع العقود لأنظمة اململكةُ ،وتال كافة النزاعات النا�شئة عن االتفاقية �إلى الت�سوية طب ًقا للوائح
التحكيم ال�سعودية.
 التنازل :يجوز ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �أن تتنازل عن �أي من حقوقها دون موافقة.
 الإنهاء :يجوز ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �إنهاء االتفاقية يف �أي وقت تراه منا�سب ًا ،ويحق لأي طرف �إنهاء االتفاقية حال ارتكاب الطرف
الآخر خمالفة جوهرية لبنودها �أو تعر�ضه للإع�سار.
 التعهدات وال�ضمانات :حتتوي العقود على التعهدات وال�ضمانات املعيارية للتعاقدات من هذا النوع ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالكفاءة وحقوق امللكية
الفكرية.
فيما يلي بع�ض التفا�صيل املحددة ب�ش�أن تلك العقود:
مت �إبرام عقد �أعمال ت�صميم وتوريد و�إن�شاء مع �شركة هانوا للهند�سة والإن�شاءات بتاريخ 2013/02/19م ،ب�ش�أن �أعمال الإن�شاءات يف منجم الدويحي.
�أبرمت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س عقد �أعمال ت�صميم وتوريد و�إن�شاءات داخل وخارج اململكة مع �شركة هانوا للهند�سة والإن�شاءات («هانوا») بتاريخ
2013/02/19م ،بغر�ض �إن�شاء مرفق متكامل ملعاجلة خام و�سبائك الذهب يف موقع منجم الدويحي.
وطب ًقا ملا ن�ص عليه عقد الدويحي� ،ستكون �شركة هانوا م�س�ؤولة عن الأعمال الهند�سية وتوفري كافة الأن�شطة الإدارية والإ�شرافية والعمالة واملواد واملعدات
واخلدمات وكافة االحتياجات الالزمة لت�شغيل منجم الذهب بالدويحي وت�شغيل مرفق املعاجلة.
ال ميكن تعديل ال�سعر املتفق عليه يف عقد الدويحي �إال يف حالة وجود تغري يف التكلفة ب�سبب التغيريات الت�شريعية.
يوما تبد�أ يف 2013/02/19م� ،أو يف 2015/02/09م ،وميكن متديد تلك الفرتة يف ظروف حمددة،
يتعني �إمتام كافة الأعمال الواردة بعقد الدويحي خالل ً 720
مبوجب طلب مقدم من �شركة هانوا لأ�سباب من بينها حدوث تغيري على نطاق الأعمال التي تطلبها �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
عقد �أعمال الت�صميم والتوريد والإن�شاء مع �شركة خدمات املعادن للتجارة واملقاوالت بتاريخ 2012/01/15م املرتبط ب�إن�شاء خط �أنابيب لنقل املياه �إلى الدويحي
بتاريخ 2012/01/15م� ،أبرمت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س عقد �أعمال هند�سية وم�شرتيات وهند�سة مع �شركة خدمات املعادن للتجارة واملقاوالت ب�ش�أن
�إن�شاء خط �أنابيب لنقل املياه املعاجلة من الطائف �إلى منجم الدويحي للذهب التابع ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
و�شركة خدمات املعادن للتجارة واملقاوالت م�س�ؤولة عن تقدمي خدمات �أعمال الت�صميم والتوريد والإن�شاءات والإدارة والت�شغيل الالزمة لإن�شاء خط �أنابيب حتت
الأر�ض ميتد بطول  430كم من الطائف �إلى موقع الدويحي ،بالإ�ضافة �إلى حمطتي �ضخ لنقل املياه عرب خط الأنابيب .و�سيتم الح ًقا متديد خط �أنابيب املياه
املعاجلة لي�صل يف النهاية �إلى مناجم الرجوم واملن�صورة وال�سوق .وال ميكن تعديل القيمة الإجمالية للعقد �إال �إذا تغريت التكلفة ب�سبب التغيريات الت�شريعية.
كان من املقرر �أن تكتمل جميع الأعمال املتعلقة بخط �أنابيب املياه يف 2014/02/15م ،وعلى الرغم من ذلك ف�إنه ميكن متديد هذه املدة يف ظروف حمددة ،بنا ًء
على طلب من �شركة خدمات املعادن للتجارة واملقاوالت لأ�سباب منها حدوث تغيري يف نطاق العمل الذي تنفذه �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س .وقد ت�أخر
تنفيذ امل�شروع ،وتعمل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س حال ًيا بالتعاون مع �شركة خدمات املعادن للتجارة واملقاوالت للتمكن من �إجناز امل�شروع.
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بتاريخ 2013/05/05م� ،أبرمت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س اتفاقية للحفر فوق �سطح الأر�ض وحتت بطن الأر�ض مع ال�شركة ال�سعودية الكندية للخدمات
التعدينية فيما يتعلق بخدمات احلفر ملناجم املهد والأمار وال�سوق وبلغة وال�صخيربات للذهب .ووفق ًا لهذه االتفاقية ،توافق ال�شركة ال�سعودية الكندية للخدمات
التعدينية على �أن تزود �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س مبعدات احلفر اجلديدة الالزمة لتنفيذ برامج احلفر يف املناجم املذكورة �أعاله ،بينما تقدم ال�شركة
ال�سعودية الكندية للخدمات التعدينية جداول احلفر .و�سوف تتولى ال�شركة ال�سعودية الكندية للخدمات التعدينية احلفر يف مواقع احلفر الفردية والزوايا وزوايا
ال�سمت والأعماق التي حددتها �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س .ووفق ًا للعقد ف�إن �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �سوف تدفع �إلى ال�شركة ال�سعودية
الكندية للخدمات التعدينية ا�ستناد ًا �إلى ما تنجزه يف �أعمال احلفر .وتنتهي مدة العقد يف 2015/12/31م ،ويكون ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خيار
متديد العقد ملدة �سنة �أخرى من 2016/01/01م �إلى 2016/12/31م.
ال يجوز لأي من الطرفني التنازل عن حقوقه بدون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر .ويجوز ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ،وفق تقديرها املطلق
ويف �أي وقت� ،إنهاء العقد من �إخالل �إر�سال �إخطار مكتوب �إلى ال�شركة ال�سعودية الكندية للخدمات التعدينية قبل ثالثة �أ�شهر .يجب على ال�شركة ال�سعودية الكندية
للخدمات التعدينية �أن تقدم �ضمان �أداء ي�ساوي  %5من القيمة الإجمالية التقديرية للعقد ككل.
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بتاريخ 2012/01/07م� ،أبرمت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س اتفاقية �شراء مع ام كي ا�س وافقت مبوجبها �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س على
�شحن كمية يوافق عليها الطرفني من منتج �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س من الذهب والف�ضة �إلى ام كي ا�س .و�سوف يتم حتديد احلد الأدنى لكمية الذهب
والف�ضة املباعة وفق اتفاقية بني الطرفني .وينبغي �أن ت�شحن �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �سبائك الذهب من مطار امللك عبد العزيز الدويل بجدة
وعندها تنتقل املخاطر �إلى �شركة ام كي ا�س .ويحدد �سعر الذهب املباع ل�شركة ام كي ا�س يف يوم اال�ستالم بنائا على �سعر الذهب يف �سوق لندن يف ذلك اليوم.
ا�ضافة الى ذلك حتدد �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س الر�سوم ا�ستناد ًا �إلى تكاليف املعاجلة والنقل والت�أمني ،وتتباين تلك الر�سوم ا�ستناد ًا �إلى منجم الإنتاج
ووزن ال�شحنات ،يف �شكل �أوقيات تروي�سية �إجمالية .تنتهي هذه االتفاقية يف 2015/06/30م ،ويحق لكال الطرفني �إنهاءها لدى انتهاك الطرف الآخر� ،أو حاالت
الإفال�س �أو الإع�سار �أو يف حالة بدء الطرف الآخر للت�صفية.
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�أبرمت ال�شركة اتفاقية بيع و�شراء �أ�صول يف 2014/07/13م مع باريك للذهب كوربوري�شن («�شركة باريك») و�شركة بريق املعادن املحدودة التابعة لها («�شركة
بريق») .ومبوجب �شروط هذه االتفاقية �ست�ؤ�س�س ال�شركة و�شركة باريك �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة جديدة يف اململكة تقوم ال�شركة اجلديدة بدورها باال�ستحواذ
على م�شروع جبل �صايد للنحا�س يف اململكة («م�شروع جبل �صايد») من قبل �شركة بريق وحتمل بع�ض امل�س�ؤوليات املتعلقة به� .ستملك كل من ال�شركة و�شركة باريك
 %50من ح�ص�ص �شركة م�شروع االئتالف امل�شرتك اجلديدة («�شركة م�شروع النحا�س»).
و�ستقوم كل من ال�شركة و�شركة باريك مبا�شرة قبل االمتام ،بتمويل �شركة م�شروع النحا�س امل�شرتك بـ  %50من �سعر ال�شراء والتي �ستقوم بدورها بت�سديد �سعر
�شراء م�شروع جبل �صايد ل�شركة بريق عند الإمتام� .إ�ضافة �إلى ذلك� ،ستربم ال�شركة مع �شركة باريك اتفاقية �شركاء فيما يتعلق ب�إدارة وت�شغيل م�شروع النحا�س
امل�شرتك .من املتوقع �أن يتم ذلك خالل الربع الرابع من 2014م مع تاريخ �إمتام ال يتعدى 2014/12/18م.
و�سيكون �إمتام عملية ال�شراء م�شروط ًا بتحقيق �أو التنازل عن عدد من ال�شروط ومنها:
 موافقة الوزارة على انتقال رخ�ص ك�شف وتعدين معينة متعلقة مب�شروع جبل �صايد من �شركة بريق؛
 احل�صول على موافقات تنظيمية معينة مطلوبة لت�أ�سي�س �شركة م�شروع النحا�س وح�صوله على م�شروع جبل �صايد؛
 احل�صول على موافقات معينة من الأطراف الأخرى؛
 عدم ح�صول �أي واقعة �أو حدث بني تاريخ هذه االتفاقية وتاريخ الإمتام من املمكن �أن ينتج عنها تراجع جوهري يف قيمة م�شروع جبل �صايد و�أ�صوله؛ و
 عدم �إخالل �شركة بريق ب�شكل جوهري يف ( )1ال�ضمانات التي حتددها االتفاقية عند الإمتام؛ �أو ( )2بع�ض التعهدات املرحلية من قبل �شركة بريق
فيما يتعلق بت�شغيل م�شروع جبل �صايد قبل الإمتام.
وتت�ضمن هذه االتفاقية �ضمانات متعارف عليها يف اتفاقيات مماثلة لها يف الطبيعة واحلجم والتعقيد مبا يف ذلك ما يتعلق بالبيئة وكفاية وجودة الأ�صول املباعة
وااللتزام بالأنظمة والقوانني و�إن�شاء م�شروع جبل �صايد.
جميع االلتزامات من طرف �شركة بريق مبوجب هذه االتفاقية (مبا يف ذلك جميع ال�ضمانات والتعوي�ضات والتعهدات بوا�سطة �شركة بريق) م�ضمونة من قبل
�شركة باريك.
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مبوجب اتفاقية بيع و�شراء الأ�صول املذكورة �أعاله� ،سوف ت�ؤ�س�س ال�شركة و�شركة باريك �شركة م�شروع النحا�س ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف اململكة و�سيكون
ر�أ�سمالها موزع ًا بال�شكل التايل %50 :ل�شركة باريك (عرب �شركتها التابعة�« ،شريك باريك») %50 ،لل�شركة.
وقد اتفقت ال�شركة و�شركة باريك على �صيغة اتفاقية ال�شركاء التي �ستوقع عند �إمتام عملية �شراء �أ�صول م�شروع جبل �صايد .وتن�ص اتفاقية ال�شركاء على ال�شروط
التي �سيعمل مبوجبها م�شروع النحا�س امل�شرتك لتطوير وتنفيذ م�شروع جبل �صايد وكيفية �إدارة ال�شركاء مل�شروع النحا�س امل�شرتك وعالقتهما جتاه بع�ضهما الآخر.
اتفق ال�شركاء على متويل �شركة م�شروع النحا�س ودفع مبلغ �شراء �أ�صول م�شروع جبل �صائد بالتنا�سب مع ح�صة كل منهم يف را�سمال �شركة م�شروع النحا�س.
كما التزم ال�شركاء بتمويل �شركة م�شروع النحا�س نقد ًا عن طريق زيادة ر�أ�س املال �أو عن طريق قر�ض �شركاء غري م�ضمون وبدون فوائد وفق ًا للميزانية املعتمدة
خالل مدة اتفاقية ال�شركاء.
تت�ضمن التزامات ال�شركة وفق اتفاقية ال�شركاء هذه �إدارة امل�س�ؤوليات الإجتماعية والتمويلية لل�شركة والإ�شراف عليها ،وتقدمي الدعم مبا�شرة �أو عرب �شركاتها
التابعة يف التعامالت احلكومية يف اململكة وت�سخري خرباتها وملكياتها الفكرية و�أنظمتها الت�شغيلية والإجراءات املطلوبة .ويجب �أن يتم تعوي�ض جميع النفقات التي
تتحملها ال�شركة نتيجة تقدميها للخدمات املطلوبة من قبل �شركة م�شروع النحا�س.
ويتكون جمل�س مديري �شركة م�شروع النحا�س من �أربعة مديرين ،يعني �شريك باريك اثنان منهم وتعني ال�شركة اثنان من بينهم رئي�س ًا ملجل�س املديرين على �أال
يكون له �صوت مرجح عند ت�ساوي الأ�صوات .و�ستكون هناك جلنة تنفيذية متار�س عملها حتت مظلة جمل�س املديرين مكونة من �ستة �أع�ضاء من املديرين �أو من
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غريهم يعينهم جمل�س املديرين على �أ�سا�س ثالثة �أع�ضاء من قبل ال�شركة وثالثة �أع�ضاء من قبل �شريك باريك من بينهم رئي�س اللجنة التنفيذية على �أال يكون
له �صوت مرجح عند ت�ساوي الأ�صوات.
ويعني املدير العام للمنجم بوا�سطة �شريك باريك مادام ل�شريك باريك ح�صة معينة يف ر�أ�س مال �شركة م�شروع النحا�س .وبعد انق�ضاء خم�سة �سنوات� ،سيكون
لل�شركة احلق يف طلب �إقالة املدير العام للمنجم وتعيني بدي ًال له.
ال يحق لأي طرف بيع �أو نقل �أي من ح�ص�صه يف �شركة م�شروع النحا�س لأي طرف �آخر (فيما عدا ال�شركات التابعة) غري �شريك دون موافقة بقية ال�شركاء قبل
انق�ضاء ال�سنة اخلام�سة على تاريخ عمليات امل�شروع التجارية .ويحق لأي �شريك نقل جميع ح�ص�صه (�أو �أقل مبوافقة بقية ال�شركاء) لطرف ثالث بعد انق�ضاء
فرتة اخلم�س �سنوات اخلا�ضع ًة حلق الأولوية العائد لبقية ال�شركاء وعدد من االلتزامات الأخرى.
مدة اتفاقية ال�شركاء � 25سنة جتدد تلقائي ًا ملدد خم�س �سنوات بعد انتهاء املدة الأ�سا�سية �أو �أي مدة الحقة لها �إال �إذا �أبلغت ال�شركة �أو �شركة باريك الطرف الآخر
ب�إ�شعار خطي عن نيتها يف عدم التجديد وذلك قبل  180يوم ًا من تاريخ الإنتهاء.
تنتهي اتفاقية ال�شركاء تلقائي ًا �إذا مت حل �أو ت�صفية �شركة م�شروع النحا�س لأي �سبب .وي�صبح ال�شريك خم ًال �إذا ( )1قدم طلب ًا لإ�شهار �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو
�أقيمت عليه دعوى بذلك� ،أو ( )2بد�أت �إجراءات الإفال�س �أو الإع�سار جتاهه� ،أو ( )3مت تعيني وكيل �أو �أمني على جزء كبري من �أ�صوله �أو �أعماله (�أو �أي من
�شركاته التابعة التي مت نقل ح�ص�ص �شركة م�شروع النحا�س لها) .وي�صبح ال�شريك خم ًال �أي�ض ًا �إذا �أخل (�أو �أخلت �أي من �شركاته التابعة التي مت نقل ح�ص�ص
�شركة م�شروع النحا�س لها) ب�أي التزام مبوجب اتفاقية ال�شركاء مما يكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أي �شريك �أو على �شركة باريك �أو �شريك باريك �أو �شركة
م�شروع النحا�س ،وال يتمكن من ت�صحيح ذلك الإخالل خالل  30يوم ًا من ا�ستالم �إ�شعار خطي من �أي طرف غري خمل� ،أو �إذا �أخل بالتزام تقدمي متويل ل�شركة
م�شروع النحا�س ح�سب �شروط اتفاقية ال�شركاء.
�إذا �أ�صبح �شريك باريك خم ًال فيمكن لل�شركة �أن ت�شرتي جميع احل�ص�ص وقرو�ض ال�شركاء ل�شركة م�شروع النحا�س اململوكة �آنذاك ل�شريك باريك و�شركاته
التابعة ب�سعر ي�ساوي  %70من قيمته �إذا كان قبل تاريخ الت�شغيل التجاري �أو  %70من قيمته ال�سوقية �إذا كان بعد ذلك التاريخ .ويف حال �أخلت ال�شركة ف�إن ل�شريك
باريك احلق يف �إجبار ال�شركة على �شراء جميع احل�ص�ص وقرو�ض ال�شركاء اململوكة ل�شريك باريك و�شركاته التابعة ب�سعر ال�سوق.
كما ت�شرتط اتفاقية ال�شركاء على �شركة باريك عدم �إبرام �أي اتفاقيات �أو اتفاقيات �شراكة يف اململكة دون موافقة ال�شركة طاملا كانت �شركة باريك �أو �أي من
�شركاتها �شريكة يف �شركة م�شروع النحا�س.
وتت�ضمن اتفاقية ال�شركاء �ضمان ال�شركة الأم من قبل �شركة باريك ب�أداء �شريك باريك لاللتزامات ،وتعد هذه ال�ضمانات والتعهدات متعارف عليها يف �أي اتفاقية
مماثلة.
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تقوم �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة منا�صفة بني ال�شركة ( )% 50و�شركة ال�صحراء ( )% 50بتنفيذ
عمليات ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا الكاوية و�إدارة مرفق �إنتاج ال�صودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلني يف مدينة اجلبيل ال�صناعية.
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بتاريخ 2011/04/25م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراكة مع �شركة ال�صحراء تتعلق ب�إنتاج وت�صنيع وبيع ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا الكاوية يف مدينة اجلبيل
ال�صناعية باململكة .وتن�ص اتفاقية ال�شراكة على �أن ميتلك كل من ال�شركة و�شركة ال�صحراء  % 50من ر�أ�س مال �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ،وهي
�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة.
تبلغ مدة اتفاقية ال�شراكة � 30سنة من تاريخ حتريرهاُ ،وتدد تلقائي ًا لفرتات �إ�ضافية طول كل منها � 30سنة ،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك قبل �سنتني
على الأقل من انتهاء املدة الأولية �أو ما مل يتم �إنهاء االتفاقية خالف ًا لذلك وفق ًا ل�شروطها� .سوف تنتهي اتفاقية ال�شراكة (�أ) لدى انتهاء مدتها( ،ب) باتفاق خطي
ق�صر يف حالة وقوع �إحدى حاالت التق�صري فيما يتعلق بال�شريك املُق�صر �أو (د) حل �أو ت�صفية �شركة ال�صحراء
بني الطرفني( ،ج) لدى �إنهاء ال�شريك غري املُ ِّ
ومعادن للبرتوكيماويات� ،أيهم يحدث �أو ًال.
وتن�ص اتفاقية ال�شراكة على �ضرورة �أن يكون ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات جمل�س مديرين (ي�شار �إليه فيما يلي بلفظ «جمل�س مديري �شركة
ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات») يحظى ب�صالحيات كاملة للت�صرف نيابة عن ال�شركة ،ويت�ألف من �ستة �أع�ضاء ،يعني كل من ال�شركة و�شركة ال�صحراء ثالثة
منهم.
وقد اتفق الطرفان مبوجب االتفاقية على �أن حتل حملهما �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات و�أن ينقلوا �إليها جميع حقوقهما والتزاماتهما وم�صاحلهما
ذات ال�صلة باملواد التي مت تطويرها قبل ت�أ�سي�س �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (مبا يف ذلك اتفاقيات توريد التقنيات واتفاقيات املواد اخلام و�شراء
الإنتاج واالتفاقيات ذات ال�صلة بالإن�شاءات وغريها من اتفاقيات امل�شاريع التكميلية) وتدبر حقوق ومزايا وخدمات معينة ل�صالح �شركة ال�صحراء ومعادن
213

للبرتوكيماويات (مبا يف ذلك خدمات املوانئ والنقل الأخرى وعقود �إيجار العقارات واتفاقيات توريد النيرتوجني) .كما �سيمد الطرفان �شركة ال�صحراء
ومعادن للبرتوكيماويات بخدمات حمددة (من بينها ما يتعلق باملوارد الب�شرية و�إدارة امل�شاريع وامل�شرتيات وال�صيانة والدعم الفني والهند�سي واللوج�ستيات
وتقنية املعلومات) .و�سوف يتم تقدمي تلك اخلدمات وفق �شروط تناف�سية وجتارية بحتة وعلى �أ�سا�س «التكلفة» (التي تقت�صر على التكاليف الر�أ�سمالية وتكاليف
الت�شغيل) ،بح�سب ما يوافق عليه جمل�س مديري �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات .ويجوز ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات تدبري تلك اخلدمات
من الغري.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف ت�شارك �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات يف البنية التحتية واملوجودات امللمو�سة الثابتة ل�شركة ال�صحراء (مبا يف ذلك مرافق
تربيد مياه البحر وخطوط �إنتاج الإيثيلني والربوبيلني واملوارد امل�شرتكة الأخرى وغريها من املوارد امل�شرتكة املرتبطة باملرافق).
ويجوز ملجل�س مديري �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات من وقت لآخر �أن يطلب �أموا ًال من ال�شركاء بالتنا�سب مع ح�ص�ص امللكية يف ر�أ�س املال ورهن ًا
ب�سقف �إجمايل حمدد .و�إذا كانت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات بحاجة �إلى �أي متويل �إ�ضايف (مبا يف ذلك ما يتعلق بتو�سعة معتمدة مل�صانع ثنائي
كلوريد الإيثيلني وال�صودا الكاوية يف مدينة اجلبيل («م�شروع  ،))»ACVف�سوف تتم دعوة ال�شركاء لالكتتاب بح�ص�ص �إ�ضافية بالتنا�سب مع ح�ص�ص امللكية
يف ر�أ�س املال .و�إذا اختار �شريك عدم االكتتاب باحل�ص�ص املطروحة عليه ،يجوز لل�شريك الآخر االكتتاب بتلك احل�ص�ص ،و�سوف تنخف�ض ملكية ال�شريك غري
املم ِّول تبع ًا لذلك .ويف حال القيام مب�شروع تو�سعة ،يجوز لأي طرف غري مم ِّول �أن يطلب امل�ضي يف م�شروع التو�سعة ذلك على �أنه م�شروع م�ستقل ومنف�صل عن
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يف حال تكبدت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات خ�سائر تعادل � % 50أو �أكرث من ر�أ�س مالها ،يجوز لل�شركاء يف �سبيل جتنب ت�صفية
ال�شركة مبوجب �أنظمة اململكة القيام مبا يلي :االتفاق على الإ�سهام ب�أموال �إ�ضافية يف �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (بطرق �أخرى غري زيادة ر�أ�س
مال ال�شركة) بالتنا�سب مع ح�ص�ص امللكية يف ر�أ�س املال؛ �أو (ب) زيادة ر�أ�س مال �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ودعوة ال�شركاء لالكتتاب بح�ص�ص
�إ�ضافية على ح�سب ملكيتهم.
و�ستتولى �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ت�سويق وبيع جميع املنتجات (مبا يف ذلك ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا الكاوية) التي يتم �إنتاجها من م�شروع
 .ACVويجوز لل�شركة �أن ت�شرتي من �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�أ) ما ي�صل �إلى  % 100من �إنتاج ال�صودا الكاوية التي تنتجها الأخرية يف م�صنعها
البالغة قدرته اال�سمية  250.000مليون طن يف ال�سنة و(ب) �أي فائ�ض �إنتاج على �أ�سا�س حق ال�شفعة لال�ستخدام احل�صري يف م�صفاة ال�شركة وفق ًا لعقد طويل
الأجل .و�سوف تقوم �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات بت�سويق وبيع �أية كمية من ال�صودا الكاوية ال ت�شرتيها ال�شركة.
ويف حال تو�سعة م�شروع  ACVمبا يزيد �إنتاج ال�صودا الكاوية ،يجوز لكل من ال�شركة و�شركة ال�صحراء �شراء تلك الكمية من �إنتاج ال�صودا الإ�ضايف بح�سب
احتياجات ال�شركة و�شركة ال�صحراء (�أو مرافقهما) من �أجل اال�ستخدام احل�صري يف متطلباتهما الإنتاجية باململكة .و�ستقوم �شركة ال�صحراء ومعادن
للبرتوكيماويات بت�سويق وبيع �أية كمية من ال�صودا الكاوية يتم �إنتاجها عقب تلك التو�سعة وال ت�شرتيها ال�شركة �أو�شركة ال�صحراء.
وبا�ستثناء نقل احل�ص�ص �إلى �شركة زميلة لأحد ال�شركاء �أو نقل احل�ص�ص من قبل ال�شركة �إلى كيان متلك فيه حكومة اململكة ح�صة ،ال يجوز لأي �شريك نقل �أي
ح�ص�ص �إلى �شخ�ص �آخر قبل الذكرى ال�سنوية اخلام�سة لتاريخ الإنتاج التجاري وال يجوز لأي �شريك منح �أية حقوق على �أ�سهمه بدون موافقة خطية م�سبقة من
ال�شريك (ال�شركاء) الآخرين .و�أي نقل للح�ص�ص �إلى طرف ثالث عقب هذه الفرتة يتطلب موافقة ال�شريك (ال�شركاء) غري القائمني بالنقل ،كما يخ�ضع حلق
م�ضاهاة ل�صالح ال�شريك (ال�شركاء) غري القائمني بالنقل .وتُعترب تلك املوافقة قائمة حال عدم ت�سليم �إخطار اعرتا�ض �إلى ال�شريك القائم بالنقل خالل 14
يوم ًا من �إ�شعار النقل.
تن�ص اتفاقية ال�شراكة على حاالت �إخفاق م�ألوفة ،من بينها �إع�سار �أحد ال�شركاء (�أو كيان �أغلبية تابع لأحد ال�شركاء) وعجزه عن القيام باملدفوعات املطلوبة
مبوجب اتفاقية ال�شراكة ،على �أن يكون ذلك يف جميع الأحوال رهن ًا بانتهاء فرتات الت�صحيح املطبقة.
ق�صر يجوز له �إنهاء اتفاقية ال�شراكة و:
وعند وقوع �أي من حاالت الإخفاق عقب ت�أ�سي�س �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ،ف�إن �أي طرف غري ُم ِّ
ق�صر يف �شركة ال�صحراء ومعادن
ق�صر �أو جزء منها ب�سعر يعادل % 80 )1( :من مبلغ ر�أ�س املال الذي �أ�سهم به ال�شريك املُ ِّ
(�أ)	�شراء جميع ح�ص�ص الطرف املُ ِّ
للبرتوكيماويات �إذا حدث التق�صري قبل تاريخ الت�شغيل التجاري؛ ( % 80 )2من قيمة ال�سوق العادلة �إذا حدث التق�صري عقب تاريخ الت�شغيل التجاري لكن
يف �أثناء فرتة احلظر؛ �أو ( )3القيمة ال�سوقية العادلة (بح�سب ما يتم تقريره وفق ًا ل�شروط اتفاقية ال�شراكة ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات) �إذا
حدث التق�صري بعد فرتة احلظر؛ �أو
ق�صر بالقيمة ال�سوقية العادلة (بح�سب ما يتم تقريره وفق ًا ل�شروط اتفاقية ال�شراكة) �إذا كانت
ق�صر ب�شراء ح�ص�ص ال�شريك غري املُ ِّ
(ب)	مطالبة الطرف املُ ِّ
ق�صر � % 50أو �أكرث وقت �إنهاء اتفاقية ال�شراكة.
ح�صة الطرف املُ ِّ
تت�ضمن اتفاقية ال�شراكة �ضمانات وتعهدات و�أحكام �أخرى تعترب معتادة التفاقية من هذا النوع .وافقت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات على �ضمان
التزامها مبعايري بيئية حمددة ،من بينها معايري الأداء الواردة يف �إر�شادات البيئة وال�صحة وال�سالمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة التمويل الدولية وجمموعة البنك
الدويل.
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 1 114 114 114 14اتفاقيات الت�سويق ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

يف عام 2013م� ،أبرمت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات اتفاقية ت�سويق لثنائي كلوريد الإيثيلني مع �شركة �سابك ح�صلت مبوجبها �شركة �سابك على احلق
احل�صري لت�سويق  % 100من �إنتاج �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات من عملياتها لإنتاج ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا الكاوية .و�سوف حت�صل �شركة
�سابك لقاء خدمات الت�سويق تلك على ر�سوم ت�سويق .ويجوز ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات �سحب حقوق الت�سويق يف �أي وقت بعد مرور ثالث �سنوات
على الإنتاج التجاري الأويل .ومتتد فرتة هذه االتفاقية حتى� 10 )1( :سنوات عقب تاريخ الإنتاج التجاري؛ �أو ( )2تاريخ االنتهاء املحدد املبني يف �إ�شعار ال�سحب
اخلا�ص ب�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات؛ �أو ( )3عقب الإنهاء املبكر لالتفاقية.
يف عام 2013م� ،أبرمت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات اتفاقية ت�سويق لل�صودا الكاوية مع �شركة �سابك ح�صلت مبوجبها �شركة �سابك على احلق
احل�صري لت�سويق  % 100من �إنتاج �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات من عملياتها لإنتاج ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا الكاوية .و�سوف حت�صل �شركة
�سابك لقاء خدمات الت�سويق تلك على ر�سوم ت�سويق .ويجوز ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات �سحب حقوق الت�سويق يف �أي وقت بعد مرور ثالث �سنوات
على الإنتاج التجاري الأويل .ومتتد فرتة هذه االتفاقية حتى )1( :ذلك الوقت الذي تتطلب فيه م�صفاة الأملنيوم التابعة ملعادن يف مدينة ر�أ�س اخلري ت�سليم كامل
�إنتاج ال�صودا الكاوية (وهو الأمر املتوقع يف الربع الثاين من 2015م)؛ �أو ( )2تاريخ االنتهاء املحدد املبني يف �إ�شعار ال�سحب اخلا�ص ب�شركة ال�صحراء ومعادن
للبرتوكيماويات؛ �أو ( )3عقب الإنهاء املبكر لالتفاقية.
 1 114 114 114 14اتفاقية �شراء الإنتاج مع �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

بتاريخ 2011/05/25م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراء مع �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات وفق ًا ل�شروط اتفاقية ال�شراكة التي �أبرمتها مع �شركة ال�صحراء
والتي تتعهد ال�شركة مبوجبها ب�شراء كميات حمددة من حملول ال�صودا الكاوية املائي ال�صناعي من �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات.
 1 114 114 114 14اتفاقية التمويل مع �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

بتاريخ 2012/11/28م� ،أبرمت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات اتفاقية ت�سهيل �إ�سالمي مع البنك ال�سعودي الفرن�سي� ،أتاح مبوجبها البنك لل�شركة
ت�سهيالت متعددة الأغرا�ض .تت�ألف االتفاقية من ت�سهيل جتاري �إ�سالمي ،ي�ضم ت�سهي ًال لأجل وت�سهي ًال احتياطي ًا وت�سهي ًال مرحلي ًا من �صندوق التنمية �إلى جانب
ت�سهيل ر�أ�س مال عاملُ .يتاح الت�سهيل لأجل من تاريخ الإمتام املايل وحتى تاريخ اال�ستكمال الفعلي �أو حتى تاريخ 2013/12/31م �أيهما ي�أتي �أو ًال .وتاريخ
اال�ستحقاق النهائي هو � 156شهر ًا عقب تاريخ �سداد عقد الإيجار الأول .وتخ�ضع هذه االتفاقية لأنظمة اململكة.
ت�شمل حزمة ال�ضمانات �سندات �أمر يجب ا�ستبدالها كل � 12شهر ًا� ،إلى جانب اتفاق تنازل واتفاقية تعهد وتنازل ،واتفاقيات تنازل عن املتح�صالت املتبقية.
وبالإ�ضافة �إلى ال�شروط املعيارية ،تتحقق حالة الإخفاق يف الظروف التالية:
 الإخفاق املتبادل املتعلق مبديونية مالية �أخرى ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات بحد  20.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي 75.000.000
ريال �سعودي)؛
 التعجيل املتبادل املرتبط مبديونية مالية لل�شركاء بحد  20.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي  75.000.000ريال �سعودي) ل�شركة ال�صحراء
و 70.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي  262.500.000ريال �سعودي) لل�شركة ،قبل تاريخ اال�ستكمال الفعلي �أو تاريخ الإنهاء �أيهما ي�أتي الحق ًا.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك مدفوعات �إلزامية من �أجل:
1.1التعوي�ض (�أي مدفوعات �إنهاء مبوجب وثائق امل�شروع وخالفه) مببلغ يتجاوز  25.000.000دوالر �أمريكي (ي�ساوي  93.750.000ريال �سعودي)؛
2.2التغري يف ال�سيطرة يف �أو قبل التاريخ الواقع بعد �سنتني من تاريخ اال�ستكمال الفعلي �أو توقف �شركة ال�صحراء عن امللكية املبا�شرة ملا ن�سبته % 50
من ر�أ�س املال املُ�صدَ ر ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات� ،أو توقف ال�شركة عن امللكية املبا�شرة ملا ن�سبته  % 50من ر�أ�س املال املُ�صدَ ر ل�شركة
ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات ،وبعد التاريخ الواقع بعد �سنتني من تاريخ اال�ستكمال الفعلي ،توقف �شركة ال�صحراء عن امللكية املبا�شرة ملا ن�سبته
 % 25.5من ر�أ�س املال املُ�صدَ ر ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات �أو توقف ال�شركة عن امللكية املبا�شرة ملا ن�سبته  % 25.5من ر�أ�س املال
املُ�صدَ ر ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات؛ و
3.3وجود عوائد ت�أمني لي�س ل�صندوق التنمية �أولوية عليها.
وبالإ�ضافة �إلى ال�شروط املعيارية ،يت�ضمن الت�سهيل القيود اجلوهرية التالية:
�أ	.ال يجوز ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات القيام ب�أي توزيعات (مبا يف ذلك توزيعات �أرباح احل�ص�ص) �إال يف احلاالت التالية� )1( :إيداع تلك
الأموال يف ح�ساب �سداد مبوجب اتفاقية احل�سابات ،و(� )2إيداع تلك الأموال �إلى ح�ساب الإيرادات يف تاريخ التوزيع؛
ب .عدم حدوث �أي �إخفاق �أو �أي من حاالت الإخفاق �أو ا�ستمرارها؛
ج .معادلة ن�سبة تغطية خدمة الدين ال�سابقة ملقدار � 1.25xأو �أكرب؛
د .متويل ح�ساب احتياطي خدمة الدين وح�ساب خدمة الدين ب�شكل كامل؛
ه .حدوث تاريخ اال�ستكمال الفعلي؛
و .القيام ب�سداد خمطط له �أو �سداد عنا�صر ثابتة؛
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ز .عدم وجود �أي مبلغ م�ؤجل بدون �سداد؛
ح .اعتماد ب�أن جميع املبالغ مبوجب بنود اتفاقية احل�سابات قد مت �سدادها وب�أن الأموال يف ح�ساب النفقات الت�شغيلية والتوفر مبوجب ت�سهيل ر�أ�س املال
العامل كافية للوفاء بالنفقات الت�شغيلية ملدة ال�ستني يوم ًا التالية.
 1 114 114 114 14اتفاقيات القرو�ض بني �صندوق التنمية و�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

بتاريخ 2011/11/30م� ،أبرمت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات اتفاقيتي قرو�ض مع �صندوق التنمية يوفر مبوجبهما ال�صندوق لل�شركة ت�سهيالت لإنتاج
ال�صودا الكاوية والكلور والهيدروكلوريك وثنائي كلوريد الإيثيلني مببلغ �إجمايل حده الأق�صى  600مليون ريال و 300مليون ريال على التوايل .وتاريخ انتهاء ال�سحب
هو 1434/12/29هـ (املوافق 2013/11/02م) ،بينما تاريخ اال�ستحقاق النهائي هو 1442/08/15هـ (املوافق 2021/03/28م) .وتخ�ضع اتفاقية الت�سهيل هذه
لأنظمة اململكة.
ت�ضم حزمة ال�ضمانات �سندات �أمر يلزم �إ�صدارها عند كل عملية �سحب من قبل �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات مببلغ يعادل املبلغ امل�سحوب .ويت�ضمن
الت�سهيل �شروط ًا قيا�سية حلاالت الإخفاق.
وبالإ�ضافة �إلى ال�شروط املعيارية ،يت�ضمن الت�سهيل العديد من القيود اجلوهرية اجلديرة باملالحظة:






قبل توزيع الـ  % 50النهائية من الت�سهيل )1( :يجب ت�سمية �صندوق التنمية باعتباره امل�ستفيد من حقوق امللكية الفكرية لعمليات �إنتاج امل�شروع؛
( )2يجب �أن تقدم �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات بيان ًا تف�صيلي ًا بتكاليف خطوط �إنتاج الإيثيلني والربوبيلني ومياه البحر اخلا�صة
ب�شركة الواحة للبرتوكيماويات و�صيغة تقا�سم التكاليف لتربير التكلفة البالغة  56.250.000ريال �سعودي؛ ( )3يجب �أن تقدم �شركة ال�صحراء
ومعادن للبرتوكيماويات االتفاقية املوقعة النهائية مع �شركة تعدين الأمالح ال�صناعية باجلبيل لتوريد امللح؛ ( )4يجب �أن تقدم �شركة ال�صحراء
ومعادن للبرتوكيماويات اتفاقيات �شراء الإنتاج املنا�سبة بخ�صو�ص �إنتاجها من ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا الكاوية؛ ( )5يجب �أن توظف �شركة
ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات فريق ًا �إداري ًا م�ؤه ًال للم�شروع ،يكون مقبو ًال لدى �صندوق التنمية؛ و( )6يجب �أن تقدم �شركة ال�صحراء ومعادن
للبرتوكيماويات �أدلة على الرتتيب لإتاحة متويل جتاري منا�سب للم�شروع؛ و( )7يجب �أن تقدم �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات موافقة الهيئة
امللكية على ت�شغيل املوقع؛
قبل توزيع الـ  % 20النهائية من الت�سهيل )1( :يجب على �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات �أن تنفذ متطلبات ال�سالمة ال�صناعية التي و�ضعها
�صندوق التنمية و�أن تزود ال�صندوق بالرخ�صة البيئية ال�صادرة عن الهيئة امللكية؛ و( )2يجب على الطرفني جرد املوجودات الثابتة ل�شركة ال�صحراء
ومعادن للبرتوكيماويات و�إعداد قائمة فح�ص ،تظهر نوعها وو�صفها ورقمها امل�سل�سل ومن�ش�أها؛ و
ت�شمل التعهدات املالية الأخرى )1( :بدل �إيجار بحد �أق�صى � 38.500.000سنوي ًا؛ و( )2ن�سبة ر�أ�س مال عامل ال تقل عن  1:1على مدار فرتة
القر�ض؛ (� )3إجمايل املطلوبات � /صايف قيمة املوجودات امللمو�سة ال يزيد عن � 3:1إلى حني ال�سداد؛ ( )4لن يتجاوز احلد الأق�صى لتوزيعات الأرباح
 %25من ر�أ�س املال املدفوع �أو املبلغ م�ستحق ال�سداد ل�صندوق التنمية يف �أية �سنة مالية؛ ( )5احلد الأق�صى للنفقات الر�أ�سمالية  77.000.000ريال
�سعودي �سنوي ًا )6( ،تاريخ الت�شغيل يف الربع الأول من 2013م.

1 114 114 114 14اتفاقية قر�ض بني �صندوق اال�ستثمارات العامة و�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

بتاريخ 1435/02/16هـ (املوافق 2013/12/19م)� ،أبرمت �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات اتفاقية قر�ض مع �صندوق اال�ستثمارات العامة يوفر
مبوجبهما �صندوق اال�ستثمارات العامة لل�شركة ت�سهيالت مل�شروع م�صنع ثنائي كلوريد الإيثلني وال�صودا الكاوية مببلغ �إجمايل حده الأق�صى  176مليون دوالر
(ما يعادل  660مليون ريال) ي�سدد على  26دفعة ن�صف �سنوية مت�ساوية القيمة (كل �ستة �أ�شهر) .تخ�ضع االتفاقية لنف�س القيود وال�شروط التي ترعى ت�سهيالت
امل�شروع املذكورة �أعاله ور�سم عمولة قدرها  + %1.5اليبور بال�سنة.
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 1 114 14ملخص التراخيص
ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على عدد من الرتاخي�ص االن�شائية والت�شغيلية وال�صناعية والتعدينية من بني غريها ،لتمكينها من تنفيذ �أن�شطة �أعمالها �ضمن
امل�شاريع التي تعمل الى تطويرها وا�ستثمارها.
تراخيص التعدين

كما هو مف�صل يف الق�سم رقم « 7-4وحدات �أعمال ال�شركة» مت منح تراخي�ص تعدين لل�شركة و�شركاتها التابعة لأغرا�ض مزاولة كافة الأن�شطة التعدينية .وفيما
يلي قائمة ب�أهم تراخي�ص التعدين احلالية ال�صادرة لل�شركة و�شركاتها التابعة:
جدول رقم ( :)1-14تفا�صيل �أهم تراخي�ص تعدين ال�شركة وال�شركات التابعة
�إ�سم ال�شركة

نوع الرتخي�ص

نطاق الرخ�صة

املدة وتاريخ الإنتهاء

ثمن الإيجار

رقم الرخ�صة

�شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات

تعدين

ا�ستغالل خام الفو�سفات
واملعادن امل�صاحبة يف منطقة
اخلرباء وذلك مل�شروع معادن
وعد ال�شمال.

� 30سنة
2036/07/25م

ق42/

 380.000ريال �سعودي

ال�شركة

حقوق ارتفاق

للك�شف عن خام املغني�سيوم يف
حمافظة �ضرغط.

مدة غري حمددة

ق50/

-

ال�شركة

ال يوجد

ا�ستغالل خام املغني�سيوم يف
حمافظة �ضرغط.

� 30سنة
2030/05/30م

مر�سوم ملكي رقم م8/

 270.000ريال �سعودي

�شركة معادن للفو�سفات

ا�ستغالل

ا�ستغالل خام الفو�سفات و
املعادن امل�صاحبة يف منطقة
اجلالميد.

� 30سنة
2036/07/25م

ق43/

 500.000ريال �سعودي

�شركة معادن للأملنيوم

مواد خام

ا�ستغالل خام الكاولني
والبوك�سيت منخف�ض الكثافة يف
منطقة الزبرية.

� 30سنة
2033/03/27م

ق5/

 280.000ريال �سعودي

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

تعدين

ا�ستغالل خام البوك�سايت

� 30سنة
2037/02/12م

قرار وزاري رقم ق6/

 500.000ريال �سعودي

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

تعدين

ا�ستغالل خام البوك�سايت

� 30سنة
2037/02/12م

قرار وزاري رقم ق7/

 500.000ريال �سعودي

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

تعدين

ا�ستغالل خام البوك�سايت

� 30سنة
2037/02/12م

قرار وزاري رقم ق8/

 477.600ريال �سعودي

�شركة معادن للذهب واملعادن
الثمينة
(مع اال�شارة الى �أن رخ�صة
التعدين ال تزال با�سم برتومني
والتي كانت �سابق ًا �شركة البرتول
اململوكة من قبل احلكومة.
وقد تقدمت ال�شركة بطلب الى
الوزارة من �أجل نقل الرتخي�ص
الى ا�سم �شركة معادن للذهب
واملعادن الثمينة وهو ال يزال حتت
الدرا�سة).

تعدين

ا�ستغالل الذهب والف�ضة
واملعادن امل�صاحبة يف منطقة
مهد الذهب.

� 30سنة
2018/11/13م

مر�سوم ملكي رقم م9/

 110.000ريال �سعودي

�شركة معادن للذهب واملعادن
الثمينة

تعدين

ا�ستغالل خام الذهب واملعادن
امل�صاحبة يف منطقة بلغة.

� 25سنة
2026 /11/2م

مر�سوم ملكي رقم م41/

 390.000ريال �سعودي

�شركة معادن للذهب واملعادن
الثمينة

تعدين

ا�ستغالل الذهب واملعادن
امل�صاحبة يف منطقة
�صخيربات.

� 30سنة
2018/11/13م

مر�سوم ملكي رقم م10/

 250.000ريال �سعودي
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�إ�سم ال�شركة

نوع الرتخي�ص

املدة وتاريخ الإنتهاء

نطاق الرخ�صة

رقم الرخ�صة

ثمن الإيجار

�شركة معادن للذهب واملعادن
الثمينة

تعدين

ا�ستغالل خام الذهب واملعادن
امل�صاحبة يف منطقة الآمار.

� 30سنة
2027/09/12م

مر�سوم ملكي رقم م17/

 50.000ريال �سعودي

�شركة معادن للذهب واملعادن
الثمينة

تعدين

ا�ستغالل خام الذهب والف�ضة
يف منطقة احلجار.

� 30سنة
2028/05/20م

مر�سوم ملكي رقم م3/

 60.000ريال �سعودي

�شركة معادن للذهب واملعادن
الثمينة

تعدين

ا�ستغالل خام الذهب والف�ضة
والنحا�س يف منطقة ال�سوق.

� 20سنة
2032/06/19م

ق145/

 160.000ريال �سعودي

�شركة معادن للذهب واملعادن
الثمينة

تعدين

ا�ستغالل خام الذهب والف�ضة
والنحا�س يف منظقتي الدويحي
واخلرمة.

� 20سنة
2031/10/22م

ق78/

 362.760ريال �سعودي

�شركة معادن للذهب واملعادن
الثمينة

تعدين

ا�ستغالل خام الذهب يف منطقة
�شر�س.

 22مايو 2011م،
� 20سنة،
 21مايو 2031م

ق44/

 10.177.760ريال �سعودي

1 114 14العقارات
1 114 114 14العقارات المملوكة للشركة

متتلك ال�شركة قطع الأرا�ضي حاملة رقم 1034و1035و1036و 1037و1038و 1039و 1040و1041و 1042و 1043و 1044و 1045من املخطط رقم  1324يف حي
امل�صيف بالريا�ض حيث يقع املكتب الرئي�سي لل�شركة .وتبلغ قيمة الأرا�ضي الدفرتية االجمالية( )22.000.000ريال �سعودي .ومتتلك ال�شركة �أي�ضا �أرا�ضي رقم
 1046و1047و 1048و 1049و 1050و 1051و 1052و 1053من املخطط  1324يف حي امل�صيف بالريا�ض وت�ستعمل كمواقف لل�سيارات اخلا�ص مبوظفي وزائري
ال�شركة ،وتبلغ قيمتها الدفرتية ( )39.000.000ريال �سعودي.
 1 114 114 14عقود ايجار الشركة وشركاتها التابعة

�أبرمت ال�شركة و�شركاتها التابعة عدد من عقود االيجار اخلا�صة مب�صانعها ومقراتها الرئي�سية والفرعية .ويو�ضح اجلدول التايل التفا�صيل الرئي�سية لأهم تلك
العقود التي �أبرمتها ال�شركات التابعة لل�شركة:
جدول رقم ( :)2-14التفا�صيل الرئي�سية لأهم تلك العقود التي �أبرمتها ال�شركات التابعة لل�شركة.
�سعر االيجار ال�سنوي

مدة االيجار/تاريخ انتهاء
العقد

امل�ست�أجر

تاريخ العقد

املوقع ووجهة اال�ستعمال

�شركة معادن للفو�سفات

قطعة �أر�ض مب�ساحة  43.983.820م2
يف ر�أ�س اخلري لبناء م�صنع الفو�سفات
والأملنيوم والبنية التحتية.

1430/04/04هـ
(املوافق 2009/03/31م)

ريال واحد خالل �أول
� 35سنة ،من بعدها
تطبق الت�سعرية
املعتمدة من قبل الهيئة
امللكية للجبيل وينبع.

� 35سنة ،جتدد مبوجب
موافقة الطرفني قبل �سنة
واحدة من انتهاء تاريخ
املدة.

�شركة معادن للبنية التحتية

قطعة �أر�ض يف الهيئة امللكية للجبيل وينبع
بحي اجللمودة حيث تقع مكاتب �شركة
معادن للبنية التحتية.

1434/12/19هـ
(املوافق 2013/10/24م)

1.214.455
ريال �سعودي

تنتهي مدة العقد بتاريخ
1467/02/09هـ (املوافق
2040/12/29م).

�شركة معادن ال�صناعية

قطعة �أر�ض يف اجلزء د 6مب�ساحة
114.400م 2يف املدينة املنورة حيث تقع
مكاتب �شركة معادن ال�صناعية.

1430/07/07هـ
(املوافق 2009/06/30م)

114.400
ريال �سعودي

تنتهي مدة العقد بتاريخ
1440/07/06هـ (املوافق
2019/03/13م)

�شركة معادن للذهب واملعادن الثمينة

مكاتب يف برج جتاري يف جدة مب�ساحة
4.152م.2

1432/06/14هـ
(املوافق 2011/05/17م)

4.227.273
ريال �سعودي

تنتهي مدة العقد بعد خم�س
�سنوات من افتتاح الربج.

218

1 114 114 14امتياز األراضي

ح�صلت ال�شركة على حقوق با�ستخدام �أر�ض يف مدينة ر�أ�س اخلري مبوجب �صك امتياز �أرا�ضي �صادر وفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م7/ب بتاريخ 1430/01/01هـ
(املوافق 2008/12/29م) والذي اعتمد ت�سليم الأر�ض من خالل عقد �إيجار طويل الأجل لقطعة �أر�ض حتمل ال�صك رقم  30/14بتاريخ 1430/02/09هـ (املوافق
2009 /02/04م) واقعة يف مدينة ر�أ�س اخلري يف املنطقة ال�شرقية مب�ساحة  43.983.820مرت ًا مربع ًا لل�شركة ل�صالح م�شروعات �شركة معادن للفو�سفات و�شركة
معادن للأملنيوم .والأر�ض م�سجلة ر�سمي ًا با�سم الوزارة .وتبني اتفاقية التنفيذ بني الهيئة امللكية للجبيل وينبع وال�شركة بتاريخ 2012/03/04م حقوق والتزامات
كال الطرفني بالتف�صيل فيما يتعلق با�ستخدام الأر�ض .تبلغ مدة عقد الإيجار � 99سنة تبد�أ يف 1430/04/04هـ (املوافق 2009 /03/31م) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن الأر�ض اخلا�ضعة لعقد الإيجار ال يجوز التنازل عنها للغري دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من الوزارة.
 1 114 114 14االتفاقية اإلطارية الستخدام وخدمات األراضي

بتاريخ 2009/03/31مّ � ،أجرت الوزارة العقار يف مدينة ر�أ�س اخلري �إلى ال�شركة .وتبني اتفاقية الإيجار حقوق ال�شركة يف ا�ستخدام الأرا�ضي مل�شاريع الأملنيوم
والفو�سفات .ثم �أبرمت ال�شركة اتفاقية نقل حقوق مع �شركة معادن للبنية التحتية ،نقلت ال�شركة مبوجبها حقوق ًا معينة فيما يت�صل مبوقع امل�شروع �إلى �شركة
معادن للبنية التحتية ،مبا يف ذلك حق ا�ستخدام موقع امل�شروع ومنح حقوق ا�ستخدام الأجزاء ذات ال�صلة من املوقع مل�ست�أجرين حمددين .ويف 2009/04/28م،
�أبرمت �شركة معادن للبنية التحتية اتفاقية ال�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي مع �شركة معادن للفو�سفات لكي متنح الأخرية حق مزاولة �أن�شطتها على الأر�ض.
وبتاريخ 2009/10/20م� ،أبرمت ال�شركة (نيابة عن �شركات معادن للأملنيوم) اتفاقية ال�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي مع �شركة معادن للبنية التحتية (امل�شار
�إليها بلفظ «االتفاقية الإطارية ال�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي») مبوجب (�أ) امتياز الأرا�ضي ،الذي منح ال�شركة حقوق ًا حمددة ال�ستخدام الأرا�ضي يف مدينة
ر�أ�س اخلري ،و(ب) اتفاقية نقل احلقوق بني ال�شركة و�شركة معادن للبنية التحتية ،والتي منحت الأخرية حقوق ا�ستخدام املوقع يف مدينة ر�أ�س اخلري� ،إلى جانب
منح الغري حقوق ا�ستخدام املوقع.
وقد و�ضعت االتفاقية الإطارية ال�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي �إطار ًا تطور على �أ�سا�سه �شركة معادن للبنية التحتية مناطق حمددة من مدينة ر�أ�س اخلري،
الذي تنوي ال�شركة �أن تطور عليه العديد من م�شاريع الأملنيوم ،مبا يف ذلك �إن�شاء م�صفاة وم�صهر وم�صنع درفلة وم�صنع �أمونيا .ومبوجب اتفاقية الإنهاء بتاريخ
2011/05/25م� ،أنهت ال�شركة و�شركة معادن للبنية التحتية االتفاقية الإطارية ال�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي من �أجل ال�سماح ل�شركة معادن للبنية التحتية
ب�إبرام اتفاقيات منف�صلة مع �شركات معادن للأملنيوم (�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن للدرفلة) وكذا �شركة معادن
للفو�سفات .حتدد العقود املو�ضحة �أدناه دور �شركة معادن للبنية التحتية يف التنمية الإ�ضافية للم�شاريع يف �ضوء حقوق �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن
للفو�سفات يف مدينة ر�أ�س اخلري.
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�أبرمت �شركة معادن للبنية التحتية اتفاقيات ا�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي التالية مع �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن للفو�سفات (امل�شار �إليها جمتمعة
با�سم «اتفاقيات ا�ستخدام الأرا�ضي») ،والتي تتكامل مع االتفاقية الإطارية ال�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي مبدينة ر�أ�س اخلري.
 وت�ؤ�س�س اتفاقية ا�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي املربمة بني �شركة معادن للأملنيوم وامل�ؤرخة يف 2011/06/01م وبني �شركة معادن للبنية التحتية
حلقوق �شركة معادن للأملنيوم يف �إن�شاء وت�شغيل م�صهر للأملنيوم ،بالإ�ضافة �إلى بيان واجبات �شركة معادن للبنية التحتية يف توفري املرافق واخلدمات
العامة.
 وت�ؤ�س�س اتفاقية ا�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي املربمة بني �شركة معادن للدرفلة وامل�ؤرخة يف 2011/06/01م وبني �شركة معادن للبنية التحتية
حلقوق �شركة معادن للدرفلة يف �إن�شاء وت�شغيل م�صنع للدرفلة ،بالإ�ضافة �إلى بيان واجبات �شركة معادن للبنية التحتية يف توفري املرافق واخلدمات
العامة.
 وت�ؤ�س�س اتفاقية ا�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي املربمة بني �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا وامل�ؤرخة يف 2011/06/01م و�شركة معادن للبنية
التحتية حلقوق �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف �إن�شاء وت�شغيل م�صفاة ،بالإ�ضافة �إلى بيان واجبات �شركة معادن للبنية التحتية يف توفري املرافق
واخلدمات العامة.
 وت�ؤ�س�س اتفاقية ا�ستخدامات وخدمات الأرا�ضي املربمة بني �شركة معادن للفو�سفات وامل�ؤرخة يف 2009/04/28م وبني �شركة معادن للبنية التحتية
حلقوق �شركة معادن للفو�سفات يف �إن�شاء وت�شغيل م�صنع للأمونيا ،بالإ�ضافة �إلى بيان واجبات �شركة معادن للبنية التحتية يف توفري املرافق واخلدمات
العامة.
ومتنح اتفاقيات ا�ستخدام الأرا�ضي جميع �شركات معادن للأملنيوم و�شركة معادن للفو�سفات حقو ًقا معينة وت�سهيالت يف مدينة ر�أ�س اخلري من �أجل �إن�شاء وت�شغيل
م�صهر للأملنيوم وم�صنع للدرفلة وم�صنع للأمونيا .وتلتزم �شركة معادن للبنية التحتية بت�صميم و�إن�شاء و�صيانة املرافق العامة للموقع التي �ست�ستخدمها �شركة
معادن للأملنيوم وغريها من م�ست�أجري املوقع مثل الطرق والنقاط الأمنية وتخزين �صهاريج املياه ال�صاحلة لل�شرب.
عاما ،تنتهي يف يونيو 2034م ،مع �إمكانية جتديدها .ويكون �سعر الإيجار متماث ًال مع جميع �شركات معادن
وتبلغ مدة اتفاقيات ا�ستخدام الأرا�ضي يف جمملها ً 35
متدرجا
للأملنيوم و�شركة معادن للفو�سفات ،وهو يعتمد على الر�سوم حمدد ًة باملرت املربع يف ال�سنة امل�ستحقة ل�شركة معادن للبنية التحتية ،على �أن يكون ال�سعر
ً
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بحيث يتزايد كل عدة �سنوات قليلة حتى بلوغ نهاية �أجل العقد االبتدائي .وحتتفظ �شركة معادن للبنية التحتية بحقها يف تعديل الأ�سعار يف حال تقلب امل�صروفات
الر�أ�سمالية عند معدالت تفوق ن�سبة � ،%5أو يف حال �أُدخلت تغيريات على القانون ت�ؤدي �إلى تعديل ح�سابات الأ�سعار.
وال يجوز للأطراف �إنهاء اتفاقيات ا�ستخدام الأرا�ضي من طرف واحد ،بل يجب قيام �سبب وجيه مثل الإخالل اجلوهري �أو الإع�سار من جانب الطرف الآخر
حتى ميكن �إنهاء اتفاقية ا�ستخدام الأرا�ضي ذات ال�صلة .وزيادة على ذلك ،ال يجوز للأطراف التنازل عن حقوقهم مبوجب اتفاقيات ا�ستخدام الأرا�ضي دون
موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر ،با�ستثناء �شركة معادن للبنية التحتية وهي التي يجوز لها التنازل عن حقوقها ل�صالح الهيئة امللكية �أو �أية هيئة حكومية
�أخرى مبوجب اتفاقيات ا�ستخدام الأرا�ضي واخلدمات .ويجوز للأطراف �إنهاء اتفاقية ا�ستخدام الأرا�ضي التي تخ�صهم �إذا حدث تغري يف �أ�صل امللكية من جانب
الطرف الآخر.
ويجب على الأطراف تعوي�ض بع�ضهم ً
بع�ضا عن مطالبات الإ�صابة ال�شخ�صية وامل�سائل البيئية ومطالبات الأطراف الثالثة ،على �أن تظل �شركة معادن للأملنيوم
و�شركة معادن للفو�سفات م�سئولتان عن الأ�ضرار التي يحدثها موظفوها �أو وكال�ؤها يف املرافق العامة .وال يتحمل �أي طرف م�س�ؤولية الطرف الآخر عن اخل�سائر
�أو الأ�ضرار غري املبا�شرة .وتخ�ضع اتفاقيات ا�ستخدام الأرا�ضي لقوانني اململكة ،ويف�صل يف �أي نزاع ين�ش�أ ب�سبب منها يف الريا�ض من طريق التحكيم على ما
تقت�ضيه قواعد التحكيم ال�سعودية.
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الشركة
تسهيل التمويل بالمرابحة القابل إلعادة السحب
التسهيل

بتاريخ 2012/12/18م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية متعددة الأغرا�ض لت�سهيالت التمويل باملرابحة مببلغ �أق�صى ي�صل يف جممله �إلى  9مليار ريال �سعودي مع البنوك
التجارية التالية:
 �شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار  1.275.000.000 -ريال �سعودي
 البنك العربي الوطني  750.000.000 -ريال �سعودي
 بنك البالد  1.275.000.000 -ريال �سعودي
 بنك اجلزيرة  150.000.000 -ريال �سعودي
 البنك ال�سعودي الفرن�سي  1.275.000.000 -ريال �سعودي
 بنك الريا�ض  1.275.000.000 -ريال �سعودي
 جمموعة �سامبا املالية  1.275.000.000 -ريال �سعودي
 البنك الأهلي التجاري  1.275.000.000 -ريال �سعودي
 جي بي مورجان ت�شي�س  150.000.000 -ريال �سعودي
 البنك ال�سعودي الربيطاين  150.000.000 -ريال �سعودي
 البنك ال�سعودي لال�ستثمار  150.000.000 -ريال �سعودي
وقد �أتيحت الت�سهيالت منذ 2012/12/18م وهي قائمة حتى 2017/11/18م ،على �أن يكون تاريخ اال�ستحقاق النهائي 2017/12/18م .وتخ�ضع الت�سهيالت
للقانون املعمول به يف اململكة.
حزمة الضمانات وحاالت اإلخفاق

ً
�شروطا معيارية حلاالت الإخفاق والإنهاء .ومع ذلك ،ال تن�ش�أ حالة التعجيل
ت�ضمنت حزمة ال�ضمان اخلا�صة باتفاقية الت�سهيالت �سندات �أمر .وي�شمل الت�سهيل
املتبادل �إال حينما تتجاوز املديونية املالية لل�شركة حدً ا معي ًنا ،دون االرتباط باملديونية املالية لأية �شركة تابعة .وبالإ�ضافة لذلك ،ميكن التعجيل بالت�سهيالت يف
�أي وقت يف حال ا�ستمرار الإخفاق.
القيود المادية

يجوز لل�شركة ا�ستخدام ت�سهيل املرابحة (كواحد من الت�سهيالت) يف �أي وقت بكتابة �أمر �شراء رهن ًا بعدة �شروطها منها (� )1أال يتجاوز عدد قرو�ضها العالقة
يوما.
 10قرو�ض يف �أي وقت؛ (� )2أال يكون لديها قر�ض تقل قيمته عن  100.000.000ريال �سعودي؛ ( )3عدم احل�صول على �أكرث من قر�ض يف مدة تبلغ ً 30
وي�شمل الت�سهيل كذلك تعهدات مالية ،منها:


يجب �أن حتتفظ ال�شركة بن�سبة �إجمايل �صايف الدين �إلى �صايف الأ�صول امللمو�سة مبعدل .1:3
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ال يجوز لل�شركة دفع �أي توزيعات �أرباح متى كان معدل الإيرادات قبل الفوائد وال�ضرائب و�إهالك الأ�صول وا�ستهالك الديون (� )EBITDAإلى تكاليف
التمويل يقل عن 1:3؛
تخترب التعهدات املالية كل �ستة �أ�شهر عند ت�سليم القوائم املالية ال�سنوية والن�صف ال�سنوية.
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اتفاقية تخصيص وتوزيع األصول

بتاريخ 2011/04/26م� ،أبرمت ال�شركة و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للبنية التحتية اتفاقية لتخ�صي�ص وتوزيع الأ�صول،
ومبقت�ضاها اتفق الأطراف على تخ�صي�ص ح�ص�صهم ذات ال�صلة مب�سائل التمويل والت�صميم والتوريد والإن�شاء ،وم�س�ؤولياتهم ذات ال�صلة بامللكية والت�شغيل
و�صيانة املرافق الكهربائية التي توفرها ال�شركة ال�سعودية للكهرباء التي ت�سمح بت�صدير وبيع الكهرباء من مدينة ر�أ�س اخلري و�إليها.
اتفاقية االستشارات مع ماكينزي آند كومباني

بتاريخ 2013/01/30م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ا�ست�شارات مع ماكينزي �آند كومباين لتوفري اخلدمات اال�ست�شارية ذات ال�صلة مب�شروع «�إتقان» يف ال�شركة ،وهو
الذي يهدف �إلى التطوير املهني داخل ال�شركة يف �ضوء تو�سع حجم ونطاق عمليات ال�شركة .ومدة العقد غري حمددة مع اال�شارة يف العقد الى مدة تقديرية من
ثالث �إلى خم�س �سنوات.
ويجوز لل�شركة التنازل عن حقوقها ومنافعها لل�شركات التابعة لها دون موافقة م�سبقة من ماكينزي �آند كومباين ،على �أال يجوز ملاكينزي �آند كومباين التنازل عن
حقوقها ومنافعها دون موافقة ال�شركة .وبالإ�ضافة لذلك ،يجوز لل�شركة �إنهاء االتفاقية من طرف واحد ب�إر�سال �إخطار خطي �إلى ماكينزي �آند كومباين مدته 30
يوما .ويجوز للطرفني �إنهاء االتفاقية يف حال حدوث �إخالل جوهري �أو يف حاالت الإع�سار .وال ي�صح لأي من الطرفني حتمل الأ�ضرار غري املبا�شرة التي يت�سبب
ً
فيها الطرف الآخر ،على �أال يتجاوز �إجمايل م�س�ؤولية ماكينزي �آند كومباين جتاه ال�شركة �سعر التعاقد.
اتفاقية تحويل الطاقة

�أبرمت ال�شركة اتفاقية لتحويل الطاقة («ي�شار �إليها با�سم «اتفاقية حتويل الطاقة») مع امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة بتاريخ 2009/10/10م ،وهي تق�ضي
ب�أن ت�ضطلع امل�ؤ�س�سة بتمويل و�شراء و�إن�شاء وت�شغيل مولد للكهرباء وحمطة لتحلية مياه البحر يف مدينة ر�أ�س اخلري ،مبا يف ذلك نقل الكهرباء واملياه ومرافق
توريد الغاز .وعند متام ذلك ،من املتوقع �أن توفر امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة  1350ميجاوات وكذلك  25.000مرت مكعب من املياه يف اليوم مقابل ر�سوم
تدفعها ال�شركة .و�سوف تُنقل اتفاقية حتويل الطاقة �إلى �شركة معادن للأملنيوم مبوجب �إخطار تر�سله ال�شركة �إلى امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة وموافقة
الأخرية على هذا التجديد.
البنى التحتية المشتركة

�أبرمت ال�شركة اتفاقية تعاون ال�ستخدام البنى التحتية امل�شرتكة مع �شركة �ألكوا و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن
للدرفلة ،ومبقت�ضاها اتفقت ال�شركات التابعة ل�شركة معادن للأملنيوم على توزيع الواجبات والتكاليف واحلقوق ذات ال�صلة بالأعمال املزمع تنفيذها ،وكذا املرافق
املقرر ا�ستخدامها ،وتوزيع املنافع (الغاز والكهرباء واملياه) كجزء من م�شروع الأملنيوم .و�سوف تظل اتفاقية البنى التحتية امل�شرتكة بني �شركة �ألكوا وال�شركات
التابعة ل�شركة معادن للأملنيوم �سارية ما مل يعمد �أحد الطرفني �إلى �إنهائها وف ًقا ملا ورد يف �شروطها.

1 114 14عقود األطراف ذات العالقة
يعترب �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي من كبار امل�ساهمني يف ال�شركة بحيث ميلك ن�سبة  %50من �أ�سهم ر�أ�سمالها .وتتعاقد ال�شركة وال�شركات التابعة لها
ب�صفة منتظمة مع �صندوق اال�ستثمارات العامة وال�شركات التي يكون �شريك ًا �أو م�ساهم ًا فيها وغريها من ال�شركات التابعة فيما يتعلق ببيع منتجات املجموعة
وتوفري اخلدمات ذات ال�صلة .وت�ؤكد ال�شركة على �أن عمليات بيع منتاجتها لأطراف ذات عالقة تتم على ا�س�س جتارية.
ويف هذا اخل�صو�ص �أبرمت �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة
معادن للدرفلة اتفاقيات ت�سهيالت ائتمانية مع �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي �ضمن متويل امل�شاريع اخلا�صة بتلك ال�شركات .وللمزيد من التفا�صيل
عن اتفاقيات التمويل املربمة مع �صندوق اال�ستثمارات العامة والعقود الأخرى املربمة مع �شركات تابعة راجع الق�سم رقم « 1-14املعلومات القانونية  -العقود
اجلوهرية» من هذه الن�شرة .وملزيد من التفا�صيل حول الأثر املايل لعقود الأطراف ذات العالقة هذه ،يرجى مراجعة الق�سم رقم« 6-6مناق�شة الإدارة وحتليلها
للمركز املايل ونتائج العمليات  -معامالت الأطراف ذات العالقة» من هذه الن�شرة.
ويقوم املجل�س واجلمعية العامة لل�شركة و�شركات املجموعة ذات ال�صلة باملوافقة على عقود الأطراف ذات العالقة واعتمادها بح�سب النظام ،با�ستثناء العقود
املربمة مع �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي ب�صفته جهة حكومية باال�ضافة الى التعامالت مع ال�شركات التابعة التي ت�ستوجب فقط موافقة املجل�س.
وعلى الرغم من ما جاء �أعاله مل تربم ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة ،وال يتوقع �أن تربم� ،أي عقود �أو ترتيبات مع �أع�ضاء املجل�س �أو �سكرتري املجل�س �أو الإدارة
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العليا �أو �أي من �أقربائهم فيما يتعلق ب�أعمال ال�شركة �أو �أي كيان تابع لها .ووفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وامل�ستندات الت�أ�سي�سية الأخرى ،يقر جمل�س �إدارة ال�شركة
ب�أنه ال توجد:






�أي �صالحيات لدى �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي بالت�صويت على عقد �أو اقرتاح له فيه م�صلحة جوهرية.
�أي �صالحيات تعطي �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على مكاف�آت متنح له.
�أي �صالحيات تتيح لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو الرئي�س التنفيذي االقرتا�ض من ال�شركة.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بالتزامه ب�أحكام املادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بالتزامه ب�أحكام املادة  69و 70نظام ال�شركات.

1 114 14العالمات التجارية والملكية الفكرية
مبا ان الو�ضع التناف�سي لل�شركة يعتمد ،من بني عوامل �أخرى ،على قدرتها على حماية وا�ستخدام �أ�صولها غري امللمو�سة ،فعمدت ال�شركة �إلى حماية ا�سمها
التجاري والعالمات التجارية التالية عن طريق الت�سجيل لدى مكتب العالمات التجارية ال�سعودية بوزارة التجارة وال�صناعة:
 عالمة «�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)» باللغتني العربية واالنكليزية م�سجلة با�سم ال�شركة لدى وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة
بالفئة  37مبوجب �شهادة ت�سجيل م�ؤرخة يف 1420/03/01هـ (املوافق 1999/06/15م) وم�سجلة برقم  25/480وتبلغ مدة احلماية مبوجب ال�شهادة
املذكورة ع�شر �سنوات من تاريخ الت�سجيل.
 عالمة «�شركة معادن للفو�سفات» باللغتني العربية واالنكليزية م�سجلة با�سم �شركة معدن للفو�سفات لدى وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة بالفئة 1
مبوجب �شهادة ت�سجيل م�ؤرخة يف 1431/04/26هـ (املوافق 2010/04/11م) وم�سجلة برقم  48/1154وتبلغ مدة احلماية مبوجب ال�شهادة املذكورة
ع�شر �سنوات من تاريخ الت�سجيل.
 عالمة «يلمع» باللغتني العربية واالنكليزية م�سجلة با�سم �شركة معادن للأملنيوم لدى وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة بالفئة  6مبوجب �شهادة
ت�سجيل م�ؤرخة يف 1433/04/25هـ (املوافق 2012/03/18م) وم�سجلة برقم 20/1338و 21وتبلغ مدة احلماية مبوجب ال�شهادة املذكورة ع�شر
�سنوات من تاريخ الت�سجيل.
باال�ضافة الى العالمات املذكورة �أعاله فقد قامت ال�شركة بت�سجيل ون�شر �إ�سمها التجاري وعالمتها التجارية « �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)» لدى
اجلهات املخت�صة يف االحتاد الأوروبي كما تقدمت بطلبات لدى اجلهات املخت�صة يف دول عدة �أخرى من �أجل حماية وت�سجيل الإ�سم التجاري والعالمة التجارية
نف�سها .وقد متت املوافقة والن�شر يف كل من ليبيا ونيوزيالندا وال�سودان واالمارات العربية املتحدة والفييتنام .اما يف دول �أخرى كمملكة البحرين وال�صني وم�صر
والهند واليابان والكويت وعمان وقطر والواليات املتحدة االمريكية ف�إن تلك الطلبات ال تزال قيد الدر�س من قبل اجلهات املخت�صة يف كل دولة.

1 114 14التأمين
حتتفظ ال�شركة و�شركاتها التابعة بوثائق الت�أمني التي تغطي خمتلف �أنواع املخاطر املرتبطة ب�أعمالها كالت�أمني على املمتلكات (كافة املخاطر) ،وانقطاع الأعمال،
وتعطل املعدات ،وامل�سئولية العامة ،والنقل باملركبات والنقل الربي والبحري ،والت�أمني على احلياة واحلوادث ال�شخ�صية والنفقات العالجية .وت�شتمل تلك التغطية
على �سبيل املثال ال احل�صر احلرائق واالنفجار ،والإ�صابة بالربق والعوا�صف والأعا�صري والدمار والأ�ضرار املتعمدة ،و�أحداث ال�شغب والإ�ضرابات العمالية
وت�سريح العمالة ،والقالقل االجتماعية ،والأ�ضرار الكهربائية وال�سرقات.
كما متتلك ال�شركة بولي�صة ت�أمني �شاملة �ضد امل�سئولية العامة بحد خ�سارة يبلغ  2.40مليار ريـال �سعودي ،حيث توفر الغطاء الت�أميني �ضد امل�سئولية القانونية عن
الت�سبب يف �أي �إ�صابة بدنية �أو وفاة �أي �أطراف ثالثة �أو �إحلاق الأ�ضرار مبمتلكاتهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك متتلك ال�شركة بولي�صة ت�أمني على املركبات لأ�سطولها العام
ويبلغ احلد الأق�صى للخ�سارة الإجمالية مبلغ  10مليار ريـال �سعودي .كما تعاقدت ال�شركة مع �شركة �أي �أو �أن كم�ست�شار ت�أميني وو�سيط للتعاقد لل�شركة بغر�ض
�إدارة برامج الت�أمني للم�شاريع احلالية ،بالإ�ضافة �إلى امل�شاريع اجلديدة ،مبا يف ذلك م�شروع وعد ال�شمال.
ويتم متابعة املخاطر التي قد تواجهها ال�شركة من خالل درا�سات دورية للمخاطر يجريها متعهدو اكتتاب بوال�ص الت�أمني و�شركات �إعادة الت�أمني بالتعاون مع
�إدارة ال�شركة ومهند�سيها.
يلخ�ص اجلدول التايل نوع ونطاق التغطية لوثائق الت�أمني التي حتتفظ بها ال�شركة و�شركاتها التابعة:
جدول رقم ( :)3-14نوع ونطاق التغطية لوثائق الت�أمني التي حتتفظ بها ال�شركة و�شركاتها التابعة
ا�سم ال�شركة
املجموعة

نطاق فرتة التغطية

نوع التغطية

من 2014/06/01م
ولغاية 2015/05/30م

الت�أمني على ال�شحنات البحرية
العامة.
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نطاق املبالغ امل�ؤمنة
 8.758.125.000ريال �سعودي

ا�سم ال�شركة

نطاق فرتة التغطية

نوع التغطية

نطاق املبالغ امل�ؤمنة

�شركة معادن للفو�سفات

الت�أمني على انقطاع الأعمال وتعطل
املعدات وم�س�ؤولة الأطراف الثالثة

من2013/11/01م
ولغاية 2014/10/31م

من  93.750.000ريال �سعودي
ولغاية  19.486.596.307.50ريال �سعودي

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

الت�أمني على ال�شحنات البحرية
وخماطر االن�شاء وم�س�ؤولية الأطراف
الثالثة الوا�سعة

من
2013/12/01م
ولغاية 2017/01/01م

من  150.000.000ريال �سعودي
ولغاية  26.625.000.000ريال �سعودي

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

الت�أمني على ال�شحنات البحرية
وخماطر االن�شاء وم�س�ؤولية الأطراف
الثالثة الوا�سعة

من
2011/05/31م
ولغاية
2014/12/31م

من 75.000.000
ريال �سعودي
ولغاية  9.783.750.000ريال �سعودي

�شركة معادن للأملنيوم

الت�أمني على املمتلكات (كافة
املخاطر) وانقطاع الأعمال وم�س�ؤولية
الأطراف الثالثة

من
214/06/27م
ولغاية
2015/06/27م

من 375.000.000
ريال �سعودي
ولغاية  6.206.250.000ريال �سعودي

�شركة معادن للدرفلة

الت�أمني على ال�شحنات البحرية
وخماطر االن�شاء وم�س�ؤولية الأطراف
الثالثة الوا�سعة

من
2010/05/20م
ولغاية
2014/12/31م

من 75.000.000
ريال �سعودي
ولغاية  7.072.500.000ريال �سعودي

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �إيرادات
البالب

الت�أمني على املمتلكات (كافة
املخاطر) وانقطاع الأعمال وامل�س�ؤولية
العامة واجلرائم وخماطر االن�شاء

من 2012/02/20م
ولغاية
2015/05/31م

من  25.000.000ريال �سعودي
ولغاية  1.533.322.310ريال �سعودي

�شركة املعادن ال�صناعية

الت�أمني على املمتلكات وانقطاع
االعمال واملطالبات

من
2014/01/01م
ولغاية
2014/12/31م

من  23.904.855ريال �سعودي
ولغاية  284.810.081ريال �سعودي

�شركة معادن للبنية التحتية

الت�أمني على املمتلكات وخماطر
االن�شاء

من
2013/04/21م
ولغاية
2016/08/20م

من  1.031.164.342ريال �سعودي
ولغاية  1.047.106.636ريال �سعودي

�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

الت�أمني على املمتلكات (كافة
املخاطر) وانقطاع الأعمال وم�س�ؤولية
الأطراف الثالثة

من
2014/01/31م
ولغاية
2015/01/01م

من 375.000.000
ريال �سعودي
ولغاية 2.632.796.250
ريال �سعودي

1 114 14التقاضي
ي�ؤكد �أع�ضاء املجل�س والإدارة العليا �أن ال�شركة وكافة �شركاتها التابعة لي�ست طرف ًا ،يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار احلالية ،يف �أي نزاع ق�ضائي �أو حتكيم �أو دعاوى �إدارية
من �ش�أنها ،ب�شكل فردي �أو جماعي� ،أن يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على مركزها املايل ونتائج عملياتها .وبالإ�ضافة لذلك ،وبقدر علم املجل�س والإدارة العليا،
ال توجد نزاعات ق�ضائية متوقعة �أو مرتقبة وال دعوى حتكيم �أو دعاوى �إدارية من �ش�أنها ،ب�شكل فردي �أو جماعي� ،أن يكون لها ت�أثري جوهري �سلبي على مركزها
املايل ونتائج عملياتها.
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1515إفادات الخبراء
قدم امل�ست�شارون الواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحة (ي) و(ل) موافقتهم اخلطية لإدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم وافاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ومل يتم
�سحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار .كما �أنه لي�س لأي من امل�ست�شارين �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقربائهم �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف
ال�شركة.
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1616شروط وتعليمات االكتتاب
مت التقدم بطلب لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.
يجب على جميع الأ�شخا�ص امل�ستحقني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية قبل ا�ستكمال منوذج طلب االكتتاب .حيث يعترب التوقيع على منوذج طلب االكتتاب
وتقدميه �إلى اجلهة امل�ستلمة مبثابة �إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب ُيعترب اتفاقية ملزمة بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق.

1 116 16االكتتاب في األسهم الجديدة
وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف 1436/01/20هـ (املوافق 2014/11/13م) على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية .ووفق ًا لهذه
الن�شرة� ،سوف تُطرح � 243.478.261أ�سهم جديدة بقيمة ا�سمية  10ريـال �سعودي لل�سهم الواحد لالكتتاب من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ب�سعر طرح
 23ريـال �سعودي لل�سهم الواحد .و�سوف تُخ�ص�ص الأ�سهم اجلديدة على �أ�سا�س �سهم جديد واحد لكل حق �أولوية من �أ�سهم حقوق الأولوية التي يتم ممار�ستها
على نحو كامل و�صحيح.
�سوف ت�صدر حقوق الأولوية �إلى امل�ساهمني املقيدين كما يف تاريخ الأحقية بواقع حق �أولوية واحد ( )1لكل � 3.8سهم مملوك لل�شركة يف ذلك التاريخ بحيث تكون
قيمة الطرح الإجمالية  5.600.000.000ريال �سعودي.
و�سيكون االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على النحو التايل:
 1 116 116 16مرحلة االكتتاب األولى وفترة تداول حقوق األولوية
 1 116 116 116 16مرحلة االكتتاب الأولى:

يف الفرتة من يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) حتى يوم اخلمي�س 1436/02/05هـ (املوافق 2014/11/27م) ويتاح خاللها للم�ساهمني
املقيدين فقط ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة من خالل ممار�سة حقوقهم املن�صو�ص عليها يف مرحلة االكتتاب الأولى .و�سوف
تتم املوافقة على االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة� ،شريطة ا�ستمرار امتالك امل�ساهمني املقيدين حلقوق �أولوية كافية يف حمافظهم يف نهاية فرتة التداول .وتتزامن
مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي ميكن خاللها للم�ساهمني املقيدين واجلمهور التداول يف حقوق الأولوية.
�سيتم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب االكتتاب �إلى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تعبئة منوذج االكتتاب �أو من خالل ال�صراف �آيل �أو
الهاتف �أو االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة الذين يقدمون هذه اخلدمات �إلى املكتتبني .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه �إذا كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق
�أولوية يف نهاية فرتة التداول �أقل من عدد احلقوق املطلوبة لعدد الأ�سهم اجلديدة التي مت االكتتاب فيها خالل املرحلة ذاتها ،ف�سيتم رف�ض طلب اكتتابه ب�شكل كلي
�أو جزئي .و�سوف يتم �إبالغ امل�ساهمني امل�سجلني بهذا الرف�ض كما �سيتم �إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد� .إذا كان هناك �شخ�ص
م�ستحق ميلك يف نهاية فرتة التداول عدد حقوق �أولوية �أقل من العدد املطلوب للأ�سهم اجلديدة ف�سيتم رف�ض طلب اكتتاب ذلك ال�شخ�ص كلي ًا �أو جزئي ًا و�سيتم
�إ�شعاره بالرف�ض و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض من قبل اجلهة امل�ستلمة.
 1 116 116 116 16فرتة التداول:

الفرتة من يوم الثالثاء 1436/01/25هـ (املوافق 2014/11/18م) و�سوف ت�ستمر حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س 1436/02/05هـ (املوافق 2014/11/27م).
تقوم تداول بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ويو�ضع رمز منف�صلة حلقوق الأولوية امل�صدرة (منف�صلة عن رمز تداول الأ�سهم
القائمة) .و�سيعمد نظام تداول �إلى �إلغاء رمز حقوق الأولوية لل�شركة مبجرد انتهاء فرتة التداول.
ت�شمل هذه الفرتة اخليارات التالية:
ميلك امل�ساهمون املقيدون اخليارات التالية يف مرحلة االكتتاب الأولى وفرتة التداول:
 االحتفاظ مبخ�ص�صاتهم من حقوق الأولوية وممار�سة تلك احلقوق لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة؛
 بيع خم�ص�صاتهم من حقوق الأولوية �أو جزء منها من خالل تداول؛
 �شراء حقوق �أولوية �إ�ضافية يف تداول .ال يكون االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة متاح ًا �إال خالل مرحلة االكتتاب الثانية ،عن طريق تعبئة منوذج طلب
اكتتاب �أو من خالل ال�صراف �آيل �أو الهاتف �أو االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى �إحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات �إلى عمالئهم؛ �أو
 عدم اتخاذ �أي �إجراء فيما يتعلق ب�إ�صدار حقوق الأولوية� ،سواء ببيع احلقوق �أو ممار�سة احلق يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة� .سوف يتم طرح الأ�سهم
املتبقية الناجتة من عدم ممار�سة امل�ساهمني املقيدين للحقوق �أو بيعها يف تداول خالل فرتة الطرح املتبقي.
يجوز لأولئك الذين ا�شرتوا حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة تداولها �إما عن طريق بيعها �أو �شراء جزء منها �أو جميعها .ويف حال ا�شرتوا تلك احلقوق و�أودعوها
�إلى حقوقهم خالل هذه الفرتة ،فال يجوز لهم ممار�سة حق الأولوية واالكتتاب يف �أ�سهم جديدة �إال يف مرحلة االكتتاب الثانية.
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 1 116 116 16مرحلة االكتتاب الثانية والطرح المتبقي
 1 116 116 116 16مرحلة االكتتاب الثانية:

يف الفرتة من يوم الأحد 1436/02/08هـ (املوافق 2014/11/30م) حتى يوم الثالثاء 1436/02/10هـ (املوافق 2014/12/02م) يجوز جلميع �أ�صحاب حقوق
الأولوية� ،سواء م�ساهمني مقيدين �أو م�شرتين حلقوق الأولوية خالل فرتة التداول ،ممار�سة حقهم يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة عن طريق تعبئة منوذج اكتتاب
�أو من خالل ال�صراف الآيل �أو الهاتف �أو االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى �أحد اجلهات امل�ستلمة الذين يقدمون هذه اخلدمات �إلى عمالئهم.
ميكن �أن ي�ستمر امل�ساهمون املقيدون الذين مل يكتتبوا يف الأ�سهم اجلديدة يف ال�شركة �سواء ب�شكل كلي �أو جزئي خالل مرحلة االكتتاب الأولى يف ممار�سة حقهم
خالل هذه املرحلة .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا ا�شرتوا حقوق ًا �إ�ضافية �أثناء فرتة التداول ،فيجوز لهم ممار�سة حقوقهم واالكتتاب يف �أ�سهم جديدة خالل مرحلة
االكتتاب الثانية .وال يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه الفرتة.
ويف حال وجود �أ�سهم متبقية بعد مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية� ،سيكون على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ممن مت دعوتهم من قبل مدراء االكتتاب
تقدمي عرو�ض ل�شراء الأ�سهم املتبقية .وميكن للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية تقدمي هذه العرو�ض من ال�ساعة � 10:00صباح ًا من يوم االحد 1436/02/15هـ (املوافق
2014/12/07م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/02/16هـ (املوافق 2014/12/08م)� .سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ح�سب �سعر طرح الأ�سهم اجلديدة الذي تقدمه هذه امل�ؤ�س�سات ،مع �إعطاء الأولوية يف تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم
�أعلى �سعر طرح ،حتى يتم تخ�صي�ص جميع الأ�سهم املتبقية .كما �سيتم توزيع الأ�سهم املتبقية بالتنا�سب بني امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تطرح بنف�س ال�سعر.
و�سيتم جمع ك�سور ا�ستحقاقات الأ�سهم اجلديدة ،وطرحها للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل الطرح املتبقي .وتوزع جميع املتح�صالت الناجتة عن بيع الأ�سهم املتبقية
وك�سور الأ�سهم حتى �سعر الطرح املدفوع على ال�شركة وتوزع �أي متح�صالت تزيد على �سعر الطرح على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كلي ًا �أو جزئي ًا يف
الأ�سهم اجلديدة ،ويكون ذلك بالتنا�سب مع ا�ستحقاقهم يف تاريخ 1436/02/26هـ (املوافق 2014/12/18م).

1 116 16التعهد بتغطية االكتتاب
يف حال مل ت�ش ِرت امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الأ�سهم املتبقية ،ف�سيتم تخ�صي�ص هذه الأ�سهم لكل من �شركة �سامبا لال�ستثمار و�إدارة الأ�صول (�سامبا كابيتال) (ب�صفتها
متعهد تغطية االكتتاب الرئي�سي) و�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية وجي �آي بي كابيتال املحدودة و�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (ب�صفتهم متعهدي تغطية
االكتتاب الإ�ضافيني) والذين �سيقومون جميع ًا ب�شراء تلك الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح (راجع الق�سم رقم« 18التعهد بتغطية االكتتاب» من هذه الن�شرة).

1 116 16االنتهاء من إصدار الحقوق والتداول
بعد االنتهاء من �إ�صدار حقوق الأولوية� ،سي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة  11.684.782.610ريـال �سعودي و�سيكون لدى ال�شركة � 1.168.478.261سهم م�صدر.
و�سوف تُ�ستخدم متح�صالت االكتتاب يف امل�ساعدة يف متويل ا�ستثمارات ال�شركة يف عملياتها ذات ال�صلة بالفو�سفات ،وخ�صو�ص ًا م�شروع وعد ال�شمال ،وموا�صلة
متويل عمليات الأملنيوم ذات ال�صلة ،وخ�صو�ص ًا املنجم وامل�صفاة اجلاري بنا�ؤهما من قبل �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (راجع الق�سم الرقم 10
"ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب" من هذه الن�شرة)� .سيتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي يف تاريخ التخ�صي�ص ،واملقرر يف تاريخ 1436/02/19هـ (املوافق
2014/12/11م) على �أبعد تقدير (راجع الق�سم "تواريخ مهمة للمكتتبني" من هذه الن�شرة).

1 116 16تداول األسهم الجديدة في السوق:
1 116 16األشخاص المؤهلون الذين ال يكتتبون في األسهم الجديدة:
عدلت تداول �سعر الأ�سهم عند نهاية التداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،وبعد موافقة امل�ساهمني على زيادة ر�أ�س املال ،لي�صبح  33.27ريـال �سعودي
لل�سهم الواحد لعك�س قيمة االكتتاب وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة وفق ًا لهذه الن�شرة ،بالإ�ضافة �إلى القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة يف وقت الإغالق .وهذا
ميثل انخفا�ض ًا يف ال�سعر بواقع  2.70ريـال �سعودي لل�سهم الواحد عن �سعر الأ�سهم قبل التعديل لإ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية.
�سوف يتعر�ض امل�ساهمون املقيدون الذين ال ي�شاركون ب�شكل كلي �أو جزئي يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النخفا�ض يف ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة وقيمة الأ�سهم
التي ميتلكونها حالي ًا .وبالتايل قد يتكبد الأ�شخا�ص امل�ستحقون الذين مل يكتتبوا يف حقوق الأولوية ومل يبيعوا حقوقهم خ�سائر .ومل يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقون
الذين ال يكتتبون يف الأ�سهم اجلديدة على �أي تعوي�ض عند عدم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،با�ستثناء احل�صول على تعوي�ضات نقدية ن�سبية من متح�صالت البيع
الزائد عن �سعر الطرح املدفوع للأ�سهم املتبقية (�إن وجدت).
�إذا �أرادت امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح� ،أو �إذا مل يريدوا االكتتاب فيها وبنا ًء عليه ا�شرتى متعهدو تغطية االكتتاب الأ�سهم املتبقية
ب�سعر الطرح ،فلن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقون غري امل�شاركني على �أي تعوي�ضات.
ولن تُدفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) �سوى �إلى الأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كلي ًا �أو جزئي ًا يف الأ�سهم اجلديدة وامل�ساهمني امل�ستحقني لك�سور الأ�سهم.
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1 116 16عملية االكتتاب
�سي�صبح منوذج طلب االكتتاب متاح ًا للمكتتبني يف فروع اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل مواقعهم الإلكرتونية .يجب على امل�ساهمني املقيدين الذين يريدون
ممار�سة حقهم الكامل واالكتتاب يف جميع الأ�سهم اجلديدة التي يحق لهم االكتتاب بها ،تعبئة منوذج طلب اكتتاب كامل وتقدميه ،بجانب �أموال االكتتاب مقابل
ا�ستحقاقهم الكامل والوثائق املرفقة املطلوبة� ،إلى �أحد اجلهات امل�ستلمة �أثناء مرحلة االكتتاب الأولى ،على الرغم من �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص ميكنهم �أي�ض ًا تقدمي
منوذج طلب االكتتاب خالل مرحلة االكتتاب الثانية.
ويجب على جميع الأ�شخا�ص امل�ستحقني الآخرين الذين يرغبون يف ممار�سة حقهم الكامل واالكتتاب يف جميع الأ�سهم اجلديدة التي يحق لهم االكتتاب بها ،تعبئة
منوذج طلب اكتتاب كامل وتقدميه ،بجانب �أموال االكتتاب مقابل ا�ستحقاقهم الكامل والوثائق املرفقة املطلوبة� ،إلى �أحد اجلهات امل�ستلمة �أثناء مرحلة االكتتاب
الثانية.
و�سوف يح�سب عدد اال�سهم التي يحق لل�شخ�ص امل�ستحق االكتتاب بها ا�ستناد ًا �إلى عدد احلقوق اململوكة له قبل �إغالق مرحلة االكتتاب الثانية .ويبلغ �سعر طرح
الأ�سهم اجلديدة  23ريـال �سعودي لل�سهم الواحد .وبنا ًء على ذلك �سوف ُت�سب �أموال االكتتاب التي يجب على املكتتب دفعها مقابل الأ�سهم اجلديدة من خالل
�ضرب عدد حقوق الأولوية اململوكة للمكتتب قبل �إغالق مرحلة االكتتاب الثانية يف  23ريـال �سعودي.

1 116 16إقرارات
من خالل تعبئة املُكتتب لنموذج طلب االكتتاب وت�سليمها ف�إنه يقر مبا يلي:






قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة له مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الأخرى املذكورة يف الطلب والن�شرة؛
ب�أنه اطلع على الن�شرة وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها؛
قبوله للنظام الأ�سا�سي وكافة تعليمات و�شروط االكتتاب املذكورة يف الن�شرة وطلب االكتتاب؛
ب�أنه مل يكتتب �أو �أي من �أفراد �أ�سرته املذكورين بطلب االكتتاب بحقوق الأولوية يف هذا االكتتاب؛ و
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب االكتتاب بعد تقدميه �إلى اجلهة امل�ستلمة.

1 116 16الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب:
يجب تقدمي طلب االكتتاب مرفق ًا بالوثائق التالية (حيثما ينطبق) .وتقوم اجلهات امل�ستلمة مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب:
 �أ�صل و�صورة بطاقة الهوية ال�شخ�صية (للمكتتب الفرد)؛
 �أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد الأ�سرة)؛
 �أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (يف حال توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب)؛
 �أ�صل و�صورة الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد)؛
 �أ�صل و�صورة الإقامة لغري ال�سعوديني ،حيثما ينطبق احلال (للمكتتب الفرد)؛
 �أ�صل و�صورة �شهادة ال�سجل التجاري (للمكتتب �صاحب ال�شخ�صية االعتبارية).
ُيدفع مبلغ االكتتاب بالكامل عند تقدمي طلب االكتتاب �إلى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�ض اجلهة امل�ستلمة ب�أن تقيد املبلغ املطلوب على ح�ساب
املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة �أو من خالل �شيك معتمد م�سحوب على �أحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�شركة.
�سوف يقت�صر التوكيل على الأقارب من الدرجة الأولى (الأبناء ،الآباء ،الزوجة ،الزوج) .يف حالة تقدمي طلب االكتتاب بالنيابة عن �شخ�ص �آخر ،يكتب الوكيل
ا�سمه ويو ّقع على النموذج .ويرفق الوكيل الأ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية ال�صادر عن كاتب عدل للمقيمني يف اململكة �أو موثق من خالل ال�سفارة �أو القن�صلية
ال�سعودية يف الدولة ذات العالقة للمقيمني خارج اململكة.

1 116 16تقديم طلب االكتتاب
تبد�أ اجلهات امل�ستلمة تلقي طلبات االكتتاب يف فروعهم باململكة خالل مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية .ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن
�أي�ض ًا خاللها تقدمي مناذج طلبات االكتتاب من جانب امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط .وميكن ت�سليم مناذج طلبات االكتتاب خالل �أي من فرتات االكتتاب من خالل
�أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أو ق�سم اخلدمات البنكية الهاتفية �أو ال�صراف الآيل �أو اخلدمات البنكية عرب الإنرتنت اخلا�صة ب�أي من اجلهات امل�ستلمة الذين
يقدمون تلك اخلدمات .وفور �إكمال منوذج طلب االكتتاب وتوقيعه وتقدميه ،تختمه اجلهة امل�ستلمة وتقدم ن�سخة منه �إلى املكتتب.
�إذا تبني �أن املعلومات الواردة يف النموذج غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتومة من جانب اجلهة امل�ستلمة ،ف�س ُيعترب منوذج طلب االكتتاب الغي ًا .يقبل
ال�شخ�ص امل�ستحق �شروط وتعليمات االكتتاب وميلأ جميع �أق�سام منوذج طلب االكتتاب .يف حال كان النموذج الذي �أكمله مقدم الطلب ال يفي ب�شروط وتعليمات
االكتتاب ،يحق لل�شركة رف�ض ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا .و�سوف ُيعترب �أي طلب يحتوي على معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من جانب اجلهات
امل�ستلمة الغي ًا .ال يجوز تعديل منوذج طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقدميه �إلى اجلهات امل�ستلمة ،و ُيعترب عقد ًا ملزم ًا مربم ًا بني املكتتب وال�شركة ،مبجرد اعتماد
ال�شركة له.
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و ُيعترب املكتتب من الأ�شخا�ص امل�ستحقني قد ا�شرتى عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عند الوفاء بالأحكام التالية:
 تقدمي الأ�شخا�ص امل�ستحقني لنموذج طلب االكتتاب �إلى �أي من فروع اجلهات امل�ستلمة؛
 دفع ال�شخ�ص امل�ستحق �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املكتتب فيها (كما هو حمدد �أعاله) بالكامل �إلى اجلهات امل�ستلمة؛ و
 �إر�سال اجلهات امل�ستلمة خطاب تخ�صي�ص �إلى ال�شخ�ص امل�ستحق يحدد عدد الأ�سهم املخ�ص�ص له.
جتدر الإ�شارة �إلى �أنه لن ُيخ�ص�ص للأ�شخا�ص امل�ستحقني �أ�سهم تتجاوز عدد الأ�سهم اجلديدة التي اكتتبوا فيها.

1 1616 16التخصيص
يفتح كل من اجلهات امل�ستلمة ومدراء االكتتاب ح�ساب �ضمان با�سم ال�شركة .يودع كل من اجلهات امل�ستلمة ومدراء االكتتاب جميع املبالغ امل�ستلمة من املكتتبني
يف ح�ساب ال�ضمان هذا .وتُخ�ص�ص الأ�سهم اجلديدة لكل مكتتب ا�ستناد ًا �إلى عدد حقوق الأولوية التي ميار�سها على النحو املنا�سب� .أما فيما يتعلق بامل�ساهمني
امل�ستحقني لك�سور الأ�سهم ،ينبغي جتميع هذه الك�سور وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل الطرح املتبقي .وتوزع جميع املتح�صالت الناجتة عن بيع الأ�سهم
املتبقية وبيع ك�سور الأ�سهم حتى �سعر الطرح املدفوع على ال�شركة وتوزع �أي متح�صالت تزيد على �سعر الطرح على الأ�شخا�ص امل�ستحقني بالتنا�سب مع ا�ستحقاقهم
يف 1436/02/26هـ (املوافق 2014/12/18م) .ي�شرتي متعهدو تغطية االكتتاب و ُيخ�ص�ص لهم الأ�سهم املتبقية.
ي�صدر الإعالن النهائي عن عدد الأ�سهم اجلديدة النهائي املخ�ص�ص لكل �شخ�ص م�ؤهل بدون احت�ساب مدراء االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة لأي ر�سوم �أو
ا�ستقطاعات ،من خالل الأ�سهم اجلديدة املودعة يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة .ويت�صل الأ�شخا�ص امل�ؤهلون بفرع مدير االكتتاب الذي ُقدِّ م �إليه
منوذج طلب االكتتاب للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية .ي�صدر الإعالن املتعلق بالتخ�صي�ص يف موعد غايته 1436/02/19هـ (املوافق2014/12/11م).

1 1616 16دفع مبالغ التعويض
تدفع تعوي�ضات �إلى الأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ال يكتتبون كلي ًا �أو جزئي ًا يف �أ�سهم حقوق الأولوية� ،إن وجدت ،يف موعد �أق�صاه 1436/02/26هـ (املوافق
2014/12/18م).
�شكل رقم ( :)1-16ر�سم تو�ضيحي لآلية حقوق الأولية اجلديدة
(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh (πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa

ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ájGóH πÑbÉeh ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa

(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa

(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ÜÉààc’G IÎa

ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y
¢ü«°üîàdGh á≤HÉ£ŸG IÎa

1 1616 16تداول األسهم الجديدة
من املتوقع �أن يبد�أ التداول بالأ�سهم اجلديدة يف تداول فور ا�ستكمال جميع الإجراءات ذات العالقة بت�سجيلها وتخ�صي�صها .قدمت ال�شركة طلب ًا لدى الهيئة
لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة و�إدراجها يف ال�سوق .و�ستقدم ال�شركة طلب ًا �إلى الهيئة لل�سماح لها بالتداول بالأ�سهم اجلديدة بعد اكتمال �إ�صدار حقوق الأولوية .ومبا
انه مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول بتاريخ 1429/07/02هـ (املوافق 2008/07/05م) وعليه ف�إن فرتة حظر الت�صرف يف الأ�سهم قد �إنق�ضت منذ عدة �سنوات
مل يعد هنالك ولن يكون هناك �أي قيود على �أ�سهم ال�شركة.

1 1616 16تنبيهات متنوعة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات ال�صلة ملزمة وت�ؤول ملنفعة �أطراف االكتتاب و�أ�سالفهم املعنيني واملتنازل لهم امل�صرح بهم والأو�صياء
واملدراء وورثتهم؛ �شريطة �أنه با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه �صراحة يف هذه الن�شرة ،ال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب �أو �أي من احلقوق �أو الفوائد �أو االلتزامات
النا�شئة عنه �أو �إ�سنادها من قبل �أي من �أطراف االكتتاب بدون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات وال�شروط وا�ستالم �أي مناذج طلب اكتتاب �أو عقود ذات عالقة وتُف�سر وتُنفذ وفق ًا لأنظمة اململكة.
�صدرت هذه الن�شرة باللغتني العربية والإجنليزية .ويف حالة وجود تعار�ض بني الن�صني الإجنليزي والعربيُ ،يعمل بالن�ص العربي.
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على الرغم من اعتماد الهيئة لهذه الن�شرة� ،إال �أنه يجوز لها تعليق طرح االكتتاب هذا يف حال عملت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا االكتتاب وقبل
املوافقة على �إدراج الأ�سهم يف ال�سوق مبا يلي )1( :حدوث تغيري جوهري يف �أي معلومات �أ�سا�سية واردة يف هذه الن�شرة �أو �أي وثائق مطلوب �إدراجها مبوجب قواعد
الت�سجيل والإدراج� ،أو (� )2أي م�سائل �إ�ضافية كان ينبغي ت�ضمينها يف هذه الن�شرة.
تلتزم ال�شركة يف هذه احلاالت ب�أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة تكميلية ،وفق ًا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .ويجب �إ�صدار الن�شرة التكميلية و�إ�صدار �إعالن بتواريخ
االكتتاب املعمول بها.

1 1616 16السوق المالية السعودية (تداول)
ت�أ�س�ست تداول يف 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين  .ESISوقد بد�أ التداول الإلكرتوين يف الأوراق املالية يف اململكة يف عام 1989م.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام تداول من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .يتم التداول كل يوم عمل ما بني
ال�ساعة � 11:00صباح ًا وال�ساعة  3:30ع�صر ًا ،من الأحد حتى اخلمي�س من كل �أ�سبوع ومي خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر
وتعديلها �أو �إلغائها من ال�ساعة � 10:00صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11:00صباح ًا .كما ميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة من ال�ساعة � 10:00صباح ًا جلل�سة االفتتاح
(التي تبد�أ يف � 11:00صباح ًا) .وهذه الأوقات عر�ضة للتغيري خالل �شهر رم�ضان املبارك ،و�س ُيعلن عنها من جانب �إدارة تداول.
يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ،ويتم ا�ستالم الأوامر وترتيبها ح�سب ال�سعر .وب�صفة عامة ،يجري �أو ًال تنفيذ �أوامر ال�سوق ،ويف حالة �إدخال
تعليمات عديدة على م�ستوى ال�سعر ذاته ،ف�إنه يجري تنفيذها على �أ�سا�س الأولوية ح�سب الأ�سبقية وفق ًا لوقت قيدها.
تقوم تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة ،مبا يف ذلك املوقع الإلكرتوين لتداول ورابط معلومات تداول .يوفر رابط معلومات تداول بيانات
التداول يف الوقت الفعلي �إلى مزودي املعلومات مثل رويرتز.
ويتم ت�سوية املعامالت �آلي ًا خالل اليوم �أي �أن نقل ملكية الأ�سهم يتم على الفور بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويتعني على ال�شركات الإعالن عن كافة املعلومات اجلوهرية من خالل نظام تداول حيث يتم ن�شرها على اجلمهور .وتخت�ص تداول ب�صفتها م�شغل ال�سوق ب�أعمال
الإ�شراف واملراقبة .والهدف من الإ�شراف هو �ضمان التداول النزيه وتنظيم ال�سوق.

1 1616 16التسجيل في األسهم السعودية
قدمت ال�شركة طلب ًا لدى الهيئة لت�سجيل واعتماد �إدراج الأ�سهم اجلديدة يف تداول .ومن املتوقع �أن يبد�أ اعتماد الت�سجيل والتداول بالأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق
فور االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة .ومبجرد حتديد تاريخ البدء �سيتم الإعالن عنه على موقع تداول الإلكرتوين .ي�شار �إلى �أن التواريخ املذكورة
يف ن�شرة الإ�صدار احلالية �إر�شادية فقط وميكن تغيريها �أو �إطالتها رهن ًا مبوافقة الهيئة.
ال ميكن تداول الأ�سهم اجلديدة �إال بعد �إيداع الأ�سهم املخ�ص�صة يف ح�سابات املكتتبني لدى تداول .ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك
احلني.
�سوف يتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذي يتعاملون يف مثل هذه الن�شاطات امل�س�ؤولية الكاملة عنها .وال يقع على عاتق ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.

1 1616 16التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
�إن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية هو 35.97ريال �سعودي و من املتوقع �أن ي�صل �إلى 33.27يف افتتاحية اليوم الذي يليه
والتغيري ميثل نق�ص بن�سبة  2.70ريال �سعودي مما �سوف ي�ؤثر على حملة الأ�سهم بانخفا�ض قيمة �أ�سهمهم.
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1717اإلعفاءات
مل تقدم ال�شركة �أو امل�ست�شار املايل ب�أي طلب لهيئة ال�سوق املالية لإعفائهما من � ٍأي من متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1818التعهد بتغطية االكتتاب
1 118 18متعهدو تغطية االكتتاب
متعهدو تغطية االكتتاب هم:





�شركة �سامبا لال�ستثمار و�إدارة الأ�صول (�سامبا كابيتال) وعنوانها امل�سجل يف برج اململكة ،الدور � ،14ص.ب ،22000 .الريا�ض  ،11311اململكة
العربية ال�سعودية (متعهد تغطية االكتتاب الرئي�سي)،
و�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية وعنوانها امل�سجل يف �ص .ب ،20438 .الريا�ض  ،11455اململكة العربية ال�سعودية،
وجي �آي بي كابيتال وعنوانها امل�سجل يف الدور الثالث برج التعاونية اجلنوبي ،طريق امللك فهد� ،ص .ب ،89589 .الريا�ض  ،11673اململكة العربية
ال�سعودية،
و�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة وعنوانها امل�سجل يف املبنى الرئي�سي لإت�ش �إ�س بي �سي� ،شارع العليا� ،ص .ب ،9084 .الريا�ض ،11413
اململكة العربية ال�سعودية.

1 118 18خطاب صندوق االستثمارات العامة
وقد ح�صلت ال�شركة على خطاب من �صندوق اال�ستثمارات العامة ي�ؤكد فيه على ا�ستعداده بامل�شاركة يف �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية وممار�سة احلقوق املمنوحة
له باالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

1 118 18ملخص اتفاقيات التعهد بتغطية االكتتاب
�أبرمت ال�شركة ومتعهدو تغطية االكتتاب اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب للتعهد بتغطية اكتتاب � 243.478.261سهم جديد متثل  %100من الطرح .ويرد فيما يلي
بيان ال�شروط الأ�سا�سية املتفق عليها التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب .وفق ًا ل�شروط و�أحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املقرر �إبرامها بني ال�شركة ومتعهدي
التغطية باالكتتاب:
 تتعهد ال�شركة ملتعهدي تغطية االكتتاب ب�أنها يف تاريخ التخ�صي�ص �ست�صدر وتخ�ص�ص ملتعهدي تغطية االكتتاب الأ�سهم املتبقية يف الأ�سهم اجلديدة
ب�سعر الطرح.
 يتعهد كل من متعهدي تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أن ي�شرتي �أ�سهم االكتتاب املتبقية من الأ�سهم اجلديدة يف تاريخ التخ�صي�ص ب�سعر الطرح و ذلك
بالن�سب واملبالغ املبينة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)1-18الن�سب واملبالغ املتعهد بتغطيتها.
متعهد تغطية االكتتاب

عدد الأ�سهم
املتعهد بتغطيتها

�سعر الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

ن�سبة الأ�سهم املتعهد
بتغطيتها من الطرح

�شركة �سامبا لال�ستثمار و�إدارة الأ�صول (�سامبا كابيتال) (متعهد تغطية االكتتاب الرئي�سي)

121.739.131

 2.800.000.000ريال �سعودي

%50

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

58.695.652

 1.350.000.000ريال �سعودي

%24.1

جي �آي بي كابيتال املحدودة

54.347.826

 1.250.000.000ريال �سعودي

%22.3

�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

8.695.652

 200.000.000ريال �سعودي

%3.6

املجموع

243.478.261

 5.600.000.000ريال �سعودي

%100

تتعهد ال�شركة ملتعهدي التغطية ب�أنها �سوف تلتزم بجميع �أحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.

1 118 18األتعاب والنفقات
وافقت ال�شركة على �أن تدفع ملتعهدي التغطية ر�سوم ًا على �أ�سا�س عدد الأ�سهم اجلديدة التي يوافق كل متعهد بتغطيتها.
و�سوف تخ�صم م�صاريف االكتتاب من متح�صالت االكتتاب بعد االنتهاء من عملية الطرح.
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1919المستندات المتاحة للمعاينة
�سوف تكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�شركة الواقع عنوانه يف املبنى رقم  ،395طريق �أبو بكر ال�صديق� ،ص.ب .رقم  ،68861الريا�ض
 ،11537اململكة العربية ال�سعودية اعتبار ًا من ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح ًا وحتى الثانية ع�صر ًا من يوم الأحد �إلى اخلمي�س ،على �أن ال تقل فرتة املعاينة عن
 20يوم ًا قبل نهاية فرتة الطرح:
































قرار جمل�س الوزراء رقم  179بتاريخ 1417/11/08هـ (املوافق 1997/03/17م)؛
املر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ 1417/11/14هـ (املوافق 1997/03/23م)؛
النظام الأ�سا�سي لل�شركة؛
�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة رقم  1010164391بتاريخ 1421/11/10هـ (املوافق 2001/02/04م)؛
موافقة الهيئة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية؛
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل عن القوائم املالية املوحدة املرحلية لل�شركة حتى تاريخ  30يونيو 2014م.
القوائم املالية املوحدة املرحلية للمجموعة حتى تاريخ  30يونيو 2014م.
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل عن القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.
القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل عن القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م.
القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م.
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل عن القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م.
القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م.
درا�سة جدوى التمويل البنكي امل�ؤرخة 2013/07/5م املُعدّة فيما يت�صل مب�شروع وعد ال�شمال؛
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق باخلرباء يف  2013/06من جانب مارك كامبودنيك وماي�سام وا�س� .آر .كي كون�سيولتينج؛
تقرير احتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق باخلرباء يف  2013/03من جانب جون مايلز و  IMMMوا�س� .آر .كي كون�سيولتينج؛
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بالبعيثة يف  2011/02من جانب �ستيفان موجدريكا وماي�سام واك�سرتاكت مايننج؛
تقرير احتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بالبعيثة يف  2011 /03من جانب كيفن �إيرفنغ وماي�سام واك�سرتاكت مايننج؛
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بالأمار يف  2013/06من جانب كاهان �سريفوي وماي�سام و�أوبرتو؛
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق ببلغة يف  2013/10من جانب نيك زيبور و�إف جي �إ�س ووارديل ارم�سرتوجن الدولية؛
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بـ �شمال بلغة يف  2013 /11من جانب نيك زيبور و�إف جي �إ�س ووارديل ارم�سرتوجن الدولية؛
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بال�صخيربات يف  2013 /04من جانب نيك زيبور و�إف جي �إ�س ووارديل ارم�سرتوجن الدولية؛
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق باملن�صورة وامل�سرة يف �إبريل 2013م من جانب �إدموند �سايدز� ،آي �إم �إي �سي؛
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بالرجوم يف �إبريل 2013م من جانب �إدموند �سايدز� ،آي �إم �إي �سي؛
تقرير االحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق باملن�صورة وامل�سرة يف يناير 2014م من جانب رالف بيرن� ،آي �إم �إي �سي؛
تقرير االحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بالرجوم يف يناير 2014م من جانب رالف بيرن� ،آي �إم �إي �سي؛
تقرير االحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بالأمار يف  2013/06من جانب را�سيل ماكبيث و�أوبرتو
تقرير االحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بال�صخيربات يف  2013/10من جانب دافيد �شيلكوت و ACSMو FIMMMو.CEng
تقرير تقومي ال�شركة.
تقرير درا�سة ال�سوق.
موافقات اخلرباء اخلطية لإدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم وافاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة.
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شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
(شركة مساهمة سعودية)

اإلدارة وبيانات االتصال
كما في  30يونيو 2014

رقم ال�سجل التجاري

1010164391

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�سعادة املهند�س/عبداهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبدالرحمن القويز
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
�سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادةالأ�ستاذ� /سلطان بن جمال �شاويل
�سعادة املهند�س/خالد بن �صالح املديفر
�سعادة الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
�سعادة املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
�سعادة املهند�س /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري

العنوان الر�سمي

بناية رقم 395
طريق �أبو بكر ال�صديق
الطريق الدائري ال�شمايل  -خمرج 6
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية

العنوان الربيدي

�ص .ب 68861
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية

البنك

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

مراجعي احل�سابات

�إرن�ست ويونغ
برج الفي�صلية  -الدور الرابع ع�شر
طريق امللك فهد
�ص.ب2732 .
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
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رئي�س جمل�س الإدارة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

بيان بشأن مسؤولية مجلس اإلدارة حول اعداد و اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة

للربع ال�سنوي وال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو ( 2014غري مراجعة)
مت �إعداد البيان التايل والذي يجب �أن يقر�أ جنب ًا الى جنب مع م�س�ؤولية مراجعي احل�سابات امل�ستقلني املذكورة يف تقرير الفح�ص ال�صادر عن مراجعي احل�سابات
امل�ستقلني يف �صفحة رقم  4للتمييز بني م�س�ؤوليات �إدارة ال�شركة وتلك اخلا�صة مبراجعي احل�سابات واملتعلقة بالقوائم املالية الأولية املوحدة ل�شركة التعدين
العربية ال�سعودية («معادن») («ال�شركة») و�شركاتها التابعة («املجموعة»).
�إن �إدارة املجموعة م�س�ؤولة عن �إعداد القوائم املالية الأولية املوحدة التي تظهر بعدل املركز املايل الأولى للمجموعة كما يف  30يونيو  ،2014ونتائج �أعمالها
والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية للفرتة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.






عند �إعداد القوائم املالية الأولية املوحدة ،ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن:
اختيار �سيا�سات حما�سبية مالئمة وتطبيقها ب�شكل منتظم.
�إجراء الإجتهادات والتقديرات املعقولة واملبنية على �أ�سا�س مبد�أ احليطة واحلذر.
حتديد ما �إذا مت اتباع معايري املحا�سبة ال�سعودية ومت الإف�صاح عن �أي خروج جوهري عن تلك املعايري يف القوائم املالية الأولية املوحدة.
�إعداد وعر�ض القوائم املالية الأولية املوحدة وفقا ملبد�أ الإ�ستمرارية ما مل يكن من غري املنا�سب افرتا�ض �أن املجموعة �سوف تكمل ن�شاطها يف امل�ستقبل
املنظور.

�إن الإدارة م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن:
 ت�صميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي ف ّعال للمجموعة.
 الإحتفاظ ب�سجالت حما�سبية نظامية تتوافق مع النظم املحلية واملعايري املحا�سبية يف املناطق التي تعمل فيها املجموعة.
 اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على �سالمة موجودات املجموعة.
 اكت�شاف ومنع وقوع الغ�ش واملخالفات الأخرى.
مت �إعتماد وامل�صادقة على �إ�صدار القوائم املالية الأولية املوحدة للفرتة الربع �سنوية املنتهية يف  30يونيو  2014واملبينة على ال�صفحات من � 5إلى  69من قبل جمل�س
الإدارة يف  18رم�ضان  1435هـ (املوافق  15يوليو  ،)2014ومت توقيعها نيابة عن جمل�س الإدارة من قبل :

			
				
املهند�س /خالد ال�سناين
ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض		

			
املهند�س /خالد املديفر
رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذين		

 18رم�ضان 1435هـ
( 15يوليو )2014
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
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اال�ستاذ /خالد الروي�س
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية

تقرير فح�ص مراجعي احل�سابات امل�ستقلني
�إلى ال�سادة  /م�ساهمي �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن»)
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

نطاق الفح�ص

لقد فح�صنا قائمة املركز املايل الأولية املوحدة املرفقة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية «معادن» (“ال�شركة”) وال�شركات التابعة لها (ي�شار اليهم جمتمعني بـ
“املجموعة”) كما يف  30يونيو  2014والقوائم الأولية املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للفرتة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ضاحات
من  1حتى  48والتي متثل جزءا ال يتجزء من القوائم املالية الأولية املوحدة� .إن هذه القوائم املالية الأولية املوحدة من م�سئولية �إدارة املجموعة التي �أعدتها
وقدمتها لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها.
لقد كان فح�صنا فح�ص ًا حمدود ًا وفقا ملعيار فح�ص التقارير املالية الأولية ال�صادر من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .يتكون الفح�ص املحدود ب�صفة
�أ�سا�سية من تطبيق �إجراءات حتليلية على املعلومات املالية ،والإ�ستف�سار من الأ�شخا�ص امل�سئولني يف املجموعة عن الأمور املالية واملحا�سبية .يعد هذا الفح�ص
�أقل نطاقا من عملية املراجعة التي تتم وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها والتي تهدف �أ�سا�سا الى �إبداء الر�أي حول القوائم املالية املوحدة ككل ،لذا ف�إننا ال
نبدي مثل هذا الر�أي.

نتيجة الفح�ص
بناء ًا على الفح�ص املحدود الذي قمنا به ،مل يتبني لنا وجود �أية تعديالت مهمة يتعني �إدخالها على القوائم املالية الأولية املوحدة املرفقة لكي تتفق مع معايري
املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.

عن �إرن�ست ويونغ

را�شد �سعود الر�شود
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم ()366
الريا�ض 18 :رم�ضان  1435هـ
( 15يوليو ) 2014
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي األولية الموحدة
كما في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
�إي�ضاح

 30يونيو

 30يونيو

 31دي�سمرب

2014

2013

2013

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد وما يعادله

7

4.688.887.566

4.759.408.114

4.336.642.990

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

8

717.163.823

2.979.731.590

52.437.776

ذمم مدينة جتارية و�أخرى

9

1.086.992.051

705.934.350

760.446.009

خمزون

10

2.569.971.484

1.682.966.729

1.883.019.869

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

271.993.713

196.635.841

147.361.191

9.335.008.637

10.324.676.624

7.179.907.835

املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات

12

18.231.544.164

18.263.062.279

18.130.467.596

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13

41.171.177.774

30.520.293.038

36.993.696.476

موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

14

161.439.955

585.611.366

145.883.817

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

15

29.975.415

36.409.072

33.381.669

موجودات غري ملمو�سة

16

278.311.357

377.510.789

274.183.998

�إ�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

17

440.574.967

443.564.104

441.370.614

امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

18

720.000.000

40.999.835

720.000.000

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

64.817.475

46.563.608

32.336.297

61.097.841.107

50.314.014.091

56.771.320.467

70.432.849.744

60.638.690.715

63.951.228.302

جمموع املوجودات
املطلوبات
املطلوبات املتداولة
مطلوبات م�شاريع و�أخرى

19

2.086.712.706

2.299.490.660

2.051.281.265

م�صاريف م�ستحقة

20

2.070.869.483

2.794.458.581

3.261.021.743

2-21

14.999.304

22.018.860

54.295.070

ر�سوم امتياز م�ستحقة

22

8.756.388

18.081.728

36.430.433

اجلزء املتداول من �إلتزامات الإيجار التمويلي

25

10.401.805

-

9.881.978

4.923.320.354

1.263.060.354

1.198.190.354

9.115.060.040

6.397.110.183

6.611.100.843

زكاة م�ستحقة

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

4-26

املطلوبات غري املتداولة
مزايا املوظفني

23

241.034.944

181.658.775

214.830.581

خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم

24

105.731.150

88.857.060

83.490.623

�إلتزامات الإيجار التمويلي

25

44.779.162

-

50.113.352

33.649.669.408

30.005.510.572

31.544.709.390

قرو�ض طويلة الأجل

4-26
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي األولية الموحدة
كما في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
�إي�ضاح

امل�ستحق ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

27

جمموع املطلوبات

 30يونيو

 30يونيو

 31دي�سمرب

2014

2013

2013

192.930.238

218.792.448

439.533.088

34.234.144.902

30.494.818.855

32.332.677.034

43.349.204.942

36.891.929.038

38.943.777.877

حقوق امللكية
ر�أ�س املال

9.250.000.000

28

9.250.000.000

9.250.000.000

احتياطي نظامي
عالوة �إ�صدار

29

5.250.000.000

5.250.000.000

5.250.000.000

حتويالت من �صايف الدخل

30

561.660.119

393.422.274

561.660.119

�أرباح مبقاة

5.194.074.008

3.464.131.793

4.698.098.798

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

20.255.734.127

18.357.554.067

19.759.758.917

6.827.910.675

5.389.207.610

5.247.691.508

جمموع حقوق امللكية

27.083.644.802

23.746.761.677

25.007.450.425

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

70.432.849.744

60.638.690.715

63.951.228.302

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

تعهدات والتزامات حمتملة

6-31

43
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
�إي�ضاح

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو

 30يونيو

 30يونيو

 30يونيو

 31دي�سمرب

2014

2013

2014

2013

2013

املبيعات

32

2.386.193.786

1.487.008.795

4.161.736.708

2.983.557.837

6.047.264.545

تكلفة املبيعات

33

()1.627.856.108

()1.229.432.630

()3.007.148.592

()2.165.368.181

()4.537.780.359

758.337.678

257.576.165

1.154.588.116

818.189.656

1.509.484.186

الربح االجمايل
امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

34

()107.779.837

()54.357.575

()179.438.628

()125.681.791

()282.354.440

م�صاريف عمومية و�إدارية

35

()108.692.218

()70.971.901

()195.661.703

()149.519.147

()477.597.313

م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات
فنية

36

()40.353.906

()50.309.265

()85.943.070

()78.819.851

()141.835.064

501.511.717

81.937.424

693.544.715

464.168.867

607.697.369

دخل العمليات
الإيرادات (امل�صاريف) الأخرى
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة
حتت �سيطرة م�شرتكة

2-17

()502.957

()805.915

()795.647

()1.287.631

()3.481.121

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

37

2.787.216

6.161.810

5.309.934

16.890.691

26.627.550

�أعباء مالية

38

()52.625.862

()45.803.962

()99.563.564

()87.032.611

()182.585.150

�إيرادات( /م�صاريف) �أخرى،
�صايف

39

44.668.417

()1.024.531

45.249.670

()1.609.190

1.423.265.192

495.838.531

40.464.826

643.745.108

391.130.126

1.871.523.840

()5.037.092

()104.448

()690.084

()23.172.083

()55.448.293

490.801.439

40.360.378

643.055.024

367.958.043

1.816.075.547

الدخل قبل الزكاة
خم�ص�ص الزكاة� ،صايف

2-21

�صايف الدخل للربع /للفرتة/
لل�سنة
�صايف الدخل للربع /للفرتة/
لل�سنة العائد الى:
م�ساهمي ال�شركة الأم

1-6

370.791.562

40.980.045

495.975.210

280.173.600

1.682.378.450

ح�صة حقوق امللكية غري
امل�سيطرة

6-31

120.009.877

()619.667

147.079.814

87.784.443

133.697.097

490.801.439

40.360.378

643.055.024

367.958.043

1.816.075.547

ربحية ال�سهم العادي
(بالريال ال�سعودي)
ربحية ال�سهم من دخل العمليات
مت�ضمنة حقوق امللكية غري
امل�سيطرة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية
واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة
والعائدة مل�ساهي ال�شركة الأم

40

0.54

0.09

0.75

0.50

0.66

0.40

0.04

0.54

0.30

1.82
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 31دي�سمرب 2013

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال
امل�ساهم به خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة املتبقية من
ال�سنة *

�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي

�صايف الدخل للفرتة املتبقية من ال�سنة

توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة املتبقية من ال�سنة

 30يونيو 2013

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال
امل�ساهم به خالل الفرتة

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة *

�صايف دخل الفرتة

 1يناير 2013

6-31

6-31

30

6-31

6-31

6-31

اي�ضاح

9.250.000.000

-

-

-

-

-

9.250.000.000

-

-

-

9.250.000.000

ر�أ�س املــال

5.250.000.000

-

-

-

-

-

5.250.000.000

-

-

-

5.250.000.000

عالوة �إ�صدار

561.660.119

-

-

168.237.845

-

-

393.422.274

-

-

-

393.422.274

حتويل من
�صايف الدخل

احتياطي نظامي

4.698.098.798

-

-

()168.237.845

1.402.204.850

-

3.464.131.793

-

-

280.173.600

3.183.958.193

�أربـاح مبقـاة

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

ر�أ�س املــال

798.650.611

-

19.759.758.917

-

-

-

1.402.204.850

-

4.947.553.597

375.521.244

-

-

-

-

4.572.032.353 18.357.554.067

-

-

280.173.600

-

3.773.381.742 18.077.380.467

املجم ـ ــوع
الفرعي

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

114.431.471

()375.521.244

262.571.244

-

-

-

227.381.471

()798.650.611

294.140.625

-

731.891.457

مدفوعات
لزيادة
ر�أ�س املال*

185.706.440

-

-

-

45.912.654

()450.000.000

589.793.786

-

-

87.784.443

502.009.343

�صايف الدخل
العائد حلقوق
امللكية غري
امل�سيطرة

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

5.247.691.508

-

262.571.244

-

45.912.654

()450.000.000

5.389.207.610

-

294.140.625

25.007.450.425

-

262.571.244

-

1.448.117.504

()450.000.000

23.746.761.677

-

367.958.043

23.084.663.009

294.140.625

87.784.443

5.007.282.542

املجم ـ ــوع
الفرعي

جمموع حقوق
امللكية
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6-31

6-31

9.250.000.000

-

-

-

9.250.000.000

ر�أ�س املــال

5.250.000.000

-

-

-

5.250.000.000

عالوة �إ�صدار

561.660.119

-

-

-

561.660.119

حتويل من �صايف
الدخل

احتياطي نظامي

5.194.074.008

-

-

495.975.210

4.698.098.798

�أربـاح مبقـاة

20.255.734.127

-

-

495.975.210

19.759.758.917

املجم ـ ــوع الفرعي

4.995.216.847

47.663.250

-

-

4.947.553.597

ر�أ�س املــال

1.499.907.574

()47.062.500

1.432.538.603

-

114.431.471

مدفوعات لزيادة
ر�أ�س املال*

332.786.254

-

-

147.079.814

185.706.440

�صايف الدخل
العائد حلقوق
امللكية غري
امل�سيطرة

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

6.827.910.675

600.750

1.432.538.603

27.083.644.802

600.750

643.055.024

25.007.450.425

1.432.538.603

147.079.814

5.247.691.508

املجم ـ ــوع
الفرعي

جمموع حقوق
امللكية

*يتم �إعتبار هذه املدفوعات ،والتي تهدف الى زيادة ر�أ�س املال مع مرور الوقت لل�شركات التابعة املعنية ،كجزء من �إجمايل حقوق ال�شركاء يف هذه ال�شركات التابعة طبق ًا لر�أي الهيئة ال�سعودية املحا�سبني القانونني رقم ( )1/14وال�صادر بتاريخ  14مار�س  2012وبالرغم من عدم �إ�صدار �أي ح�ص�ص وعدم تعديل �شهادة ال�سجل
التجاري والتي �ستتم عند حتويل هذه املدفوعات املقدمة �إلى ر�أ�س املال.

 30يونيو 2014

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س
املــال امل�ساهم به خالل الفرتة

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة *

�صايف دخل الفرتة

 31دي�سمرب 2013

اي�ضاح

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
�إي�ضاح

للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو
2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

 30يونيو
2013

 30يونيو
2013

 30يونيو
2014

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2013

الأن�شطة الت�شغيلية:
الدخل قبل الزكاة

495.838.531

40.464.826

643.745.108

391.130.126

1.871.523.840

تعديالت لبنود غري نقدية:
عك�س قيد خم�ص�ص خمزون مواد
متقادمة

10

-

-

-

-

()2.265.620

ا�ستهالك

12

283.302.721

265.376.451

548.589.342

526.762.939

1.018.792.418

ت�سوية� /شطب ممتلكات و�آالت ومعدات

12

()2.054.310

()58.538

()1.367.534

()58.538

()46.932

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

15

11.744.612

20.659.189

25.671.855

37.366.742

71.975.210

اطفاء موجودات غري ملمو�سة

16

5.815.361

5.149.133

10.763.979

10.257.042

20.011.009

ت�سوية� /شطب موجودات غري ملمو�سة

16

-

-

-

-

118.606.335

احل�صة يف �صايف خ�سارة من�ش�أة حتت
�سيطرة م�شرتكة

2-17

502.957

805.915

795.647

1.287.631

3.481.121

22

7.318.970

12.554.499

14.097.868

19.479.703

37.828.408

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

1-23

14.034.447

9.636.429

27.186.838

19.463.034

52.392.909

م�ساهمة املوظفني يف برنامج الإدخار

2-23

4.500.925

4.447.468

9.051.970

11.426.234

13.759.930

خم�ص�ص خ�سارة خمزون

33

-

-

43.918.321

-

65.877.481

عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

37

()2.787.216

()6.161.810

()5.309.934

()16.890.691

()26.627.550

خم�ص�ص ر�سوم امتياز

التغيريات يف ر�أ�س املال العامل:
ذمم مدينة جتارية واخرى

9

7.789.614

()52.334.202

()326.546.042

()183.893.289

()197.405.113

خمزون

10

()279.361.425

()87.584.185

()730.869.936

()593.032.352

()1.007.678.445

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

()42.134.670

()9.223.600

()157.113.700

()95.435.919

()72.933.794

مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -جتارية

19

144.358.906

()95.646.324

150.681.372

()69.562.600

()20.541.484

م�صاريف م�ستحقة  -جتارية

20

()28.066.296

17.310.571

()26.852.357

198.695.572

113.255.547

2-21

()8.100.549

()64.753.414

()39.985.850

()64.753.414

()64.753.414

22

()39.504.635

()92.914.728

()41.771.913

()92.914.728

()92.914.728

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

1-23

()4.051.962

()5.507.665

()7.575.078

()11.391.592

()14.903.351

�سحوبات املوظفني من برنامج الإدخار

2-23

()783.673

()7.330.765

()2.459.367

()8.794.003

()7.374.009

امل�ستخدم من خم�ص�ص ردم و�إغالق
و�إعادة ت�أهيل املناجم

1-24

()4.560.659

()1.762.760

()7.073.191

()1.886.096

()7.252.533

563.801.649

()46.873.510

127.577.398

77.255.801

1.872.807.235

زكاة مدفوعة
ر�سوم امتياز مدفوعة

�صايف النقد الناجت من( /امل�ستخدم يف)
الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية:
�أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�صرية
الأجل
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

8

2.924.169

11.956.205

5.327.637

31.869.298

41.774.971

()523.500.000

()47.307.665

()664.743.750

76.638.250

3.003.763.250
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
�إي�ضاح

للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو
2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

 30يونيو
2013

 30يونيو
2013

 30يونيو
2014

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2013

�إ�ضافات للممتلكات والآالت واملعدات

12

-

-

()661.972

-

()62.688.826

�إ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13

()2.678.034.268

()3.417.538.760

()4.805.743.642

()6.336.977.802

()12.476.701.450

�إ�ضافات ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

14

()12.427.288

()171.780.870

()15.556.138

()238.321.040

()303.083.276

�إ�ضافات مل�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

15

()9.363.193

()14.585.152

()22.265.601

()31.422.676

()63.003.741

�إ�ضافات ملوجودات غري ملمو�سة

16

()4.642.778

()39.138.371

()4.951.680

()59.697.179

()59.697.179

-

()40.999.835

-

()40.999.835

()720.000.000

مطلوبات م�شاريع واخرى – م�شاريع

19

()898.211.495

483.313.022

()115.249.931

357.602.515

60.372.004

م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع

20

()111.533.859

46.251.001

()1.163.299.903

()310.048.912

241.954.275

()4.234.788.712

()3.189.830.425

()6.787.144.980

()6.551.357.381

()10.337.309.972

امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة
الإ�ستثمارية

243

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
للربع ال�سنوي املنتهي يف

�إي�ضاح

 30يونيو
2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
2014

 30يونيو
2013

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2013

 30يونيو
2013

الأن�شطة التمويلية:
�إلتزامات �إيجار متويلي

25

()2.478.237

-

()4.814.363

-

59.995.330

3.734.470.004

798.242.647

5.830.090.018

4.597.774.814

6.072.103.632

76.380.456

53.368.875

166.380.456

387.121.096

1.132.566.878

294.140.624

556.711.869

-

()450.000.000

قرو�ض طويلة الأجل م�ستلمة� ،صايف

4-26

امل�ستحق ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

27

24.190.125

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من حقوق
امللكية غري امل�سيطرة� ،صايف

6-31

936.585.220

-

الزيادة يف ر�أ�س املــال من حقوق امللكية
غري امل�سيطرة

6-31

-

-

600.750

توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

6-31

-

-

-

-

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

4.692.767.112

874.623.103

7.011.812.158

5.058.295.894

6.625.931.927

�صايف التغري يف النقد وما يعادله

1.021.780.049

()2.362.080.832

352.244.576

()1.415.805.686

()1.838.570.810

النقد وما يعادله كما يف بداية الربع/
الفرتة /ال�سنة*

7

3.667.107.517

7.121.488.946

4.336.642.990

6.175.213.800

6.175.213.800

النقد وما يعادله كما يف نهاية الربع/
الفرتة /ال�سنة*

7

4.688.887.566

4.759.408.114

4.688.887.566

4.759.408.114

4.336.642.990

املعامالت غري النقدية:
204.298.989

101.074.245

622.764.902

199.898.726

496.656.304

حم َول الى ممتلكات و�آالت ومعدات من
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13،12

-

29.313.718

-

-

خم�ص�ص �إغالق املناجم املر�سمل يف
ممتلكات و�آالت ومعدات

1-24 ،12

-

-

-

150.981.092

حم َول الى �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
من املخزون

10.13

-

-

-

-

ا�ستهالك مر�سمل كجزء من �أعمال
ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

12,13

2.219.999

-

4.442.216

504.489.785

حم َول �إلى �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
من موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

14،13

-

-

-

-

حم َول �إلى موجودات غري ملمو�سة من
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

16،13

-

-

9.939.658

-

25.033.511

حم َول من امل�ستحق ل�شركاء امل�شاريع
امل�شرتكة الى مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال
امل�ساهم به حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

6-31 ،27

-

-

299.971.725

-

-

حم َول من مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال
الى ر�أ�س املال املتعلق بحقوق امللكية غري
امل�سيطرة

6-31

47.062.500

181.190.625

47.062.500

798.650.611

1.174.171.855

* ي�شمل النقد وما يعادله النقد املقيد املرتاكم يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين واملحتجز للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية
(�إي�ضاح .)7
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -1معلومات عامة
مت ت�أ�سي�س �شركة التعدين العربية ال�سعودية «معادن» («ال�شركة») ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ  14ذي القعدة 1417هـ
(املوافق  23مار�س  )1997وقرار جمل�س الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذي القعدة 1417هـ (املوافق  17مار�س  )1997مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010164391
ال�صادر بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ (املوافق  4فرباير  .)2001يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  9.250.000.000ريال �سعودي (ت�سعة مليارات ومائتان وخم�سون
مليون ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى � 925.000.000سهم عادي ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
�إن �أهداف ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») هي امل�ساهمة يف امل�شاريع التي تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة
التعدين ومنتجاتها وم�ستح�ضراتها وال�صناعات ذات العالقة بها ،وال يدخل يف ذلك ما يلي:
  البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�شتقة منها
  املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�صاحبة لها وم�شتقاتها
  الن�شاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة بها �أو املكملة لها.
واحلجار وبلغة والأمار وال�صخيربات وحزم اجلالميد والزبرية والغزالة .تقوم املجموعة حالي ًا
متار�س املجموعة �أن�شطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب
ّ
بالتنقيب عن الذهب و�صخور الفو�سفات بالإ�ضافة �إلى البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
ت�شرتك املجموعة يف امل�شروعني الرئي�سيني التاليني ،وكالهما يف مرحلة التطوير.
مشروع األلومنيوم

�إن هدف املجموعة من م�شروع الألومنيوم هو تطوير منجم البوك�سايت وم�صفاة الألومنيوم وم�شروع ال�صهر وم�صنع الدرفلة واملنتجات املتعلقة بها يف اململكة
العربية ال�سعودية .ويف �شهر دي�سمرب  ،2009وقعت ال�شركة اتفاقية م�شروع م�شرتك مع �شركة �ألكوا �إنك من �أجل تطوير م�شروع الألومنيوم .حيث تبلغ ح�صة معادن
 ،٪74.9بينما تعود ملكية احل�صة املتبقية البالغة  ٪25.1ل�شركة �ألكوا �إنك وتبلغ التكلفة الر�أ�سمالية املقدرة للم�شروع  40.5مليار ريال �سعودي دفعت �شركة �ألكوا
�إنك لل�شركة  ٪25.1من تكاليف م�شروع الألومنيوم التي تكبدتها ال�شركة قبل دخول �شركة �ألكوا �إنك ك�شريك يف هذا امل�شروع.
يف  14فرباير  ،2012وافق جمل�س الإدارة على اخلطة التي و�ضعتها �شركة معادن بالتعاون مع �شريكها يف امل�شروع امل�شرتك �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح  )27لتو�سيع
ت�شكيلة املنتجات من جممع الألومنيوم والذي ال يزال يف مرحلة الإن�شاء حالي ًا يف ر�أ�س اخلري لت�شمل:




 �صفائح معاجلة حراري ًا وغري معاجلة حراري ًا والتي ت�ستخدم يف �صناعة ال�سيارات
 �صفائح املباين والإن�شاءات
 �صفائح التغليف.

قطاع إنتاج الفوسفات

يف  19مار�س  ،2013وقعت �شركة معادن اتفاقية ال�شراكة الأولية مع �شركتي موزاييك و�سابك لتطوير جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف م�شروع امللك عبد اهلل
لتطوير مدينة وعد ال�شمال مبنطقة احلدود ال�شمالية قرب مدينة طريف يف اململكة العربية ال�سعودية ،بن�سبة ملكية  ٪60ل�شركة معادن و  ٪25ل�شركة موزاييك
و ٪15ل�شركة �سابك .ويف � 5أغ�سط�س  2013مت توقيع اتفاقية ال�شراكة مع �شركة موزاييك وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) لتطوير جممع متكامل
لإنتاج الفو�سفات (اي�ضاح  27و .)39
يعتمد امل�شروع على احتياطي فو�سفات اخلرباء والتي متتلك ال�شركة حق التعدين فيه وعلى املوارد الطبيعية مثل املياه اجلوفية والكربيت .كما ي�ستفيد امل�شروع من
ت�سهيالت البنية التحتية لل�سكك احلديدية التي تربط منطقة احلدود ال�شمالية مع ر�أ�س اخلري يف املنطقة ال�شرقية للو�صول الى مرافق امليناء على اخلليج العربي.
يعد امل�شروع يف مرحلة التطوير وتقدر التكاليف الر�أ�سمالية له بـ 26مليار ريال �سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -2هيكل المجموعة
لدى ال�شركة� ،شركات تابعة و�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة واملذكورة �أدناه ،وجميعها من�ش�آت قائمة يف اململكة العربية ال�سعودية:
ال�شركات التابعة

ن�سبة امللكية الفعلية

الكيان القانوين لل�شركة
 30يونيو
2014

 30يونيو
2013

 31دي�سمرب
2013

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

٪100

�شركة معادن للبنية التحتية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

٪100

�شركة املعادن ال�صناعية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

٪100

�شركة معادن للألومنيوم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للدرفلة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪70

٪70

٪70

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪60

-

-

�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة :
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪50

٪50

٪50

�إن نهاية ال�سنة املالية لكل ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة تطابق ال�سنة املالية لل�شركة الأم.
شركة معادن للذهب ومعادن األساس

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 9أغ�سط�س  ،1989وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:




 ا�ستك�شاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املناطق امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية؛
 �إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو املك ّرر؛
 وان�شاء وت�شغيل و�صيانة جميع املناجم واملباين والطرق ال�سريعة وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة و�أنظمة الإت�صاالت وحمطات
الطاقة وغريها من املرافق الالزمة �أو املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.

شركة معادن للبنية التحتية

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 17أغ�سط�س  2008وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:



 �إدارة م�شروع البنية التحتية لتطوير و�إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية
 تقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.

شركة المعادن الصناعية

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  31مار�س  ،2009وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
  ا�ستغالل املعادن ال�صناعية واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املنطقة امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية
  �إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع هذه املعادن بحالتها الأ�صلية �أو مك ّررة.
تعمل ال�شركة حالي ًا على منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة الواقع يف املنطقة الو�سطى من الزبرية ومنجم املغنيزايت عايل الدرجة ،وم�صنع معاجلة
املغنيزايت يف املدينة املنورة والتي بد�أت جزئي ًا عملياتها خالل عام  .2011امل�شروع املتبقي ال يزال يف مرحلة التطوير.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
شركة معادن لأللومنيوم

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �ألكوا �سملتينج انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك �أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد (�ألكوا �إنك) ويتم
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية الأولية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف انتاج:
  �سبائك الألومنيوم
  و�أعمدة الألومنيوم
  و�ألواح الألومنيوم
  وم�سطحات الألومنيوم
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
شركة معادن للدرفلة

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �ألكوا للدرفلة انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك �أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد («�ألكوا �إنك») ويتم
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية الأولية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج �ألواح الألومنيوم اخلا�صة بت�صنيع:
  رقائق الألومنيوم للعلب
  و�أغطية العلب
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  22يناير  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �أوا ال�سعودية املحدودة («�أوا») �شريك �أجنبي وهي مملوكة بن�سبة  ٪60ل�شركة �ألكوا انك و� ٪40شركة �ألومينا املحدودة ،طرف لي�س
ذي عالقة ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية الأولية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
  تعدين وتكرير البوك�سايت
  �إنتاج الألومينا
ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
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للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
شركة معادن للفوسفات

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  1يناير  2008وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪70الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪30الى ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�سابك») ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية الأولية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:




 ويهدف امل�شروع �إلى ا�ستغالل احتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد
 ا�ستخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�صادر الكربيت لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ("د ا ب") يف مرافق املعاجلة يف ر�أ�س اخلري.
 انتاج الأمونيا كمواد خام خمزنة لتغذية �إنتاج الأ�سمدة ويتم ت�صدير �أي فائ�ض من الأمونيا �أو بيعها حمليا.

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  27يناير  2014وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪60الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25الى �شركة موزاييك للفو�سفات بي يف� .شريك �أجنبي� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف هولندا ومملوكة بالكامل ل�شركة موزاييك ويتم
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية الأولية املوحدة .و
   ٪15الى ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�سابك») ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية الأولية املوحدة.
ويتمثل ن�شاطها ب�شكل رئي�سي يف انتاج:











 حم�ض الفو�سفوريك النقي.
 حم�ض الفو�سفوريك
 ثالثي بويل فو�سفات ال�صوديوم
 �أحادي وثنائي فو�سفات الكال�سيوم
 �أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم
 الأمونيا
 نيرتوجني الفو�سفات ونيرتوجني فو�سفات البوتا�سيوم
 حم�ض الكربيت
 منتجات ت�ستخدم يف ت�صنيع اجلري.
 كل�س �صخر الفو�سفات املنقى

شركة سامابكو

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 14أغ�سط�س  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪50الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪50الى �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات.
�إن �شركة �سامابكو هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة ويتم املحا�سبة عنها ك�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة وفق ُا لطريقة حقوق امللكية يف هذه القوائم
املالية الأولية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
  ال�صودا الكاوية املركزة
  الكلورين و
  ثاين كلوريد الإيثلني
�إن �أهداف ال�شركة هي توريد منتجاتها من ال�صودا الكاوية املركزة �إلى معمل تكرير الألومنيا ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومنيا وبيع الكمية املتبقية يف �سوق
ال�صناعة باجلملة وبالتجزئة.
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 -3أسس إعداد القوائم المالية
�أعدت القوائم املالية الأولية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.
�أعدت القوائم املالية الأولية املوحدة وفق ًا ملعيار التقارير املالية الأولية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني على �أ�سا�س تكامل الفرتات حيث تعترب
كل فرتة كجزء ال يتجز�أ من ال�سنة املالية .عليه ،يتم �إثبات �إيرادات ومكا�سب وم�صاريف وخ�سائر الفرتة خالل الفرتة املعنية.
�إن نتائج عمليات الفرتة الأولية لي�ست بال�ضرورة م�ؤ�شر ًا دقيق ًا على النتائج ال�سنوية.
تظهر هذه القوائم املالية الأولية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية وعملة التقرير للمجموعة.
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية الأولية املوحدة .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�صورة منتظمة على جميع الفرتات /ال�سنة
املعرو�ضة.
 1-4أسس توحيد القوائم المالية
الشركات التابعة

ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على التحكم يف �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع �إقت�صادية منها ،ومتتلك عادة ح�صة فيها
تزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .تتم مراعاة وجود وت�أثري حقوق الت�صويت املتوقعة القابلة للتنفيذ �أو التحويل لتقييم ما �إذا كان للمجموعة �سيطرة على من�ش�أة
ما .يتم توحيد ال�شركات التابعة �إعتبار ًا من تاريخ �إنتقال ال�سيطرة على ال�شركة التابعة �إلى املجموعة .ويتم التوقف عن التوحيد عند زوال تلك ال�سيطرة.
تُ�ستخدم طريقة ال�شراء املحا�سبية عند املحا�سبة عن عمليات �شراء ال�شركات التابعة .تقا�س تكلفة ال�شراء بالقيمة العادلة للموجودات امل�شرتاة �أو االلتزامات
التي مت تكبدها �أو التعهد بها بتاريخ ال�شراء باال�ضافة �إلى التكاليف املبا�شرة املتعلقة بعملية ال�شراء .مت قيد الزيادة يف تكلفة ال�شراء عن القيمة العادلة حل�صة
املجموعة يف �صايف املوجودات امل�شرتاة القابلة للتمييز ك�شهرة يف قائمة املركز املايل الأولية املوحدة املرفقة �ضمن املوجودات غري امللمو�سة .يتم �سنوي ًا تقومي
ال�شهرة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها ،وتقيد ب�صايف التكلفة بعد ح�سم �أي �إطفاء مرتاكم �أو خ�سائر الإنخفا�ض قي القيمة� ،إن وجدت.
يتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة املتداخلة بني �شركات املجموعة والأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عنها� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات التابعة
تتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة للمجموعة.
الشركة تحت السيطرة المشتركة

تن�ش�أ ال�شركة امل�شرتكة عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية مع طرف واحد �أو �أكرث للقيام ب�أن�شطة عادة ما تتم ،ولكن لي�س بال�ضرورة ،من خالل من�ش�آت
تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة.
تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم احت�ساب ح�صة املجموعة يف ال�شركات امل�شرتكة
على �أ�سا�س القوائم املالية املعدة لهذه ال�شركات والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وذلك يف تاريخ ال ي�سبق تاريخ قائمة
املركز املايل الأولية املوحدة مبدة تزيد عن ثالثة �أ�شهر والتي يتم تعديلها عند احلاجة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة� ،إن وجدت .يتم ا�ستبعاد
املكا�سب داخل املجموعة الناجتة من املعامالت بقدر ح�صة املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر بها .ويتم كذلك �إ�ستبعاد اخل�سائر داخل املجموعة ما مل ينتج عن
املعاملة دلي ًال على وجود �إنخفا�ض يف الأ�صل املح َول.
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 2-4تحويل العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك املعامالت .كما يجري حتويل
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية املوحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .يتم قيد الأرباح
واخل�سائر الناجتة عن عمليات ال�سداد وحتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل الأولية املوحدة.
 3-4النقد وما يعادله

ي�شتمل النقد وما يعادله على نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اقتنائها.
 4-4اإلستثمارات قصيرة األجل

ت�شمل الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك و�إ�ستثمارات �أخرى ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر ولكن �أقل من �سنة
من تاريخ اقتنائها.
 5-4المدينون التجاريون

يتم قيد املدينون التجاريون بقيمة املبلغ الأ�صلي لفاتورة املبيعات ناق�ص ًا خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها�( ،إن وجد) .يجنب خم�ص�ص للديون امل�شكوك
يف حت�صيلها عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على عدم متكن املجموعة من حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة للفرتات الأ�صلية للذمم املدينة .يتم قيد هذه
املخ�ص�صات يف قائمة الدخل الأولية املوحدة وتظهر حتت بند «م�صاريف عمومية و�إدارية» عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل ،يتم �شطبها من
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد املبالغ امل�سرتدة الحق ًا من املبالغ التي �سبق �شطبها الى ح�ساب «م�صاريف عمومية و�إدارية» يف قائمة الدخل الأولية
املوحدة .
 6-4المخزون
المنتجات تامة الصنع

يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على �أ�سا�س �صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .يتم حتديد �صايف تكلفة االنتاج بق�سمة �إجمايل تكلفة
الإنتاج على وحدات الإنتاج القابلة للبيع.
تت�ضمن تكلفة الإنتاج ما يلي:
  تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة با�ستخراج ومعاجلة اخلام.
  ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات والآالت واملعدات امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام.
  م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
  تخفي�ض تكاليف الإنتاج مبقابل الإيرادات من مبيعات املنتجات امل�صاحبة.
يتم تقومي املنتجات امل�صاحبة على �أ�سا�س �صايف القيمة البيعية ،وذلك بالرجوع الى �سعر املنتجات ال�سائد يف تاريخ �إعداد القوائم املالية.
األعمال تحت التنفيذ

يتم تقومي خمزون اخلام حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
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الخام المتراكم

اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ويكون جاهز ًا ملراحل �أخرى من املعاجلة ويف حالة عدم الت�أكد بدرجة كبرية من عدم قابلية هذا اخلام للمعاجلة
امل�ستقبلية يتم حتميله على امل�صاريف عند تكبدها .يف حالة �أن اخلام قابل ملراحل �أخرى من املعاجلة وميكن التوقع من ذلك ب�شكل م�ؤكد ب�سبب جتاوزه درجة
الرتكيز وب�سبب املنافع االقت�صادية امل�ؤكدة ،يتم تقوميه ب�صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل ويتم تقومي كميات اخلام املرتاكم والأعمال
حتت التنفيذ ب�شكل �أ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.
قطع الغيار والمواد القابلة لالستهالك

يتم تقومي قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك با�ستخدام متو�سط التكلفة املرجح ناق�ص ًا خم�ص�ص املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.
متثل �صايف القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع املقدر خالل دورة الأعمال العادية ناق�ص ًا تكاليف ا�ستكمال العملية وم�صاريف البيع.
 7-4الموجودات والمطلوبات المالية

تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف قائمة املركز الأولية املايل املوحدة ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة
التجارية والذمم الأخرى ومطلوبات امل�شاريع واملطلوبات الأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة والقرو�ض.
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ،ويتم �إظهارها بال�صايف يف القوائم املالية الأولية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق نظامي ملزم يف �إجراء املقا�صة
وعندما يكون لديها النية لت�سوية املبالغ على �أ�سا�س ال�صايف �أو ت�سوية املوجودات واملطلوبات يف �آن واحد.
 8-4الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم .يتم احت�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت وفق ًا للعمر
الإنتاجي املقدر لها �أو العمر املتوقع للمنجم� ،أيهما �أقل.
�إن العمر االنتاجي املقدر للفئات الرئي�سية للموجودات هو كما يلي:
عدد ال�سنوات
مباين

33 – 9

معدات ثقيلة

20 – 5

امل�صانع الثابتة ومرافق تر�شيح اخلام

20 – 4

معدات �أخرى

20 – 4

معدات مكتبية

10 – 4

�أثاث وتركيبات

10 – 4
10

�أجهزة ات�صال ومعدات الور�ش
�أجهزة احلا�سب الآيل

5-4

موجودات املناجم

8-2

خمتربات ومعدات �سالمة

5

�سيارات

4

�أعمال مدنية

4

تحُ َّمل م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات الإعتيادية والتي ال تزيد جوهري ًا من العمر الإنتاجي للأ�صل ،على قائمة الدخل الأولية املوحدة عند تكبدها ،بينما تتم
ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت.
حتدّد مكا�سب وخ�سائر الإ�ستبعاد وذلك مبقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية والتي تدرج يف قائمة الدخل الأولية املوحدة.
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك املوجودات امل�ؤهلة.
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 9-4األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

تق ّيد املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�شاء على ح�ساب �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وحت ّول تكلفة الإن�شاء عند ا�ستكمال بناء الأ�صل �إلى الفئة املالئمة من
املمتلكات والآالت واملعدات .تت�ضمن تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات تكلفة ال�شراء و�أية تكاليف مبا�شرة �ضرورية لإعداد الأ�صل ليكون يف حالة الت�شغيل وجاهز
للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله .تتم ر�سملة التكاليف املتعلقة بالبد�أ بالعمل عندما تكون متعلقة ب�أ�صل قابل لال�ستخدام ولكنه غري جاهز للعمل مب�ستوى معني بدء ًا
من فرتة اختبار الت�شغيل بعد خ�صم املتح�صالت من بيع �أي منتج خالل فرتة التطوير .الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك.
 10-4موجودات اإلستكشاف والتقويم

�إن م�صاريف الإ�ستك�شاف هي امل�صاريف املتكبدة يف البحث الأويل عن �إحتياطي املعادن املجدية �إقت�صادي ًا �أو يف عملية احل�صول على مزيد من املعلومات حول
�إحتياطيات املعادن املوجودة .ت�شمل م�صاريف الإ�ستك�شاف يف الأ�سا�س على امل�صاريف املتعلقة بالتايل:
  �شراء الرخ�ص اخلا�صة بالإ�ستك�شاف يف املناطق التي قد حتتوي على املعادن؛
  الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية
  احلفر والإ�ستك�شاف
  حفر اخلنادق
  العينات الإ�ستك�شافية
  الأعمال الأخرى املتعلقة بالبحث عن اخلام.
�إن م�صاريف التقومي هي تلك التكاليف املتكبدة ملعرفة اجلدوى الفنية والإقت�صادية من �إحتياطيات املعادن املحدودة من خالل �أن�شطة الإ�ستك�شاف �أو الإ�ستحواذ.
وت�شمل تلك امل�صاريف على تكاليف:
  حتديد حجم ودرجة �إحتياطيات املعادن من خالل احلفر للح�صول على العينات االزمة ،وعمليات حفر اخلنادق و�أخذ العينات على هيئة خام والتي
يتم ت�صنيفها على �أنها �إما م�صادر معدنية �أو احتياطي م�ؤكد وحمتمل؛
  حتديد الأ�ساليب املثلى ال�ستخراج املعادن وعمليات معاجلتها
  الدرا�سات اخلا�صة بالإ�ستق�صاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية
  تراخي�ص الأن�شطة املختلفة
ً
  التقومي االقت�صادي لتحديد ما �إذا كان تطوير املواد املعدنية جمديا من الناحية الإقت�صادية ،وي�شمل ذلك النطاق درا�سات اجلدوى الأولية والنهائية.
�إن جميع تكاليف الإ�ستك�شاف والت قومي يتم �إعتبارها كم�صاريف حتى يتم الت�أكد �أنه من املرجح �أن تتحقق عنها منافع اقت�صادية م�ستقبلية من عدمها� ،أي
(حمتملة) .تعتمد املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج على م�ستوى الإ�ستك�شاف بالإ�ضافة الى درجة الثقة يف اخلام املوجود .يتم ر�سملة م�صاريف
الإ�ستك�شاف والتقومي اذا ما تبني للإدارة ب�أنه �سيتم احل�صول على منافع اقت�صادية م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صاريف.
يتم ر�سملة م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقومي املتعلقة بتو�سعة رقعة الإحتياطيات املعدنية والتي مت تعدينها وتطويرها بالفعل ،مبا يف ذلك م�صاريف تعريف وحتديد
املعادن املوجودة يف تلك الإحتياطيات املعدنية ،كتكاليف تطوير املناجم وذلك بعد �إكتمال الت�أكد من الدرا�سات االقت�صادية والتقومي املماثلة لدرا�سة اجلدوى.
يتم ر�سملة كافة تكاليف الإ�ستك�شاف والتقومي املتكبدة بعدما يتبني ب�أنه من املحتمل �أن ينتج عنها منافع �إقت�صادية كموجودات ا�ستك�شاف وتقومي حلني معرفة
اجلدوى الفنية والإقت�صادية لإ�ستخراج املوارد املعدنية .وحال معرفة اجلدوى الإقت�صادية� ،أي �سينتج عنها منافع �إقت�صادية �أم ال ،يتم �إختبار الأ�صل للت�أكد من
وجود انخفا�ض يف قيمته ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض .وبنا ًء على اجلدوى الفنية والتجارية ،ف�إنه اذا ما تبني ب�أن املنافع الإقت�صادية �ستتحقق ،وان الإدارة تعتزم
تطوير املنجم ،عندئذٍ يعاد ت�صنيف موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي ك�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وت�صنف التدفقات النقدية املتعلقة مب�صاريف الإ�ستك�شاف
والتقومي املر�سملة كن�شاطات �إ�ستثمارية يف قائمة التدفقات النقدية الأولية املوحدة وفور الو�صول الى مرحلة الإنتاج التجاري ،يعاد ت�صنيف الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ كممتلكات و�آالت ومعدات.
يتم تقومي موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي للت�أكد من عدم وجود انخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري احلقائق والظروف �أن القيمة الدفرتية لأ�صل الإ�ستك�شاف
والتقومي قد تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد .وعندما ت�شري احلقائق والظروف الى �أن القيمة الدفرتية تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد ،ف�إن ال�شركة تقوم
بالتقومي والعر�ض والإف�صاح عن �أي خ�سارة ناجتة عن �أي �إنخفا�ض يف القيمة.
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ولغر�ض موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي فقط ،يتم �إعتبار واحد �أو �أكرث من احلقائق والظروف التالية لتحديد �إذا ما كان هناك �إنخفا�ض يف قيمة موجودات
الإ�ستك�شاف والتقومي وهذه ت�شتمل على ما يلي:
  الفرتة التي يحق لل�شركة الإ�ستك�شاف �أثنائها يف منطقة حمددة قد انتهت خالل الفرتة �أو �أنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ولي�س من املتوقع جتديدها.
  ال�صرف على املزيد من الإ�ستك�شاف والتقومي للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل يتم و�ضع ميزانيتها ومل يتم التخطيط لها.
  عمليات الإ�ستك�شاف والتقومي للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل ت�ؤدي الى �إكت�شاف �أي كميات ذات منافع �إقت�صادية و�أن ال�شركة قررت �إيقاف
تلك العمليات يف تلك املنطقة.
  بالرغم من توا�صل عمليات التطوير يف تلك املنطقة يكون هناك معلومات كافية وم�ؤكدة ب�إنه لن يتم ا�سرتداد القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف
والتقومي بالكامل من عملية التطوير الناجح �أو من خالل البيع.
عند حتديد وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل من موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي ف�إنه يتم تطبيق �سيا�سة الإنخفا�ض يف القيمة املو�ضحة يف (�إي�ضاح .)13-4
 11-4نسبة تنقية الشوائب وتكاليف تنقية الشوائب المؤجلة.

تقوم املجموعة �أي�ض ًا بت�أجيل تكاليف �شوائب التعدين بتقدير ن�سبة متو�سط ال�شوائب �إلى �إجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بنا ًء على ت�صميم منطقة
التعدين النهائية .ويتم ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل حل�ساب التكلفة ال�سنوية ل�شوائب التعدين التي �ستقيد كم�صروف على النحو التايل:
متو�سط ن�سبة ال�شوائب �إلى اخلام امل�ستخرج

X

كمية اخلام امل�ستخرج

X

متو�سط التكلفة من اجمايل طن اخلام امل�ستخرج

يف الفرتات التي تكون فيها التكلفة الفعلية لل�شوائب �أعلى من التكاليف املقيدة كم�صروف بنا ًء على املعادلة �أعاله ،ف�إنه يتم ت�أجيل �إطفاء تكلفة الفرق للفرتة
امل�ستقبلية التي يكون فيها التكاليف الفعلية �أقل من التكاليف الواجب قيدها كم�صروف.
 12-4الموجودات غير الملموسة

املوجودات غري امللمو�سة ت�شمل �شراء الربامج وتطوير الأنظمة وتقيد هذه املوجودات بالتكلفة وتطف�أ بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع
ويتم مراجعتها على الأقل مرة يف نهاية كل �سنة مالية .يتم اثبات م�صاريف �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة يف قائمة الدخل الأولية املوحدة مبا يتفق مع وظائف
املوجودات غري امللمو�سة .تتكون املوجودات غري امللمو�سة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم يف ر�أ�س اخلري واملح َولة للهيئة امللكية للجبيل
وينبع كما ورد يف اتفاقية التنفيذ املوقعة بني �شركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�سة من تكلفة ال�شراء و�أي تكاليف مبا�شرة
متعلقة ب�إح�ضار هذه املوجودات حلالتها الت�شغيلية للغر�ض الذي �أن�ش�أت من �أجله .تقيد املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم.
يح�سب الإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية خدمات ا�ستخدام الأر�ض.
 13-4االنخفاض في قيمة الموجودات

تقوم املجموعة مبراجعة قيمة موجوداتها ،عند تاريخ �إعداد القوائم املالية ،للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف
الظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�سرتداد قيمتها الدفرتية .تق ّيد خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة بقدر زيادة القيمة الدفرتية للموجودات عن القيمة القابلة لال�سرتداد
منها .متثل القيمة القابلة لال�سرتداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة احلالية.
يتم مراجعة قيمة املوجودات التي �إنخف�ضت قيمتها بغر�ض احتمال عك�س هذا الإنخفا�ض عند تاريخ �إعداد القوائم املالية .وعندما يت�ضح ب�أن الظروف التي �أدت
الى وجود الإنخفا�ض غري موجودة ،عندئذٍ يتم عك�س قيد الإنخفا�ض يف القيمة (فيما عدا ال�شهرة) .وتقيد ك�إيرادات يف قائمة الدخل الأولية املوحدة للفرتة التي
يحدد فيها عك�س هذا القيد.
 14-4المشاريع والذمم الدائنة األخرى والمصاريف المستحقة

يتم �إثبات الإلتزامات التي �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة� ،سواء مت �إ�صدار فواتري مبوجبها �إلى املجموعة �أم ال.
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 15-4الزكاة والضرائب على الدخل وضريبة اإلستقطاع

تخ�ضع ال�شركة وال�شركات التابعة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») .يحمل خم�ص�ص الزكاة على قائمة الدخل الأولية املوحدة .يتم
ت�سجيل املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب الربوط النهائية� ،إن وجدت ،عند حتديدها .يخ�ضع امل�ساهمون الأجانب بال�شركات التابعة ل�ضريبة الدخل والتي مت
�إدراجها �ضمن ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة الدخل الأولية املوحدة.
تقوم املجموعة با�ستقطاع �ضرائب على بع�ض املعامالت مع اجلهات غري املقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية طبق ًا لنظام ال�ضريبة ال�سعودي.
 16-4رسوم االمتياز

يتوجب على املجموعة �إعتبار ًا من العام  ،2005وفق ًا للمادة رقم  71من نظام اال�ستثمار التعديني ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ
(املوافق  4اكتوبر  ،)2004دفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية بواقع  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي �أو ما يعادل �ضريبة الدخل املقدّرة� ،أيهما �أقل.
ويتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من �إجمايل ر�سوم االمتياز ويتم �إظهار �صايف مبلغ ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح .)33
 17-4المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة:




 التزام قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق
 �إحتمال ي�ستوجب �إ�ستخدام املوارد الإقت�صادية لت�سوية الإلتزام يف امل�ستقبل
 �إمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه

 18-4مخصص ردم وإغالق وإعادة تأهيل المناجم

تن�ش�أ عن �أعمال التنقيب و�أن�شطة اال�ستخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�صة باملجموعة التزامات تتعلق بردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم وي�شتمل ذلك على نزع
وتفكيك ومعاجلة والتخل�ص من املواد املتبقية و�إعادة ت�سوية املوقع والأر�ض .تخ�ضع هذه الإعمال والتكاليف امل�صاحبة لها ملتطلبات الأنظمة والقوانني احلالية
ذات العالقة.
يج َنب خم�ص�ص لتكاليف كل برنامج ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم عند بدء �أعمال التعدين .وعند زيادة هذه التغريات البيئية خالل العمر الت�شغيلي ،يتم
زيادة مبلغ املخ�ص�ص.
ت�شتمل التكاليف املقدرة ملخ�ص�ص الردم والإغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم على جميع الأعمال املتوقع حدوثها تدريجي ًا على مدى عمر املنجم وعند �إغالق املنجم
وذلك فيما يتعلق بالن�شاطات التعدينية بتاريخ �إعداد القوائم املالية الأولية املوحدة .يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري املتوقعة كالتلوث الناجت
من التخل�ص غري املخطط له كم�صروف والتزام عند احتمال حدوثها و�إمكانية تقديرها ب�شكل يعتمد عليه ويعتمد توقيت التكاليف الفعلية للردم والإغالق و�إعادة
الت�أهيل على عدة عوامل:
  العمر االفرتا�ضي للمنجم
  �شروط رخ�صة الت�شغيل
  البيئة التي يعمل بها املنجم
يتم ر�سملة هذه التكاليف املقدرة بالكامل كجزء من موجودات املناجم �ضمن املمتلكات والآالت واملعدات وتطف�أ وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر املتوقع
للمنجم� .إن التعديالت على التكاليف املقدرة وتوقيت الردم والإغالق و�إعادة الت�أهيل امل�ستقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور االعتيادية اخلا�ضعة
للحكم وللتقديرات اجلوهرية.
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تتلخ�ص العوامل ذات الت�أثري على هذه التغريات مبا يلي:





 تعديل تقدير �إحتياطي اخلامات واملوارد والعمر الت�شغيلي
 التطوير يف التقنية
 متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات الإدارة البيئية
 التغريات يف �أ�س�س التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها ت�أثريات الت�ضخم

 19-4مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ت�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني كمبلغ مقطوع لكافة املوظفني وفق ًا لنظام العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية .عند �إنهاء العقد الوظيفي يتم
�إحت�ساب مبلغ الإلتزام على �أ�سا�س القيمة احلالية للمكاف�أة امل�ستحقة للموظف عند تركه العمل كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية املوحدة ويتم �إحت�ساب
املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وبدالت املوظفني الأخرية و�سنوات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
 20-4برنامج خطة اإلدخار للموظفين

ا�ستناد ًا �إلى املادة رقم  137من نظام العمل واملادة رقم  76من اللوائح الداخلية لل�شركة واملعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ  6ربيع الثاين 1420هـ (املوافق 19
يوليو  )1999من قبل وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،طرحت ال�شركة برنامج خطة االدخار لت�شجيع املوظفني ال�سعوديني يف املجموعة على االدخار وا�ستثمار
مدخراتهم للإ�ستفادة منها وت�أمني م�ستقبلهم ول�ضمان ا�ستمرارهم يف العمل لدى املجموعة.
تقت�صر امل�شاركة يف برنامج االدخار على املوظفني ال�سعوديني وباختيارهم ،على �أن ي�ساهم املوظف امل�شارك يف اخلطة بدفع ن�سبة ترتاوح من � ٪1إلى  ٪15كحد
�أق�صى من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري وبحيث ال يقل اال�شرتاك عن مبلغ  300ريال �سعودي ،على �أن ت�ساهم املجموعة بدفع ن�سبة ثابتة قدرها  ٪10من ادخار املوظف
ال�شهري لل�سنة الأولى ويتم زيادتها بن�سبة  ٪10لل�سنة التي تليها حتى ت�صل ما ن�سبته  ٪100لل�سنة العا�شرة .وتودع هذه املبالغ يف ح�ساب ادخار املوظف ويتم حتميل
م�ساهمة املجموعة على قائمة الدخل الأولية املوحدة �شهري ًا على �أن يتم دفع م�ساهمة املجموعة للموظف الحق ًا عند ا�ستقالته �أو �إنهاء خدماته.
 21-4اإليجارات

ت�صنف الإيجارات كعقد �إيجار متويلي وذلك عند �إنتقال كافة املنافع واملخاطر الهامة امل�صاحبة للملكية �إلى امل�ست�أجر وت�صنف جميع الإيجارات الأخرى ك�إيجارات
ت�شغيلية.
يتم �إثبات املوجودات املقتناة مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل كموجودات خا�صة باملجموعة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أو القيمة ال�سوقية العادلة
للأ�صل عند ن�ش�أة الإيجار� ،أيهما �أقل .يح�سب الإ�ستهالك على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للأ�صل.
حتمل تكاليف التمويل ،والتي متثل الفرق بني �إجمايل التزامات الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار �أو القيمة ال�سوقية العادلة للأ�صل عند
ن�ش�أة الإيجار� ،أيهما �أقل على قائمة الدخل الأولية املوحدة على مدى فرتة عقد الإيجار املعني ،حيث ينتج عن ذلك معدل عائد ثابت على الر�صيد املتبقي من
الإلتزام لكل فرتة حما�سبية.
 22-4القروض

تقيد القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف املعامالت� ،إن وجدت .يتم ر�سملة تكاليف التمويل التي ترتبط مبا�شرة بال�شراء �أو االن�شاء �أو �إنتاج املوجودات
امل�ؤهلة كجزء من قيمة هذه املوجودات .يتم قيد تكاليف الإقرتا�ض الأخرى على قائمة الدخل الأولية املوحدة.
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 23-4إثبات اإليرادات

يتم �إثبات الإيرادات عند �إ�ستيفاء كافة ال�شروط التالية:
  عند حتول املخاطر واملنافع الهامة وامل�صاحبة مللكية املنتج �إلى امل�شرتي.
  عدم �إحتفاظ ال�شركة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إلى احلد املرتبط عادة بوجود امللكية �أو الإبقاء على ال�سيطرة الفعالة على املنتجات املباعة
  �إمكانية قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوقة
  �أن يكون من امل�ؤكد �أن تتدفق املنافع االقت�صادية املتعلقة بعملية البيع �إلى املجموعة
  �إمكانية قيا�س التكاليف املتكبدة �أو �سيتم تكبدها يف عملية البيع مي َكن قيا�سها ب�شكل موثوق به
يتم �إظهار الإيرادات بعد تنزيل اخل�صومات وحذف عمليات البيع داخل املجموعة
عادة ما تخ�ضع املبيعات �إلى تعديالت عند فح�ص املنتجات من قبل العميل .ويف هذه احلاالت ،تقيد املبيعات يف البداية على �أ�سا�س م�ؤقت با�ستخدام �أف�ضل
تقديرات املجموعة ملحتويات املعدن وتعدل الحق ًا.
يتم تخفي�ض تكاليف الإنتاج بالإيرادات الناجتة من مبيعات املنتجات امل�صاحبة.
تتمثل عوائد الإ�ستثمار يف قائمة الدخل الأولية املوحدة �إيرادات الودائع البنكية وتقيد وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق.
 24-4مصاريف البيع والتسويق والدعم

ت�شتمل م�صاريف البيع والت�سويق والدعم على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تعترب ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات وفق ًا ملبادىء املحا�سبة
املتعارف عليها .يتم الت�صنيف ب�صورة مت�سقة الى م�صاريف بيع وت�سويق وتكلفة مبيعات ،عند احلاجة لذلك.
 25-4المصاريف العمومية واإلدارية

ت�شتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تعترب ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات وفقا ملبادىء املحا�سبة املتعارف
عليها .يتم الت�صنيف ب�صورة مت�سقة الى امل�صاريف العمومية والإدارية وتكلفة مبيعات ،عند احلاجة لذلك.
 -5التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم املالية الأولية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على املبالغ الظاهرة يف
القوائم املالية الأولية املوحدة والإي�ضاحات املرفقة بها ويتم تقومي التقديرات والإفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وذلك على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة وعوامل �أخرى
تت�ضمن توقعات بالأحداث امل�ستقبلية والتي تعترب معقولة وفق ًا للظروف .تقوم املجموعة ب�إجراء تقديرات وافرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل .ونادر ًا ما تعادل هذه
التقديرات النتائج الفعلية املتعلقة بها.
وفيما يلي النواحي الهامة التي تتطلب من الإدارة ا�ستخدام للتقديرات واالفرتا�ضات امل�ؤثرة:








 تقديرات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
 الأعمار االنتاجية االفرتا�ضية للممتلكات والآالت واملعدات
 الإنخفا�ض وعك�س قيد الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات
 املخ�ص�صات
 �إغالق املناجم وااللتزام البيئي
 الزكاة وال�ضرائب على الدخل
 االلتزامات املحتملة
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
تقديرات إحتياطيات الخام والموارد المعدنية

هناك درجة من عدم الت�أكد بخ�صو�ص تقدير وت�صنيف �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية ودرجة تركيز اخلام التي يتم التنقيب عنها واملخ�ص�صة لالنتاج
امل�ستقبلي .يتم اعتبار م�ستويات الإحتياطي اخلام واملوارد املعدنية جم َرد تقديرات فقط �إلى �أن يتم التنقيب عنها ومعاجلتها .كما تختلف كمية االحتياطيات اخلام
واملوارد املعدنية وذلك ب�سبب العديد من العوامل ،منها �أ�سعار املعادن و�أ�سعار �صرف العمالت.
يتم حتديد تقديرات املجموعة لإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية بنا ًء على �أ�سعار الإدارة لل�سلع على املدى الطويل وتوقعات ما �إذا كان ت�صنيف الدرجات
والتكاليف غري دقيقة .ميكن �أن تت�أثر اجلدوى االقت�صادية للممتلكات �إذا ما حدث �أي تغري جوهري يف كميات االحتياطيات �أو الدرجة �أو ن�سبة تنقية ال�شوائب.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ال يوجد ت�أكيد ب�أن ا�سرتدادات الذهب �أو ا�سرتدادات املعادن الأخرى يف االختبارات املعملية �صغرية املدى �سيتم تكرارها يف االختبارات كبرية
املدى حتت ظروف املوقع �أو �أثناء االنتاج.
من املمكن �أن تتطلب الظروف مراجعة التقديرات وذلك يف حالة التقلبات يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ونتائج التنقيب واختبارات ا�ستخراج املعادن واالنتاج وتقومي
خطط التنقيب الالحقة لتاريخ التقدير ومن املمكن �أال يكون حجم ودرجة �إحتياطيات اخلام واملعاجلة ومعدل اال�ستمرار بنف�س ال�صورة املتوقعة حالي ًا .كما ميكن
�أن ي�ؤدي �أي نق�صان جوهري يف تقديرات �إحتياطيات اخلام �أو املوارد املعدنية �أو قدرة املجموعة على ا�ستخراج �إحتياطيات اخلام املعدنية �إلى ت�أثري �سلبي جوهري
على عمليات املجموعة و�آفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
األعمار اإلنتاجية اإلفتراضية للممتلكات واآلالت والمعدات

يتم �إطفاء موجودات التعدين اخلا�صة باملجموعة وامل�صنفة كممتلكات و�آالت ومعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أعمارها االنتاجية االفرتا�ضية �أو العمر الإنتاجي
للمنجم� ،أيهما �أقل .عند حتديد العمر االنتاجي للمنجم ف�إنه يجب الأخذ يف االعتبار ب�أن االفرتا�ضات ال�صحيحة التي متت يف وقت التقدير قد تتغري عند توفر
معلومات جديدة.
تتمثل العوامل التي قد ت�ؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:
  التغريات يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة واملحتملة
  درجة �إحتياطيات اخلام املعدنية والتي تختلف جوهري ًا من وقت لآخر
  الفروقات بني �أ�سعار ال�سلع احلقيقية و�أ�سعارها املتوقعة التي ت�ستخدم يف تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام
  عوامل ت�شغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين
  �أية تغريات يف امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية وم�صاريف التعدين واملعاجلة والت�أهيل ومعدالت اخل�صم و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية قد ت�ؤدي
�إلى نتائج �سلبية على اجلدوى االقت�صادية الحتياطيات اخلام
�إن �أ ّي ًا من هذه التغريات ميكن �أن ي�ؤثر على الإ�ستهالك املحتمل ملوجودات املناجم وقيمها الدفرتية .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآالت
واملعدات غري التعدينية ب�صورة دورية وتتم هذه املراجعة على �أ�سا�س الو�ضع احلايل للموجودات والفرتات املقدرة التي من خاللها �ست�ستمر هذه املوجودات يف
�إدرار منافع اقت�صادية للمجموعة.
اإلنخفاض في القيمة وعكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات

تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة للت�أكد من عدم وجود دليل على وقوع انخفا�ض يف قيمة املوجودات �أو �أن هناك م�ؤ�شرات توحي ب�أن
خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة والتي مت ت�سجيلها يف �سنوات �سابقة مل تعد موجودة �أو انخف�ضت.
المخصصات

تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص ملخزون املواد اخلام الراكدة والبطيئة احلركة وكذلك لقطع الغيار حيث بلغ خم�ص�ص البنود الراكدة وبطيئة احلركة  16مليون
ريال �سعودي كما يف  30يونيو  30( 2014يونيو  19 :2013مليون ريال �سعودي و 31دي�سمرب  16 :2013مليون ريال �سعودي) (�إي�ضاح  .)10هذه التقديرات ت�أخذ
يف االعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكلفة املتعلقة مبا�شرة بالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل الأولية املوحدة �إلى املدى الذي ت�ؤكد فيه ب�أن ظروف هذه
الأحداث ال تزال قائمة كما يف نهاية الفرتة /ال�سنة.
إغالق وردم المناجم وااللتزامات البيئية

تخ�ضع �أن�شطة املجموعة للتعدين والإ�ستك�شاف لأنظمة ولوائح بيئية متعددة وتقوم املجموعة بتقدير االلتزامات البيئية بنا ًء على فهم الإدارة للمتطلبات النظامية
والتي تختلف باختالف املناطق التي جتري عملياتها فيها و�شروط اتفاقيات الرتخي�ص والتقديرات الهند�سية .يجنب خم�ص�ص لتكاليف التفكيك و�إعادة الأر�ض
الى حالتها ال�سابقة حاملا ين�ش�أ االلتزام كما �أن التكاليف الفعلية املتكبدة يف �سنوات م�ستقبلية من املمكن �أن تختلف جوهري ًا عن املبالغ املخ�ص�صة .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ف�إن التغريات امل�ستقبلية للأنظمة واللوائح البيئية و�أعمار املناجم املقدرة من املمكن �أن ت�ؤثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�ص.
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الزكاة والضرائب على الدخل

مت خالل الربع املنتهي يف  30يونيو  2014دفع مبلغ قدره  31.9مليون ريال �سعودي الى م�صلحة الزكاة والدخل عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013ومل يتم
�إجراء الربط النهائي بعد ويف حالة وجود �إختالف بني املح�صلة الزكوية النهائية لهذه الأمور عن املبالغ امل�سجلة يف الأ�صل عندئذٍ �ست�ؤثر هذه الفروقات على
خم�ص�ص الزكاة للفرتة /لل�سنة التي حتدد فيها.
االلتزامات المحتملة

يتم ت�سوية االلتزامات املحتملة ح�سب طبيعتها عند حدوث �أو عدم حدوث حدث معني �أو جمموعة من الأحداث امل�ستقبلية ويتطلب تقدير هذه االلتزامات ممار�سة
الأحكام الهامة و�إعداد التقديرات ب�ش�أن نتائج الأحداث امل�ستقبلية.
 -6المعلومات القطاعية
التقارير القطاعية
 1-6قطاع األعمال

�إن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات �أوالعمليات �أو املن�ش�آت التي:
  تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
  تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من �أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع امل�صادر وتقومي الأداء.
  تتوفر حولها بيانات مالية ب�شكل منف�صل.
تت�ألف عمليات املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:
  الإدارة العامة :وت�شمل عمليات الإدارة العامة وامل�شاريع حتت التطوير.
م�شروع �صفائح ال�سيارات ي�شتمل على ال�صفائح املعاجلة وال�صفائح غري املعاجلة حراري ًا ،و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين وهو يف مرحلة التطوير
(�إي�ضاح .)1
  قطاع الذهب :ويت�ألف من ن�شاط تعدين الذهب والذي يتم من خالل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س وميار�س هذا القطاع ن�شاطه يف كل من
مناجم مهد الذهب واحلجار وبلغة والأمار وال�سوق وم�صنع معاجلة يف منجم ال�صخيربات واملوجودة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية
ال�سعودية .يت�ضمن هذا القطاع �أي�ض ًا منجم ال�ضويحي والذي ال يزال يف مرحلة التطوير.
  قطاع الفو�سفات :وي�شمل على �أن�شطة تعدين الفو�سفات وا�ستخال�ص الفو�سفات املر َكز وا�ستخدام املوارد الطبيعية من غاز طبيعي وكربيت لت�صنيع
«ثنائي فو�سفات الأمونيوم» و «�أحادي فو�سفات الأمونيوم» والأ�سمدة ومنتجات الأمونيا والتي تتم من خالل �شركة معادن للفو�سفات .بد�أ هذا القطاع
عملياته التجارية خالل الربع الأول من عام  ،2012يف ما عدا م�صنع الأمونيا والذي مت الإعالن عن بدء انتاجه التجاري يف � 1أكتوبر .2011
م�شروع جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف مدينة امللك عبداهلل وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية يقوم على ا�ستغالل الرت�سيبات الفو�سفاتية ملوقعي اخلرباء و�أم
وعال وال يزال امل�شروع يف مرحلة التطوير (�إي�ضاح .)1
  قطاع املعادن ال�صناعية :وي�شمل خمتلف �أوجه الأن�شطة املتعلقة بتعدين املعادن ال�صناعية من خالل �شركة املعادن ال�صناعية والتي متار�س ن�شاطها
يف هذا القطاع يف منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية ،ومنجم املغنزايت عايل الدرجة وم�صنع
املعاجلة يف املدينة املنورة الذي بد�أ عملياته ب�شكل جزئي خالل عام .2011
  قطاع الألومنيوم :وي�شتمل على العمليات املتعلقة بتطوير منجم الألومنيوم ،امل�صفاة ،امل�صهر ،وم�صنع الدرفلة وحمطة الطاقة بغر�ض ت�صنيع
الألومنيوم واملنتجات املتعلقة بها .ويعترب هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.
�إن م�شروع ال�صودا الكاوية يتكون من عمليات تخت�ص بتطوير ال�صودا الكاوية والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني والالزمة لإنتاج مركزات ال�صودا الكاوية املركزة
والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل تلك املنتجات للإ�ستخدام يف معمل تكرير الألومينا يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ،ويتم بيع �أي فائ�ض
للألومينا يف الأ�سواق الدولية واملحلية .بد�أ الإنتاج التجاري لهذا القطاع يف  1يوليو .2014


 قطاع البنية التحتية :يتعلق بتطوير وبناء وتقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع يف اململكة العربية ال�سعودية.
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ممتلكات و�آالت ومعدات

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي
ال�شركة الأم.

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

�إجمايل الربح

املبيعات

 30يونيو 2013

جمموع املوجودات

ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

موجودات غري ملمو�سة

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

ممتلكات و�آالت ومعدات

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي
ال�شركة الأم.

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

�إجمايل الربح

املبيعات

 30يونيو 2014

 1-6قطاع األعمال (تتمة)

12

37

32

17

16

15

14

13

12

37

32

�إي�ضاح

145.735.810

320.993.836

2.579.318

48.759.596

396.228.653

25.059.323.419

440.574.967

7.073.009

-

41.642.747

830.100.280

170.397.174

567.540.312

2.274.650

217.365.795

1.227.565.063

الإدارة العامة

147.879.785

112.510.624

3.379.774

201.370.197

350.364.460

2.651.242.508

-

707.279

4.350.733

119.797.208

1.297.666.022

396.632.456

47.734.642

557.704

157.200.317

355.641.407

الذهب

17.198.179.868

210.201.051

10.770.218

542.908.161

2.177.935.219

23.796.409.934

-

21.436.559

25.624.682

-

2.851.128.992

16.687.769.619

350.136.185

1.594.310

741.162.151

2.492.138.369

الفو�سفات

242.197.720

29.105.935

11.500

36.112.458

58.370.018

487.588.152

-

-

-

-

88.192.041

225.003.402

43.217.211

158.278

54.527.424

86.145.873

املعادن ال�صناعية

الألومنيوم

1.514.855

()6.868.486

-

-

-

39.900.048.612

-

-

-

-

36.351.733.768

59.077.239

()8.888.187

-

-

-

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

609.844.840

29.254.488

149.881

29.859.480

78.202.275

1.345.883.640

-

249.094.510

-

-

214.487.200

772.708.062

()82.290.599

()415.023.848

-

()40.820.236

()77.542.788

()22.807.646.521

-

-

-

-

()462.130.529

18.263.062.279

280.173.600

16.890.691

818.189.656

2.983.557.837

70.432.849.744

440.574.967

278.311.357

29.975.415

161.439.955

41.171.177.774

495.975.210

5.309.934

()80.043.788

()544.499.084

-

()57.106.603

1.154.588.116

18.231.544.164

40.734.131

724.992

41.439.033

100.146.069

()99.900.073

4.161.736.708

البنية التحتية

تعديالت و�إ�ستبعادات
توحيد القوائم املالية

املجموع
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17

16

15

14

13

12

37

32

17

16

15

14

13

�إي�ضاح

21.352.382.403

441.370.614

3.023.394

-

40.268.139

1.477.998.081

142.221.152

1.818.998.770

7.464.853

122.314.302

1.015.155.686

19.574.741.177

443.564.104

122.270.166

-

30.176.491

380.722.133

الإدارة العامة

1.636.856.389

-

222.422

4.825.652

105.615.678

1.051.446.195

134.495.123

171.727.657

4.059.283

353.241.837

709.253.627

1.482.137.283

-

447.186

4.832.437

193.150.979

617.789.099

الذهب

20.520.148.656

-

14.756.608

28.556.017

-

475.477.535

16.924.662.606

333.405.591

14.287.545

965.111.235

4.171.555.563

22.870.219.321

-

17.149.572

31.576.635

362.283.896

406.310.841

الفو�سفات

559.971.303

-

-

-

-

86.094.284

234.063.888

83.219.524

218.142

97.101.906

150.551.491

491.411.717

-

-

-

-

82.980.360

املعادن ال�صناعية

37.012.274.156

-

-

-

-

33.984.155.794

62.677.113

()27.426.570

-

-

-

33.363.209.642

-

-

-

-

28.934.700.352

الألومنيوم

()18.584.624.656

-

-

-

-

()306.670.524

()82.290.599

()757.295.016

-

()90.083.030

63.951.228.302

441.370.614

274.183.998

33.381.669

145.883.817

36.993.696.476

18.130.467.596

1.682.378.450

26.627.550

1.509.484.186

1.454.220.051

-

256.181.574

-

-

225.195.111

714.638.313

59.748.494

597.727

61.797.936

165.886.373

60.638.690.715

443.564.104

377.510.789

36.409.072

()165.138.195

()18.485.498.953

-

-

-

-

585.611.366

6.047.264.545

1.342.470.528

-

237.643.865

-

-

355.197.982

()257.407.729

املجموع

30.520.293.038

البنية التحتية

تعديالت و�إ�ستبعادات
توحيد القوائم املالية

�إن �صايف اخل�سارة من قطاع الإدارة العامة ال ي�شمل احل�صة يف �أرباح ال�شركات التابعة .كما �أن �إجمايل موجودات هذا القطاع ال ي�شمل �أر�صدة اال�ستثمارات املتعلقة بال�شركات التابعة حيث مت ا�ستبعادها �أثناء توحيد القوائم املالية.

جمموع املوجودات

ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

موجودات غري ملمو�سة

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

ممتلكات و�آالت ومعدات

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي
ال�شركة الأم.

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

�إجمايل الربح

املبيعات

 31دي�سمرب 2013

جمموع املوجودات

ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

موجودات غري ملمو�سة

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

 1-6قطاع األعمال (تتمة)

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 2 -6القطاع الجغرافي

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة تدر �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن
تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى .وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -7النقد وما يعادله
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهرمن تاريخ اقتنائها
 -غري مقيدة

3.418.239.274

3.782.509.621

3.377.583.347

 -مقيدة

498.541.668

362.323.750

450.506.302

املجموع الفرعي

3.916.780.942

4.144.833.371

3.828.089.649

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
 -غري مقيدة

771.993.115

613.609.571

497.529.466

 -مقيدة

113.509

965.172

11.023.875

املجموع الفرعي

772.106.624

614.574.743

508.553.341

املجموع

4.688.887.566

4.759.408.114

4.336.642.990

يرتبط النقد والأر�صدة لدى البنوك املقيدة مبا يلي:
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

اجمايل النقد يف �إحتياطي خدمة الدين واملحتجز للدفعات املجدولة للقر�ض طويل
الأجل ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية

113.509

965.172

11.023.875

يتم ا�ستثمار جزء من الر�صيد املحتجز للدفعات املجدولة للقرو�ض طويل الأجل
ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق من هذه النقدية املقيدة واملدرجة يف ودائع
ق�صرية الأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهرمن تاريخ اقتنائها

498.541.668

362.323.750

450.506.302

املجموع

498.655.177

363.288.922

461.530.177

يت�ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك غري املقيدة ما يلي:
ح�سابات �إدخار للموظفني (�إي�ضاح )2-23

27.984.531

17.638.238

21.391.928

 -8اإلستثمارات قصيرة األجل
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

ودائع لأجل و�أوراق مالية ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من عام
من تاريخ �إقتنائها

714.743.750

2.977.125.000

50.000.000

عوائد ا�ستثمارات م�ستحقة

2.420.073

2.606.590

2.437.776

املجموع

717.163.823

2.979.731.590

52.437.776

يتحقق عن اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عائد مايل على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -9الذمم المدينة التجارية واألخرى
 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014
جتارية

834.821.478

639.441.451

561.424.851

مبالغ م�ستحقة من �سامابكو (�إي�ضاح )2-41

47.998.419

47.998.419

47.998.419

مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح )2-41

4.293.796

12.960.988

50.464.149

مطالبات ت�أمني*

194.044.300

-

98.300.773

�أخرى

5.834.058

5.533.492

2.257.817

املجموع

1.086.992.051

705.934.350

760.446.009

يت�ضمن ر�صيد الذمم املدينة التجارية ما يلي:
مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )2-41

461.198

72.792.940

23.948.991

مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )2-41

310.506.934

242.618.656

242.382.717

* تتعلق مطالبات الت�أمني بالآتي
خطوط الإنتاج ل�شركة معادن للألومنيوم والذي توقف الإنتاج فيه يف �أكتوبر .2013
وقد جرى الإغالق امل�ؤقت بعد فرتة من عدم �إ�ستقرار خط الإنتاج .تعمل �شركة
معادن للألومنيوم بكامل طاقتها لإ�صالح هذا اخلط وقد اكتمل خالل الربع الثاين
من عام .2014

108.294.300

-

98.300.773

مطالبة فرن الأمونيا وال�سري الناقل

85.750.000

-

-

املجموع

194.044.300

-

98.300.773

 -10المخزون
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

ب�ضاعة تامة ال�صنع  -جاهزة للبيع

370.141.225

316.727.342

303.757.498

�أعمال حتت التنفيذ ب�صايف تكلفة الإنتاج

534.840.603

173.131.454

360.307.241

خمزون خام مرتاكم

125.271.930

83.167.814

105.632.033

مواد خام

622.630.809

478.568.405

410.651.782

منتجات م�صاحبة

16.024.491

20.661.957

3.764.780

املجموع الفرعي

1.668.909.058

1.072.256.972

1.184.113.334

قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة

917.468.155

629.381.106

715.312.264

خم�ص�ص قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة

()16.405.729

()18.671.349

()16.405.729

املجموع الفرعي

901.062.426

610.709.757

698.906.535

املجموع

2.569.971.484

1.682.966.729

1.883.019.869
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -10المخزون (تتمة)
يتعلق خمزون قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة بالآالت واملعدات ،وبالتايل يتوقع ا�ستخدامه خالل فرتة ال تزيد عن �سنة واحدة.
تتكون احلركة يف خم�ص�ص املخزون املتقادم مما يلي:
 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014
 1يناير

16.405.729

18.671.349

18.671.349

عك�س قيد خم�ص�ص املخزون املتقادم (�إي�ضاح )33

-

-

()2.265.620

 30يونيو  31 /دي�سمرب

16.405.729

18.671.349

16.405.729

 -11الدفعات والمصاريف المدفوعة مقدمًا
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

اجلزء املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني

123.107.280

79.385.982

77.482.678

دفعات مقدمة للموظفني

67.892.976

38.899.621

13.700.858

بدل ال�سكن املدفوعة مقدم ًا

22.313.533

31.190.513

28.179.145

دفعات مقدمة للت�أمني

48.580.579

24.109.648

19.774.522

م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا

10.099.345

23.050.077

8.223.988

املجموع الفرعي

271.993.713

196.635.841

147.361.191

اجلزء غري املتداول:
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا

64.817.475

46.563.608

32.336.297

املجموع الفرعي

64.817.475

46.563.608

32.336.297

املجموع

336.811.188

243.199.449

179.697.488
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اال�ستهالك املرتاكم

 30يونيو 2014

ت�سويات  /م�شطوبات

خم�ص�ص �إغالق املناجم
املر�سمل

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

اال�ضافات خالل الربع

 31دي�سمرب 2013

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

اال�ضافات خالل الفرتة املتبقية
من ال�سنة

 30يونيو 2013

ت�سويات  /م�شطوبات

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

 1يناير 2013

التكلفة

1-24

13

13

13

�إي�ضاح

61.550.000

-

-

-

-

61.550.000

-

-

61.550.000

-

-

61.550.000

الأرا�ضي

 -12الممتلكات واآلالت والمعدات

90.331.838

-

29.313.718

-

-

61.018.120

-

-

61.018.120

-

-

61.018.120

موجودات
املناجم

87.947.702

()2.692.117

-

542.500

-

90.097.319

3.678.979

60.781.150

25.637.190

-

-

25.637.190

ال�سيارات

260.662.631

-

-

14.256.888

-

246.405.743

6.528.723

-

239.877.020

-

21.301.060

218.575.960

املعدات الثقيلة

18.303.464.942

()932.576

-

299.988.829

-

18.004.408.689

1.789.020

-

18.002.619.669

-

17.932

18.002.601.737

امل�صانع الثابتة
ومرافق تر�شيح
اخلام

2.149.015.618

-

-

184.763.214

-

1.964.252.404

255.319.233

-

1.708.933.171

-

152.963.202

1.555.969.969

املبان ــي

الأعمال املدنية

582.271.816

-

-

91.404.550

-

490.867.266

17.756.126

-

473.111.140

-

17.897.610

455.213.530

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

89.357.642

()107.833

-

10.695.857

-

78.769.618

3.016.912

-

75.752.706

104.984

1.694.190

73.953.532

املعدات الأخرى

65.970.304

7.833

-

20.469.111

-

45.493.360

6.782.408

-

38.710.952

()618.774

5.803.480

21.730.290.831

()4.553.751

29.313.718

622.764.902

661.972

21.082.103.990

296.757.576

62.688.826

20.722.657.588

()540.860

199.898.728

39.718.338

()829.058

-

643.953

661.972

39.241.471

1.886.175

1.907.676

35.447.620

()27.070

221.254

35.253.436

33.526.246

20.523.299.720

املعدات املكتبية

الأثاث
والرتكيبات

املجموع
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 30يونيو 2014

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2013

�صايف القيمة الدفرتية

 30يونيو 2014

ت�سويات  /م�شطوبات

املح ّمل خالل الفرتة

 31دي�سمرب 2013

ت�سويات  /م�شطوبات

املح ّمل خالل الفرتة املتبقية
من ال�سنة

 30يونيو 2013

ت�سويات  /م�شطوبات

املح ّمل خالل الفرتة

 1يناير 2013

�إي�ضاح

61.550.000

61.550.000

61.550.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الأرا�ضي

41.620.447

16.509.379

18.790.499

48.711.391

-

4.202.650

44.508.741

-

2.281.120

42.227.621

-

1.974.105

40.253.516

موجودات
املناجم

 -12الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

60.882.865

65.496.995

2.621.239

27.064.837

()2.692.117

5.156.630

24.600.324

-

1.584.373

23.015.951

-

1.133.779

21.882.172

ال�سيارات

162.071.563

158.758.295

164.057.308

98.591.068

-

10.943.620

87.647.448

-

11.827.736

75.819.712

-

7.697.701

68.122.011

املعدات الثقيلة

15.672.305.691

15.784.250.934

16.208.674.116

2.631.159.251

()2.326.141

413.327.637

2.220.157.755

-

426.212.202

1.793.945.553

-

456.193.786

1.337.751.767

امل�صانع الثابتة
ومرافق تر�شيح
اخلام

1.854.375.157

1.751.993.767

1.525.753.049

294.640.461

-

82.381.824

212.258.637

-

29.078.515

183.180.122

-

39.351.260

143.828.862

املبان ــي

الأعمال املدنية

304.771.373

222.289.900

212.889.225

277.500.443

-

8.923.077

268.577.366

-

8.355.451

260.221.915

-

7.692.815

252.529.100

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

24.911.717

30.881.026

33.432.394

64.445.925

()100.000

16.657.333

47.888.592

-

5.568.280

42.320.312

10.531

6.369.075

35.940.706

املعدات الأخرى

34.812.077

23.329.529

21.035.425

31.158.227

-

8.994.396

22.163.831

-

18.231.544.164

18.130.467.596

18.263.062.279

3.498.746.667

()5.921.285

553.031.558

2.951.636.394

11.606

14.243.274

15.407.771

14.259.024

25.475.064

()803.027

2.444.391

23.833.700

11.606

2.633.498

2.459.595.309

()599.398

4.488.304

17.675.527

()593.774

4.075.647

526.762.939

492.029.479

21.188.596

()16.155

2.274.771

18.929.980

14.193.654

1.933.431.768

املعدات املكتبية

الأثاث
والرتكيبات

املجموع

265

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -12الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
مت رهن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  16.690.500.575ريال �سعودي
كما يف  30يونيو  30( 2014يونيو  17.199.694.723 :2013ريال �سعودي و 31دي�سمرب  16.927.194.164 :2013ريال �سعودي) ك�ضمان للدائنني �ضمن
اتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح .)7–26
مت رهن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  56.346.283ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2014
( 30يونيو  :2013ال �شيء و 31دي�سمرب  60.145.555 :2013ريال �سعودي) ك�ضمان للدائنني (�إي�ضاح .)25
�إي�ضاح

للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو
2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
2014

 30يونيو
2013

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2013

 30يونيو
2013

توزيع ق�سط اال�ستهالك للربع /لل�سنه الى:
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13

2.219.999

-

4.442.216

-

-

تكلفة املبيعات

33

276.028.264

261.569.947

537.065.795

519.095.276

1.004.164.132

امل�صاريف العمومية والإدارية

35

7.274.457

3.806.504

11.523.547

7.667.663

14.628.286

285.522.720

265.376.451

553.031.558

526.762.939

1.018.792.418

املجموع

 -13األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
الإدارة العامة

�إي�ضاح

الفو�سفات

الذهب

املعادن ال�صناعية

البنية التحتية

الألومنيوم

املجموع

التكلفة
 1يناير 2013

289.140.819

426.359.292

241.388.816

81.116.854

23.074.340.867

270.867.316

24.383.213.964

�إ�ضافات خالل الفرتة

77.027.977

193.245.292

261.363.149

1.863.506

5.822.159.978

147.479.095

6.503.138.997

()511.389

()1.815.485

()86.241.655

-

-

()111.330.199

()199.898.728

دفعات مقدمة
للمقاولني� ،صايف

15.064.726

-

()10.199.469

-

()219.208.222

48.181.770

()166.161.195

 30يونيو 2013

380.722.133

617.789.099

406.310.841

82.980.360

28.677.292.623

355.197.982

30.520.293.038

�إ�ضافات خالل الفرتة
املتبقية من ال�سنة

309.079.975

302.605.901

357.542.381

3.113.924

5.159.570.757

41.204.911

6.173.117.849

حم َول �إلى املمتلكات
والآالت واملعدات

12

()509.597

()11.154.694

()153.676.336

-

-

()131.416.949

()296.757.576

حم َول الى موجودات
غري ملمو�سة

16

-

-

-

-

-

()25.033.511

()25.033.511

-

-

150.981.092

-

-

-

150.981.092

-

142.205.889

362.283.896

-

-

-

504.489.785

دفعات مقدمة
للمقاولني� ،صايف

()41.904.780

-

182.646.011

-

()159.378.110

()14.757.322

()33.394.201

 31دي�سمرب 2013

647.387.731

1.051.446.195

1.306.087.885

86.094.284

33.677.485.270

225.195.111

36.993.696.476

�إ�ضافات خالل الفرتة

236.581.369

498.492.450

1.188.692.189

2.097.757

2.307.444.666

95.855.908

4.329.164.339

()34.906.346

()266.731.123

()234.473.400

-

-

()86.654.033

()622.764.902

حم َول �إلى املمتلكات
والآالت واملعدات

12

حم َول من املخزون
حم َول من موجودات
الإ�ستك�شاف والتقومي

حم َول �إلى املمتلكات
والآالت واملعدات

14

12

266

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
�إي�ضاح

الذهب

الإدارة العامة

املعادن ال�صناعية

الفو�سفات

البنية التحتية

الألومنيوم

املجموع

حم َول �إلى املخزون

-

-

()9.939.658

-

-

-

()9.939.658

دفعات مقدمة
للمقاولني� ،صايف

()18.962.474

-

600.761.976

-

()80.868197

()19.909.786

481.021.519

 30يونيو 2014

830.100.280

1.283.207.522

2.851.128.992

88.192.041

35.904.061.739

214.487.200

41.171.177.774

دفعات مقدمة للمقاولني مر�سملة كجزء من الإ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 30يونيو 2013

77.906.535

-

-

-

399.484.710

66.040.459

543.431.704

 31دي�سمرب 2013

36.001.755

-

182.646.011

-

240.106.600

51.283.138

510.037.504

 30يونيو 2014

17.039.281

-

783.407.987

-

159.238.403

31.373.351

991.059.022

تكلفة التمويل املر�سملة كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل الفرتة /ال�سنة
�إي�ضاح

الإدارة العامة

الذهب

الفو�سفات

املعادن ال�صناعية

الألومنيوم

البنية التحتية

املجموع

 30يونيو 2013

1-38

-

-

-

-

266.466.490

-

266.466.490

 31دي�سمرب 2013

1-38

-

-

-

-

481.163.536

-

481.163.536

 30يونيو 2014

1-38

-

-

-

-

187.945.900

-

187.945.900

مت رهن �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وامل�شتملة على تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة ل�شركة معادن للأملونيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن
للبوكا�سيت والأملونيا ب�صايف قيمة دفرتية قبل قيود التوحيد قدرها  36.887.583.288ريال �سعودي كما يف  30يونيو  30( 2014يونيو 29.340.800.586 :2013
ريال �سعودي و 31دي�سمرب  34.459.633.329 :2013ريال �سعودي) ك�ضمان للمقر�ضني ح�سب �إتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح .)7-26
ا�ستهالك مر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل الفرتة /ال�سنة
 30يونيو 2013

12

-

-

-

-

-

-

-

 31دي�سمرب 2013

12

-

-

-

-

-

-

-

 30يونيو 2014

12

-

-

-

-

4.261.846

180.370

4.442.216

 -14موجودات اإلستكشاف والتقويم
الإدارة العامة

�إي�ضاح

الفو�سفات

الذهب

املجموع

 1يناير 2013

25.956.610

127.306.058

194.027.658

347.290.326

�إ�ضافات خالل الفرتة

4.219.881

65.844.921

168.256.238

238.321.040

 30يونيو 2013

30.176.491

193.150.979

362.283.896

585.611.366

�إ�ضافات خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة

10.091.648

54.670.588

-

64.762.236

-

()142.205.889

()362.283.896

()504.489.785

 31دي�سمرب 2013

40.268.139

105.615.678

-

145.883.817

�إ�ضافات خالل الفرتة

1.374.608

14.181.530

-

15.556.138

 30يونيو 2014

41.642.747

119.797.208

-

161.439.955

حم َول الى الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13

267

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -15مصاريف تنقية الشوائب المؤجلة
�إي�ضاح

الفو�سفات

الذهب

املجموع

التكلفة
 1يناير 2013

11.227.159

75.666.881

86.894.040

تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل الفرتة

-

31.422.676

31.422.676

 30يونيو 2013

11.227.159

107.089.557

118.316.716

تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة

-

31.581.065

31.581.065

 31دي�سمرب 2013

11.227.159

138.670.622

149.897.781

تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل الفرتة

-

22.265.601

22.265.601

 30يونيو 2014

11.227.159

160.936.223

172.163.382

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2013
33

مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل الفرتة
 30يونيو 2013

33

مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة
 31دي�سمرب 2013

33

مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل الفرتة
 30يونيو 2014

5.702.847

38.838.055

44.540.902

691.875

36.674.867

37.366.742

6.394.722

75.512.922

81.907.644

6.785

34.601.683

34.608.468

6.401.507

110.114.605

116.516.112

474.919

25.196.936

25.671.855

6.876.426

135.311.541

142.187.967

�صايف القيمة الدفرتية
 30يونيو 2013

4.832.437

31.576.635

36.409.072

 31دي�سمرب 2013

4.825.652

28.556.017

33.381.669

 30يونيو 2014

4.350.733

25.624.682

29.975.415

 -16الموجودات غير الملموسة
الإدارة العامة

اي�ضاح

الفو�سفات

الذهب

البنية التحتية

املجموع

التكلفة
 1يناير 2013

70.328.710

5.902.120

23.929.635

272.842.879

373.003.344

ا�ضافات خالل الفرتة

58.957.805

739.374

-

-

59.697.179

 30يونيو 2013

129.286.515

6.641.494

23.929.635

272.842.879

432.700.523

-

-

-

25.033.511

25.033.511

ت�سويات  /م�شطوبات

()125.302.560

-

-

-

()125.302.560

 31دي�سمرب 2013

3.983.955

6.641.494

23.929.635

297.876.390

332.431.474

ا�ضافات خالل الفرتة

4.355.612

596.068

-

-

4.951.680

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

-

-

9.939.658

-

9.939.658

 30يونيو 2014

8.339.567

7.237.562

33.869.293

297.876.390

347.322.812

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -16الموجودات غير الملموسة (تتمة)
اي�ضاح

الذهب

الإدارة العامة

البنية التحتية

الفو�سفات

املجموع

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2013

6.391.786

5.445.124

4.387.100

28.708.682

44.932.692

املح َمل خالل الفرتة

624.563

749.184

2.392.963

6.490.332

10.257.042

 30يونيو 2013

7.016.349

6.194.308

6.780.063

35.199.014

55.189.734

املح َمل خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة

640.437

224.764

2.392.964

6.495.802

9.753.967

ت�سويات  /م�شطوبات

()6.696.225

-

-

-

()6.696.225

 31دي�سمرب 2013

960.561

6.419.072

9.173.027

41.694.816

58.247.476

املح َمل خالل الفرتة

305.997

111.211

3.259.707

7.087.064

10.763.979

 30يونيو 2014

1.266.558

6.530.283

12.432.734

48.781.880

69.011.455

�صايف القيمة الدفرتية
 30يونيو 2013

122.270.166

447.186

17.149.572

237.643.865

377.510.789

 31دي�سمرب 2013

3.023.394

222.422

14.756.608

256.181.574

274.183.998

 30يونيو 2014

7.073.009

707.279

21.436.559

249.094.510

278.311.357

�إي�ضاح

للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو 2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

توزيع ق�سط اال�ستهالك للربع /للفرتة /لل�سنة الى:
تكلفة املبيعات

33

5.662.363

4.816.241

10.457.982

9.632.479

18.746.009

امل�صاريف العمومية والإدارية

35

152.998

332.892

305.997

624.563

1.265.000

5.815.361

5.149.133

10.763.979

10.257.042

20.011.009

املجموع

 -17اإلستثمار في شركة تحت سيطرة مشتركة
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

�إ�ستثمار بن�سبة  ٪50يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة �سامابكو بالتكلفة (اي�ضاح )1-17

450.000.000

450.000.000

450.000.000

ح�صة ال�شركة يف اخل�سارة املرتاكمة (اي�ضاح )2-17

()9.425.033

()6.435.896

()8.629.386

املجموع

440.574.967

443.564.104

441.370.614

 1-17اإلستثمار بنسبة  ٪50في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سامابكو
م�ساهمات عينية

268.269.815

املبلغ املدفوع نقد ًا

181.730.185

املجموع

450.000.000
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -17اإلستثمار في شركة تحت سيطرة مشتركة (تتمة)
 2-17احل�صة يف (اخل�سارة) /الدخل املرتاكم من �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

� 1أبريل 1 /يناير

()8.922.076

()5.629.981

()8.629.386

()5.148.265

()5.148.265

احل�صة يف �صايف (اخل�سارة) /الدخل للربع /للفرتة /لل�سنة

()502.957

()805.915

()795.647

()1.287.631

()3.481.121

 30يونيو  31 /دي�سمرب

()9.425.033

()6.435.896

()9.425.033

()6.435.896

()8.629.386

 -18المستحق من شركاء المشاريع المشتركة
 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014
مبالغ م�ستحقة من موزاييك (�إي�ضاح )39

450.000.000

25.624.897

450.000.000

مبالغ م�ستحقة من �سابك (�إي�ضاح )39

270.000.000

15.374.938

270.000.000

املجموع

720.000.000

40.999.835

720.000.000

ميثل امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة الدفعة الثانية املتبقية كما يف  31دي�سمرب  2013وقدرها  ٪50من مبلغ  1.44مليار ريال �سعودي امل�ستحقة يف  30يونيو
 2016وفق ًا التفاقية امل�ساهمني املوقعة يف � 5أغ�سط�س �( 2013إي�ضاحي  1و .)39
 -19مطلوبات المشاريع واألخرى
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

م�شاريع

1.638.114.213

2.050.594.655

1.753.364.144

جتارية

372.413.674

185.522.763

234.551.557

م�ساهمات غري قابلة للإ�سرتداد*

37.000.000

38.000.000

38.000.000

�أخرى

39.184.819

25.373.242

25.365.564

املجموع

2.086.712.706

2.299.490.660

2.051.281.265

تتمثل ذمم امل�شاريع الدائنة ب�شكل رئي�سي من تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا.
*متثل م�ساهمات من قبل �أحد مقاويل �شركة معادن للألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف �إن�شاء �صندوق للم�س�ؤولية االجتماعية لتنمية م�شروع �إجتماعي.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -20المصاريف المستحقة
 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

م�شاريع

1.371.590.766

2.076.609.089

2.543.895.556

جتارية

482.213.810

520.896.886

447.109.110

موظفون

123.343.300

117.974.252

185.300.357

م�صاريف م�ستحقة – �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )2-41

79.639.672

77.818.437

83.763.220

�أعباء مالية

14.081.935

1.159.917

953.500

املجموع

2.070.869.483

2.794.458.581

3.261.021.743

متثل امل�صاريف امل�ستحقة اخلا�صة بامل�شاريع ب�شكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت
وااللومينا و�شركة معادن للفو�سفات.
متثل امل�صاريف امل�ستحقة ل�شركة �ألكوا �إنك امل�صاريف املتعلقة باملوظفني وم�صاريف م�ستحقة �أخرى متعلقة مبوظفي �ألكوا �إنك املعارين ل�شركة معادن للألومنيوم
و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا.
 -21الزكاة
 1-21عناصر الوعاء الزكوي

تتكون �أهم عنا�صر الوعاء الزكوي لل�شركة طبق ًا لنظام الزكاة و�ضريبة الدخل مما يلي:
  حقوق امل�ساهمني كما يف بداية الربع /الفرتة /ال�سنة،
  املخ�ص�صات كما يف بداية الربع /الفرتة /ال�سنة ،
  القرو�ض طويلة الأجل،
  �صايف الدخل املعدّل،
  قطع الغيار واملواد الإ�ستهالكية،
  �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات،
  �صايف القيمة الدفرتية للأعمال الر�أ�سمالية،
  �صايف القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقومي،
  �صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة،
  القيمة الدفرتية للإ�ستثمار يف من�ش�أة حتت �سيطرة م�شرتكة ،و
  بع�ض العنا�صر الأخرى
حتت�سب الزكاة بن�سبة  ٪ 2.5على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل املعدّل� ،أيهما �أعلى.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 2-21الزكاة المستحقة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

� 1أبريل 1 /يناير

18.062.761

86.667.826

54.295.070

63.600.191

63.600.191

خم�ص�ص الزكاة

5.037.092

104.448

690.084

23.172.083

55.448.293

للربع /للفرتة /لل�سنة احلالية

9.987.904

()1.048.775

14.999.304

22.018.860

54.295.070

(�إي�ضاح )3-21
(الزيادة) /النق�ص يف املخ�ص�ص املج َنب يف
ال�سنة ال�سابقة

()4.950.812

1.153.223

()14.309.220

1.153.223

1.153.223

املدفوع خالل الربع /الفرتة /ال�سنة �إلى
م�صلحة الزكاة والدخل

()8.100.549

()64.753.414

()39.985.850

()64.753.414

()64.753.414

 30يونيو 31 /دي�سمرب

14.999.304

22.018.860

14.999.304

22.018.860

54.295.070

 3-21يتكون مخصص الزكاة مما يلي:
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

�شركة التعدين العربية ال�سعودية

-

1.000.000

-

2.500.000

29.155.558

�شركة معادن للفو�سفات

5.106.469

()2.179.711

7.560.487

12.449.766

13.051.361

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح
)2-22

1.271.215

()1.393.786

2.266.379

4.070.888

4.317.839

�شركة املعادن ال�صناعية

2.623.103

1.146.066

3.743.357

2.245.189

5.125.202

�شركة معادن للبنية التحتية

987.117

378.656

1.429.081

753.017

2.645.110

املجموع (�إي�ضاح )2-21

9.987.904

()1.048.775

14.999.304

22.018.860

54.295.070

 4-21الربوط النهائية

ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على �شهادات زكاة م�ؤقتة �إبتداء ًا من ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2008وحتى  31دي�سمرب  2013ومل تقم م�صلحة الزكاة
والدخل ب�إجراء الربوط الزكوية النهائية بعد.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -22رسوم امتياز مستحقة
للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

� 1أبريل 1 /يناير

40.942.053

98.441.957

36.430.433

91.516.753

91.516.753

خم�ص�ص ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )33

7.318.970

12.554.499

14.097.868

19.479.703

37.828.408

للربع /للفرتة /لل�سنة احلالية (�إي�ضاح )1-22

2.472.736

11.067.218

8.667.082

17.992.422

36.341.127

املخ�ص�ص املج ًنب لل�سنة ال�سابقة

4.846.234

1.487.281

5.430.786

1.487.281

1.487.281

املدفوع خالل الربع /الفرتة /ال�سنة الى
م�صلحة الزكاة والدخل

()39.504.635

()92.914.728

()41.771.913

()92.914.728

()92.914.728

 30يونيو 31 /دي�سمرب

8.756.388

18.081.728

8.756.388

18.081.728

36.430.433

بنا ًء على نظام الإ�ستثمار التعديني ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر  ،)2004يتعني على املجموعة دفع
ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي مبوجب ترخي�ص التعدين ،كما هو حمدد �أو ما يعادل �ضريبة الدخل التقديرية
بناء ًا على �صايف الدخل ال�سنوي� ،أيهما �أقل و�سيتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ ونتيجة لذلك ف�إن:
 الإيرادات من مناجم الذهب تخ�ضع لر�سوم االمتياز
 يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة للطن كر�سوم �إمتياز من مناجم للبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
تظهر ر�سوم الإمتياز لها كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل الأولية املوحدة.
 1-22يتكون مخصص رسوم االمتياز مما يلي:
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

مناجم الذهب

2.042.973

10.693.712

7.821.666

17.298.609

34.658.401

بوك�سايت منخف�ض الدرجة

315.964

293.802

668.976

590.965

1.410.647

الكاولني

66.353

37.164

91.098

49.765

136.440

املغنزايت

47.446

42.540

85.342

53.083

135.639

املجموع (�إي�ضاح )22

2.472.736

11.067.218

8.667.082

17.992.422

36.341.127
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(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 2-22يتم احتساب مخصص رسوم االمتياز المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:
للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو 2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

 30يونيو 2013

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

�صايف الدخل للربع /للفرتة /لل�سنة من املناجم العاملة قبل ر�سوم االمتياز

24.920.277

48.712.004

60.402.541

112.510.624

210.962.881

 ٪25من �صايف الدخل للربع /للفرتة /لل�سنة ،كما هو حمدد

6.230.069

12.178.001

15.100.635

28.127.656

52.740.720

�ضريبة الدخل املقدّرة على �أ�سا�س �صايف الدخل للربع /للفرتة /لل�سنة
اخلا�ضع لل�ضريبة

3.314.188

9.299.926

10.088.045

21.369.497

38.976.240

املخ�ص�ص بنا ًء على طريقتي االحت�ساب �أعاله� ،أيهما �أقل

3.314.188

9.299.926

10.088.045

21.369.497

38.976.240

خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح )3-21

()1.271.215

1.393.786

()2.266.379

()4.070.888

()4.317.839

�صايف خم�ص�ص ر�سوم االمتياز للربع /للفرتة /لل�سنة

2.042.973

10.693.712

7.821.666

17.298.609

34.658.401

 -23مزايا الموظفين
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )1-23

213.050.413

164.020.537

193.438.653

خطة الإدخار للموظفني (�إي�ضاحي  7و )2-23

27.984.531

17.638.238

21.391.928

املجموع

241.034.944

181.658.775

214.830.581

 1-23مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

� 1أبريل 1 /يناير

203.067.928

159.891.773

193.438.653

155.949.095

155.949.095

خم�ص�ص خالل الربع /الفرتة /ال�سنة

14.034.447

9.636.429

27.186.838

19.463.034

52.392.909

املدفوع خالل الربع /الفرتة /ال�سنة

()4.051.962

()5.507.665

()7.575.078

()11.391.592

()14.903.351

 30يونيو 31 /دي�سمرب

213.050.413

164.020.537

213.050.413

164.020.537

193.438.653

 2-23برنامج اإلدخار للموظفين
للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

� 1أبريل 1 /يناير

24.267.279

20.521.535

21.391.928

15.006.007

15.006.007

م�ساهمات خالل الربع /الفرتة /ال�سنة

4.500.925

4.447.468

9.051.970

11.426.234

13.759.930

م�سحوبات خالل الربع /الفرتة /ال�سنة

()783.673

()7.330.765

()2.459.367

()8.794.003

()7.374.009

 30يونيو 31 /دي�سمرب (�إي�ضاحي  20-4و )7

27.984.531

17.638.238

27.984.531

17.638.238

21.391.928
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -24مخصص ردم وإغالق وإعادة تأهيل المناجم
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

مناجم الذهب (�إي�ضاح )1-24

103.681.150

86.807.060

81.440.623

مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني (�إي�ضاح )2-24

2.050.000

2.050.000

2.050.000

املجموع

105.731.150

88.857.060

83.490.623

تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم لكل منجم بالإ�ضافة �إلى فرتة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع للإغالق يف الآتي:
 1 -24مناجم الذهب
منجم املهد

منجم
ال�صخيربات

احلجار
منجم ّ

منجم بلغة

*

منجم ال�سوق

منجم الأمار

املجموع

 1يناير 2013

22.436.284

10.911.200

20.467.221

21.661.407

13.217.044

-

88.693.156

اال�ستخدام خالل الربع

-

()1.886.096

-

-

-

-

()1.886.096

 30يونيو 2013

22.436.284

9.025.104

20.467.221

21.661.407

13.217.044

-

86.807.060

الإ�ستخدام خالل الفرتة املتبقية
من ال�سنة

()1.721.053

()3.493.294

()152.090

-

-

-

()5.366.437

 31دي�سمرب 2013

20.715.231

5.531.810

20.315.131

21.661.407

13.217.044

-

81.440.623

الإ�ضافات خالل الربع (�إي�ضاح )12

5.047.637

1.727.802

2.045.124

2.169.438

1.323.717

17.000.000

29.313.718

اال�ستخدام خالل الربع

-

()6.921.191

()152.000

-

-

-

()7.073.191

 30يونيو 2014

25.762.868

338.421

22.208.255

23.830.845

14.540.761

17.000.000

103.681.150

تاريخ بدء الإنتاج التجاري

1988

2001

1991

2001

2008

2014

التاريخ املتوقع للإغالق

2019

**2014

2043

2020

2030

2018

* توقف منجم ال�صخيربات عن �أن�شطة التعدين وتقت�صر العمليات احلالية على معاجلة اخلام املح َول من منجم بلغة.
ً
** مت االنتهاء من درا�سة اجلدوى مل�شروع النحا�س يف احلجار والذي يركز على تقديرات املوارد واالحتياطيات يف  15مايو  2013ويتم حاليا تقومي الربنامج املايل لهذا امل�شروع� .سيتم بعد ذلك حتديد التاريخ
املتوقع وذلك بعد االنتهاء من التقومي.

 2-24مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين
املجموع

منجم الزبرية

منجم الغزالة

 1يناير 2013

1.600.000

450.000

2.050.000

 30يونيو 2013

1.600.000

450.000

2.050.000

 31دي�سمرب 2013

1.600.000

450.000

2.050.000

 30يونيو 2014

1.600.000

450.000

2.050.000

تاريخ بدء الإنتاج التجاري

2008

2011

التاريخ املتوقع للإغالق

2026

2028

ميثل خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم كامل تكاليف الإغالق والردم و�إعادة الت�أهيل املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم القائمة ،وذلك بنا ًء
على املعلومات املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .رمبا تكون التغريات امل�ستقبلية� ،إن وجدت� ،سواء ًا يف الأنظمة �أو تقديرات التكلفة
جوهرية و�سيتم �إثباتها عند حتديدها .يتعلق خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم لن�شاط املجموعة اخلا�ص يف جمال التعدين عن الذهب والبوك�سايت
منخف�ض الدرجة والكاولني فقط وال ي�شمل م�شروع الألومنيوم حيث ال يزال يف مرحلة التطوير ويتم العمل حالي ًا على عمل خم�ص�ص �إغالق وردم منجم الفو�سفات
و�إعادة ت�أهيله مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق و�إيقاف الأعمال والتخل�ص من النفايات و�إعادة ت�أهيل املوقع والأر�ض.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -25إلتزامات اإليجار التمويلي
خالل عام  ،2013دخلت �شركة معادن للألومنيوم يف عقد �إيجار متويلي مع م�ؤ�س�سة مالية .ت�ستحق دفعات الإيجار مبوجب هذه الإتفاقات على �أق�ساط �شهرية.
وكانت مبالغ الدفعات امل�ستقبلية يف �إطار عقود الإيجار على النحو التايل:
 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014
احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية

68.909.275

-

76.710.325

ناق�ص ًا :نفقات مالية مل ت�ستحق بعد

()13.728.308

-

()16.714.995

�صايف القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار

55.180.967

-

59.995.330

اجلزء املتداول املدرج حتت املطلوبات املتداولة

()10.401.805

-

()9.881.978

اجلزء طويل الأجل من �إلتزام عقود الإيجار التمويلي

44.779.162

-

50.113.352

تواريخ �إ�ستحقاق
امل�ستحق من احلد الأدنى لدفعات الإيجار خالل الفرتة /ال�سنة:
2014

7.801.050

-

15.602.100

2015

15.602.100

-

15.602.100

2016

15.602.100

-

15.602.100

2017

15.602.100

-

15.602.100

2018

14.301.925

-

14.301.925

املجموع

68.909.275

-

76.710.325

مت خ�صم القيمة احلالية من احلد الأدنى لدفعات الإيجار مبعدل فائدة فعال حوايل � ٪0.858شهري ًا .مت رهن املوجودات امل�ؤجرة ك�ضمان للدائنيني (�إي�ضاح .)12
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -26القروض طويلة األجل
 1-26التسهيالت المعتمدة

وقعت �شركة معادن للفو�سفات ،و�شركة معادن لاللومنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة ،و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
�إتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط («الإتفاقية») مع �صندوق اال�ستثمارات العامة وحتالف من امل�ؤ�س�سات املالية ،كما �أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك
ومتجدد متوافق مع �أحكام ال�شريعة.
تتكون ت�سهيالت املجموعة املمنوحة من التايل كما يف  30يونيو :2014
�شركة معادن
للفو�سفات

�شركة معادن
للألومنيوم

�شركة معادن
للدرفلة

�شركة معادن
للبوك�سايت
والألومينا

�شركة التعدين
العربية
ال�سعودية
(معادن)

�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات

 15يونيو 2008

 30نوفمرب 2010

 30نوفمرب 2010

 27نوفمرب 2011

 18دي�سمرب 2012

 30يونيو 2014

املجموع

ت�سهيالت م�ستخدمة
مبوجب �إتفاقيات
التمويل املوحدة
ال�شروط
�صندوق
اال�ستثمارات العامة

4.000.001.250

4.875.000.000

3.078.750.000

3.750.000.000

-

7.500.000.000

23.203.751.250

امل�صارف اال�سالمية
والتجارية
لل�شراء*

4.269.892.500

5.047.500.000

1.041.000.000

2.690.712.844

-

4.298.853.024

17.347.958.368

ت�سهيل جتاري*

1.491.562.500

900.000.000

-

258.750.000

-

5.450.145.349

8.100.457.849

م�صرف الراجحي

2.343.750.000

-

-

-

-

-

2.343.750.000

بنك كوريا للت�صدير
والإ�سترياد

1.500.000.000

-

-

-

-

-

1.500.000.000

�شركة ت�أمني
ال�صادرات الكورية

750.000.000

-

-

-

-

-

750.000.000

وكالة

-

787.500.000

-

768.750.000

-

1.650.000.000

3.206.250.000

10.355.205.000

6.735.000.000

1.041.000.000

3.718.212.844

-

11.398.998.373

33.248.416.217

�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

600.000.000

600.000.000

600.000.000

900.000.000

-

-

2.700.000.000

ت�سهيل مرابحة ريال
(ت�سهيل ر�أ�سمايل)

-

375.000.000

-

-

-

-

375.000.000

املجموع الفرعي

14.955.206.250

12.585.000.000

4.719.750.000

8.368.212.844

-

18.898.998.373

59.527.167.467

�إتفاقية ت�سهيل
ائتمان م�شرتك
ومتجدد

-

-

-

-

9.000.000.000

-

9.000.000.000

جمموع الت�سهيالت
املمنوحة

14.955.206.250

12.585.000.000

4.719.750.000

8.368.212.844

9.000.000.000

18.898.998.373

68.527.167.467
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 1-26التسهيالت المعتمدة (تتمة)

تن�ص اتفاقيات الت�سهيالت على ال�شروط والتعهدات املالية التالية والتي يجب على كل جهة مقرت�ضة �ضمن املجموعة الإلتزام بها ،ويف حالة الوفاء بكافة ال�شروط،
ف�إن امل�ؤ�س�سات املالية �ستقوم مبنح القرو�ض طويلة الأجل:






 احلد من �إمكانية �شركة معادن للفو�سفات من احل�صول على ت�سهيالت �إ�ضافية �إال �إذا مت املوافقة عليها مبوجب االتفاقية.
 املحافظة على ن�سب مالية معينة
 و�ضع حد �أعلى للم�صاريف الر�أ�سمالية
 و�ضع قيود على مبالغ توزيعات الأرباح للم�ساهمني.
 و�ضع قيود على مدة اال�ستثمارات ق�صرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال تزيد عن �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ اال�ستحواذ ،من �أي بنك جتاري يف
اململكة العربية ال�سعودية �أو �أي بنك جتاري دويل �آخر معرتف به.

تسهيالت شركة معادن للفوسفات
* يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء لت�سهيل ال�شراء والت�سهيالت التجارية ،على التوايل.

تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم

يف  26نوفمرب  ،2012مت تعديل عقود ال�شراء بالدوالر الأمريكي والريال ال�سعودي لزيادة قيمة الت�سهيالت .وفقا لذلك ،مت تعديل �أي�ضا �إتفاقيات التمويل املوحدة
ال�شروط لتعك�س ترتيب الت�سهيالت اجلديدة.
*يعمل بنك �ستاندرد �شارتد كوكيل متويل الت�سهيالت التجارية ،ويعمل بنك اجلزيرة كوكيل متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي وبالريال ال�سعودي وكوكيل
لت�سهيل التمويل بالوكالة بالدوالر الأمريكي وبالريال ال�سعودي ،بينما تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة كوكيل �ضمان داخلي،
ويعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان ووكيل خارجي.
تسهيالت شركة معادن للدرفلة

تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة كوكيل داخلى للت�سهيالت الإئتمانية ،بينما يعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان
ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.
تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

يعمل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كوكيل متويل وكوكيل الت�سهيالت التجارية ،ويعمل بنك الأهلي التجاري كوكيل متويل عقود امل�شرتيات
بالدوالر االمريكي وبالريال ال�سعودي ،ويعمل بنك اجلزيرة كوكيل لت�سهيل التمويل بالوكالة ،بينما تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كوكيل
�ضمان داخلي ،ويعمل بنك الريا�ض -فرع لندن كوكيل �ضمان ،ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.
تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

تنتظر ال�شركة اعتماد القر�ض من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
يعمل كل من البنك الإ�سالمي للتنمية وبنك �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كوكالء لت�سهيل ال�شراء ،بينما يعمل كل من بنك ميزوهو ملتد وبنك
�سوميتومو ميت�سو كوكالء الت�سهيالت التجارية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)

يف  18دي�سمرب � 2012أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد متوافق مع �أحكام �أل�شريعة («�إتفاقية ت�سهيل مرابحة») و�إتفاقيات �أخرى ي�شار لها
جمتمعة (ب�إتفاقيات متويل) بلغت  9مليار ريال �سعودي .مت احل�صول على الت�سهيل من جتمع م�ؤ�س�سات مالية حملية ودولية مكون من امل�ؤ�س�سات املالية التالية:
  م�صرف الراجحي
  البنك العربي الوطني
  بنك البالد
  بنك اجلزيرة
  البنك ال�سعودي الفرن�سي
  بنك جي بي مورجان ت�شي�س� ،إن �إيه -فرع الريا�ض
  بنك الريا�ض
  جمموعة �سامبا املالية
  البنك الأهلي التجاري
  البنك ال�سعودي الربيطاين
  البنك ال�سعودي للإ�ستثمار
ت�شمل التعهدات وال�شروط املالية فيما يتعلق بالقوائم املالية امل�ستقلة لل�شركة الأم على التايل:



 يجب �أال يقل �صايف الدخل قبل الفائدة وال�ضرائب والإ�ستهالك والإطفاء عن ثالثة �أ�ضعاف م�صاريف الفائدة و�إال �سيتم التوقف عن توزيع الأرباح.
 يجب �أن يعادل �أو ال يزيد �إجمايل �صايف ديون (ال�شركة الأم فقط) عن ثالثة �أ�ضعاف حقوق امللكية ،ويف حالة خمالفة ذلك ،ف�إن ال�شركة �سيكون لديها
فرتة ت�صحيح متتد حتى �ستة �أ�شهر �أو ت�سعة �أ�شهر يف حال قيام ال�شركة بت�صحيح تلك املخالفة من خالل عملية �إ�صدار حقوق �أولوية.

 2-26تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط
تسهيالت شركة معادن للفوسفات
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

�صندوق اال�ستثمارات العامة

3.334.401.042

3.667.201.146

3.667.201.146

ناق�ص ًا :امل�سدد خالل الفرتة /ال�سنة

166.400.052

166.400.052

332.800.104

املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-41

3.168.000.990

3.500.801.094

3.334.401.042

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على ا�سا�س
(اليبور زائد ًا هام�ش � )٪0.5سنوي ًا .وبد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض يف  30يونيو  2012على �أق�ساط ن�صف
�سنوية مت�ساوية ،قيمة كل منها  166.4مليون ريال �سعودي وي�ستحق الق�سط الأخري البالغ  172.8مليون ريال
�سعودي ال�سداد يف  31دي�سمرب �( 2023إي�ضاح .)7
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
البنك ال�سعودي الفرن�سي – كوكيل ت�أمني متويل عقود امل�شرتيات للم�شرتكني

3.906.951.637

4.099.096.800

4.099.096.800

م�صرف الراجحي

2.144.531.250

2.250.000.000

2.250.000.000

بنك كوريا لل�صادرات والواردات

1.337.250.000

1.419.750.000

1.419.750.000

بنك ميزوهو كوربوريت املحدود  -كوكيل ت�أمني ت�سهيالت جتارية للم�شرتكني

1.021.654.688

1.071.900.000

1.071.900.000

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

668.625.000

709.875.000

709.875.000

9.079.012.575

9.550.621.800

9.550.621.800

255.130.125

216.479.100

471.609.225

ناق�ص ًا :امل�سدد خالل الفرتة /ال�سنة
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 2-26تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (تتمة)

املجموع الفرعي

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

8.823.882.450

9.334.142.700

 31دي�سمرب 2013
9.079.012.575

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل
اليبور زائد ًا هام�ش يرتاوح من � ٪0.5إلى � ٪1.15سنوي ًا.
بد�أ �سداد الت�سهيالت يف  30يونيو � ،2012سوف يتم �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله على �أ�سا�س �أق�ساط
ن�صف �سنوية والق�سط الأخري م�ستحق الدفع بتاريخ  31دي�سمرب�( 2023إي�ضاح .)7
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

540.000.000

570.000.000

600.000.000

ناق�ص ًا :امل�سدد خالل الفرتة /ال�سنة

40.000.000

30.000.000

60.000.000

املجموع الفرعي

500.000.000

540.000.000

540.000.000

بلغت تكاليف متابعة امل�شروع املدفوعة خالل فرتة ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي ،يبد�أ �سداد هذا الت�سهيل
يف  26فرباير  2013على �أق�ساط ن�صف �سنوية و�سيتم �سداد الق�سط الأخري يف  19يونيو �( 2019إي�ضاح .)7
12.491.883.440

�إجمايل قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )4-26

13.374.943.794

12.953.413.617

تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم

�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

4.875.000.000

4.529.516.186

4.875.000.000

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل
اليبور زائد ًا هام�ش ٪1.5
و�سوف يتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  24ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2014تت�ضمن �سداد
مبالغ تبد�أ من  99.9مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى عمر القر�ض لت�صبح  1.218مليون ريال �سعودي
كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي

930.000.000

837.559.059

930.000.000

متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي

4.117.500.000

3.250.278.923

4.117.500.000

متويل جتاري

900.000.000

827.218.289

900.000.000

متويل بالوكالة

787.500.000

757.631.878

787.500.000

املجموع الفرعي

6.735.000.000

5.672.688.149

6.735.000.000

 2-26ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (تتمة)
ت�سهيالت �شركة معادن لاللومنيوم (تتمة)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 2-26تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (تتمة)
تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة
لكل فرتة عمولة على كافة التمويالت بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة التمويل
بالوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة
التمويل بالوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل
العمولة بني البنوك ال�سعودية (“�سايبور”) زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويل الوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة
القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.65الى
 ٪2.75يف ال�سنة.
�سوف يبد�أ �سداد املبلغ الأ�صلي للقر�ض ابتدا ًء من  31دي�سمرب  .2014يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من 138
مليون ريال �سعودي تزيد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  1.684مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

570.000.000

420.000.000

420.000.000

�سوف يبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  4فرباير  .2015يبد�أ �سداد الت�سهيالت
املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي 62.5
مليون ريال �سعودي يف  7يونيو .2020
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

375.000.000

-

-

معدل الربح على �سعر ال�شراء �أي على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت
الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا � .٪1.75سوف يبد�أ �سداد املبلغ
الأ�صلي للقر�ض ابتدا ًء من  31مار�س .2016
12.555.000.000

اجمايل قرو�ض �شركة معادن لاللومنيوم (�إي�ضاح )4-26

12.030.000.000

10.622.204.335

تسهيالت شركة معادن للدرفلة
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

2.321.849.292

2.321.849.291

2.321.849.292

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل العمولة بني بنوك
لندن (اليبور) زائد ًا هام�ش  .٪1.5و�سوف يتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  20ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من 31
دي�سمرب  2016تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ من  30.8مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض لت�صبح
 153.9مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي

774.852.281

774.852.281

774.852.281

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي
على �أ�سا�س معدل �سايبور زائد ًا هام�ش والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ
من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.65و  ٪2.45يف ال�سنة.
�سوف يبد�أ �سداد املبلغ الأ�صلي للقر�ض يف  31دي�سمرب  .2016يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من 10.4
مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  13.5مليون ريال �سعودي يف  30يونيو
.2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

540.000.000

360.000.000

480.000.000

�سوف يبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  25يناير  .2016يبد�أ �سداد الت�سهيالت
املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي 62.5
مليون ريال �سعودي يف  19يوليو .2021
13.787.822.946
3.636.701.573

اجمايل قرو�ض �شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )4-26
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3.456.701.572

3.576.701.573

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 2-26تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (تتمة)
تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 30يونيو 2014
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41

3.220.543.013

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

1.625.265.863

1.961.113.684

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل العمولة بني بنوك
لندن (اليبور) زائد ًا هام�ش  .٪1.5و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامه على  21ق�سط ن�صف
�سنوي ابتد ًا من  30يونيو  .2017يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  75مليون ريال ثم تزداد على مدى
فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  435مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2028
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي

678.624.769

338.511.682

410.114.437

متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي

1.605.283.155

800.747.518

970.123.442

متويل جتاري

219.629.971

109.555.808

96.180.686

متويل بالوكاله

745.323.841

590.640.354

745.252.305

املجموع الفرعي

3.248.861.736

1.839.455.362

2.221.670.870

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل
فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الدوالر الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويل الوكالة)
والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض.
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة متويالت الوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة
لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية (“�سايبور”)
زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويالت الوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل
املبلغ من القرو�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.45الى  ٪2.4يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد ا�صل مبلغ الت�سهيالت املعتمده التجارية والإ�سالمية من  30يونيو  .2017يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة
�أعاله من  74مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  431مليون ريال �سعودي
يف  30يونيو .2027
6.469.404.749

اجمايل قرو�ض �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )4-26

3.464.721.225

4.182.784.554

 3-26تسهيالت مستخدمه بموجب ائتمان مشترك ومتجدد:
شركة التعدين العربية السعودية

ائتمان م�شرتك ومتجدد (�إي�ضاح )4-26

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

3.420.000.000

350.000.000

-

ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا هام�ش � ٪0.85سنوي ًا.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 4-26اجمالي القروض
 30يونيو 2014

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2013

الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب:
�إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح :)2-26
�شركة معادن للفو�سفات

12.491.883.440

13.374.943.794

12.953.413.617

�شركة معادن للأملونيوم

12.555.000.000

10.622.204.335

12.030.000.000

�شركة معادن للدرفلة

3.636.701.573

3.456.701.572

3.576.701.573

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

6.469.404.749

3.464.721.225

4.182.784.554

ائتمان م�شرتك ومتجدد (�إي�ضاح )3-26
�شركة التعدين العربية ال�سعودية

3.420.000.000

350.000.000

-

املجموع

38.572.989.762

31.268.570.926

32.742.899.744

اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل
�شركة معادن للفو�سفات

1.002.310.354

913.060.354

960.185.354

�شركة معادن للأملونيوم

501.010.000

-

238.005.000

�شركة التعدين العربية ال�سعودية

3.420.000.000

350.000.000

-

املجموع

4.923.320.354

1.263.060.354

1.198.190.354

اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

33.887.674.408

30.005.510.572

31.544.709.390

 5-26تواريخ إستحقاق القروض طويلة األجل
 30يونيو 2014

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2013

2013

-

801.530.177

-

2014

4.181.660.177

1.198.190.354

1.198.190.354

2015

1.574.221.379

1.574.221.379

1.574.221.379

2016

2.131.319.904

1.731.319.904

1.756.319.904

2017

1.971.881.404

1.936.483.904

2.105.048.418

بعد ذلك

28.713.906.898

24.026.825.208

26.109.119.689

املجموع

38.572.989.762

31.268.570.926

32.742.899.744

283

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 6-26عمالت التسهيالت

�إن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل املجموعة هي بالأ�سا�س بالدوالر الأمريكي وتتمثل الأر�صدة امل�سحوبة بالدوالر الأمريكي مبا يلي:

�صندوق اال�ستثمارات العامة

 30يونيو 2014
(دوالر �أمريكي)

 30يونيو 2013
(دوالر �أمريكي)

 31دي�سمرب 2013
(دوالر �أمريكي)

3.622.771.545

3.193.981.982

3.331.297.071

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
لل�شراء

2.746.090.603

2.357.220.712

2.605.180.630

م�صرف الراجحي

556.250.000

587.500.000

571.875.000

بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد

345.600.000

367.600.000

356.600.000

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

172.800.000

183.800.000

178.300.000

جتاري

563.565.492

529.691.426

547.835.742

�شراء دوالر امريكي

428.966.605

313.618.864

357.363.850

وكالة

408.753.024

359.539.261

398.987.639

املجموع الفرعي

5.222.025.724

4.698.970.263

5.016.142.861

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

429.333.333

352.000.000

384.000.000

ت�سهيل مرابحة ريال

100.000.000

-

-

ائتمان م�شرتك ومتجدد

912.000.000

93.333.333

-

املجموع

10.286.130.602

8.338.285.578

8.731.439.932

 7-26الضمانات

مت رهن املوجودات التالية ك�ضمان للقرو�ض طويلة االجل �أعاله مبوجب �شروط اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط ذات العالقة:
 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014
ممتلكات و�آالت ومعدات (�إي�ضاح )12

16.690.500.575

17.199.694.723

16.927.194.164

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح )13

36.887.583.288

29.340.800.586

34.459.633.329

املجموع

53.578.083.863

46.540.495.309

51.386.827.493

284

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -27المستحق لشركاء المشاريع المشتركة
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

مبالغ م�ستحقة �إلى �شركة �ألكوا �إنك*

192.930.238

87.792.613

139.561.363

مبالغ م�ستحقة �إلى موزاييك**

-

81.874.897

187.482.328

مبالغ م�ستحقة �إلى �شركة �سابك**

-

49.124.938

112.489.397

املجموع

192.930.238

218.792.448

439.533.088

*متثل املبالغ امل�ستحقة �إلى �شركة �ألكوا �إنك ،ح�صتهم البالغة  ٪25يف املن�ش�أة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة بينهم لتو�سعة ت�شكيلة منتجاتها من الألومنيوم  ،والتي هي حالي ًا حتت الإن�شاء يف ر�أ�س اخلري لت�شمل �صفائح
ال�سيارات املعاجلة وال�صفائح غري املعاجلة حراري ًا و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين (اي�ضاح .)1
**متثل املبالغ امل�ستحقة كما يف ال�سنة املنتهية يف  31د�سمرب � 2013إلى �شركة موزاييك و�شركة �سابك م�ساهمتهم يف التكاليف التاريخية للم�شروع نظري ح�صة ال�شركتني لتطوير م�شروع معادن للفو�سفات واملعروف
بـ» م�شروع �أم وعال للفو�سفات» (اي�ضاح  .)1بتاريخ  27يناير  2014مت �إن�شاء �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات باململكة العربية ال�سعودية ،مت عر�ض امل�ساهمات يف التكاليف الر�أ�سمالية �ضمن حقوق امللكية غري
امل�سيطرة كدفعات لزيادة ر�أ�س املال (�إي�ضاح .)5-31

 -28رأس المال
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدَّر واملدفوع بالكامل
9.250.000.000

� 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد (�إي�ضاح )40

9.250.000.000

9.250.000.000

 -29عالوة اإلصدار
� 525.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم الواحد ال�صادرة ب�أ�سعار �أعلى من
�أ�سعارها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

5.250.000.000

5.250.000.000

5.250.000.000

 -30تحويل من صافي الدخل
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

 1يناير

561.660.119

393.422.274

393.422.274

حتويل  ٪ 10من �صايف دخل ال�سنة

-

-

168.237.845

 30يونيو 31 /دي�سمرب

561.660.119

393.422.274

561.660.119

مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة بتحويل  ٪10من �صايف دخل ال�سنة �إلى احتياطي نظامي �إلى �أن يعادل هذا االحتياطي
 ٪50من ر�أ�س املال .يتم هذا التحويل �سنوي ًا و�أن هذا االحتياطي غري متاح حالي ًا للتوزيع ك�أرباح.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -31حقوق الملكية غير المسيطرة
 1-31شركة معادن لأللومنيوم
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة)
العائد حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

 1يناير 2013

1.206.249.381

-

()2.608.941

1.203.640.440

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة

-

-

()1.435.226

()1.435.226

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة

-

181.190.625

-

181.190.625

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة

181.190.625

()181.190.625

-

-

 30يونيو 2013

1.387.440.006

-

()4.044.167

1.383.395.839

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة املتبقية من ال�سنة

-

-

()3.126.058

()3.126.058

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة املتبقية
من ال�سنة

-

262.571.244

-

262.571.244

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة املتبقية من ال�سنة

262.571.244

()262.571.244

-

-

 31دي�سمرب 2013

1.650.011.250

-

()7.170.225

1.642.841.025

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة

-

-

()1.268.282

()1.268.282

 30يونيو 2014

1.650.011.250

-

()8.438.507

1.641.572.743

 2-31شركة معادن للدرفلة
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة)
العائد حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

 1يناير 2013

482.453.375

67.955.695

()1.016.960

549.392.110

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة

-

-

()407.292

()407.292

 30يونيو 2013

482.453.375

67.955.695

()1.424.252

548.984.818

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة املتبقية من ال�سنة

-

-

()722.837

()722.837

 31دي�سمرب 2013

482.453.375

67.955.695

()2.147.089

548.261.981

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة

-

-

()741.191

()741.191

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة

-

85.185.220

-

85.185.220

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة

47.062.500

()47.062.500

-

-

 30يونيو 2014

529.515.875

106.078.415

()2.888.280

632.706.010
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -31حقوق الملكية غير المسيطرة (تتمة)
 3-31شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س
املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة)
العائد حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

 1يناير 2013

222.134.986

663.935.762

()1.536.772

884.533.976

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة

-

-

()459.204

()459.204

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة

-

112.950.000

-

112.950.000

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة

617.459.986

()617.459.986

-

-

 30يونيو 2013

839.594.972

159.425.776

()1.995.976

997.024.772

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة املتبقية من ال�سنة

-

-

()3.040.397

()3.040.397

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة املتبقية من ال�سنة

112.950.000

()112.950.000

-

-

 31دي�سمرب 2013

952.544.972

46.475.776

()5.036.373

993.984.375

احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة

-

-

()969.078

()969.078

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة

-

170.680.000

-

170.680.000

 30يونيو 2014

952.544.972

217.155.776

()6.005.451

1.163.695.297

 4-31شركة معادن للفوسفات
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س
املال

�صايف الدخل( /اخل�سارة)
العائد حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

املجموع

 1يناير 2013

1.862.544.000

-

507.172.016

2.369.716.016

احل�صة يف �صايف دخل الفرتة

-

-

90.086.165

90.086.165

 30يونيو 2013

1.862.544.000

-

597.258.181

2.459.802.181

توزيعات �أرباح مدفوعة خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة
(�إي�ضاح )1-41

-

-

()450.000.000

()450.000.000

احل�صة يف �صايف دخل الفرتة املتبقية من ال�سنة

-

-

52.801.946

52.801.946

 31دي�سمرب 2013

1.862.544.000

-

200.060.127

2.062.604.127

احل�صة يف �صايف دخل الفرتة

-

-

150.058.365

150.058.365

 30يونيو 2014

1.862.544.000

-

350.118.492

2.212.662.492
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -31حقوق الملكية غير المسيطرة (تتمة)
 5-31شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة)
العائد حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة ( 27يناير  – 2014تاريخ الت�أ�سي�س)

600.750

-

-

600.750

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة

-

1.176.673.383

-

1.176.673.383

 30يونيو 2014

600.750

1.176.673.383

-

1.177.274.133

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة ( 27يناير  – 2014تاريخ الت�أ�سي�س)

600.750

-

-

600.750

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة

-

1.176.673.383

-

1.176.673.383

 30يونيو 2014

600.750

1.176.673.383

-

1.177.274.133

 6-31اإلجمالي
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة)
العائد حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

 1يناير 2013

3.773.381.742

731.891.457

502.009.343

5.007.282.542

احل�صة يف �صايف دخل الفرتة

-

-

87.784.443

87.784.443

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة (�إي�ضاح
)1-41

-

294.140.625

-

294.140.625

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة

798.650.611

()798.650.611

-

-

 30يونيو 2013

4.572.032.353

227.381.471

589.793.786

5.389.207.610

توزيعات �أرباح مدفوعة خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة
(�إي�ضاح )1-41

-

-

()450.000.000

()450.000.000

احل�صة يف �صايف دخل الفرتة املتبقية من ال�سنة

-

-

45.912.654

45.912.654

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة املتبقية من
ال�سنة (�إي�ضاح )1-41

-

262.571.244

-

262.571.244

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة املتبقية من ال�سنة

375.521.244

()375.521.244

-

-

 31دي�سمرب 2013

4.947.553.597

114.431.471

185.706.440

5.247.691.508

احل�صة يف �صايف دخل الفرتة

-

-

147.079.814

147.079.814

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة

-

1.432.538.603

-

1.432.538.603

(�إي�ضاح )1-41
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل
الفرتة

47.663.250

()47.062.500

-

600.750

 30يونيو 2014

4.995.216.847

1.499.907.574

332.786.254

6.827.910.675
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -32المبيعات
للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو 2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2013

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

قطاع الفو�سفات
�سماد الفو�سفات ثنائي
الأمونيوم

1.036.068.312

928.415.867

1.887.073.728

1.663.225.521

3.091.386.007

الأمونيا

305.706.168

91.971.829

605.064.641

514.709.698

1.080.169.556

1.341.774.480

1.020.387.696

2.492.138.369

2.177.935.219

4.171.555.563

الإدارة العامة
الألومنيوم

817.302.294

250.080.444

1.227.565.063

396.228.653

1.015.155.686

قطاع الذهب
�إيرادات الذهب

180.660.849

184.352.888

355.641.407

350.364.460

709.253.627

قطاع املعادن ال�صناعية
�إيرادات البوك�سايت منخف�ض
الدرجة

21.984.713

16.469.497

46.424.624

38.062.763

95.875.428

�إيرادات املغني�سيا الكاوية
املكل�سة

13.980.240

9.564.022

25.469.434

12.448.951

33.410.744

ايرادات الكاولني

10.380.558

5.896.698

14.251.815

7.858.304

21.265.319

46.345.511

31.930.217

86.145.873

58.370.018

150.551.491

قطاع البنية التحتية
�إيرادات البنية التحتية

110.652

257.550

245.996

659.487

748.178

املجموع

2.386.193.786

1.487.008.795

4.161.736.708

2.983.557.837

6.047.264.545

حتليل مبيعات الذهب
كمية الذهب بالأون�صة
– املباع

37.533

33.553

73.845

61.430

138.512

متو�سط ال�سعر املحقق – للأون�صة:
بالدوالر الأمريكي

1.284

1.465

1.284

1.521

1.365

ما يعادله بالريال ال�سعودي

4.813

5.494

4.816

5.703

5.121

289

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
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 -33تكلفة المبيعات
للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو 2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

 30يونيو 2013

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

رواتب ومزايا املوظفني

76.035.471

51.986.674

143.469.803

117.695.072

263.455.759

عقود اخلدمات

37.454.810

46.119.418

77.911.364

71.656.052

125.841.850

�صيانة و�إ�صالحات

9.298.147

7.163.260

33.219.946

17.744.958

51.856.427

مواد م�ستهلكة

30.496.803

26.959.243

57.335.696

60.707.435

110.807.050

م�صاريف غري مبا�شرة

30.110.851

18.601.224

47.038.127

35.969.180

70.470.827

مواد خام و�أدوات م�ستهلكة

1.399.867.172

766.547.662

2.523.940.435

1.581.125.376

3.147.614.548

خم�ص�ص خ�سارة خمزون

-

-

43.918.321

-

65.877.481

عك�س قيد خمزون متقادم
(�إي�ضاح )10

-

-

-

-

()2.265.620

ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )22

7.318.970

12.554.499

14.097.868

19.479.703

37.828.408

بيع منتجات م�صاحبة
(�إي�ضاح )1-33

()13.462.005

()9.392.070

()22.182.876

()19.919.426

()31.550.694

جمموع تكاليف الت�شغيل
النقدية

1.577.120.219

2.918.748.684

920.539.910

1.884.458.350

3.839.936.036

ا�ستهالك (�إي�ضاح )12

276.028.264

261.569.947

537.065.795

519.095.276

1.004.164.132

م�صاريف تنقية �شوائب
م�ؤجلة (�إي�ضاح )15

11.744.612

20.659.189

25.671.855

37.366.742

71.975.210

�إطفاء (�إي�ضاح )16

5.662.363

4.816.241

10.457.982

9.632.479

18.746.009

جمموع التكاليف الت�شغيلية

1.870.555.458

1.207.585.287

3.491.944.316

2.450.552.847

4.934.821.387

(الزيادة) /النق�ص يف
املخزون (�إي�ضاح )10

()242.699.350

21.847.343

()484.795.724

()285.184.666

()397.041.028

املجموع

1.627.856.108

1.229.432.630

3.007.148.592

2.165.368.181

4.537.780.359
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 1-33تتكون مبيعات المنتجات المصاحبة من مبيعات السلع التالية:
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

نحا�س

3.903.668

5.610.105

9.232.677

11.458.100

18.218.080

زنك

8.203.559

2.821.451

10.314.582

5.464.247

9.571.533

ف�ضة

1.354.778

960.514

2.635.617

2.997.079

3.761.081

املجموع

13.462.005

9.392.070

22.182.876

19.919.426

31.550.694

-34

مصاريف بيع وتسويق ودعم
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

107.779.837

54.357.575

179.438.628

125.681.791

282.354.440

املجموع

107.779.837

54.357.575

179.438.628

125.681.791

282.354.440

تتكون م�صاريف البيع والت�سويق والدعم من ر�سوم ت�سويقية وم�صاريف غري مبا�شرة تتعلق باملبيعات والتي لي�ست ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات.
 -35المصاريف العمومية واإلدارية
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

رواتب ومزايا املوظفني

75.205.776

53.267.146

134.795.853

110.630.420

241.184.415

عقود اخلدمات

16.992.750

6.157.766

25.274.272

14.454.202

140.560.114

م�صاريف غري مبا�شرة
و�أخرى

8.018.432

6.894.397

21.612.404

14.701.008

75.091.817

مواد م�ستهلكة

887.849

463.247

1.882.311

1.165.493

4.335.954

قطع غيار

159.956

49.949

267.319

275.798

531.727

ا�ستهالك (�إي�ضاح )12

7.274.457

3.806.504

11.523.547

7.667.663

14.628.286

�إطفاء (�إي�ضاح )13

152.998

332.892

305.997

624.563

1.265.000

املجموع

108.692.218

70.971.901

195.661.703

149.519.147

477.597.313
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للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -36مصاريف اإلستكشاف والخدمات الفنية
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

رواتب ومزايا املوظفني

14.973.939

12.030.333

26.892.221

23.848.789

45.570.625

عقود اخلدمات

23.643.458

30.884.085

52.188.749

42.018.207

71.694.410

م�صاريف غري مبا�شرة
و�أخرى

1.558.458

4.735.658

4.594.676

7.687.760

13.144.135

مواد م�ستهلكة

93.411

2.527.326

1.618.188

4.945.399

9.821.878

قطع غيار

84.640

131.863

649.236

319.696

1.604.016

املجموع

40.353.906

50.309.265

85.943.070

78.819.851

141.835.064

 -37عوائد استثمارات قصيرة األجل
للربع ال�سنوي املنتهي يف

عوائد م�ستلمة وم�ستحقة عن
الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

2.787.216

6.161.810

5.309.934

16.890.691

26.627.550

 -38األعباء المالية
للربع ال�سنوي املنتهي يف
 30يونيو 2014

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2013

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

�صندوق اال�ستثمارات العامة

7.116.585

9.210.520

14.233.169

18.421.039

35.096.061

البنك ال�سعودي الفرن�سي
– كوكيل لت�أمني ت�سهيالت
ال�شراء

12.806.294

11.921.482

25.190.712

23.044.403

50.691.813

م�صرف الراجحي

6.686.532

6.659.469

13.467.001

13.291.250

28.432.241

بنك كوريا للت�صدير
واال�سترياد

2.996.786

3.744.127

5.993.572

7.488.254

14.382.631

�شركة ت�أمني ال�صادرات
الكورية

1.760.111

1.957.607

3.339.686

3.914.610

7.532.282

بنك ميزوهو كوربوريت –
كوكيل لت�أمني ت�سهيالت
جتارية

3.509.356

4.300.696

7.215.736

8.307.204

16.524.306

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

1.458.000

1.411.667

5.832.000

1.886.667

5.650.000

ت�سهيل �إئتمانية متجدد

16.292.198

6.598.394

24.291.688

10.679.184

24.275.816

املجموع

52.625.862

45.803.962

99.563.564

87.032.611

182.585.150
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 1-38ملخص لتكاليف التمويل
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

مقيدة كم�صاريف خالل
الربع /الفرتة /ال�سنة

52.625.862

45.803.962

99.563.564

87.032.611

182.585.150

مر�سملة كجزء من موجودات
م�ؤهلة يف �أعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ خالل الربع/
الفرتة /ال�سنة (�إي�ضاح )13

96.035.386

187.134.074

187.945.900

266.466.490

481.163.536

املجموع

148.661.248

232.938.036

287.509.464

353.499.101

663.748.686

 -39اإليرادات( /المصاريف) األخرى ،صافي
للربع ال�سنوي املنتهي يف

الإيرادات( /امل�صاريف)
الأخرى� ،صايف

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

44.668.417

()1.024.531

45.249.670

()1.609.190

1.423.265.192

يف � 5أغ�سط�س  2013وقعت �شركة معادن اتفاقية ال�شراكة الأولية مع �شركتي موزاييك و�سابك لتطوير جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يعرف با�سم م�شروع �أم
وعال للفو�سفات (�إي�ضاح .)1
وفقا لهذه االتفاقية ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك م�ستحقات تعاقدية ل�شركة معادن قدرها  1.44مليار ريال �سعودي على دفعتني ،مت قيد تلك الدفعات �ضمن
الإيرادات الأخرى .ا�ستلمت ال�شركة الدفعة الأولى وقدرها  ٪50خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013يف حني ت�ستحق الدفعة الثانية وقدرها  ٪50يف 30
يونيو  2016بالإ�ضافة الى ذلك ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك الى ال�شركة ح�صتيهما من التكلفة التاريخية التي تكبدتها ال�شركة يف هذا امل�شروع (�إي�ضاح .)18
 -40ربحية السهم العادي
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

للربع ال�سنوي املنتهي يف

ال�سنة املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

�صايف الدخل العائد مل�ساهمي
ال�شركة الأم

370.791.562

40.980.045

495.975.210

280.173.600

1.682.378.450

املتو�سط املرجح لعدد
الأ�سهم العادية امل�صدرة
خالل الربع /الفرتة /ال�سنة
(�إي�ضاح )28

925.000.000

925.000.000

925.000.000

925.000.000

925.000.000

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية
واملخف�ضة من العمليات
امل�ستمرة

0.40

0.04

0.54

0.30

1.82

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية وذلك بق�سمة �صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل
الربع /الفرتة /ال�سنة.
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 -41المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة
 1-41المعامالت مع الجهات ذات العالقة

تتلخ�ص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة التي متت خالل الفرتة /ال�سنة قيد الفح�ص خالل دورة الأعمال العادية يف الآتي:
 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014
مبيعات من خالل �سابك

1.586.478.326

1.404.148.327

2.626.763.424

مبيعات ل�شركة �ألكوا �إنك

408.152.473

153.568.928

327.839.306

تكلفة املوظفني املنتدبني من �شركة �ألكوا

239.646.372

248.423.381

410.233.253

توزيعات �أرباح مدفوعة ل�شركة �سابك (�إي�ضاحي  4-31و )6-31

-

-

450.000.000

دفعات مت ا�ستالمها لزيادة ر�أ�س املال من:
�ألكوا �إنك

255.865.220

294.140.625

556.711.869

موزاييك

735.420.864

-

-

�سابك

441.252.519

-

-

املجموع (�إي�ضاح )6-31

1.432.538.603

294.140.625

556.711.869

 2-41األرصدة مع الجهات ذات العالقة
فيم يلي بيان ًا باملبالغ امل�ستحقة من�( /إلى) اجلهات ذات العالقة والتي ن�ش�أت عن معامالت مع جهات ذات عالقة:
املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )9

461.198

72.792.940

23.948.991

مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )9

310.506.934

242.618.656

242.382.717

مبالغ م�ستحقة من �شركة �سامابكو (�إي�ضاح )9

47.998.419

47.998.419

47.998.419

مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح )9

4.293.796

12.960.988

50.464.149

املجموع

363.260.347

376.371.003

364.794.276

املبالغ امل�ستحقة الى جهات ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة � -شركة �ألكوا �إنك (اي�ضاح )20

79.639.672

77.818.437

83.763.220

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال م�ستلمه من:
�ألكوا �إنك

323.234.191

227.381.471

114.431.471

موزاييك

735.420.864

-

-

�سابك

441.252.519

-

-

املجموع الفرعي (اي�ضاح )6-31

1.499.907.574

227.381.471

114.431.471

املجموع

1.579.547.246

305.199.908

198.194.691
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(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 2-41األرصدة مع الجهات ذات العالقة (تتمة)

القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق الإ�ستثمارات العامة والذي ميتلك  ٪50يف �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
 30يونيو 2014

 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2013

املبالغ امل�ستحقة الى �صندوق الإ�ستثمارات العامة مقابل متويل:
ت�سهيالت ل�شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )2 -26

3.168.000.990

3.500.801.094

3.334.401.042

ت�سهيالت ل�شركة معادن للألومنيوم (�إي�ضاح )2 -26

4.875.000.000

4.529.516.186

4.875.000.000

ت�سهيالت ل�شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )2 -26

2.321.849.292

2.321.849.291

2.321.849.292

ت�سهيالت ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )2 -26

3.220.543.013

1.625.265.863

1.961.113.684

املجموع

13.585.393.295

11.977.432.434

12.492.364.018

 -42عقود اإليجار التشغيلية
للربع ال�سنوي املنتهي يف

دفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية ق ّيدت
كم�صروف خالل الربع /الفرتة /ال�سنة

ال�سنة املنتهية يف

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

4.718.375

3.536.989

9.876.683

7.137.510

19.782.551

فيما يلي حتلي ًال للحد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية:
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

2013

-

8.376.683

-

2014

7.725.696

15.996.083

20.088.856

2015

8.048.856

9.561.083

8.428.856

2016

8.048.856

4.336.083

8.428.856

2017

8.048.856

4.336.083

7.928.856

 2018الى 2041

40.346.432

36.176.071

45.405.288

املجموع

72.218.696

78.782.086

90.280.712

متثل دفعات الإيجار الت�شغيلية ب�شكل �أ�سا�سي الإيجارات امل�ستحقة الدفع من قبل املجموعة ب�ش�أن مواقع املناجم امل�ست�أجرة ويتم التفاو�ض على عقود الإيجار لتكون
على معدل فرتة ترتاوح من  15الى � 30سنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

 -43التعهدات واإلتزامات المحتملة
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 31دي�سمرب 2013

امل�صاريف الر�أ�سمالية:
مت التعاقد عليها

17.148.555.189

12.062.736.455

12.717.132.437

ال�ضمانات:
خطابات �ضمان ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية لغر�ض الإمداد
امل�ستقبلي للديزل والغاز

220.962.362

220.962.362

220.962.362

خطابات �ضمان ل�صالح تطوير م�شروع الألومنيوم*

225.000.000

225.000.000

225.000.000

�أخرى

157.080

157.080

321.445

املجموع

446.119.442

446.119.442

446.283.807

*ح�صلت �شركة معادن على اعتماد م�ستندي من �شركة �ألكوا �إنك لتطوير م�شروع الألومنيوم وذلك عن ح�صة �شركة �ألكوا �إنك يف �شركات الألومنيوم البالغة  ٪25.1من جمموع الإعتمادات امل�ستندية املقدمة للدولة
من قبل �شركة معادن.

وقد قدمت �شركة معادن �أي�ض ًا �ضمانات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل ت�سهيالت متاحه ل�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة �إلى حد
ح�صتها البالغة  ٪74.9وكذلك لتمويل ت�سهيالت متاحة ل�شركة معادن للفو�سفات �إلى حد ح�صتها البالغة �( ٪70إي�ضاح  1-26و .)2-26
 -44إدارة المخاطر المالية
تتعر�ض �أن�شطة املجموعة �إلى خماطر مالية خمتلفة تت�ضمن كمخاطر ال�سوق (وت�شمل خماطر العمالت ،خماطر القيمة العادلة ،وخماطر �أ�سعار العموالت
وخماطر �أ�سعار ال�سلع) ،وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة ويركز برنامج �إدارة املخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غري املتوقعة يف الأ�سواق املالية وي�سعى
�إلى التقليل من الت�أثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
 1-44مخاطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن التذبذب يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتتم معامالت املجموعة ب�شكل
�أ�سا�سي بالريال ال�سعودي واليورو والدوالر الأمريكي وتراقب الإدارة التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد ب�أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
 2-44مخاطر القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات �أو ت�سوية مطلوبات بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل حيث يتم جتميع الأدوات املالية
للمجموعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وقد ينتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة وتعتقد االدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
املالية اخلا�صة باملجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
 3-44مخاطر أسعار العموالت

متثل التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائد يف ال�سوق على قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة وتدفقاتها النقدية� .إن
خماطر �أ�سعار العموالت على املجموعة تنتج ب�شكل رئي�سي من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل ،والتي لها �أ�سعار عمولة عائمة والتي يتم
مراجعتها ب�شكل دوري حيث تراقب املجموعة التقلبات يف �أ�سعار العموالت.
ا�ستنادا �إلى �صايف ر�صيد الدين القائم يف  30يونيو  ،2014ف�إن التغري بن�سبة  ٪1يف معدل العمولة بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س اليبور �سي�ؤثر على �صايف الدخل
مببلغ قدره  331مليون ريال �سعودي ( 30يونيو  235 :2013مليون ريال �سعودي و 31دي�سمرب 284 :2013مليون ريال �سعودي) .علم ًا �أن هذه االر�صدة لن تبقى
ثابتة طوال عام .2014
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)
 4-44مخاطر أسعار السلع

يتم ت�سعري الذهب ب�أ�سعار من �أ�سواق ن�شطة حيث تت�أثر بالتغريات اليومية لكميات العر�ض والطلب .وتنتهج املجموعة �سيا�سة بيع منتجاتها بالأ�سعار ال�سائدة يف
ال�سوق .وال تعتقد املجموعة ،ب�شكل عام ب�أن تغطية خماطر �أ�سعار ال�سلع �ستعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.
 5-44مخاطر االئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بااللتزامات املالية مما ي�ؤدي الى تكبد الطرف االخر خل�سارة مالية .قد تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان
يف خالل ن�شاطاتها الت�شغيلية (خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بالذمم املدينة التجارية) .لذلك يتم حت�صيل النقد بتاريخ ت�سليم املبيعات ومن خالل �أن�شطتها التمويلية التي
ت�شتمل على الودائع لأجل لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .حيث تو�ضع حدود االئتمان لكل العمالء اعتماد ًا على ت�صنيف ائتماين داخلي وتراقب الذمم املدينة
التجارية القائمة ب�صورة منتظمة وترفع �أية م�شاكل تتعلق بالإئتمان للإدارة العليا كما يتم �إيداع النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل ب�صورة عامة لدى بنوك جتارية
ذات ت�صنيف �إئتماين جيد.
تتعامل املجموعة حالي ًا مع عميلني رئي�سيني بلغت املبيعات لهما  356مليون ريال �سعودي تقريب ًا ومتثل  ٪9من مبيعات املجموعة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014
( 30يونيو  350 :2013مليون ريال �سعودي ومتثل  ٪12من مبيعات املجموعة و 31دي�سمرب  709 :2013مليون ريال �سعودي ومتثل  ٪12من مبيعات املجموعة لعميلني
رئي�سني للمجموعة) .تقيد الذمم املدينة التجارية بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن لزم الأمر.
 6-44مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على ت�أمني ال�سيولة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .وقد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على
بيع �أحد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة وتدار خماطر ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية ملقابلة �أية التزامات
م�ستقبلية.
 -45األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
يف  13يوليو 2014م �أعلنت �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) عن اتفاق �شراكة مع ال�شركة الكندية باريك كوربوري�شن للذهب (باريك)؛ وذلك لت�أ�سي�س
�شركة ذات م�سئولية حمدودة ليقوما مع ًا بتطوير وت�شغيل م�شروع للنحا�س يف جبل �صايد الواقع على بعد  120كم جنوب �شرقي املدينة املنورة .و�ستملك كل من
(معادن) و(باريك) ن�سبة  ٪50يف ال�شركة اجلديدة� ،سوف ت�ستثمر معادن حوايل  210مليون دوالر �أمريكي لال�ستحواذ على  ٪50من احل�ص�ص يف امل�شروع.
فيما عدا املذكور �أعاله ،مل تن�ش�أ �أي �أحداث بعد  30يونيو  2014وقبل تاريخ توقيع تقرير مراجعي احل�سابات والتي قد تكون لها ت�أثري جوهري على القوائم املالية
الأولية املوحدة كما يف  30يونيو .2014
 -46أرقام المقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املقارنة اخلا�صة بالربع /الفرتة /ال�سنة ال�سابقة ،عند ال�ضرورة ،لكي تتما�شى مع عر�ض احل�سابات الربع /للفرتة احلالية .ال
يوجد لعمليات �إعادة الت�صنيف هذه �أي �أثر على حقوق امللكية �أو �صايف دخل املجموعة للربع /للفرتة /لل�سنة ال�سابقة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
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 -47الموجودات والمطلوبات المحتملة المحتفظ بها على سبيل األمانة
يف  6يناير  2013تلقت �شركة معادن للبنية التحتية وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) مبلغ  140مليون دوالر �أمريكي
(على �سبيل الأمانة) من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع الأول 1433هـ (املوافق  20فرباير ،)2012
ب�ش�أن �إن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة احلدود ال�شمالية با�سم «مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية» .وميثل هذا املبلغ جزء من املبالغ التالية والتي وافق
عليها جمل�س الوزراء لإن�شاء املدينة ال�صناعية املقرتحة:
   500مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء البنية التحية الأ�سا�سية واملرافق املطلوبة للمدينة ال�صناعية.
   200مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء امل�ساكن واملرافق الإجتماعية الالزمة للمدينة ال�صناعية.
وقد مت �إيداع املبلغ يف ح�ساب م�صريف منف�صل وال ي�شكل جزء من النقد املتاح ل�شركة معادن للبنية التحتية .وقد مت قيده حما�سبي ًا يف دفاتر حما�سبية م�ستقلة
منف�صله عن ال�سجالت املحا�سبية ل�شركة معادن للبنية التحتية ومل يتم ادراجه يف القوائم املاليه لها .و�ست�ستخدم املبالغ للأغرا�ض املحدده بقرار جمل�س الوزراء
�سالف الذكر على �أن يتم ا�سرتدادها عرب تقدمي الوثائق امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة ،وفق ًا للوائح واالنظمه احلكومية .وقد بلغ �صايف موجودات امل�شروع كما يف 30
يونيو  2014مبلغ  525مليون ريال �سعودي ( 30يونيو  525 :2013مليون ريال �سعودي و 31دي�سمرب  525 :2013مليون ريال �سعودي).
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�إنتاج ال�صودا الكاوية املركزة والكلورين وثاين كلوريد الإثيلني

�إ�ستخراج الفو�سفات و�إنتاج اال�سمدة

�إ�ستخراج الفو�سفات و�إنتاج اال�سمدة

ا�ستخراج البوك�سايت وت�صفيته

رقائق الألومنيوم والأغطية

�سبائك و �صفائح و ق�ضبان الألومنيوم

الكاولني ،البوك�سايت منخف�ض الرتكيز ،وا�ستخراج املغنزايت

�إدارة و تطوير م�شاريع البنى التحتية

ا�ستخراج الذهب

900.000.000

1.501.875

6.208.480.000

3.794.999.888

2.109.625.000

6.573.750.000

344.855.200

500.000

300.000.000

900.000.000

-

6.208.480.000

3.344.999.888

1.922.125.000

5.527.649.426

500.000

500.000

300.000.000

جميع ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة املو�ضحة اعاله ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية.

�شركة معادن وال�صحراء للبرتوكيماويات

ال�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�شركة معادن للدرفلة

�شركة معادن للألومنيوم

�شركة املعادن ال�صناعية

�شركة معادن للبنية التحتية

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

ال�شركة التابعة

طبيعة الن�شاط

 30يونيو
2014

 30يونيو
2013

900.000.000

-

6.208.480.000

3.794.999.888

1.922.125.000

6.573.750.000

344.855.200

500.000

300.000.000

 31دي�سمرب
2013

ر�أ�س املال املدفوع وامل�صدر وامل�صدر جزئياً

 -48معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والشركة تحت سيطرة مشتركة:

50
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74.9

74.9

74.9

100

100

100

 30يونيو
2014

50

-

70

74.9

74.9

74.9

100

100

100

 30يونيو
2013

50

-

70

74.9

74.9

74.9

100

100

100

 31دي�سمرب
2013

ن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد غير ذلك)

للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2014غير مراجعة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

450.000.000

14.338.495.116

901.125

4.345.936.000

2.842.454.916

1.580.109.125

4.923.738.750

344.855.200

500.000

300.000.000

 30يونيو
2014

450.000.000

12.732.221.961

-

4.345.936.000

2.505.404.916

1.439.671.625

4.140.209.420

450.000.000

14.197.156.491

-

4.345.936.000

2.842.454.916

1.439.671.625

344.855.200

500.000

300.000.000

4.923.738.750

500.000

500.000

300.000.000

 30يونيو
2013

 31دي�سمرب
2013

تكلفة �إ�ستثمار ال�شركة االم
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شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
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شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
(شركة مساهمة سعودية)

اإلدارة وبيانات االتصال
كما في  31ديسمبر 2013

رقم ال�سجل التجاري

1010164391

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�سعادة املهند�س/عبداهلل بن �سيف ال�سيف

رئي�س جمل�س الإدارة

معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن �سعد احلم ّيد
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبد الرحمن القويز

 (�إ�ستقال يف  31دي�سمرب )2013( -مت تعيينه يف يناير )*2014

معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
�سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادة الأ�ستاذ� /سلطان بن جمال �شاويل
�سعادة املهند�س /خالد بن �صالح املديفر
�سعادة الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
�سعادة املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
�سعادة املهند�س /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري
العنوان الر�سمي

بناية رقم 395
طريق �أبو بكر ال�صديق
الطريق الدائري ال�شمايل  -خمرج 6
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية

العنوان الربيدي

�ص .ب 68861
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية

البنك

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

مراجعي احل�سابات

�إرن�ست ويونغ
برج الفي�صلية  -الدور الرابع ع�شر
طريق امللك فهد
�ص.ب2732 .
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية

* بنا ًء على طلب امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لتغيري ممثلها يف جمل�س الإدارة ل�شركة معادن ،و�سيتم �إقرار تعيينه يف االجتماع القادم للجمعية العامة للم�ساهمني.
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شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
(شركة مساهمة سعودية)

بيان بشأن مسؤولية مجلس اإلدارة حول اعداد و اعتماد القوائم المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
مت �إعداد البيان التايل والذي يجب �أن يقر�أ جنب ًا الى جنب مع م�س�ؤوليات مراجعي احل�سابات املذكورة يف تقرير الفح�ص ال�صادر عن مراجعي احل�سابات
امل�ستقلني يف �صفحة رقم  4للتمييز بني م�س�ؤوليات �إدارة ال�شركة وتلك اخلا�صة مبراجعي احل�سابات واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة ل�شركة التعدين العربية
ال�سعودية (معادن) («ال�شركة») و�شركاتها التابعة («املجموعة»).
�إن �إدارة ال�شركة م�س�ؤولة عن �إعداد القوائم املالية املوحدة التي تظهر بعدل املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2013ونتائج �أعمالها والتغريات
يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني «معايري املحا�سبة
ال�سعودية».






عند �إعداد القوائم املالية املوحدة ،ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن:
اختيار �سيا�سات حما�سبية مالئمة وتطبيقها ب�شكل منتظم.
�إجراء الإجتهادات والتقديرات املعقولة واملبنية على �أ�سا�س مبد�أ احليطة واحلذر.
حتديد ما �إذا مت اتباع معايري املحا�سبة ال�سعودية ومت الإف�صاح عن �أي خمالفة جوهرية لتلك املعايري يف القوائم املالية املوحدة.
�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ الإ�ستمرارية ما مل يكن من غري املنا�سب افرتا�ض �أن املجموعة �سوف ت�ستمر يف ن�شاطها يف امل�ستقبل
املنظور.

�إن الإدارة م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن:





ت�صميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي ف ّعال للمجموعة.
الإحتفاظ ب�سجالت حما�سبية نظامية تتوافق مع النظم املحلية واملعايري املحا�سبية يف املناطق التي تعمل فيها املجموعة.
اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على �سالمة موجودات املجموعة.
اكت�شاف ومنع وقوع الغ�ش واملخالفات الأخرى.

مت الإعتماد وامل�صادقة على �إ�صدار القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013واملبنية على ال�صفحات من � 5إلى  66من قبل جمل�س الإدارة يف 20
ربيع �أول  1435هـ (املوافق  21يناير  ، )2014ومت توقيعها نيابة عن جمل�س الإدارة من قبل:

					
				
املهند�س /خالد ال�سناين
ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض		

			
املهند�س /خالد املديفر
		
رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذين

 20ربيع �أول  1435هـ
 21يناير 2014
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
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اال�ستاذ /خالد الروي�س
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
�إلى ال�سادة  /م�ساهمي �شركة التعدين العربية ال�سعودية (“معادن”)
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن» �أو “ال�شركة”) وال�شركات التابعة لها (ي�شار اليهم جمتمعني بـ
“املجموعة”) كما يف  31دي�سمرب  2013والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق امللكية و التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ و الإي�ضاحات من
 1حتى  48و التي متثل جزءا ال يتجزء من القوائم املالية املوحدة� .إن هذه القوائم املالية الأولية املوحدة من م�سئولية �إدارة املجموعة .وقد مت �إعدادها وفق ًا لن�ص
املادة  123من نظام ال�شركات ال�سعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أينا حول هذه القوائم املالية املوحدة
ا�ستناد ًا �إلى �أعمال املراجعة التي قمنا بها.
متت مراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على قناعة
معقولة ب�أن القوائم املالية خالية من �أخطاء جوهرية .ت�شتمل املراجعة على فح�ص الأدلة ،على �أ�سا�س العينة ،امل�ؤيدة للمبالغ واالف�صاحات التي تت�ضمنها القوائم
املالية .كما ت�شتمل على تقومي املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الإدارة والعر�ض العام للقوائم املالية .باعتقادنا �أن مراجعتنا توفر
درجة معقولة من القناعة متكننا من �إبداء ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة.
الر�أي املطلق
يف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة ككل:
 )1تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2013ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك
التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
 ) 2تتفق مع نظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة.
عن �إرن�ست ويونغ

را�شد �سعود الر�شود
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم ()366
الريا�ض 20 :ربيع الأول  1435هـ
( 21يناير ) 2014
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2013

املوجودات
املوجودات املتداولة:
نقد وما يعادله

7

4.336.642.990

6.175.213.800

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

8

52.437.776

3.071.348.447

ذمم مدينة جتارية و�أخرى

9

760.446.009

563.040.896

خمزون

10

1.883.019.869

1.089.934.377

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

147.361.191

87.576.613

7.179.907.835

10.987.114.133

املوجودات غري املتداولة:
ممتلكات و�آالت ومعدات

12

18.130.467.596

18.589.867.952

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13

36.993.696.476

24.383.213.964

موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

14

145.883.817

347.290.326

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

15

33.381.669

42.353.138

موجودات غري ملمو�سة

16

274.183.998

328.070.652

�إ�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

17

441.370.614

444.851.735

امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

18

720.000.000

-

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

32.336.297

19.187.081

56.771.320.467

44.154.834.848

63.951.228.302

55.141.948.981

جمموع املوجودات
املطلوبات:
املطلوبات املتداولة:
مطلوبات م�شاريع و�أخرى

19

2.051.281.265

2.011.450.745

م�صاريف م�ستحقة

20

3.261.021.743

2.905.811.921

2-21

54.295.070

63.600.191

ر�سوم امتياز م�ستحقة

22

36.430.433

91.516.753

اجلزء املتداول من �إلتزامات الإيجار التمويلي

23

9.881.978

-

1.198.190.354

861.409.329

6.611.100.843

5.933.788.939

زكاة م�ستحقة

4-26

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

املطلوبات غري املتداولة:
�إلتزامات الإيجار التمويلي

23

50.113.352

-

خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم

24

83.490.623

90.743.156

مزايا املوظفني

25

214.830.581

170.955.102

31.544.709.390

25.809.386.783

439.533.088

52.411.992

32.332.677.034

26.123.497.033

4-26

قرو�ض طويلة الأجل

27

امل�ستحق ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
�إي�ضاح
جمموع املطلوبات

 31دي�سمرب 2013
38.943.777.877

 31دي�سمرب 2012
32.057.285.972

حقوق امللكية
28

ر�أ�س املال

9.250.000.000

9.250.000.000

احتياطي نظامي
عالوة �إ�صدار

29

5.250.000.000

5.250.000.000

حتويالت من �صايف الدخل

30

561.660.119

393.422.274

�أرباح مبقاة

4.698.098.798

3.183.958.193

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

19.759.758.917

18.077.380.467

5.247.691.508

5.007.282.542

جمموع حقوق امللكية

25.007.450.425

23.084.663.009

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

63.951.228.302

55.141.948.981

5-31

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

43

تعهدات والتزامات حمتملة
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
�إي�ضاح

ال�سنة املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

املبيعات

32

6.047.264.545

5.576.655.383

تكلفة املبيعات

33

()4.471.902.878

()2.982.429.073

1.575.361.667

2.594.226.310

الربح االجمايل
امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

34

()246.008.083

()384.810.033

م�صاريف عمومية و�إدارية

35

()513.943.670

()324.668.780

م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية

36

()141.835.064

()123.713.567

673.574.850

1.761.033.930

دخل العمليات
(امل�صاريف) الإيرادات الأخرى
2-17

()3.481.121

()3.302.365

احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

37

26.627.550

65.025.678

�أعباء مالية

38

()182.585.150

()285.776.406

�إيرادات( /م�صاريف) �أخرى� ،صايف

39

1.357.387.711

()5.440.429

1.871.523.840

1.531.540.408

()55.448.293

()51.713.294

1.816.075.547

1.479.827.114

الدخل قبل الزكاة
2-21

خم�ص�ص الزكاة
�صايف الدخل لل�سنة
�صايف الدخل العائد الى:
م�ساهمي ال�شركة الأم

1-6

1.682.378.450

1.090.943.970

ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

5-31

133.697.097

388.883.144

1.816.075.547

1.479.827.114

ربحية ال�سهم العادي (بالريال ال�سعودي)
ربحية ال�سهم من العمليات مت�ضمنة حقوق امللكية غري امل�سيطرة
40

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة
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0.73

1.90

1.82

1.18

5-31

5-31

30

5-31

5-31

5-31

30

9.250.000.000

-

-

-

-

-

9.250.000.000

-

-

-

-

9.250.000.000

ر�أ�س املــال

5.250.000.000

-

-

-

-

-

5.250.000.000

-

-

-

-

5.250.000.000

عالوة �إ�صدار

561.660.119

-

-

168.237.845

-

-

393.422.274

-

-

109.094.397

-

284.327.877

حتويالت من
�صايف الدخل

احتياطي نظامي

4.698.098.798

-

-

()168.237.845

1.682.378.450

-

3.183.958.193

-

-

()109.094.397

1.090.943.970

2.202.108.620

�أربـاح مبقـاة

19.759.758.917

-

-

-

1.682.378.450

-

18.077.380.467

-

-

-

1.090.943.970

16.986.436.497

املجم ـ ــوع الفرعي

4.947.553.597

1.174.171.855

-

-

-

-

3.773.381.742

989.431.551

-

-

-

2.783.950.191

ر�أ�س املــال

114.431.471

()1.174.171.855

556.711.869

-

-

-

731.891.457

()989.431.551

899.834.943

-

-

821.488.065

مدفوعات لزيادة
ر�أ�س املال*

185.706.440

-

-

-

133.697.097

()450.000.000

502.009.343

-

-

-

388.883.144

113.126.199

�صايف الدخل العائد
حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

5.247.691.508

-

556.711.869

-

133.697.097

()450.000.000

5.007.282.542

-

899.834.943

-

388.883.144

3.718.564.455

25.007.450.425

-

556.711.869

-

1.816.075.547

()450.000.000

23.084.663.009

-

899.834.943

-

1.479.827.114

20.705.000.952

املجم ـ ــوع الفرعي

جمموع حقوق
امللكية

*يتم �إعتبار هذه املدفوعات ،والتي تهدف الى زيادة ر�أ�س املال مع مرور الوقت لل�شركات التابعة املعنية ،كجزء من �إجمايل حقوق ال�شركاء يف هذه ال�شركات التابعة طبق ًا لر�أي الهيئة ال�سعودية املحا�سبني القانونني رقم ( )1/14وال�صادر بتاريخ 14
مار�س  2012وبالرغم من عدم �إ�صدار �أي ح�ص�ص وعدم تعديل �شهادة ال�سجل التجاري والتي �ستتم مبجرد حتويل هذه املدفوعات املقدمة �إلى ر�أ�س املال .نتج عن هذه املعاجلة املحا�سبية �إعادة ت�صنيف مطلوبات غري متداولة �إلى حقوق ال�شركاء يف
تلك ال�شركات التابعة وبالتايل �أدت �إلى زيادة �صايف حقوق ملكية كل �شركة من هذه ال�شركات التابعة.

 31دي�سمرب 2013

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س
املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة
املتبقية من ال�سنة *

�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي

�صايف الدخل ال�سنة

توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري
امل�سيطرة

 31دي�سمرب 2012

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س
املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة *

�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي

�صايف دخل ال�سنة

 1يناير 2012

اي�ضاح

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
�إي�ضاح

ال�سنة املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

الأن�شطة الت�شغيلية:
الدخل قبل الزكاة

1.871.523.840

1.531.540.408

تعديالت لبنود غري نقدية:
10

65.877.481

-

خم�ص�ص خ�سارة خمزون
عك�س قيد خم�ص�ص خمزون مواد متقادمة

10

()2.265.620

()151.305

ا�ستهالك

12

1.018.792.418

1.002.437.569

ت�سوية� /شطب ممتلكات و�آالت ومعدات

12

()46.932

2.243.151

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

15

71.975.210

41.616.258

16

20.011.009

22.651.640

16

59.648.530

-

2-17

3.481.121

3.302.365

22

37.828.408

92.603.068

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

1-25

52.392.909

41.252.535

م�ساهمة املوظفني يف برنامج الإدخار

2-25

13.759.930

13.100.119

37

()26.627.550

()65.025.678

اطفاء موجودات غري ملمو�سة
ت�سوية� /شطب موجودات غري ملمو�سة
احل�صة يف �صايف خ�سارة من�ش�أة حتت �سيطرة م�شرتكة
خم�ص�ص ر�سوم امتياز

عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
التغيريات يف ر�أ�س املال العامل:

9

()197.405.113

()81.526.686

ذمم مدينة جتارية واخرى
خمزون

10

()1.007.678.445

()527.986.400

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

()72.933.794

()62.239.754

مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -جتارية

19

()20.541.484

188.594

م�صاريف م�ستحقة  -جتارية

20

113.255.547

398.783.554

2-21

()64.753.414

()129.221.227

22

()92.914.728

()84.520.304

املدفوع من خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم

1-24

()7.252.533

()1.691.643

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

1-25

()14.903.351

()15.114.502

�سحوبات املوظفني من برنامج الإدخار

2-25

()7.374.009

()7.798.074

1.813.849.430

2.174.443.688

زكاة مدفوعة
ر�سوم امتياز مدفوعة

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية:

41.774.971

66.584.245

�أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

8

3.003.763.250

3.108.178.493

�إ�ضافات للممتلكات والآالت واملعدات

12

()62.688.826

()40.756.214

�إ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13

()12.543.035.254

()13.587.865.440

�إ�ضافات ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

14

()236.749.472

()228.062.545
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
�إي�ضاح

ال�سنة املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

�إ�ضافات مل�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة

15

()63.003.741

()30.730.376

�إ�ضافات ملوجودات غري ملمو�سة

16

()739.374

()50.875.753

امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

18

()720.000.000

-

مطلوبات م�شاريع واخرى – م�شاريع

19

60.372.004

678.767.106

م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع

20

241.954.275

995.870.906

()10.278.352.167

()9.088.889.578

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية:

59.995.330

-

23

�إلتزامات �إيجار متويلي
قرو�ض طويلة الأجل م�ستلمة� ،صايف

4 -26

6.072.103.632

7.092.934.574

امل�ستحق ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

27

387.121.096

52.411.992

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة� ،صايف

5-31

556.711.869

899.834.943

توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق ملكية غري امل�سيطرة

5-31

()450.000.000

-

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

6.625.931.927

8.045.181.509

�صايف التغري يف النقد وما يعادله

()1.838.570.810

1.130.735.619

النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

7

6.175.213.800

5.044.478.181

النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

7

4.336.642.990

6.175.213.800

املعامالت غري النقدية:
حم َول من املخزون الى �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13،10

150.981.092

-

حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات الى موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

17،12

-

190.787.575

خم�ص�ص �إغالق منجم حممل على املمتلكات والآالت واملعدات

2-24 ،12

-

1.550.000

حم َول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ الى ممتلكات و�آالت ومعدات

12،13

-

12.237.210.804

حم َول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ �إلى موجودات غري ملمو�سة

16،13

25.033.511

71.121.759

حم َول من موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي �إلى �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13،14

438.155.981

24.102.527

حم َول من مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال �إلى حقوق امللكية غري امل�سيطرة

31

1.174.171.855

989.431.551
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -1معلومات عامة
مت ت�أ�سي�س �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) («ال�شركة») �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ  14ذي القعدة 1417هـ
(املوافق  23مار�س  )1997وقرار جمل�س الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذي القعدة 1417هـ (املوافق  17مار�س  )1997مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010164391
ال�صادر بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ (املوافق  4فرباير  .)2001ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  9.250.000.000ريال �سعودي (ت�سعة مليارات ومائتان وخم�سون
مليون ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى � 925.000.000سهم عادي ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
�إن �أهداف ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») هي امل�ساهمة يف امل�شاريع التي تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة
التعدين ومنتجاتها واملنتجات امل�صاحبة لها ،وال يدخل يف ذلك ما يلي:
  البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�شتقة منها
  املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�صاحبة لها وم�شتقاتها
  الن�شاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة بها �أو املكملة لها.
واحلجار وبلغة والآمار وال�صخيربات وحزم اجلالميد والزبرية والغزالة .تقوم املجموعة حالي ًا
متار�س املجموعة �أن�شطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب
ّ
بالتنقيب عن الذهب و�صخور الفو�سفات بالإ�ضافة �إلى البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
ت�شرتك املجموعة يف امل�شروعني الرئي�سيني التاليني ،وكالهما يف مرحلة التطوير:
مشروع األلومنيوم

�إن هدف املجموعة من م�شروع الألومنيوم هو تطوير منجم البوك�سايت وم�صفاة الألومنيوم وم�شروع ال�صهر وم�صنع الدرفلة واملنتجات املتعلقة بها يف اململكة
العربية ال�سعودية .ويف �شهر دي�سمرب  ،2009وقعت ال�شركة اتفاقية م�شروع م�شرتك مع �شركة �ألكوا �إنك من �أجل تطوير م�شروع الألومنيوم حيث تبلغ ح�صة معادن
 ،٪74.9بينما تعود ملكية احل�صة املتبقية البالغة  ٪25.1ل�شركة �ألكوا �إنك وتبلغ التكلفة الر�أ�سمالية املقدرة للم�شروع  40.5مليار ريال �سعودي دفعت �شركة �ألكوا
�إنك لل�شركة  ٪25.1من تكاليف م�شروع الألومنيوم التي تكبدتها ال�شركة قبل دخول �شركة �ألكوا �إنك ك�شريك يف هذا امل�شروع.
يف  14فرباير  ،2012وافق جمل�س الإدارة على اخلطة التي و�ضعتها �شركة معادن بالتعاون مع �شريكها يف امل�شروع امل�شرتك �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح  )27لتو�سيع
ت�شكيلة املنتجات من جممع الألومنيوم والذي ال يزال يف مرحلة الإن�شاء حالي ًا يف ر�أ�س اخلري لت�شمل �إ�ضافة خط انتاج جديد لإنتاج �صفائح معاجلة حراري ًا وغري
معاجلة حراري ًا والتي ت�ستخدم يف �صناعة ال�سيارات و�صفائح املباين والإن�شاءات و�صفائح خمزنة التغليف.
قطاع إنتاج الفوسفات

يف  19مار�س  ،2013وقعت �شركة معادن اتفاقية ال�شراكة الأولية مع �شركتي موزاييك و�شركة �سابك لتطوير جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف م�شروع امللك عبد
اهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية مبنطقة احلدود ال�شمالية قرب مدينة طريف يف اململكة العربية ال�سعودية ،بن�سبة ملكية  ٪60ل�شركة معادن و
 ٪25ل�شركة موزاييك و ٪15ل�شركة �سابك ويف � 5أغ�سط�س  2013مت توقيع اتفاقية ال�شراكة مع �شركة موزاييك وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)
لتطوير جممع متكامل لإنتاج الفو�سفات (�إي�ضاحي  27و .)39
يعتمد امل�شروع على احتياطي فو�سفات اخلربا اململوك ل�شركة معادن وعلى املوارد الطبيعية مثل املياه اجلوفية والكربيت .كما ي�ستفيد امل�شروع من ت�سهيالت البنية
التحتية لل�سكك احلديدية التي تربط منطقة احلدود ال�شمالية بر�أ�س اخلري باملنطقة ال�شرقية للو�صول الى مرافق امليناء على اخلليج العربي� .إن هذا امل�شروع
حالي ًا يف مرحلة التطوير وتقدر التكاليف الر�أ�سمالية للم�شروع بـ 26مليار ريال �سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة
لدى ال�شركة� ،شركات تابعة و�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة واملذكورة �أدناه ،وجميعها من�ش�آت قائمة يف اململكة العربية ال�سعودية:
ال�شركات التابعة

ن�سبة امللكية الفعلية

الكيان القانوين لل�شركة

يف  31دي�سمرب
2013

2012

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة املعادن ال�صناعية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة معادن للبنية التحتية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪70

٪70

�شركة معادن للألومنيوم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للدرفلة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة:
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)

٪50

٪50

�إن نهاية ال�سنة املالية لكل ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة تطابق ال�سنة املالية لل�شركة الأم.
شركة معادن للذهب ومعادن األساس

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 9أغ�سط�س  ،1989وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:




 ا�ستك�شاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املناطق امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية؛
 �إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو املك ّرر؛
 وان�شاء وت�شغيل و�صيانة جميع املناجم واملباين والطرق ال�سريعة وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة و�أنظمة الإت�صاالت وحمطات
الطاقة وغريها من املرافق الالزمة �أو املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.

شركة المعادن الصناعية

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  31مار�س  ،2009وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
  ا�ستغالل املعادن ال�صناعية واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املنطقة امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية
  �إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو املك ّرر
تعمل ال�شركة حالي ًا على منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من الزبرية ومنجم املغنيزايت عايل الدرجة وم�صنع لتجهيزها يف
املدينة املنورة والتي بد�أت جزئي ًا عملياتها خالل عام  2011وامل�شروع املتبقي ال يزال يف مرحلة التطوير.
شركة معادن للبنية التحتية

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 17أغ�سط�س  2008وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:



 �إدارة م�شروع البنية التحتية لتطوير و�إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية
 تقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
شركة معادن للفوسفات

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  1يناير  2008وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪70الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪30الى ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�سابك») ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:




 ويهدف امل�شروع �إلى ا�ستغالل احتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد
 ا�ستخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�صادر الكربيت لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيا يف مرافق املعاجلة يف ر�أ�س اخلري.
 انتاج الأمونيا كمواد خام خمزنة لتغذية �إنتاج الأ�سمدة ويتم ت�صدير �أي فائ�ض من الأمونيا �أو بيعها حمليا.

شركة معادن لأللومنيوم

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �ألكوا �سملتينج انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك �أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد (�ألكوا �إنك) ويتم
املحا�سبة عليها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف انتاج:
  ال�سبائك
  والأعمدة
  والألواح
  وامل�سطحات
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
شركة معادن للدرفلة

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �ألكوا للدرفلة انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك �أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد (“�ألكوا �إنك”) ويتم
املحا�سبة عليها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج �ألواح الألومنيوم اخلا�صة بت�صنيع:
  رقائق الألومنيوم للعلب
  و�أغطية العلب
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.

312

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  22يناير  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �أوا ال�سعودية املحدودة (“�أوا”) �شريك �أجنبي وهي مملوكة بن�سبة  ٪60ل�شركة �ألكوا انك و� ٪40شركة �ألومينا املحدودة ،طرف
لي�س ذي عالقة ،ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
  تعدين وتكرير البوك�سايت
  �إنتاج الألومينا
ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
شركة سامابكو

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 14أغ�سط�س  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪50الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪50الى �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات.
�إن �شركة �سامابكو هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة ويتم املحا�سبة عنها ك�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة وفق ُا لطريقة حقوق امللكية يف هذه القوائم
املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
  ال�صودا الكاوية املركزة
  الكلورين
  ثاين كلوريد الإيثلني
�إن �أهداف ال�شركة هي توريد منتجاتها من ال�صودا الكاوية املركزة �إلى معمل تكرير الألومنيا ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومنيا وبيع الكمية املتبقية يف �سوق
ال�صناعة باجلملة وبالتجزئة.
�إن �شركة �سامابكو حالي ًا يف مرحلة التطوير.
 -3أسس إعداد القوائم المالية
�أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية وعملة التقارير للمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�صورة مماثلة على جميع الفرتات املعرو�ضة.
 1-4أسس توحيد القوائم المالية
الشركات التابعة

ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على التحكم يف �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع �إقت�صادية منها ،ومتتلك عادة ح�صة فيها
تزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .تتم مراعاة وجود وت�أثري حقوق الت�صويت املتوقعة القابلة للتنفيذ �أو التحويل لتقييم ما �إذا كان للمجموعة �سيطرة على من�ش�أة
ما .يتم توحيد ال�شركات التابعة �إعتبار ًا من تاريخ �إنتقال ال�سيطرة على ال�شركة التابعة �إلى املجموعة ،ويتم التوقف عن التوحيد عند زوال تلك ال�سيطرة.
تُ�ستخدم طريقة ال�شراء املحا�سبية عند املحا�سبة عن عمليات �شراء ال�شركات التابعة .تقا�س تكلفة ال�شراء بالقيمة العادلة للموجودات امل�شرتاة �أو االلتزامات
التي مت تكبدها �أو التعهد بها بتاريخ ال�شراء باال�ضافة �إلى التكاليف املبا�شرة املتعلقة بعملية ال�شراء .مت قيد الزيادة يف تكلفة ال�شراء عن القيمة العادلة حل�صة
املجموعة يف �صايف املوجودات امل�شرتاة القابلة للتمييز ك�شهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة �ضمن املوجودات غري امللمو�سة .يتم �سنوي ًا تقومي ال�شهرة
للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها ،وتقيد ب�صايف التكلفة بعد ح�سم �أي �إطفاء مرتاكم �أو خ�سائر الإنخفا�ض قي القيمة� ،إن وجدت.
يتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة املتداخلة بني �شركات املجموعة والأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عنها .وكذلك يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات
التابعة عند ال�ضرورة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
الشركة تحت السيطرة المشتركة

تن�ش�أ ال�شركة امل�شرتكة عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية مع طرف واحد �أو �أكرث للقيام ب�أن�شطة عادة ما تتم ،ولكن لي�س بال�ضرورة ،من خالل من�ش�آت
تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة.
تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم احت�ساب ح�صة املجموعة يف ال�شركات امل�شرتكة
على �أ�سا�س القوائم املالية املعدة لهذه ال�شركات والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وذلك يف تاريخ ال ي�سبق تاريخ
قائمة املركز املايل املوحدة مبدة تزيد عن ثالثة �أ�شهر والتي يتم تعديلها عند احلاجة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .يتم ا�ستبعاد املكا�سب داخل
املجموعة الناجتة من املعامالت بقدر ح�صة املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر بها .ويتم كذلك �إ�ستبعاد اخل�سائر داخل املجموعة ما مل ينتج عن املعاملة دلي ًال على
وجود �إنخفا�ض يف الأ�صل املح َول.
 2-4تحويل العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك املعامالت .كما يجري حتويل
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .يتم قيد الأرباح واخل�سائر
الناجتة عن عمليات ال�سداد وحتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
 3-4النقد وما يعادله

ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اقتنائها.
 4-4اإلستثمارات قصيرة األجل

ت�شمل الأ�ستثمارات ق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك و�إ�ستثمارات �أخرى ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد ثالثة �أ�شهر ولكن �أقل من �سنة من تاريخ
اقتنائها.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
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 5-4المدينون التجاريون

يتم قيد املدينني التجاريني بقيمة املبلغ الأ�صلي لفاتورة املبيعات ناق�ص ًا خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن وجد .يج َنب خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف
حت�صيلها عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على عدم متكن املجموعة من حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة طبق ًا للفرتات الأ�صلية للذمم املدينة .يتم قيد هذه
املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند «م�صاريف عمومية و�إدارية» .عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل ،يتم �شطبها من خم�ص�ص
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد املبالغ امل�سرتدة الحق ًا من املبالغ التي �سبق �شطبها الى ح�ساب «م�صاريف عمومية و�إدارية» يف قائمة الدخل املوحدة.
 6-4المخزون
المنتجات تامة الصنع

يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على �أ�سا�س �صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .يتم حتديد �صايف تكلفة االنتاج بق�سمة �إجمايل تكلفة
الإنتاج على وحدات الإنتاج القابلة للبيع.
تت�ضمن تكلفة الإنتاج ما يلي:
  تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة با�ستخراج ومعاجلة اخلام.
  ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات والآالت واملعدات امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام.
  م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
  تخفي�ض تكاليف الإنتاج مبقابل الإيرادات من مبيعات املنتجات امل�صاحبة.
يتم تقومي املنتجات امل�صاحبة على �أ�سا�س �صايف القيمة البيعية ،وذلك بالرجوع الى �سعر املنتجات ال�سائد يف تاريخ �إعداد القوائم املالية.
األعمال تحت التنفيذ

يتم تقومي خمزون اخلام حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
الخام المتراكم

اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ويكون جاهز ًا ملراحل �أخرى من املعاجلة ويف حالة عدم الت�أكد بدرجة كبرية من عدم قابلية هذا اخلام للمعاجلة
امل�ستقبلية يتم حتميله على امل�صاريف عند تكبدها .يف حالة �أن اخلام قابل ملراحل �أخرى من املعاجلة وميكن التوقع من ذلك ب�شكل م�ؤكد ب�سبب جتاوزه درجة
الرتكيز وب�سبب املنافع االقت�صادية امل�ؤكدة ،يتم تقوميه ب�صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل ويتم تقومي كميات اخلام املرتاكم والأعمال
حتت التنفيذ ب�شكل �أ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.
قطع الغيار والمواد القابلة لالستهالك

يتم تقومي قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك با�ستخدام متو�سط التكلفة املرجح ناق�ص ًا خم�ص�ص املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.
متثل �صايف القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع املقدر خالل دورة الأعمال العادية ناق�ص ًا تكاليف ا�ستكمال العملية وم�صاريف البيع.
 7-4الموجودات والمطلوبات المالية

تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة التجارية
والذمم الأخرى ومطلوبات امل�شاريع واملطلوبات الأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة والقرو�ض.
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ،ويتم �إظهارها بال�صايف يف القوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق نظامي ملزم يف �إجراء املقا�صة وعندما
يكون لديها النية لت�سوية املبالغ على �أ�سا�س ال�صايف �أو ت�سوية املوجودات واملطلوبات يف �آن واحد.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 8-4الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم .يتم احت�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت وفق ًا للعمر
الإنتاجي املقدر لها �أو العمر املتوقع للمنجم� ،أيهما �أقل.
�إن العمر االنتاجي املقدر للفئات الرئي�سية للموجودات هو كما يلي:
عدد ال�سنوات
مباين

33 – 9

معدات ثقيلة

20 – 5

امل�صانع الثابتة ومرافق تر�شيح اخلام

20 – 4

معدات �أخرى

20 – 4

معدات مكتبية

10 – 4

�أثاث وتركيبات

10 – 4

�أجهزة ات�صال ومعدات الور�ش

10

�أجهزة احلا�سب الآيل

5-4

موجودات املناجم

8-2

خمتربات ومعدات �سالمة

5

�سيارات

4

�أعمال مدنية

4

تحُ َّمل م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات الإعتيادية والتي ال تزيد جوهري ًا من العمر الإنتاجي للأ�صل ،على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها ،بينما تتم ر�سملة
التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت.
حتدّد مكا�سب وخ�سائر الإ�ستبعاد وذلك مبقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية والتي تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك املوجودات امل�ؤهلة.
 9-4األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

تق ّيد املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�شاء على ح�ساب �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وحت ّول تكلفة الإن�شاء عند ا�ستكمال بناء الأ�صل �إلى الفئة املالئمة من
املمتلكات والآالت واملعدات .تت�ضمن تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات تكلفة ال�شراء و�أية تكاليف مبا�شرة �ضرورية لإعداد الأ�صل ليكون يف حالة الت�شغيل وجاهز
للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله .تتم ر�سملة التكاليف املتعلقة بالبد�أ بالعمل عندما تكون متعلقة ب�أ�صل قابل لال�ستخدام ولكنه غري جاهز للعمل مب�ستوى معني بدء ًا
من فرتة اختبار الت�شغيل بعد خ�صم املتح�صالت من بيع �أي منتج خالل فرتة التطوير .الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 10-4موجودات اإلستكشاف والتقويم

�إن م�صاريف الإ�ستك�شاف هي امل�صاريف املتكبدة يف البحث الأويل عن �إحتياطي املعادن املجدية �إقت�صادي ًا �أو يف عملية احل�صول على مزيد من املعلومات حول
�إحتياطيات املعادن املوجودة .ت�شمل م�صاريف الإ�ستك�شاف يف الأ�سا�س على امل�صاريف املتعلقة بالتايل:
  احل�صول على الرخ�ص اخلا�صة بالإ�ستك�شاف يف املناطق التي قد حتتوي على املعادن
  الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية
  احلفر والإ�ستك�شاف
  حفر اخلنادق
  العينات الإ�ستك�شافية
  الأعمال الأخرى املتعلقة بالبحث عن اخلام.
�إن م�صاريف التقومي هي تلك التكاليف املتكبدة ملعرفة اجلدوى الفنية والإقت�صادية من �إحتياطيات املعادن املحدودة من خالل �أن�شطة الإ�ستك�شاف �أو الإ�ستحواذ.
وت�شمل تلك امل�صاريف على تكاليف:
  حتديد حجم ودرجة �إحتياطيات املعادن من خالل احلفر للح�صول على العينات االزمة ،وعمليات حفر اخلنادق و�أخذ العينات على هيئة خام والتي
يتم ت�صنيفها على �أنها �إما م�صادر معدنية �أو احتياطي م�ؤكد وحمتمل
  حتديد الأ�ساليب املثلى ال�ستخراج املعادن وعمليات معاجلتها
  الدرا�سات اخلا�صة بالإ�ستق�صاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية
  تراخي�ص الأن�شطة املختلفة
ً
  التقومي االقت�صادي لتحديد ما �إذا كان تطوير املواد املعدنية جمديا من الناحية الإقت�صادية ،وي�شمل ذلك النطاق درا�سات اجلدوى الأولية والنهائية.
�إن جميع تكاليف الإ�ستك�شاف والتقومي يتم �إعتبارها كم�صاريف حتى يتم الت�أكد �أنه من املرجح �أن تتحقق عنها منافع اقت�صادية م�ستقبلية من عدمها� ،أي
(حمتملة) .تعتمد املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج على م�ستوى الإ�ستك�شاف بالإ�ضافة الى درجة الثقة يف اخلام املوجود .يتم ر�سملة م�صاريف
الإ�ستك�شاف والتقومي اذا ما تبني للإدارة ب�أنه �سيتم احل�صول على منافع اقت�صادية م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صاريف.
يتم ر�سملة م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقومي املتعلقة بتو�سعة رقعة الإحتياطيات املعدنية والتي مت تعدينها وتطويرها بالفعل ،مبا يف ذلك م�صاريف تعريف وحتديد
املعادن املوجودة يف تلك الإحتياطيات املعدنية ،كتكاليف تطوير املناجم وذلك بعد �إكتمال الت�أكد من الدرا�سات االقت�صادية والتقومي املماثلة لدرا�سة اجلدوى.
يتم ر�سملة كافة تكاليف الإ�ستك�شاف والتقومي املتكبدة بعدما يتبني ب�أنه من املحتمل �أن ينتج عنها منافع �إقت�صادية كموجودات ا�ستك�شاف وتقومي حلني معرفة
اجلدوى الفنية والإقت�صادية لإ�ستخراج املوارد املعدنية .وحال معرفة اجلدوى الإقت�صادية� ،أي �سينتج عنها منافع �إقت�صادية �أم ال ،يتم �إختبار الأ�صل للت�أكد من
وجود انخفا�ض يف قيمته ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض .وبنا ًء على اجلدوى الفنية والتجارية ،ف�إنه اذا ما تبني ب�أن املنافع الإقت�صادية �ستتحقق ،وان الإدارة تعتزم
تطوير املنجم ،عندئذٍ يعاد ت�صنيف موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي ك�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وت�صنف التدفقات النقدية املتعلقة مب�صاريف الإ�ستك�شاف
والتقومي املر�سملة كن�شاطات �إ�ستثمارية يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة وفور الو�صول الى مرحلة الإنتاج التجاري ،يعاد ت�صنيف الأعمال الر�أ�سمالية حتت
التنفيذ كممتلكات و�آالت ومعدات.
يتم تقومي موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي للت�أكد من عدم وجود انخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري احلقائق والظروف �أن القيمة الدفرتية لأ�صل الإ�ستك�شاف
والتقومي قد تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد .وعندما ت�شري احلقائق والظروف الى �أن القيمة الدفرتية تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد ،ف�إن ال�شركة تقوم
بالتقومي والعر�ض والإف�صاح عن �أي خ�سارة ناجتة عن �أي �إنخفا�ض يف القيمة.
ولغر�ض موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي فقط ،يتم �إعتبار واحد �أو �أكرث من احلقائق والظروف التالية لتحديد �إذا ما كان هناك �إنخفا�ض يف قيمة موجودات
الإ�ستك�شاف والتقومي وهذه ت�شتمل على ما يلي:
  الفرتة التي يحق لل�شركة الإ�ستك�شاف �أثنائها يف منطقة حمددة قد انتهت خالل الفرتة �أو �أنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ولي�س من املتوقع جتديدها.
  ال�صرف على املزيد من الإ�ستك�شاف والتقومي للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل يتم و�ضع ميزانيتها ومل يتم التخطيط لها.
  عمليات الإ�ستك�شاف والتقومي للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل ت�ؤدي الى �إكت�شاف �أي كميات ذات منافع �إقت�صادية و�أن ال�شركة قررت �إيقاف
تلك العمليات يف تلك املنطقة.
  بالرغم من توا�صل عمليات التطوير يف تلك املنطقة يكون هناك معلومات كافية وم�ؤكدة ب�إنه لن يتم ا�سرتداد القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف
والتقومي بالكامل من عملية التطوير الناجح �أو من خالل البيع.
عند حتديد وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل من موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي ف�إنه يتم تطبيق �سيا�سة الإنخفا�ض يف القيمة املو�ضحة يف (�إي�ضاح .)13-4
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 11-4الموجودات غير الملموسة

املوجودات غري امللمو�سة ت�شمل �شراء الربامج وتطوير الأنظمة وتقيد هذه املوجودات بالتكلفة وتطف�أ بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع ويتم
مراجعتها على الأقل مرة يف نهاية كل �سنة مالية .يتم اثبات م�صاريف �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة يف قائمة الدخل املوحدة مبا يتفق مع وظائف املوجودات
غري امللمو�سة.
تتكون املوجودات غري امللمو�سة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم يف ر�أ�س اخلري واملح َولة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف اتفاقية
التنفيذ املوقعة بني �شركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�سة من تكلفة ال�شراء و�أي تكاليف مبا�شرة متعلقة ب�إح�ضار هذه
املوجودات حلالتها الت�شغيلية للغر�ض الذي �أن�ش�أت من �أجله .تقيد املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم .يح�سب الإطفاء على مدى
الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية خدمات ا�ستخدام الأر�ض.
 12-4نسبة تنقية الشوائب وتكاليف تنقية الشوائب المؤجلة.

تقوم املجموعة �أي�ض ًا بت�أجيل تكاليف �شوائب التعدين بتقدير ن�سبة متو�سط ال�شوائب �إلى �إجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بنا ًء على ت�صميم منطقة
التعدين النهائية .ويتم ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل حل�ساب التكلفة ال�سنوية ل�شوائب التعدين التي �ستقيد كم�صروف على النحو التايل:
متو�سط ن�سبة ال�شوائب �إلى اخلام امل�ستخرج

X

كمية اخلام امل�ستخرج

X

متو�سط التكلفة من اجمايل طن اخلام امل�ستخرج

يف الفرتات التي تكون فيها التكلفة الفعلية لل�شوائب �أعلى من التكاليف املقيدة كم�صروف بنا ًء على املعادلة �أعاله ،ف�إنه يتم ت�أجيل �إطفاء تكلفة الفرق للفرتة
امل�ستقبلية التي يكون فيها التكاليف الفعلية �أقل من التكاليف الواجب قيدها كم�صروف.
 13-4االنخفاض في قيمة الموجودات

تقوم املجموعة مبراجعة قيمة موجوداتها ،عند تاريخ �إعداد القوائم املالية ،للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف
الظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�سرتداد قيمتها الدفرتية .تق ّيد خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة بقدر زيادة القيمة الدفرتية للموجودات عن القيمة القابلة لال�سرتداد
منها .متثل القيمة القابلة لال�سرتداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة احلالية.
يتم مراجعة قيمة املوجودات التي �إنخف�ضت قيمتها بغر�ض احتمال عك�س هذا الإنخفا�ض عند تاريخ �إعداد القوائم املالية .وعندما يت�ضح ب�أن الظروف التي �أدت
الى وجود الإنخفا�ض غري موجودة ،عندئذٍ يتم عك�س قيد الإنخفا�ض يف القيمة فيما عدا ال�شهرة .وتقيد ك�إيرادات يف قائمة الدخل املوحدة لل�سنة التي يحدد فيها
عك�س هذا القيد.
 14 -4المشاريع والذمم الدائنة األخرى والمصاريف المستحقة

يتم �إثبات الإلتزامات التي �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة� ،سواء مت �إ�صدار فواتري مبوجبها �إلى املجموعة �أم ال.
 15-4الزكاة والضرائب على الدخل وضريبة اإلستقطاع

تخ�ضع ال�شركة وال�شركات التابعة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») .يحمل خم�ص�ص الزكاة على قائمة الدخل املوحدة .يتم ت�سجيل
املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب الربوط النهائية� ،إن وجدت ،عند حتديدها .يخ�ضع امل�ساهمون الأجانب بال�شركات التابعة ل�ضريبة الدخل والتي مت �إدراجها
�ضمن ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة الدخل املوحدة.
تقوم ال�شركة با�ستقطاع �ضرائب على بع�ض املعامالت مع اجلهات غري املقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية طبق ًا لنظام ال�ضريبة ال�سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 16-4رسوم االمتياز

يتوجب على املجموعة �إعتبار ًا من العام  ،2005وفق ًا للمادة رقم  71من نظام اال�ستثمار التعديني ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ
(املوافق  4اكتوبر  ،)2004دفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية بواقع  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي �أو ما يعادل �ضريبة الدخل املقدّرة� ،أيهما �أقل.
ويتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من �إجمايل ر�سوم االمتياز ويتم �إظهار �صايف مبلغ ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح .)33
 17-4المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة:




 التزام قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق
 �إحتمال ي�ستوجب �إ�ستخدام املوارد الإقت�صادية لت�سوية الإلتزام يف امل�ستقبل
 �إمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه

 18-4مخصص ردم وإغالق وإعادة تأهيل المناجم

تن�ش�أ عن �أعمال التنقيب و�أن�شطة اال�ستخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�صة باملجموعة التزامات تتعلق بردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم وي�شتمل ذلك على نزع
وتفكيك ومعاجلة والتخل�ص من املواد املتبقية (�إعادة ت�سوية املوقع والأر�ض) .تخ�ضع هذه الإعمال والتكاليف امل�صاحبة لها ملتطلبات الأنظمة والقوانني احلالية
ذات العالقة.
يج َنب خم�ص�ص لتكاليف كل برنامج ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم عند بدء �أعمال التعدين .وعند زيادة هذه التغريات البيئية خالل العمر الت�شغيلي ،يتم
زيادة مبلغ املخ�ص�ص.
ت�شتمل التكاليف املقدرة ملخ�ص�ص الردم والإغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم على جميع الأعمال املتوقع حدوثها تدريجي ًا على مدى عمر املنجم وعند �إغالق املنجم
وذلك فيما يتعلق بالن�شاطات التعدينية بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة .يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري املتوقعة كالتلوث الناجت من
التخل�ص غري املخطط له كم�صروف والتزام عند احتمال حدوثها و�إمكانية تقديرها ب�شكل يعتمد عليه ويعتمد توقيت التكاليف الفعلية للردم والإغالق و�إعادة
الت�أهيل على عدة عوامل:
  العمر االفرتا�ضي للمنجم
  �شروط رخ�صة الت�شغيل
  البيئة التي يعمل بها املنجم
يتم ر�سملة هذه التكاليف املقدرة بالكامل كجزء من موجودات املناجم �ضمن املمتلكات والآالت واملعدات وتطف�أ وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر املتوقع
للمنجم� .إن التعديالت على التكاليف املقدرة وتوقيت الردم والإغالق و�إعادة الت�أهيل امل�ستقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور االعتيادية اخلا�ضعة
للحكم وللتقديرات اجلوهرية.
تتلخ�ص العوامل ذات الت�أثري على هذه التغريات مبا يلي:





 تعديل تقدير �إحتياطي اخلامات واملوارد والعمر الت�شغيلي
 التطوير يف التقنية
 متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات الإدارة البيئية
 التغريات يف �أ�س�س التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها ت�أثريات الت�ضخم

 19-4مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ت�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني كمبلغ مقطوع لكافة املوظفني وفق ًا لنظام العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية .عند �إنهاء العقد الوظيفي يتم
�إحت�ساب مبلغ الإلتزام على �أ�سا�س القيمة احلالية للمكاف�أة امل�ستحقة للموظف عند تركه العمل كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ويتم �إحت�ساب املبالغ
امل�سددة عند نهاية اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وبدالت املوظفني الأخرية و�سنوات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 20-4برنامج خطة اإلدخار للموظفين

ا�ستناد ًا �إلى املادة رقم  137من نظام العمل واملادة رقم  76من اللوائح الداخلية لل�شركة واملعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ  6ربيع الثاين 1420هـ (املوافق 19
يوليو  )1999من قبل وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،طرحت ال�شركة برنامج خطة االدخار لت�شجيع املوظفني ال�سعوديني يف املجموعة على االدخار وا�ستثمار
مدخراتهم للإ�ستفادة منها وت�أمني م�ستقبلهم ول�ضمان ا�ستمرارهم يف العمل لدى املجموعة.
تقت�صر امل�شاركة يف برنامج االدخار على املواطنني ال�سعوديني وباختيارهم ،على �أن ي�ساهم املوظف امل�شارك يف اخلطة بدفع ن�سبة ترتاوح من � ٪1إلى  ٪15كحد
�أق�صى من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري وبحيث ال يقل اال�شرتاك عن مبلغ  300ريال �سعودي ،على �أن ت�ساهم املجموعة بدفع ن�سبة ثابتة قدرها  ٪10من ادخار املوظف
ال�شهري لل�سنة الأولى ويتم زيادتها بن�سبة  ٪10لل�سنة التي تليها حتى ت�صل ما ن�سبته  ٪100لل�سنة العا�شرة .وتودع هذه املبالغ يف ح�ساب ادخار املوظف ويتم حتميل
م�ساهمة املجموعة على قائمة الدخل املوحدة �شهري ًا على �أن يتم دفع م�ساهمة املجموعة للموظف الحق ًا عند ا�ستقالته �أو �إنهاء خدماته.
 21-4القروض

تقيد القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف املعامالت� ،إن وجدت .يتم ر�سملة تكاليف التمويل التي ترتبط مبا�شرة بال�شراء �أو االن�شاء �أو �إنتاج املوجودات
امل�ؤهلة كجزء من قيمة هذه املوجودات .يتم قيد تكاليف الإقرتا�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
 22-4إثبات اإليرادات

يتم �إثبات الإيرادات عند �إ�ستيفاء كافة ال�شروط التالية:
  عند حتول املخاطر واملنافع الهامة وامل�صاحبة مللكية املنتج �إلى امل�شرتي.
  عدم �إحتفاظ ال�شركة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إلى احلد املرتبط عادة بوجود امللكية �أو الإبقاء على ال�سيطرة الفعالة على املنتجات املباعة
  �إمكانية قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوقة
  �أن يكون من امل�ؤكد �أن تتدفق املنافع االقت�صادية املتعلقة بعملية البيع �إلى املجموعة
  �إمكانية قيا�س التكاليف املتكبدة �أو �سيتم تكبدها يف عملية البيع مي َكن قيا�سها ب�شكل موثوق به
يتم �إظهار الإيرادات بعد تنزيل اخل�صومات وحذف عمليات البيع داخل املجموعة
عادة ما تخ�ضع املبيعات �إلى تعديالت عند فح�ص املنتجات من قبل العميل .ويف هذه احلاالت ،تقيد املبيعات يف البداية على �أ�سا�س م�ؤقت با�ستخدام �أف�ضل
تقديرات املجموعة ملحتويات املعدن وتعدل الحق ًا ويتم تخفي�ض تكاليف الإنتاج بالإيرادات الناجتة من مبيعات املنتجات امل�صاحبة.
تتمثل عوائد الإ�ستثمار يف قائمة الدخل املوحدة �إيرادات الودائع البنكية وتقيد وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق.
 23-4مصاريف البيع والتسويق والدعم

ت�شتمل م�صاريف البيع والت�سويق والدعم على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تعترب ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات وفق ًا ملبادىء املحا�سبة
املتعارف عليها .يتم الت�صنيف ب�صورة مت�سقة الى م�صاريف بيع وت�سويق ودعم وتكلفة مبيعات ،عند احلاجة لذلك.
 24-4المصاريف العمومية واإلدارية

ت�شتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تعترب ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات وفقا ملبادىء املحا�سبة املتعارف
عليها .يتم الت�صنيف ب�صورة مت�سقة الى امل�صاريف العمومية والإدارية وتكلفة مبيعات ،عند احلاجة لذلك.
 25-4اإليجارات

ت�صنف الإيجارات كعقد �إيجار متويلي وذلك عند �إنتقال كافة املنافع واملخاطر الهامة امل�صاحبة للملكية �إلى امل�ست�أجر وت�صنف جميع الإيجارات الأخرى ك�إيجارات
ت�شغيلية .حت ّمل م�صاريف عقود الإيجارات الت�شغيلية على قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على املبالغ الظاهرة يف القوائم
املالية املوحدة والإي�ضاحات املرفقة بها ويتم تقومي التقديرات والإفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وذلك على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة وعوامل �أخرى تت�ضمن توقعات
بالأحداث امل�ستقبلية والتي تعترب معقولة وفق ًا للظروف .تقوم املجموعة ب�إجراء تقديرات وافرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل .ونادر ًا ما تعادل هذه التقديرات النتائج
الفعلية املتعلقة بها.
وفيما يلي النواحي الهامة التي تتطلب من الإدارة ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات امل�ؤثرة:








 تقديرات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
 الأعمار االنتاجية االفرتا�ضية للممتلكات والآالت واملعدات
 الإنخفا�ض وعك�س قيد الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات
 املخ�ص�صات
 �إغالق املناجم وااللتزام البيئي
 الزكاة وال�ضرائب على الدخل
 االلتزامات املحتملة

تقديرات إحتياطيات الخام والموارد المعدنية

هناك درجة من عدم الت�أكد بخ�صو�ص تقدير وت�صنيف �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية ودرجة تركيز اخلام التي يتم التنقيب عنها واملخ�ص�صة لالنتاج
امل�ستقبلي .يتم اعتبار م�ستويات الإحتياطي اخلام واملوارد املعدنية جم َرد تقديرات فقط �إلى �أن يتم التنقيب عنها ومعاجلتها .كما تختلف كمية االحتياطيات اخلام
واملوارد املعدنية وذلك ب�سبب العديد من العوامل ،منها �أ�سعار املعادن و�أ�سعار �صرف العمالت.
يتم حتديد تقديرات املجموعة لإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية بنا ًء على �أ�سعار الإدارة لل�سلع على املدى الطويل وتوقعات ما �إذا كان ت�صنيف الدرجات
والتكاليف غري دقيقة .ميكن �أن تت�أثر اجلدوى االقت�صادية للممتلكات �إذا ما حدث �أي تغري جوهري يف كميات االحتياطيات �أو الدرجة �أو ن�سبة تنقية ال�شوائب.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ال يوجد ت�أكيد ب�أن ا�سرتدادات الذهب �أو ا�سرتدادات املعادن الأخرى يف االختبارات املعملية �صغرية املدى �سيتم تكرارها يف االختبارات كبرية
املدى حتت ظروف املوقع �أو �أثناء االنتاج.
من املمكن �أن تتطلب الظروف مراجعة التقديرات وذلك يف حالة التقلبات يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ونتائج التنقيب واختبارات ا�ستخراج املعادن واالنتاج وتقومي
خطط التنقيب الالحقة لتاريخ التقدير ومن املمكن �أال يكون حجم ودرجة �إحتياطيات اخلام واملعاجلة ومعدل اال�ستمرار بنف�س ال�صورة املتوقعة حالي ًا .كما ميكن
�أن ي�ؤدي �أي نق�صان جوهري يف تقديرات �إحتياطيات اخلام �أو املوارد املعدنية �أو قدرة املجموعة على ا�ستخراج �إحتياطيات اخلام املعدنية �إلى ت�أثري �سلبي جوهري
على عمليات املجموعة و�آفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
األعمار اإلنتاجية اإلفتراضية للممتلكات واآلالت والمعدات

يتم �إطفاء موجودات التعدين اخلا�صة باملجموعة وامل�صنفة كممتلكات و�آالت ومعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أعمارها االنتاجية االفرتا�ضية �أو العمر الإنتاجي
للمنجم� ،أيهما �أقل .عند حتديد العمر االنتاجي للمنجم ف�إنه يجب الأخذ يف االعتبار ب�أن االفرتا�ضات ال�صحيحة التي متت يف وقت التقدير قد تتغري عند توفر
معلومات جديدة.
تتمثل العوامل التي قد ت�ؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:
  التغريات يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة واملحتملة
ً
  درجة �إحتياطيات اخلام املعدنية والتي تختلف جوهريا من وقت لآخر
  الفروقات بني �أ�سعار ال�سلع احلقيقية و�أ�سعارها املتوقعة التي ت�ستخدم يف تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام
  عوامل ت�شغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين
  �أية تغريات يف امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية وم�صاريف التعدين واملعاجلة والت�أهيل ومعدالت اخل�صم و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية قد ت�ؤدي
�إلى نتائج �سلبية على اجلدوى االقت�صادية الحتياطيات اخلام
�إن �أ ّي ًا من هذه التغريات ميكن �أن ي�ؤثر على الإ�ستهالك املحتمل ملوجودات املنجم وقيمها الدفرتية .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآالت
واملعدات غري التعدينية ب�صورة دورية وتتم هذه املراجعة على �أ�سا�س الو�ضع احلايل للموجودات والفرتات املقدرة التي من خاللها �ست�ستمر هذه املوجودات يف
�إدرار منافع اقت�صادية للمجموعة.
اإلنخفاض في القيمة وعكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات

تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة للت�أكد من عدم وجود دليل على وقوع انخفا�ض يف قيمة املوجودات �أو �أن هناك م�ؤ�شرات توحي ب�أن
خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة والتي مت ت�سجيلها يف �سنوات �سابقة مل تعد موجودة �أو انخف�ضت.
المخصصات

تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص ملخزون املواد اخلام الراكدة والبطيئة احلركة وكذلك لقطع الغيار حيث بلغ خم�ص�ص البنود الراكدة وبطيئة احلركة  16مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  19 :2012مليون ريال �سعودي) .هذه التقديرات ت�أخذ يف االعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكلفة املتعلقة
مبا�شرة بالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إلى املدى الذي ت�ؤكد فيه ب�أن ظروف هذه الأحداث ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
إغالق وردم المناجم وااللتزامات البيئية

تخ�ضع �أن�شطة املجموعة للتعدين والإ�ستك�شاف لأنظمة ولوائح بيئية متعددة وتقوم املجموعة بتقدير االلتزامات البيئية بنا ًء على فهم الإدارة للمتطلبات النظامية
والتي تختلف باختالف املناطق التي جتري عملياتها فيها و�شروط اتفاقيات الرتخي�ص والتقديرات الهند�سية .يجنب خم�ص�ص لتكاليف التفكيك و�إعادة الأر�ض
الى حالتها ال�سابقة حاملا ين�ش�أ االلتزام كما �أن التكاليف الفعلية املتكبدة يف �سنوات م�ستقبلية من املمكن �أن تختلف جوهري ًا عن املبالغ املخ�ص�صة .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ف�إن التغريات امل�ستقبلية للأنظمة واللوائح البيئية و�أعمار املناجم املقدرة من املمكن �أن ت�ؤثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�ص.
الزكاة والضرائب على الدخل

مت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013دفع مبلغ قدره  65مليون ريال �سعودي الى م�صلحة الزكاة والدخل عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2012ومل
يتم �إجراء الربط النهائي بعد ويف حالة وجود �إختالف بني املح�صلة الزكوية النهائية لهذه الأمور عن املبالغ امل�سجلة يف الأ�صل عندئذٍ �ست�ؤثر هذه الفروقات على
خم�ص�ص الزكاة لل�سنة التي حتدد فيها.
االلتزامات المحتملة

يتم ت�سوية االلتزامات املحتملة ح�سب طبيعتها عند حدوث �أو عدم حدوث حدث معني �أو جمموعة من الأحداث امل�ستقبلية ويتطلب تقدير هذه االلتزامات ممار�سة
الأحكام الهامة و�إعداد التقديرات ب�ش�أن نتائج الأحداث امل�ستقبلية.

322

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 - 6المعلومات القطاعية
التقارير القطاعية
 1-6قطاع األعمال

�إن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات �أوالعمليات �أو املن�ش�آت التي:
  تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
  تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من �أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع امل�صادر وتقومي الأداء.
  تتوفر حولها بيانات مالية ب�شكل منف�صل.
تت�ألف عمليات املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:
  الإدارة العامة :وي�شمل عمليات الإدارة العامة وامل�شاريع حتت التطوير.
ً
  م�شروع �صفائح ال�سيارات ي�شتمل على ال�صفائح املعاجلة وال�صفائح غري املعاجلة حراريا ،و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين وهو يف
مرحلة التطوير (�إي�ضاح .)1
 م�شروع جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية يقوم على ا�ستغالل الرت�سيبات الفو�سفاتية ملوقعي اخلربا و�أم
وعال وال يزال امل�شروع يف مرحلة التطوير (�إي�ضاح .)1
  قطاع الذهب :ويت�ألف من ن�شاط تعدين الذهب والذي يتم من خالل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س وميار�س هذا القطاع ن�شاطه يف كل من
مناجم مهد الذهب واحلجار وبلغة والآمار وم�صنع معاجلة يف منجم ال�صخيربات واملوجودة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية.
  قطاع الفو�سفات :وي�شمل على �أن�شطة تعدين الفو�سفات وا�ستخال�ص الفو�سفات املر َكز وا�ستخدام املوارد الطبيعية من غاز طبيعي وكربيت لت�صنيع
«ثنائي فو�سفات الأمونيا» و «�أحادي فو�سفات الأمونيا» والأ�سمدة ومنتجات الأمونيا والتي تتم من خالل �شركة معادن للفو�سفات .بد�أ هذا القطاع
عملياته التجارية خالل الربع الأول من عام  ،2012يف ما عدا م�صنع الأمونيا والذي مت الإعالن عن بدء انتاجه التجاري يف � 1أكتوبر .2011
  قطاع الألومنيوم :وي�شتمل على العمليات املتعلقة بتطوير منجم الألومنيوم� ،إعادة التنقية ،ال�صهر ،وم�صنع الدرفلة وحمطة الطاقة بغر�ض ت�صنيع
الألومنيوم واملنتجات املتعلقة بها .ويعترب هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.
�إن م�شروع ال�صودا الكاوية يتكون من عمليات تخت�ص بتطوير ال�صودا الكاوية والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني والالزمة لإنتاج مركزات ال�صودا الكاوية املركزة
والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل تلك املنتجات للإ�ستخدام يف معمل تكرير الألومينا يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ،ويتم بيع �أي فائ�ض
للأمونيا يف الأ�سواق الدولية واملحلية� .إن هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.




 قطاع املعادن ال�صناعية :وي�شمل خمتلف �أوجه الأن�شطة املتعلقة بتعدين املعادن ال�صناعية من خالل �شركة املعادن ال�صناعية والتي متار�س ن�شاطها
يف هذا القطاع يف منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية ،ومنجم املغنزايت عايل الدرجة وم�صنع
املعاجلة يف املدينة املنورة الذي بد�أ عملياته ب�شكل جزئي خالل عام .2011
 قطاع البنية التحتية :يتعلق بتطوير وبناء وتقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع يف اململكة العربية ال�سعودية.
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�إجمايل الربح

املبيعات

 31دي�سمرب 2012

جمموع املوجودات

ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

موجودات غري ملمو�سة

موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

ممتلكات و�آالت ومعدات

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي
ال�شركة الأم.

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

�إجمايل الربح

املبيعات

 31دي�سمرب 2013

 1 -6قطاع األعمال (تتمة)

32

17

16

14

13

12

37

32

�إي�ضاح

-

-

21.352.382.403

441.370.614

3.023.394

40.268.139

1.477.998.081

142.221.152

1.818.998.770

7.464.853

-

-

الإدارة العامة

595.718.308

1.001.542.755

1.636.856.389

-

222.422

105.615.678

1.051.446.195

134.495.123

171.727.657

4.059.283

353.241.837

709.253.627

الذهب

1.942.643.869

4.447.735.066

20.520.148.656

-

14.756.608

-

475.477.535

16.924.662.606

333.405.591

14.287.545

1.030.988.716

4.171.555.563

الفو�سفات

-

-

37.012.274.156

-

-

-

33.984.155.794

62.677.113

()27.426.570

-

122.314.302

1.015.155.686

الألومنيوم

61.973.376

125.867.379

559.971.303

-

-

-

86.094.284

234.063.888

83.219.524

218.142

97.101.906

150.551.491

املعادن ال�صناعية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

40.148.577

106.326.672

1.454.220.051

-

256.181.574

-

225.195.111

714.638.313

59.748.494

597.727

61.797.936

165.886.373

البنية التحتية

()46.257.820

()104.816.489

()18.584.624.656

-

-

-

()306.670.524

()82.290.599

()757.295.016

2.594.226.310

5.576.655.383

63.951.228.302

441.370.614

274.183.998

145.883.817

36.993.696.476

18.130.467.596

26.627.550

1.575.361.667

1.682.378.450

-

()90.083.030

()165.138.195

6.047.264.545

تعديالت و�إ�ستبعادات
توحيد القوائم املالية

املجموع

324

17

16

14

13

12

37

�إي�ضاح

18.661.769.752

444.851.735

63.936.924

25.956.610

289.351.426

149.433.570

1.137.168.013

33.353.175

الإدارة العامة

1.876.906.824

-

456.996

127.306.058

426.359.292

164.910.200

440.540.927

8.894.264

الذهب

22.708.214.221

-

19.542.535

194.027.658

241.178.209

17.586.366.477

916.203.266

22.652.599

الفو�سفات

27.486.821.124

-

-

-

23.290.928.361

1.745.322

()11.266.032

-

الألومنيوم

463.572.073

-

-

-

81.116.854

250.352.181

50.696.299

70.981

املعادن ال�صناعية

1.088.258.436

-

244.134.197

-

270.867.316

519.350.801

39.150.191

54.659

البنية التحتية

()17.143.593.449

-

-

-

()216.587.494

()82.290.599

()1.481.548.694

-

55.141.948.981

444.851.735

328.070.652

347.290.326

24.383.213.964

18.589.867.952

1.090.943.970

املجموع

65.025.678

تعديالت و�إ�ستبعادات
توحيد القوائم املالية

�إن �صايف الدخل من قطاع الإدارة العامة ال ي�شمل احل�صة يف �أرباح ال�شركات التابعة .كما �أن �إجمايل موجودات هذا القطاع ال ي�شمل �أر�صدة اال�ستثمارات املتعلقة بال�شركات التابعة حيث مت ا�ستبعادها �أثناء توحيد القوائم املالية.

جمموع املوجودات

ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

موجودات غري ملمو�سة

موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

ممتلكات و�آالت ومعدات

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي
ال�شركة الأم.

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

 1 -6قطاع األعمال (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 2 -6القطاع الجغرافي

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة تدر �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن
تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -7النقد وما يعادله
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهرمن تاريخ اقتنائها

3.828.089.649

4.328.500.000

نقد و�أر�صدة لدى البنوك -غري مقيدة

497.529.466

1.435.334.648

نقد و�أر�صدة لدى البنوك -مقيدة

11.023.875

411.379.152

املجموع

4.336.642.990

6.175.213.800

يت�ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك مبلغ  21.391.928ريال �سعودي ( 15.006.007 :2012ريال �سعودي) يتعلق بالنقد املجمع يف ح�سابات �إدخار للموظفني
ح�سب برنامج الإدخار (�إي�ضاح .)2-25
يت�ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك بالنقد املرتاكم يف ح�ساب �إحتياطي خدمة الدين واملحتجز للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل والبالغ 461.530.177
ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  411.379.152 :2012ريال �سعودي) ،ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية .يتم ا�ستثمار جزء
من الر�صيد  450.506.302ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  :2012ال �شئ) من هذه النقدية املقيدة واملدرجة يف ودائع ق�صرية الأجل.
 -8اإلستثمارات قصيرة األجل
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من عام من تاريخ �إقتنائها

50.000.000

3.053.763.250

عوائد ا�ستثمارات م�ستحقة

2.437.776

17.585.197

املجموع

52.437.776

3.071.348.447

حتقق اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عائد مايل على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -9الذمم المدينة التجارية واألخرى
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

جتارية

611.889.000

507.061.628

مبالغ م�ستحقة من �سامابكو (�إي�ضاح رقم )2-41

47.998.419

47.994.670

�أخرى

100.558.590

7.984.598

املجموع

760.446.009

563.040.896

يت�ضمن ر�صيد الذمم املدينة التجارية ما يلي:
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح رقم )2-41

23.948.991

-

مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح رقم )2-41

50.464.149

7.418.761

مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح رقم )2-41

242.382.717

446.823.500

ت�شمل الذمم املدينة الأخرى مطالبات ت�أمني مببلغ  98.300.773ريال �سعودي تتعلق ب�أحد خطوط الإنتاج ل�شركة الألومنيوم والذي توقف الإنتاج يف �أكتوبر 2013
وقد جرى الإغالق امل�ؤقت بعد فرتة من عدم �إ�ستقرار خط الإنتاج .تعمل �شركة معادن للألومنيوم بكامل طاقتها لإ�صالح هذا اخلط ومن املتوقع �أن يكتمل الإ�صالح
خالل الربع الثاين من عام .2014
 -10المخزون
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

ب�ضاعة تامة ال�صنع  -جاهزة للبيع

327.909.607

331.156.109

�أعمال حتت التنفيذ ب�صايف تكلفة الإنتاج

401.906.829

140.764.639

خمزون خام مرتاكم

105.632.033

66.132.540

مواد خام

410.777.566

237.239.111

منتجات م�صاحبة

3.764.780

11.779.907

خم�ص�ص خ�سارة خمزون

()65.877.481

-

املجموع الفرعي

1.184.113.334

787.072.306

قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة

715.312.264

321.533.420

خم�ص�ص قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة

()16.405.729

()18.671.349

املجموع الفرعي

698.906.535

302.862.071

املجموع

1.883.019.869

1.089.934.377
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -10المخزون (تتمة)
يتعلق خمزون قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة بالآالت واملعدات ،وبالتايل يتوقع ا�ستخدامه خالل فرتة تزيد عن �سنة واحدة.
تتكون احلركة يف خم�ص�ص املخزون املتقادم مما يلي:
2013

2012

 1يناير

18.671.349

18.822.654

عك�س قيد خم�ص�ص املخزون املتقادم (�إي�ضاح رقم )33

()2.265.620

()151.305

 31دي�سمرب

16.405.729

18.671.349

 -11الدفعات والمصاريف المدفوعة مقدمًا
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

اجلزء املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني

77.482.678

31.550.553

دفعات للموظفني

13.700.858

6.421.772

بدل ال�سكن املدفوعة مقدم ًا

28.179.145

19.531.321

دفعات مقدمة للت�أمني

19.774.522

23.483.608

م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا

8.223.988

6.589.359

املجموع الفرعي

147.361.191

87.576.613

اجلزء غري املتداول:
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا

32.336.297

19.187.081

املجموع الفرعي

32.336.297

19.187.081

املجموع

179.697.488

106.763.694

متثل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا ب�شكل �أ�سا�سي مبالغ مدفوعة مقدم ًا من قبل �شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن البوك�سايت
واالمونيا تتعلق ب�أعمال تطوير مواقعها.
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 31دي�سمرب 2013

ت�سويات  /م�شطوبات

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

اال�ضافات خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2012

ت�سويات  /م�شطوبات

خم�ص�ص �إغالق وردم و�إعادة ت�أهيل املناجم

حم َول الى موجودات غري ملمو�سة*

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

اال�ضافات خالل ال�سنة

 1يناير 2012

التكلفة

13

2-24

16

13

�إي�ضاح

61.550.000

-

-

-

61.550.000

-

-

-

-

39.000.000

22.550.000

الأرا�ضي

 -12الممتلكات واآلالت والمعدات

61.018.120

-

-

-

61.018.120

-

1.550.000

-

-

-

59.468.120

موجودات
املناجم

90.097.319

-

3.678.979

60.781.150

25.637.190

()1.747.389

-

-

1.655.314

-

25.729.265

ال�سيارات

247.125.743

-

28.549.783

-

218.575.960

()7.246.655

-

-

9.299.225

-

216.523.390

املعدات الثقيلة

18.003.688.689

-

1.086.952

-

18.002.601.737

()760.440

-

-

11.042.608.915

-

6.960.753.262

امل�صانع الثابتة ومرافق
تر�شيح اخلام

1.964.252.404

-

408.282.435

-

1.555.969.969

1.407.659

-

-

1.127.919.455

-

426.642.855

املبان ــي

490.867.266

-

35.653.736

-

455.213.530

()76.545

-

()207.804.853

34.550.802

-

628.544.126

الأعمال املدنية

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

78.769.618

104.984

4.711.102

-

73.953.532

10.366.256

-

-

4.666.080

-

58.921.196

املعدات الأخرى

39.241.471

()27.070

2.107.429

1.907.676

35.253.436

()15.200.723

-

-

2.432.378

1.756.214

46.265.567

املعدات املكتبية

45.493.360

()618.774

12.585.888

-

33.526.246

()4.061.299

-

21.082.103.990

()540.860

496.656.304

62.688.826

20.523.299.720

()17.319.136

()207.804.853

12.237.210.804

40.756.214

1.550.000

-

14.078.635

-

23.508.910

8.468.906.691

الأثاث والرتكيبات

املجموع
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16

61.550.000

61.550.000

-

-

-

-

-

-

-

-

16.509.379

20.764.604

44.508.741

-

4.255.225

40.253.516

-

-

4.052.952

36.200.564

65.496.995

3.755.018

24.600.324

-

2.718.152

21.882.172

()751.470

-

2.313.449

20.320.193

ال�سيارات

159.478.295

150.453.949

87.647.448

-

19.525.437

68.122.011

()97.209

-

16.804.512

51.414.708

املعدات الثقيلة

15.783.530.934

16.664.849.970

2.220.157.755

-

882.405.988

1.337.751.767

-

-

877.022.693

460.729.074

امل�صانع الثابتة
ومرافق
تر�شيح اخلام

1.757.338.393

1.412.141.107

206.914.011

-

63.085.149

143.828.862

1.407.659

-

69.042.371

73.378.832

املبان ــي

216.945.274

202.684.430

273.921.992

-

21.392.892

252.529.100

()2.472.673

()17.017.278

18.147.618

253.871.433

الأعمال املدنية

30.881.026

38.012.826

47.888.592

10.531

11.937.355

35.940.706

()289.684

-

5.858.912

30.371.478

املعدات الأخرى

15.407.771

16.323.456

23.833.700

()4.549

4.908.269

18.929.980

()15.079.789

-

4.259.214

29.750.555

املعدات املكتبية

23.329.529

19.332.592

22.163.831

()593.774

8.563.951

14.193.654

()2.279.121

-

4.935.848

11.536.927

18.130.467.596

18.589.867.952

2.951.636.394

()587.792

1.018.792.418

1.933.431.768

()19.562.287

()17.017.278

1.002.437.569

967.573.764

الأثاث والرتكيبات

املجموع

* املح َول �إلى املوجودات غري امللمو�سة ي�شمل الأعمال املدنية و �أ�صول املعدات الأ�سا�سية الواقعة يف الأماكن العامة خارج م�شاريع �شركة معادن التي مت حتويلها ،ب�صايف القيمة الدفرتية للهيئة امللكية للجبيل وينبع مبوجب اتفاقية التنفيذ بني �شركة معادن للبنية التحتية والهيئة امللكية للجبيل وينبع .ومبوجب الإتفاقية ،ف�إن �شركة
معادن للبنية التحتية حتتفظ بحقها الكامل غري املقيد ال�ستخدام هذه الأ�صول املعينة ملدة  35عام ًا ومبوجب اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض �سيتم �إطفاء التكلفة املتعلقة بحق الإ�ستخدام على مدى الفرتة املتبقية من اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض.

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

�صايف القيمة الدفرتية

 31دي�سمرب 2013

ت�سويات  /م�شطوبات

املح ّمل خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2012

ت�سويات  /م�شطوبات

حم َول الى موجودات غري ملمو�سة*

املح ّمل خالل ال�سنة

 1يناير 2012

اال�ستهالك املرتاكم

�إي�ضاح

الأرا�ضي

موجودات املناجم

 -12الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -12الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
مت رهن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  16.987.339.719ريال �سعودي
كما يف  31دي�سمرب 2013
( 31دي�سمرب  17.588.111.799 :2012ريال �سعودي) ك�ضمان للدائنني �ضمن اتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح رقم .)7–26
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

�إي�ضاح
2013

2012

توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة الى:
تكلفة املبيعات

33

1.004.164.132

989.557.298

امل�صاريف العمومية والإدارية

35

14.628.286

12.880.271

1.018.792.418

1.002.437.569

املجموع
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 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

دفعات مقدمة للمقاولني مر�سملة كجزء من الإ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

 31دي�سمرب 2013

دفعات مقدمة للمقاولني� ،صايف

حم َول الى موجودات غري ملمو�سة

حم َول من موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

حم َول �إلى املمتلكات والآالت واملعدات

املح َول من املخزون خالل ال�سنة

�إ�ضافات خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2012

دفعات مقدمة للمقاولني� ،صايف

قيد دائن لإيرادات ما قبل الإنتاج التجاري ،بعد التكلفة*

حم َول الى موجودات غري ملمو�سة

حم َول من موجودات الإ�ستك�شاف والتقومي

حم َول �إلى املمتلكات والآالت واملعدات

�إ�ضافات خالل ال�سنة

 1يناير 2012

التكلفة

 -13األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

16

14

12

1-41

16

14

12

�إي�ضاح

209.529.766

62.841.809

1.477.998.081

146.687.957

-

362.283.896

()1.020.987

-

680.695.789

289.351.426

60.298.728

-

-

4.925.335

()9.953.048

214.934.257

19.146.154

الإدارة العامة

-

-

1.051.446.195

-

-

75.872.085

()12.970.178

-

562.184.996

426.359.292

-

-

-

19.177.192

()30.125.060

410.044.283

27.262.877

الذهب

9.118.000

10.199.469

475.477.535

()1.081.469

-

-

()239.917.991

150.981.092

324.317.694

241.178.209

()67.472.504

()46.523.650

()6.083.733

-

()12.014.193.835

356.517.577

12.018.934.354

الفو�سفات

الألومنيوم

492.470.916

682.126.349

33.677.485.270

()189.655.433

-

-

-

-

10.792.799.836

23.074.340.867

221.489.554

-

-

-

-

12.144.932.391

10.707.918.922

(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

-

-

86.094.284

-

-

-

-

-

4.977.430

81.116.854

-

-

-

-

-

6.780.893

74.335.961

املعادن ال�صناعية

51.283.138

17.858.690

225.195.111

33.424.448

()25.033.511

-

()242.747.148

-

188.684.006

270.867.316

8.094.910

-

()65.038.026

-

()182.938.861

278.769.001

231.980.292

762.401.820

773.026.317

36.993.696.476

()10.624.497

()25.033.511

438.155.981

()496.656.304

150.981.092

12.553.659.751

24.383.213.964

222.410.688

()46.523.650

()71.121.759

24.102.527

()12.237.210.804

13.411.978.402

23.079.578.560

البنية التحتية

املجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -13األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ (تتمة):
�إي�ضاح

الذهب

الإدارة العامة

الألومنيوم

الفو�سفات

البنية التحتية

املعادن ال�صناعية

املجموع

تكلفة التمويل املر�سملة كجزء من
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012

1-38

-

-

10.686.829

481.062.901

-

-

491.749.730

 31دي�سمرب 2013

1-38

-

-

-

481.163.536

-

-

481.163.536

مت رهن �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وامل�شتملة على تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة ل�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملونيوم و�شركة معادن
للدرفلة و�شركة معادن للبوكا�سيت والأملونيا ب�صايف قيمة دفرتية قبل قيود التوحيد قدرها  34.459.633.329ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 31( 2013
دي�سمرب  23.532.106.570 :2012ريال �سعودي) ك�ضمان للمقر�ضني ح�سب �إتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح رقم .)7-26
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

* مبيعات منتج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،بعد خ�صم تكاليف الإنتاج (�إي�ضاح رقم )1-41

2013

2012

-

46.523.650

 -14موجودات اإلستكشاف والتقويم:
الإدارة العامة

�إي�ضاح

الذهب

الفو�سفات

الألومنيوم

املجموع

 1يناير 2012

62.130

61.143.912

82.124.266

-

143.330.308

ا�ضافات خالل ال�سنة

25.894.480

85.339.338

111.903.392

4.925.335

228.062.545

-

()19.177.192

-

()4.925.335

()24.102.527

 31دي�سمرب 2012

25.956.610

127.306.058

194.027.658

-

347.290.326

ا�ضافات خالل ال�سنة

14.311.529

54.181.705

168.256.238

-

236.749.472

-

()75.872.085

()362.283.896

-

()438.155.981

40.268.139

105.615.678

-

-

145.883.817

حم َول الى الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

حم َول الى الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2013

13

13
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -15مصاريف تنقية الشوائب المؤجلة
�إي�ضاح

الفو�سفات

الذهب

املجموع

التكلفة
 1يناير 2012

23.269.389

32.894.275

56.163.664

تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل ال�سنة

11.969.575

42.772.606

54.742.181

تعديالت

()24.011.805

-

()24.011.805

 31دي�سمرب 2012

11.227.159

75.666.881

86.894.040

تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل ال�سنة

-

63.003.741

63.003.741

 31دي�سمرب 2013

11.227.159

138.670.622

149.897.781

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2012
مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة

33

 31دي�سمرب 2012
مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة

33

 31دي�سمرب 2013

2.924.644

-

2.924.644

2.778.203

38.838.055

41.616.258

5.702.847

38.838.055

44.540.902

698.660

71.276.550

71.975.210

6.401.507

110.114.605

116.516.112

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2012

5.524.312

36.828.826

42.353.138

 31دي�سمرب 2013

4.825.652

28.556.017

33.381.669
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -16الموجودات غير الملموسة
اي�ضاح

الإدارة العامة

الفو�سفات

الذهب

املجموع

البنية التحتية

التكلفة
 1يناير 2012

24.964.036

5.902.120

12.334.823

-

43.200.979

ا�ضافات خالل ال�سنة

45.364.674

-

5.511.079

-

50.875.753

حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات

12

-

-

-

207.804.853

207.804.853

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13

-

-

6.083.733

65.038.026

71.121.759

 31دي�سمرب 2012

70.328.710

5.902.120

23.929.635

272.842.879

373.003.344

ا�ضافات خالل ال�سنة

-

739.374

-

-

739.374

-

-

-

25.033.511

25.033.511

ت�سويات  /م�شطوبات

()66.344.755

-

-

-

()66.344.755

 31دي�سمرب 2013

3.983.955

6.641.494

23.929.635

297.876.390

332.431.474

حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

13

الإطفاء املرتاكم
5.263.774

-

-

-

5.263.774

 1يناير 2012

-

-

-

17.017.278

17.017.278

املح َمل خالل ال�سنة

1.128.012

5.445.124

4.387.100

11.691.404

22.651.640

 31دي�سمرب 2012

6.391.786

5.445.124

4.387.100

28.708.682

44.932.692

املح َمل خالل ال�سنة

1.265.000

973.948

4.785.927

12.986.134

20.011.009

ت�سويات  /م�شطوبات

()6.696.225

-

-

-

()6.696.225

 31دي�سمرب 2013

960.561

6.419.072

9.173.027

41.694.816

58.247.476

حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات

12

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2012

63.936.924

456.996

19.542.535

244.134.197

328.070.652

 31دي�سمرب 2013

3.023.394

222.422

14.756.608

256.181.574

274.183.998

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013

2012

توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة الى:
تكلفة املبيعات

33

18.746.009

21.523.628

امل�صاريف العمومية والإدارية

35

1.265.000

1.128.012

20.011.009

22.651.640

املجموع
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -17اإلستثمار في شركة تحت سيطرة مشتركة
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

�إ�ستثمار بن�سبة  %50يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة �سامابكو بالتكلفة (اي�ضاح )1-17

450.000.000

450.000.000

ح�صة ال�شركة يف �صايف اخل�سارة املرتاكمة (اي�ضاح )2-17

()8.629.386

()5.148.265

املجموع

441.370.614

444.851.735

 1-17اإلستثمار بنسبة  %50في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سامابكو
م�ساهمات عينية

268.269.815

املبلغ املدفوع نقد ًا

181.730.185

املجموع

450.000.000

 2-17الحصة في الخسارة المتراكمة من شركة تحت سيطرة مشتركة
2013

2012

 1يناير

()5.148.265

()1.845.900

احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة

()3.481.121

()3.302.365

 31دي�سمرب

()8.629.386

()5.148.265

 -18المستحق من شركاء المشاريع المشتركة
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

مبالغ م�ستحقة من موزاييك (�إي�ضاح )39

450.000.000

-

مبالغ م�ستحقة من �سابك (�إي�ضاح )39

270.000.000

-

املجموع

720.000.000

-

ميثل امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة الدفعة الثانية املتبقية وقدرها  ٪50من مبلغ  1.44مليار ريال �سعودي امل�ستحقة يف  30يونيو  2016وفق ًا التفاقية
امل�ساهمني املوقعة يف � 5أغ�سط�س �( 2013إي�ضاحي  1و .)39
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 -19مطلوبات المشاريع واألخرى
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

م�شاريع

1.753.364.144

1.692.992.140

جتارية

234.551.557

254.808.261

�أخرى

63.365.564

63.650.344

املجموع

2.051.281.265

2.011.450.745

تتمثل ذمم امل�شاريع الدائنة ب�شكل رئي�سي من تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا.
ت�شمل الأر�صدة الدائنة الأخرى مبلغ قدره  38مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  38 :2012مليون ريال �سعودي) ومتثل م�ساهمات من
قبل �أحد مقاويل �شركة معادن للألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف �إن�شاء �صندوق للم�س�ؤولية االجتماعية لتنمية م�شروع �إجتماعي� .إن املبلغ الذي مت ا�ستالمه غري
قابل للإ�سرتداد.
 -20المصاريف المستحقة
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

م�شاريع

2.543.895.556

2.224.323.712

جتارية

447.109.110

412.058.437

موظفون

185.300.357

107.095.483

م�صاريف م�ستحقة – �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )2-41

83.763.220

72.646.789

�أعباء مالية

953.500

89.687.500

املجموع

3.261.021.743

2.905.811.921

متثل امل�صاريف امل�ستحقة اخلا�صة بامل�شاريع ب�شكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت
وااللومينا و�شركة معادن للفو�سفات.
متثل امل�صاريف امل�ستحقة ل�شركة �ألكوا �إنك امل�صاريف املتعلقة باملوظفني وم�صاريف م�ستحقة �أخرى متعلقة مبوظفي �ألكوا �إنك املعارين ل�شركة معادن للألومنيوم
و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا.
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 -21الزكاة
 1-21عناصر الوعاء الزكوي

تتكون �أهم عنا�صر الوعاء الزكوي لكل �شركة طبق ًا لأنظمة الزكاة و�ضريبة الدخل مما يلي:
  حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة،
  املخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة،
  القرو�ض طويلة الأجل،
  �صايف الدخل املعدّل،
  خمزون قطع الغيار لي�س لإغرا�ض �إعادة البيع،
  �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات،
  �صايف القيمة الدفرتية للأعمال الر�أ�سمالية،
  �صايف القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقومي،
  �صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة،
  القيمة الدفرتية للإ�ستثمار يف من�ش�أة حتت �سيطرة م�شرتكة ،و
  بع�ض العنا�صر الأخرى.
حتت�سب الزكاة بن�سبة  ٪ 2.5على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل املعدّل� ،أيهما �أعلى.
 2-21الزكاة المستحقة
2012

2013
 1يناير

63.600.191

141.108.124

خم�ص�ص الزكاة

55.448.293

51.713.294

لل�سنة احلالية

54.295.070

63.600.191

النق�ص ( /الزيادة ) يف املخ�ص�ص املج َنب يف ال�سنة ال�سابقة

1.153.223

()11.886.897

املدفوع خالل ال�سنة �إلى م�صلحة الزكاة والدخل

()64.753.414

()129.221.227

 31دي�سمرب

54.295.070

63.600.191

يتكون خم�ص�ص الزكاة مما يلي:
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

�شركة التعدين العربية ال�سعودية

29.155.558

15.342.952

�شركة معادن للفو�سفات

13.051.361

25.793.837

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح )2-22

4.317.839

18.662.794

�شركة املعادن ال�صناعية

5.125.202

1.010.423

�شركة معادن للبنية التحتية

2.645.110

2.790.185

املجموع

54.295.070

63.600.191
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 3-21الربوط النهائية

ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على �شهادات زكاة م�ؤقتة �إبتداء ًا من ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2008وحتى  31دي�سمرب  2012ومل تقم م�صلحة الزكاة
والدخل ب�إجراء الربوط الزكوية النهائية بعد.
 -22رسوم امتياز مستحقة
2013

2012

 1يناير

91.516.753

83.433.989

خم�ص�ص ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )33

37.828.408

92.603.068

لل�سنة احلالية (�إي�ضاح )1-22

36.341.127

91.428.507

النق�ص يف املخ�ص�ص املج ًنب لل�سنة ال�سابقة

1.487.281

1.174.561

املدفوع خالل ال�سنة الى م�صلحة الزكاة والدخل

()92.914.728

()84.520.304

 31دي�سمرب

36.430.433

91.516.753

بنا ًء على نظام التعدين ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر  ،)2004يتعني على املجموعة دفع ر�سوم امتياز
حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي مبوجب ترخي�ص التعدين ،كما هو حمدد �أو ما يعادل �ضريبة الدخل التقديرية بناء ًا على
�صايف الدخل ال�سنوي� ،أيهما �أقل و�سيتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ ونتيجة لذلك ف�إن:




 الإيرادات من مناجم الذهب تخ�ضع لر�سوم االمتياز
 يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة للطن كر�سوم �إمتياز من مناجم للبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
 تظهر ر�سوم الإمتياز لها كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.

 1-22يتكون مخصص رسوم االمتياز مما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013

2012

مناجم الذهب (�إي�ضاح )2-22

34.658.401

89.952.213

بوك�سايت منخف�ض الدرجة

1.410.647

1.252.414

الكاولني

136.440

102.740

املغنزايت

135.639

121.140

املجموع (�إي�ضاح )23

36.341.127

91.428.507

 2-22يتم احتساب مخصص رسوم االمتياز المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013

2012

�صايف الدخل لل�سنة من املناجم العاملة قبل ر�سوم االمتياز

210.962.881

549.947.699

 ٪25من �صايف الدخل لل�سنة  ،كما هو حمدد

52.740.720

137.486.925

�ضريبة الدخل املقدّرة على �أ�سا�س �صايف الدخل لل�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة

38.976.240

108.615.007

املخ�ص�ص بنا ًء على طريقتي االحت�ساب ال�سابقتني� ،أيهما �أقل

38.976.240

108.615.007

خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح )1-21

()4.317.839

()18.662.794

�صايف خم�ص�ص ر�سوم االمتياز لل�سنة (�إي�ضاح )1-22

34.658.401

89.952.213
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 -23إلتزامات اإليجار التمويلي
خالل عام  ،2013دخلت �شركة معادن للألومنيوم يف عقد �إيجار متويلي مع م�ؤ�س�سة مالية .ت�ستحق دفعات الإيجار مبوجب هذه الإتفاقات على �أق�ساط �شهرية.
وكانت مبالغ الدفعات امل�ستقبلية يف �إطار عقود الإيجار يف  31دي�سمرب على النحو التايل:
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2013
احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية

76.710.325

-

ناق�ص ًا :نفقات مالية مل ت�ستحق بعد

()16.714.995

-

�صايف القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار

59.995.330

-

اجلزء املتداول املدرج حتت املطلوبات املتداولة

()9.881.978

-

اجلزء طويل الأجل من عقود الإيجار التمويلي

50.113.352

-

تواريخ إستحقاق
امل�ستحق من احلد الأدنى لدفعات الإيجار خالل ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب:
2014

15.602.100

-

2015

15.602.100

-

2016

15.602.100

-

2017

15.602.100

-

2018

14.301.925

-

املجموع

76.710.325

-

مت خ�صم القيمة احلالية من احلد الأدنى لدفعات الإيجار مبعدل فائدة فعال حوايل � ٪0.858شهري ًا.
 -24مخصص ردم وإغالق وإعادة تأهيل المناجم
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

مناجم الذهب (�إي�ضاح )1-24

81.440.623

88.693.156

مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني (�إي�ضاح )2-24

2.050.000

2.050.000

املجموع

83.490.623

90.743.156
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تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم لكل منجم بالإ�ضافة �إلى فرتة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع للإغالق يف الآتي:
 1 -24مناجم الذهب
منجم املهد

احلجار
منجم ّ

منجم ال�صخيربات*

منجم بلغة

منجم الآمار

املجموع

 1يناير 2012

23.756.911

11.282.216

20.467.221

21.661.407

13.217.044

90.384.799

اال�ستخدام خالل ال�سنة

()1.320.627

()371.016

-

-

-

()1.691.643

 31دي�سمرب 2012

22.436.284

10.911.200

20.467.221

21.661.407

13.217.044

88.693.156

الإ�ستخدام خالل ال�سنة

()1.721.053

()5.379.390

()152.090

-

-

()7.252.533

 31دي�سمرب 2013

20.715.231

5.531.810

20.315.131

21.661.407

13.217.044

81.440.623

تاريخ بدء الإنتاج التجاري

1988

2001

1991

2001

2008

التاريخ املتوقع للإغالق

2018

**2014

2017

2017

2023

* توقف منجم ال�صخيربات عن �أن�شطة التعدين وتقت�صر العمليات احلالية على معاجلة اخلام املح َول من منجم بلغة.
** مت االنتهاء من درا�سة اجلدوى مل�شروع النحا�س يف احلجار والذي يركز على تقديرات املوارد واالحتياطيات يف  15مايو  2013ويتم حالي ًا تقومي الربنامج املايل لهذا امل�شروع� .سيتم بعد ذلك حتديد التاريخ
املتوقع وذلك بعد االنتهاء من التقومي.

 2-24مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين
�إي�ضاح

منجم الزبرية

منجم الغزالة

300.000

200.000

500.000

1.300.000

250.000

1.550.000

 31دي�سمرب 2012

1.600.000

450.000

2.050.000

 31دي�سمرب 2013

1.600.000

450.000

2.050.000

تاريخ بدء الإنتاج التجاري

2008

2011

التاريخ املتوقع للإغالق

2026

2028

 1يناير 2012
12

خم�ص�ص ال�سنة

املجموع

ميثل خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم كامل تكاليف الإغالق والردم و�إعادة الت�أهيل املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم القائمة ،وذلك بنا ًء
على املعلومات املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .رمبا تكون التغريات امل�ستقبلية� ،إن وجدت� ،سواء ًا يف الأنظمة �أو تقديرات التكلفة
جوهرية و�سيتم �إثباتها عند حتديدها .يتعلق خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم لن�شاط املجموعة اخلا�ص يف جمال التعدين عن الذهب والبوك�سايت
منخف�ض الدرجة والكاولني فقط وال ي�شمل م�شروع الألومنيوم حيث ال يزال يف مرحلة التطوير ويتم العمل حالي ًا على عمل خم�ص�ص �إغالق وردم منجم الفو�سفات
و�إعادة ت�أهيله مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق و�إيقاف الأعمال والتخل�ص من النفايات و�إعادة ت�أهيل املوقع والأر�ض.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -25مزايا الموظفين
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )1-25

193.438.653

155.949.095

خطة الإدخار للموظفني (�إي�ضاحي  7و )2-25

21.391.928

15.006.007

املجموع

214.830.581

170.955.102

 1-25مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

 1يناير

155.949.095

129.811.062

خم�ص�ص خالل ال�سنة

52.392.909

41.252.535

املدفوع خالل ال�سنة

()14.903.351

()15.114.502

 31دي�سمرب

193.438.653

155.949.095

 2-25برنامج اإلدخار للموظفين
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2013

 1يناير

15.006.007

9.703.962

م�ساهمات خالل ال�سنة

13.759.930

13.100.119

م�سحوبات خالل ال�سنة

()7.374.009

()7.798.074

 31دي�سمرب (�إي�ضاحي  20-4و )7

21.391.928

15.006.007
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -26القروض طويلة األجل
 1-26التسهيالت المعتمدة

وقعت �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن لاللومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والأمونيا �إتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (“الإتفاقية”)
مع �صندوق اال�ستثمارات العامة وحتالف من امل�ؤ�س�سات املالية ،كما �أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد متوافق مع �أحكام ال�شريعة.
تتكون ت�سهيالت املجموعة من التايل كما يف  31دي�سمرب :2013
�شركة معادن
للفو�سفات

�شركة معادن
للألومنيوم

�شركة معادن
للدرفلة

�شركة معادن
للبوك�سايت
والأملونيا

�شركة التعدين
العربية ال�سعودية
(معادن)

ت�سهيالت ممنوحة
يف

ت�سهيالت ممنوحة
يف

ت�سهيالت
ممنوحة يف

ت�سهيالت
ممنوحة يف

ت�سهيالت
ممنوحة يف

 15يونيو 2008

 30نوفمرب 2010

 30نوفمرب 2010

 27نوفمرب 2011

 18دي�سمرب 2012

املجموع

ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات
التمويل املوحدة ال�شروط
�صندوق اال�ستثمارات العامة

4.000.001.250

4.875.000.000

3.078.750.000

3.750.000.000

-

15.703.751.250

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
4.269.892.500

5.047.500.000

1.041.000.000

2.690.712.844

-

13.049.105.344

ت�سهيل جتاري*

1.491.562.500

900.000.000

-

258.750.000

-

2.650.312.500

م�صرف الراجحي

2.343.750.000

-

-

-

-

2.343.750.000

بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد

1.500.000.000

-

-

-

-

1.500.000.000

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

750.000.000

-

-

-

-

750.000.000

وكالة

-

787.500.000

-

768.750.000

-

1.556.250.000

10.355.205.000

6.735.000.000

1.041.000.000

3.718.212.844

-

21.849.417.844

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

600.000.000

600.000.000

600.000.000

900.000.000

-

2.700.000.000

املجموع الفرعي

14.955.206.250

12.210.000.000

4.719.750.000

8.368.212.844

-

40.253.169.094

�إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد

-

-

-

-

9.000.000.000

9.000.000.000

جمموع الت�سهيالت املمنوحة

14.955.206.250

12.210.000.000

4.719.750.000

8.368.212.844

9.000.000.000

49.253.169.094

لل�شراء*
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

تن�ص اتفاقيات الت�سهيالت على ال�شروط والتعهدات املالية التالية والتي يجب على كل جهة مقرت�ضة �ضمن املجموعة الإلتزام بها ،ويف حالة الوفاء بكافة ال�شروط،
ف�إن امل�ؤ�س�سات املالية �ستقوم مبنح القرو�ض طويلة الأجل:





 احلد من �إمكانية �شركة معادن للفو�سفات من احل�صول على ت�سهيالت �إ�ضافية �إال �إذا مت املوافقة عليها مبوجب االتفاقية.
 املحافظة على ن�سب مالية معينة
 و�ضع حد �أعلى للم�صاريف الر�أ�سمالية
 و�ضع قيود على مبالغ توزيعات الأرباح للم�ساهمني.

تسهيالت شركة معادن للفوسفات

* يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء لت�سهيل ال�شراء والت�سهيالت التجارية ،على التوايل.

تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم

يف  26نوفمرب  ،2012مت تعديل عقود ال�شراء بالدوالر الأمريكي والريال ال�سعودي لزيادة قيمة الت�سهيالت .وفقا لذلك ،مت تعديل �أي�ضا �إتفاقيات التمويل املوحدة
ال�شروط لتعك�س ترتيب الت�سهيالت اجلديدة.
*يعمل بنك �ستاندرد �شارتد كوكيل متويل وكوكيل ت�سهيالت التجارية ،ويعمل بنك اجلزيرة كوكيل متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي وبالريال ال�سعودي وكوكيل لت�سهيل التمويل بالوكالة بالدوالر الأمريكي
وبالريال ال�سعودي ،بينما تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة كوكيل �ضمان داخلي ،ويعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان ووكيل خارجي.

تسهيالت شركة معادن للدرفلة

تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة كوكيل داخلى للت�سهيالت الإئتمانية ،بينما يعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان
ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.
تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللمونيا

ح�صلت ال�شركة على خطاب موافقة ملنح ت�سهيالت �إئتمانية مببلغ قدره  240مليون دوالر �أمريكي ( 900مليون ريال �سعودي) من �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي .كانت ال�شركة قد قررت ا�ستخدام  160مليون دوالر �أمريكي ( 600مليون ريال �سعودي) من الت�سهيالت املتاحة ،قررت ال�شركة يف � 1أكتوبر 2013
ا�ستخدام كامل مبلغ الت�سهيالت البالغ  240مليون دوالر �أمريكي ومل يتم توقيع �إتفاقية الت�سهيالت كما يف  31دي�سمرب .2013
شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)

يف  18دي�سمرب � 2012أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد متوافق مع �أحكام �أل�شريعة («�إتفاقية ت�سهيل مرابحة») و�إتفاقيات �أخرى ي�شار لها
جمتمعة (ب�إتفاقيات متويل) بلغت  9مليار ريال �سعودي .مت احل�صول على الت�سهيل من جتمع م�ؤ�س�سات مالية حملية ودولية مكون من امل�ؤ�س�سات املالية التالية:
  م�صرف الراجحي
  البنك العربي الوطني
  بنك البالد
  بنك اجلزيرة
  البنك ال�سعودي الفرن�سي
  بنك جي بي مورجان ت�شي�س� ،إن �إيه -فرع الريا�ض
  بنك الريا�ض
  جمموعة �سامبا املالية
  البنك الأهلي التجاري
  البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
  البنك ال�سعودي للإ�ستثمار
ت�شمل التعهدات وال�شروط املالية فيما يتعلق بالقوائم املالية امل�ستقلة ل�شركة معادن على التايل:



 يجب �أال يقل �صايف الدخل قبل الفائدة وال�ضرائب والإ�ستهالك والإطفاء عن ثالثة �أ�ضعاف م�صاريف الفائدة و�إال �سيتم التوقف عن توزيع الأرباح.
 يجب �أن يعادل �أو ال يزيد �إجمايل �صايف ديون (الإدارة العامة فقط) عن ثالثة �أ�ضعاف حقوق امللكية ،ويف حالة خمالفة ذلك ،ف�إن ال�شركة �سيكون
لديها فرتة ت�صحيح متتد حتى �ستة �أ�شهر �أو ت�سعة �أ�شهر يف حال قيام ال�شركة بت�صحيح تلك املخالفة من خالل عملية �إ�صدار حقوق �أولوية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 2-26تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط
تسهيالت شركة معادن للفوسفات
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

�صندوق اال�ستثمارات العامة

3.667.201.146

4.000.001.250

ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة

332.800.104

332.800.104

املجموع الفرعي (�إي�ضاح رقم )2-41

3.334.401.042

3.667.201.146

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على ا�سا�س (اليبور زائد ًا
هام�ش � )٪0.5سنوي ًا .وبد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض يف  30يونيو  2012على �أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية ،قيمة كل
منها  166.4مليون ريال �سعودي وي�ستحق الق�سط الأخري البالغ  172.8مليون ريال �سعودي ال�سداد يف  31دي�سمرب
�( 2023إي�ضاح .)7
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
البنك ال�سعودي الفرن�سي – كوكيل ت�أمني متويل عقود امل�شرتيات للم�شرتكني

4.099.096.800

4.269.892.500

م�صرف الراجحي

2.250.000.000

2.343.750.000

بنك كوريا لل�صادرات والواردات

1.419.750.000

1.500.000.000

بنك ميزوهو كوربوريت املحدود  -كوكيل ت�أمني ت�سهيالت جتارية للم�شرتكني

709.875.000

1.116.562.500

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

1.071.900.000

750.000.000

9.550.621.800

9.980.205.000

ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة

471.609.225

429.583.200

املجموع الفرعي

9.079.012.575

9.550.621.800

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور
زائد ًا هام�ش يرتاوح من � ٪0.5إلى � ٪1.15سنوي ًا.
بد�أ �سداد الت�سهيالت يف  30يونيو � ،2012سوف يتم �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية
والق�سط الأخري م�ستحق الدفع بتاريخ  31دي�سمرب�( 2023إي�ضاح .)7
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

600.000.000

570.000.000

ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة

60.000.000

-

540.000.000

570.000.000

بلغت تكاليف متابعة امل�شروع املدفوعة خالل فرتة ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي ،يبد�أ �سداد هذا الت�سهيل يف 26
فرباير  2013على �أق�ساط ن�صف �سنوية و�سيتم �سداد الق�سط الأخري يف  19يونيو �( 2019إي�ضاح .)7
12.953.413.617

�إجمايل قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )4-26
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13.787.822.946

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 2-26تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (تتمة)
تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم
 31دي�سمرب 2013
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41

4.875.000.000

 31دي�سمرب 2012
3.993.016.061

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا
هام�ش ٪1.5
و�سوف يتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  24ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2014تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ
من  99.9مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى عمر القر�ض لت�صبح  1.218مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف 30
يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي

930.000.000

737.274.310

متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي

4.117.500.000

2.861.109.923

متويل جتاري

900.000.000

728.172.164

متويل بالوكالة

787.500.000

717.486.636

املجموع الفرعي

6.735.000.000

5.044.043.033

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة
لكل فرتة عمولة على كافة التمويالت بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة التمويل
بالوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض.
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل
فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية (“�سايبور”) زائد ًا
هام�ش (ربح يف حالة متويل الوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش/الربح على �أ�صل املبلغ من
مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.65الى  ٪2.75يف ال�سنة.
�سوف يبد�أ �سداد املبلغ الأ�صلي للقر�ض ابتدا ًء من  31دي�سمرب  .2014يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من
 138مليون ريال �سعودي تزيد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  1.684مليون ريال �سعودي يف 30
يونيو . 2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

420.000.000

420.000.000

�سوف يبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  4فرباير  .2015يبد�أ �سداد الت�سهيالت
املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي 62.5
مليون ريال �سعودي يف  7يونيو .2020
12.030.000.000

اجمايل قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم (�إي�ضاح )4-26
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9.457.059.094

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 2-26تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (تتمة)
تسهيالت شركة معادن للدرفلة

�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

2.321.849.292

2.291.061.791

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش
 .٪1.5و�سوف يتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  20ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2016تت�ضمن �سداد
مبالغ تبد�أ من  30.8مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض لت�صبح  153.9مليون ريال �سعودي كق�سط
نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي

774.852.281

774.852.281

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي
على �أ�سا�س معدل �سايبور زائد ًا هام�ش والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ
من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.65و  ٪2.45يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  10.4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  2016ثم تزداد على مدى
فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  13.5مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

480.000.000

360.000.000

�سوف يبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  25يناير .2016
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل
الق�سط النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  19يوليو .2021
3.576.701.573

اجمايل قرو�ض �شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )4-26
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3.425.914.072

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 2-26تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (تتمة)
شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 31دي�سمرب 2013
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41

 31دي�سمرب 2012
-

1.961.113.684

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش
.٪1.5
و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامه على  21ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  30يونيو  .2017يبد�أ
�سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  75مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط
النهائي  435مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2028
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي

410.114.437

-

متويل عقود امل�شرتيات بالريل ال�سعودي

970.123.442

-

متويل جتاري

96.180.686

-

متويل بالوكاله

745.252.305

-

املجموع الفرعي

2.221.670.870

-

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل
فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الدوالر الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويل الوكالة)
والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض.
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة متويالت الوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة
لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا
هام�ش (ربح يف حالة متويالت الوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ
من القرو�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.45الى  ٪2.4يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد ا�صل مبلغ الت�سهيالت املعتمده التجارية والإ�سالمية من  30يونيو  .2017يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة
�أعاله من  74مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  431مليون ريال �سعودي
يف  30يونيو .2027
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )4-26

-

4.182.784.554

 3-26تسهيالت مستخدمه بموجب ائتمان مشترك ومتجدد:
شركة التعدين العربية السعودية

ائتمان م�شرتك ومتجدد

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

-

-

ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا هام�ش .٪0.85
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 4-26اجمالي القروض
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2013
الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب� :إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح :)2-26
�شركة معادن للفو�سفات

12.953.413.617

13.787.822.946

�شركة معادن للأملونيوم

12.030.000.000

9.457.059.094

�شركة معادن للدرفلة

3.576.701.573

3.425.914.072

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

4.182.784.554

-

املجموع

32.742.899.744

26.670.796.112

اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل.
�شركة معادن للفو�سفات

960.185.354

861.409.329

قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم

238.005.000

-

املجموع

1.198.190.354

861.409.329

اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

31.544.709.390

25.809.386.783

 5-26تواريخ إستحقاق القروض طويلة األجل:
2013

-

861.409.329

2014

1.198.190.354

1.194.190.354

2015

1.574.221.379

1.569.721.379

2016

1.706.319.904

1.701.819.904

بعد ذلك

28.264.168.107

21.343.655.146

املجموع

32.742.899.744

26.670.796.112
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 6-26عمالت التسهيالت:

�إن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل ال�شركة هي بالأ�سا�س بالدوالر الأمريكي وتتمثل الأر�صدة امل�سحوبة بالدوالر الأمريكي مبا يلي:

�صندوق اال�ستثمارات العامة

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

(دوالر �أمريكي)

(دوالر �أمريكي)

3.331.297.071

2.653.674.399

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
لل�شراء

2.605.180.630

2.062.682.401

م�صرف الراجحي

571.875.000

600.000.000

بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد

356.600.000

378.600.000

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

178.300.000

189.300.000

جتاري

547.835.742

480.019.244

�شراء دوالر امريكي

357.363.850

196.606.483

وكالة

398.987.639

191.329.770

املجموع الفرعي

5.016.142.861

4.098.537.898

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

384.000.000

360.000.000

املجموع

8.731.439.932

7.112.212.297

 7-26الضمانات:

مت رهن املوجودات التالية ك�ضمان للقرو�ض طويلة االجل �أعاله مبوجب �شروط اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط ذات العالقة:
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

ممتلكات و�آالت ومعدات (�إي�ضاح رقم )12

16.987.339.719

17.588.111.799

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم )13

34.459.633.329

23.532.106.570

املجموع

51.446.973.048

41.120.218.369

 -27المستحق لشركاء المشاريع المشتركة
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

مبالغ م�ستحقة �إلى �شركة �ألكوا �إنك*

139.561.363

52.411.992

مبالغ م�ستحقة �إلى موزاييك**

187.482.328

-

مبالغ م�ستحقة �إلى �شركة �سابك**

112.489.397

-

املجموع

439.533.088

52.411.992

*متثل املبالغ امل�ستحقة �إلى �شركة �ألكوا �إنك ،نقد م�ساهم به لل�شركة (معادن) لتو�سعة ت�شكيلة منتجاتها من الألومنيوم يف املن�ش�أة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة بينهم ،والتي هي حالي ًا حتت الإن�شاء يف ر�أ�س اخلري لت�شمل
�صفائح ال�سيارات املعاجلة وال�صفائح غري املعاجلة حراري ًا و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين (اي�ضاح رقم.)1
**متثل املبالغ امل�ستحقة �إلى �شركة موزاييك و�شركة �سابك م�ساهمتهم يف التكاليف التاريخية للم�شروع نظري ح�صة ال�شركتني لتطوير م�شروع معادن للفو�سفات واملعروف بـ» م�شروع �أم وعال للفو�سفات» (اي�ضاح
رقم .)1
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -28رأس المال
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدَّر واملدفوع بالكامل
� 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد (�إي�ضاح رقم )40

9.250.000.000

9.250.000.000

 -29عالوة اإلصدار

� 525.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم الواحد ال�صادرة ب�أ�سعار �أعلى من �أ�سعارها 10
ريال �سعودي لل�سهم الواحد

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

5.250.000.000

5.250.000.000

 -30تحويل صافي الدخل
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

 1يناير

393.422.274

284.327.877

حتويل  ٪ 10من �صايف دخل ال�سنة

168.237.845

109.094.397

 31دي�سمرب

561.660.119

393.422.274

مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة بتحويل  ٪10من �صايف دخل ال�سنة �إلى احتياطي نظامي �إلى �أن يعادل هذا االحتياطي
 ٪50من ر�أ�س املال .يتم هذا التحويل �سنوي ًا و�أن هذا االحتياطي غري متاح حالي ًا للتوزيع ك�أرباح.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -31حقوق الملكية غير المسيطرة
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد
حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

� 1-31شركة معادن للفو�سفات
 1يناير 2012

1.862.544.000

-

114.513.473

1.977.057.473

احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة

-

-

392.658.543

392.658.543

 31دي�سمرب 2012

1.862.544.000

-

507.172.016

2.369.716.016

توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-41

-

-

()450.000.000

()450.000.000

احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة

-

-

142.888.111

142.888.111

 31دي�سمرب 2013

1.862.544.000

-

200.060.127

2.062.604.127

 2-31شركة معادن لأللومنيوم
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد
حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

 1يناير 2012

674.892.816

518.734.210

()721.383

1.192.905.643

احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة

-

-

()1.887.558

()1.887.558

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة

-

12.622.355

-

12.622.355

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

531.356.565

()531.356.565

-

-

 31دي�سمرب 2012

1.206.249.381

-

()2.608.941

1.203.640.440

احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة

-

-

()4.561.284

()4.561.284

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة

-

443.761.869

-

443.761.869

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

443.761.869

()443.761.869

-

-

 31دي�سمرب 2013

1.650.011.250

-

()7.170.225

1.642.841.025

 3-31شركة معادن للدرفلة
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد
حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

 1يناير 2012

118.503.375

256.278.050

()249.709

374.531.716

احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة

-

-

()767.251

()767.251

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة

-

175.627.645

-

175.627.645

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

363.950.000

()363.950.000

-

-

 31دي�سمرب 2012

482.453.375

67.955.695

()1.016.960

549.392.110

احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة

-

-

()1.130.129

()1.130.129

 31دي�سمرب 2013

482.453.375

67.955.695

()2.147.089

548.261.981

352

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 4-31شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد
حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

 1يناير 2012

128.010.000

46.475.805

()416.182

174.069.623

احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة

-

-

()1.120.590

()1.120.590

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة

-

711.584.943

-

711.584.943

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

94.124.986

()94.124.986

-

-

 31دي�سمرب 2012

222.134.986

663.935.762

()1.536.772

884.533.976

احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة

-

-

()3.499.601

()3.499.601

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة

-

112.950.000

-

112.950.000

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

730.409.986

()730.409.986

-

-

 31دي�سمرب 2013

952.544.972

46.475.776

()5.036.373

993.984.375

 5-31اإلجمالي
ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال

املجموع

�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد
حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

 1يناير 2012

2.783.950.191

821.488.065

113.126.199

3.718.564.455

احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة

-

-

388.883.144

388.883.144

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-41

-

899.834.943

-

899.834.943

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

989.431.551

()989.431.551

-

-

 31دي�سمرب 2012

3.773.381.742

731.891.457

502.009.343

5.007.282.542

توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-41

-

-

()450.000.000

()450.000.000

احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة

-

-

133.697.097

133.697.097

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-41

-

556.711.869

-

556.711.869

الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

1.174.171.855

()1.174.171.855

-

-

 31دي�سمرب 2013

4.947.553.597

114.431.471

185.706.440

5.247.691.508
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -32المبيعات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2013
قطاع الفو�سفات
�إيرادات �سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم

3.091.386.007

2.877.956.038

�إيرادات الأمونيا

1.080.169.556

1.569.779.028

4.171.555.563

4.447.735.066

الإدارة العامة
الألومنيوم

1.015.155.686

-

قطاع الذهب
�إيرادات الذهب

709.253.627

1.001.542.755

قطاع املعادن ال�صناعية
�إيرادات البوك�سايت منخف�ض الدرجة

95.875.428

84.749.607

�إيرادات املغني�سيا الكاوية املكل�سة

33.410.744

27.463.795

ايرادات الكاولني

21.265.319

13.653.977

150.551.491

125.867.379

قطاع البنية التحتية
�إيرادات البنية التحتية

748.178

1.510.183

املجموع

6.047.264.545

5.576.655.383

حتليل مبيعات الذهب
كمية الذهب بالأون�صة – املباع

138.512

160.433

متو�سط ال�سعر املحقق – للأون�صة:
بالدوالر الأمريكي

1.365

1.665

ما يعادله بالريال ال�سعودي

5.121

6.243
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -33تكلفة المبيعات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2013
رواتب ومزايا املوظفني

263.455.759

212.350.537

عقود اخلدمات

125.841.850

105.260.760

�صيانة و�إ�صالحات

51.856.427

33.507.837

مواد م�ستهلكة

110.807.050

92.040.878

م�صاريف غري مبا�شرة

70.470.827

56.681.113

مواد خام و�أدوات م�ستهلكة

3.147.614.548

1.708.155.273

عك�س قيد خمزون متقادم (�إي�ضاح )10

()2.265.620

()151.305

ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )22

37.828.408

92.603.068

بيع منتجات م�صاحبة (�إي�ضاح )1-33

()31.550.694

()42.992.140

جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية

3.774.058.555

2.257.456.021

ا�ستهالك (�إي�ضاح )12

1.004.164.132

989.557.298

م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة (�إي�ضاح )15

71.975.210

41.616.258

�إطفاء (�إي�ضاح )16

18.746.009

21.523.628

جمموع التكاليف الت�شغيلية

4.868.943.906

3.310.153.205

الزيادة يف املخزون (�إي�ضاح )10

()397.041.028

()327.724.132

املجموع

4.471.902.878

2.982.429.073

 1-33تتكون مبيعات المنتجات المصاحبة من مبيعات السلع التالية:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2013
نحا�س

18.218.080

27.021.740

زنك

9.571.533

8.114.135

ف�ضة

3.761.081

7.856.265

املجموع

31.550.694

42.992.140

 -34مصاريف بيع وتسويق ودعم
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

2013

2012

246.008.083

384.810.033

تتكون م�صاريف البيع والت�سويق والدعم من ر�سوم ت�سويقية وم�صاريف غري مبا�شرة تتعلق باملبيعات والتي لي�ست ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -35المصاريف العمومية واإلدارية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2013
رواتب ومزايا املوظفني

262.808.583

235.385.355

عقود اخلدمات

143.177.420

36.244.852

م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى

87.008.705

35.891.402

مواد م�ستهلكة

4.523.949

2.499.196

قطع غيار

531.727

639.692

ا�ستهالك (�إي�ضاح )12

14.628.286

12.880.271

�إطفاء (�إي�ضاح )16

1.265.000

1.128.012

املجموع

513.943.670

324.668.780

 -36مصاريف اإلستكشاف والخدمات الفنية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013

2012

رواتب ومزايا املوظفني

45.570.625

44.501.391

عقود اخلدمات

71.694.410

65.724.399

م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى

13.144.135

9.121.788

مواد م�ستهلكة

9.821.878

3.488.859

قطع غيار

1.604.016

877.130

املجموع

141.835.064

123.713.567

 -37عوائد اإلستثمارات قصيرة األجل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

عوائد م�ستلمة وم�ستحقة عن الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل
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2013

2012

26.627.550

65.025.678

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -38األعباء المالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2013
�صندوق اال�ستثمارات العامة

35.096.061

48.029.945

البنك ال�سعودي الفرن�سي – كوكيل لت�أمني ت�سهيالت ال�شراء

50.691.813

58.847.261

م�صرف الراجحي

28.432.241

37.664.630

بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد

14.382.631

19.052.039

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

7.532.282

8.804.106

بنك ميزوهو كوربوريت – كوكيل لت�أمني ت�سهيالت جتارية

16.524.306

17.384.618

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

5.650.000

6.306.307

�أتعاب ترتيب وم�صاريف �إدارية تتعلق بالت�سهيالت الإئتمانية املتجددة

-

89.687.500

�أتعاب مرابحة للت�سهيالت الإئتمانية املتجددة

24.275.816

-

املجموع

182.585.150

285.776.406

 1-38ملخص لتكاليف التمويل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2013
مقيدة كم�صاريف خالل ال�سنة

182.585.150

285.776.406

مر�سملة كجزء من موجودات م�ؤهلة يف �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة (�إي�ضاح )13

481.163.536

491.749.730

املجموع

663.748.686

777.526.136

 -39اإليرادات( /المصاريف) األخرى ،صافي
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

�إيرادات �أخرى� ،صايف

2013

2012

1.357.387.711

()5.440.429

يف � 5أغ�سط�س  2013وقعت �شركة معادن اتفاقية ال�شراكة الأولية مع �شركتي موزاييك و�سابك لتطوير جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يعرف با�سم م�شروع �أم
وعال للفو�سفات (�إي�ضاح .)1
وفقا لهذه االتفاقية ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك م�ستحقات تعاقدية ل�شركة معادن قدرها  1.44مليار ريال �سعودي على دفعتني ،مت قيد تلك الدفعات �ضمن
الإيرادات الأخرى .ا�ستلمت ال�شركة الدفعة الأولى وقدرها  ٪50خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013يف حني ت�ستحق الدفعة الثانية وقدرها  ٪50يف 30
يونيو  2016بالإ�ضافة الى ذلك ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك الى ال�شركة ح�صتيهما من التكلفة التاريخية التي تكبدتها ال�شركة يف هذا امل�شروع (�إي�ضاح .)18
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -40ربحية السهم العادي
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2013
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم

1.682.378.450

1.090.943.970

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )28

925.000.000

925.000.000

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة

1.82

1.18

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية وذلك بق�سمة �صايف الدخل العائد مل�ساهمي الإدارة العامة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل
ال�سنة.
 -41المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة
 1-41المعامالت مع الجهات ذات العالقة

تتلخ�ص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة التي متت خالل ال�سنة قيد الفح�ص خالل دورة الأعمال العادية يف الآتي:
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2013
مبيعات الفو�سفات من خالل �سابك خالل ال�سنة
منذ تاريخ بدء الإنتاج التجاري يف � 1أكتوبر  2011ملنتجات الأمونيا ويف  1فرباير  2012ملنتجات امل�صانع الأخرى والتي
مت الإف�صاح عنها يف قائمة الدخل كجزء من املبيعات

2.626.763.424

3.818.121.916

مت قبل تاريخ بدء الإنتاج التجاري ،ت�سجل �إيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري بعد خ�صم تكلفة الإنتاج وم�صاريف
البيع والت�سويق وقدرها ال �شيء لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  46.523.650 :2012ريال �سعودي)
مقابل �أعمال حتت التنفيذ (�إي�ضاح .)13

-

154.560.262

املجموع

2.626.763.424

3.972.682.178

مبيعات ل�شركة �ألكوا �إنك خالل ال�سنة

327.839.306

-

توزيعات �أرباح مدفوعة ل�شركة �سابك خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-31

450.000.000

-

دفعات مت ا�ستالمها لزيادة ر�أ�س املال من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )5-31

556.711.869

899.834.943

مدفوعات للمعهد ال�سعودي التقني للتعدين

50.464.149

7.418.761

358

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 2-41األرصدة مع الجهات ذات العالقة

فيم يلي بيان ًا باملبالغ امل�ستحقة من�( /إلى) اجلهات ذات العالقة والتي ن�ش�أت عن معامالت مع جهات ذات عالقة:
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )9

23.948.991

-

مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )9

242.382.717

446.823.500

مبالغ م�ستحقة من �شركة �سامابكو (�إي�ضاح )9

47.998.419

47.994.670

مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح )9

50.464.149

7.418.761

املجموع

364.794.276

502.236.931

املبالغ امل�ستحقة الى جهات ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة � -شركة �ألكوا �إنك (اي�ضاح )20

83.763.220

72.646.789

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال م�ستلمه من �شركة �ألكوا �إنك (اي�ضاح )5-31

114.431.471

731.891.457

املجموع

198.194.691

804.538.246

القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق الإ�ستثمارات العامة والذي ميتلك  ٪50يف �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
املبالغ امل�ستحقة الى �صندوق الإ�ستثمارات العامة مقابل متويل:
ت�سهيالت ل�شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )2 -26

3.334.401.042

3.667.201.146

ت�سهيالت ل�شركة معادن للألومنيوم (�إي�ضاح )2 -26

4.875.000.000

3.993.016.061

ت�سهيالت ل�شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )2 -26

2.321.849.292

2.291.061.791

ت�سهيالت ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )2 -26

1.961.113.684

-

املجموع

12.492.364.018

9.951.278.998

 -42عقود اإليجار التشغيلية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

دفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية ق ّيدت كم�صروف خالل ال�سنة

2013

2012

15.142.551

19.481.415

فيما يلي حتلي ًال للحد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية:
2013

-

16.056.083

2014

9.213.856

15.996.083

2015

3.728.856

9.561.083

2016

3.728.856

4.336.083

 2017الى 2029

49.809.744

44.389.258

املجموع

66.481.312

90.338.590

متثل دفعات الإيجار الت�شغيلية ب�شكل �أ�سا�سي الإيجارات امل�ستحقة الدفع من قبل املجموعة ب�ش�أن مواقع املناجم امل�ست�أجرة ويتم التفاو�ض على عقود الإيجار لتكون
على معدل فرتة ترتاوح من  15الى � 30سنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -43التعهدات واإلتزامات المحتملة
لل�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب
2013

2012

امل�صاريف الر�أ�سمالية:
مت التعاقد عليها

12.717.132.437

15.571.333.296

ال�ضمانات:
خطابات �ضمان ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية لغر�ض الإمداد امل�ستقبلي للديزل والغاز

220.962.362

171.000.000

خطابات �ضمان ل�صالح تطوير م�شروع الألومنيوم

225.000.000

225.000.000

�أخرى

321.445

157.080

املجموع

446.283.807

396.157.080

ح�صلت �شركة معادن على اعتماد م�ستندي مقابل من �شركة �ألكوا �إنك لتطوير م�شروع الألومنيوم وذلك عن ح�صة �شركة �ألكوا �إنك يف �شركات الألومنيوم البالغة
 ٪25.1من جمموع الإعتمادات امل�ستندية املقدمة للدولة من قبل �شركة معادن.
وقد قدمت �شركة معادن �أي�ض ًا �ضمانات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل ت�سهيالت متاحه ل�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة �إلى حد
ح�صتها البالغة  ٪74.9حيث بلغت الت�سهيالت املتاحة ل�شركة معادن للألومنيوم  600مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  600 :2012( 2013مليون ريال �سعودي)
وبلغت الت�سهيالت امل�ستخدمة  420مليون ريال �سعودي ( 420 :2012مليون ريال �سعودي) وبلغت الت�سهيالت املتاحة ل�شركة معادن للدرفلة  600مليون ريال �سعودي
يف  31دي�سمرب  600 :2012( 2013مليون ريال �سعودي) وبلغت الت�سهيالت امل�ستخدمة  480مليون ريال �سعودي ( 360 :2012مليون ريال �سعودي).
 -44إدارة المخاطر المالية
تتعر�ض �أن�شطة املجموعة �إلى خماطر مالية خمتلفة تت�ضمن كمخاطر ال�سوق (وت�شمل خماطر العمالت ،خماطر القيمة العادلة ،وخماطر �أ�سعار العموالت
وخماطر �أ�سعار ال�سلع) ،وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة ويركز برنامج �إدارة املخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غري املتوقعة يف الأ�سواق املالية وي�سعى
�إلى التقليل من الت�أثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
 1-44مخاطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن التذبذب يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتتم معامالت املجموعة ب�شكل
�أ�سا�سي بالريال ال�سعودي واليورو والدوالر الأمريكي وتراقب الإدارة التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد ب�أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
 2-44مخاطر القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات �أو ت�سوية مطلوبات بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل حيث يتم جتميع الأدوات املالية
للمجموعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وقد ينتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة وتعتقد االدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
املالية اخلا�صة باملجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
 3-44مخاطر أسعار العموالت

متثل التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائد يف ال�سوق على قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة وتدفقاتها النقدية� .إن
خماطر �أ�سعار العموالت على املجموعة تنتج ب�شكل رئي�سي من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل ،والتي لها �أ�سعار عمولة عائمة والتي يتم
مراجعتها ب�شكل دوري حيث تراقب املجموعة التقلبات يف �أ�سعار العموالت.
ا�ستنادا �إلى �صايف ر�صيد الدين القائم يف  31دي�سمرب  ،2013ف�إن التغري بن�سبة  ٪ 1يف معدل العمولة بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س اليبور �سي�ؤثر على �صايف الدخل
مببلغ قدره  284مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 174 :2012مليون ريال �سعودي) .علم ًا �أن هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة طوال عام .2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 4-44مخاطر أسعار السلع

يتم ت�سعري الذهب ب�أ�سعار من �أ�سواق ن�شطة حيث تت�أثر بالتغريات اليومية لكميات العر�ض والطلب وتنتهج املجموعة �سيا�سة بيع منتجاتها بالأ�سعار ال�سائدة يف
ال�سوق وال تعتقد املجموعة ،ب�شكل عام ب�أن تغطية خماطر �أ�سعار ال�سلع �ستعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.
 5-44مخاطر االئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بااللتزامات املالية مما ي�ؤدي الى تكبد الطرف االخر خل�سارة مالية قد تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان
يف خالل ن�شاطاتها الت�شغيلية (خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بالذمم املدينة التجارية) .لذلك يتم حت�صيل النقد بتاريخ ت�سليم املبيعات ومن خالل �أن�شطتها التمويلية التي
ت�شتمل على الودائع لأجل لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .حيث تو�ضع حدود االئتمان لكل العمالء اعتماد ًا على ت�صنيف ائتماين داخلي وتراقب الذمم املدينة
التجارية القائمة ب�صورة منتظمة وترفع �أية م�شاكل تتعلق بالإئتمان للإدارة العليا كما يتم �إيداع النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل ب�صورة عامة لدى بنوك جتارية
ذات ت�صنيف �إئتماين جيد.
تتعامل املجموعة حالي ًا مع عميلني رئي�سيني بلغت املبيعات لهما  709مليون ريال �سعودي تقريب ًا ومتثل  ٪12من مبيعات املجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 31( 2013دي�سمرب  1.001 :2012مليون ريال �سعودي متثل  ٪19من مبيعات املجموعة لعميلني رئي�سني للمجموعة) .تقيد الذمم املدينة التجارية بعد خ�صم
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن لزم الأمر.
 6-44مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على ت�أمني ال�سيولة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية وقد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على
بيع �أحد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة وتدار خماطر ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية ملقابلة �أية التزامات
م�ستقبلية.
 -45األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
مل تن�ش�أ �أي �أحداث بعد  31دي�سمرب  2013وقبل تاريخ توقيع تقرير مراجعي احل�سابات والتي قد تكون لها ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة كما يف 31
دي�سمرب .2013
 -46أرقام المقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املقارنة اخلا�صة بال�سنة ال�سابقة ،عند ال�ضرورة ،لكي تتما�شى مع عر�ض احل�سابات لل�سنة .ال يوجد لعمليات �إعادة الت�صنيف هذه
�أي �أثر على حقوق امللكية �أو �صايف دخل املجموعة لل�سنة احلالية او ال�سابقة.
 -47الموجودات والمطلوبات المحتملة المحتفظ بها على سبيل األمانة
يف  6يناير  2013تلقت �شركة معادن للبنية التحتية وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) مبلغ  140مليون دوالر �أمريكي
(على �سبيل الأمانة) من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع الأول 1433هـ (املوافق  20فرباير ،)2012
ب�ش�أن �إن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة احلدود ال�شمالية با�سم «مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية» .وميثل هذا املبلغ جزء من املبالغ التالية والتي وافق
عليها جمل�س الوزراء لإن�شاء املدينة ال�صناعية املقرتحة:
   500مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء البنية التحية الأ�سا�سية واملرافق املطلوبة للمدينة ال�صناعية.
   200مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء امل�ساكن واملرافق الإجتماعية الالزمة للمدينة ال�صناعية.
ً
وقد مت �إيداع املبلغ يف ح�ساب م�صريف منف�صل وال ي�شكل جزء من النقد املتاح ل�شركة معادن للبنية التحتية .وقد مت قيده حما�سبيا يف دفاتر حما�سبية م�ستقلة
منف�صله عن ال�سجالت املحا�سبية ل�شركة معادن للبنية التحتية ومل يتم ادراجه يف القوائم املاليه لها .و�ست�ستخدم املبالغ للأغرا�ض املحدده بقرار جمل�س الوزراء
�سالف الذكر على �أن يتم ا�سرتدادها عرب تقدمي الوثائق امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة ،وفق ًا للوائح واالنظمه احلكومية .وقد بلغ �صايف موجودات امل�شروع كما يف 31
دي�سمرب  2013مبلغ  525مليون ريال �سعودي (ال�شئ كما يف  31دي�سمرب .)2012
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 -48معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والشركة تحت السيطرة المشتركة
ال�شركة التابعة

طبيعة الن�شاط

ر�أ�س املال املدفوع وامل�صدر

ن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة

تكلفة �إ�ستثمار ال�شركة االم

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2013

2012

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2013

2012

٪

٪

2013

2012

�شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س

ا�ستخراج الذهب

300.000.000

300.000.000

100

100

300.000.000

300.000.000

�شركة املعادن ال�صناعية

الكاولني ،البوك�سايت
منخف�ض الدرجة،
وا�ستخراج املغنزايت

344.855.200

500.000

100

100

344.855.200

500.000

�شركة معادن للبنية التحتية

�إدارة و تطوير م�شاريع
البنى التحتية

500.000

500.000

100

100

500.000

500.000

�شركة معادن للفو�سفات

�إ�ستخراج الفو�سفات و �إنتاج
اال�سمدة

6.208.480.000

6.208.480.000

70

70

4.345.936.000

4.345.936.000

�شركة معادن للألومنيوم

�سبائك و �صفائح و ق�ضبان
الألومنيوم

6.573.750.000

4.805.774.426

74.9

74.9

4.923.738.750

3.599.525.045

�شركة معادن للدرفلة

رقائق الألومنيوم للعلب
والأغطية

1.922.125.000

1.922.125.000

74.9

74.9

1.439.671.625

1.439.671.625

�شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا

ا�ستخراج البوك�سايت و
ت�صفيته

3.794.999.888

884.999.944

74.9

74.9

2.842.454.916

662.864.958

14.197.156.491

املجموع

10.348.997.628

�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة:
�شركة معادن وال�صحراء
للبرتوكيماويات
(�سامابكو)

�إنتاج ال�صودا الكاوية
املركزة والكلورين وثاين
كلوريد الإثيلني

900.000.000

900.000.000

50

50

ت�أ�س�ست جميع ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة املو�ضحة �أعاله يف اململكة العربية ال�سعودية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

اإلدارة وبيانات االتصال
كما في  31ديسمبر 2012
رقم ال�سجل التجاري

1010164391

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�سعادة املهند�س/عبداهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن �سعد احلم ّيد
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
�سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادة الأ�ستاذ� /سلطان بن جمال �شاويل
�سعادة املهند�س /خالد بن �صالح املديفر
�سعادة الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
�سعادة املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
�سعادة املهند�س /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري

العنوان الر�سمي امل�سجل

بناية رقم 395
طريق �أبو بكر ال�صديق – جنوب
الطريق الدائري ال�شمايل  -خمرج 6
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية

العنوان الربيدي

�ص .ب 68861
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية

امل�صارف

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

مراجعي احل�سابات

براي�س وترهاو�س كوبرز
برج اململكة ،الطابق 21
طريق امللك فهد
�ص.ب8282 .
الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
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رئي�س جمل�س الإدارة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير مسؤولية مديري الشركة عن اعداد و اعتماد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

�إن التقرير التايل والذي يجب �أن يقر�أ مع م�س�ؤوليات مراجعي احل�سابات واملن�صو�ص عليها يف تقرير مراجعي احل�سابات امل�ستقلني املذكورة يف �صفحة رقم  4قد
مت و�ضعها للتمييز بني م�س�ؤوليات �إدارة ال�شركة وتلك اخلا�صة مبراجعي احل�سابات واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
و�شركاتها التابعة (املجموعة).
�إن م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة هي �إعداد القوائم املالية املوحدة التي تظهر بعدالة املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2012ونتائج العمليات والتغريات
يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني "معايري املحا�سبة
ال�سعودية".
عند �إعداد القوائم املالية املوحدة ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن:





اختيار �سيا�سات حما�سبية مالئمة وتطبيقها ب�شكل منتظم.
عمل الإجتهادات والتقديرات املعقولة واحلري�صة.
حتديد ما �إذا مت اتباع معايري املحا�سبة ال�سعودية ومت الإف�صاح عن �أي خروج جوهري عن تلك املعايري يف القوائم املالية املوحدة.
�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ الإ�ستمرارية يف الأعمال ما مل يكن من غري املنا�سب افرتا�ض �أن املجموعة �سوف ت�ستمر يف ن�شاطها
يف امل�ستقبل املنظور.

�إن �إدارة ال�شركة م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن:





ت�صميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي ف ّعال للمجموعة.
الإحتفاظ ب�سجالت حما�سبية نظامية تتوافق مع النظم املحلية واملعايري املحا�سبية يف املناطق التي متار�س فيها املجموعة ن�شاطها.
اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على موجودات املجموعة.
اكت�شاف ومنع �أعمال الغ�ش واملخالفات.

�إن القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012واملو�ضحة يف ال�صفحات من � 5إلى  67قد متت املوافقة عليها و�أعتمدت للإ�صدار من قبل جمل�س
الإدارة يف  8ربيع الأول  1434هـ (املوافق  20يناير  ، )2013ومت توقيعها نيابة عنه من قبل:

			
املهند�س /خالد ال�سناين

			
املهند�س /خالد املديفر

ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض		

رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذين		

 8ربيع الأول  1434هـ (املوافق  20يناير )2013
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية

365

اال�ستاذ /خالد الروي�س
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية

تقرير مراجعي الحسابات
�إلى ال�سادة /امل�ساهمني

املحرتمني

�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)

نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية ("معادن" �أو "ال�شركة") و�شركاتها التابعة (جمتمعني "املجموعة") كما يف 31
دي�سمرب  2012والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات من  45-1التي تعترب جزء ًا
ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة .تعترب �إدارة املجموعة م�س�ؤولة عن القوائم املالية املوحدة التي �أعدتها ال�شركة وفق ًا لن�ص املادة  123من نظام ال�شركات
واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستناد ًا الى املراجعة التي قمنا بها.
لقد قمنا مبراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على ت�أكيد معقول
ب�أن القوائم املالية ال حتتوي على �أخطاء جوهرية .ت�شمل املراجعة �إجراء فح�ص اختباري للم�ستندات والأدلة امل�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف القوائم
املالية .كما تت�ضمن املراجعة �إجراء تقييم للمبادئ املحا�سبية املطبقة والتقديرات الهامة التي �أعدت مبعرفة الإدارة ولطريقة العر�ض العام للقوائم املالية .ونعتقد
�أن مراجعتنا تعطينا �أ�سا�س ًا معقو ًال لإبداء ر�أينا.
ر�أي مطلق
ويف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة ككل وامل�شار �إليها �أعاله:



متثل ب�صورة عادلـة ،من جميع النواحي اجلوهريـة ،املركز املالـي املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2012ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2012وذلك وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملالئمة لظروف املجموعة.
تتفق ،من جميع النواحي اجلوهرية ،مع متطلبات نظام ال�شركات وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية.

براي�س وترهاو�س كوبرز
عمر حممد ال�سقـا
ترخي�ص رقم 369
 8ربيع الأول 1434
( 20يناير )2013
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية

366

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

املوجودات
موجودات متداولة:
نقد وما يعادله

7

6.175.213.800

5.044.478.181

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

8

3.071.348.447

6.181.085.507

ذمم مدينة جتارية و�أخرى

9

563.040.896

481.514.210

خمزون

10

1.089.934.377

561.796.672

دفعات ومدفوعات مقدمة

11

94.110.375

41.873.687

10.993.647.895

12.310.748.257

موجودات غري متداولة:
ممتلكات وم�صنع ومعدات

13

18.541.120.048

7.450.689.814

تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

14

812.580.660

356.794.916

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

15

22.948.564.475

22.227.549.345

�أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم

16

415.261.216

143.330.308

�أ�صول غري ملمو�سة

17

263.676.732

12.334.823

�إ�ستثمار يف م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة

18

444.851.735

448.154.100

دفعات ومدفوعات مقدمة

11

722.246.220

624.123.837

44.148.301.086

31.262.977.143

55.141.948.981

43.573.725.400

جمموع املوجودات
املطلوبات:
مطلوبات متداولة:
مطلوبات م�شاريع و�أخرى

19

2.011.450.745

1.332.495.045

م�صاريف م�ستحقة

20

2.905.811.921

1.503.425.929

2-21

63.600.191

141.108.124

22

91.516.753

83.433.989

2-25

861.409.329

762.383.304

5.933.788.939

3.822.846.391

زكاة م�ستحقة
ر�سوم امتياز دائنة
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

مطلوبات غري متداولة:
خم�ص�ص ردم و�إغالق مناجم و�إعادة الت�أهيل

23

90.743.156

90.884.799

مزايا املوظفني

24

170.955.102

139.515.024

25.809.386.783

18.815.478.234

52.411.992

-

26.123.497.033

19.045.878.057

32.057.285.972

22.868.724.448

2-25

قرو�ض طويلة الأجل

26

املطلوب �إلى طرف ذي عالقة

جمموع املطلوبات

367

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

حقوق امللكية
27

ر�أ�س املال

9.250.000.000

9.250.000.000

احتياطي نظامي
عالوة �إ�صدار

28

5.250.000.000

5.250.000.000

حتويالت من �صايف الربح

29

393.422.274

284.327.877

�أرباح مبقاة

3.183.958.193

2.202.108.620

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

18.077.380.467

16.986.436.497

5.007.282.542

3.718.564.455

جمموع حقوق امللكية

23.084.663.009

20.705.000.952

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

55.141.948.981

43.573.725.400

30

احلقوق غري امل�سيطرة

41

تعهدات والتزامات حمتملة

368

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
ال�سنة املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

مبيعات

31

5.576.655.383

1.533.026.381

تكلفة املبيعات

32

()2.982.429.073

()531.711.939

2.594.226.310

1.001.314.442

الربح االجمايل
امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

33

()384.810.033

()53.741.290

م�صاريف عمومية و�إدارية

34

()324.668.780

()235.455.326

م�صاريف ا�ستك�شاف

35

()114.293.922

()116.056.918

م�صاريف خدمات فنية

()9.419.645

()14.188.139

الربح من العمليات

1.761.033.930

581.872.769

(م�صاريف) �إيرادات �أخرى
2-18

()3.302.365

()1.845.900

احل�صة يف �صايف خ�سارة م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

36

65.025.678

75.155.805

نفقات مالية

37

()285.776.406

()11.369.399

�إيرادات( /م�صاريف) �أخرى

()5.440.429

13.813.569

الربح قبل الزكاة

1.531.540.408

657.626.844

()51.713.294

()119.547.535

1.479.827.114

538.079.309

2-21

خم�ص�ص الزكاة
�صايف الربح لل�سنة
�صايف الربح املن�سوب الى:
م�ساهمي ال�شركة الأم

6

1.090.943.970

413.314.804

ح�صة احلقوق غري امل�سيطرة من �صايف الأرباح ال�سنوية لل�شركات التابعة

30

388.883.144

124.764.505

1.479.827.114

538.079.309

ربحية ال�سهم العادي (ريال �سعودي)
ربحية ال�سهم من العمليات
38

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة من العمليات امل�ستمرة

369

1.90

0.63

1.18

0.45

30

30

29

30

30

29

9.250.000.000

-

-

-

-

9.250.000.000

-

-

-

-

9.250.000.000

ر�أ�س املــال

5.250.000.000

-

-

-

-

5.250.000.000

-

-

-

-

5.250.000.000

عالوة �إ�صدار

393.422.274

-

-

109.094.397

-

284.327.877

-

-

41.331.480

-

242.996.397

حتويالت من �صايف
الربح

احتياطي نظامي

3.183.958.193

-

-

()109.094.397

1.090.943.970

2.202.108.620

-

-

()41.331.480

413.314.804

1.830.125.296

�أربـاح مبقـاة

18.077.380.467

-

-

-

1.090.943.970

16.986.436.497

-

-

-

413.314.804

16.573.121.693

املجم ـ ــوع اجلزئي

3.773.381.742

-

989.431.551

-

-

2.783.950.191

-

637.901.691

-

-

2.146.048.500

ر�أ�س املــال

731.891.457

899.834.943

()989.431.551

-

-

821.488.065

899.186.716

()509.891.691

-

-

432.193.040

مدفوعات لزيادة
ر�أ�س املال*

502.009.343

-

-

-

388.883.144

113.126.199

-

-

-

124.764.505

()11.638.306

�صايف ربح من�سوب
الى ح�صة احلقوق
غري امل�سيطرة

احلقوق غري امل�سيطرة

5.007.282.542

899.834.943

-

-

388.883.144

3.718.564.455

899.186.716

23.084.663.009

899.834.943

-

-

1.479.827.114

20.705.000.952

128.010.000

-

538.079.309

19.139.724.927

899.186.716

128.010.000

-

124.764.505

2.566.603.234

املجم ـ ــوع اجلزئي

جمموع حقوق
امللكية

*يتم �إعتبار هذه املدفوعات ،والتي تهدف الى زيادة ر�أ�س املال مع مرور الوقت لل�شركات التابعة املعنية ،كجزء من �إجمايل حقوق ال�شركاء يف هذه ال�شركات التابعة طبق ًا لر�أي الهيئة ال�سعودية املحا�سبني القانونني رقم ( )1/14وال�صادر بتاريخ  14مار�س  2012وبالرغم من عدم �إ�صدار �أي ح�ص�ص وعدم تعديل �شهادة ال�سجل
التجاري والتي �ستتم مبجرد حتويل هذه املدفوعات املقدمة �إلى ر�أ�س املال .نتج عن هذه املعاجلة املحا�سبية �إعادة ت�صنيف مطلوبات غري متداولة �إلى حقوق ال�شركاء وبالتايل �أدت �إلى زيادة �صايف ثروة كل �شركة من هذه ال�شركات التابعة املعنية.

 31دي�سمرب 2012

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال*

الزيادة يف احلقوق غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال
امل�ساهم خالل ال�سنة

�صايف الربح املحول للإحتياطي النظامي

�صايف الربح لل�سنة

 31دي�سمرب 2011

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال*

الزيادة يف احلقوق غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال
امل�ساهم خالل ال�سنة

�صايف الربح املحول للإحتياطي النظامي

�صايف الربح لل�سنة

 1يناير 2011

اي�ضاح

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

370

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
ال�سنة املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

الأن�شطة الت�شغيلية:
الربح قبل الزكاة

1.531.540.408

657.626.844

تعديالت لبنود غري نقدية:
عك�س خم�ص�ص خمزون مواد متقادمة

10

()151.305

()4.222.018

ا�ستهالك

13

983.646.894

174.150.305

ت�سوية � /شطب ممتلكات وم�صنع ومعدات

13

()36.503

8.973.299

اطفاء تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة (�إغالق منجم)

14

22.754.407

20.157.539

اطفاء �أ�صول غري ملمو�سة

17

16.078.504

-

احل�صة يف �صايف خ�سارة م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة

18

3.302.365

1.845.900

خم�ص�ص ر�سوم امتياز

22

92.603.068

85.032.887

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

1-24

41.252.535

35.231.278

م�ساهمة املوظفني يف برنامج الإدخار

2-24

13.100.119

8.451.955

م�صاريف تنقية م�ؤجلة

32

41.616.258

-

عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

36

()65.025.678

()75.155.805

التغيريات يف ر�أ�س املال العامل:
مدينون جتاريون و�آخرون

9

()81.526.686

()451.551.215

خمزون

10

()527.986.400

()251.927.256

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

()150.359.071

()252.600.654

مطلوبات من الدولة

12

-

61.045.987

مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -جتارية و�أخرى

19

188.594

232.707.795

م�صاريف م�ستحقة  -جتارية

20

424.519.378

19.286.175

2-21

()129.221.227

()185.781.592

22

()84.520.304

()56.053.178

خم�ص�ص �إغالق املنجم و�إعادة الت�سوية امل�ستخدمة

1-23

()1.691.643

()539.032

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

1-24

()15.114.502

()10.027.788

�سحوبات املوظفني من برنامج الإدخار

2-24

()7.798.074

()3.484.725

2.107.171.137

13.166.701

زكاة مدفوعة
ر�سوم امتياز مدفوعة

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية:

66.584.245

99.361.855

�أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

8

3.108.178.493

2.578.683.256

ا�ضافات على ممتلكات وم�صنع ومعدات

13

()39.000.000

()4.852.122

ا�ضافات لتكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

14

()528.914.374

()230.237.627

�إ�ضافات على �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

15

()12.645.633.236

()8.174.976.278
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
ال�سنة املنتهية يف

ال�سنة املنتهية يف

�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�إ�ضافات على �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم

16

()633.954.796

()49.015.097

�إ�ضافات على �أ�صول غري ملمو�سة

17

()5.511.079

()1.991.698

ا�ستثمار يف م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة

18

-

()181.730.185

مطلوبات م�شاريع واخرى  -م�شاريع

19

678.767.106

768.496.584

م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع

20

977.866.614

217.448.497

()9.021.617.027

()4.978.812.815

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية:
2 -25

�صايف متح�صالت قرو�ض طويلة الأجل م�ستلمة

7.092.934.574

6.060.774.199

مطلوب لطرف ذي عالقة

26

52.411.992

التغري يف احلقوق غري امل�سيطرة

30

-

128.010.000

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من احلقوق غري امل�سيطرة

30

899.834.943

899.186.716

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

8.045.181.509

7.087.970.915

�صايف التغري يف النقد وما يعادله

1.130.735.619

2.122.324.801

نقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

7

5.044.478.181

2.922.153.380

نقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

7

6.175.213.800

5.044.478.181

معامالت غري نقدية:
�إ�ستهالكات حمملة على �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

15،13

-

27.161.818

حمول من املمتلكات و امل�صنع واملعدات الى �أ�صول غري ملمو�سة

17،13

190.787.575

-

خم�ص�ص �إغالق منجم حممل على املمتلكات و امل�صنع واملعدات

23،13

1.550.000

500.000

حمول من تكاليف ماقبل الت�شغيل و نفقات م�ؤجلة �إلى املمتلكات وامل�صنع واملعدات

13،14

-

24.133.649

حمول من تكاليف ماقبل الت�شغيل و نفقات م�ؤجلة �إلى �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

15،14

8.757.965

-

حمول من تكاليف ماقبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة الى ا�ستثمار يف م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة

18،14

-

31.939.887

حمول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ الى ممتلكات وم�صنع ومعدات

13،15

12.224.278.200

7.418.903.021

حمول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ �إلى �أ�صول غري ملمو�سة

17،15

71.121.759

-

حمول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ �إلى ا�ستثمار يف م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة

18،15

-

236.329.928

حمول من �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم �إلى �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

15،16

362.023.888

-

30

989.431.551

509.891.691

حمول من مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال �إلى احلقوق غري امل�سيطرة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -1معلومات عامة
مت ت�أ�سي�س �شركة التعدين العربية ال�سعودية («ال�شركة» �أو «معادن») ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ  14ذو القعدة 1417هـ
(املوافق  23مار�س  )1997وقرار جمل�س الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذو القعدة 1417هـ (املوافق  17مار�س  )1997وبواقع ال�سجل التجاري رقم 1010164391
ال�صادر بتاريخ  10ذو القعدة 1421هـ (املوافق  4فرباير  .)2001يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  9.250.000.000ريال �سعودي (ت�سعة مليارات ومائتان وخم�سون مليون
ريال �سعودي) مق�سم �إلى � 925.000.000سهم بقيمة ا�سمية  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
�إن �أهداف ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») هي امل�ساهمة يف امل�شاريع التي تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة
التعدين ومنتجاتها واملنتجات امل�صاحبة لها ،وال يدخل يف ذلك ما يلي:
  البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�شتقة منها
  املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�صاحبة لها وم�شتقاتها
  الن�شاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة بها �أو املكملة لها.
واحلجار وبلغة والآمار وال�صخيربات واجلالميد والزبرية والغزالة .تقوم املجموعة حالي ًا
متار�س املجموعة �أن�شطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب
ّ
بالتنقيب عن الذهب و�صخور الفو�سفات بالإ�ضافة �إلى البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
تتمثل م�شاريع املجموعة الرئي�سية يف م�شاريع ام الوعال للفو�سفات والألومنيوم والتي ما زالت يف مرحلة التطوير.
بد�أت املجموعة بتطوير م�شروع �آخر للفو�سفات معروف بـ» م�شروع ام الوعال للفو�سفات» الواقع يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية مبنطقة احلدود
ال�شمالية قرب مدينة طريف يف اململكة العربية ال�سعودية .يعتمد امل�شروع على احتياطي فو�سفات اخلرباء اململوكة ل�شركة معادن وعلى املوارد الطبيعية مثل املياه
اجلوفية وحم�ض الكربيت .كما ي�ستفيد امل�شروع من ت�سهيالت البنية التحتية للقطار الذي يربط املنطقة ال�شمالية بر�أ�س اخلري باملنطقة ال�شرقية للو�صول الى
مرافق امليناء على اخلليج العربي .قامت �شركة معادن بالإنتهاء من درا�سة اجلدوى الأولية للم�شروع ومت البدء بدرا�سة اجلدوى للم�شروع والت�صاميم الهند�سية
الأ�سا�سية.
�إن هدف املجموعة من م�شروع الألومنيوم هو تطوير منجم البوك�سايت وم�صفاة الألومنيوم وم�شروع ال�صهر م�صنع الدرفلة واملنتجات املتعلقة بها يف اململكة
العربية ال�سعودية .ويف �شهر دي�سمرب  2009وقعت ال�شركة اتفاقية م�شروع م�شرتك مع �شركة �ألكوا من �أجل تطوير م�شروع الألومنيوم .تبلغ ح�صة ال�شركة من
م�شروع الألومنيوم  ٪74.9بينما تعود ملكية احل�صة املتبقية البالغة  ٪25.1ل�شركة �ألكوا .وتبلغ التكلفة الر�أ�سمالية املقدرة للم�شروع  40.5مليار ريال �سعودي
ودفعت �شركة �ألكوا لل�شركة  ٪25.1من تكاليف م�شروع الألومنيوم التي تكبدتها ال�شركة قبل دخول �شركة �ألكوا ك�شريك يف هذا امل�شروع.
يف  14فرباير  2012وافق جمل�س الإدارة على اخلطة التي و�ضعتها �شركة معادن بالتعاون مع �شريكها يف امل�شروع امل�شرتك �شركة �ألكوا (�إي�ضاح رقم  )26لتو�سيع
ت�شكيلة املنتجات من جممع الألومنيوم والذي ال يزال يف مرحلة الإن�شاء حالي ًا يف ر�أ�س اخلري لت�شمل �إ�ضافة خط انتاج جديد لإنتاج �صفائح معاجلة حراري ًا وغري
معاجلة حراري ًا والتي ت�ستخدم يف �صناعة ال�سيارات و�صفائح املباين والإن�شاءات و�صفائح خمزنة التغليف.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة
لدى ال�شركة ال�شركات التابعة وامل�شروع حتت ال�سيطرة امل�شرتكة التالية والتي ت�أ�س�ست جميعها يف اململكة العربية ال�سعودية:
ال�شركات التابعة

ن�سبة امللكية الفعلية

الكيان القانوين لل�شركة

يف  31دي�سمرب
2012

2011

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة املعادن ال�صناعية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة معادن للبنية التحتية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪70

٪70

�شركة معادن للألومنيوم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للدرفلة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة:
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪50

٪50

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

ت�أ�س�ست ال�شركة يف � 9أغ�سط�س  ،1989وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:




 ا�ستك�شاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املناطق امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية؛
 �إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو املك ّرر؛
 وان�شاء وت�شغيل و�صيانة جميع املناجم واملباين وال�سكك احلديدية والطرق ال�سريعة وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة و�أنظمة
الإت�صاالت وحمطات الطاقة وغريها من املرافق الالزمة �أو املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.

شركة المعادن الصناعية

ت�أ�س�ست ال�شركة يف  31مار�س  2009وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
  ا�ستغالل املعادن ال�صناعية واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املنطقة امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية
  �إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو املك ّرر
  وان�شاء وت�شغيل و�صيانة جميع املناجم واملباين وال�سكك احلديدية والطرق ال�سريعة وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة و�أنظمة
الإت�صاالت وحمطات الطاقة وغريها من املرافق الالزمة او املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.
وتعمل ال�شركة حالي ًا على الألغام الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من الزبرية والألغام املغنيزايت عايل الدرجة وم�صنع لتجهيزها يف
املدينة املنورة والتي بد�أت جزئي ًا عملياتها خالل عام  2011وامل�شروع املتبقي ال يزال يف مرحلة التطوير.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة (تتمة)
شركة معادن للبنية التحتية

ت�أ�س�ست ال�شركة يف � 17أغ�سط�س  2008وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:



 �إدارة م�شروع البنية التحتية لتطوير و�إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية
 وتقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.

شركة معادن للفوسفات

ت�أ�س�ست ال�شركة يف  1يناير  2008وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪70الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪30الى ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ويتم املحا�سبة عنها كحقوق غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
  ويهدف امل�شروع �إلى ا�ستغالل احتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد
  ا�ستخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�صادر الكربيت لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيا .وقد مت ت�صميم مرافق املعاجلة يف ر�أ�س اخلري.
  انتاج الأمونيا كمواد خام خمزنة لتغذية �إنتاج الأ�سمدة ويتم ت�صدير �أي فائ�ض من الأمونيا �أو بيعها حمليا.
لقد مت ت�صميم مرافق املعاجلة يف ر�أ�س اخلري مع املرونة الالزمة لإنتاج �أحادي فو�سفات الأمونيا متى ما �أ�صبح انتاجه �أكرث جدوى من الناحية االقت�صادية يف
امل�ستقبل.
شركة معادن لأللومنيوم

ت�أ�س�ست ال�شركة يف � 10أكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �ألكوا من خالل �شركتها التابعة� ،شركة �ألكوا �سملتينج انفريثوني�س (�ش .م .م) ويتم املحا�سبة عليها كحقوق غري م�سيطرة يف هذه
القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف انتاج:
  ال�سبائك
  والأعمدة
  والألواح
  وامل�سطحات
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة (تتمة)
شركة معادن للدرفلة

ت�أ�س�ست ال�شركة يف � 10أكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �ألكوا من خالل �شركتها التابعة اململوكة لها بالكامل� ،شركة �ألكوا للدرفلة انفريثوني�س ال�سعودية (�ش .م .م) ويتم املحا�سبة عليها
كحقوق غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج �ألواح الألومنيوم اخلا�صة بت�صنيع:
  رقائق الألومنيوم للعلب
  و�أغطية العلب
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

ت�أ�س�ست ال�شركة يف  22يناير  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪74.9الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪25.1الى �شركة �أوا ال�سعودية املحدودة (“�أوا”) �شريك �أجنبي وهي مملوكة بن�سبة � ٪60إلى �شركة �ألكوا و� ٪40شركة �ألومنا املحدودة ،طرف لي�س
ذي عالقة ،ويتم قيدها حما�سبي ًا كحقوق غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
  تعدين وتكرير البوك�سايت
  �إنتاج الألومينا
ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
شركة سامابكو

ت�أ�س�ست ال�شركة يف � 14أغ�سط�س  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
   ٪50الى �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
   ٪50الى �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات.
ُ
ً
ً
�إن �شركة �سامابكو هي م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة ويتم قيدها حما�سبيا ك�إ�ستثمار يف م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة وتتم معاجلته حما�سبيا وفقا لطريقة حقوق
امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
  ال�صودا الكاوية املركزة
  والكلورين
  ثاين كلوريد الإيثلني
�إن الهدف الرئي�سي لل�شركة هو توريد منتجاتها من ال�صودا الكاوية املركزة �إلى معمل تكرير الألومنيا ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومنيا وبيع الكمية املتبقية يف
�سوق ال�صناعة باجلملة وبالتجزئة� .إن �شركة �سامابكو حالي ًا يف مرحلة التطوير.
�إن نهاية ال�سنة املالية لكل ال�شركات التابعة وامل�شروع حتت ال�سيطرة امل�شرتكة تطابق ال�سنة املالية لل�شركة الأم.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -3أسس إعداد القوائم المالية
�أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
تظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية وعملة التقارير للمجموعة.
 -4ملخصل ألهم السياسات المحاسبية
�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت �إدراجها �أدناه ومت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�شكل منتظم على جميع ال�سنوات املعرو�ضة
با�ستثناء التغري يف ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف الإي�ضاحات رقم  8-4و  9-4و  11-4و  19-4و .22-4
تغيير في السياسات المحاسبية

�أ) قامت املجموعة بتطبيق �سيا�سة حما�سبية جديدة تتعلق بـ» �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم» (اي�ضاح رقم  )11-4وذلك بالتوافق مع �أن�شطة التو�سعة الت�شغيلية
للمجموعة و�أهداف حت�سني الإف�صاح .وتلك القيم مت يف ال�سابق اظهارها حتت بند «م�صاريف ما قبل الت�شغيل وم�صاريف م�ؤجلة» يف قائمة املركز املايل املوحدة،
والآن مت حتويلها �إلى بند « �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم» .مل يكن للتغيري �أي ت�أثري على �صايف املوجودات �أو �صايف الربح التي مت الإف�صاح عنها �سابق ًا ،بلغ ت�أثري
�إعادة الت�صنيف ب�سبب التغيري يف ال�سيا�سة املحا�سبية الى �صايف قيمة دفرتية تبلغ  415.261.216ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب
 143.330.308 :2011ريال �سعودي) (�إي�ضاح رقم  11-4و .)16
ب) خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب  ،2012قررت املجموعة �أن تدرج �إيرادات الزنك ملنجم الأمار �ضمن املنتجات امل�صاحبة ،حيث مت النظر الى �شركة
معادن للذهب باعتبارها وحدة منتجة للذهب بدال من تقييم عمليات كل من مناجمها ب�صورة فردية ،مما �أدى �إلى انخفا�ض يف الإيرادات وتكلفة املبيعات تبع ًا
لذلك ،مع عدم وجود تغيري يف الربح الإجمايل يف قائمة الدخل املوحدة .بلغ �أثر التغيري املذكور �أعاله الناجت عن التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية  8.114.135ريال
�سعودي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  35.102.861 :2011ريال �سعودي) (�إي�ضاح رقم .)22-4
 1-4أسس توحيد القوائم المالية
الشركات التابعة

ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على توجيه �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية للح�صول على املنافع االقت�صادية ،والتي تن�ش�أ عادة عند االحتفاظ
ب�أكرث من ن�صف حقوق الت�صويت .تتم مراعاة وجود ت�أثري حقوق الت�صويت املتوقعة القابلة للتنفيذ �أو التحويل لتقييم ما �إذا كان للمجموعة �سيطرة على من�ش�أة ما.
يتم توحيد ح�سابات ال�شركات التابعة من تاريخ حتويل ال�سيطرة �إلى املجموعة ويتم التوقف عن التوحيد من تاريخ توقف ال�سيطرة.
تُ�ستخدم طريقة ال�شراء يف املحا�سبة لقيد �شراء ال�شركات التابعة .تقا�س تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س القيمة العادلة للموجودات امل�شرتاة �أو االلتزامات التي مت
تكبدها �أو حتملها كما يف تاريخ ال�شراء باال�ضافة �إلى التكاليف املبا�شرة العائدة لعملية ال�شراء� .إن زيادة تكلفة ال�شراء عن القيمة العادلة حل�صة املجموعة يف
�صايف املوجودات امل�شرتاة القابلة للتحديد تقيد ك�شهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة �ضمن الأ�صول غري امللمو�سة .يتم �سنوي ًا تقييم ال�شهرة فيما يتعلق
بالهبوط يف القيمة ،وتقيد ب�صايف التكلفة بعد ح�سم �أي �إطفاء مرتاكم �أو خ�سائر هبوط� ،إن وجدت.
يتم ا�ستبعاد املعامالت بني �شركات املجموعة والأرباح غري املحققة الناجتة عنها وكذلك الأر�صدة املتعلقة بها .ويتم كذلك ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة .يتم
تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات التابعة عند ال�ضرورة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -4ملخصل ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
المشروع تحت السيطرة المشتركة:

ين�ش�أ امل�شروع امل�شرتك عندما تكون ال�شركة طرف يف عقد �أو �إتفاق مع واحد �أو �أكرث من الأطراف للقيام ب�أن�شطة عادة ما تتم ،ولكن لي�س بال�ضرورة ،من خالل
من�ش�أت تخ�ضع ملفهوم ال�سيطرة امل�شرتكة.
تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف من�ش�أت حتت �سيطرة م�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم احت�ساب ح�صة املجموعة يف امل�شاريع امل�شرتكة بنا ًء
على القوائم املالية املعدة لهذه امل�شاريع والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وذلك يف تاريخ ال ي�سبق تاريخ قائمة املركز
املايل املوحدة مبدة تزيد عن ثالثة �أ�شهر والتي يتم تعديلها عند احلاجة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
يتم ا�ستبعاد املكا�سب داخل املجموعة الناجتة من املعامالت بن�سبة ح�صة املجموعة يف امل�شروع امل�ستثمر به .ويتم كذلك �إ�ستبعاد اخل�سائر داخل املجموعة �إال �إذا
كانت املعاملة تتعلق ب�إنخفا�ض يف قيمة الأ�صل املحول.
 2-4تحويل العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك املعامالت .كما يجري حتويل
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .يتم قيد الأرباح واخل�سائر
الناجتة عن ت�سوية وحتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
 3-4نقد وما يعادله

ي�شتمل النقد وما يعادله على نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اقتنائها.
 4-4استثمارات قصيرة األجل

ت�شمل الأ�ستثمارات ق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك و�إ�ستثمارات �أخرى ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر ولكن �أقل من �سنة
من تاريخ اقتنائها.
 5-4مدينون تجاريون

يتم قيد املدينون التجاريون بقيمة املبلغ الأ�صلي لفاتورة املبيعات خم�صوم ًا منه خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن وجد .يتم عمل خم�ص�ص للديون
امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على عدم متكن املجموعة من حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب ال�شروط الأ�صلية للذمم املدينة.
يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند «م�صاريف عمومية و�إدارية» عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل ،يتم ا�ستبعادها
مقابل خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد �أية مبالغ ت�سرتد يف وقت الحق لذمم قد مت �شطبها بقيد دائن على ح�ساب «م�صاريف عمومية و�إدارية» يف
قائمة الدخل املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -4ملخصل ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 6-4المخزون
منتجات تامة الصنع

يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على �أ�سا�س تكلفة الإنتاج �أو القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .يتم حتديد �صايف تكلفة االنتاج بق�سمة �إجمايل تكلفة الإنتاج على
وحدات الإنتاج القابلة للبيع.
تت�ضمن تكلفة الإنتاج مما يلي:
  تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف التعاقد والتي تتعلق مبا�شرة با�ستخراج ومعاجلة اخلام.
  ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجاراتها والآالت واملعدات امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام.
  م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
  مت تخفي�ض تكاليف الإنتاج مبقابل الإيرادات من مبيعات املنتجات امل�صاحبة.
يتم تقييم املنتجات امل�صاحبة على �أ�سا�س �صايف القيمة القابلة للتحقق ،مع الإ�شارة الى �سعر املنتجات ال�سائد يف تاريخ �إعداد القوائم املالية.
أعمال تحت التنفيذ

يتم تقييم خمزون اخلام حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
الخام المتراكم

اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ويكون جاهز ًا ملراحل �أخرى من املعاجلة .ويف حالة عدم الت�أكد من عدم قابلية هذا اخلام للمعاجلة امل�ستقبلية يتم
حتميله على امل�صاريف عند تكبدها .يف حالة �أن اخلام قابل ملراحل �أخرى من املعاجلة وميكن التوقع من ذلك ب�شكل م�ؤكد ب�سبب جتاوزه درجة الرتكيز وب�سبب
املنافع االقت�صادية امل�ؤكدة ،يتم تقييمه ب�صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .يتم تقييم كميات اخلام املرتاكم والأعمال حتت التنفيذ
ب�شكل �أ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.
قطع غيار ومواد قابلة لالستهالك

يتم تقييم قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك با�ستخدام متو�سط التكلفة املرجح ناق�ص ًا خم�ص�ص املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.
متثل �صايف القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال العادية ناق�ص ًا تكاليف ا�ستكمال العملية وم�صاريف البيع.
 7-4الموجودات والمطلوبات المالية

تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية �ضمن قائمة املركز املايل املوحدة ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة التجارية
والأخرى ومطلوبات امل�شاريع والأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة والقرو�ض.
يتم �إجراء املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية و�إثبات ال�صايف بالقوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق ًا قانوني ًا يف �إجراء املقا�صة والن ّية �إما
الت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف �أو �إثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 8-4ممتلكات ومصنع ومعدات

تظهر املمتلكات وامل�صنع واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد خ�صم اال�ستهالكات املرتاكمة .يتم احت�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت وفق ًا للعمر
الإنتاجي املقدر لها �أو العمر املتوقع للمنجم� ،أيهما �أقل.
�إن العمر االنتاجي املقدر بال�سنني للمجموعات الرئي�سية للموجودات هو كما يلي:
عدد ال�سنوات
مباين

33 – 9

معدات ثقيلة

20 – 5

م�صانع ومرافق تر�شيح اخلام

20 – 4

معدات �أخرى

20 – 4

معدات مكتبية

10 – 4

�أثاث وتركيبات

10 – 4
10

�أجهزة ات�صال و معدات وور�ش
�أجهزة حا�سوب و ملحقاتها

5-4

�أ�صول املناجم

8-2

خمتربات ومعدات �سالمة

5

�سيارات

4

�أعمال مدنية

4

خالل الربع املنتهي يف  31دي�سمرب  ،2011قررت املجموعة �أن ت�ضيف تكلفة �إغالق و ردم املناجم و�إعادة الت�سوية �ضمن املمتلكات وامل�صنع واملعدات من خالل
ت�صنيف هذه التكاليف يف جمموعة جديدة من املوجودات يطلق عليه “�أ�صول املناجم” ونقل التكلفة التاريخية و اال�ستهالك املرتاكم والتي مت �إدارجها �سابق ٌا
�ضمن بند م�صاريف ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة� .أنظر �أي�ضا �سيا�سة “�إغالق و ردم املناجم �إعادة الت�سوية (�إي�ضاح رقم .)19-4
ال يعترب �أثر التغيري املذكور �أعاله يف ال�سيا�سة املحا�سبية يف القوائم املالية املوحدة املرفقة جوهريا ويعود الى �سنة �سابقة.
تحُ َّمل م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات الإعتيادية والتي ال تزيد جوهري ًا من العمر الإنتاجي للأ�صل ،على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها .بينما تتم ر�سملة
التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت.
حتدّد مكا�سب وخ�سائر ا�ستبعاد املوجودات مبقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية والتي تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك املوجودات امل�ؤهلة.
 9-4تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة
التعدين

تكاليف ما قبل الت�شغيل وامل�صاريف امل�ؤجلة بخالف م�صاريف اال�ستك�شاف والتقييم والتي مت �إدراجها يف (�إي�ضاح رقم  )11-4تكبدت يف مرحلة ما قبل تطوير
م�شروع املنجم ومن املتوقع �أن يتح�صل منها على منافع م�ستقبلية للمجموعة ،تلك امل�صاريف الر�أ�سمالية يتم �إطفا�ؤها خالل �سبع �سنوات او احلياة الإنتاجية
للمنجم �أيهما �أقل تبد�أ من تاريخ اكتمال امل�شروع ،بينما امل�صاريف التي لن حتقق منافع اقت�صادية خالل الفرتة احلالية يتم حتميلها كم�صاريف مبا�شرة يف قائمة
الدخل املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 9-4تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة (تتمة)
المصانع

تكاليف ما قبل الت�شغيل وامل�صاريف امل�ؤجلة املتعلقة مب�صنع جديد �أو تو�سيع يتم �إطفا�ؤها على مدى �سبع �سنوات او احلياة الإنتاجية للم�صنع �أيهما �أقل تبد�أ من
تاريخ حتديد الأ�صول لتكون جاهزة لال�ستخدام املق�صود منها.
 10-4أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

تق ّيد املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�شاء على ح�ساب �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وحت ّول تكلفة الإن�شاء عند ا�ستكمال بناء الأ�صل �إلى املجموعة املالئمة
من املمتلكات وامل�صنع واملعدات .تت�ضمن تكلفة املمتلكات وامل�صنع واملعدات تكلفة ال�شراء و�أية تكاليف مبا�شرة �ضرورية لإعداد الأ�صل ليكون يف حالة الت�شغيل
وجاهز ًا لال�ستخدام املق�صود منه .تتم ر�سملة تكاليف الإعداد عندما تكون متعلقة ب�أ�صل قابل لال�ستخدام ولكنه غري جاهز للعمل مب�ستوى معني بدء ًا من فرتة
اختبار الت�شغيل .ال يتم ا�ستهالك الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ.
 11-4أصول اإلستكشاف والتقييم

�إن م�صاريف اال�ستك�شاف هي امل�صاريف املتكبدة يف البحث الأويل عن الودائع املعدنية بغر�ض حتقق منافع �إقت�صادية �أو يف عملية احل�صول على مزيد من
املعلومات حول الودائع املعدنية املوجودة .ت�شمل م�صاريف اال�ستك�شاف يف الأ�سا�س على امل�صاريف املتعلقة بالتايل:
  �شراء الرخ�ص اخلا�صة بالإ�ستك�شاف �أو املناطق التي قد حتتوي على املعادن؛
  الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية؛
  م�صاريف احلفر والإ�ستك�شاف؛
  حفر اخلنادق؛
  العينات الإ�ستك�شافية؛ و
  الأعمال الأخرى املتعلقة بالبحث عن اخلام.
�إن م�صاريف التقييم هي تلك التكاليف املتكبدة لإعطاء م�ؤ�شر اقت�صادي لتطوير الودائع املعدنية والتي مت حتديدها من خالل �أن�شطة اال�ستك�شاف �أو الإ�ستحواذ.
وت�شمل تلك امل�صاريف على تكاليف:
  ت�أ�سي�س احلجم والدرجة اخلا�صة بالوديعة التعدينية من خالل احلفر للح�صول على العينات الالزمة ،وعمليات حفر اخلنادق و�أخذ العينات على
هيئة خام والتي يتم ت�صنيفها على �أنها �إما موارد املعدنية �أو احتياطي م�ؤكد وحمتمل؛
  حتديد الأ�ساليب املثلى ال�ستخراج املعادن وعمليات معاجلتها؛
  الدرا�سات اخلا�صة بالإ�ستق�صاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية؛
  تراخي�ص الأن�شطة املختلفة؛ و
  التقييم االقت�صادي لتحديد ما �إذا كان تطوير املواد املعدنية الإقت�صادية وذات جدوى ومربرة  ،وي�شمل ذلك النطاق م�صاريف درا�سة اجلدوى الأولية
والنهائية.
�إن جميع تكاليف اال�ستك�شاف والتقييم يتم �إعتبارها كم�صاريف حتى يتم الت�أكد �أنه من املرجح �أن تتحقق منافع اقت�صادية م�ستقبلية من عدمها� ،أي (حمتملة).
تعتمد املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج على م�ستوى اال�ستك�شاف بالإ�ضافة الى درجة الثقة يف اخلام املوجود .يتم ر�سملة م�صروفات اال�ستك�شاف
والتقييم اذا حددت الإدارة �أنه �سيتم احل�صول على منافع اقت�صادية م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صروفات.
�إن م�صروفات اال�ستك�شاف والتقييم املتعلقة بتو�سعة م�ساحة الودائع املعدنية والتي مت تعدينها وتطويرها بالفعل ،ت�شتمل تلك امل�صاريف تعريف وحتديد املعادن
املوجودة يف تلك الودائع املعدنية ،يتم ر�سملتها على انها تكلفة تطوير للمناجم وبالطبع بعد �إكتمال الت�أكد من الدرا�سات االقت�صادية والتقييم املماثلة لدرا�سة
اجلدوى.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 11-4أصول اإلستكشاف والتقييم (تتمة)

جميع م�صروفات اال�ستك�شاف والتقييم املتحققة بعد درا�سات اجلدوى االقت�صادية يتم ر�سملتها حتت م�سمى �أ�صول اال�ستك�شاف والتقييم وفقط حني يتم
�إعالن وظهور نتائج الدرا�سات الفنية واالقت�صادية والتي تعترب ذات قيمة اقت�صادية يف ا�ستخراج املوارد املعدنية ،وحني يتم �إظهار و�إعالن تلك النتائج الفنية
واالقت�صادية ويف حالة ان املنافع االقت�صادية مل تثبت جدواها تلك الأ�صول يتم اختبارها وتقييمها ليتم �إ�ستبعادها و�شطبها و�أي اختبار لل�شطب �أو الإ�ستبعاد يتم
�إعتماده وفق ًا لنتائج التقييم الفني والإقت�صادي ،لو مت التحقق من النتائج االقت�صادية وقررت الإدارة البد�أ يف تطوير املنجم يتم �إعادة ت�صنيف الأ�صول اخلا�صة
بالإ�ستك�شاف والتقييم الى �أعمال حتت التنفيذ ،النقدية املتدفقة واخلا�صة بر�سملة م�صروفات الإ�ستك�شاف والتقييم يتم ت�صنيفها ك�أن�شطة �إ�ستثمارية يف قائمة
التدفقات النقدية حني يتم التو�صل الى الإنتاج التجاري .وحينئذ يتم �إعادة ت�صنيف الأعمال الرا�سمالية حتت التنفيذ الى ممتلكات ،م�صانع ومعدات.
يتم تقييم �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم للت�أكد من عدم وجود انخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري احلقائق والظروف �أن القيمة الدفرتية لأ�صل الإ�ستك�شاف والتقييم
قد تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد .وعندما ت�شري احلقائق والظروف الى �أن القيمة الدفرتية تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد ،ف�إن ال�شركة تقوم بالتقييم
والعر�ض والإف�صاح عن �أي خ�سارة ناجتة عن �إنخفا�ض يف القيمة.
ولغر�ض �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم فقط ،يتم �إعتبار واحد �أو �أكرث من احلقائق والظروف التالية لتحديد �إذا ما كان هناك هبوط يف قيمة �أ�صل الإ�ستك�شاف
والتقييم وهذه ت�شتمل ما يلي:
  الفرتة التي يحق لل�شركة الإ�ستك�شاف �أثنائها يف منطقة حمددة قد انتهت خالل الفرتة �أو �أنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ولي�س من املتوقع جتديدها.
  امل�صروفات املو�ضوعية على املزيد من الإ�ستك�شاف والتقييم للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل يتم و�ضع ميزانيتها ومل يتم التخطيط لها.
  عمليات الإ�ستك�شاف والتقييم للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل ت�ؤدي الى �إكت�شاف �أي كميات ذات منافع �إقت�صادية من املوارد املعدنية و�أن
ال�شركة قررت �إيقاف تلك العمليات يف تلك املنطقة.
  معلومات كافية وم�ؤكدة متواجدة وعلى الرغم من توا�صل عمليات التطوير يف تلك املنطقة ف�إن م�صروفات عمليات الإ�ستك�شاف وتقييم الأ�صول غري
م�شجعة ولن يتم �إ�سرتدادها بالكامل يف حالة التطوير �أو البيع.
عند حتديد وجود هبوط يف قيمة �أ�صل من �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم ف�إنه يتم تطبيق �سيا�سة الهبوط يف قيمة الأ�صل املو�ضحة يف الإي�ضاح رقم (.)14-4
 12-4األصول غير الملموسة

املوجودات غري امللمو�سة ت�شمل تطوير الربامج داخليا لال�ستخدام الداخلي والربامج امل�شرتاه .وتقدر هذه الأ�صول ب�سعر التكلفة .املوجودات غري امللمو�سة يتم
�إطفا�ؤها على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع ويتم مراجعتها بعقد الإيجار يف نهاية كل �سنة مالية .امل�صاريف التي مت �إ�ستهالك على
الأ�صول غري امللمو�سة ت�صنف �ضمن قائمة الدخل مبا يتفق مع وظائف املوجودات غري امللمو�سة.
تتكون الأ�صول غري امللمو�سة للبنية التحتية من �أ�صول البنية التحتية وخدمات الدعم يف ر�أ�س اخلري واملحولة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف اتفاقية التنفيذ
املوقعة بني �شركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة الأ�صول غري امللمو�سة من تكلفة ال�شراء و�أي تكاليف مبا�شرة متعلقة بتهي�أة هذه الأ�صول الى
حالة العمل للإ�ستخدام املق�صود.
تقيم الأ�صول غري امللمو�سة ح�سب التكلفة التاريخية ناق�ص الإطفاء املرتاكم .يتم تخ�صي�ص الإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية خدمات ا�ستخدام
الأر�ض.
 13-4نسبة تنقية الشوائب

تقوم املجموعة �أي�ض ًا بت�أجيل تكاليف �شوائب التعدين بتقدير ن�سبة معدل اخلام الرديء �إلى �إجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بطريقة احلفر املفتوح .ويتم
ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل حل�ساب التكلفة ال�سنوية ل�شوائب التعدين التي �سيتم حتميلها كم�صروف على النحو التايل:
متو�سط ن�سبة ال�شوائب �إلى اخلام امل�ستخرج

X

كمية اخلام امل�ستخرج

X

متو�سط تكلفة اجمايل طن اخلام امل�ستخرج

يف الفرتات التي يكون فيها التكلفة الفعلية لل�شوائب �أعلى من التكاليف املح ّملة بنا ًء على املعادلة �أعاله ،ف�إنه يتم ت�أجيل �إطفاء تكلفة الفرق للفرتة امل�ستقبلية التي
يكون فيها التكاليف الفعلية �أقل من التكاليف الواجب حتميلها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 14-4االنخفاض في قيمة الموجودات

تقوم املجموعة مبراجعة قيمة موجوداتها يف تاريخ �إعداد كل القوائم املالية ولتحديد �أية خ�سائر هبوط يف قيمتها عندما ت�شري احلاالت �أو التغري يف الظروف �إلى
�أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد .تق ّيد خ�سارة هبوط القيمة مبقدار زيادة القيمة الدفرتية للموجودات على القيمة القابلة لال�سرتداد منها� .إن
القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للموجودات بعد خ�صم تكاليف بيعها �أو قيمة اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى.
يتم مراجعة قيمة املوجودات التي تعر�ضت للهبوط يف قيمتها بغر�ض احتمال عك�س هذا الهبوط يف تاريخ كل فرتة مالية .وعند ظهور م�ؤ�شرات تفيد ب�أن ما مت
اعتباره هبوط ًا بالفرتات ال�سابقة قد عك�سته الظروف ووجب �إعادة الأ�صل �إلى قيمته ال�سابقة ف�إنه يتم اثبات عك�س خ�سارة الهبوط يف القيمة (با�ستثناء ال�شهرة)
ك�إيرادات �ضمن قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها حتديد عدم وجود االنخفا�ض.
 15-4ذمم دائنة ومستحقات

يتم �إثبات مبالغ املطلوبات التي �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة� ،سواء مت �إ�صدار فواتري مبوجبها �إلى املجموعة �أم ال.
 16-4الزكاة

تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») .يتم قيد خم�ص�ص الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة والزكاة اخلا�صة بال�شركات التابعة
على قائمة الدخل املوحدة .يتم ت�سجيل املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب الربوط النهائية� ،إن وجدت ،عند حتديدها.
 17-4رسوم االمتياز

يتوجب على ال�شركة �إعتبار ًا من عام  2005ف�صاعد ًا ،وفق ًا لنظام اال�ستثمار التعديني ال�صادر ا�ستنادا الى املر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ
(املوافق  4اكتوبر  ،)2004دفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية بواقع  ٪25من �صايف الربح ال�سنوي �أو ما يعادل �ضريبة الدخل املقدّرة� ،أيهما �أقل.
ويتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من �إجمايل ر�سوم االمتياز يتم �إظهار �صايف مبلغ ر�سوم الإمتياز كجزء من تكاليف املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح رقم
.)32
 18-4المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة:




 التزام قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق.
 هناك �إحتمال وجود �إ�ستخدام للموارد لت�سوية الإلتزام يف امل�ستقبل و
 �إمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.
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 19-4مخصص ردم وإغالق المناجم و إعادة التسوية

تتطلب �أعمال التنقيب و�أن�شطة اال�ستخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�صة باملجموعة �إلى التزامات لردم و�إغالق مواقع املناجم و�إعادة الت�سوية .حتتوي �أعمال �إغالق
وردم املناجم و�إعادة الت�سوية على نزع وتفكيك ومعاجلة والتخل�ص من املواد املتبقية (�إعادة ت�سوية املوقع والأر�ض) .تخ�ضع هذه الإعمال والتكاليف امل�صاحبة
لها ملتطلبات الأنظمة والقوانني احلالية ذات العالقة.
يتم قيد خم�ص�ص لتكاليف كل برنامج �إغالق وردم املناجم و�إعادة الت�سوية عند بدء �أعمال التعدين وعند زيادة هذه التغريات البيئية خالل العمر الت�شغيلي يتم
تعديل املخ�ص�ص بالزيادة.
ت�شتمل التكاليف املقدرة ملخ�ص�ص الردم والإغالق و�إعادة الت�سوية على جميع الأعمال املتوقع حدوثها تدريجي ًا وعند الإغالق نتيجة �أعمال التعدين خالل الفرتة
املالية .يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري املتوقعة كالتلوث الناجت من التخل�ص غري املخطط له كم�صروف والتزام عند احتمال حدوثها و�إمكانية
تقديرها ب�شكل يعتمد عليه .يعتمد توقيت التكاليف الفعلية للردم والإغالق و�إعادة الت�سوية على عدة عوامل:
  العمر االفرتا�ضي للمنجم،
  �شروط رخ�صة الت�شغيل،
  البيئة التي يعمل بها املنجم.
يتم ر�سملة هذه التكاليف املقدرة بالكامل كجزء من املمتلكات والآالت واملعدات �ضمن جمموعة موجودات املناجم و�إطفائها وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت ملدة
م�ساوية للعمر املتوقع للمنجم� .إن التعديالت على التكاليف املقدرة وتوقيت الردم والإغالق و�إعادة الت�سوية امل�ستقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور
االعتيادية اخلا�ضعة للحكم وللتقديرات اجلوهرية.
تتلخ�ص العوامل ذات الت�أثري على هذه التغريات مبا يلي:
  تعديل تقدير االحتياطيات واملوارد والعمر الت�شغيلي.
  التطوير يف التقنية.
  متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات الإدارة البيئية.
  التغريات يف �أ�س�س التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها ت�أثريات الت�ضخم.
خالل ال�سنوات ال�سابقة ،كانت جميع تكاليف ردم و �إغالق املناجم و �إعادة الت�سوية تتم ر�سملتها ( �سواء �ضمن تكاليف ما قبل الت�شغيل �أو النفقات امل�ؤجلة) ثم
�إطفائها ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على العمر املتوقع للمنجم ب�شرط �أن ال يزيد ذلك عن �سبع �سنوات .ونتيجة للتغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية املو�ضح يف
�إي�ضاح  8-4خالل الربع املنتهي يف  31دي�سمرب  ،2011ف�أن هذه التكاليف املر�سملة و املتعلقة بردم و �إغالق املناجم و�إعادة الت�أهيل �سيتم �إطفائها خالل العمر
املتبقى للمناجم.
اليعترب �أثر التغيري املذكور يف ال�سيا�سة املحا�سبية �أعاله جوهريا على القوائم املالية املوحدة املرفقة ويتعلق ب�سنة �سابقة.
 20-4مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم قيد خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �شروط �أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على �أ�سا�س
القيمة احلالية للمكاف�أة املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .يتم �إحت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية
اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وبدالت املوظفني الأخرية وعدد فرتات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
 21-4القروض

تقيد القرو�ض ب�شكل مبدئي باملتح�صالت امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف عملية الإقرتا�ض� ،إن وجدت .يتم ر�سملة تكاليف القرو�ض التي ترتبط مبا�شرة بال�شراء �أو
االن�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة كجزء من قيمة هذه املوجودات .يتم قيد تكاليف القرو�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
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(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 22-4تحقيق اإليرادات

يتم حتقيق الإيرادات عند توفر كافة ال�شروط التالية:
  عندما حتول املخاطر الهامة ومنافع ملكية املنتج �إلى امل�شرتي.
  ال حتتفظ ال�شركة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إلى احلد املرتبط عادة بوجود امللكية وال بالرقابة الفعالة على املنتجات املباعة.
  ميكن قيا�س مبلغ الإيراد ب�صورة موثوقة.
  �أن يكون من امل�ؤكد �أن تتدفق املنافع االقت�صادية املتعلقة بعملية البيع �إلى املجموعة.
  ميكن قيا�س التكاليف التي تكبدت �أو �سيتم تكبدها يف عملية البيع ب�صورة موثوقة.
يتم �إظهار الإيرادات بال�صايف بعد تنزيل اخل�صومات وم�صاريف النقل وبعد ا�ستبعاد عمليات البيع داخل املجموعة.
عادة ما تخ�ضع املبيعات �إلى تعديالت بنا ًء على فح�ص املنتجات من قبل العميل ،ويف هذه احلاالت ،تقيد املبيعات بدء ًا على �أ�سا�س تقديري با�ستخدام �أف�ضل
تقديرات املجموعة ملحتويات املعدن وتعدل الحق ًا.
يتم تخفي�ض تكاليف الإنتاج بالإيرادات الناجتة من مبيعات املنتجات امل�صاحبة.
تتمثل عوائد الإ�ستثمار يف الدخل من الودائع البنكية وتقيد وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق.
 23-4مصاريف بيع وتسويق

ت�شتمل م�صاريف البيع والت�سويق على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تكون بال�ضرورة مرتبطة بالتحديد بتكلفة املبيعات وفقا ملبادىء املحا�سبة املتعارف
عليها .توزع هذه التكاليف بني م�صروفات عمومية و�إدارية وتكاليف املبيعات� ،إن لزم الأمر ،بطريقة منتظمة.
 24-4المصاريف العمومية واإلدارية

ت�شتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تكون بال�ضرورة مرتبطة بالتحديد بتكلفة املبيعات وفقا ملبادىء املحا�سبة
املتعارف عليها .توزع هذه التكاليف بني م�صاريف البيع والت�سويق وتكاليف املبيعات� ،إن لزم الأمر ،بطريقة منتظمة.
 25-4برنامج خطة اإلدخار للموظفين

ا�ستناد ًا �إلى املادة رقم  137من نظام العمل واملادة رقم  76من اللوائح الداخلية لل�شركة واملعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ  6ربيع ثاين 1420هـ (املوافق 19
يوليو  )1999من قبل وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،طرحت ال�شركة برنامج خطة االدخار لت�شجيع املوظفني ال�سعوديني يف املجموعة على االدخار وا�ستثمار
مدخراتهم للإ�ستفادة منها وت�أمني م�ستقبلهم ول�ضمان ا�ستمرارهم يف العمل لدى ال�شركة.
تقت�صر امل�شاركة يف برنامج االدخار على املواطنني ال�سعوديني وباختيارهم ،على �أن ي�ساهم املوظف امل�شارك يف اخلطة بدفع ن�سبة ترتاوح من � ٪1إلى  ٪15كحد
�أق�صى من راتبه الأ�سا�سي وبحيث ال يقل اال�شرتاك عن مبلغ  300ريال �سعودي ،على �أن ت�ساهم املجموعة بدفع ن�سبة ثابتة قدرها  ٪10من ادخار املوظف ال�شهري
للفرتة الأولى ويتم زيادتها بن�سبة  ٪10للفرتة التي تليها حتى ت�صل ما ن�سبته  ٪100للفرتة العا�شرة .وتودع هذه املبالغ يف ح�ساب ادخار املوظف ويتم حتميل
م�ساهمة ال�شركة على قائمة الدخل املوحدة �شهري ًا على �أن يتم دفع م�ساهمة ال�شركة للموظف الحق ًا عند ا�ستقالته �أو �إنهاء خدماته.
 26-4عقود التأجير

ي�صنف عقد الت�أجري كعقد ت�أجري متويلي عندما تنقل �شروط الت�أجري جوهري ًا جميع خماطر ومنافع امللكية �إلى امل�ست�أجر .ت�صنف جميع الإيجارات الأخرى
ك�إيجارات ت�شغيلية .حت ّمل م�صاريف عقود الإيجارات الت�شغيلية على قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت وفق ًا ل�شروط الت�أجري الت�شغيلي.
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 -5تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات التي قد ت�ؤثر يف املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية
املوحدة والإي�ضاحات املرفقة حولها.يتم تقييم التقديرات والإفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وهي مبنية على خربة �سابقة وعوامل �أخرى تت�ضمن توقعات بالأحداث
امل�ستقبلية والتي تعترب منا�سبة للظروف .تقوم املجموعة بتقديرات وافرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل� .إن هذه التقديرات وفق ًا لتعريفها ،نادر ًا ما تت�ساوى مع النتائج
الفعلية.
تتمثل �أهم البنود والتي تتطلب ا�ستخدام الإدارة للتقديرات واالفرتا�ضات امل�ؤثرة فيما يلي:








 تقديرات االحتياطيات واملوارد،
 الأعمار االنتاجية االقت�صادية للممتلكات وامل�صنع واملعدات،
 الهبوط وعك�س الهبوط يف قيمة املوجودات،
 املخ�ص�صات،
 ردم املناجم وااللتزامات البيئية،
 الزكاة ،و
 االلتزامات املحتملة.

تقديرات االحتياطيات والموارد

هناك درجة من عدم الت�أكد بخ�صو�ص تقدير وت�صنيف االحتياطيات اخلام املعدنية وامل�ستويات املقابلة التي يتم التنقيب عنها واملخ�ص�صة لالنتاج امل�ستقبلي.
يجب اعتبار م�ستويات االحتياطيات اخلام املعدنية كتقديرات فقط �إلى �أن يتم تقرير وجتهيز االحتياطيات �أو اخلام املعدنية .كما تختلف كمية االحتياطيات اخلام
املعدنية مع اختالف عدة عوامل �أخرى� ،أ�سعار املعادن و�أ�سعار �صرف العمالت.
يتم حتديد تقديرات املجموعة لالحتياطيات املعدنية بنا ًء على �أ�سعار الإدارة لل�سلع على املدى الطويل وتوقعات ما �إذا كانت درجات القطع والتكاليف غري دقيقة.
ميكن �أن تت�أثر اجلدوى االقت�صادية للممتلكات �إذا ما حدث �أي تغري جوهري يف كميات االحتياطيات �أو الدرجة �أو ن�سبة تنقية ال�شوائب .بالإ�ضافة �إلى ذلك ال
يوجد ت�أكيد ب�أن ا�سرتدادات الذهب �أو ا�سرتدادات املعادن الأخرى يف االختبارات املعملية �صغرية املدى �سيتم تكرارها يف االختبارات كبرية املدى حتت ظروف
املوقع �أو �أثناء االنتاج.
من املمكن �أن تتطلب الظروف مراجعة التقديرات وذلك يف حالة التقلبات يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ونتائج التنقيب واختبارات ا�ستخراج املعادن واالنتاج
وتقييمات خطط التنقيب الالحقة لتاريخ التقدير .من املمكن �أال يكون حجم ودرجة االحتياطيات املنقب عنها واملجهزة وال معدل اال�ستمرار بنف�س ال�صورة
املتوقعة حالي ًا .من املمكن �أن ي�ؤدي �أي نق�صان جوهري يف تقديرات االحتياطيات املعدنية �أو اخلام املعدنية �أو قدرة املجموعة على ا�ستخراج هذه االحتياطيات
املعدنية �إلى ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة و�آفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
األعمار االنتاجية االقتصادية للممتلكات والمصنع والمعدات

يتم �إطفاء موجودات التعدين للمجموعة وامل�صنفة كممتلكات وم�صنع ومعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أعمارها االنتاجية االقت�صادية �أو العمر الإنتاجي
للمنجم� ،أيهما �أقل .عند حتديد العمر االنتاجي للمنجم ف�إنه يجب الأخذ يف االعتبار ب�أن االفرتا�ضات ال�صحيحة التي متت يف وقت التقدير من املمكن �أن تتغري
حينما تتوفر معلومات متعلقة جديدة.
تتمثل العوامل التي قد ت�ؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:






 التغريات يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة واملحتملة،
 درجة االحتياطيات املعدنية والتي تختلف جوهري ًا من وقت لآخر،
 الفروقات ما بني �أ�سعار ال�سلع احلقيقية و�أ�سعارها املتوقعة التي ت�ستخدم يف تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام،
 عوامل ت�شغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين ،و
 �أي تغريات يف امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية وم�صاريف التعدين والتجهيز وتكاليف اال�سرتداد و�أ�سعار اخل�صم و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية
قد ت�ؤدي �إلى نتائج �سلبية على اجلدوى االقت�صادية الحتياطيات اخلام.
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 -5تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة (تتمة)
�إن �أ ّي ًا من هذه التغريات ميكن �أن ت�ؤثر على الإطفاءات املحتملة ملوجودات املنجم وقيمها الدفرتية .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات
والآالت غري التعدينية ب�صورة دورية .تُبنى هذه املراجعة على احلالة احلالية للموجودات والفرتات املقدرة التي من خاللها �ست�ستمر هذه املوجودات يف جلب
منافع اقت�صادية للمجموعة.
هبوط وعكس هبوط قيمة الموجودات

تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة لتحديد �إذا ما كان هناك م�ؤ�شرات ت�شري ب�أن هذه املوجودات قد هبطت قيمتها �أو �أن هناك م�ؤ�شرات
ب�أن خ�سائر الهبوط يف القيمة والتي مت ت�سجيلها يف فرتات �سابقة مل تعد موجودة �أو انخف�ضت.
المخصصات

تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص ملخزون املواد اخلام الراكدة والبطيئة احلركة وكذلك لقطع الغيار .بلغ خم�ص�ص البنود الراكدة وبطيئة احلركة  19مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  19 :2011مليون ريال �سعودي) .ت�أخذ هذه التقديرات يف االعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكلفة املتعلقة مبا�شرة
بالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إلى املدى الذي ت�ؤكد فيه ب�أن ظروف هذه الأحداث ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
إغالق وردم المناجم وااللتزامات البيئية

تخ�ضع �أن�شطة املجموعة للتعدين واال�ستك�شاف لأنظمة ولوائح بيئية متعددة .تق ّيم املجموعة االلتزامات البيئية بنا ًء على فهم الإدارة للمتطلبات القانونية والتي
تختلف باختالف املناطق التي جتري عملياتها فيها و�شروط اتفاقيات الرتخي�ص والتقديرات الهند�سية .يتم تكوين خم�ص�ص لتكاليف التفكيك وت�سوية الأر�ض
حاملا ين�ش�أ االلتزام .كما �أن التكاليف الفعلية املتكبدة يف فرتات م�ستقبلية من املمكن �أن تختلف جوهري ًا عن املبالغ املخ�ص�صة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن التغريات
امل�ستقبلية للأنظمة واللوائح البيئية و�أعمار املناجم املقدرة و�أ�سعار اخل�صم من املمكن �أن ت�ؤثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�ص.
الزكاة

مت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2011سداد مبلغ  129مليون ريال �سعودي ومبلغ  186مليون ريال �سعودي
تتعلق بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011و  2010على التوايل مل�صلحة الزكاة والدخل ،ولكنه مل يتم بعد الإنتهاء من الربوط الزكوية من قبل امل�صلحة .وعند
وجود فروقات بني مبلغ الزكاة النهائية واملبالغ امل�سجلة مبدئي ًا ،ف�إنه يتم ت�سجيل هذه الفروقات يف خم�ص�ص الزكاة اخلا�ص يف الفرتة التي يتم حتديدها فيها.
االلتزامات المحتملة

يتم ت�سوية االلتزامات املحتملة ح�سب طبيعتها عندما حدوث �أو عدم حدوث حدث معني �أو جمموعة من الأحداث امل�ستقبلية .يتطلب تقدير هذه االلتزامات
ممار�سة �أحكام وعمل تقديرات لنتائج الأحداث امل�ستقبلية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 - 6المعلومات القطاعية
التقارير القطاعية

�أ) قطاع الأعمال
�إن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات �أوالعمليات �أو املن�ش�آت التي:
  تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
  تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من �أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع امل�صادر وتقييم الأداء.
  تتوفر حولها بيانات مالية ب�شكل منف�صل.
تت�ألف �أن�شطة املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:
  قطاع ال�شركة الأم :وي�شمل عمليات ال�شركة الأم وامل�شاريع حتت التطوير.
  قطاع الذهب :ويت�ألف من ن�شاط تعدين الذهب والذي يتم من خالل �شركة معادن للذهب واملعادن الأ�سا�سية وميار�س هذا القطاع ن�شاطه يف كل من
مناجم مهد الذهب واحلجار وبلغة والآمار وم�صنع معاجلة يف منجم ال�صخيربات واملوجودة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية.
  قطاع الفو�سفات :وي�شمل على �أن�شطة تعدين الفو�سفات وا�ستخال�ص الفو�سفات املر َكز وا�ستخدام املوارد الطبيعية من غاز طبيعي وكربيت لت�صنيع
«ثنائي فو�سفات الأمونيا» و «�أحادي فو�سفات الأمونيا» والأ�سمدة ومنتجات الأمونيا والتي تتم من خالل �شركة معادن للفو�سفات .بد�أ هذا القطاع
عملياته التجارية خالل الربع الأول من عام  ،2012يف ما عدا م�صنع الأمونيا والذي مت الإعالن عن بدء انتاجه التجاري يف � 1أكتوبر .2011
يقوم م�شروع �أم الوعال على ا�ستغالل الرت�سيبات الفو�سفاتية ملوقع اخلربة .وال يزال امل�شروع يف مرحلة درا�سة اجلدوى واملرحلة الهند�سية الأ�سا�سية.
  قطاع الألومنيوم :وي�شتمل على العمليات املتعلقة بتطوير منجم الألومنيوم� ،إعادة التقنية ،امل�صهر ،وم�صنع الدرفلة وحمطة الطاقة بغر�ض ت�صنيع
الألومنيوم واملنتجات املتعلقة بها .ويعترب هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.
�إن م�شروع ال�صودا الكاوية يتكون من عمليات تخت�ص بتطوير ال�صودا الكاوية والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني والالزمة لإنتاج مركزات ال�صودا الكاوية املركزة
والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل تلك املنتجات للإ�ستخدام يف معمل تكرير الألومينا يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ،ويتم بيع �أي فائ�ض
للأمونيا يف الأ�سواق الدولية واملحلية� .إن هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.
ي�شتمل م�شروع �صفائح ال�سيارات ال�صفائح املعاجلة وال�صفائح الغري معاجلة حراري ًا ،و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين� .إن هذا امل�شروع يف مرحلة
التطوير.




 قطاع املعادن ال�صناعية :وي�شمل خمتلف �أوجه الن�شاط املتعلق بتعدين املعادن ال�صناعية من خالل �شركة املعادن ال�صناعية والتي متار�س ن�شاطها
يف هذا القطاع يف منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية ،ومنجم املغنزايت عايل الدرجة وم�صنع
املعاجلة يف املدينة املنورة الذي بد�أ عملياته ب�شكل جزئي خالل عام .2011
 قطاع البنية التحتية :يتعلق بتطوير وبناء وتقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع يف اململكة العربية ال�سعودية.
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ممتلكات وم�صنع ومعدات

�صايف الربح ( /اخل�سارة) العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

الربح ( /اخل�سارة) الإجمايل

املبيعات

 31دي�سمرب 2011

جمموع املوجودات

ا�ستثمار يف م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة

�أ�صول غري ملمو�سة

�أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

ممتلكات وم�صنع ومعدات

�صايف الربح ( /اخل�سارة) العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

الربح ( /اخل�سارة) الإجمايل

املبيعات

 31دي�سمرب 2012

31

18

17

16

15

14

31

االي�ضاحات

 -6المعلومات القطاعية (تتمة)

108.655.397

()234.550.176

71.043.144

-

-

1.601.837.908

-

-

25.956.610

158.318.384

63.936.924

149.433.570

()337.303.294

33.353.175

-

-

ال�شركة الأم

136.801.387

391.374.105

3.896.593

526.740.239

865.751.039

1.866.925.056

-

-

127.306.058

406.709.436

60.705.472

128.430.478

440.540.927

8.894.264

595.718.308

1.001.542.755

الذهب

6.396.424.564

294.354.152

-

505.009.141

594.429.030

22.623.363.190

-

19.542.535

194.027.658

218.795.508

51.018.836

17.503.721.878

987.342.823

22.652.599

1.974.602.994

4.447.735.066

الفو�سفات

126.906

()4.139.716

-

-

-

27.568.286.030

444.851.735

-

67.970.890

21.830.613.308

624.992.615

1.757.954

()11.266.032

-

-

-

الألومنيوم

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

253.594.897

19.735.628

7.880

21.777.908

70.523.183

437.683.027

-

-

-

81.119.213

11.926.813

238.425.366

50.696.299

70.981

61.973.376

125.867.379

املعادن ال�صناعية

555.086.663

()53.459.189

208.188

()52.212.846

2.323.129

1.043.853.770

-

244.134.197

-

253.008.626

-

519.350.802

7.450.689.814

413.314.804

75.155.805

1.001.314.442

1.533.026.381

55.141.948.981

444.851.735

263.676.732

415.261.216

22.948.564.475

812.580.660

1.090.943.970

65.025.678

2.594.226.310

18.541.120.048

()39.066.753

54.659

()38.068.368

1.510.183

5.576.655.383

البنية التحتية

املجموع

389

18

17

16

15

4.751.093.751

-

-

62.130

16.380.365

16.430.379

ال�شركة الأم

1.310.426.260

-

-

61.143.912

19.134.128

69.299.069

الذهب

21.749.632.574

-

12.334.823

82.124.266

11.929.079.149

46.604.131

الفو�سفات

14.550.923.434

448.154.100

-

-

9.966.403.230

210.020.943

الألومنيوم

391.648.376

-

-

-

74.335.961

14.440.394

املعادن ال�صناعية

820.001.005

448.154.100

12.334.823

143.330.308

22.227.549.345

43.573.725.400

-

-

-

222.216.512

-

املجموع

356.794.916

البنية التحتية

�إن اخل�سائر( الإجمالية /ال�صافية ) العائدة لقطاع البنية التحتية بعد قيود التوحيد لإ�ستبعاد الإيرادات الناجتة من �شركتي معادن للفو�سفات ومعادن للأملونيوم مبوجب اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض.

�إن �صايف اخل�سارة من قطاع ال�شركة الأم ال ي�شمل احل�صة يف �أرباح ال�شركات التابعة ،كما �أن �إجمايل املوجودات لهذا القطاع ال ي�شمل �أر�صدة اال�ستثمارات املتعلقة بال�شركات التابعة.

جمموع املوجودات

ا�ستثمار يف م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة

�أ�صول غري ملمو�سة

تكاليف التقييم والإ�ستك�شاف

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

14

االي�ضاحات

 -6المعلومات القطاعية (تتمة)

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

390

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -6المعلومات القطاعية (تتمة)
ب) القطاع الجغرافي

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة تدر �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن
تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى .تقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -7نقد وما يعادله
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهرمن تاريخ اقتنائها

4.328.500.000

4.241.502.076

نقد و�أر�صدة لدى البنوك -غري مقيدة

1.420.328.641

413.767.991

نقد و�أر�صدة لدى البنوك -مقيدة

426.385.159

389.208.114

املجموع

6.175.213.800

5.044.478.181

يرتبط النقد والأر�صدة لدى البنوك املقيدة مبا يلي:
نقد جممع بح�سابات �إدخار للموظفني ح�سب برنامج الإدخار (�إي�ضاح رقم  25-4و )2-24

15.006.007

9.703.962

اجمايل النقد يف �إحتياطي خدمة الدين واملحتجز للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ
الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية) (�إي�ضاح رقم )2-25

411.379.152

379.504.152

املجموع

426.385.159

389.208.114

 -8استثمارات قصيرة األجل
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها

3.053.763.250

6.161.941.743

عوائد ا�ستثمارات م�ستحقة

17.585.197

19.143.764

3.071.348.447

6.181.085.507

تدر اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عائد مايل على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.
 -9ذمم مدينة تجارية وأخرى
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

جتارية

555.056.298

470.757.985

�أخرى

7.984.598

10.756.225

املجموع

563.040.896

481.514.210

يت�ضمن ر�صيد ذمم مدينة جتارية ما يلي:
مبالغ مطلوبة من �شركة �سابك (�إي�ضاح رقم )2-39

446.823.500

280.596.018

مبالغ مطلوبة من �سامابكو (�إي�ضاح رقم )2-39

47.994.670

47.593.280
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -10مخزون
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�أعمال حتت التنفيذ ب�صايف تكلفة الإنتاج

140.764.639

167.678.842

ب�ضاعة تامة جاهزة للبيع

331.156.109

136.744.262

خمزون خام مرتاكم

66.132.540

49.575.143

منتجات م�صاحبة

11.779.907

21.687.342

جمموع املخزون

549.833.195

375.685.589

قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة

321.533.420

121.271.152

خم�ص�ص قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة

()18.671.349

()18.822.654

املجموع اجلزئي

302.862.071

102.448.498

مواد خام

237.239.111

83.662.585

جمموع قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة

540.101.182

186.111.083

املجموع

1.089.934.377

561.796.672

يتعلق معظم خمزون قطع الغيار بامل�صنع والآالت ،وعليه ف�إنه من املتوقع �أن يتم ا�ستخدامه خالل فرتة ال تزيد عن �سنة واحدة.
تتكون احلركة يف خم�ص�ص املخزون الراكد مما يلي:
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

 1يناير

18.822.654

23.044.672

عك�س خم�ص�ص املخزون الراكد (�إي�ضاح رقم )32

()151.305

()4.222.018

 31دي�سمرب

18.671.349

18.822.654

 -11دفعات ومدفوعات مقدمة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

اجلزء املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني

30.350.815

16.883.477

دفعات للموظفني

20.860.733

19.399.992

مدفوعات مقدمة �أخرى

42.898.827

5.590.218

املجموع اجلزئي

94.110.375

41.873.687

اجلزء غري املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني

703.059.138

618.930.504

مدفوعات مقدمة �أخرى

19.187.082

5.193.333

املجموع اجلزئي

722.246.220

624.123.837

املجموع

816.356.595

665.997.524
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -11دفعات ومدفوعات مقدمة (تتمة)
متثل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا ب�شكل �أ�سا�سي مبالغ مدفوعة مقدم ًا من قبل �شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن البوك�سايت
واالمونيا و�شركة معادن للفو�سفات تتعلق ب�أعمال تطوير موقعها.
بلغ اجلزء غري املتداول من دفعات مقدمة للمقاولني من �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن البوك�سايت
واالمونيا  628.892.401ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  609.166.722 :2011ريال �سعودي) واملرهونة ك�ضمان للمقر�ضني مبوجب
اتفاقية التمويل امل�شرتكة (�إي�ضاح رقم )5-25
 -12مطلوبات من الدولة
ميثل ر�صيد املطلوبات من الدولة والبالغ  61.045.987ريال �سعودي ،والظاهر يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،التكاليف التي مت تكبدها لتمويل درا�سات
اجلدوى مل�شروع خط ال�سكك احلديدية الرابط ما بني املنطقة ال�شمالية (اجلالميد) وم�صنع الأ�سمدة يف ر�أ�س اخلري .ولقد مت �إ�سرتجاع املبلغ بالكامل يف 13
يوليو .2011
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 31دي�سمرب 2012

تعديالت � /شطب

نفقات م�ؤجلة لإغالق و ردم املناجم و�إعادة
الت�سوية

حم ّول الى �أ�صول غري ملمو�سة*

حم ّول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

اال�ضافات خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2011

تعديالت � /شطب

نفقات م�ؤجلة لإغالق و ردم املناجم و�إعادة
الت�سوية

حم ّول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

حم ّول من تكاليف قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

اال�ضافات خالل ال�سنة

 1يناير 2011

التكلفة

23

17

15

23

15

14

الإي�ضاحات

61.550.000

-

-

-

-

39.000.000

22.550.000

-

-

-

-

-

22.550.000

�أرا�ضي

 -13الممتلكات والمصنع والمعدات

64.763.264

-

1.550.000

-

-

-

63.213.264

-

500.000

-

62.713.264

-

-

موجودات املناجم

22.427.750

()677.249

-

-

585.174

-

22.519.825

()4.800.226

-

2.480.039

-

-

24.840.012

�سيارات

212.135.107

()225.435

-

-

2.278.004

-

210.082.538

()7.619.032

-

151.497.824

-

-

66.203.746

معدات ثقيلة

18.771.450.803

()281.524

-

-

11.800.411.400

-

6.971.320.927

()2.002.846

-

6.617.271.169

-

-

356.052.604

م�صنع ومرافق تر�شيح
اخلام

668.081.379

1.407.659

-

-

334.917.835

-

331.755.885

()92.500

-

225.499.837

-

-

106.348.548

مبان ــي

420.470.844

()51.000

-

()207.804.853

34.525.257

-

593.801.440

()3.934.960

-

371.073.126

-

4.852.122

221.811.152

�أعمال مدنية

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

88.316.675

()247.227

-

-

34.246.221

-

54.317.681

()1.686.374

-

24.599.632

-

-

31.404.423

معدات �أخرى

30.747.862

()15.175.585

-

-

2.407.240

-

43.516.207

()1.204.967

-

15.750.840

-

-

28.970.334

معدات مكتبية

36.716.961

()2.068.776

-

-

14.907.069

-

23.878.668

()2.742.298

-

10.730.554

-

-

15.890.412

20.376.660.645

()17.319.137

1.550.000

()207.804.853

12.224.278.200

39.000.000

8.336.956.435

()24.083.203

500.000

7.418.903.021

62.713.264

4.852.122

874.071.231

�أثاث وتركيبات

املجموع
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17

14

61.550.000

22.550.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.130.697

24.633.649

42.632.567

-

-

4.052.952

38.579.615

-

38.579.615

-

-

1.013.146

1.774.244

21.414.604

()751.467

-

1.420.490

20.745.581

()6.289.625

-

2.518.880

24.516.326

�سيارات

151.118.949

163.686.264

61.016.158

()197.209

-

14.817.093

46.396.274

()2.942.296

-

13.627.424

35.711.146

معدات ثقيلة

17.457.696.025

6.552.669.155

1.313.754.778

()273.708

-

895.376.714

418.651.772

()254.814

-

110.879.166

308.027.420

م�صنع ومرافق
تر�شيح اخلام

570.033.594

265.253.707

98.047.785

1.407.659

-

30.137.948

66.502.178

()92.500

-

20.682.785

45.911.893

مبان ــي

193.444.076

364.247.921

227.026.768

()1.063

()17.017.278

14.491.590

229.553.519

()3.066.098

-

35.990.749

196.628.868

�أعمال مدنية

48.765.576

27.712.580

39.551.099

()221.762

-

13.167.760

26.605.101

()604.726

-

9.786.238

17.423.589

معدات �أخرى

13.481.284

16.198.573

17.266.578

()15.038.966

-

4.987.910

27.317.634

()1.283.966

-

5.059.420

23.542.180

معدات مكتبية

21.886.701

11.963.721

14.830.260

()2.279.124

-

5.194.437

11.914.947

()575.879

18.541.120.048

7.450.689.814

1.835.540.597

()17.355.640

()17.017.278

983.646.894

886.266.621

38.579.615

201.312.123

()15.109.904

-

2.767.461

9.723.365

661.484.787

�أثاث وتركيبات

املجموع

*املح ّول �إلى �أ�صول غري ملمو�سة ي�شمل الأعمال املدنية و �أ�صول املعدات الأ�سا�سية الواقعة يف الأماكن العامة خارج م�شاريع �شركة معادن التي مت حتويلها ،ب�صايف القيمة الدفرتية للهيئة امللكية للجبيل وينبع مبوجب اتفاقية التنفيذ بني �شركة معادن للبنية التحتية والهيئة امللكية للجبيل وينبع .ومبوجب فقرة اتفاقية التنفيذ ،ف�إن
�شركة معادن للبنية التحتية حتتفظ بحقها الكامل غري املقيد ال�ستخدام هذه الأ�صول املعينة ملدة  35عاما ،مبوجب اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض ف�إن التكلفة املتعلقة بحق الإ�ستخدام يتم �إطفاءها على الفرتة املتبقية من اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض.

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�صايف القيمة الدفرتية

 31دي�سمرب 2012

تعديالت � /شطب

حم ّول الى �أ�صول غري ملمو�سة*

املح ّمل خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2011

تعديالت � /شطب

حم ّول من تكاليف قبل الت�شغيل ونفقات
م�ؤجلة

املح ّمل خالل ال�سنة

 1يناير 2011

اال�ستهالكات املرتاكمة

الإي�ضاحات

�أرا�ضي

�أ�صول املناجم

 -13الممتلكات والمصنع والمعدات (تتمة)

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -13الممتلكات والمصنع والمعدات (تتمة)
مت رهن ممتلكات وم�صنع ومعدات �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم والتي تبلغ قيمتها الدفرتية  17.503.721.878ريال �سعودي و1.745.322
ريال �سعودي ،على التوايل ( 31دي�سمرب  6.396.424.564 :2011ريال �سعودي و 126.906ريال �سعودي على التوايل) ك�ضمان للدائنني �ضمن اتفاقية متويل
موحدة ال�شروط (�إي�ضاح رقم .)5 – 25
لل�سنة املنتهية يف

�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012
توزيع اال�ستهالك املح ّمل خالل ال�سنة
املح ّمل علي �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

15

-

27.161.818

املح ّمل على تكلفة املبيعات

32

971.177.233

167.185.259

املح ّمل على امل�صاريف الإدارية والعمومية

34

12.469.661

6.965.046

983.646.894

201.312.123

املجموع

 -14تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة
ال�شركة الأم

الإي�ضاحات

الفو�سفات

الذهب

املعادن
ال�صناعية

الألومنيوم

املجموع

التكلفة
 1يناير 2011

32.274.486

185.990.453

89.646.353

7.080.197

16.947.780

331.939.269

�إ�ضافات خالل ال�سنة

10.278.721

25.649.769

-

234.880.633

734.592

271.543.715

م�صاريف تنقية متكبدة خالل ال�سنة

-

-

25.267.049

-

-

25.267.049

حتويل م�صاريف تنقية م�ؤجلة الى تكلفة
الإنتاج خالل ال�سنة

-

-

()27.003.183

-

-

()27.003.183

-

()62.713.264

-

-

-

()62.713.264

حتويالت الى املمتلكات و امل�صنع واملعدات

13

(موجودات التنقيب)
-

-

-

()31.939.887

-

()31.939.887

حتويالت الى �شركة �سامابكو

1-18

تعديالت

-

-

()41.306.088

-

-

()41.306.088

 31دي�سمرب 2011

42.553.207

148.926.958

46.604.131

210.020.943

17.682.372

465.787.611

�إ�ضافات خالل ال�سنة

48.634.557

12.887.200

21.690.569

414.971.672

-

498.183.998

()12.042.230

42.772.606

م�صاريف تنقية متكبدة  /معدلة خالل
ال�سنة
حتويالت الى �أعمال ر�أ�سمالية حتت
التنفيذ
 31دي�سمرب 2012

15

30.730.376

-

-

()8.757.965

-

-

()8.757.965

91.187.764

149.771.928

102.309.341

624.992.615

17.682.372

985.944.020

396

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -14تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة (تتمة)
ال�شركة الأم

الإي�ضاحات

الذهب

الألومنيوم

الفو�سفات

املجموع

املعادن
ال�صناعية

الإطفاء
 1يناير 2011

23.747.135

101.747.762

-

-

1.919.874

127.414.771

املحمل خالل ال�سنة

2.375.693

16.459.742

-

-

1.322.104

20.157.539

-

()38.579.615

-

-

-

()38.579.615

 31دي�سمرب 2011

26.122.828

79.627.889

-

-

3.241.978

108.992.695

املحمل خالل ال�سنة

1.128.012

6.660.364

12.452.450

-

2.513.581

22.754.407

-

2.778.203

38.838.055

-

-

41.616.258

27.250.840

89.066.456

51.290.505

-

5.755.559

173.363.360

حتويالت الى املمتلكات و امل�صنع واملعدات
(موجودات التنقيب)

حتويل م�صاريف تنقية م�ؤجلة الى تكلفة املبيعات
خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012

13

32

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2011

16.430.379

69.299.069

46.604.131

210.020.943

14.440.394

356.794.916

 31دي�سمرب 2012

63.936.924

60.705.472

51.018.836

624.992.615

11.926.813

812.580.660

مت رهن النفقات قبل الت�شغيل و النفقات امل�ؤجلة ل�شركة الفو�سفات و�شركة معادن للأملونيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والأملونيا ب�صايف
القيمة الدفرتية قبل قيود الإ�ستبعاد للتوحيد كما يف  31دي�سمرب  2012والبالغة  860.896.962ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  399.184.316 :2011ريال �سعودي)
ك�ضمان للمقر�ضني ح�سب اتفاقية متويل موحدة ال�شروط (�إي�ضاح رقم .)5-25
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة نتيجة لأن�شطة التطوير ك�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ بعد نهاية عمليات املراجعة الهند�سية
ذات ال�صلة.
لل�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب

�إي�ضاحات
2012

2011

توزيع الإطفاء املرتاكم لل�سنة
املح ّمل على تكلفة املبيعات

32

21.353.582

15.656.130

املح ّمل على امل�صاريف الإدارية والعمومية

34

1.400.825

4.501.409

22.754.407

20.157.539

املجموع
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17

16

14

13

1-18

13

13

الإي�ضاحات

-

-

158.318.384

-

-

-

-

()9.953.048

151.891.067

16.380.365

-

-

-

()48.595.855

4.429.670

60.546.550

ال�شركة الأم

-

-

406.709.436

-

-

362.023.888

-

()30.125.060

55.676.480

19.134.128

-

-

-

()37.228.223

34.569.606

21.792.745

الذهب

10.686.829

185.253.260

218.795.508

()46.523.650

()6.083.733

-

8.757.965

()12.001.261.231

334.827.008

11.929.079.149

()766.327.322

-

27.161.818

()6.475.270.753

1.079.357.738

18.064.157.668

الفو�سفات

748.207.331

381.898.232

21.830.613.308

-

-

-

-

-

11.864.210.078

9.966.403.230

-

()236.329.928

-

-

7.708.907.369

2.493.825.789

الألومنيوم

-

-

253.008.626

-

()65.038.026

-

-

()182.938.861

278.769.001

222.216.512

-

-

-

()604.261.391

93.484.425

732.993.478

758.894.160

567.151.492

22.948.564.475

()46.523.650

()71.121.759

362.023.888

8.757.965

()12.224.278.200

12.692.156.886

22.227.549.345

()771.962.872

()236.329.928

27.161.818

()7.418.903.021

8.946.939.150

21.680.644.198

-

-

81.119.213

-

-

-

-

-

6.783.252

74.335.961

()5.635.550

-

-

()253.546.799

26.190.342

307.327.968

املعادن ال�صناعية

البنية التحتية

املجموع

�إن تكاليف التمويل تخ�ص الأ�صول امل�ؤهلة .مت رهن �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ ل�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملونيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوكا�سيت والأملونيا ب�صايف قيمة دفرتية قبل قيود الإ�ستبعاد للتوحيد تبلغ
 22.124.961.806ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  21.970.996.357 :2011ريال �سعودي) ك�ضمان للمقر�ضني ح�سب �إتفاقية موحدة ال�شروط (�إي�ضاح رقم .)5 -25

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

تكاليف متويل مر�سملة كجزء من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

 31دي�سمرب 2012

قيد دائن لإيرادات ماقبل الت�شغيل التجاري �صايف من التكلفة

حم ّول الى �أ�صول غري ملمو�سة

حم ّول من �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم

حم ّول من تكاليف قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

حم ّول �إلى ممتلكات وم�صنع ومعدات

�إ�ضافات خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2011

قيد دائن لإيرادات ماقبل الت�شغيل التجاري �صايف من التكلفة

حتويالت �إالى �شركة �سامابكو

�إ�ستهالك مر�سمل خالل ال�سنة

حم ّول �إلى ممتلكات وم�صنع ومعدات

�إ�ضافات خالل ال�سنة

 1يناير 2011

التكلفة

 -15أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -15أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
لل�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب
2012

2011

تت�ألف �إيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري �صايف من تكاليف الإنتاج مما يلي:
�شركة معادن للفو�سفات
مبيعات الأمونيا من خالل �شركة �سابك� ،صايف من تكاليف الإنتاج

-

655.956.984

مبيعات ثنائي فو�سف�سات الأمونيوم� ،صايف من تكاليف الإنتاج

46.523.650

110.370.338

46.523.650

766.327.322

املجموع اجلزئي (�إي�ضاح رقم )1-39
�شركة معادن ال�صناعية
مبيعات املغني�سيا الكاويا� ،صايف من تكاليف الإنتاج
جمموع �إيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري �صايف من تكاليف الإنتاج
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-

5.635.550

46.523.650

771.962.872

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -16أصول اإلستكشاف والتقييم
�إي�ضاح

ال�شركة الأم

الذهب

الفو�سفات

املجموع

الألومنيوم

 1يناير 2011

-

21.287.483

73.027.728

-

94.315.211

ا�ضافات خالل ال�سنة

62.130

39.856.429

9.096.538

-

49.015.097

 31دي�سمرب 2011

62.130

61.143.912

82.124.266

-

143.330.308

ا�ضافات خالل ال�سنة

25.894.480

428.186.034

111.903.392

67.970.890

633.954.796

-

()362.023.888

-

-

()362.023.888

25.956.610

127.306.058

194.027.658

67.970.890

415.261.216

حمول الى �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

15

 31دي�سمرب 2012

 -17أصول غير ملموسة
الفو�سفات

اي�ضاحات

املجموع

البنية التحتية

التكلفة
 1يناير 2011

10.343.125

-

10.343.125

ا�ضافات خالل ال�سنة

1.991.698

-

1.991.698

 31دي�سمرب 2011

12.334.823

-

12.334.823

ا�ضافات خالل ال�سنة

5.511.079

-

5.511.079

حم ّول من ممتلكات وم�صنع ومعدات

13

-

207.804.853

207.804.853

حم ّول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

15

6.083.733

65.038.026

71.121.759

23.929.635

272.842.879

296.772.514

 31دي�سمرب 2012
جم َمع الإطفاء
 1يناير 2011

-

-

-

املحمل خالل ال�سنة

-

-

-

 31دي�سمرب 2011

-

-

-

حم ّول من ممتلكات وم�صنع ومعدات

13

-

17.017.278

17.017.278

املحمل خالل ال�سنة

32

4.387.100

11.691.404

16.078.504

4.387.100

28.708.682

33.095.782

 31دي�سمرب 2012
�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2011

12.334.823

-

12.334.823

 31دي�سمرب 2012

19.542.535

244.134.197

263.676.732

400

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -18إستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�إ�ستثمار يف  %50من ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع– ل�شركة �سامابكو بالتكلفة (اي�ضاح رقم )1-18

450.000.000

450.000.000

ح�صة ال�شركة يف �صايف اخل�سارة املجمعة خالل ال�سنة  /الفرتة منذ الت�أ�سي�س (� 14أغ�سط�س ( )2011اي�ضاح رقم )2-18

()5.148.265

()1.845.900

املجموع

444.851.735

448.154.100

 1-18اإلستثمار في  %50من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سامابكو
م�ساهمات عينية:
نفقات ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة (�إي�ضاح رقم )14

31.939.887

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم )15

236.329.928

نقد مدفوع

181.730.185

املجموع

450.000.000

 2-18الحصة في صافي الربح(/الخسارة) المتراكمة من المشروع تحت سيطرة مشتركة
لل�سنة املنتهية يف

لل�سنة املنتهية يف

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

 1يناير  14 /اغ�سط�س  – 2011تاريخ الت�أ�سي�س

()1.845.900

-

احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة  /الفرتة منذ الت�أ�سي�س

()3.302.365

()1.845.900

املجموع

()5.148.265

()1.845.900

 -19مطلوبات مشاريع وأخرى
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

م�شاريع

1.692.992.140

1.014.225.034

جتارية

254.808.261

303.112.761

�أخرى

63.650.344

15.157.250

املجموع

2.011.450.745

1.332.495.045

تتمثل ذمم امل�شاريع الدائنة ب�شكل رئي�سي من تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا
و�شركة معادن للفو�سفات.
ت�شمل الأر�صدة الدائنة الأخرى  38مليون ريال �سعودي متثل م�ساهمات من قبل �أحد مقاويل �شركة معادن للألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف �إن�شاء �صندوق
للم�س�ؤولية االجتماعية لتنمية م�شروع للمجتمع� .إن املبلغ الذي مت ا�ستالمه غري قابل للإ�سرتداد.

401

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -20مصاريف مستحقة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

م�شاريع

2.224.323.712

1.383.055.563

جتارية

412.058.437

46.043.704

موظفني

107.095.483

48.590.838

نفقات مالية

89.687.500

-

م�صاريف م�ستحقة – �ألكوا (�إي�ضاح رقم )2-39

72.646.789

25.735.824

املجموع

2.905.811.921

1.503.425.929

متثل امل�صاريف امل�ستحقة اخلا�صة بامل�شاريع ب�شكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت
وااللومينا و�شركة معادن للفو�سفات.
متثل امل�صاريف امل�ستحقة ل�شركة �ألكوا امل�صاريف املتعلقة باملوظفني وم�صاريف م�ستحقة �أخرى متعلقة مبوظفي �ألكوا امل�ستخدمني يف �شركة معادن للألومنيوم
و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا.
 -21الزكاة
 1-21مكونات الوعاء الزكوي

تتكون �أهم عنا�صر الوعاء الزكوي لكل �شركة مبوجب �أنظمة الزكاة و�ضريبة الدخل مما يلي:
  حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة،
  املخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة،
  قرو�ض طويلة الأجل،
  �صايف الربح املعدّل،
  ممتلكات وم�صنع ومعدات ب�صايف القيمة الدفرتية،
  تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة ب�صايف القيمة الدفرتية،
  تكاليف �أعمال ر�أ�سمالية ب�صايف القيمة الدفرتية،
  تكاليف �أ�صول الإ�ستك�شاف والتقييم ب�صايف القيمة الدفرتية،
  تكاليف �أ�صول غري ملمو�سة ب�صايف القيمة الدفرتية،
  تكاليف �إ�ستثمار يف م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة بالقيمة الدفرتية ،و
  بع�ض العنا�صر الأخرى.
حتت�سب الزكاة بن�سبة  % 2.5على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الربح املعدّل� ،أيهما �أعلى.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك
 2-21الزكاة المستحقة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

 1يناير

141.108.124

207.342.181

خم�ص�ص الزكاة

51.713.294

119.547.535

لل�سنة احلالية

63.600.191

141.108.124

زيادة خم�ص�ص ال�سنة ال�سابقة

()11.886.897

()21.560.589

املدفوع خالل ال�سنة �إلى م�صلحة الزكاة والدخل

()129.221.227

()185.781.592

 31دي�سمرب

63.600.191

141.108.124

يتكون خم�ص�ص الزكاة لل�سنة مما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

�شركة التعدين العربية ال�سعودية

15.342.952

107.336.047

�شركة معادن للفو�سفات

25.793.837

12.122.621

�شركة معادن للذهب واملعادن الأ�سا�سية (�إي�ضاح رقم )2-22

18.662.794

19.657.487

�شركة معادن ال�صناعية

1.010.423

757.055

�شركة معادن للبنية التحتية

2.790.185

1.234.914

املجموع

63.600.191

141.108.124

 3-21وضع الربوط النهائية

ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على �شهادات زكاة م�ؤقتة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2010مل تقم م�صلحة الزكاة والدخل بعد ب�إنهاء الربوط الزكوية.
 -22رسوم امتياز دائنة
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2012

2011

 1يناير

83.433.989

54.454.280

خم�ص�ص ر�سوم امتياز (�إي�ضاح رقم )32

92.603.068

85.032.887

لل�سنة احلالية (�إي�ضاح رقم )1-22

91.428.507

83.810.743

نق�ص املخ�ص�ص يف ال�سنة ال�سابقة

1.174.561

1.222.144

املدفوع خالل ال�سنة الى م�صلحة الزكاة والدخل

()84.520.304

()56.053.178

 31دي�سمرب

91.516.753

83.433.989
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

بنا ًء على نظام التعدين ال�سعودي اجلديد ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر  ،)2004يتوجب على املجموعة
دفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �صايف الربح ال�سنوي مبوجب ترخي�ص التعدين ،كما يعرف �أو ما يعادل �ضريبة الدخل الفعلية
املفرت�ضة بناءا على �صايف الربح ال�سنوي� ،أيهما �أقل� .سوف يتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ .ونتيجة لذلك:



 ف�إن الإيرادات من مناجم الفو�سفات والذهب والبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني تخ�ضع لر�سوم االمتياز والتي تظهر كجزء من تكلفة املبيعات
يف قائمة الدخل املوحدة.
 للبوك�سايت منخف�ض الدرجة ،والكاولني واملغنزايت يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة للطن كر�سوم �إمتياز.

 1-22يتكون مخصص رسوم االمتياز مما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2012
مناجم الذهب (�إي�ضاح رقم )2-22

89.952.213

82.676.088

بوك�سايت منخف�ض الدرجة

1.252.414

1.120.869

منجم الكاولني

102.740

13.786

منجم املغنزايت

121.140

-

 31دي�سمرب

91.428.507

83.810.743

 2-22يتم احتساب مخصص رسوم االمتياز الدائنة على مناجم الذهب كما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

�صايف الربح لل�سنة من املناجم العاملة قبل ر�سوم االمتياز والزكاة

549.947.699

494.301.675

 ٪25من �صايف الربح لل�سنة ،كما مت تعريفه

137.486.925

123.575.419

�ضريبة الدخل املقدّرة بواقع  ٪20على �صايف الربح لل�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة

108.615.007

102.333.575

املخ�ص�ص بنا ًء على طريقتي االحت�ساب ال�سابقتني� ،أيهما �أقل

108.615.007

102.333.575

خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح رقم )2-21

()18.662.794

()19.657.487

�صايف خم�ص�ص ر�سوم االمتياز لل�سنة

89.952.213

82.676.088
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -23مخصص ردم وإغالق مناجم وإعادة التسوية
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2012

2011

مناجم الذهب (�إي�ضاح رقم )1-23

88.693.156

90.384.799

مناجم البوك�سايت املنخف�ض الرتكيز و الكاولني (�إي�ضاح رقم )2-23

2.050.000

500.000

املجموع

90.743.156

90.884.799

تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص ردم و�إغالق مناجم و�إعادة الت�سوية لكل منجم بالإ�ضافة �إلى فرتة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع للإغالق فيما يلي:
 1 -23مناجم الذهب
منجم املهد

احلجار
منجم ّ

منجم
ال�صخيربات*

منجم بلغة

اجمايل

منجم الآمار

 1يناير 2011

24.197.336

11.380.823

20.467.221

21.661.407

13.217.044

90.923.831

اال�ستخدام خالل ال�سنة

()440.425

()98.607

-

-

-

()539.032

 31دي�سمرب 2011

23.756.911

11.282.216

20.467.221

21.661.407

13.217.044

90.384.799

الإ�ستخدام خالل ال�سنة

()1.320.627

()371.016

-

-

-

()1.691.643

 31دي�سمرب 2012

22.436.284

10.911.200

20.467.221

21.661.407

13.217.044

88.693.156

تاريخ بدء الإنتاج التجاري

1988

2001

*1991

2001

2008

التاريخ املتوقع للإغالق

2016

2013

2015

2017

2018

* توقف منجم ال�صخيربات عن �أن�شطة التعدين وتقت�صر العمليات احلالية على معاجلة اخلام املح ّول من منجم بلغة.

 2-23مناجم البوكسايت منخفض التركيز و الكاولين
�إي�ضاح

منجم الزبرية

منجم الغزالة

-

-

-

300.000

200.000

500.000

300.000

200.000

500.000

1.300.000

250.000

1.550.000

 31دي�سمرب 2012

1.600.000

450.000

2.050.000

تاريخ بدء الإنتاج التجاري

2008

2011

التاريخ املتوقع للإغالق

2026

2028

 1يناير 2011
13

خم�ص�ص ال�سنة
 31دي�سمرب 2011

13

خم�ص�ص ال�سنة

املجموع

ميثل خم�ص�ص �إغالق وردم املنجم و�إعادة الت�سوية كامل تكاليف الإغالق والردم و�إعادة الت�سوية املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم العاملة� ،إعتماد ًا
على املعلومات املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .رمبا تكون التغريات امل�ستقبلية� ،إن وجدت� ،سواء ًا يف الأنظمة �أو تقديرات التكلفة
جوهرية و�سيتم �إثباتها عند حتديدها .يتعلق خم�ص�ص �إغالق وردم املنجم و�إعادة الت�سوية لن�شاط املجموعة اخلا�ص يف جمال التعدين عن الذهب و البوك�سايت
منخف�ض الرتكيز والكاولني فقط وال ي�شمل م�شروع الألومنيوم حيث ال يزال يف مرحلة التطوير حالي ًا .يتم العمل حالي ًا على حتديث خم�ص�ص ردم و�إغالق املناجم
و�إعادة الت�سوية كما يف ذلك عمليات تفكيك املرافق و�إيقاف الأعمال والتخل�ص من النفايات و�إعادة ت�أهيل املوقع والأر�ض.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -24مزايا الموظفين
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح رقم )1-24

155.949.095

129.811.062

خطة الإدخار للموظفني (�إي�ضاحي رقم  7و )2-24

15.006.007

9.703.962

املجموع

170.955.102

139.515.024

 1-24مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2012
 1يناير

129.811.062

104.607.572

خم�ص�ص خالل ال�سنة

41.252.535

35.231.278

املدفوع خالل ال�سنة

()15.114.502

()10.027.788

 31دي�سمرب

155.949.095

129.811.062

 2-24برنامج اإلدخار للموظفين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2012
 1يناير

9.703.962

4.736.732

م�ساهمات خالل ال�سنة

13.100.119

8.451.955

امل�سحوبات خالل ال�سنة

()7.798.074

()3.484.725

 31دي�سمرب

15.006.007

9.703.962
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -25قروض طويلة األجل
 1-25تسهيالت معتمدة

وقعت �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن لاللومنيوم و�شركة معادن للدرفلة �إتفاقية متويل موحدة ال�شروط (“الإتفاقية”) مع �صندوق اال�ستثمارات العامة
وحتالف من امل�ؤ�س�سات املالية كما يلي:

�صندوق اال�ستثمارات العامة

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة معادن للألومنيوم

�شركة معادن للدرفلة

�شركة معادن
للبوك�سايت والأملونيا

ت�سهيالت ممنوحة يف

ت�سهيالت ممنوحة يف

ت�سهيالت ممنوحة يف

ت�سهيالت ممنوحة يف

 15يونيو 2008

 30نوفمرب 2010

 30نوفمرب 2010

 27نوفمرب 2011

4.000.001.250

4.875.000.000

3.078.750.000

3.750.000.000

املجموع

15.703.751.250

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
لل�شراء*

4.269.892.500

5.047.500.000

1.041.000.000

2.690.700.000

13.049.092.500

ت�سهيل جتاري*

1.491.562.500

900.000.000

-

258.750.000

2.650.312.500

ت�سهيالت الراجحي

2.343.750.000

-

-

-

2.343.750.000

بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد

1.500.000.000

-

-

-

1.500.000.000

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

750.000.000

-

-

-

750.000.000

وكالة

-

787.500.000

-

768.750.000

1.556.250.000

املجموع اجلزئي

10.355.205.000

6.735.000.000

1.041.000.000

3.718.200.000

21.849.405.000

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

600.000.000

600.000.000

*600.000.000

600.000.000

2.400.000.000

جمموع الت�سهيالت املمنوحة

14.955.206.250

12.210.000.000

4.719.750.000

8.068.200.000

39.953.156.250

تن�ص اتفاقيات الت�سهيالت على �شروط معينة يجب االلتزام بها من قبل كل �شركة �أو كيان قانوين داخل املجموعة ويف حالة الوفاء بكافة ال�شروط ف�إن امل�ؤ�س�سات
املالية �سوف تقوم بتزويدهم بالقرو�ض طويلة الأجل وفق ًا لتلك ال�شروط وتت�ضمن:





 احلد من �إمكانية �شركة معادن للفو�سفات من احل�صول على ت�سهيالت �إ�ضافية �إال �إذا مت املوافقة عليها مبوجب االتفاقية.
 املحافظة على ن�سب مالية معينة
 حد �أعلى للم�صاريف الر�أ�سمالية
 حدود على مبالغ توزيعات الأرباح على ال�شركاء.

تسهيالت شركة معادن للفوسفات
*يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء لت�سهيل ال�شراء والت�سهيالت التجارية ،على التوايل.

تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم

يف  26نوفمرب ،2012 ،مت تعديل عقود ال�شراء بالدوالر والريال لزيادة قيمة الت�سهيالت .وفقا لذلك ،مت تعديل �أي�ضا �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط لتعك�س
ترتيب الت�سهيالت اجلديدة.
*يعمل بنك �ستاندرد �شارتد كوكيل متويل وكوكيل ت�سهيالت التجارية ،ويعمل بنك اجلزيرة كوكيل ت�سهيل �شراء بالدوالر االمريكي وبالريال ال�سعودي وكوكيل لت�سهيل وكالة بالدوالر وبالريال ال�سعودي ،ويعمل البنك
ال�سعودي الربيطاين املحدود للأوراق املالية كوكيل �ضمان خارجي ويعمل بنك الريا�ض فرع لندن كوكيل �ضمان ووكيل خارجي.
مالحظة :مت املوافقة على ت�سهيل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي من قبل جمل�س �إدارته يف � 16أغ�سط�س  2011على ان تخ�ضع ل�شروط معينة م�سبقة� .إن وال�شركة يف طور و�ضع اللم�سات الأخرية لبنود هذه
ال�شروط مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك
تسهيالت شركة معادن للدرفلة

البنك ال�سعودى الربيطانى لالئتمان املحدود يعمل كوكيل داخلى للت�سهيالت الإئتمانية وبنك الريا�ض فرع لندن يعمل كوكيل خارجي و�ضامن لتلك الت�سهيالت.
تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللمونيا.

تعمل ال�شركة على و�ضع اللم�سات الأخرية على ت�سهيل بالدوالر الأمريكي يبلغ  160مليون دوالر �أمريكي من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .ولقد �أ�صدر
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي خطاب �إلتزام مببلغ  240مليون دوالر �أمريكي� ،إال �أن ال�شركة مل ت�ؤكد قبولها لهذا الت�سهيل .وتتوقع ال�شركة �أن توفر مبلغ 160
مليون دوالر �أمريكي فقط .و�سيتم توقيع العقد الر�سمي لهذا الت�سهيل عندما ت�ؤكد ال�شركة ر�سمي ًا قبولها له من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
مل يتم ا�ستخدام �أية مبالغ من الت�سهيالت كما يف  31دي�سمرب .2012
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

يف  18دي�سمرب � 2012أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد وموافق لل�شريعة («�إتفاقية ت�سهيل مرابحة») و�إتفاقيات �أخرى ي�شار لها جمتمعة
(ب�إتفاقيات متويل) بلغت  9مليار ريال �سعودي .مت احل�صول على الت�سهيل من حتالف م�ؤ�س�سات مالية حملية ودولية مكون من امل�ؤ�س�سات املالية التالية:
  �شركة الراجحي امل�صرفية والإ�ستثمار
  البنك العربي الوطني
  بنك البالد
  بنك اجلزيرة
  البنك ال�سعودي الفرن�سي
  بنك جي بي مورجان ت�شي�س� ،إن �إيه ،فرع الريا�ض
  بنك الريا�ض
  جمموعة �سامبا املالية
  البنك الأهلي التجاري
  البنك ال�سعودي الربيطاين
  البنك ال�سعودي للإ�ستثمار
يعترب ت�سهيل التمويل التجاري متجدد بطبيعته وقد بقي غري م�ستخدم كما يف  31دي�سمرب .2012
ت�شمل ال�شروط اخلا�صة التعهدات وال�شروط املالية ما يلي ،فيما يتعلق بالقوائم املالية املفردة ل�شركة معادن:



 يجب �أال يقل معدل الأرباح قبل الفائدة وال�ضرائب والإ�ستهالك والإطفاء عن ثالثة �أ�ضعاف معدل الفائدة و�إال �سيتم التوقف عن توزيع الأرباح.
 يجب �أن ال تزيد �صايف ديون (ال�شركة الأم فقط) عن ثالثة �أ�ضعاف �صايف الرثوة امللمو�سة ويف حالة خمالفة ذلك ف�إن ال�شركة �سيكون لديها فرتة
ت�صحيح متتد حتى �ستة �أ�شهر �أو ت�سعة �أ�شهر يف حال قامت ال�شركة بت�صحيح تلك املخالفة من خالل عملية �إ�صدار حقوق �أولوية.
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2012
ت�سهيالت حتت اتفاقيات م�شرتكة:
�شركة معادن للفو�سفات

14.955.206.250

14.955.206.250

�شركة معادن لاللومنيوم

12.210.000.000

12.210.000.000

�شركة معادن للدرفلة

4.719.750.000

4.719.750.000

�شركة معادن للبوك�سايت والأملونيا

8.068.200.000

8.068.200.000

ت�سهيل ائتماين متجدد:
�شركة معادن
املجموع
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9.000.000.000

-

48.953.156.250

39.953.156.250
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك
 2-25تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط االخرى
تسهيالت شركة معادن للفوسفات
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012
�صندوق اال�ستثمارات العامة

4.000.001.250

4.000.001.250

ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة

332.800.104

-

املجموع اجلزئي (�إي�ضاح رقم )2-39

3.667.201.146

4.000.001.250

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على ا�سا�س معدل (اليبور زائد ًا هام�ش � )٪0.5سنوي ًا وبد�أ �سداد �أ�صل
مبلغ القر�ض يف  30يونيو  2012على �أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية يبلغ كل منها  166.4مليون ريال �سعودي حتى �سداد الق�سط الأخري البالغ  172.8مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب .2023
المصارف االسالمية والتجارية
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

البنك ال�سعودي الفرن�سي – كوكيل لت�أمني ت�سهيالت ال�شراء للم�شرتكني

4.269.892.500

4.269.892.500

�شركة الراجحي امل�صرفية للإ�ستثمار

2.343.750.000

2.343.750.000

بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد

1.500.000.000

1.500.000.000

بنك ميزوهو كوريا املحدود  -كوكيل لت�أمني ت�سهيالت جتارية للم�شرتكني

1.116.562.500

1.116.562.500

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

750.000.000

750.000.000

9.980.205.000

9.980.205.000

429.583.200

-

9.550.621.800

9.980.205.000

ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع اجلزئي
ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل (اليبور زائد ًا هام�ش يرتاوح
من� ٪0.5إلى � )٪1.15سنوي ًا .بد�أ �سداد الت�سهيالت يف  30يونيو � ،2012سوف يتم �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله على �أ�سا�س �أق�ساط
ن�صف �سنوية والق�سط الأخري م�ستحق الدفع بتاريخ  31دي�سمرب.2023
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

570.000.000

570.000.000

بلغت تكاليف متابعة امل�شروع املدفوعة خالل فرتة ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي  ،يبد�أ �سداد هذا الت�سهيل يف  26فرباير  2013على
�أق�ساط ن�صف �سنوية و�سيتم �سداد الق�سط الأخري يف  19يونيو .2019
�إجمايل قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات

13.787.822.946
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك
 2-25تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط االخرى (تتمة)
تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم
 31دي�سمرب 2012
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح رقم )2-39

 31دي�سمرب 2011
2.248.712.948

3.993.016.061

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش  ٪1.5و�أن ن�سبة العمولة على املبلغ
امل�ستحق عن كل فرتة � ٪1سنوي ًا.
و�سوف يتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  24ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2014تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ من  99.9مليون ريال �سعودي وتزيد على
مدى عمر القر�ض لت�صبح  1.218مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
المصارف االسالمية والتجارية
�شراء الدوالر االمريكي

737.274.310

411.223.842

�شراء الريال ال�سعودي

2.861.109.923

1.595.819.276

جتاري

728.172.164

406.147.010

وكالة

717.486.636

365.752.212

املجموع اجلزئي

5.044.043.033

2.778.942.340

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة
على كافة ت�سهيالت الدوالر الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة) والتي تختلف على مدى فرتة
القر�ض.
ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة
على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل الفائدة بني البنوك ال�سعودية (“�سايبور”) زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة ت�سهيالت
وكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض� .إن هام�ش الربح على مدى فرتة القر�ض يختلف على مدى فرتة القر�ض بني  %1.65الى
 %2.75يف ال�سنة.
بلغت ن�سبة العمولة على املبالغ القائمة لكل فرتة عمولة على ت�سهيالت وكالة � %0.3سنوي ًا.
�سوف يبد�أ �سداد املبالغ الأ�سا�سية للقر�ض ابتدا ًء من  31دي�سمرب  .2014يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  138مليون ريال
�سعودي تزيد على مدى عمر القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  1.684مليون ريال �سعودي يف  30يونيو . 2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

420.000.000

�سوف يبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  4فرباير .2015
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك
 2-25تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط االخرى (تتمة)
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي تزيد على مدى عمر القر�ض حتى ي�صل الق�سط
النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  7يونيو . 2020
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم

5.027.655.288

9.457.059.094

ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح رقم )2-39

-

2.291.061.791

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل هذا القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور
زائد ًا هام�ش  ٪1.5و�أن ن�سبة العمولة على املبلغ امل�ستحق عن كل فرتة � ٪1سنوي ًا .و�سوف يتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على
 20ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2016تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ من  30.8مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى
عمر القر�ض لت�صبح  153.9مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
�شراء ريال �سعودي

-

774.852.281

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على
�أ�سا�س معدل �سايبور زائد ًا هام�ش والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض.
يختلف هام�ش الربح على مدى فرتة القر�ض بني  %1.65و  %2.45يف ال�سنة
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  10.4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  2016وتزيد على مدى عمر
القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  13.5مليون ريال �سعودي يف  30يونيو 2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

-

360.000.000

�سوف يبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  25يناير .2016
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي تزيد على مدى عمر القر�ض حتى ي�صل الق�سط
النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  19يوليو . 2021
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للدرفلة

-

3.425.914.072

 2-25تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط االخرى (تتمة)
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012
قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات

13.787.822.946

14.550.206.250

قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم

9.457.059.094

5.027.655.288

قرو�ض �شركة معادن للدرفلة

3.425.914.072

-

�إجمايل القرو�ض

26.670.796.112

19.577.861.538

يخ�صم :اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل املتعلقة ب�شركة معادن للفو�سفات.

861.409.329

762.383.304

اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

25.809.386.783

18.815.478.234
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك
 3-25تواريخ اإلستحقاق للقروض طويلة األجل:
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

2012

-

762.383.304

2013

861.409.329

864.409.329

2014

1.194.190.354

1.185.890.354

2015

1.519.721.379

1.499.621.379

بعد ذلك

23.095.475.050

15.265.557.172

املجموع

26.670.796.112

19.577.861.538

 4-25عمالت التسهيالت:

�إن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل ال�شركة هي بالأ�سا�س بالدوالر الأمريكي وتتمثل الأر�صدة امل�سحوبة بالدوالر الأمريكي مبا يلي:

�صندوق اال�ستثمارات العامة

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

(دوالر �أمريكي)

(دوالر �أمريكي)

2.653.674.399

1.666.323.786

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
ت�سهيل �شراء

2.062.682.401

1.564.189.807

�شركة الراجحي امل�صرفية للإ�ستثمار

600.000.000

625.000.000

بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد

378.600.000

400.000.000

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

189.300.000

200.000.000

جتاري

480.019.244

406.055.869

�شراء دوالر امريكي

196.606.483

109.659.691

وكالة

191.329.770

97.533.923

املجموع اجلزئي

4.098.537.898

3.402.439.290

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

360.000.000

152.000.000

املجموع

7.112.212.297

5.220.763.076
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك
 5-25الضمانات:

مت رهن املوجودات التالية ك�ضمان للقرو�ض طويلة االجل �أعاله مبوجب �شروط اتفاقيات التمويل املوحدة املعنية:
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

دفعات ومدفوعات مقدمة (�إي�ضاح رقم )10

628.892.401

609.166.722

ممتلكات و م�صنع ومعدات (�إي�ضاح رقم )13

17.505.467.200

6.396.551.470

نفقات ما قبل الت�شغيل و نفقات م�ؤجلة (�إي�ضاح رقم )14

860.896.962

399.184.316

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم )15

22.124.961.806

21.970.996.357

املجموع

41.120.218.369

29.375.898.865

 -26المطلوب إلى طرف ذو عالقة

املطلوب �إلى �شركة �ألكوا (�إي�ضاح رقم )2-39

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

52.411.992

-

وميثل هذا املبلغ نقد م�ساهم به عن طريق �شريكها امل�شرتك �شركة الكوا لتو�سيع ت�شكيلة املنتجات من الألومنيوم اخلا�صة بهم والتي هي حالي ًا حتت الإن�شاء يف
ر�أ�س اخلري لت�شمل �صفائح ال�سيارات املعاجلة وال�صفائح غري املعاجلة حراري ًا و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين.
 -27رأس المال
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدَّر واملدفوع بالكامل
9.250.000.000

� 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد (�إي�ضاح رقم )38

9.250.000.000

 -28عالوة إصدار

� 525،000،000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم الواحد ال�صادرة ب�أ�سعار �أعلى من �أ�سعارها  10ريال �سعودي لل�سهم
الواحد يوم  5يوليو 2008 ،يف وقت طرحها لالكتتاب العام.

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

5.250.000.000

5.250.000.000

 -29تحويالت صافي أرباح
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

 1يناير

284.327.877

242.996.397

حتويل  % 10من �صايف ربح ال�سنة

109.094.397

41.331.480

 31دي�سمرب

393.422.274

284.327.877

مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة بتجنيب  ٪10من �صايف الربح ال�سنوي وحتوله �إلى احتياطي نظامي �إلى �أن يعادل هذا
االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال .يتم هذا التحويل �سنوي ًا و�أن هذا االحتياطي غري متاح حالي ًا للتوزيع ك�أرباح.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -30حقوق غير مسيطرة
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012

ر�أ�س املال
 1يناير

2.783.950.191

2.146.048.500

الزيادة يف ح�صة احلقوق غري امل�سيطرة

989.431.551

637.901.691

 31دي�سمرب

3.773.381.742

2.783.950.191

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال
 1يناير

821.488.065

432.193.040

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال (�إي�ضاح )2-39

899.834.943

899.186.716

ر�أ�س املال امل�ساهم خالل ال�سنة (�إي�ضاح )2-39

()989.431.551

()509.891.691

 31دي�سمرب

731.891.457

821.488.065

�صايف ربح من�سوب الى ح�صة احلقوق غري امل�سيطرة
 1يناير

113.126.199

()11.638.306

ح�صة �صايف الدخل للعام احلايل

388.883.144

124.764.505

 31دي�سمرب

502.009.343

113.126.199

املجموع

5.007.282.542

3.718.564.455

414

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -31المبيعات
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

ٌقطاع الذهب
الذهب

1.001.542.755

865.751.039

ٌقطاع الفو�سفات
الفو�سفات ثنائي الأمونيوم

2.877.956.038

-

الأمونيا

1.569.779.028

594.429.030

4.447.735.066

594.429.030

قطاع املعادن ال�صناعية
�إيرادات البوك�سايت منخف�ض الدرجة

84.749.607

63.743.696

�إيرادات املغنزايت

27.463.795

4.980.909

ايرادات الكاولني

13.653.977

1.798.578

125.867.379

70.523.183

ٌقطاع البنى التحتية
�إيرادات البنى التحتية

1.510.183

2.323.129

املجموع

5.576.655.383

1.533.026.381

حتليل مبيعات الذهب
كمية الذهب بالأون�صة – املباع

160.433

147.205

متو�سط ال�سعر املحقق – بالأون�صة:

1.665

1.568

بالدوالر الأمريكي
بالريال ال�سعودي ( معادل)

6.243

415

5.881

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -32تكلفة المبيعات
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

تكلفة املوظفني

323.129.265

120.634.468

عقود اخلدمات

178.349.447

67.456.224

�صيانة و�إ�صالحات

48.839.393

25.009.469

مواد م�ستهلكة

105.302.279

83.342.569

م�صاريف غري مبا�شرة

109.879.131

18.557.068

مواد خام و�أدوات م�ستهلكة

1.242.041.290

17.569.850

عك�س خمزون راكد (�إي�ضاح رقم )10

()151.305

()4.222.018

ر�سوم امتياز (�إي�ضاح رقم )22

92.603.068

85.032.887

بيع منتجات م�صاحبة (�إي�ضاح رقم )1-32

()42.992.140

()85.637.734

جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية

2.057.000.428

327.742.783

ا�ستهالكات (�إي�ضاح رقم )13

971.177.233

167.185.259

م�صاريف تنقية م�ؤجلة (�إي�ضاح رقم )14

41.616.258

-

�إطفاءات تكاليف ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة (�إي�ضاح رقم )14

21.353.582

15.656.130

�إطفاءات �أ�صول غري ملمو�سة (�إي�ضاح رقم )17

16.078.504

-

جمموع التكاليف الت�شغيلية

3.107.226.005

510.584.172

(الزيادة)  /النق�ص يف املخزون

()124.796.932

21.127.767

املجموع

2.982.429.073

531.711.939

 1-32تتكون مبيعات المنتجات المصاحبة من مبيعات السلع التالية:
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

زنك

8.114.135

38.884.171

نحا�س

27.021.740

28.810.453

ف�ضة

7.856.265

16.268.040

ر�صا�ص

-

1.675.070

املجموع

42.992.140

85.637.734
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(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -33مصاريف بيع وتسويق ودعم
لل�سنة املنتهية يف

م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

384.810.033

53.741.290

تت�ألف م�صاريف بيع وت�سويق ودعم من ر�سوم ت�سويقية وم�صاريف غري مبا�شرة تتعلق باملبيعات والتي لي�س بال�ضرورة جزء ًا تكلفة املبيعات.
 -34المصاريف العمومية واإلدارية
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

رواتب ومزايا متعلقة للموظفني

229.924.319

166.981.090

عقود اخلدمات

39.006.056

27.937.061

م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى

35.800.884

19.901.452

مواد م�ستهلكة

2.499.193

6.302.892

مكاف�أة وبدالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

2.928.150

2.375.194

قطع غيار

639.692

491.182

ا�ستهالكات (�إي�ضاح رقم )13

12.469.661

6.965.046

�إطفاءات تكاليف ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة (�إي�ضاح رقم )14

1.400.825

4.501.409

املجموع

324.668.780

235.455.326

متثل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة املبالغ امل�ستحقة امل�سجلة بناء ًا على تقديرات الإدارة و�سيتم اعتمادها بعد موافقة م�ساهمي ال�شركة عليها يف �إجتماع اجلمعية
العمومية.
 -35مصاريف استكشاف
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

رواتب ومزايا متعلقة للموظفني

37.231.358

41.024.132

عقود اخلدمات

64.581.344

65.770.782

م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى

8.529.669

3.348.751

مواد م�ستهلكة

3.403.525

3.053.086

قطع غيار

548.026

2.860.167

املجموع

114.293.922

116.056.918
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -36عوائد استثمارات قصيرة األجل
لل�سنة املنتهية يف

عوائد م�ستلمة وم�ستحقة من الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

65.025.678

75.155.805

 -37نفقات مالية
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012
�صندوق اال�ستثمارات العامة

48.029.945

2.175.209

البنك ال�سعودي الفرن�سي – كوكيل لت�أمني ت�سهيالت ال�شراء للم�شرتكني

58.847.261

2.647.607

�شركة الراجحي امل�صرفية للإ�ستثمار

37.664.630

4.352.643

بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد

19.052.039

717.024

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

8.804.106

388.334

بنك ميزوهو كوريا  -كوكيل لت�أمني ت�سهيالت جتارية للم�شرتكني

17.384.618

810.514

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

6.306.307

278.068

ر�سوم ترتيب وم�صاريف �إدارية للت�سهيالت ائتمانية

89.687.500

-

املجموع

285.776.406

11.369.399

 1-37ملخص لتكلفة اإلقتراض
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

حم َمل خالل ال�سنة

285.776.406

11.369.399

مر�سمل كجزء من موجودات م�ؤهلة يف �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم )15

758.894.160

567.151.492

املجموع

1.044.670.566

578.520.891

 -38ربحية السهم العادي
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�صايف الربح العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم

1.090.943.970

413.314.804

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة (�إي�ضاح رقم )27

925.000.000

925.000.000

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة من العمليات امل�ستمرة

1.18

0.45

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية بق�سمة �صايف الربح العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 -39معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة
 1-39معامالت مع أطراف ذوي عالقة

تتلخ�ص العمليات مع طرف ذي عالقة التي متت خالل ال�سنة قيد املراجعة يف �سياق الأعمال االعتيادية مبا يلي:
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

مبيعات �شركة معادن للفو�سفات من خالل �سابك خالل ال�سنة
منذ الإعالن عن بداية الإنتاج التجاري يف � 1أكتوبر  2011ملنتجات الأمونيا ويف  1فرباير  2012ملنتجات امل�صانع الأخرى
والتي مت الإف�صاح عنها يف قائمة الدخل كجزء من املبيعات

3.818.121.916

594.429.030

مت قبل تاريخ بداية الإعالن عن الأنتاج التجاري ت�سجيل �إيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري والتي بلغت 46.523.650
ريال �سعودي �صايف من تكلفة الإنتاج وم�صاريف البيع والت�سويق لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب :2011
 766.327.322ريال �سعودي) مقابل �أعمال حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم .)15

154.560.262

1.227.916.669

املجموع

3.972.682.178

1.822.345.699

دفعات مت ا�ستالمها من �شركة �ألكوا لزيادة ر�أ�س املال ( �إي�ضاح رقم )30

899.834.943

899.186.716

 2-39أرصدة مع أطراف ذوي عالقة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

املبلغ املطلوب من�( /إلى) �أطراف ذوي عالقة الناجتة عن معامالت مع اطراف ذوي عالقة كما يلي:
املطلوب من �أطراف ذوي عالقة
مطلوبات من �شركة �سابك (�إي�ضاح رقم )9

446.823.500

280.596.018

مطلوبات من �شركة �سامابكو (�إي�ضاح رقم )9

47.994.670

47.593.280

م�ستحق مل�ساهم
م�صاريف م�ستحقة � -شركة الكوا (اي�ضاح رقم )20

72.646.789

25.735.824

املطلوب �إلى �شركة �ألكوا فيما يتعلق مب�شروع �صفائح ال�سيارات (اي�ضاح رقم )26

52.411.992

-

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال مقدمة من �شركة الكوا (اي�ضاح رقم )30

731.891.457

821.488.065

املجموع

856.950.238

847.223.889

قرو�ض طويلة الأجل من م�ساهم له ن�سبة ملكية  % 50يف �شركة معادن
م�ستحق ل�صندوق الإ�ستثمارات العامة:
ت�سهيالت ل�شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح رقم )2 -25

3.667.201.146

4.000.001.250

ت�سهيالت ل�شركة معادن للأملونيوم (�إي�ضاح رقم )2 -25

3.993.016.061

2.248.712.948

ت�سهيالت ل�شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح رقم )2 -25

2.291.061.791

-

املجموع

9.951.278.998

6.248.714.198
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -40إتفاقيات ايجار تشغيلية

دفعات �إيجارات ت�شغيلية ق ّيدت كم�صروف خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

19.481.415

15.016.083

�إن احلد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية هذه هو كما يلي:
2012

-

15.016.083

2013

14.234.400

14.956.083

2014

14.174.400

14.956.083

2015

7.739.400

8.021.083

2016

2.514.400

2.796.083

 2017الى 2029

21.922.800

28.364.693

املجموع

60.585.400

84.110.108

متثل دفعات الإيجارات الت�شغيلية ب�شكل �أ�سا�سي الإيجارات امل�ستحقة على املجموعة املتعلقة مبواقع املناجم امل�ست�أجرة .يتم التفاو�ض على عقود الإيجار لتكون بناء
على معدل فرتة ترتاوح من  15الى � 30سنة.
 -41تعهدات والتزامات محتملة
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

م�صاريف ر�أ�سمالية:
مت التعاقد عليها

15.571.333.296

14.701.023.625

�ضمانات:
خطابات �ضمان ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية لغر�ض الإمداد امل�ستقبلي للديزل والغاز

171.000.000

171.000.000

خطابات �ضمان ل�صالح تطوير م�شروع الأملونيوم

225.000.000

1.537.500.000

�أخرى

157.080

-

املجموع

396.157.080

1.708.500.000

ح�صلت �شركة معادن على اعتماد م�ستندي مقابل من �شركة الكوا لغر�ض تطوير م�شروع الألومنيوم مقابل حل�صة �شركة �ألكوا يف �شركات الألومنيوم البالغة
 %25.1من جمموع خطابات ال�ضمانات املقدمة للدولة من قبل �شركة معادن.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -42إدارة المخاطر المالية
تتعر�ض �أن�شطة املجموعة �إلى خماطر مالية خمتلفة تت�ضمن :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر العملة ،خماطر القيمة العادلة ،وخماطر �أ�سعار العموالت وخماطر
�سعر ال�سلعة) ،وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة .يركز برنامج �إدارة املخاطر العامة للمجموعة على عدم �إمكانية التنب�ؤ ب�أو�ضاع الأ�سواق املالية وي�سعى �إلى
التقليل من الت�أثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
 1-42مخاطر العمالت

هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معامالت املجموعة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي واليورو
والدوالر الأمريكي .تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد �أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
 2-42مخاطر القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم بها تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف امل�ستقلة .حيث �أنه يتم
جتميع الأدوات املالية للمجموعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة �أن القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
 3-42مخاطر أسعار العموالت

هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق على املركز املايل للمجموعة وتدفقاتها النقدية� .إن خماطر �سعر العمولة على
املجموعة تنتج ب�شكل رئي�سي من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل ،والتي لها �أ�سعار عمولة عائمة والتي يتم مراجعتها ب�شكل دوري .تراقب
املجموعة تقلبات �أ�سعار العموالت.
ا�ستنادا �إلى �صايف ر�صيد الإقرتا�ض القائم يف  31دي�سمرب  ،2012ف�إن الت�أثري على الأرباح ال�صافية لتغري  ٪ 1يف ن�سبة العمولة لاليبور بالدوالر الأمريكي �ستكون
 174مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  84 :2011مليون ريال �سعودي) .هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة طوال عام .2013
 4-42مخاطر أسعار السلع

يتم ت�سعري الذهب ب�أ�سعار ال�سوق الن�شطة حيث تت�أثر بالتغريات اليومية لكميات العر�ض والطلب� .إن �سيا�سة املجموعة املعتادة هي بيع منتجاتها ب�أ�سعار ال�سوق
ال�سائدة .ال تعتقد املجموعة ،ب�شكل عام ،ب�أن عقود التحوط لأ�سعار ال�سلع تعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.
 5-42مخاطر االئتمان

هي خماطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بااللتزامات املالية مما ي�ؤدي الى تكبد الطرف االخر خل�سارة مالية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان يف خالل
ن�شاطاتها الت�شغيلية (خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بالذمم املدينة التجارية)� .إال �أنه يتم حت�صيل النقد يف وقت ت�سليم املبيعات ومن خالل �أن�شطتها التمويلية التي متثل
ب�شكل رئي�سي من الودائع لأجل لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .تو�ضع حدود االئتمان لكل العمالء اعتماد ًا على ت�صنيف ائتماين داخلي .تراقب الذمم املدينة
التجارية القائمة ب�صورة منتظمة و�أي حتفظ ائتماين يرفع للإدارة العليا .يتم �إيداع النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل ب�صورة عامة مع بنوك جتارية ذات
ت�صنيف �إئتماين مرتفع.
تتعامل املجموعة حالي ًا مع عميلني رئي�سيني بلغت املبيعات لهم  1.045مليون ريال �سعودي تقريب ًا والتي متثل ن�سبة  ٪19من مبيعات املجموعة لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  951 :2011مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة  %62من مبيعات املجموعة لعميلني رئي�سني للمجموعة) .تظهر الذمم املدينة التجارية
بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن لزم الأمر.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك
 6-42مخاطر السيولة

هي خماطر عدم قدرة املجموعة على ت�أمني ال�سيولة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أحد املوجودات
املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار خماطر ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية ملقابلة �أية التزامات م�ستقبلية.
 -43األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي
يف  6يناير  2013تلقت �شركة معادن للبنية التحتية ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) ،مبلغ  140مليون دوالر �أمريكي
(ب�صفة عهدة بر�سم الأمانة) من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع الأول 1433هـ (املوافق  20فرباير
 ،)2012ب�ش�أن �إن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة احلدود ال�شمالية با�سم « مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية « .وميثل هذا املبلغ جزء من املبالغ التي وافق
عليها جمل�س الوزراء لإن�شاء املدينة ال�صناعية املقرتحة.
وقد مت �إيداع املبلغ املذكور يف ح�ساب م�صريف منف�صل �سوف يتم املحا�سبة عنه يف دفاتر حما�سبية م�ستقلة .و�ست�ستخدم املبالغ وفقا لقرار جمل�س الوزراء والتي
�ستعتمد بنا ًء على عر�ض الوثائق امل�ؤيدة للنفقات املتكبدة ،وفقا لأنظمة احلكومة ذات ال�صلة.
مل تن�ش�أ �أي �أحداث الحقة �أخرى بعد تاريخ  31دي�سمرب  2012وقبل تاريخ توقيع تقرير مراجعي احل�سابات لها ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة كما يف
 31دي�سمرب .2012
 -44األرقام المقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املقارنة اخلا�صة بال�سنة ال�سابقة ،عند ال�ضرورة ،لكي تتما�شى مع عر�ض ال�سنة احلالية واملتعلقة بالأر�صدة التالية:









 مقدمات م�ستلمة من �شركة �ألكوا متعلقة بتمويل م�شروع والتي �أدرجت �سابق ًا �ضمن املطلوبات غري املتداولة ومت �إعادة ت�صنيفها �ضمن احلقوق غري
امل�سيطرة مما �أدى الى زيادة �صايف الرثوة للمجموعة�( .إي�ضاح رقم .)30
 ر�سوم �إمتياز مدفوعة للدولة� ،أدرجت �سابق ًا حتت بند “(م�صاريف) � /إيرادات �أخرى” وحالي ًا مت الإف�صاح عنها كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة
الدخل مما �أدى �إلى تخفي�ض الربح الإجمايل وربحية ال�سهم يف العمليات .مل يحدث �أي تغيري يف �صايف الربح يف القوائم املالية نتيجة لذلك.
 �أدرجت الأ�صول غري امللمو�سة �سابق ًا حتت بند “تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة” يف قائمة املركز املايل املوحدة ومت الآن حتويلها الى بند
م�ستقل �ضمن املوجودات حتت املوجودات غري املتداولة .بلغت �صايف القيمة الدفرتية للأ�صول املحولة �إلى الأ�صول غري امللمو�سة  12.334.823ريال
�سعودي .مل يحدث �أي تغيري يف �صايف موجودات املجموعة نتيجة لذلك�( .إي�ضاح رقم .)17
 مت �إعادة ت�صنيف دفعات ومدفوعات مقدمة والبالغة  282.477.971ريال �سعودي املتعلقة مب�شاريع حتت التنفيذ من موجودات متداولة الى
موجودات غري متداولة .مل يحدث �أي تغيري يف �صايف موجودات املجموعة نتيجة لذلك�( .إي�ضاح رقم .)11
 خطة الإدخار للموظفني والبالغة  9.703.962ريال كانت مدرجة �سابق ًا حتت بند “مطلوبات م�شاريع و�أخرى” يف قائمة املركز املايل املوحدة والآن
مت �إعادة ت�صنيفها �إلى “مزايا املوظفني” حتت املطلوبات غري املتداولة .مل يحدث �أي تغيري يف القيمة ال�صافية للمجموعة نتيجة لذلك�( .إي�ضاح
رقم .)24
 م�صاريف بيع وت�سويق ودعم والبالغة  53.741.290ريال �سعودي مت �شطبها �سابق ًا من “املبيعات” ،ومت �إظهارها الآن حتت بند امل�صاريف الت�شغيلية.
�إرتفع �إجمايل ربح املجموعة ،املدرج �سابق ًا ،مببلغ  53.741.290ريال �سعودي �إال �أن �صايف الدخل املدرج �سابق ًا مل يتغري.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 -45معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشروع تحت السيطرة المشتركة
ال�شركة التابعة

ر�أ�س املال املدفوع وامل�صدر

طبيعة الن�شاط

 31دي�سمرب
2012

 31دي�سمرب
2011

ن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة
 31دي�سمرب
2012

 31دي�سمرب
2011

%

%

تكلفة �إ�ستثمار ال�شركة االم
 31دي�سمرب
2012

 31دي�سمرب
2011

�شركة معادن
للذهب ومعادن
الأ�سا�س

ا�ستخراج الذهب

300.000.000

300.000.000

100

100

300.000.000

300.000.000

�شركة املعادن
ال�صناعية

الكاولني ،البوك�سايت
منخف�ض الرتكيز،
وا�ستخراج املغنزايت

500.000

500.000

100

100

500.000

500.000

�شركة معادن للبنية
التحتية

�إدارة و تطوير م�شاريع
البنى التحتية

500.000

500.000

100

100

500.000

500.000

�شركة معادن
للفو�سفات

�إ�ستخراج الفو�سفات و �إنتاج
اال�سمدة

6.208.480.000

6.208.480.000

70

70

4.345.936.000

4.345.936.000

�شركة معادن
للألومنيوم

�سبائك و �صفائح و ق�ضبان
الألومنيوم

4.805.774.426

2.688.816.000

74.9

74.9

3.599.525.045

2.013.923.184

�شركة معادن
للدرفلة

رقائق الألومنيوم للعلب
والأغطية

1.922.125.000

472.125.000

74.9

74.9

1.439.671.625

353.621.625

�شركة معادن
للبوك�سايت
والألومينا

ا�ستخراج البوك�سايت و
ت�صفيته

884.999.944

510.000.000

74.9

74.9

662.864.958

381.990.000

14.122.379.370

10.180.421.000

10.348.997.628

7.396.470.809

م�شروع حتت �سيطرة م�شرتكة:
�شركة معادن
وال�صحراء
للبرتوكيماويات
(�سامابكو)
املجموع

�إنتاج ال�صودا الكاوية
املركزة والكلورين وثاين
كلوريد الإثيلني

900.000.000

900.000.000

15.022.379.370

11.080.421.000

50

50

ت�أ�س�ست جميع ال�شركات التابعة و امل�شروع حتت ال�سيطرة امل�شرتكة املو�ضحة �أعاله يف اململكة العربية ال�سعودية.
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450.000.000

450.000.000

10.798.997.628

7.846.470.809

شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

اإلدارة وبيانات االتصال
كما في  31ديسمبر 2011
رقم ال�سجل التجاري
جمل�س الإدارة

1010164391
�سعادة املهند�س/عبداهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن �سعد احلم ّيد
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
�سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادةالأ�ستاذ� /سلطان بن جمال �شاويل
�سعادة املهند�س/خالد بن �صالح املديفر
�سعادة الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
�سعادة املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
اال�ستاذ /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري
بناية رقم 395
طريق �أبو بكر ال�صديق – جنوب خمرج 6
الطريق الدائري ال�شمايل
الريا�ض

العنوان الر�سمي امل�سجل

اململكة العربية ال�سعودية
�ص .ب 68861
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية

امل�صارف

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

مراجعي احل�سابات

براي�س وترهاو�س كوبرز
بناية م�ؤ�س�سة امللك في�صل اخلريية
الربج ال�شمايل ،الدور العا�شر
الريا�ض

العنوان الربيدي

�ص.ب ،8282 .الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
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رئي�س جمل�س الإدارة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن اعداد و اعتماد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

�إن التقرير التايل والذي يجب �أن يقر�أ مع م�س�ؤوليات مراجعي احل�سابات واملن�صو�ص عليها يف تقرير فح�ص مراجعي احل�سابات امل�ستقلني املذكورة يف �صفحة رقم
 4قد مت و�ضعها للتمييز بني م�س�ؤوليات الإدارة وتلك اخلا�صة مبراجعي احل�سابات واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
و�شركاتها التابعة (املجموعة).
�إن م�س�ؤولية الإدارة هي �إعداد القوائم املالية املوحدة التي تظهر بعدالة املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2011ونتائج العمليات والتغريات يف
حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
عند �إعداد القوائم املالية املوحدة ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن:
 اختيار �سيا�سات حما�سبية مالئمة وتطبيقها ب�شكل منتظم.
 اتخاذ الأحكام والتقديرات املعقولة واحلري�صة.
 حتديد ما �إذا مت تطبيق معايري املحا�سبة ال�سعودية ومت الإف�صاح عن �أي خروج جوهري عن تلك املعايري يف القوائم املالية املوحدة.
 �إعداد و�إظهار القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ الإ�ستمرارية ما مل يكن من غري املنا�سب افرتا�ض �أن املجموعة �سوف تكمل ن�شاطها يف امل�ستقبل
املنظور.
�إن الإدارة م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن:
 ت�صميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي ف ّعال للمجموعة.
 احلفاظ على �سجالت حما�سبية نظامية تتوافق مع النظم املحلية واملعايري املحا�سبية يف املناطق التي متار�س فيها املجموعة ن�شاطها.
 اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على موجودات املجموعة.
 اكت�شاف ومنع �أعمال الغ�ش واملخالفات.
�إن القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011واملو�ضحة يف ال�صفحات من � 5إلى  52قد متت املوافقة عليها و�أعتمدت للن�شر من قبل جمل�س الإدارة
يف  22ربيع الأول  1433هـ (املوافق  14فرباير  ، )2012ومت توقيعها نيابة عنه من قبل :

				
املهند�س /خالد ال�سناين
ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض		

			
املهند�س /خالد املديفر
		
رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذين

 22ربيع الأول  1433هـ ( 14فرباير)2012
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
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اال�ستاذ /خالد الروي�س
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية

تقرير مراجعي الحسابات

�إلى ال�سادة /امل�ساهمني

املحرتمني

�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)

نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية ("معادن" �أو "ال�شركة") و�شركاتها التابعة (جمتمعني "املجموعة") كما يف 31
دي�سمرب  2011والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة النتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات من  40-1التي تعترب جزء ًا
من هذه القوائم املالية املوحدة .تعترب �إدارة املجموعة م�س�ؤولة عن القوائم املالية املوحدة التي �أعدتها �إدارة ال�شركة وفق ًا لن�ص املادة  123من نظام ال�شركات
واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستناد ًا الى املراجعة التي قمنا بها.
لقد قمنا مبراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على ت�أكيد معقول
ب�أن القوائم املالية ال حتتوي على �أخطاء جوهرية .ت�شمل املراجعة �إجراء فح�ص اختباري للم�ستندات والأدلة امل�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف القوائم
املالية .كما تت�ضمن املراجعة �إجراء تقييم للمبادئ املحا�سبية املطبقة والتقديرات الهامة التي �أعدت مبعرفة الإدارة ولطريقة العر�ض العام للقوائم املالية .ونعتقد
�أن مراجعتنا تعطينا �أ�سا�س ًا معقو ًال لإبداء ر�أينا.
ر�أي مطلق
ويف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة ككل وامل�شار �إليها �أعاله:



متثل ب�صورة عادلـة ،من جميع النواحي اجلوهريـة ،املركز املالـي املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2011ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2011وذلك وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملالئمة لظروف املجموعة.
تتفق ،من جميع النواحي اجلوهرية ،مع متطلبات نظام ال�شركات وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية.

براي�س وترهاو�س كوبرز
عمر حممد ال�سقـا
ترخي�ص رقم 369
 22ربيع الأول 1433هـ
( 14فرباير )2012
اململكة العربية ال�سعودية
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
�إي�ضاحات

2010

2011

املوجودات
موجودات متداولة:
نقد وما يعادله

7

5.044.478.181

2.922.153.380

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

8

6.181.085.507

8.783.974.813

ذمم مدينة جتارية و�أخرى

9

481.514.210

29.962.995

خمزون

10

561.796.672

303.911.264

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

324.351.658

327.637.445

مطلوبات من الدولة

12

-

61.045.987

12.593.226.228

12.428.685.884

موجودات غري متداولة:
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

341.645.866

85.759.425

�إ�ستثمار يف م�شروع م�شرتك

13

448.154.100

-

ممتلكات وم�صنع ومعدات

14

7.450.689.814

212.586.444

تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

15

500.125.224

298.839.709

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

16

22.239.884.168

21.690.987.323

30.980.499.172

22.288.172.901

43.573.725.400

34.716.858.785

جمموع املوجودات
املطلوبات:
مطلوبات متداولة:
مطلوبات م�شاريع و�أخرى

17

1.342.199.007

768.220.438

م�صاريف م�ستحقة

18

1.503.425.929

1.266.691.257

زكاة م�ستحقة

2-19

141.108.124

207.342.181

ر�سوم امتياز دائنة

20

83.433.989

54.454.280

اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل

2-23

762.383.304

-

3.832.550.353

2.296.708.156
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
�إي�ضاحات

2010

2011

مطلوبات غري متداولة:
مطلوبات م�شاريع و�أخرى

17

821.488.065

-

خم�ص�ص ردم و�إغالق مناجم و�إعادة الت�سوية

21

90.884.799

90.923.831

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

22

129.811.062

104.607.572

قرو�ض طويلة الأجل

2-23

18.815.478.234

13.517.087.339

19.857.662.160

13.712.618.742

23.690.212.513

16.009.326.898

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية:
24

ر�أ�س املال

9.250.000.000

9.250.000.000

احتياطي نظامي:
عالوة �إ�صدار

25

5.250.000.000

5.250.000.000

حتويالت من �صايف الربح

26

284.327.877

242.996.397

�أرباح مبقاة

2.202.108.620

1.830.125.296

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

16.986.436.497

16.573.121.693

2.897.076.390

2.134.410.194

جمموع حقوق امللكية

19.883.512.887

18.707.531.887

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

43.573.725.400

34.716.858.785

27

احلقوق غري امل�سيطرة

36

تعهدات والتزامات حمتملة
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
�إي�ضاحات

2011

مبيعات

28

1.514.387.952

تكلفة املبيعات

29

الربح االجمايل

()481.781.913
1.032.606.039

2010
706.512.774
()321.174.545
385.338.229

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف عمومية و�إدارية

30

()235.455.326

()214.156.213

م�صاريف ا�ستك�شاف

31

()116.056.918

()78.156.089

()14.188.139

()14.050.195

666.905.656

78.975.732

م�صاريف خدمات فنية
الربح من العمليات
(م�صاريف) �أرباح �أخرى
احل�صة يف �صايف خ�سارة امل�شروع امل�شرتك

13

()1.845.900

خم�ص�ص ر�سوم �إمتياز

20

()85.032.887

()54.543.721

عوائد �إ�ستثمارات ق�صرية الأجل

32

75.155.805

168.259.012

نفقات مالية

()11.369.399

-

-

(م�صاريف)�/إيرادات �أخرى

13.813.569

247.295

الربح قبل الزكاة

657.626.844

192.938.318

()119.547.535

()207.317.723

538.079.309

()14.379.405

�صايف الربح (اخل�سارة) العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

6

413.314.804

()9.187.814

ح�صة احلقوق غري امل�سيطرة من �أرباح/خ�سائر يف �شركات تابعة

27

124.764.505

()5.191.591

538.079.309

()14.379.405

خم�ص�ص الزكاة

2-19

�صايف الربح(اخل�سارة) للفرتة  /لل�سنة

ربحية ال�سهم العادي (ريال �سعودي)
ربحية ال�سهم من العمليات
ربح (خ�سارة ) ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف من العمليات امل�ستمرة

33
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0.72

0.09

0.45

()0.01

 31دي�سمرب 2011

الزيادة يف احلقوق غري امل�سيطرة

�صايف الربح املحول للإحتياطي النظامي

�صايف الربح لل�سنة

 31دي�سمرب 2010

الزيادة يف احلقوق غري امل�سيطرة

�صايف اخل�سارة لل�سنة

 1يناير 2010

27

26

27

اي�ضاح

9.250.000.000

-

-

-

9.250.000.000

-

-

9.250.000.000

ر�أ�س املــال

5.250.000.000

-

-

-

5.250.000.000

-

-

5.250.000.000

عالوة �إ�صدار

284.327.877

-

41.331.480

-

242.996.397

-

-

242.996.397

حتويالت من �صايف الربح

احتياطي نظامي

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

2.202.108.620

-

()41.331.480

413.314.804

1.830.125.296

-

()9.187.814

1.839.313.110

�أربـاح مبقـاة

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

16.986.436.497

-

-

413.314.804

16.573.121.693

-

()9.187.814

16.582.309.507

املجم ـ ــوع

2.897.076.390

637.901.691

-

124.764.505

2.134.410.194

357.298.500

()5.191.591

1.782.303.285

احلقوق غري امل�سيطرة

19.883.512.887

637.901.691

-

538.079.309

18.707.531.887

357.298.500

()14.379.405

18.364.612.792

املجم ـ ــوع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
�إي�ضاحات

2010

2011

الأن�شطة الت�شغيلية:
657.626.844

الربح قبل الزكاة

192.938.318

تعديالت لبنود غري نقدية:
8.447.524

(عك�س)  /زيادة خم�ص�ص خمزون مواد م�ستهلكة

10

()4.222.018

احل�صة يف خ�سارة امل�شروع امل�شرتك

13

1.845.900

-

ا�ستهالك

14

174.150.305

77.850.130

ت�سوية � /إطفاء ممتلكات وم�صنع ومعدات

14

8.973.299

106.432

اطفاء تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة (�إغالق منجم)

15

20.157.539

20.648.567

�شطب تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

15

-

1.165.457

خم�ص�ص ر�سوم امتياز

20

85.032.887

54.543.721

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

22

35.231.278

27.413.350

عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

32

()75.155.805

()168.259.012

التغري يف ر�أ�س املال العامل:
مدينون جتاريون و�آخرون

9

()451.551.215

خمزون

10

()253.663.390

()106.599.938

دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

11

()252.600.654

()102.716.757

مطلوبات من الدولة

12

61.045.987

مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -جتارية

17

237.675.025

()5.488.839

م�صاريف م�ستحقة  -جتارية

18

19.286.175

()79.817.974

زكاة مدفوعة

2-19

()185.781.592

()268.536.042

ر�سوم امتياز مدفوعة

20

()56.053.178

()45.232.356

خم�ص�ص �إغالق املنجم و�إعادة الت�سوية املدفوعة

21

()539.092

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

22

()10.027.788

()7.793.601

11.430.507

()399.733.278

�صايف النقد الناجت من(/امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية
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1.597.742

-

-

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
�إي�ضاحات

2010

2011

الأن�شطة اال�ستثمارية:
�أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

99.361.855

146.637.549

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

8

ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك

13

()181.730.185

ا�ضافات لتكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

15

()277.516.590

()17.733.746

�إ�ضافات �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ/ممتلكات ،م�صنع ومعدات

16

()8.181.820.038

()5.201.855.097

مطلوبات م�شاريع واخرى – م�شاريع

17

1.157.791.609

146.722.963

م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع

18

217.448.497

377.868.875

()4.587.781.596

()5.140.638.946

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

2.578.683.256

()592.279.490
-

الأن�شطة التمويلية:
متح�صالت قرو�ض طويلة الأجل م�ستلمة

 -23ب

6.060.774.199

4.734.089.167

التغري يف احلقوق غري امل�سيطرة

27

637.901.691

357.298.500

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

6.698.675.890

5.091.387.667

�صايف التغري يف النقد وما يعادله

2.122.324.801

نقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

2.922.153.380

3.371.137.937

5.044.478.181

2.922.153.380

7

نقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

()448.984.557

معامالت غري نقدية:
حمول من تكاليف ماقبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة الى ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك

15 ،13

31.939.887

-

حمول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ �إلى ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك

16 ،13

236.329.928

-

حمول من تكاليف ماقبل الت�شغيل و نفقات م�ؤجلة �إلى املمتلكات و امل�صنع واملعدات

15 ،14

24.133.649

-

�إ�ستهالكات حمملة على �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

16.14

27.161.818

-

حمول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ الى ممتلكات وم�صنع ومعدات

16 ،14

7.418.903.021

39.708.413

خم�ص�ص �إغالق املنجم املحمل على املمتلكات و امل�صنع واملعدات

21 ،14

500.000

3.156.073

امل�ستخدم من خم�ص�ص �إغالق وردم املناجم و�إعادة الت�سوية

21

-

3.525.813
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -1معلومات عامة
مت ت�أ�سي�س �شركة التعدين العربية ال�سعودية («ال�شركة» �أو «معادن») ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ  14ذو القعدة 1417هـ
(املوافق  23مار�س  )1997وقرار جمل�س الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذو القعدة 1417هـ (املوافق  17مار�س  )1997وبواقع ال�سجل التجاري رقم 1010164391
ال�صادر بتاريخ  10ذو القعدة 1421هـ (املوافق  4فرباير  .)2001يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  9.250.000.000ريال �سعودي (ت�سعة مليارات ومائتان وخم�سون مليون
ريال �سعودي) مق�سم �إلى � 925.000.000سهم بقيمة ا�سمية  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
�إن �أهداف ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») هي امل�ساهمة يف امل�شاريع التي تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة
التعدين ومنتجاتها واملنتجات امل�صاحبة لها ،وال يدخل يف ذلك البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�شتقة منها ومنتجاتها الهيدروكربونية واملنتجات امل�صاحبة لها
وم�شتقاتها والن�شاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة بها �أو املكملة لها.
واحلجار وبلغة والآمار وال�صخيربات والزبرية و �ضرغط  ،تعتمد املجموعة حالي ًا على مناجم
متار�س املجموعة �أن�شطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب
ّ
الذهب بالإ�ضافة �إلى مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة واملغنزايت.
تتمثل م�شاريع املجموعة الرئي�سية يف م�شاريع الفو�سفات والألومنيوم والبنية التحتية والتي ما زالت يف مرحلة التطوير.
�إن الهدف من م�شروع الفو�سفات هو ا�ستغالل احتياطي فو�سفات حزم اجلالميد يف اململكة العربية ال�سعودية لت�صنيع «فو�سفات ثنائي الأمونيوم» و «فو�سفات
�أحادي الأمونيوم» و منتجات �أ�سمدة الأمونيا .وتقدر التكاليف الر�أ�سمالية للم�شروع بحوايل  21مليار ريال �سعودي.
�إن الهدف من م�شروع الألومنيوم هو تطوير منجم البوك�سايت وم�صفاة الألومنيوم وم�شروع ال�صهر م�صنع الدرفلة واملنتجات املتعلقة بها يف اململكة العربية
ال�سعودية .ويف �شهر دي�سمرب  2009وقعت ال�شركة مع �شركة �ألكوا �إتفاقية من �أجل تطوير م�شروع الألومنيوم .تبلغ ح�صة ال�شركة من م�شروع الألومنيوم ٪74.9
بينما تعود ملكية احل�صة املتبقية البالغة  ٪25.1ل�شركة �ألكوا .وتبلغ التكلفة الإجمالية املقدرة للم�شروع  40.5مليار ريال �سعودي .وافقت �شركة �ألكوا على �أن
تدفع لل�شركة  ٪25.1من تكاليف امل�شروع التي تكبدتها ال�شركة قبل دخول �شركة �ألكوا ك�شريك يف هذا امل�شروع .ت�سلمت ال�شركة مبلغ  212مليون ريال �سعودي كما
يف  31دي�سمرب  2011من �شركة �ألكوا اخلا�ص بجزء من تكلفة م�شروع الألومنيوم.
يتعلق م�شروع البنية التحتية ب�أعمال تطوير و�إن�شاء وتقدمي خدمات يف منطقة ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع الأخرى لدى ال�شركة كما هو مطلوب.
 -2هيكل المجموعة
لدى ال�شركة ال�شركات التابعة التالية وامل�شروع امل�شرتك التايل والتي ت�أ�س�ست جميعها يف اململكة العربية ال�سعودية:
ال�شركات التابعة

ن�سبة امللكية الفعلية

الكيان القانوين لل�شركة

يف  31دي�سمرب
2011

2010

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪70

٪70

�شركة معادن للبنية التحتية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة املعادن ال�صناعية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪100

٪100

�شركة معادن للألومنيوم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للدرفلة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

٪74.9

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪74.9

-

م�شروع م�شرتك:
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪50
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ت�أ�س�ست يف � 9أغ�سط�س  ،1989حيث ملكيتها تعود ل�شركة برتومني ومن ثم مت حتويل موجوداتها �إلى �شركة معادن كجزء
من ر�أ�س املال وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف ا�ستك�شاف و�إنتاج الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املناطق امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين
والرت�شيح وال�صهر والتنقية وت�صديرها وبيعها يف �شكلها الأ�صلي �أو املك ّرر.
�شركة معادن للفو�سفات ت�أ�س�ست بتاريخ  1يناير  2008لتكوين منتجات للأ�سمدة الفو�سفاتية وهي حالي ًا يف مرحلة التطوير .متتلك ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية (�سابك)  ٪30من هذه ال�شركة ،والتي تعترب احلقوق غري امل�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة ،وعليه ف�إن احلقوق غري امل�سيطرة التي تظهر يف
قائمة املركز املايل املوحدة واخل�سارة العائدة للحقوق غري امل�سيطرة يف قائمة الدخل املوحدة ،متثل ح�صة �شركة �سابك يف �صايف موجودات وخ�سارة �شركة معادن
للفو�سفات .ق ّرر ال�شركاء يف �شركة املعادن للفو�سفات خالل �شهر مار�س  2010زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ب�إ�صدار  24.598ح�صة بقيمة  10.000ريال �سعودي لكل
منها والبالغ قيمتها الإجمالية  245.980.000ريال �سعودي .قامت ال�شركة و�سابك بدفع ح�صتيهما من زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ  245.980.000ريال
�سعودي خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2010
�شركة معادن للبنية التحتية ت�أ�س�ست يف � 17أغ�سط�س  2008وتقوم ب�إدارة م�شروع البنية التحتية لتطوير و�إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية وتقدمي اخلدمات ملنطقة
ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع الأخرى للمجموعة.
�شركة املعادن ال�صناعية ت�أ�س�ست يف  31مار�س  ،2009و�سوف تقوم ب�إدارة قطاع املعادن ال�صناعية التابع للمجموعة وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف ا�ستغالل
وتطوير املعادن ال�صناعية.
�شركة معادن للألومنيوم ت�أ�س�ست يف � 10أكتوبر  2010وهي حالي ًا يف مرحلة التطوير .وتتمثل �أن�شطتها ب�شكل رئي�سي يف انتاج ال�سبائك والأعمدة والألواح
وامل�سطحات .ومتلك �شركة �ألكوا من خالل �شركتها التابعة� ،شركة �ألكوا �سملتينج انفريثوني�س (�ش .م .م) ،ح�صة من �شركة معادن للألومنيوم تبلغ  .٪25.1ويتم
املحا�سبة عليها كحقوق غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة .مت ت�أ�سي�س �شركة معادن للأملونيوم يف اململكة العربية ال�سعودية وهي �شركة تابعة ل�شركة
معادن.
�شركة معادن للدرفلة ت�أ�س�ست يف � 10أكتوبر  2010وهي حالي ًا يف مرحلة التطوير .وتتمثل �أن�شطتها ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج �ألواح الألومنيوم اخلا�صة بت�صنيع العلب
و�أغطيتها .ومتلك �شركة �ألكوا من خالل �شركتها التابعة� ،شركة �ألكوا للدرفلة انفريثوني�س ال�سعودية (�ش .م .م) ،ح�صة من �شركة معادن للدرفلة تبلغ .٪25،1
ويتم املحا�سبة عليها كحقوق غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة .مت ت�أ�سي�س �شركة معادن للدرفلة يف اململكة العربية ال�سعودية وهي �شركة تابعة ل�شركة
معادن.
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ت�أ�س�ست يف  22يناير  2011وهي حالي ًا يف مرحلة التطوير ،وتتمثل �أن�شطتها ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج وتكرير البوك�سايت و�إنتاج
الألومينا ،ومتلك �شركة �ألكوا من خالل �شركتها التابعة� ،شركة �ألكوا ال�سعودية القاب�ضة ،ح�صة يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا تبلغ  ٪25،1ويتم قيدها
حما�سبي ًا كحقوق غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة .مت ت�أ�سي�س �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف اململكة العربية ال�سعودية وهي �شركة تابعة ل�شركة
معادن.
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) ت�أ�س�ست يف � 14أغ�سط�س  2011وهي حالي ًا يف مرحلة التطوير .وتتمثل �أن�شطتها ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج
ال�صودا الكاوية املركزة والكلورين و ثاين كلوريد الإيثلني وتوريد منتجاتها من ال�صودا الكاوية املركزة �إلى معمل تكرير الألومنيا ل�شركة معادن للبوك�سايت و
الألومنيا .وينق�سم امل�شروع منا�صفة بني �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات و �شركة معادن ويتم قيدها حما�سبي ًا ك�إ�ستثمار يف م�شروع م�شرتك وتتم معاجلته
حما�سبي ًا وفق ُا لطريقة حقوق امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة .مت ت�أ�سي�س �شركة �سامابكو يف اململكة العربية ال�سعودية وهي م�شروع م�شرتك ل�شركة معادن.
�إن نهاية ال�سنة املالية لكل ال�شركات التابعة وامل�شروع امل�شرتك تتطابق مع ال�سنة املالية لل�شركة الأم.
 -3أسس إعداد القوائم المالية
�أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
تظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال ال�سعودي وهو عملة الت�شغيل والإف�صاح للمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة
�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت �إدراجها �أدناه ومت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�شكل منتظم على جميع ال�سنوات املعرو�ضة
با�ستثناء التغري يف ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف الإي�ضاحات  8-4و .17-4
 1-4أسس توحيد القوائم المالية
الشركات التابعة

ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على توجيه �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية للح�صول على املنافع االقت�صادية ،والتي تن�ش�أ عادة عند االحتفاظ
ب�أكرث من ن�صف حقوق الت�صويت .تتم مراعاة وجود ت�أثري حقوق الت�صويت املتوقعة القابلة للتنفيذ �أو التحويل لتقييم ما �إذا كان للمجموعة �سيطرة على من�ش�أة ما.
يتم توحيد ح�سابات ال�شركات التابعة من تاريخ حتويل ال�سيطرة �إلى املجموعة ويتم التوقف عن التوحيد من تاريخ توقف ال�سيطرة.
تُ�ستخدم طريقة ال�شراء يف املحا�سبة لقيد �شراء ال�شركات التابعة .تقا�س تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س القيمة العادلة للموجودات امل�شرتاة �أو االلتزامات التي مت
تكبدها �أو حتملها كما يف تاريخ ال�شراء باال�ضافة �إلى التكاليف املبا�شرة العائدة لعملية ال�شراء� .إن زيادة تكلفة ال�شراء عن القيمة العادلة حل�صة املجموعة يف
�صايف املوجودات امل�شرتاة القابلة للتحديد تقيد ك�شهرة يف قائمة املركز املايل املرفقة �ضمن املوجودات غري امللمو�سة .يتم �سنوي ًا تقييم ال�شهرة فيما يتعلق بالهبوط
يف القيمة ،وتقيد ب�صايف التكلفة بعد ح�سم �أي �إطفاء مرتاكم �أو خ�سائر هبوط� ،إن وجدت.
يتم ا�ستبعاد املعامالت بني �شركات املجموعة والأرباح غري املحققة الناجتة عنها وكذلك الأر�صدة املتعلقة بها .ويتم كذلك ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة .يتم
تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات التابعة عند ال�ضرورة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
المشروع المشترك:

ين�ش�أ امل�شروع امل�شرتك عندما تكون ال�شركة طرف يف عقد �أو �إتفاق مع واحد �أو �أكرث من الأطراف للقيام ب�أن�شطة عادة ما تتم .ولكن لي�س بال�ضرورة .من خالل
من�ش�أت تخ�ضع ملفهوم ال�سيطرة امل�شرتك.
تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف من�ش�أت حتت �سيطرة م�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم احت�ساب ح�صة املجموعة يف امل�شاريع امل�شرتكة بنا ًء
على القوائم املالية املعدة لهذه امل�شاريع والتي يتم تعديلها عند ال�ضرورة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وذلك يف تاريخ ال ي�سبق تاريخ قائمة املركز
املايل املوحدة مبدة تزيد عن ثالثة ا�شهر والتي يتم تعديلها عند احلاجة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
يتم ا�ستبعاد املكا�سب داخل املجموعة الناجتة من املعامالت بن�سبة ح�صة املجموعة يف امل�شروع امل�ستثمر به .ويتم كذلك �إ�ستبعاد اخل�سائر داخل املجموعة �إال �إذا
كانت املعاملة تتعلق ب�إنخفا�ض يف قيمة الأ�صل املحول.
 2-4تحويل العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك املعامالت .كما يجري حتويل
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .يتم قيد الأرباح واخل�سائر
الناجتة عن ت�سوية وحتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
 3-4نقد وما يعادله

ي�شتمل النقد وما يعادله على نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اقتنائها.
 4-4استثمارات قصيرة األجل

ت�شمل الأ�ستثمارات ق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك و�إ�ستثمارات �أخرى ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر ولكن �أقل من �سنة
من تاريخ اقتنائها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 5-4ذمم مدينة تجارية

يتم قيد الذمم املدينة بقيمة املبلغ الأ�صلي لفاتورة املبيعات خم�صوم ًا منه خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن وجد .يتم عمل خم�ص�ص للديون امل�شكوك
يف حت�صيلها عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على عدم متكن املجموعة من حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب ال�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .يتم قيد
هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند «م�صاريف عمومية و�إدارية» عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل ،يتم ا�ستبعادها مقابل
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد �أية مبالغ ت�سرتد يف وقت الحق لذمم قد مت ا�ستبعادها بقيد دائن على ح�ساب «م�صاريف عمومية و�إدارية» يف قائمة
الدخل املوحدة.
 6-4المخزون
منتجات تامة الصنع

يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على �أ�سا�س تكلفة الإنتاج �أو القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .يتم حتديد �صايف تكلفة االنتاج بق�سمة �إجمايل تكلفة الإنتاج على
وحدات الإنتاج القابلة للبيع.
تت�ضمن تكلفة الإنتاج مما يلي:




 تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف التعاقد والتي تتعلق مبا�شرة با�ستخراج ومعاجلة اخلام.
 ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجاراتها والآالت واملعدات امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام.
 م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.

أعمال تحت التنفيذ

يتم تقييم خمزون اخلام حتت املعاجلة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
الخام المتراكم

اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ويكون جاهز ًا ملراحل �أخرى من املعاجلة .ويف حالة عدم الت�أكد من عدم قابلية هذا اخلام للمعاجلة امل�ستقبلية
يتم حتميله على امل�صاريف .يف حالة �أن اخلام قابل ملراحل �أخرى من املعاجلة وميكن التوقع من ذلك ب�شكل م�ؤكد ب�سبب جتاوزه درجة الرتكيز وب�سبب املنافع
االقت�صادية امل�ؤكدة ،يتم تقييمه ب�صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .يتم تقييم كميات اخلام املرتاكم والأعمال حتت التنفيذ ب�شكل
�أ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.
قطع غيار ومواد قابلة لالستهالك

يتم تقييم قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك با�ستخدام متو�سط التكلفة املرجح ناق�ص ًا خم�ص�ص املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.
متثل �صايف القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال العادية ناق�ص ًا تكاليف ا�ستكمال العملية وم�صاريف البيع.
 7-4الموجودات والمطلوبات المالية

تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية �ضمن قائمة املركز املايل املوحدة �أ�سا�س ًا النقد وما يعادله واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة والأخرى وامل�شروعات
واملطلوبات الأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة والقرو�ض.
يتم �إجراء املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية و�إثبات ال�صايف بالقوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق ًا قانوني ًا يف �إجراء املقا�صة والن ّية �إما
للت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف �أو �إثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.

437

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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 8-4ممتلكات ومصنع ومعدات

تظهر املمتلكات وامل�صنع واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد خ�صم اال�ستهالكات املرتاكمة .يتم احت�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت وفق ًا للعمر
الإنتاجي املقدر لها �أو العمر املتوقع للمنجم� ،أيهما �أقل� .إن العمر االنتاجي املقدر بال�سنني للمجموعات الرئي�سية للموجودات هو كما يلي:
عدد ال�سنوات
مباين

33–9

معدات ثقيلة

20–5

م�صانع ومرافق تر�شيح اخلام

20–4

معدات �أخرى

20–4

معدات مكتبية

10–4

�أثاث وتركيبات

10–4

�أجهزة ات�صال و معدات وور�ش

10

�أ�صول املناجم

8-2

خمتربات ومعدات �أمنية

5

�أجهزة كمبيوتر و ملحقاتها

5

�سيارات

4

�أعمال مدنية

4

خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2011قررت املجموعة �أن ت�ضيف تكلفة �إغالق و ردم املناجم و�إعادة الت�سوية �ضمن املمتلكات وامل�صنع واملعدات من خالل
ت�صنيف هذه التكاليف يف جمموعة جديدة من املوجودات يطلق عليه «�أ�صول املناجم» ونقل التكلفة التاريخية و اال�ستهالك املرتاكم والتي مت �إدارجها �سابق ٌا �ضمن
بند م�صاريف ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة� .،أنظر �أي�ضا �سيا�سة «�إغالق و ردم املناجم �إعادة الت�سوية يف (�إي�ضاح .)17-4
ال يعترب �أثر التغيري املذكور �أعاله يف ال�سيا�سة املحا�سبية ،يف القوائم املالية املرفقة جوهريا وبالتايل مل يتم تغيري �أرقام �سنوات املقارنة.
تحُ َّمل م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات الإعتيادية والتي ال تزيد جوهري ًا من العمر الإنتاجي للأ�صل ،على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها .بينما تتم ر�سملة
التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت.
حتدّد مكا�سب وخ�سائر ا�ستبعاد املوجودات مبقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية والتي تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك املوجودات.
 9-4تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة

يتم حتميل م�صاريف اال�ستك�شاف والتقييم والتطوير وتكاليف ما قبل الت�شغيل على ال�سنة التي تكبدت فيها حتى تظهر م�ؤ�شرات ب�أن هناك مردود اقت�صادي
مل�شروع ا�ستك�شاف �أو ملنجم ،وعندئذ ف�إن امل�صاريف الالحقة وتكاليف ما قبل الت�شغيل التي يتم تكبدها على امل�شروع �أو املنجم يتم ت�أجيلها ،ومن ثم تطف�أ على مدى
�سبع �سنوات �أو العمر الإنتاجي املتوقع للمنجم� ،أيهما �أقل .وعندما يتقرر ب�أنه لي�س هناك �أي مردود اقت�صادي للمنجم فانه يتم حتميل كافة التكاليف املرتاكمة
للم�شروع كم�صاريف على قائمة الدخل املوحدة خالل ال�سنة التي يتم فيها �إتخاذ هذا القرار.
نفقات اخلدمات الفنية تن�ش�أ من تقييم مف�صل للإحتياطيات �أو غريها من امل�شاريع التي مت حتديدها ب�أنها لها منافع اقت�صادية حمتملة .نفقات اخلدمات الفنية
حتمل بداية على قائمة الدخل .وتتم ر�سملة نفقات اخلدمات الفنية عندما تكون هناك درجة عالية من الثقة يف جدوى امل�شروع وبالتايل ف�إنه من املحتمل �أن املنافع
االقت�صادية امل�ستقبلية �سوف تتدفق على ال�شركة.
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(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 10-4نسبة تنقية الشوائب

تقوم املجموعة �أي�ض ًا بت�أجيل تكاليف �شوائب التعدين بتقدير ن�سبة معدل اخلام الرديء �إلى �إجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بطريقة احلفر املفتوح .ويتم
ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل حل�ساب التكلفة ال�سنوية ل�شوائب التعدين التي �سيتم حتميلها كم�صروف على النحو التايل:
متو�سط ن�سبة ال�شوائب �إلى اخلام امل�ستخرج

X

كمية اخلام امل�ستخرج

X

متو�سط تكلفة اجمايل طن اخلام امل�ستخرج

يف ال�سنوات التي يكون فيها التكلفة الفعلية لل�شوائب �أعلى من التكاليف املح ّملة بنا ًء على املعادلة �أعاله ،ف�إنه يتم ت�أجيل الفرق و�إطفائه يف ال�سنة امل�ستقبلية التي
يكون فيها التكاليف الفعلية لل�شوائب �أقل من التكاليف الواجب حتميلها.
 11-4أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

تق ّيد املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�شاء على ح�ساب �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وحت ّول تكلفة الإن�شاء عند ا�ستكمال بناء الأ�صل �إلى املجموعة املالئمة
من املمتلكات وامل�صنع واملعدات .تت�ضمن تكلفة املمتلكات وامل�صنع واملعدات تكلفة ال�شراء و�أية تكاليف مبا�شرة �ضرورية لإعداد الأ�صل ليكون يف حالة الت�شغيل
وجاهز ًا لال�ستخدام املق�صود منه .تتم ر�سملة تكاليف الإعداد عندما تكون متعلقة ب�أ�صل قابل لال�ستخدام ولكنه غري جاهز للعمل مب�ستوى معني بدء ًا من فرتة
اختبار الت�شغيل بعد تنزيل القيمة املتح�صلة من بيع املنتج خالل �سنة التطوير .ال يتم ا�ستهالك الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ.
 12-4الهبوط في قيمة الموجودات

تقوم املجموعة مبراجعة قيمة موجوداتها يف تاريخ �إعداد كل القوائم املالية ولتحديد �أية خ�سائر هبوط يف قيمتها عندما ت�شري احلاالت �أو التغري يف الظروف �إلى
�أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد .تق ّيد خ�سارة هبوط القيمة مبقدار زيادة القيمة الدفرتية للموجودات على القيمة القابلة لال�سرتداد منها� .إن
القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للموجودات بعد خ�صم تكاليف بيعها �أو قيمة اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى.
يتم يف تاريخ كل فرتة مالية مراجعة قيمة املوجودات التي تعر�ضت للهبوط يف قيمتها بغر�ض احتمال عك�س هذا الهبوط .وعند ظهور م�ؤ�شرات تفيد ب�أن ما مت
اعتباره هبوط ًا بالفرتات ال�سابقة قد عك�سته الظروف ووجب �إعادة الأ�صل �إلى قيمته ال�سابقة ف�إنه يتم اثبات عك�س خ�سارة الهبوط يف القيمة (با�ستثناء ال�شهرة)
ك�إيرادات �ضمن قائمة الدخل املوحدة يف ال�سنة التي يتم فيها حتديد عدم وجود االنخفا�ض.
 13-4ذمم دائنة تجارية ومستحقات

يتم �إثبات مبالغ املطلوبات التي �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة� ،سواء مت �إ�صدار فواتري مبوجبها �إلى ال�شركة �أم ال.
 14-4الزكاة

تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») .يتم قيد خم�ص�ص الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة والزكاة اخلا�صة بال�شركات التابعة
على قائمة الدخل املوحدة .يتم ت�سجيل املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب الربوط النهائية� ،إن وجدت ،عند حتديدها.
 15-4رسوم االمتياز

يتوجب على ال�شركة بدء ًا من عام  ،2005وفق ًا لنظام اال�ستثمار التعديني ال�صادر ا�ستنادا الى املر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق 4
اكتوبر  ،)2004دفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية بواقع  ٪25من �صايف الربح ال�سنوي �أو ما يعادل �ضريبة الدخل املقدّرة� ،أيهما �أقل ،ويتم حتميل
ر�سوم االمتياز على قائمة الدخل �شهري ًا ويتم عمل الت�سويات الالزمة يف نهاية كل فرتة ربع �سنوية ويتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ.
 16-4المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة التزام قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق ،وهناك �إحتمال وجود �إ�ستخدام للموارد لت�سوية الإلتزام،
و�إمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.
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 17-4مخصص ردم وإغالق المناجم و إعادة التسوية

تتطلب �أعمال التنقيب و�أن�شطة اال�ستخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�صة باملجموعة �إلى التزامات لردم و�إغالق مواقع املناجم و�إعادة الت�سوية .حتتوي �أعمال �إغالق
وردم املناجم و�إعادة الت�سوية على نزع وتفكيك ومعاجلة والتخل�ص من املواد املتبقية (�إعادة ت�سوية املوقع والأر�ض) .تخ�ضع هذه الإعمال والتكاليف امل�صاحبة
لها ملتطلبات الأنظمة والقوانني احلالية ذات العالقة.
يتم قيد خم�ص�ص لتكاليف كل برنامج �إغالق وردم املناجم و�إعادة الت�سوية عند بدء �أعمال التعدين وعند زيادة هذه التغريات البيئية خالل العمر الت�شغيلي يتم
تعديل املخ�ص�ص بالزيادة .ت�شتمل التكاليف املقدرة ملخ�ص�ص الردم والإغالق و�إعادة الت�سوية على جميع الأعمال املتوقع حدوثها تدريجي ًا وعند الإغالق نتيجة
�أعمال التعدين خالل الفرتة املالية .يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري املتوقعة كالتلوث الناجت من التخل�ص غري املخطط له كم�صروف والتزام
عند احتمال حدوثها و�إمكانية تقديرها ب�شكل يعتمد عليه .يعتمد توقيت التكاليف الفعلية للردم والإغالق و�إعادة الت�سوية على عدة عوامل:
  العمر االفرتا�ضي للمنجم،
  �شروط رخ�صة الت�شغيل،
  البيئة التي يعمل بها املنجم.
يتم ر�سملة هذه التكاليف املقدرة بالكامل كجزء من املمتلكات والآالت واملعدات �ضمن جمموعة موجودات املناجم و�إطفائها وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت ملدة
م�ساوية للعمر املتوقع للمنجم� .إن التعديالت على التكاليف املقدرة وتوقيت الردم والإغالق و�إعادة الت�سوية امل�ستقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور
االعتيادية اخلا�ضعة للحكم وللتقديرات اجلوهرية.
تتلخ�ص العوامل ذات الت�أثري على هذه التغريات مبا يلي:
  تعديل تقدير االحتياطيات واملوارد والعمر الت�شغيلي.
  التطوير يف التقنية.
  متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات الإدارة البيئية.
  التغريات يف �أ�س�س التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها ت�أثريات الت�ضخم.
خالل الفرتات ال�سابقة ،كانت جميع تكاليف ردم و�إغالق املناجم و �إعادة الت�سوية تتم ر�سملتها ( �سواء �ضمن تكاليف ما قبل الت�شغيل �أو النفقات امل�ؤجلة) ثم
�إطفائها ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على العمر املتوقع للمنجم ب�شرط �أن ال يزيد ذلك عن �سبع �سنوات .ونتيجة للتغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية املو�ضح يف
�إي�ضاح( )8-4خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2011ف�أن هذه التكاليف املر�سملة و املتعلقة بردم و �إغالق املناجم و�إعادة الت�سوية �سيتم �إطفائها خالل العمر
املتبقى للمناجم.
اليعترب �أثر التغيري املذكور يف ال�سيا�سة املحا�سبية �أعاله ،جوهريا على القوائم املالية املرفقة وبالتايل مل يتم تغيري �أرقام �سنوات املقارنة.
 18-4مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم قيد خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �شروط �أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على �أ�سا�س
القيمة احلالية للمكاف�أة املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يتم �إحت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة
على �أ�سا�س رواتب وبدالت املوظفني الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
 19-4القروض

تقيد القرو�ض ب�شكل مبدئي باملتح�صالت امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف عملية الإقرتا�ض� ،إن وجدت .يتم ر�سملة تكاليف القرو�ض التي ترتبط مبا�شرة بال�شراء �أو
االن�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة كجزء من قيمة هذه املوجودات .يتم قيد تكاليف القرو�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
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 20-4تحقيق اإليرادات

يتم حتقيق الإيرادات عند توفر كافة ال�شروط التالية:
  عندما حتول املخاطر الهامة ومنافع ملكية املنتج �إلى امل�شرتي.
  ال حتتفظ ال�شركة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إلى احلد املرتبط عادة بوجود امللكية وال بالرقابة الفعالة على املنتجات املباعة.
  ميكن قيا�س مبلغ الإيراد ب�صورة موثوقة.
  �أن يكون من املحتمل تتدفق املنافع االقت�صادية املتعلقة بعملية البيع �إلى ال�شركة.
  ميكن قيا�س التكاليف التي تكبدت �أو �سيتم تكبدها يف عملية البيع ب�صورة موثوقة.
يتم قيد الإيرادات بدون اخل�صومات وم�صاريف النقل وبعد ا�ستبعاد عمليات البيع داخل املجموعة.
عادة ما تخ�ضع املبيعات �إلى تعديالت بنا ًء على فح�ص املنتجات من قبل العميل ،ويف هذه احلاالت ،تقيد املبيعات بدء ًا على �أ�سا�س تقديري با�ستخدام �أف�ضل
تقديرات الإدارة ملحتويات املعدن وتعدل الحق ًا.
تتمثل عوائد الإ�ستثمار يف الدخل من الودائع البنكية وتقيد وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق.
 21-4المصاريف العمومية واإلدارية

ت�شتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تكون مرتبطة بالتحديد بتكلفة املبيعات وفقا ملبادىء املحا�سبة املتعارف عليها.
توزع هذه التكاليف بني م�صروفات عمومية و�إدارية وتكاليف املبيعات� ،إن لزم الأمر ،بطريقة منتظمة.
 22-4برنامج خطة اإلدخار

ا�ستناد ًا �إلى املادة  137من نظام العمل واملادة  76من اللوائح الداخلية لل�شركة واملعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ 1420/4/6هـ (املوافق  19يوليو  )1999من
قبل وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،طرحت ال�شركة برنامج خطة االدخار لت�شجيع املوظفني ال�سعوديني يف ال�شركة على االدخار وا�سثمار مدخراتهم للإ�ستفادة
منها وت�أمني م�ستقبلهم ول�ضمان ا�ستمرارهم يف العمل لدى ال�شركة.
تقت�صر امل�شاركة يف برنامج االدخار على املواطنني ال�سعوديني وباختيارهم ،على �أن ي�ساهم املوظف امل�شارك يف اخلطة بدفع ن�سبة ترتاوح من � ٪1إلى  ٪15كحد
�أق�صى من راتبه الأ�سا�سي وبحيث ال يقل اال�شرتاك عن مبلغ  300ريال �سعودي ،على �أن ت�ساهم ال�شركة بدفع ن�سبة ثابتة قدرها  ٪10من ادخار املوظف ال�شهري
لل�سنة الأولى ويتم زيادتها بن�سبة  ٪10لل�سنة التي تليها حتى ت�صل ما ن�سبته  ٪100لل�سنة العا�شرة .وتودع هذه املبالغ يف ح�ساب ادخار املوظف ويتم حتميل م�ساهمة
ال�شركة على قائمة الدخل املوحدة �شهري ًا على �أن يتم دفع م�ساهمة ال�شركة للموظف الحق ًا عند ا�ستقالته �أو �إنهاء خدماته.
 23-4عقود التأجير

ي�صنف عقد الت�أجري كعقد ت�أجري ر�أ�سمايل عندما تنقل �شروط الت�أجري جوهري ًا جميع خماطر ومنافع امللكية �إلى امل�ست�أجر .ت�صنف جميع الإيجارات الأخرى
ك�إيجارات ت�شغيلية .حت ّمل م�صاريف عقود الإيجارات الت�شغيلية على قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت وفق ًا ل�شروط الت�أجري الت�شغيلي.
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 -5تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات التي قد ت�ؤثر يف املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية
املوحدة والإي�ضاحات املرفقة حولها.
يتم تقييم التقديرات والإفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وهي مبنية على خربة �سابقة وعوامل �أخرى تت�ضمن توقعات بالأحداث امل�ستقبلية والتي تعترب منا�سبة للظروف.
تقوم املجموعة بتقديرات وافرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل� .إن هذه التقديرات وفق ًا لتعريفها ،نادر ًا ما تت�ساوى مع النتائج الفعلية.
تتمثل �أهم البنود والتي تتطلب ا�ستخدام الإدارة للتقديرات واالفرتا�ضات امل�ؤثرة فيما يلي:








 تقديرات االحتياطيات واملوارد.
 الأعمار االنتاجية االقت�صادية للممتلكات وامل�صنع واملعدات.
 هبوط قيمة املوجودات.
 املخ�ص�صات.
 ردم املناجم وااللتزامات البيئية.
 الزكاة.
 االلتزامات املحتملة.

تقديرات االحتياطيات والموارد

هناك درجة من عدم الت�أكد بخ�صو�ص تقدير وت�صنيف االحتياطيات اخلام املعدنية وامل�ستويات املقابلة التي يتم التنقيب عنها واملخ�ص�صة لالنتاج امل�ستقبلي.
يجب اعتبار م�ستويات االحتياطيات اخلام املعدنية كتقديرات فقط �إلى �أن يتم تقرير وجتهيز االحتياطيات �أو اخلام املعدنية .كما تختلف كمية االحتياطيات
اخلام املعدنية مع اختالف عدة عوامل �أخرى� ،أ�سعار املعادن و�أ�سعار �صرف العمالت .يتم حتديد تقديرات ال�شركة لالحتياطيات املعدنية بنا ًء على �أ�سعار الذهب
املفرت�ضة ودرجات القطع والتكاليف التي من املمكن �أن تكون غري دقيقة .ميكن �أن تت�أثر اجلدوى االقت�صادية للممتلكات �إذا ما حدث �أي تغري جوهري يف كميات
االحتياطيات �أو اخلام املعدنية �أو الدرجة �أو ن�سبة تنقية ال�شوائب .بالإ�ضافة �إلى ذلك ال يوجد ت�أكيد ب�أن ا�سرتدادات الذهب �أو ا�سرتدادات املعادن الأخرى يف
االختبارات املعملية �صغرية املدى �سيتم تكرارها يف االختبارات كبرية املدى حتت ظروف املوقع �أو �أثناء االنتاج.
من املمكن �أن تتطلب الظروف مراجعة التقديرات وذلك يف حالة التقلبات يف �أ�سعار الذهب ونتائج التنقيب واختبارات ا�ستخراج املعادن واالنتاج وتقييمات خطط
التنقيب الالحقة لتاريخ التقدير .من املمكن �أال يكون حجم ودرجة االحتياطيات املنقب عنها واملجهزة وال معدل اال�ستمرار بنف�س ال�صورة املتوقعة حالي ًا .من
املمكن �أن ي�ؤدي �أي نق�صان جوهري يف تقديرات االحتياطيات املعدنية �أو اخلام املعدنية �أو قدرة ال�شركة على ا�ستخراج هذه االحتياطيات املعدنية �إلى ت�أثري �سلبي
جوهري على عمليات ال�شركة و�آفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
األعمار االنتاجية االقتصادية للممتلكات والمصنع والمعدات

يتم �إطفاء موجودات التعدين للمجموعة وامل�صنفة كممتلكات وم�صنع ومعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أعمارها االنتاجية االقت�صادية �أو العمر الإنتاجي
للمنجم� ،أيهما �أقل .عند حتديد العمر االنتاجي للمنجم ف�إنه يجب الأخذ يف االعتبار ب�أن االفرتا�ضات ال�صحيحة التي متت يف وقت التقدير من املمكن �أن تتغري
حينما تتوفر معلومات جديدة يف هذا ال�ش�أن.
تتمثل العوامل التي قد ت�ؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:






 التغريات يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة واملحتملة.
ً
 درجة االحتياطيات املعدنية والتي تختلف جوهريا من وقت لآخر.
 الفروقات ما بني �أ�سعار ال�سلع احلقيقية و�أ�سعارها املتوقعة التي ت�ستخدم يف تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام.
 عوامل ت�شغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين.
 �أي تغريات يف امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية وم�صاريف التعدين والتجهيز وتكاليف اال�سرتداد و�أ�سعار اخل�صم و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية
قد ت�ؤدي �إلى نتائج �سلبية على اجلدوى االقت�صادية الحتياطيات اخلام.
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�إن �أ ّي ًا من هذه التغريات ميكن �أن ت�ؤثر على الإطفاءات املحتملة ملوجودات املنجم وقيمها الدفرتية .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات
والآالت غري التعدينية ب�صورة دورية .تُبنى هذه املراجعة على احلالة احلالية للموجودات والفرتات املقدرة التي من خاللها �ست�ستمر هذه املوجودات يف جلب
منافع اقت�صادية للمجموعة.
هبوط وعكس هبوط قيمة الموجودات

تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة لتحديد �إذا ما كان هناك م�ؤ�شرات ت�شري ب�أن هذه املوجودات قد هبطت قيمتها �أو �أن هناك م�ؤ�شرات
ب�أن خ�سائر الهبوط يف القيمة والتي مت ت�سجيلها يف �سنوات �سابقة مل تعد موجودة �أو انخف�ضت.
المخصصات

تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص ملخزون املواد اخلام الراكدة والبطيئة احلركة وكذلك لقطع الغيار .بلغ خم�ص�ص البنود الراكدة وبطيئة احلركة  19مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب ( 2011دي�سمرب  23 :2010مليون ريال �سعودي) .ت�أخذ هذه التقديرات يف االعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكلفة املتعلقة مبا�شرة
بالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إلى املدى الذي ت�ؤكد فيه ب�أن ظروف هذه الأحداث ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
إغالق وردم المناجم وااللتزامات البيئية

تخ�ضع �أن�شطة املجموعة للتعدين واال�ستك�شاف لأنظمة ولوائح بيئية متعددة .تق ّيم املجموعة االلتزامات البيئية بنا ًء على فهم الإدارة للمتطلبات القانونية والتي
تختلف باختالف املناطق التي جتري عملياتها فيها و�شروط اتفاقيات الرتخي�ص والتقديرات الهند�سية .يتم تكوين خم�ص�ص لتكاليف التفكيك وت�سوية الأر�ض
حاملا ين�ش�أ االلتزام .كما �أن التكاليف الفعلية املتكبدة يف �سنوات م�ستقبلية من املمكن �أن تختلف جوهري ًا عن املبالغ املخ�ص�صة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن التغريات
امل�ستقبلية للأنظمة واللوائح البيئية و�أعمار املناجم املقدرة و�أ�سعار اخل�صم من املمكن �أن ت�ؤثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�ص.
الزكاة

مت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2011سداد مبلغ  186مليون ريال �سعودي تتعلق بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010مل�صلحة الزكاة والدخل ،ولكنه مل
يتم الإنتهاء من الربوط الزكوية من قبل امل�صلحة .وعند وجود فروقات بني مبلغ الزكاة النهائية عن املبالغ امل�سجلة مبدئي ًا ،ف�إنه يتم ت�سجيل هذه الفروقات يف
خم�ص�ص الزكاة اخلا�ص يف ال�سنة التي يتم حتديدها فيها.
االلتزامات المحتملة

يتم ت�سوية االلتزامات املحتملة ح�سب طبيعتها عندما حدوث �أو عدم حدوث حدث معني �أو جمموعة من الأحداث امل�ستقبلية .يتطلب تقدير هذه االلتزامات
ممار�سة �أحكام وعمل تقديرات لنتائج الأحداث امل�ستقبلية.
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 - 6المعلومات القطاعية
التقارير القطاعية
)1

قطاع األعمال

�إن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات �أوالعمليات �أو املن�ش�آت التي:
  تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
  تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من �أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع امل�صادر وتقييم الأداء.
  تتوفر حولها بيانات مالية ب�شكل منف�صل.
تت�ألف �أن�شطة املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:
  قطاع ال�شركة الأم :وي�شمل عمليات ال�شركة الأم وامل�شاريع حتت التطوير.
  قطاع الذهب :ويت�ألف من ن�شاط تعدين الذهب والذي يتم من خالل �شركة معادن للذهب واملعادن الأ�سا�سية وميار�س هذا القطاع ن�شاطه يف كل من
مناجم مهد الذهب واحلجار وبلغة وال�صخيربات والآمار واملوجودة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية.
  قطاع الفو�سفات :وي�شمل على �أن�شطة تعدين الفو�سفات وا�ستخدام املوارد الطبيعية من غاز طبيعي وكربيت لت�صنيع «ثنائي فو�سفات الأمونيوم» و
«فو�سفات �أحادي الأمونيوم» ومنتجات �أ�سمدة الأمونيا والتي تتم من خالل �شركة معادن للفو�سفات .ويعترب هذا القطاع يف مرحلة التطوير .وقد بد�أت
يف املراحل التجريبية االختبارية يف الربع الأخري ل�سنة  .2010ويتوقع �أن يبد�أ عملياته التجارية خالل عام  .2012يف ما عدا م�صنع الأمونيا والذي مت
الإعالن عن بدء االنتاج التجاري يف الأول من �أكتوبر .2011
  قطاع الألومنيوم :وي�شتمل على العمليات املتعلقة بتطوير منجم الألومنيوم� ،إعادة التقنية ،امل�صهر ،وم�صنع الدرفلة وحمطة الطاقة بغر�ض ت�صنيع
الألومنيوم واملنتجات املتعلقة بها .ويعترب هذا القطاع يف مرحلة التطوير .ويتوقع �أن يبد�أ عملياته التجارية خالل عامي  2013و  .2014قطاع ال�صودا
الكاوية وثاين كلورايد الإيثلني يتكون من عمليات تخت�ص بتطوير ال�صودا الكاوية والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني والالزمة لإنتاج مركزات ال�صودا
الكاوية املركزة والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل تلك املنتجات للإ�ستخدام يف معمل تكرير الألومينا يف �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا.
�إن هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير ومن املتوقع �أن يبد�أ بالإنتاج التجاري خالل عام .2013
  قطاع املعادن ال�صناعية :وي�شمل خمتلف �أوجه الن�شاط املتعلق بتعدين املعادن ال�صناعية من خالل �شركة املعادن ال�صناعية والتي متار�س ن�شاطها يف
هذا القطاع يف منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية ،كما �أنها يف املراحل الأخرية من تطوير منجم
املغنزايت عايل الدرجة وم�صنع املعاجلة يف املدينة املنورة الذي بد�أ عملياته ب�شكل جزئي خالل عام .2011
  قطاع البنية التحتية :يتعلق بتطوير وبناء وتقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع للمجموعة على النحو املطلوب� .إن هذا
القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.
ال توجد �إيرادات قطاعية بينية جوهرية.
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�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

ممتلكات وم�صنع ومعدات

�صايف الربح (اخل�سارة) على حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

الربح الإجمايل

املبيعات

 31دي�سمرب 2010

جمموع املوجودات

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة

ممتلكات وم�صنع ومعدات

احل�صة يف �صايف اخل�سارة من ال�سيطرة امل�شرتكة

�صايف الربح (اخل�سارة) على حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

الربح الإجمايل

املبيعات

 31دي�سمرب 2011

16

15

14

32

28

16

15

14

13

32

28

االي�ضاحات

8.196.439.526

60.546.550

8.527.351

70.506.067

()220.848.539

166.276.472

-

-

4.751.093.751

16.380.365

16.492.509

108.655.397

-

()234.550.176

71.043.144

-

-

ال�شركة الأم

871.745.514

21.792.745

105.530.174

138.316.059

215.837.507

1.982.540

371.255.322

676.381.347

1.310.426.260

19.134.128

130.442.981

136.801.387

-

391.374.105

3.896.593

610.638.471

900.853.900

الذهب

20.616.692.431

18.074.500.793

162.674.081

3.764.318

()17.305.305

-

-

-

21.749.632.574

11.941.413.972

128.728.397

6.396.424.564

-

294.354.152

-

451.267.851

540.687.740

الفو�سفات

4.004.761.199

2.493.825.789

7.080.197

-

-

-

-

-

14.550.923.434

9.966.403.230

210.020.943

126.906

448.154.100

()4.139.716

-

-

-

الألومنيوم

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)
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665.489.688

732.993.478

-

-

-

-

-

-

820.001.005

222.216.512

-

555.086.663

-

()53.459.189

208.188

()52.212.846

2.323.129

34.716.858.785

21.690.987.323

298.839.709

212.586.444

()9.187.814

168.259.012

385.338.229

706.512.774

43.573.725.400

22.239.884.168

500.125.224

7.450.689.814

448.154.100

413.314.804

75.155.805

1.032.606.039

1.514.387.952

361.730.427

307.327.968

15.027.906

-

13.128.523

-

14.082.907

30.131.427

391.648.376

74.335.961

14.440.394

253.594.897

-

19.735.628

7.880

22.912.563

70.523.183

املعادن ال�صناعية

البنية التحتية

املجموع
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�إن �صايف الربح من قطاع ال�شركات ال ي�شمل احل�صة يف �أرباح ال�شركات التابعة ،كما �أن �إجمايل املوجودات لهذا القطاع ال ي�شمل �أر�صدة اال�ستثمارات املتعلقة
بال�شركات التابعة.
ب) القطاع الجغرافي

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة تدر �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن
تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.


 تقوم املجموعة بعملياتها يف اململكة العربية ال�سعودية فقط.

 -7نقد وما يعادله
2011

2010

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهر من تاريخ اقتنائها

4.241.502.076

2.248.600.000

نقد و�أر�صدة لدى البنك

802.976.105

673.553.380

املجموع

5.044.478.181

2.922.153.380

 -8استثمارات قصيرة األجل
2011
ودائع ق�صرية الأجل لدى بنوك جتارية

2010
8.783.974.813

6.181.085.507

تدر اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عائد مايل على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.
 -9ذمم مدينة تجارية وأخرى
2011

2010

جتارية

470.757.985

20.469.398

�آخرون

10.756.225

9.493.597

املجموع

481.514.210

29.962.995

ذمم مدينة جتارية كما يف  31دي�سمرب  2011يت�ضمن :
مبالغ مطلوبة من �شركة �سابك (�إي�ضاح  - 34ب)

280.596.018

مبالغ مطلوبة من �سامابكو (�إي�ضاح  - 34ب)

47.593.280
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -10المخزون
2010

2011
ب�ضاعة جاهزة متاحة للبيع

136.556.423

86.296.731

منتجات م�صاحبة

21.687.342

21.002.116

�أعمال حتت التنفيذ ب�صايف تكلفة الإنتاج

180.041.210

97.132.154

مواد خام

83.662.590

11.459.884

خمزون خام مرتاكم

37.400.735

8.066.838

جمموع املخزون

459.348.300

223.957.723

قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة

121.271.026

102.998.213

()18.822.654

()23.044.672

جمموع قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة

102.448.372

79.953.541

املجموع

561.796.672

303.911.264

خم�ص�ص قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة

يتعلق معظم خمزون قطع الغيار بامل�صنع والآالت ،وعليه ف�إنه من املتوقع �أن يتم ا�ستخدامه خالل فرتة تزيد عن �سنة واحدة.
تتكون احلركة يف خم�ص�ص املخزون الراكد مما يلي:
2011
 1يناير
(عك�س)  /زيادة خم�ص�ص املخزون الراكد
 31دي�سمرب

2010

23.044.672

14.597.148

()4.222.018

8.447.524

18.822.654

23.044.672

 -11دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا
2010

2011
اجلزء املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني

273.980.028

295.361.176

�سلف للموظفني

3.519.124

2.074.284

مدفوعات مقدمة �أخرى

46.852.506

30.201.985

املجموع

324.351.658

327.637.445

اجلزء غري املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني

336.452.533

81.009.425

مدفوعات مقدمة �أخرى

5.193.333

4.750.000

املجموع

341.645.866

85.759.425

متثل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا ب�شكل �أ�سا�سي مبالغ مدفوعة مقدم ًا من قبل �شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن البوك�سايت
واالمونيا و�شركة معادن للفو�سفات تتعلق ب�أعمال تطوير موقعها.

447

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -12مطلوبات من الدولة
ميثل ر�صيد املطلوبات من الدولة التكاليف التي مت تكبدها لتمويل درا�سات اجلدوى مل�شروع خط ال�سكك احلديدية الرابط ما بني املنطقة ال�شمالية (اجلالميد)
وم�صنع الأ�سمدة يف ر�أ�س اخلري (�إي�ضاح  - 34ب) .ولقد مت مت �إ�سرتجاع املبلغ بالكامل يف  13يوليو .2011
 -13إستثمار في مشروع مشترك

�إ�ستثمار يف  %50من �إ�صدار ر�أ�س املال – �شركة �سامابكو بالتكلفة
ح�صة ال�شركة يف �صايف اخل�سارة خالل ال�سنة منذو الت�أ�سي�س

2011

2010

450.000.000

-

()1.845.900
448.154.100

املجموع

-

الإ�ستثمار يف �شركة �سامابكو يت�ضمن:
م�ساهمات عينية:
نفقات ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة (�إي�ضاح )15

31.939.887

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح )16

236.329.928

نقد مدفوع

181.730.185

املجموع

450.000.000

448

15

16

16

 31دي�سمرب 2010

ت�سوية � /شطب

املح ّمل خالل ال�سنة

 1يناير 2010

اال�ستهالكات املرتاكمة

 31دي�سمرب 2011

تعديالت � /شطب

نفقات م�ؤجلة لإغالق و ردم املناجم و�إعادة 21
الت�سوية

حم ّول من تكاليف قبل الت�شغيل ونفقات
م�ؤجلة

حم ّول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

اال�ضافات

 31دي�سمرب 2010

تعديالت � /شطب

حم ّول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

 1يناير 2010

التكلفة

�إي�ضاحات

-

-

-

-

22.550.000

-

-

-

-

22.550.000

-

-

22.550.000

�أرا�ضي

 -14الممتلكات والمصنع والمعدات

-

-

-

-

63.213.264

-

500.000

62.713.264

-

-

-

-

-

-

�أ�صول املناجم

24.516.326

()43.219

1.414.359

23.145.186

22.519.825

()4.800.226

-

-

2.480.039

-

24.840.012

()138.300

1.044.925

23.933.387

�سيارات

35.711.146

-

7.314.035

28.397.111

210.082.538

()7.619.032

-

-

151.497.824

-

66.203.746

-

10.356.076

55.847.670

معدات ثقيلة

308.027.420

-

39.453.444

268.573.976

6.971.320.927

()2.002.846

-

-

6.617.271.169

-

356.052.604

-

3.095.260

352.957.344

م�صنع ومرافق
تر�شيح اخلام

45.911.893

-

8.620.760

37.291.133

331.755.885

()92.500

-

-

225.499.837

-

106.348.548

-

4.666.604

101.681.944

مبان ــي

196.628.868

-

14.045.233

182.583.635

593.801.440

()3.934.960

-

-

371.073.126

4.852.122

221.811.152

-

5.432.363

216.378.789

�أعمال مدنية

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

17.423.589

-

4.143.641

13.279.948

54.317.681

()1.686.374

-

-

24.599.632

-

31.404.423

-

6.513.207

24.891.216

معدات �أخرى

23.542.180

-

2.056.196

21.485.984

43.516.207

()1.204.967

-

-

15.750.840

-

28.970.334

()11.351

5.155.013

23.826.672

معدات مكتبية

9.723.365

-

802.462

8.920.903

23.878.668

()2.742.298

-

-

10.730.554

-

15.890.412

-

3.444.965

12.445.447

�أثاث وتركيبات

661.484.787

()43.219

77.850.130

583.677.876

8.336.956.435

()24.083.203

500.000

62.713.264

7.418.903.021

4.852.122

874.071.231

()149.651

39.708.413

834.512.469

املجموع

449

15

22.550.000

22.550.000

-

-

-

-

24.633.649

-

38.579.615

-

38.579.615

-

1.774.244

323.686

20.745.581

()6.289.625

-

2.518.880

�سيارات

163.686.264

30.492.600

46.396.274

()2.942.296

-

13.627.424

معدات ثقيلة

6.552.669.155

48.025.184

418.651.772

()254.814

-

110.879.166

م�صنع ومرافق تر�شيح اخلام

265.253.707

60.436.655

66.502.178

()92.500

-

20.682.785

مبان ــي

364.247.921

25.182.284

229.553.519

()3.066.098

-

35.990.749

�أعمال مدنية

27.712.580

13.980.834

26.605.101

()604.726

-

9.786.238

معدات �أخرى

16.198.573

5.428.154

11.963.721

6.167.047

7.450.689.814

886.266.621

()15.109.904

38.579.615

212.586.444

11.914.947

()575.879

-

2.767.461

201.312.123

27.317.634

()1.283.966

-

5.059.420

معدات مكتبية

�أثاث وتركيبات

املجموع

مت رهن ممتلكات وم�صنع ومعدات �شركة معادن للفو�سفات لدائنني �ضمن اتفاقية متويل موحدة ال�شروط (�إي�ضاح  – 23هـ) � ،إن القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2011تبلغ  6.396.424.564ريال �سعودي ( 31دي�سمرب :2010
 3.764.318مليون ريال �سعودي).

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�صايف القيمة الدفرتية

 31دي�سمرب 2011

تعديالت  /ا�ستبعادات

حم ّول من تكاليف قبل الت�شغيل
ونفقات م�ؤجلة

املح ّمل خالل ال�سنة

�إي�ضاحات

�أرا�ضي

�أ�صول املناجم

 -14الممتلكات والمصنع والمعدات (تتمة)

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(شركة مساهمة سعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

450

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

�إي�ضاحات

2010

2011
توزيع اال�ستهالك املح ّمل خالل ال�سنة
املح ّمل على �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ

16

27.161.818

-

املح ّمل على تكلفة املبيعات

29

167.185.259

73.779.722

املح ّمل على امل�صاريف الإدارية والعمومية

30

6.965.046

4.070.408

201.312.123

77.850.130

املجموع

 -15تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة
�إي�ضاح

الذهب

ال�شركة الأم

الألومنيوم

الفو�سفات

املعادن ال�صناعية

املجموع

التكلفة
 1يناير 2010

27.898.608

178.728.373

121.498.507

65.252.596

16.234.380

409.612.464

�إ�ضافات خالل ال�سنة

4.375.878

25.393.490

41.175.574

56.577.601

713.400

128.235.943

-

3.156.073

-

-

-

3.156.073

تعديالت/ا�ستبعاد

-

-

-

-

()114.750.000

م�صاريف ردم و�إغالق املناجم و�إعادة
ت�سوية م�ؤجلة�,صايف

21

()114.750.000

 31دي�سمرب 2010

32.274.486

207.277.936

162.674.081

7.080.197

16.947.780

426.254.480

�إ�ضافات خالل ال�سنة

10.340.851

65.506.198

9.096.538

234.880.633

734.592

320.558.812

-

-

-

()62.713.264

تعديالت  /ا�ستبعاد

-

-

()41.306.088

-

-

()41.306.088

حتويالت �إلى الإنتاج خالل ال�سنة

-

-

()1.736.134

-

-

()1.736.134

-

-

-

-

()31.939.887

42.615.337

210.070.870

128.728.397

حتويالت الى املمتلكات و امل�صنع
واملعدات( موجودات التنقيب)

حتويالت الى �شركة �سامابكو
 31دي�سمرب 2011

14

13

-

()62.713.264

451

()31.939.887
210.020.943

17.682.372

609.117.919

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
�إي�ضاح

الذهب

ال�شركة الأم

الألومنيوم

الفو�سفات

املجموع

املعادن ال�صناعية

الإطفاء
 1يناير 2010

19.261.313

89.657.317

-

-

929.920

109.848.550

املح ّمل خالل ال�سنة

4.485.822

15.172.791

-

-

989.954

20.648.567

عك�س خم�ص�ص

-

()3.082.346

-

-

-

 31دي�سمرب 2010

23.747.135

101.747.762

-

-

1.919.874

127.414.771

املحمل خالل ال�سنة

2.375.693

16.459.742

-

-

1.322.104

20.157.539

()38.579.615

-

-

-

79.627.889

-

-

3.241.978

حتويالت الى املمتلكات و امل�صنع
واملعدات (موجودات التنقيب)
 31دي�سمرب 2011

14

26.122.828

()3.082.346

()38.579.615
108.992.695

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2010

8.527.351

105.530.174

162.674.081

7.080.197

15.027.906

298.839.709

 31دي�سمرب 2011

16.492.509

130.442.981

128.728.397

210.020.943

14.440.394

500.125.224

مت رهن النفقات قبل الت�شغيل و النفقات امل�ؤجلة ل�شركة الفو�سفات و �شركة معادن للأملونيوم ب�صايف القيمة الدفرتية قبل قيود الإ�ستبعاد للتوحيد كما يف 31
دي�سمرب  2011والبالغة  432.078.591ريال �سعودي ( 169.754.278 : 2010ريال �سعودي) ك�ضمان للمقر�ضني ح�سب اتفاقية متويل موحدة ال�شروط (�إي�ضاح
-23هـ).
يتم �إعادة ت�صنيف بع�ض تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة نتيجة لأن�شطة التطوير ك�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ بعد نهاية عمليات املراجعة الهند�سية
ذات ال�صلة.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

�إي�ضاحات
2011

2010

توزيع الإطفاء املرتاكم
املح ّمل على تكلفة املبيعات

29

15.656.130

16.134.349

املح ّمل على امل�صاريف الإدارية والعمومية

30

4.501.409

4.514.218

20.157.539

20.648.567

املجموع

452

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -16أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
�إي�ضاحات

الذهب

ال�شركة الأم

الألومنيوم

الفو�سفات

البنية التحتية

املعادن ال�صناعية

املجموع

التكلفة
 1يناير 2010

60.047.900

21.295.817

14.993.111.448

811.527.784

170.002.910

452.352.069

16.508.337.928

�إ�ضافات خالل ال�سنة

5.792.085

30.548.406

3.085.430.649

1.695.303.401

137.530.158

280.641.409

5.235.246.108

-

()39.708.413

-

-

()12.888.300

307.327.968

732.993.478

21.690.987.323

26.190.342

93.484.425

8.948.930848

()253.546.799

()604.261.391

()7.418.903.021

حم ّول �إلى ممتلكات
وم�صنع ومعدات

14

()5.293.435

()4.041.304( )30.051.478

()117.096

تعديالت

-

-

-

 31دي�سمرب 2010

60.546.550

21.792.745

18.074.500.793

2.493.825.789

�إ�ضافات خالل ال�سنة

4.429.670

34.569.606

1.081.349.436

7.708.907.369

حم ّول �إلى ممتلكات
وم�صنع ومعدات

14

�إ�ستهالك مر�سمل خالل
ال�سنة

14

ر�صيد دائن ملبيعات ماقبل
الت�شغيل التجاري –
�صافية من التكلفة
حم ّول �إالى �شركة �سامابكو
 31دي�سمرب 2011

13

()48.595.855

()12.888.300

(- )6.475.270.753( )37.228.223

-

-

27.161.818

-

-

-

()766.327.322

-

-

-

-

16.380.365

19.134.128

11.941.413.972

()236.329.928
9.966.403.230

()205.100

-

27.161.818

-

-

()771.962.872

-

-

()236.329.928

74.335.961

222.216.512

22.239.884.168

()5.635.550

قامت �شركة معادن للفو�سفات خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011بر�سملة تكاليف متويل �إ�ضافية مببلغ  185مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 259 :2010
مليون ريال �سعودي)  ،وقامت �شركة معادن للأملونيوم بر�سملة تكاليف متويل مببلغ  49مليون ريال �سعودي تتعلق هذه القرو�ض يف موجودات م�ؤهلة.
مت رهن �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ ل�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملونيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوكا�سيت و الأملونيا بقيمة
 21.983.618.181ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  19.557.241.626 :2010( 2011ريال �سعودي) ك�ضمان للمقر�ضني ح�سب �إتفاقية موحدة ال�شروط (�إي�ضاح
 -23هـ).

453

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -16أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (تتمة):
تت�ألف �إيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري بال�صايف بعد خ�صم تكاليف الإنتاج مما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

�شركة معادن للفو�سفات
مبيعات الأمونيا من خالل �شركة «�سابك»� ،صايف من تكاليف الإنتاج (�إي�ضاح )1-34

655.956.984

مبيعات ثنائي فو�سف�سات الأمونيم� ،صايف من تكاليف الإنتاج

110.370.338
766.327.322

�شركة معادن ال�صناعية
مبيعات املغني�سيا الكاويا� ،صايف من تكاليف الإنتاج

5.635.550

جمموع �إيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري بال�صايف بعد خ�صم تكاليف الإنتاج

771.962.872

 -17مطلوبات مشاريع وأخرى
2010

2011
اجلزء املتداول:
م�شاريع

1.014.225.034

677.921.490

جتارية

303.112.761

61.803.994

برنامج خطة الإدخار

8.144.214

4.979.880

�أخرى

16.716.998

23.515.074

املجموع

1.342.199.007

768.220.438

اجلزء غري املتداول:
مدفوعات مقدمة من �ألكوا (�إي�ضاح )2-34

821.488.065

-

املجموع

821.488.065

-

تتمثل ذمم امل�شاريع الدائنة ب�شكل رئي�سي من تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا
و�شركة معادن للفو�سفات.
متثل املدفوعات املقدمة امل�ستلمة من �شركة �ألكوا املتعلقة بتطوير �شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومنيا.
 -18مصاريف مستحقة
2011

2010

م�شاريع

1.408.791.387

1.191.342.890

جتارية

46.043.704

36.113.922

موظفني

48.590.838

39.234.445

املجموع

1.503.425.929

1.266.691.257

متثل امل�صاريف امل�ستحقة اخلا�صة بامل�شاريع من تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت
وااللومينا و�شركة معادن للفو�سفات.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -19الزكاة المستحقة
 1-19مكونات الوعاء الزكوي

تتكون �أهم عنا�صر الوعاء الزكوي لكل �شركة مبوجب �أنظمة الزكاة و�ضريبة الدخل مما يلي:









 حقوق امل�ساهمني.
 املخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة.
 قرو�ض طويلة الأجل.
 �صايف الربح املعدّل.
 ممتلكات وم�صنع ومعدات ب�صايف القيمة الدفرتية.
 تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة ب�صايف القيمة الدفرتية .و
 بع�ض العنا�صر الأخرى.
 حتت�سب الزكاة بن�سبة  % 2.5على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الربح املعدّل �أيهما �أعلى.

 2-19مخصص الزكاة
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011
 1يناير

207.342.181

268.560.500

خم�ص�ص الزكاة

119.547.535

207.317.723

لل�سنة

141.108.124

207.342.181

نق�ص(زيادة) املخ�ص�ص يف ال�سنة

()21.560.589

()24.458

املدفوع خالل ال�سنة �إلى امل�صلحة

()185.781.592

()268.536.042

141.108.124

207.342.181

 31دي�سمرب

يتكون خم�ص�ص الزكاة مما يلي:
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�شركة التعدين العربية ال�سعودية

107.336.047

196.834.815

�شركة معادن للذهب واملعادن الأ�سا�سية (�إي�ضاح )20

19.657.487

10.507.366

�شركة معادن للفو�سفات

12.122.621

-

�شركة معادن للبنية التحتية

1.234.914

-

�شركة معادن ال�صناعية

757.055

-

 31دي�سمرب

141.108.124

207.342.181

455

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 3-19وضع الربوط النهائية

ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على �شهادات زكاة م�ؤقتة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2010مل تقم م�صلحة الزكاة والدخل بعد ب�إنهاء الربوط الزكوية.
 -20رسوم امتياز دائنة
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011
 1يناير

54.454.280

45.142.915

خم�ص�ص ر�سوم امتياز

85.032.887

54.543.721

لل�سنة احلالية

83.810.743

54.364.970

نق�ص (زيادة) املخ�ص�ص يف ال�سنة ال�سابقة

1.222.144

178.751

املدفوع خالل ال�سنة للدولة
 31دي�سمرب

()56.053.178

()45.232.356

83.433.989

54.454.280

بنا ًء على نظام التعدين ال�سعودي اجلديد ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر  ،)2004يتوجب على املجموعة
دفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �صايف الربح ال�سنوي ،كما يعرف �أو ما يعادل �ضريبة الدخل الفعلية املفرت�ضة بناءا على �صايف
الربح ال�سنوي� ،أيهما �أقل� .سوف يتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ ونتيجة لذلك ،ف�إن الإيرادات من مناجم الذهب ومنجم الكاولني تخ�ضع لر�سوم
االمتياز.
يتكون خم�ص�ص ر�سوم االمتياز الدائنة مما يلي:
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

مناجم الذهب

82.676.088

53.849.796

بوك�سايت منخف�ض الدرجة وكاولني ومغنزايت

1.134.655

515.174

 31دي�سمرب

83.810.743

54.364.970

456

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

يتم احت�ساب خم�ص�ص ر�سوم االمتياز ملناجم الذهب كما يلي:
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010

2011
�صايف الربح لل�سنة من املناجم العاملة قبل ر�سوم االمتياز

484.575.401

281.127.318

 ٪25من �صايف الربح لل�سنة ،كما ُيع ّرف

121.143.850

70.281.830

�ضريبة الدخل املقدّرة على �صايف الربح لل�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة

102.333.575

64.357.162

املخ�ص�ص بنا ًء على طريقتي االحت�ساب ال�سابقتني� ،أيهما �أقل

102.333.575

64.357.162

()19.657.487

()10.507.366

82.676.088

53.849.796

خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح )2-19
�صايف خم�ص�ص ر�سوم االمتياز لل�سنة

 -21مخصص ردم وإغالق المناجم وإعادة التسوية
2010

2011
مناجم الذهب

90.384.799

90.923.831

مناجم البوك�سايت املنخف�ض الرتكيز و الكاولني

500.000

-

املجموع

90.884.799

90.923.831

تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص ردم و�إغالق املناجم و�إعادة الت�سوية لكل منجم بالإ�ضافة �إلى �سنة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع للإغالق فيما يلي:
 1 -21مناجم الذهب
منجم املهد

احلجار
منجم ّ

منجم *
ال�صخيربات

منجم بلغة

منجم الآمار

�إي�ضاح

27.723.149

15.195.759

20.467.221

14.658.102

13.249.340

-

7.003.305

-

-

-

-

11.380.823

20.467.221

21.661.407

13.217.044

-

-

-

 31دي�سمرب 2011

23.756.911

11.282.216

20.467.221

21.661.407

13.217.044

تاريخ بدء الإنتاج التجاري

1988

2001

*1991

2001

2008

التاريخ املتوقع للإغالق

2016

2013

2015

2017

2018

 1يناير 2010
(عك�س)/خم�ص�ص لل�سنة
ا�ستخدام
 31دي�سمرب 2010
ا�ستخدام

15

()3.525.813
24.197.336
()440.425

()3.814.936

()98.607

* توقف منجم ال�صخيربات عن �أن�شطة التعدين وتقت�صر العمليات احلالية على معاجلة اخلام املح ّول من منجم بلغة.
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()32.296

اجمايل
91.293.571
3.156.073
()3.525.813
90.923.831
()539.032
90.384.799

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 2-21مناجم البوكسايت منخفض التركيز و الكاولين
منجم الزبرية

�إي�ضاح
 31دي�سمرب 2010

املجموع

منجم ال�ضرغط

-

-

-

300.000

200.000

500.000

 31دي�سمرب 2011

300.000

200.000

500.000

تاريخ بدء الإنتاج التجاري

2008

2011

التاريخ املتوقع للإغالق

2026

2028

خم�ص�ص ال�سنة

14

ميثل خم�ص�ص �إغالق وردم املنجم و�إعادة الت�سوية كامل تكاليف الإغالق والردم و�إعادة الت�سوية املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم العاملة� ،إعتماد ًا
على املعلومات املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .رمبا تكون التغريات امل�ستقبلية� ،إن حدثت� ،سواء ًا يف الأنظمة �أو تقديرات التكلفة
جوهرية و�سيتم �إثباتها عند حتديدها .يتعلق خم�ص�ص �إغالق وردم املنجم و�إعادة الت�سوية لأن�شطة املجموعة يف جمال التعدين عن الذهب و البوك�سايت منخف�ض
الرتكيز واملغني�سيوم والكاولني فقط وال ي�شمل منجمي الفو�سفات والألومنيوم حيث ال يزاال يف مرحلة التطوير حالي ًا.
 -22مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

الر�صيد كما يف  1يناير

104.607.572

84.987.823

خم�ص�ص خالل ال�سنة

35.231.278

27.413.350

()10.027.788

()7.793.601

129.811.062

104.607.572

املدفوع خالل ال�سنة
 31دي�سمرب
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -23قروض طويلة األجل
تسهيالت معتمدة

)1

وقعت �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن لاللومنيوم و�شركة معادن للدرفلة �إتفاقية متويل موحدة ال�شروط (“الإتفاقية”) مع �صندوق اال�ستثمارات العامة
وحتالف من امل�ؤ�س�سات املالية كما يلي:

�صندوق اال�ستثمارات العامة

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة معادن
للألومنيوم

�شركة معادن للدرفلة

�شركة معادن
للبوك�سايت والأملونيا

ت�سهيالت ممنوحه يف

ت�سهيالت ممنوحه يف

ت�سهيالت ممنوحه يف

ت�سهيالت ممنوحه يف

 15يونيو 2008

 10نوفمرب 2010

 30نوفمرب 2010

 30نوفمرب 2011

4.000.001.250

4.875.000.000

3.078.750.000

3.750.000.000

املجموع

15.703.751.250

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
لل�شراء

4.269.892.500

4.447.500.000

1.041.000.000

2.690.700.000

12.449.092.500

ت�سهيل جتاري

1.491.562.500

900.000.000

-

258.750.000

2.650.312.500

ت�سهيالت الراجحي

2.343.750.000

-

-

-

2.343.750.000

بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد

1.500.000.000

-

-

-

1.500.000.000

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

750.000.000

-

-

-

750.000.000

وكالة

-

787.500.000

-

768.750.000

1.556.250.000

10.355.205.000

6.135.000.000

1.041.000.000

3.718.200.000

21.249.405.000

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

600.000.000

600.000.000

600.000.000

-

1.800.000.000

جمموع الت�سهيالت املمنوحة

14.955.206.250

11.610.000.000

4.719.750.000

7.468.200.000

38.753.156.250

تسهيالت شركة معادن للفوسفات

تن�ص اتفاقية الت�سهيالت على �شروط معينة يجب االلتزام بها لكي تقوم امل�ؤ�س�سات املالية مبنح قرو�ض طويلة الأجل تبلغ  15مليار ريال �سعودي والذي �سوف
ي�ستخدم لأعمال الإن�شاء وت�شغيل �شركة معادن للفو�سفات .تت�ضمن ال�شروط احلد من �إمكانية �شركة معادن للفو�سفات من احل�صول على ت�سهيالت �إ�ضافية �إال �إذا
مت املوافقة عليها مبوجب االتفاقية .وتت�ضمن ال�شروط الأخرى املحافظة على ن�سب مالية معينة ،احلد الأعلى للم�صاريف الر�أ�سمالية وحدود على مبالغ توزيعات
الأرباح على امل�ساهمني.
يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء لت�سهيل ال�شراء والت�سهيالت التجارية ،على التوايل.
تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم

تن�ص اتفاقية الت�سهيالت على �شروط معينة يجب االلتزام بها لكي تقوم امل�ؤ�س�سات املالية مبنح قرو�ض طويلة الأجل تبلغ  11.6مليار ريال �سعودي والذي �سوف
ي�ستخدم لأعمال الإن�شاء وت�شغيل �شركة معادن للأملونيوم .تت�ضمن ال�شروط احلد من �إمكانية �شركة معادن لاللومنيوم من احل�صول على ت�سهيالت �إ�ضافية �إال �إذا
مت املوافقة عليها مبوجب االتفاقية .وتت�ضمن ال�شروط الأخرى على املحافظة على ن�سب مالية معينة ،حد �أعلى للم�صاريف الر�أ�سمالية وحدود على مبالغ توزيعات
الأرباح على امل�ساهمني.
يعمل بنك الريا�ض والبنك ال�سعودي الهولندي وبنك �ستاندرد �شارتد و�آي هبي �سي كورب والبنك الأهلي التجاري والبنك ال�سعودي الفرن�سي وجمموعة �سامبا
املالية والبنك العربي الوطني وبنك اجلزيرة كوكالء لت�سهيل ال�شراء و يعمل م�صريف الراجحي والإمناء كوكالء لت�سهيل وكالة ،على التوايل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
تسهيالت شركة معادن للدرفلة

وافق احتاد امل�ؤ�س�سات املالية و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،عند توفر �شروط حمدودة ،على توفري ت�سهيالت بقيمة  4.7مليار ريال �سعودي ل�شركة معادن للدرفلة.
مل يتم ا�ستخدام �أية مبالغ من الت�سهيالت كما يف  31دي�سمرب .2011
تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللمونيا

وافق احتاد امل�ؤ�س�سات املالية و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،عند توفر �شروط حمدودة ،على توفري ت�سهيالت بقيمة  7.5مليار ريال �سعودي ل�شركة معادن
للبوك�سايت والأملونيا .مل يتم ا�ستخدام �أية مبالغ من الت�سهيالت كما يف  31دي�سمرب .2011
ب) ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط االخرى:
ت�سهيالت �شركة معادن للفو�سفات
2010

2011
�صندوق اال�ستثمارات العامة
حتميل ر�سوم ترتيب متعلقة بت�سهيل القر�ض بتاريخ  14يوليو 2008

20.000.000

20.000.000

مت ال�سحب الأول بتاريخ  18نوفمرب 2008

800.000.256

800.000.256

مت ال�سحب الثاين بتاريخ  15يناير 2009

870.000.000

870.000.000

مت ال�سحب الثالث بتاريخ � 30إبريل 2009

543.483.656

543.483.656

مت ال�سحب الرابع بتاريخ  8مار�س 2010

928.188.694

928.188.694

مت ال�سحب اخلام�س بتاريخ  29دي�سمرب 2010

475.761.503

475.761.503

مت ال�سحب الأخري بتاريخ  26يوليو 2011

362.567.141

-

املجموع (�إي�ضاح  - 34ب)

4.000.001.250

3.637.434.109

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على ا�سا�س معدل(اليبور زائد ًا هام�ش � )٪0.5سنوي ًا و�سوف ي�ستحق
�سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية يبلغ كل منها  166.4مليون ريال �سعودي بدء ًا من  30يونيو  2012حتى �سداد الق�سط الأخري البالغ
 172.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب .2023
2011

2010

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
ت�سهيل �شراء

4.269.892.500

3.878.480.095

ت�سهيل جتاري

1.116.562.500

1.014.209.474

ت�سهيل م�صرف الراجحي

2.343.750.000

2.338.094.785

بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد

1.500.000.000

1.358.868.876

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

750.000.000

750.000.000

املجموع

9.980.205.000

9.339.653.230

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل (اليبور زائد ًا هام�ش يرتاوح من� ٪0.5إلى )٪1.15
�سنوي ًا� .سوف يبد�أ �سداد الت�سهيالت ابتدا ًء من  30يونيو � ،2012سوف يتم �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية والق�سط الأخري
م�ستحق الدفع بتاريخ  31دي�سمرب.2023
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
2010

2011
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
مت ال�سحب الأول بتاريخ � 26إبريل 2010

300.000.000

300.000.000

مت ال�سحب الثاين بتاريخ  10دي�سمرب 2010

240.000.000

240.000.000

مت ال�سحب الثالث بتاريخ � 26سبتمرب 2011

30.000.000

-

املجموع

570.000.000

540.000.000

بلغت تكاليف متابعة امل�شروع املدفوعة خالل فرتة ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي  ،يبد�أ �سداد هذا
الت�سهيل يف  26فرباير  2013على �أق�ساط ن�صف �سنوية و�سيتم �سداد الق�سط الأخري يف  19يونيو .2019
�إجمايل قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات

14.550.206.250

13.517.087.339

ت�سهيالت �شركة معادن لاللومنيوم
�صندوق اال�ستثمارات العامة

2.248.712.948

-

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل (اليبور زائد ًا هام�ش � )٪0.5سنوي ًا و�سوف يتم �سداد
�أ�صل مبلغ القر�ض على  24ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2014تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ من  99.9مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى عمر القر�ض
لت�صبح  1.218مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو �( 2026إي�ضاح  - 34ب).
2010

2011
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
�شراء الدوالر االمريكي

411.223.842

-

�شراء الريال ال�سعودي

1.595.819.276

-

ت�سهيل جتاري

406.147.010

-

ت�سهيل وكالة

365.752.212

-

املجموع

2.778.942.340

-

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل مبلغ القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س
معدل (اليبور زائد ًا هام�ش  ٪0.5الى � )٪1.15سنوي ًا.
�سوف يبد�أ �سداد الت�سهيالت ابتدا ًء من  31دي�سمرب � .2014سوف يتم �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله
ابتداءا من  125.8مليون ريال �سعودي تزيد على مدى عمر القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي 1.534
مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو .2026
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم

5.027.655.288

�إجمايل القرو�ض

19.577.861.538

13.517.087.339

يخ�صم :اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

762.383.304

-

اجلزء طويل الأجل

18.815.478.234

13.517.087.339
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
ج) تواريخ اإلستحقاق للقروض طويلة األجل:
2011

د)

2010

2012

762.383.304

704.690.377

2013

864.409.329

804.007.602

2014

1.185.890.354

894.957.860

2015

1.499.621.379

978.016.987

بعد ذلك

15.265.557.172

10.135.414.513

املجموع

19.577.861.538

13.517.087.339

عمالت التسهيالت:

�إن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل ال�شركة هي بالأ�سا�س بالدوالر الأمريكي وتتمثل الأر�صدة امل�سحوبة بالدوالر الأمريكي مما يلي:
2011
(دوالر �أمريكي)
�صندوق اال�ستثمارات العامة

1.666.323.786

2010
(دوالر �أمريكي)
969.982.429

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
ت�سهيل �شراء

1.564.189.807

1.034.261.358

م�صرف الراجحي

625.000.000

623.491.943

بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد

400.000.000

362.365.034

�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية

200.000.000

200.000.000

ت�سهيل جتاري

406.055.869

270.455.860

�شراء دوالر امريكي

109.659.691

-

ت�سهيل وكالة

97.533.923

-

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

152.000.000

144.000.000

املجموع

5.220.763.076

3.604.556.624

هـ) الضمانات:

مت رهن املوجودات التالية ك�ضمان للقرو�ض طويلة االجل �أعاله مبوجب اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط املعنية :
2011

2010

ممتلكات و م�صنع ومعدات (�إي�ضاح رقم )14

6.396.424.564

3.764.318

نفقات ما قبل الت�شغيل و نفقات م�ؤجلة (�إي�ضاح رقم )15

432.078.591

169.754.278

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم )16

21.983.618.181

19.557.241.626

املجموع

28.812.121.336

19.730.760.222
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -24رأس المال
ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدَّر واملدفوع بالكامل

� 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد

2011

2010

9.250.000.000

9.250.000.000

 -25عالوة إصدار
2011
ر�صيد عالوة �إ�صدار

2010
5.250.000.000

5.250.000.000

 -26تحويالت صافي أرباح
2010

2011
 1يناير

242.996.397

242.996.397

حتويل  % 10من �صايف ربح ال�سنة

41.331.480

-

 31دي�سمرب

284.327.877

242.996.397

مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة بتجنيب  ٪10من �صايف الربح ال�سنوي وحتوله �إلى احتياطي نظامي �إلى �أن يعادل هذا
االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري متاح حالي ًا للتوزيع ك�أرباح.
 -27حقوق غير مسيطرة
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

الر�صيد كما يف 1يناير

2.134.410.194

1.782.303.285

الزيادة يف احلقوق غري امل�سيطرة (�إي�ضاح )2

637.901.691

357.298.500

احل�صة يف �صايف ربح (خ�سارة) لل�سنة

124.764.505

 31دي�سمرب

2.897.076.390
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -28المبيعات
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010

2011
ٌقطاع الذهب
�إيرادات الذهب

865.751.039

642.068.377

�إيرادات الزنك

35.102.861

34.312.970

900.853.900

676.381.347

ٌقطاع الفو�سفات
ايرادات الأمونيا (�إي�ضاح )1-34

540.687.740

-

قطاع املعادن ال�صناعية
�إيرادات البوك�سايت منخف�ض الدرجة

63.743.696

30.131.427

ايرادات الكاولني

1.798.578

-

�إيرادات املغنزايت

4.980.909

-

70.523.183

30.131.427

ٌقطاع البنى التحتية
�إيرادات البنى التحتية

2.323.129

-

املجموع

1.514.387.952

706.512.774

حتليل مبيعات الذهب
قيمة الذهب املباع

865.751.039

642.068.377

كمية الذهب املباع – بالأون�صة

147.205

140.028

متو�سط ال�سعر املحقق – بالأون�صة بالدوالر الأمريكي

1.568

1.223

بالريال ال�سعودي – معادل -

5.881

4.585
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -29تكلفة المبيعات
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010

2011
تكلفة املوظفني

120.634.468

95.628.545

عقود اخلدمات

67.456.224

48.461.887

�صيانة و�إ�صالحات

25.009.469

21.352.866

مواد م�ستهلكة

83.342.569

82.778.560

م�صاريف غري مبا�شرة

36.148.897

17.722.568

خم�ص�ص( /عك�س) خمزون راكد

()4.243.997

8.447.524

بيع منتجات م�صاحبة

()50.534.873

()36.180.302

جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية

277.812.757

238.211.648

ا�ستهالكات (�إي�ضاح )14

167.185.259

73.779.722

�إطفاءات (�إي�ضاح )15

15.656.130

16.134.349

جمموع التكاليف الت�شغيلية

460.654.146

328.125.719

الإنخفا�ض (الزيادة) يف خمزون املعادن

21.127.767

()6.951.174

املجموع

481.781.913

321.174.545

 -30المصاريف العمومية واإلدارية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

الرواتب ومزايا متعلقة باملوظفني

166.981.090

148.730.043

عقود اخلدمات

27.937.061

33.120.717

م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى

19.901.452

14.756.721

مواد م�ستهلكة

6.302.892

5.445.589

مكاف�أة وبدالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

2.375.194

3.269.368

قطع غيار

491.182

249.149

ا�ستهالكات (�إي�ضاح )14

6.965.046

4.070.408

�إطفاءات (�إي�ضاح )15

4.501.409

4.514.218

املجموع

235.455.326

214.156.213

متثل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة املبالغ امل�ستحقة امل�سجلة بناء ًا على تقديرات الإدارة و�سيتم اعتمادها بعد موافقة م�ساهمي ال�شركة يف اجلمعية العمومية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 -31مصاريف استكشاف
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010

2011
الرواتب ومزايا متعلقة باملوظفني

41.024.132

28.737.841

عقود اخلدمات

65.770.782

41.265.059

م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى

3.348.751

4.086.994

مواد م�ستهلكة

3.053.086

3.217.666

قطع غيار

2.860.167

848.529

املجموع

116.056.918

78.156.089

 -32عوائد استثمارات قصيرة األجل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011
الدخل امل�ستلم وامل�ستحق من الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

2010
168.259.012

75.155.805

 -33ربحية السهم العادي
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011
�صايف الربح( /اخل�سارة) العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

413.314.804

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة

925.000.000

ربحية(خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة من العمليات امل�ستمرة

0.45

2010
()9.187.814
925.000.000
()0.01

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية بق�سمة �صايف الربح (/اخل�سارة) العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة
خالل ال�سنة.
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 -34معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة
تتلخ�ص العمليات التي متت خالل ال�سنة مع طرف ذات عالقة يف �سياق الأعمال االعتيادية مبا يلي:
 1-34مبيعات من خالل سابك خالل السنة
2010

2011
منذ الإعالن عن بداية الإنتاج التجاري يف � 1أكتوبر  2011والتي مت الإف�صاح عنها يف قائمة الدخل كجزء من املبيعات
(�إي�ضاح )28

540.687.740

-

قبل تاريخ بداية الإعالن عن الأنتاج التجاري يف � 1أكتوبر  2011مت ت�سجيل �إيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري
بال�صايف بعد خ�صم تكلفة الإنتاج البالغة  655.956.984ريال �سعودي مقابل �أعمال حتت التنفيذ (�إي�ضاح .)16

1.227.916.669

-

املجموع

1.768.604.409

-

 2-34أرصدة أطراف ذات عالقة
2010

2011
املبالغ املطلوبة من�( /إلى) �أطراف ذوي عالقة نا�شئة عن معامالت مع اطراف ذوي عالقة كما يلي:
م�ستحق ل�شريك
مدفوعات مقدمة من الكوا (اي�ضاح )17

821.488.065

-

قرو�ض طويلة الأجل من م�ساهم له ن�سبة ملكية  % 50يف �شركة معادن
قرو�ض طويلة الأجل من �صندوق اال�ستثمارات العامة
قرو�ض متويل ل�شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح  -23ب)

4.000.001.250

3.637.434.109

قرو�ض متويل ل�شركة معادن للأملونيوم (�إي�ضاح  -23ب)

2.248.712.948

-

6.248.714.198

3.637.434.109

املطلوب من �أطراف ذوي عالقة
مطلوبات من �شركة �سابك (�إي�ضاح )9

280.596.018

-

مطلوبات من �شركة �سامابكو(�إي�ضاح )9

47.593.280

-

مطلوبات من الدولة (�إي�ضاح )12

-

61.045.987
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 -35إتفاقيات ايجار تشغيلية

دفعات �إيجارات ت�شغيلية ق ّيدت كم�صاريف خالل ال�سنة

2011

2010

15.016.083

7.285.000

الإلتزامات امل�ستقبلية اخلا�صة بالإيجارات الت�شغيلية مبوجب تلك العقود الت�شغيلية على النحو التايل:
2010

2011
2011

-

15.016.083

2012

15.016.083

15.016.083

2013

14.956.083

14.956.083

2014

14.956.083

14.956.083

2015

8.021.083

8.021.083

2016

2.796.083

2.796.083

من عام  2017وحتى عام 2029

28.364.693

28.364.693

املجموع

84.110.108

99.126.191

متثل دفعات الإيجارات الت�شغيلية ب�شكل �أ�سا�سي الإيجارات امل�ستحقة على املجموعة املتعلقة مبواقع املناجم امل�ست�أجرة .يتم التفاو�ض على عقود �إيجار مبتو�سط
� 15إلى � 30سنة.
 -36تعهدات والتزامات محتملة
 31دي�سمرب
2011

2010

م�صاريف ر�أ�سمالية:
14.701.023.625

مت التعاقد عليها

10.246.508.913

ال�ضمانات:
خطابات �ضمان ل�صالح �أرامكو ال�سعودية لغر�ض الإمداد امل�ستقبلي للديزل والغاز

171.000.000

170.962.000

خطابات �ضمان لتطوير م�شروع الأملونيوم

1.312.975.908

1.312.975.908

1.483.975.908

1.483.937.908

1.537.500.000

509.419.932

اعتمادات م�ستندية :لتطوير م�شروع الألومنيوم

حتتفظ �شركة التعدين العربية ال�سعودية “معادن” باعتماد م�ستندي من �شركة الكوا لتطوير م�شروع الألومنيوم مقابل حل�صتها يف �شركة معادن للألومنيوم
البالغة  %25.1من جمموع الإعتمادات امل�ستندية املقدمة للدولة من قبل �شركة التعدين العربية ال�سعودية “معادن”.
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 -37إدارة المخاطر المالية
تتعر�ض �أن�شطة املجموعة �إلى خماطر مالية خمتلفة تت�ضمن :خماطر ال�سوق (وت�شمل خماطر العملة ،خماطر القيمة العادلة ،وخماطر �أ�سعار العموالت وخماطر
�سعر ال�سلعة) ،وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة .يركز برنامج �إدارة املخاطر العامة للمجموعة على عدم �إمكانية التنب�ؤ ب�أو�ضاع الأ�سواق املالية وي�سعى �إلى
التقليل من الت�أثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
		
1-37

مخاطر العمالت

هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معامالت املجموعة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي واليورو
والدوالر الأمريكي .تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد �أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
2-37

مخاطر القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم بها تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف امل�ستقلة .حيث �أنه يتم
جتميع الأدوات املالية للمجموعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة �أن القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
3-37

مخاطر أسعار العموالت

هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت يف ال�سوق على املركز املايل للمجموعة وتدفقاتها النقدية� .إن خماطر �سعر العمولة على
املجموعة تنتج ب�شكل رئي�سي من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل ،والتي لها �أ�سعار عمولة عائمة والتي يتم مراجعتها ب�شكل دوري .تراقب
املجموعة تقلبات �أ�سعار العموالت.
ا�ستنادا �إلى �صايف الر�صيد القائم يف  31دي�سمرب  .2011الت�أثري على الأرباح ال�صافية لتغري  ٪ 1يف ن�سبة العمولة لاليبور باالدوالر الأمريكي �ستكون  84مليون
ريال �سعودي( 18 :2010مليون ريال �سعودي) .هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة طوال عام � .2012أي�ضا نرى �أن القرو�ض طويلة الأجل ت�ستخدم لتمويل احل�صول على
املوجودات� .إن التغري يف �أ�سعار العموالت �سيتم ر�سملته كجزء من تكلفة احل�صول على املوجودات.
4-37

مخاطر أسعار السلع

يتم ت�سعري الذهب ب�أ�سعار ال�سوق الن�شطة حيث تت�أثر بالتغريات اليومية لكميات العر�ض والطلب� .إن �سيا�سة املجموعة املعتادة هي بيع منتجاتها ب�أ�سعار ال�سوق
ال�سائدة .ال تعتقد املجموعة ،ب�شكل عام ،ب�أن عقود التحوط لأ�سعار ال�سلع تعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.
5-37

مخاطر االئتمان

هي خماطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بااللتزامات املالية مما ي�ؤدي الى تكبد الطرف االخر خل�سارة مالية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان يف خالل
ن�شاطاتها الت�شغيلية (خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بالذمم املدينة التجارية� .إال �أنه يتم حت�صيل النقد يف وقت ت�سليم املبيعات ومن خالل �أن�شطتها التمويلية التي متثل ب�شكل
رئي�سي من الودائع لأجل لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .تو�ضع حدود االئتمان لكل العمالء اعتماد ًا على ت�صنيف ائتماين داخلي .تراقب الذمم املدينة التجارية
القائمة ب�صورة منتظمة و�أي حتفظ ائتماين يرفع للإدارة العليا .يتم �إيداع النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل ب�صورة عامة مع بنوك جتارية ذات ت�صنيف �إئتماين
مرتفع.
تتعامل املجموعة حالي ًا مع عميلني رئي�سيني بلغت املبيعات لهم  856مليون ريال �سعودي تقريب ًا والتي متثل ن�سبة  ٪57من مبيعات املجموعة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  31( 2011دي�سمرب  636 :2010مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة  %90مع عميلني رئي�سني للمجموعة) .تظهر الذمم املدينة التجارية بعد خ�صم خم�ص�ص
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن لزم الأمر.
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6-37

مخاطر السيولة

هي خماطر عدم قدرة املجموعة على ت�أمني ال�سيولة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أحد املوجودات
املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار خماطر ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية ملقابلة �أية التزامات م�ستقبلية.
 -38األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي
مل تن�ش�أ �أي �أحداث الحقة بعد  31دي�سمرب  2011وقبل تاريخ توقيع تقرير الفح�ص لها ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة كما يف  31دي�سمرب .2011
 -39األرقام المقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض مبالغ ال�سنة ال�سابقة ،عند ال�ضرورة ،لكي تتما�شى مع عر�ض ال�سنة احلالية .مل يكن لإعادة الت�صنيف املذكورة ت�أثيـر �سوا ًء على �صايف
الرثوة �أو �صايف الربح للفرتة /ال�سنة احلالية او ال�سابقة.
 -40معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشروع المشترك:
ال�شركة التابعة

طبيعة الن�شاط

ن�سبة امللكية الفعلية
للمجموعة

ر�أ�س املال
املدفوع وامل�صدر

2011

2010

%

%

تكلفة �إ�ستثمار ال�شركة االم
2010

2011

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

ا�ستخراج الذهب

300.000.000

100

100

300.000.000

300.000.000

�شركة معادن للفو�سفات

�إ�ستخراج الفو�سفات و �إنتاج
اال�سمدة

6.208.480.000

70

70

4.345.936.000

4.345.936.000

�شركة املعادن ال�صناعية

الكاولني ،البوك�سايت منخف�ض
الرتكيز ،و ا�ستخراج املغنزايت

500.000

100

100

500.000

500.000

�شركة معادن للبنية التحتية

�إدارة و تطوير م�شاريع البنى
التحتية

500.000

100

100

500.000

500.000

�شركة معادن للألومنيوم

�سبائك و �صفائح و ق�ضبان
الألومنيوم

2.688.816.000

74.9

74.9

2.013.923.184

492.373.875

�شركة معادن للدرفلة

رقائق الألومنيوم والأغطية

472.125.000

74.9

74.9

353.621.625

353.621.625

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

ا�ستخراج البوك�سايت و ت�صفيته

510.000.000

74.9

-

381.990.000

-

7.396.470.809

5.492.931.500

املجموع
م�شروع م�شرتك:
�شركة معادن وال�صحراء
للبرتوكيماويات

�إنتاج ال�صودا الكاوية املركزة
والكلورين وثاين كلوريد الإثيلني

900.000.000

50

املجموع

جميع ال�شركات التابعة و امل�شروع امل�شرتك املو�ضحة اعاله ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية.

470

-

450.000.000

-

7.846.470.809

5.492.931.500

www.maaden.com.sa

