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     رسالة
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي  العربية السعودية معادن أن أقدم لكم  التعدين  إدارة شركة  نيابة عن أعضاء مجلس  يسرني 
احلادي عشر للسنة املالية املنتهية في 3 محرم 1430هـ املوافق 31 ديسمبر 2008م، والذي يعتبر أول تقرير بعد 
طرح )50%( من شركة معادن لالكتتاب العام وجناحها في عملية االكتتاب في )462.500.000( سهماً حيث 
شهدت عملية االكتتاب  إقباالً كبيراً ومتت تغطيته بنسبة )200%( وجتاوز عدد املكتتبني 7 ماليني مكتتب، ضخوا 

ما يزيد عن )10.956( مليون ريال.

ولقد أفضت الرؤية واإلستراتيجية الطموحة إلدارة الشركة إلى حتقيق عوائد استثمارية مجزية ملساهميها 
برامجها  لتنفيذ  الالزم  املال  وتوفير  التوسعية  تنفيذ خططها  الشركة على نحو ميكنها من  ولتعزيز رأسمال 
التنمية  مسيرة  ودعم  الوطنية  املعدنية  الثروات  استغالل  في  احلقيقية  واملساهمة  املدى  بعيدة  التطويرية 
ق مستوى عاٍل من  انسجاما مع تطلعات القيادة احلكيمة الهادفة إلى  رفع معدالت النمو االقتصادي، وحتقِّ

التوظيف، وتعزز االستقرار والتنمية في الوطن.

إن تضافر اجلهود من قبل العاملني في شركة معادن حقق لها ربحا صافيا مبقدار )203(  مليون ريال  وهو 
رقما يعكس سعي املسئولني بالشركة إلى حتقيق أهداف الشركة لالستفادة القصوى من املصادر املعدنية باململكة 
لتأدية دورا عامليا في صناعة التعدين وتعزيز قدراتها التنافسية والتعامل بكفاءة مع املتغيرات واملستجدات 

االقتصادية على األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية.
التحديات  ملواجهة  الله  بإذن  الشركة  تؤهل  وراسخة  قوية  بناء أسس  على  نعمل  اإلدارة  في مجلس  إننا 
العوائد  مستوى  من  يرفع  التعدينية مما  الصناعات  في  ريادي  مركز  تتبوأ  وأن  وعزمية  ثقة  بكل  املستقبلية 

ملساهميها ويزيد من أرباحها ومساهمتها في االقتصاد الوطني.

وفي اخلتام أتوجه  بالشكر اجلزيل إلى زمالئي في مجلس اإلدارة وإدارة الشركة وجميع العاملني في هذا 
الصرح الكبير على ما بذلوه من جهود وما قدموه من أفكار ورؤى كان لها عميق األثر في إجنازات الشركة، كما 
أتوجه بالشكر ملساهمي الشركة على دعمهم ومؤازرتهم املستمرة نحو حتقيق املزيد من النمو واألداء املتميز 

للشركة.

                                                                 
رئيس مجلس اإلدارة 

المهندس عبد اهلل بن سيف السيف 
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       رسالة
رئيس الشركة

أحمد الله على نعمه وأفضاله وأتشرف بتقدمي التقرير السنوي احلادي عشر للسنة املالية املنتهية في 3 محرم 
1430هـ املوافق 31 ديسمبر 2008م، والذي يترجم اإلجنازات والنجاحات الكبيرة لشركتكم معادن بعد عملية 
اكتتاب متميزة  لنسبة )50%( من أسهمها حققت لها إضافة ما يزيد عن )10.956( مليون ريال لرأسمالها ليتم 
توظيف هذا املبلغ وغيره في تطوير مشاريع الشركة التعدينية إليجاد صناعات مبواصفات عاملية ترقى بقطاع 

التعدين إلى أن يكون ركيزة أساسية يساهم فعليا في التنمية الوطنية.
ولقد دأبت شركة معادن على توظيف قدراتها وإمكانياتها من أجل حتقيق الفائدة القصوى ملساهميها وأن 
تكون في طليعة الشركات الصناعية املتميزة التي تساهم في نقل وتوطني التقنية والتوسع في السعودة وتطوير 

قطاعات الصناعات التحويلية. 
لتطوير  اتخذتها  التي  واإلجراءات  الشركة  حققتها  التي  االجنازات  أيديكم  بني  الذي  التقرير  ويتضمن 
والصناعية  االقتصادية  القاعدة  تنويع  في  املبارك  البلد  هذا  قيادة  لتطلعات  وفقا  باململكة  املعدنية  الثروات 
وتوفير الفرص املالئمة التي تتيح للمواطن االستفادة من األداء املالي القوي للشركات الناجحة وتلبية طموحات 

مساهمي شركة معادن في حتقيق العوائد املجزية الستثماراتهم. 
وبالرغم من أن الشركة ال تزال في مرحلة تطوير املشاريع العمالقة، جاءت النتائج املالية املشرفة لعام 
2008م طبقا إلستراتيجيات وخطط عميقة انتهجتها شركة معادن واعتمدت فيها بالدرجة األولى على قواها 
بالنفس  والثقة  العمل  بأعلى درجات االنتماء واإلخالص في  إدارية ومهنية  البشرية وما متتلكه من مهارات 
في  ترسيخها  إلى  تأسيسها  منذ  الشركة  ومبادئ سعت  أسس  وهي  التعامل  في  واألمانة  األداء  في  والدقة 

موظفيها ليكونوا سندها في املستقبل. 
وقد أولت الشركة اهتماما كبيرا لبرامج الثقافة اإلدارية لترسيخ ثقافة العمل واإلنتاج وتصميم الهياكل 
اإلدارية لضمان فعالية اإلدارة القيادية في جميع مرافق الشركة، وأعطت أهمية قصوى لألمن والسالمة في 
جميع مشاريعها، مما عزز من ارتفاع العاملني في الشركة إلى )1.138( موظف وبلغت نسبة السعودة )%59( 

كما وصل عدد من التحقوا في البرامج التدريبية والتطويرية )284( مشارك.
وسعت الشركة لتصبح من الشركات الرائدة في مجال خدمة وتنمية املجتمع احمللي من حيث التزامها 
جميع  في  األخالقية  املعايير  وتطبق  والوطنية  االنتماء  جتسد  االجتماعية  للمسئولية  منظمة  بإستراتيجية 
التعامالت. كما عملت الشركة على تطبيق أنظمة السالمة والصحة واألمن والبيئة إليجاد بيئة مثالية ملوظفيها 

وشركائها التجاريني واألسر واملجتمعات احمللية املرتبطة بها.
و شهد عام 2008م  نقلة نوعية لشركة معادن من حيث تطوير املشاريع املعدنية الكبيرة حيث بدأ تنفيذ 
إنشاء املرافق الصناعية  ملشروع الفوسفات الذي يتم تطويره عبر مشروع مشترك بني شركة معادن وشركة 
سابك، وأكملت الترتيبات لتمويل املشروع، ومتضي شركة معادن قدما على استكشاف وتقييم موارد معدنية 

صناعية في اململكة إلمداد األسواق احمللية والدولية. حيث تقوم بتقييم عدة رواسب من املعادن الصناعية.
كما أثمرت جهود شركة معادن للذهب ومعادن األساس إلى رفع االحتياطيات املقدرة من الذهب اخلام 
املكتشف إلى )9.56( مليون أوقية، وبلغ إجمالي إنتاج الشركة من الذهب خالل عام 2008م )146( ألف أوقية 
باإلضافة إلى )265( ألف أوقية فضة و)1.465( طن نحاس و)3.663( طن زنك و )347( طن رصاص و)494( 

ألف طن بوكسايت منخفض التركيز و )22( ألف طن كاولني.
وفي اخلتام أود أن أعبر باسمي ونيابة عن منسوبي شركة معادن عن بالغ شكرنا اجلزيل وامتنانا العميق 
لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم خلطط واستراتيجيات الشركة وتوجيهاتهم السديدة التي حققت 
للشركة هذا التميز في األداء والتفوق في االجناز. آمال أن تستطيع الشركة مواجهة التحديات وإيجاد الفرص 
التي بدأت تظهر مع األزمة املالية العاملية احلالية، ومتمنيا لهذا الصرح الصناعي الكبير مزيدا من النجاح 

والتقدم، والله ولي التوفيق.
                                                                 

رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيني 
د.عبد اهلل بن عيسى الدباغ 



        أعضاء
مجلس اإلدارة
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من اليمني لليسار

عضو مجلس اإلدارة الدكتور عبدالعزيز بن صالح اجلربوع    
عضواً مجلس اإلدارة ورئيس الشركة الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ    

عضو مجلس اإلدارة األستاذ منصور بن صالح امليمان    
عضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن سعد احلمّيد    
رئيس مجلس اإلدارة املهندس عبدالله بن سيف السيف   
عضو مجلس اإلدارة األستاذ محمد بن عبدالله اخلراشي    
عضو مجلس اإلدارة  الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري    
عضو مجلس اإلدارة األستاذ سلطان بن جمال شاولي   
عضو مجلس اإلدارة املهندس خالد بن حمد السناني    
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 شــركة
 التعدين

 العـربــيـــــة
الســعوديـة

مــقــدمــة
املرسوم  مبوجب  “معادن”  السعودية  العربية  التعدين  شركة  تأسست 
بهدف ممارسة مختلف  وتاريخ 1417/11/14هـ٬  )م/17(  رقم  امللكي 
أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل صناعة التعدين مبا في 
ذلك تنمية وتطوير وحتسني صناعة املعادن ومنتجاتها ومستحضراتها٬ 

والصناعات ذات العالقة بها.
تقوم شركة »معادن« باستثمار الثروات التعدينية املرخصة لها وحتويلها 
إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية من خالل االستثمار األمثل جلميع 
التعدينية  للمشاريع  تطويرية  إستراتيجية  بتنفيذ  وذلك  املتاحة  املوارد 
املضافة  القيمة  لزيادة  »معادن«  وتسعى  االقتصادية.  اجلدوى  ذات 
املصادر  من  مصدر  التعدين  قطاع  وجعل  التعدينية  الثروات  ملصادر 
الرئيسة في جلب العوائد املجزية ملساهميها، وتنوع الصادرات، وتوفير 
الوظائف ألبناء الوطن، باإلضافة إلى سعيها للتعاون مع القطاع اخلاص 
تعدينية  كشركة  موقفها  وتعزيز  التعدين،  صناعة  وتوسيع  تطوير  في 

مرموقة ضمن الشركات املتقدمة في مجال التعدين. 

كما حققت الشركة العديد من اإلجنازات االستثمارية التعدينية واكتشاف 
خامات متمعدنة وحتديد احتياطياتها. وتوظف »معادن« التقنية احلديثة 
بها  تنعم  التي  الطبيعية  الثروات  هذه  من  القصوى  االستفادة  لتحقيق 
بالدنا والعمل جاري على تطوير منظومة تعدينية متكاملة تشمل التعدين 
يكون  نهائية  وشبه  نهائية  ملنتجات  والتصنيع  والنقل  والتنقية  والتركيز 
املرافق  جميع  فيها  تتوفر  التي  التعدينية،  الزور  رأس  منطقة  مركزها 

الالزمة للتصنيع وتربطها باملناجم سكة حديد الشمال – اجلنوب.
إن قيام مدينة تعدينية في رأس الزور شمال مدينة اجلبيل الصناعية 
»معادن« ستصبح  أن شركة  يؤكد  آخر  رمزاً  الشرقية سيكون  باملنطقة 
ركيزة هامة للتنمية الصناعية واالقتصاد باململكة، حيث ستضم مدينة 
الصناعات التعدينية معماًل لتكرير األلومينا ومصهراً لألملنيوم ومجمعا 
لصناعة األسمدة الفوسفاتية ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطة 
متكاملة  حتتية  وبنية  املنتجات،  لتصدير  وميناء  املاحلة  املياه  لتحليه 
ومكملة  تابعة  صناعات  وإنشاء  مستقبلية  تعدينية  مشاريع  لتطوير 

للمنتجات التعدينية.

كما تسعى »معادن« لتنمية وتطوير مواردها البشرية الوطنية التي تعتبرهم العمود الفقري ملستقبل تطوير »معادن« ورأس 
املال احلقيقي الذي يحقق االستثمار األمثل ملختلف األصول واملوارد املادية٬ وقد حققت معادن نسبة للسعودة بلغت 

)59%( من إجمالي العاملني لديها.
كما تولي »معادن« اإلعالم أهمية خاصة إلبراز اجلهود املبذولة من العاملني فيها في حتقيق أهداف الشركة وفي سبيل 
رفع الكفاءة والفعالية في جميع قطاعاتها وإلقاء الضوء على إجنازات الشركة ونشاطها وخططها املستقبلية، وإطالع 
املساهمني على وضع الشركة وتطوير مشاريعها للحصول على أفضل العوائد املالية على استثماراتهم، وتوسيع دائرة 
اإلعالمية.  واألساليب  النظم  أحداث  مستخدمة  احترافية  إعالمية  أعمال  تقدمي  من خالل  وذلك  التعدينية  الثقافة 
وقد شاركت الشركة خالل عام 2008م في عدد كبير من الفعاليات اإلعالمية واملعرفية. وتولي »معادن« املشاركة في 
املنظمات والتجمعات املتعلقة بالتعدين اهتماما كبيراً لذا شاركت الشركة مشاركة فعالة في تأسيس مجلس األملنيوم 

اخلليجي وأصبحت عضواً فيه.

وتسعى شركة »معادن« إلى إيجاد بيئة مثالية جلميع موظفي الشركة وشركائها التجاريني واألسر واملجتمعات احمللية 
املرتبطة بها لتزدهر وتسعى نحو التميز في مجال الصحة والسالمة واألمن مع املساهمات الكبيرة في ربحية الشركة. 
والهدف األمني الرئيسي لشركة »معادن« هو حماية جميع أفرادها وأصولها املادية، وذلك بتنفيذ جميع األنشطة الالزمة 

لضمان األمن املناسب في »معادن« وشركاتها الفرعية.
للمعايير واملقاييس الصادرة من الرئاسة العامة لألرصاد  إن جميع عمليات التعدين التي تقوم بها الشركة تتم وفقاً 
وحماية البيئة ولسياسات معادن ذات العالقة وللمعايير الدولية املعمول بها في التعدين مع حرص الشركة الدائم على 
أخذ االحتياطات املقترحة حلماية البيئة وتطبيق العديد من التدابير الوقائية الهادفة إلى احلد من أي نتائج سلبية على 
البيئة. وتطبق الشركة برنامج املراقبة البيئية الدورية للمناجم القائمة، والتقيد بنواحي السالمة خالل مراحل التشغيل 

مما أنعكس إيجابياً على حسن األداء وتقليل التكاليف.

كما تسعى شركة “معادن” لتصبح من الشركات الرائدة في مجال خدمة وتنمية املجتمع من حيث التزامنا بإستراتيجية 
منظمة للمسئولية االجتماعية جتسد االنتماء الوطني وتطبيق املعايير األخالقية في جميع التعامالت ومن هذا املنطلق 
فإن “معادن” ملتزمة باملسئولية االجتماعية مما يخولها باإلسهام اإليجابي في رخاء األفراد والبيئة واالقتصاد واملجتمع. 
وتركز سياسة معادن في املسئولية االجتماعية على التعليم والتدريب حيث دخلت في شراكات مع هيئات التعليم الفني 

في اململكة لتطوير الكوادر السعودية املتخصصة في دعم صناعة التعدين.
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رؤيـة الشـركة
بناء شركة تعدين على مستوى عاملي.

أهداف الشـركة
تهدف شركة »معادن« إلى ممارسة مختلف األنشطة التعدينية املتعلقة 
صناعة  وحتسني  تطوير  ذلك  في  مبا  التعدين  صناعة  مراحل  بجميع 
وإلجناز  الصلة،  ذات  الصناعات  وجميع  ومشتقاتها  ومنتجاتها  املعادن 
هذه األهداف بنجاح. تعمل »معادن« بأقصى قدر من االهتمام باملوارد 

البشرية والصحة والسالمة والقضايا البيئية، حيث تلتزم مبا يلي:

>  االستفادة من املصادر املعدنية غير النفطية باململكة لتأدية الشركة 
دوراً عاملياً في صناعة التعدين واملعادن مستفيدة من اخلبرات التعدينية 
وشركائنا  احلكومة  من  الدعم  جانب  إلى  لديها،  اإلدارية  واملهارات 

العامليني.
>  استغالل تزايد الطلب العاملي على املصادر املعدنية، ومزايا قاعدة 
واململكة  واملساهمني  موظفينا  لصالح  اململكة  في  املنافسة  التكاليف 

واالقتصاد العاملي.
وتطوير  عاملي،  املتكامل مبستوى  الفوسفات  مجمع  أسمدة  تطوير    <
مرافق األملونيوم من املنجم إلى املعدن باستخدام أحدث التقنيات املتاحة 

بأعلى إنتاجية وباحلد األدنى من التأثير على البيئة.
خالل  من  السعودية  للصناعة  الثالثة  الركيزة  التعدين  قطاع  جعل    <

مشاريع الشركة الضخمة القائمة واملستقبلية وتوسعاتها.
>  تطوير وتنويع اقتصاد اململكة من خالل تنفيذ مشاريع الشركة.

>  االهتمام باملسئولية االجتماعية عن طريق إعداد وتطبيق سياسة 
العامة  السالمة  وأمور  والصحية  البيئية  املسائل  مع  للتعامل  مالئمة 

مبعايير عاملية.
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رسالة الشركة
البشرية  باملوارد  اهتمامها  وكفائه، جادة في  بفاعلية  وتعمل  األرباح ملساهميها  تعدين عاملية، حتقق  أن تصبح شركة 

والصحة والسالمة والقضايا البيئية واملسئولية االجتماعية.

مهمة الشركة
انطالقا من أهمية دور الشركة الوطني فإنها تعمل على دعم املوارد البشرية الوطنية وإفساح املجال للطاقات املهنية 
للمشاركة في األداء. وتعميم ثقافة األداء املتميز للفريق، والتركيز على اإلبداع ملا له من أهمية في تطوير العمل وأدواته 

املستقبلية، األمر الذي يسهم في دعم مسيرة الشركة في العمل التنموي.

التخصيص
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم )72( و تاريخ 1427/4/3 هـ، و بعد موافقة هيئة السوق املالية  على طرح 50% من أسهم 
شركة التعدين العربية السعودية »معادن« لالكتتاب العام، جنحت شركة معادن في تخصيص )462.500.000( سهماً 
متثل )50%( من أسهم الشركة، حيث شهدت عملية االكتتاب إقباالً كبيراً ومتت تغطيته بنسبة )200%( وجتاوز عدد 
املكتتبني األفراد سبعة ماليني مكتتب، ضخوا ما يزيد عن )10.956( مليون ريال سعودي، ومت تخصيص كامل الكمية 
لكل مكتتب اكتتب بـ )75( سهماً أو اقل، بينما حصل كل من اكتتب بـ )100( سهما أو أكثر على )77( سهماً وذلك وفقاً 

لآللية واملعايير الصادرة من قبل هيئة السوق املالية.

وقد بدأ تداول أسهم شركة »معادن« في سوق األسهم السعودي يوم االثنني املوافق 28 يوليو 2008م. ويأتي توجه الشركة 
إلدراج أسهمها في السوق املالية ضمن إستراتيجية اخلصخصة التي تنتهجها احلكومة واملنسجمة مع تطلعات القيادة 
احلكيمة في توفير الفرص املالئمة التي تتيح للمواطنني االستفادة من األداء املالي القوي للشركات الناجحة ومن ضمنها 
»معادن« وحتقيق عوائد استثمارية مجزية، إلى جانب رغبة الشركة في حتقيق تطلعاتها اإلستراتيجية في تعزيز رأسمال 

الشركة على نحو ميّكنها من تنفيذ خططها التوسعية، وتوفير التمويل الالزم لتنفيذ برامجها التطويرية بعيدة املدى.
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تقرير
مجلس اإلدارة

احملترمني إلى السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية )معادن(  

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
السنوي  التقرير  الكرام  الشركة  أن يقدم ملساهمي  “معادن”  السعودية  العربية  التعدين  إدارة شركة  يسر مجلس 
الذي يلقي الضوء على إجنازاتها احملققة خالل العام )2008م(، وعلى أدائها في مجاالت اإلنتاج والتسويق واإلنشاء 
ومساعيها لتحقيق أهدافها. كما يتقدم مجلس اإلدارة ببالغ اإلمتنان إلى مقام خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي 
عهده األمني، حفظهما الله، على ماقدماه من دعم ومساندة لدفع قطاع التعدين والنهضة الصناعية واإلقتصادية 
في مملكتنا العزيزة، مثمنني جهود جميع العاملني في “معادن” وشركائها وتفاعل مساهميها وثقة عمالئها وتعاون 

جميع القطاعات املتعاملة معها.

للعام املالي 1429/1428هـ )2008م(
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1-  التكوين والنشاط:
شركة التعدين العربية السعودية »معادن«، شركة مساهمة سعودية، تأسست مبوجب املرسوم امللكي رقم م/17 بتاريخ 
بتاريخ  التجاري رقم )1010164391(  بالسجل  الرياض  املوافق 1997/3/23م، ومسجلة في مدينة  1417/11/14هـ 

1421/11/10هـ املوافق 2001/2/4م.
صندوق  في  ممثلة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  واحتفظت  2008م،  يوليو  في  العام  لإلكتتاب  الشركة  طرح  مت 

اإلستثمارات العامة بنسبة )50%( من ملكيتها واكتتب مستثمرون في الـ)50%( األخرى.
وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة »معادن« والشركات التابعة لها في ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني ومراحل 

تصنيعه والصناعات املتعلقة بها، وحالياً تتركز أنشطة الشركة في:

الوضع الراهنالنشاط
تشغيل وإنتاجالذهب واملعادن املصاحبة1.

تشغيل وإنتاجكاولني وبوكسايت منخفض الكثافة )التركيز(2.

إنشاءالفوسفات3.

إنشاءاملغنيزايت4.

دراسات نهائيةاألملنيوم5.
 

2-  البنود المالية:
فيما يلي بنود قائمة الدخل وقائمة املركز املالي للخمس سنوات املالية األخيرة: 

>  قائمة الدخل

* مت احتساب ربحية السهم بطريقة املتوسط املرجح للعام 2008م ، في حني مت االحتساب على عدد األسهم قبل التخصيص للفترة من ) 2004م -2007م ( 
والبالغة 40مليون سهم بقيمة 100 ريال للسهم.

2004م2005م2006م2007م2008مالبيان

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي   قائمه الدخل          »ماليني«

460244350278316إيرادات النشاط 

)171()151()188()167()239(تكاليف املبيعات  

22177162127145أجمالي الربح 

)55()47()58()96()222(مصاريف إدارية وعمومية 

)35()32()37()31()54(مصروفات األنشطة التشغيلية األخرى  

674855)50()55(الربح )اخلسارة( من األنشطة التشغيلية 

)8()17()23()451()32(املصروفات األخرى 

290254274185117اإليرادات األخرى- صافي 

-----الزكاة 

318216164)247(203صافي الربح )اخلسارة( 

8.05.404.1)0.62(0.30نصيب السهم من صافي الربح  »ريال« *

بلغت اإليرادات من النشاط للعام املالي 2008م مبلغا وقدره 460 مليون ريال مقارنة بـ 244 مليون ريال للعام املالي 
السابق، وذلك بزيادة وقدرها 89%. كما بلغت األرباح الصافية املوحدة للشركة في العام املالي 2008م مبلغ 203 مليون 
ريال مقارنة بخسارة وقدرها )247( مليون ريال للعام السابق ويعود ذلك إلي تسوية عقود التحوط للذهب خالل العام 

املالي 2007م .
كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام املالي 2008م  ماقدره 0.30 ريال مقابل صافي خسارة )0.62( ريال 

لكل سهم للعام املالي 2007م.

  اإليرادات )للخمس سنوات( 

  إجمالي الربح  )للخمس سنوات( 

  اإليرادات األخرى - صافي  )للخمس سنوات( 

  تكاليف املبيعات )للخمس سنوات( 

  مصاريف إدارية وعمومية  )للخمس سنوات( 

  صافي الربح/اخلسارة  )للخمس سنوات( 
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>  املركز املالي 

2004م2005م2006م2007م2008مالبيان
ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي املركز املالي              »ماليني«

12.4303.2174.9904.9164.486موجودات متداولة 
1.8752.290738516751األصول األخرى طويلة األجل

7.053341310227169األصول الثابتة 
21.3585.8486.0385.6595.406أجمالي املوجودات 
3.67825219314963مطلوبات متداولة 

9581121149790املطلوبات األخرى طويلة األجل 
4.636364307246153إجمالي املطلوبات 

16.7225.4845.7315.4135.253حقوق املساهمني
21.3585.8486.0385.6595.406إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني  

املالي  العام  بزيادة وقدرها 265% عن  الي مبلغ 21 مليار ريال  املالي 2008م  العام  بنهاية  املوجودات  ارتفع إجمالي   
2007م وتعود الزيادة الي املبالغ املستلمة نتيجة طرح الشركة لالكتتاب العام خالل العام املالي 2008م والبالغة 10.5 

مليار ريال.
كما بلغت املوجودات املتداولة للعام املالي 2008م ما قدره 12مليار ريال ومتثل )1:3( من إجمالي املطلوبات املتداولة 

والبالغة 4 مليار ريال، مما يؤكد قدرة الشركة املالية على الوفاء بالتزاماتها اجلارية.
كما ارتفعت حقوق املساهمني بنهاية العام املالي 2008 الي 16.7 مليار ريال مقارنة بـ 5.5 مليار ريال بنهاية العام 

السابق وبزيادة وقدرها %195.

  إجمالي املطلوبات  )للخمس سنوات(   إجمالي املوجودات  )للخمس سنوات( 

  حقوق املساهمني  )للخمس سنوات( 

3-  التحليل الجغرافي إلجمالي اإليرادات 
من المنتجات الرئيسية: 

تشكل مبيعات الذهب حالياً ما نسبته 91% من أجمالي املبيعات وبلغ نصيب السوق احمللية من إجمالي مبيعات الذهب 
63 الف أوقية في عام 2008م  متثل ما نسبته 49% من إجمالي املبيعات.

املجموعخارجيمحليالبيان        السنة

كمية
»أالف«

قيمة
»ماليني«

كمية
»أالف«

قيمة
»ماليني«

كمية
»أالف«

قيمة
»ماليني«

2008م

460-228-232-اإليرادات

6320165219128420الذهب  » أوقيه«

23531--23531بوكسايت منخفض الدرجة   » طن متري«

2929--الزنك  »طن متري«

2007م

0.72145.6242146.3244اإليرادات

0.72145.6242146.3244الذهب 

-----بوكسايت منخفض الدرجة 

-----الزنك

4-  نتائج اإلعمال والتشغيل:
إدخال  الشركة في  بدأت  »معادن« وقد  إنتاج شركة  األكبر من  النصيب  املصاحبة  واملعادن  الذهب  قطاع  ميثل حالياً 
منتجات جديدة مثل البوكسايت منخفض التركيز والكاولني. وقد حافظت الشركة على كمية اإلنتاج بالنسبة للذهب 

بزيادة 2% عن العام السابق2007م وتتطلع الشركة إلي تطوير مواقع جديدة لرفع معدل اإلنتاج في األعوام القادمة.
ويوضح اجلدول التالي كمية اإلنتاج واملبيعات لعام 2008م مقارنة بعام 2007م من املنتجات الرئيسية:

البيان »بآالف«
املبيعات اإلنتاج 

2007م2008م2007م2008م
146143128146ذهب »أوقية«

-2-3زنك »طن متري«
---22كاولني » طن متري«

-235-494بوكسايت منخفض التركيز »طن متري« 

حققت الشركة خسائر من نشاط التشغيل للعام املالي 2008م مبلغ وقدره )55( مليون ريال بزيادة وقدرها )5( مليون 
ريال عن العام السابق 2007م والبالغة 50 مليون ريال وذلك يعود بصفة رئيسية لتحمل الشركة ملصاريف التخصيص 

خالل العام املالي 2008م.
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كما بلغ صافي الربح املوحد للعام املالي 2008م مبلغ وقدره 203 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة وقدرها ) 247( 
مليون ريال عن العام السابق وتعود أهم أسباب الزيادة في صافي الربح إلى ارتفاع أسعار بيع الذهب احملققة في العام 
املالي 2008م )877 دوالر/ أوقية( مقابل )445دوالر/ أوقية( لعام 2007م نتيجة إللغاء عقود التحوط وحتميل تكاليف 
إلغاء هذه العقود للعام املالي 2007م، باإلضافة إلى الزيادة في العائد من االستثمارات اآلمنة نتيجة الرتفاع أرصدة 
النقدية بعد استالم الشركة ملبالغ التخصيص في الربع الثالث من العام املالي 2008م، ريثما يتم إستثمارة في إكمال 

مشاريع الشركة املخطط لها.
ويوضح اجلدول التالي نتائج األعمال:

البيان   » ماليني«
نسبه التغير التغيرات +)-(2007م2008م

%ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

89%460244216إيرادات النشاط 

43%72)167()239(تكاليف املبيعات  

187%22177144إجمالي الربح من التشغيل

117%149)127()276(مصروفات اإلعمال  اإلدارية والتشغيلية    

10%5)50()55(اخلسارة من األنشطة التشغيلية 

231%456)197(258اإليرادات /)املصروفات( األخرى- صافي  

----الزكاة

182%450)247(203صافي الربح )اخلسارة( 

5-  األمن الصناعي والسالمة والبيئة:
إجنازات األمن الصناعي والسالمة في عام 2008م:

تسعى شركة »معادن« من خالل األمن الصناعي إليجاد بيئة مثالية جلميع موظفي الشركة وشركائها التجاريني واألسر 
واملجتمعات احمللية املرتبطة بها لتزدهر وتسعى نحو التميز في مجال الصحة والسالمة واألمن مع املساهمات الكبيرة 

في ربحية الشركة، ومت خالل عام 2008م حتقيق اإلجنازات التالية:
>  تطوير نظام البطاقة املوحدة لنظام الدخول إلى مواقع الشركة املختلفة وأيضا نظام بطاقات املوظفني الذكية لكل 

الشركات التابعة ملعادن و االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لذلك.
>  تطوير سياسة االستجابة للطوارئ  ونظام التحكم اخلاص باحلوادث لتأكيد املستوى العالي للجودة.

>  تقدمي الدعم الفني والتقني ملشروع املبنى الرئيسي اجلديد للشركة بالرياض
>  احلصول على موافقة الهيئة العليا لألمن الصناعي على موقع اجلالميد واإلنشاءات املتعلقة باملشروع.

>  سبع ورش عمل مع الهيئة العليا لألمن الصناعي بوزارة الداخلية اهتمت بضمان سير أعمال شركة معادن للفوسفات 
من دون عوائق وسرعة اجناز األمور املتعلقة باملشروع

>  تقدمي مستندات مشروع البنية التحتية برأس الزور إلى الهيئة العليا لألمن الصناعي للحصول على موافقتهم.
>  إصدار التعليمات اخلاصة بالقيادة السليمة للمركبات ضمن برنامج التوعية بالصحة والسالمة.

>  تقدمي الدعم الفني والتقني ملشروعي املغنيزايت والكاولني وتذليل كافة العقبات. 
>  وضع إستراتيجية للتواصل بني فروع األمن الصناعي في الشركات التابعة لشركة معادن ملا له من اثر ايجابي كبير 

على سالسة ويسر سير األعمال وسرعة اجنازها.
>  اإلنتهاء من التقييم الفني ملناقصة تطوير نظام إدارة السالمة وسوف يتم ترسيتها خالل الربع األول من 2009م.

>  ترسية عقد النظام األمني اخلاص مببنى املركز الرئيسي بالرياض على إحدى الشركات املتخصصة.
>  ترتيب وعقد ثالث دورات تدريبية )نظرية وعملية( عن إطفاء احلرائق وكيفية استخدام طفاية احلريق ملوظفي 

الشركة باملقر الرئيسي الرياض.

البيئة:
للمعايير واملقاييس الصادرة من الرئاسة العامة لألرصاد  تتم جميع عمليات التعدين في مواقع شركة »معادن« وفقاً 
في  بها  املعمول  الدولية  وللمعايير  العالقة  ذات  الشركة  ولسياسات  التعديني  اإلستثمار  لنظام  ووفقاً  البيئة  وحماية 
التعدين مع حرص الشركة الدائم على أخذ اإلحتياطات املقترحة حلماية البيئة وتطبيق العديد من التدابير الوقائية 

الهادفة إلى احلد من أي نتائج سلبية على البيئة.

>  وخالل عام 2008م طبقت الشركة برنامج املراقبة البيئية الدورية للمناجم القائمة، ويشمل املياه اجلوفية، وجودة 
الهواء، والتقيد بنواحي السالمة خالل مراحل التشغيل مما أنعكس إيجاباً على حسن األداء وتقليل التكاليف، كما مت 

وضع إجراءات إلدارة حماية البيئة وخطة املراقبة البيئية في منطقة رأس الزور.

للمعايير  وفقاً  بالشركة  املتبعة  البيئية  املنهجية  لتطوير  وتدريبها  الوطنية  الكوادر  تأهيل  في  الشركة  أستثمرت    <
واملقاييس البيئية العاملية وقد تعاقدت شركة »معادن« خالل عام 2008م مع مستشارين متخصصني في مجال البيئة 
لتقومي أنظمة املراقبة البيئية املتبعة وتطويرها، كما مت اإلنتهاء من وضع خطة عمل لدراسة نظام أداء البيئة بالشركة.

>  مت جتديد شهادة التأهيل البيئي الصادرة من الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ملشروع معاجلة الفوسفات 
ومرافق التصنيع في رأس الزور، واحلصول على شهادة التأهيل البيئي من الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ملنجم 

شركة معادن للفوسفات بحزم اجلالميد.

>  في قطاع الذهب مت البدء في الدراسات البيئية املرجعية ملشروعات )السوق، املسرة، منصورة والرجوم( وكذلك 
دراسات التأثر البيئي ملشروعات )الدويحي، السوق والرجوم( من خالل أحد املكاتب اإلستشارية املتخصصة ومن املتوقع 

اإلنتهاء منها في 2009م.

البيئية وسياسة السالمة والصحة واألمن وعقد دورات تدريبية  >  لقد مت اإلنتهاء من تطوير شامل ملعايير اإلدارة 
ملوظفي شركة »معادن« لترسيخ هذه املعايير.

6-  المشاريع:
أ( املعادن النفيسة ومعادن األساس:

تقوم شركة معادن للذهب ومعادن األساس )إحدى شركات »معادن«( بتطوير وتشغيل مناجم الذهب ومعادن األساس 
)النحاس والزنك( داخل اململكة العربية السعودية، وتقوم املناجم التالية بإنتاج الذهب:

>  مهد الذهب:  يقع منجم مهد الذهب في محافظة مهد الذهب في منطقة املدينة املنورة. 
>  الصخيبرات: يقع منجم الصخيبرات في منطقة القصيم. 

>  بلغة: يقع منجم بلغة في منطقة املدينة املنورة.
>  احلجار: يقع منجم احلجار في محافظة بيشة مبنطقة عسير.

>  األمار: يقع منجم األمار في محافظة القويعية مبنطقة الرياض.

وقد بلغ االحتياطي املؤكد من الذهب اخلام لهذه املناجم في نهاية عام 2008م )1.3( مليون أوقية. 
إمكانية  من  والتأكد  التعدينية  اخلامات  عن  للكشف  التعدينية  العمليات  في  املهمة  املراحل  من  الكشف  مرحلة  تعد 
استثمارها جتارياً، وقد مت خالل عام 2008م زيادة إحتياطيات الذهب بحيث أصبح مجموع اإلحتياطيات للمناجم قيد 

الدراسة وقدرها )8.26( مليون أوقية.

أربعة مناجم ذهب جديدة، حيث تقوم  للذهب لتطوير  املركزية  املنطقة  العمل في تطوير  وخالل عام 2008م أستمر 
الربع  الشركة بإعداد دراسات اجلدوى االقتصادية ملشروعي منجم الدويحي والسوق، ومن املتوقع اإلنتهاء منها في 

األخير من عام 2009م.
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ب( مشروع الفوسفات:
في  الفوسفات  احتياطيات  استغالل  إلى  الفوسفات  مشروع  يهدف 
اجلالميد شمال اململكة العربية السعودية واالستفادة من املوارد احمللية 
من الغاز الطبيعي والكبريت لصناعة ثنائي فوسفات األمونيوم، وهو 
سماد الفوسفات األكثر شيوعاً على مستوى العالم. وسوف يتم تسويق 
إنتاج مشروع الفوسفات من ثنائي فوسفات األمونيوم بشكل أساسي 
في  والتصنيع  املعاجلة  مرافق  تصميم  وقد مت  العاملية.  األسواق  في 
رأس الزور بقدر من املرونة يسمح بإنتاج فوسفات األمونيوم األحادي، 
من  أقل  كميات  إنتاجه  يتطلب  الفوسفات  سماد  من  آخر  نوع  وهو 

األمونيا. 

تشغيل  ثم  ومن  وإنشاء،  وتصميم  تطوير  الفوسفات  مشروع  يتضمن 
موقعني أساسيني متكاملني، هما:

>  مرافق التعدين في اجلالميد بشمال اململكة والذي يضم منجماً 
للفوسفات ومصنع ملعاجلة اخلام، وبنية حتتية.

>  مرافق مجمع الفوسفات برأس الزور على الساحل الشرقي للخليج 
ويضم  اجلبيل  مدينة  من  الشمال  إلى  كم   )70( نحو  ويبعد  العربي 
مصانع  تشمل  والتي  واألسمدة،  الكيماويات  إلنتاج  متكاملة  مرافق 
وحمض  الكبريت،  حمض  األمونيا،  األمونيوم،  فوسفات  ثنائي  إنتاج 

الفوسفوريك.

ومن املقدر أن ينتج مشروع الفوسفات سنويا حوالي )3( ماليني طن 
من حبيبات ثنائي فوسفات األمونيوم. تتولى شركة معادن للفوسفات 
إدارة املشروع من جميع جوانبه اإلنشائية واإلدارية والتسويقية. حيث 
متلك شركة معادن ما نسبته )70%( وسابك ما نسبته )30%( من شركة 
معادن للفوسفات. مت توقيع إتفاقيات التدريب والدعم الفني مع سابك 
وسافكو في أغسطس 2008م. بلغ التقدم الشامل في مشروع معادن 

للفوسفات حوالي )47%( ومن املتوقع اإلنتهاء في أكتوبر 2010م.

ج( مشروع األملنيوم:
العربية  اململكة  في  البوكسايت  موارد  إستثمار  إلى  »معادن«  تهدف 
منجم  من  والعاملي  احمللي  للسوق  األملنيوم  إنتاج  أجل  من  السعودية 
الزبيرة للبوكسايت الذي ميتد فيه اخلام بني منطقتي القصيم وحائل، 

وقد مت احلصول على جميع الرخص األساسية املطلوبة للمشروع.

موقعني  وتشغيل  وإنشاء  وتصميم  تطوير  األملنيوم  مشروع  ويتضمن 
متكاملني وهما:

>  مرافق التعدين في الزبيرة وتتألف من منجم البوكسايت وكسارة 
ثم  ومن  سنوياً.   طن  مليون   )4( بطاقة  اخلام  ملواد  مناولة  ومرافق 
في  املعاجلة  مرافق  إلى  املنجم  موقع  من  البوكسايت  خام  نقل  يتم 
للشركة  التابعة  اجلنوب   – الشمال  الزور بواسطة سكة حديد  رأس 

السعودية للخطوط احلديدية )سار(.
>  مجمع األملنيوم في رأس الزور ويتألف من مصفاة لأللومينا بطاقة 
إنتاجية تصل إلى )1.8( مليون طن في السنة، ومصهر لألملنيوم بطاقة 
إنتاجية تصل إلى )740( ألف طن في السنة ومحطة لتوليد الكهرباء. 
وتعمل مصفاة األلومينا على معاجلة خام البوكسايت باستخدام أحدث 

تزويد املصهر  ويتم  أولية ملصهر األملنيوم،  التي تستخدم بصفة أساسية كمادة  األلومينا  العاملية إلنتاج  الفنية  الطرق 
واملصفاة بالطاقة الكهربائية والبخار واملاء احمللى بواسطة محطة توليد خاصة باملشروع تعمل على زيت الوقود طاقتها 

تقريباً )1.800( ميجاوات. ويدعم كل من هذين املوقعني بنية أساسية صناعية واجتماعية مناسبة.
>  خالل عام 2008م مت توقيع عقد أعمال التصاميم الهندسية والتوريد وإدارة التشييد للمشروع، وقد مت إعداد خطة 
معدلة الستغالل املنجم والتي زادت من احتياطي اخلام مما يؤدي إلطالة عمر املنجم إلى أكثر من )40( عاماً، وكذلك 
االنتهاء من تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية، وتعمل اإلدارة اآلن على دراسة أفضل توقيت لتنفيذ املشروع وباحلجم 

األمثل.

د( البنية التحتية:
يعتمد اإلجناز الناجح ملشاريع »معادن« وبدء تشغيلها على إكمال عدد من العناصر األساسية للبنية التحتية. وقد مت 
تأسيس شركة معادن للبنية التحتية وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملعادن، لتوفير بنية حتتية مساندة ملشروعي 
الفوسفات واألملنيوم ويشمل نطاق األعمال لهذه الشركة توفير املرافق الصناعية في منطقة رأس الزور مثل األراضي 
والقرية  الصناعي  واألمن  االتصاالت  وشبكة  الكهرباء  وشبكة  واإلنارة  الصحي  والصرف  والطرق  باخلدمات  املزودة 
البنية التحتية كجزء من  السكنية. وسوف تتحمل شركتي الفوسفات واألملنيوم تكاليف اخلدمات التي تقدمها شركة 

التكاليف التشغيلية للمشاريع. 
فور تأسيسها قامت شركة معادن للبنية التحتية مبجهودات مقدرة إلجناز أهدافها، ويتمثل ذلك، ودون اإلقتصار، في 

اآلتي:
1-  وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع لوضع إستراتيجية طويلة األمد لتطوير موقع رأس الزور، 

واإلستفادة من خبرة الهيئة امللكية في هذا املجال.

2-  أتفقت الشركة مع وزارة النقل على توسيع وتطوير مدخل اخلط السريع ملوقع رأس الزور، حيث قامت الوزارة بوضع 
املواصفات الفنية، وسوف تقوم الشركة باألعمال الالزمة لتطوير وحتسني املدخل وضمان سالمة اإلستخدام، متهيداً 

ألعمال التشييد الثابتة للمدخل.

3-  أسهمت الشركة مع املؤسسة العامة للمواني في طرح مناقصة عقد إنشاء امليناء برأس الزور، حيث متت ترسية 
املناقصة، وتسهم الشركة مع املؤسسة العامة للمواني على إدارة التقدم واإلشراف على األعمال حلني إختيار املقاول 

الفائز في مناقصة إدارة املشروع التي طرحتها املؤسسة العامة للمواني.

إنشاء خط سكة حديد  السعودية للخطوط احلديدة )سار( بخصوص  الشركة  الشركة بشكل مستمر مع  4-  تنسق 
الشمال/اجلنوب وحضور إجتماعات كبار التنفيذيني ملتابعة ومراجعة جدول إنشاء خط سكة احلديد.

5-  حصلت الشركة على إعانه حكومية قدرها )200( مليون ريال لتمويل متديد خطوط اجلهد العالي للكهرباء الذي 
يربط رأس الزور بالشبكة العامة.

6-  إتفقت الشركة مع شركة اإلتصاالت السعودية على إنشاء شبكة متكاملة لإلتصاالت في رأس الزور، حيث وضعت 
الشركة املواصفات الفنية للمشروع وسلمتها لشركة اإلتصاالت السعودية للتنفيذ.
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هـ( املعادن الصناعية:
1- منجم الكاولني والبوكسايت منخفض الكثافة )التركيز(:

لقد مت االنتهاء من تنفيذ مشروع الكاولني والبوكسايت املنخفض الكثافة )التركيز( ، أحد مشاريع املعادن الصناعية، 
الكثافة  منخفض  والبوكسايت  الكاولني  خام  استخراج  ويتم  2008م،  عام  أبريل  من  األول  في  الفعلي  اإلنتاج  وبدء 
التكسير والتجهيز إلنتاج حوالي  إلى مرحلة  ثم نقل اخلام  الزبيرة، ومن  املفتوح من موقع  املنجم  )التركيز( بطريقة 
)250( ألف طن من خام البوكسايت منخفض الكثافة )التركيز( وحوالي )50( ألف طن من خام الكاولني تستخدم في 

صناعة اإلسمنت والسيراميك.

2- مشروع املغنيزايت:

بتحويل  يقوم  أن  له  املخطط  الصناعية  املعادن  مشاريع  من  الغزالة  محافظة  في  حائل  مبنطقة  املغنيزايت  منجم 
خام املغنيزايت إلى مادتي املغنيزيا الكاوية واملغنيزيا اخلامدة مع بعض األنواع األخرى من احلراريات السائبة ذات 
خصائص فيزيائية وكيميائية عالية اجلودة. ويتميز خام املغنيزايت في هذه املنطقة بارتفاع درجة نقاوته واحتوائه على 

نسبة ضئيلة جداً من الشوائب.
وال يزال املشروع حتت التنفيذ حيث مت توقيع عقد أعمال التصاميم الهندسية والتوريد وإدارة التشييد، وشراء معظم 
معدات مصنع املعاجلة. ومن املتوقع البدء باإلنشاءات في موقع املصنع في املدينة الصناعية باملدينة املنورة وكذلك في 

موقع املنجم في محافظة الغزالة مبنطقة حائل خالل العام 2009م.

7-  المخاطر المتعلقة بأعمال »معادن«:
إدارة املخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير إستراتيجيات إدارتها. وتتضمن هذه اإلستراتيجيات التعامل 

مع تلك املخاطر إما بتجنبها أو نقلها إلى جهة أخرى لتقليل آثارها السلبية أو قبول بعض أو كل تبعاتها
وقد قامت شركة التعدين العربية السعودية )معادن( بإنشاء إدارة املخاطر بالتعاون مع شركة عاملية متخصصة والتي 
قامت بتطوير منظومة إدارة األخطار وتطوير أنظمة السياسات واإلجراءات والتي تتوافق مع سياسات احلوكمة وفقا 
للوائح املنظمة لها من هيئة السوق املالية وقد مت التوصل ألهم املخاطر التى تعترض الشركة على مستوى كافة األنشطة 

والقطاعات والشركات وقد مت تصنيف أهم املخاطر التي قد تواجهها الشركة خالل الفترة القادمة:

1-  التأخير في إنشاء بعض املشاريع املزمع القيام بها بسبب ضعف الرقابة عليها ونقص الكفاءات الالزمة.
2-  عدم توفر املتطلبات الرئيسية مثل )الطاقة، املواد اخلام، املواد األخرى الالزمة،...( والتي قد تعوق القدرة على 

اإلنتاج بالطاقة املثلى.
3-  عدم كفاية أو توفر املصادر املالية لتنفيذ بعض املشاريع.

4-  عدم توفر شركاء إستراتيجيني نظرا لألزمة املالية احلالية.
مع العلم أن مجلس اإلدارة قد وضع اخلطط الالزمة ملواجهة هذه التحديات والتي تكفل التعامل ووضع احللول الالزمة 

ملواجهة تلك األخطار.

8-  عالقات المساهمين والمستثمرين:
تقوم إدارة عالقات املستثمرين في معادن بتقدمي خدماتها للمستثمرين واملساهمني وذلك بالرد على استفساراتهم من 

خالل قنوات االتصال الرسمية وموقع معادن على االنترنت.

كما تقوم عالقات املستثمرين  باإلفصاح عن التطورات املهمة التي تطرأ على الشركة ويكون لها تأثير على الوضع 
املالي واملسار العام ألعمالها وفقا لسياسة اإلفصاح التي تعمل الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة 
السوق املالية و األنظمة املعمول بها في اململكة العربية السعودية، وذلك من خالل قنوات اإلعالن الرسمية املعتمدة 

من هيئة السوق املالية. 
وحترص عالقات املستثمرين في شركة معادن على توثيق عالقة الشركة مع مساهميها ومتثل في ذلك حلقة الوصل 

بني املساهمني وإدارة شركة معادن. 

وقد مت خالل العام 2008م تفعيل إدارة عالقات املستثمرين واملساهمني من خالل برنامج تضمن:
-  إنشاء اإلدارة ووضع املهام التفصيلية اخلاصة بها.

-  وضع األنظمة واإلجراءات  والعالقة باإلدارات املختلفة .
-  إنشاء قنوات اتصال، من بريد اإللكتروني خاص للمساهمني وهاتف مجاني ، أو من خالل قسم عالقات املستثمرين 

في موقع الشركة على االنترنت .
-  القيام بزيارات لهيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية ) تداول(.

-  مت زيارة عدد من الشركات السعودية املساهمة لإلطالع على خبراتهم خالل السنوات السابقة.
-  تدريب وتطوير موظفي عالقات املستثمرين واملساهمني.

-  تعيني ضباط اتصال وتدريبهم على نظام تداول اإللكتروني.

9-  تنمية الموارد البشرية الوطنية:
التدريب الداخلي واخلارجي  التكاملي من حيث  تنتهج إدارة املوارد البشرية بالشركة إستراتيجية قوامها التخطيط 
وعلى رأس العمل وتطوير الثقافة اإلدارية وترسيخ ثقافة العمل وتصميم الهياكل اإلدارية لضمان فعالية اإلدارة القيادية 
في جميع إدارات الشركة مبا فيها املشاريع، وقد بلغ عدد العاملني في الشركة )1.138 عامل( منهم )59%( سعوديني، 

بزيادة )6%( عن العام املاضي كما مت تعيني )87( موظفاً جديداً. 
خالل عام 2008م التحق ببرامج التدريب والتطوير)  284 ( مشاركاً مع مالحظة تعدد مشاركة املوظف الواحد في 
أكثر من برنامج، وكانت نسبة مشاركة السعوديني أكثر من )95%( وأشتملت خطط التدريب على عدد من البرامج منها 
املنح الدراسية الداخلية ، والبرامج التدريبية اخلارجية والداخلية ، واللغة االجنليزية ، والسعودة ، واإلحالل الوظيفي، 
وبرامج التدريب الصيفي لـطلبة اجلامعات املتوقع تخرجهم ، كما مت  إبتعاث بعض املوظفني لدراسة دبلوم التعدين في 
فرنسا . وتقوم إدارة الشركة بعقد اتفاقيات مع بعض الكليات التقنية ومراكز التدريب في املناطق التي تعمل فيها على 

تأهيل خريجي الثانوية العامة مهنياً متهيداً النضمامهم إلى مشاريع الشركة .
>  مت وصف وتقييم أكثر من 170 وظيفة من قبل إدارة املوارد البشرية.

>  مت البدء في مراجعة السياسات االجرائية لعمل املوارد البشرية بهدف االرتقاء بعمل أإلدارة مبا يتماشى وطموحات 
الشركة.

>  مت االنتهاء من معظم أعمال املبنى اإلداري اخلاص بالشركة واملتوقع االنتقال إلية في الربع الثاني من العام 2009. 

10-  المسئولية اإلجتماعية:
تسعى شركة “معادن” لتصبح من الشركات الرائدة في مجال خدمة وتنمية املجتمع من حيث التزامها بإستراتيجية 
هذا  ومن  التعامالت  جميع  في  األخالقية  املعايير  وتطبيق  الوطني  االنتماء  جتسد  االجتماعية  للمسئولية  منظمة 
املنطلق فإن “معادن” ملتزمة باملسئولية االجتماعية مما يخولها باإلسهام اإليجابي في رخاء األفراد والبيئة واالقتصاد 

واملجتمع.
يتلخص التزام “معادن” والشركات التابعة لها باملسئولية االجتماعية في عدة مبادئ أهمها:

>  دعم حقوق اإلنسان األساسية، وإحترام الثقافات والعادات والقيم في التعامل مع املوظفني وغيرهم ممن يتأثرون 
بأنشطة الشركة.

>  تنفيذ إستراتيجيات إدارة املخاطر املبنية على البيانات الصحيحة والعلم الراسخ.
>  السعي إلى التحسني املستمر لألداء التشغيلي الذي يحافظ على الصحة والسالمة والبيئة.

>  اإلسهام في احلفاظ على التنوع اإلحيائي والتكامل في تخطيط استخدامات األراضي.
>  تسهيل وتشجيع السلوك املسئول في تصميم منتجات الشركة واستخدامها وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص 

من النفايات الناجتة منها.
>  اإلسهام في التنمية االجتماعية واالقتصادية واملؤسساتية للمجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

>  تنفذ ترتيبات فعالة وشفافة للعمل مع الشركاء واالتصال بهم وإعداد تقارير ميكن التحقق منها باستقاللية.
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إن التزام “معادن” باملسئولية االجتماعية يبنى على خمس قواعد رئيسة:
- األخالقيات

- البيئة
- اإللتزام نحو املجتمع

- التزام املوظف
- التعليم والتدريب والتطوير

املسؤوليات  اكبر  املشروع من  يعد هذا  الزور حيث  برأس  السكنية  القرية  إنشاء  بتوقيع عقد  الشركة مؤخراً  قامت 
املستوصفات  مثل  املرافق اخلدمية  فتحت فرص عمل جديدة وخصوصاً  ألنها  الشركة  بها  قامت  التي  االجتماعية 

واملدارس واملرافق الترفيهية لساكني هذه القرية.
إن التزام “معادن” الدائم نحو املجتمع غير محدود ومنه على سبيل املثال وليس احلصر ماقدمته في مجال التعليم 

حيث:
>  قامت الشركة بتوقيع عقد مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني، وفتح نوافذ جديدة لبعض التخصصات التي   

تفيد السوق عامه وشركة معادن خاصة.
>  قامت الشركة بتوقيع عقد مع الكلية التقنية مبنطقة عرعر بحكم قربها من أنشطة الشركة وخصوصاً الفوسفات 

الذي يعد من اكبر املشاريع في املنطقة.
>  قامت الشركة بتوقيع عقد مع كلية اجلبيل الصناعية للتدريب املنتهي بالتوظيف.

كما ساهمت الشركة في دعم:
>  بعض اجلمعيات اخليرية.

>  دعم جمعية األطفال املعاقني وكذلك بعض جمعيات البر وبعض دور األيتام.
>  كما قامت الشركة بتوفير املياه لقرية الصخيبرات.

>  ساهمت الشركة بربط بعض القرى بشبكة الطرق القريبة من أنشطة معادن.
>  قامت الشركة باملساعدات املادية والعينية لبعض املراكز القريبة من أنشطة الشركة.

11-  توزيع األرباح:
إن توزيع األرباح هو من إختصاص اجلمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وقد أوصى مجلس 

اإلدارة اجلمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح لعام 2008م.

12-  بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي 
زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف 

موجز لها وبيان أسبابها:

>  متثل مصاريف اإلستغالل )حقوق اإلمتياز( الرسوم الواجب دفعها حلكومة اململكة العربية السعودية وفقاً لنظام 
اإلستثمار التعديني بواقع 25% من صافي الدخل السنوي أو املعادل لضريبة الدخل أيهما أقل.

>  بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 15 ربيع األول 1429هـ املوافق 23 مارس 2008م فإن الشركة غير خاضعة 
للزكاة إلى أن يتم تخصيصها.

13-  ماتم إنجازه في مجال الحوكمة: 
أ(  مت تطبيق أحكام املادة التاسعة والفقرتني )جـ، هـ( من املادة الثانية عشرة، واملادة الرابعة عشر من الئحة حوكمة 
الشركات ابتداء من العام 2009م، فيما عدا مايخص املكافآت والتعويضات املشار إليها الحقاً في الفقرة )د( أما بقية 
األحكام الواردة في الئحة الهيئة فإن أغلبها تطبقه الشركة بصورة مستمرة حيث أنها مضمنة في نظامها األساسي 

وسياساتها.
تطبيقها  يتم  لم  التي  احلوكمة  الئحة  أحكام  أدناه  اجلدول  فيوضح  احلوكمة  الئحة  من  )أ(   9 املادة  ألحكام  ووفقاً 

واألسباب في ذلك:

2007م2008م

61.728.37029.584.467مصاريف اإلستغالل )حقوق اإلمتياز(

--الزكاة

121.0502.117.859ضرائب إستقطاع مستحقة على العقود

743.6521.229.815التأمينات اإلجتماعية

62.593.07132.932.141إجمالي

األسبابنص املادةرقم املادة

على الشركة أن تضع سياسات اإلفصاح )8(
وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية بشكل 

مكتوب وفقاً للنظام.

يتم تطبيق سياسات اإلفصاح حسب تعليمات وزارة 
التجارة والصناعة، ومانصت عليه مواد النظام األساسي 

للشركة، والسياسات احملاسبية للشركة، ويجري توثيق 
إعداد السياسات واإلجراءات وفقاً ملتطلبات نظام 

احلوكمة.

)10(
فقرة )ج(

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة مبا 
اليتعارض مع أحكام هذه الالئحة، 

واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته 
وتعديله عند احلاجة.

تعكف الشركة حالياً على إعداد وصياغة الئحة احلوكمة 
اخلاصة بها مسترشدًة في ذلك مبا ورد من نصوص 

وأحكام الئحة احلوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية 
وإنفاذاً ملا ورد في قرار مجلس هيئة السوق املالية 

رقم )2008/36/1( وتاريخ 1429/11/12هـ املوافق 
2008/11/10م فقد طبقت الشركة املواد اإللزامية التي 

وردت في الئحة الهيئة.

)10(
فقرة )هـ(

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع 
أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ 

حقوقهم.

تستكمل الشركة وضع السياسات واإلجراءات املتعلقة 
بتنظيم العالقة مع أصحاب املصالح.
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األخرى  الشركات  إدارات  مجالس  في  منهم  كل  وعضوية  احلالي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تصنيف  يبني  جدول  ب(  
وعضوية اللجان وعدد االجتماعات: 

عدد عضوية اللجانعضوية مجلس اإلداراتتصنيف العضويةأسم العضو
اإلجتماعات 
التي حضرها

جلنة الترشيحات شركة الظهران لإلعمارغير مستقلاملهندس عبدالله بن سيف السيف
واملكافآت، اللجنة 

التنفيذية

3

شركة االتصاالت السعودية.غير مستقلاألستاذ منصور بن صالح امليمان
شركة اسمنت املنطقة اجلنوبية.

جلنة الترشيحات 
واملكافآت

2

املؤسسة العامة للخطوط احلديدية غير مستقلاألستاذ سلطان بن جمال شاولي
الشركة العربية للتعدين )االردن(.

شركة الصناعات الكيمائية للفليور )تونس(.

3اللجنة التنفيذية

3جلنة املراجعةال يوجدغير مستقلاملهندس خالد بن حمد السناني

اميانتيت.مستقلالدكتور عبدالعزيز بن صالح اجلربوع
مالذ للتأمني وإعادة التأمني.

بنك الرياض
شركة الورق السعودية.

جلنة الترشيحات 
واملكافآت

3

الشركة الوطنية للتأمني التعاوني.مستقلاألستاذ سليمان بن سعد احلمّيد
املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق.

3اللجنة التنفيذية

1ـ الشركة التعاونية للتأمني.مستقلاألستاذ محمد بن عبدالله اخلراشي 
2ـ شركة االتصاالت السعودية.

3ـ املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق.
4ـ املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي.

3جلنة املراجعة

1مستقلالدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري

عضو تنفيذي الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ
)غير مستقل(

3اللجنة التنفيذيةال يوجد

ج(  اختصاصات اللجان وعددها :
1- جلنة املراجعة:

شكلت جلنة املراجعة في نهاية عام 2008م من ثالثة أعضاء برئاسة عضو مجلس اإلدارة معالي األستاذ محمد بن 
عبدالله اخلراشي وعضوية كل من األستاذ خالد بن حمد السناني وسعادة الدكتور سعد بن صالح الرويتع وتقوم جلنة 

املراجعة بأداء مهامها والتي تشمل، وال تقتصر، على مايلي:
>  اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات 

التي حددها لها مجلس اإلدارة.
>  دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

>  دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
>  التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعابهم، ويراعى عن التوصية بالتعيني التأكد 

من إستقالليتهم 
>  متابعة أعمال احملاسبني القانونيني، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم 

بأعمال املرجعة.
>  دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء ملحوظاتهم عليها.

>  دراسة ملحوظات احملاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما مت في شأنها.
>  دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

>  دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.

2- جلنة الترشيحات واملكافآت: 
شكلت جلنة الترشيحات واملكافآت بتاريخ 1429/11/14هـ املوافق 2008/11/15م، مكونة من ثالثة أعضاء:

رئيساً - املهندس / عبدالله بن سيف السيف  
عضواً - الدكتور / عبدالعزيز بن صالح اجلربوع  
عضواً - األستاذ / منصور بن صالح امليمان  

تقوم اللجنة باملهام واملسئوليات التي تشتمل وال تقتصر على التالي:
>  التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي 

شخص سبق إدانته بجرمية مخلة بالشرف واألمانة.
>  املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت 

املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، مبا في ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
>  مراجعة هيكلة مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي ميكن إجراؤها.

>  حتديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.
>  التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية 

مجلس إدارة شركة أخرى.
>  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني، ويراعي عند وضع السياسات 

استخدام معايير ترتبط باألداء.
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3- اللجنة التنفيذية:
شكلت اللجنة التنفيذية بتاريخ 1429/11/17هـ املوافق 2008/11/15م، مكونة من أربعة أعضاء:

رئيساً املهندس/ عبدالله بن سيف السيف   
عضواً األستاذ/ سليمان بن سعد احلميد  
عضواً الدكتور/ عبدالله بن عيسى الدباغ  
عضواً املهندس/ سلطان بن جمال شاولي  

متتلك اللجنة التنفيذية الصالحيات لتنفيذ األمور التي وافق مجلس اإلدارة عليها مسبقاً وتشمل تلك الصالحيات 
التالي:

1- مراجعة أعمال الشركة واخلطط التشغيلية.
2- مراجعة ومتابعة تنفيذ وإجناز مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.

3- املوافقة وتنفيذ ألي عمليات مرتبطة ومتعلقة باملشاريع واألنشطة التي وافق عليها مجلس اإلدارة مبا فيها توقيع 
اإلتفاقيات مع املوردين واإلستشاريني أو إتفاقيات الشراكة اإلستراتيجية.

4- املوافقة وتنفيذ ألي مصاريف رأسمالية أو مصاريف لم تدرج في امليزانية وتتعدى مبلغ )10( مليون ريال.
5- التوصية ملجلس اإلدارة ألي قرار خارج نطاق صالحية اللجنة التنفيذية.

6- تنفيذ وتطبيق أي أعمال موكلة إلى اللجنة التنفيذية عن طريق مجلس اإلدارة.

املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيني:
حيث أن الشركة لم تكمل عامها األول كشركة مساهمة مدرجة فإنها سوف تقوم بتطبيق كافة بنود احلوكمة الصادرة 
من هيئة السوق املالية عند إكمال عامها األول كشركة مساهمة، وعليه لم يتم حتديد املكافآت التي يتقاضاها أعضاء 

املجلس املعني بتاريخ 2008/10/25م
أو  تنظيمية  أو  إشرافية  جهة  أي  أو  الهيئة  من  الشركة  على  مفروض  احتياطي  قيد  أو  جزاء  أو  عقوبة  يوجد  ال 

قضائية.

نتائج املراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:
تنفذ إدارة املراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في 
حماية أصول الشركة وتقومي مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األداء، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار إليها ضعفاً 
جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، كما يقوم مراقب احلسابات اخلارجي بعملية تقومي لهذا النظام ضمن 
مهمة مراجعته للبيانات املالية اخلتامية للشركة، ومتكينه من اإلطالع على كافة محاضر جلنة املراجعة، وتقارير إدارة 
املراجعة الداخلية للفترة املالية املخصصة محل الفحص، وجلنة املراجعة تسعى حالياً لتعيني أحد املكاتب املتخصصة 

إلعطاء رأيها في هذا الشأن خالل عام 2009م

يوضح البيان التالي ملكية األسهم لرئيس الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني خالل العام 2008م: 
بلغت ملكية األسهم لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 61.346 سهم. بينما بلغت ملكية األسهم لكبار تنفيذي الشركة 

22.196سهم بنهاية عام 2008م.
وميثل مجموع ماميتلكة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار تنفيذيها مانسبته )0.0001( من إجمالي أسهم الشركة 

والبالغة )925( مليون سهم.

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة:
لم تبرم الشركة أية عقود فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو املدير املالي، أو ألي 

شخص ذي عالقة بأي منهم.

مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة املتعلقة بالقوائم املالية:
“معادن”، كما في 31-  السعودية  العربية  التعدين  املوحدة لشركة  املالية  القوائم  بأنه مت إعداد  يقر مجلس اإلدارة 
ديسمبر- 2008م وفقاً ملعايير احملاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني وبشكل يظهر عدالة املركز 
املالي لها، وأن لدى الشركة القدرة واملوارد الالزمة ملواصلة نشاطها وأعمالها في املستقبل مبشيئة الله، كما يؤكد 

املجلس أن نظام املراقبة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.

14-  التوصيات:
-  املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 31 /2008/12م.

-  املوافقة على تقرير مراجعي احلسابات واحلسابات اخلتامية للسنة املنتهية في 2008/12/31م.
-  املوافقة على توصية املجلس بعدم توزيع أرباح عن العام املنتهي في 2008/12/31م.

-  املوافقة على حتويل )10%( من األرباح عن العام املنتهي في 2008/12/31م إلى االحتياطي النظامي.
-  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة املنقضية في 31 ديسمبر 2008م.

-  املوافقة على تعيني مراجع احلسابات اخلارجي السادة / برايس ووتر هاوس اجلريد وشركاه ملراجعة حسابات 
الشركة للعام املالي 2009م والبيانات املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.

-  املوافقة على تعديل النظام األساسي للشركة وذلك بإضافة فقرة )م( إلى املادة )22( لتقرأ كما يلي:
“إقرار تقدمي الدعم املالي والقروض والضمانات للشركات التي متلكها الشركة بالكامل أو تشارك في رأسمالها مع 

شركات أخرى”.

15-  الشركات التابعة لشركة معادن وجميعها مؤسسة 
بالمملكة العربية السعودية:

نسبة امللكية                    الشركة                              
100%  ملعادن. شركة معادن للذهب ومعادن األساس    

70% ملعادن، 30% سابك. شركة معادن للفوسفات    
100%  ملعادن -  تأسست في 1427/09/10هـ. شركة معادن للبنية التحتية    

100%  ملعادن - تأسست في1427/09/01هـ. شركة املعادن الصناعية    

 



القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

وتقرير مراجعي الحسابات



35
 التــقـريـــر
 الســنوي
2008م

تقرير مراقبي احلسابات 35

قائمة املركز املالي املوحدة 36

قائمة الدخل املوحدة 37

قائمة التغيرات في حقوق املساهمني املوحدة 38

قائمة التدفقات النقدية املوحدة 39

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 41

المحتويات



36

 شــركة
 التعدين

 العـربــيـــــة
الســعوديـة

37
 التــقـريـــر
 الســنوي
2008م

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

20082007ايضاح

 244.130.229 18460.184.747 مبيعات
)167.406.905()239.459.969(تكلفة املبيعات

 76.723.324 220.724.778الربح االجمالي
)96.304.044()221.597.345(20مصاريف عمومية وإدارية 

)25.499.987()45.396.410(مصاريف اإلستكشاف
)4.879.317()9.183.210(مصاريف خدمات فنية
)49.960.024()55.452.187(اخلسارة من العمليات

)4.280.984()32.143.903(12رسوم إمتياز
)446.293.125(-24خسارة الغاء عقود حتوط آجلة

 27.694.952)752.314(ايرادات )مصاريف( أخرى -  صافي

)472.839.181()88.348.404(اخلسارة قبل عوائد إستثمارات قصيرة األجل
 225.635.873 289.923.637عوائد إستثمارات قصيرة األجل

)247.203.308( 201.575.233صافي الربح )اخلسارة( قبل حقوق األقلية
- 21.807.904خسائر عائدة حلقوق األقلية

)247.203.308( 203.383.137صافي الربح )اخلسارة( العائدة حلقوق مساهمي الشركة

)0.12()0.08(21خسارة السهم من العمليات )تشمل حصة األقلية(
ربح )خسارة( السهم من صافي الربح )اخلسارة( للسنة بعد 

حقوق األقلية
210.30 )0.62(

ربح )خسارة( السهم من الربح غير التشغيلي )تشمل حصة 
األقلية(

210.38 )0.49(

20082007ايضاح
املوجودات

موجودات متداولة:
34.144.850.189595.936.585نقد وما مياثله

7.189.990.8082.099.000.000إستثمارات قصيرة األجل
93.009.18960.462.655عوائد استثمارات مستحقة 

421.055.544207.511.129مدينون جتاريون وآخرون
5166.715.180110.583.786مخزون –  صافي 

6752.995.73882.407.532مدفوعات مقدمة وموجودات آخرى
761.045.98761.045.987مدينون آخرون

12.429.662.6353.216.947.674مجموع املوجودات املتداولة 

موجودات غير متداولة:
-666.016.182مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

1.815.796.834ــ23)ب(سلف مقابل إستثمار في شركة حتت التأسيس
87.052.775.305341.277.507ممتلكات ومنشآت ومعدات –  صافي 

91.809.990.324474.371.224تكاليف ما قبل التشغيل ومصاريف مؤجلة –  صافي
8.928.781.8112.631.445.565مجموع املوجودات غير املتداولة

21.358.444.4465.848.393.239مجموع املوجودات

مطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة: 

102.428.535.877146.652.664ذمم دائنة عن مشاريع وآخرون
111.082.614.14976.299.364مصاريف مستحقة 
1261.728.37029.584.467رسوم امتياز دائنة

3.572.878.396252.536.495مجموع املطلوبات املتداولة 

مطلوبات غير متداولة:
1366.145.39554.852.895مخصص ردم وإغالق املناجم

1472.450.75556.859.438مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
-15820.000.256قرض طويل األجل

958.596.406111.712.333مجموع املطلوبات غير املتداولة
4.531.474.802364.248.828مجموع املطلوبات

27تعهدات والتزامات محتملة
حقوق امللكية

احلقوق العائدة ملساهمي الشركة:
19.250.000.0004.000.000.000رأس املال

-5.250.000.000عالوة إصدار
17203.518.201183.179.887احتياطي نظامي

1.484.009.3471.300.964.524أرباح مبقاة
16.187.527.5485.484.144.411مجموع حقوق مساهمي الشركة

-2639.442.096حقوق األقلية
16.826.969.6445.484.144.411مجموع حقوق امللكية

21.358.444.4465.848.393.239مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008
)بالريال السعودي(

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008
)بالريال السعودي(

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدةإن االيضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008    )بالريال السعودي(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008  

)بالريال السعودي(

املجمــــوعأربـاح مبقـاةاحتياطي نظاميعالوة إصداررأس املـــالايضاح

 5.731.347.719 183.179.8871.548.167.832-4.000.000.000الرصيد في 1 يناير 2007

)247.203.308()247.203.308(---صافي اخلسارة

 5.484.144.411 183.179.8871.300.964.524-4.000.000.000الرصيد في 31 ديسمبر 2007

 5.484.144.411 183.179.8871.300.964.524-4.000.000.000الرصيد في 1 يناير 2008

 10.500.000.000--15.250.000.0005.250.000.000عالوة إصدار أسهم

 203.383.137 203.383.137---صافي الربح
الربح احملّول الى االحتياطي 

-)20.338.314(20.338.314--17النظامي

16.187.527.548 9.250.000.0005.250.000.000203.518.2011.484.009.347الرصيد في 31 ديسمبر 2008

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدةإن االيضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

20082007
أنشطة تشغيل

)247.203.308( 203.383.137صافي الربح )اخلسارة( 
تعديالت:
 33.445.411 67.047.750استهالك

 7.264.443 21.143.244اطفاء تكاليف ما قبل التشغيل ومصاريف مؤجلة
)5.895.343()512.738(تسوية مخصص قطع غيار بطيئة حركة ومستهلكات

 13.646.993 18.825.428مصروف مكافأة نهاية اخلدمة
)225.635.873()289.923.637(عوائد إستثمارات قصيرة األجل

 4.280.984 32.143.903رسوم إمتياز
)13.500.000(-ايرادات مؤجلة

 11.401.708-شطب مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف مؤجلة 
52.107.087 )422.194.985(

تغيرات في رأس املال العامل:
)196.889.225( 272.057.000مدينون جتاريون وآخرون

)5.801.397()55.618.656(مخزون، صافي
)75.669.716()153.238.613(مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

 2.452.067-مدينون آخرون
 63.701.557 2.107.264.597ذمم دائنة عن مشاريع آخرون

)8.061.044( 811.293.565مصاريف مستحقة 
)2.120.589()5.704.922(مخصص مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة

)644.583.332( 3.028.160.058صافي النقد الناجت عن )املستخدم في( أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
 2.464.750.000)5.090.990.808(استثمارات قصيرة االجل، صافي
 292.573.183 258.776.061عوائد استثمارات قصيرة األجل

)1.383.663.018(-سلف مقابل استثمار في شركة حتت التأسيس
)142.316.714()5.586.155.391(اضافات ملمتلكات ومنشآت ومعدات، صافي

)173.726.557()830.222.416(اضافات لتكاليف ما قبل التشغيل ومصاريف مؤجلة
 1.057.616.894)11.248.592.554(صافي النقد )املستخدم في( الناجت عن أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل

- 820.000.256متحصالت قرض طويل األجل
- 10.500.000.000متحصالت طرح االكتتاب العام

-)138.756.547(حصة حقوق األقلية
- 11.181.243.709صافي النقد الناجت عن أنشطة التمويل

 413.033.562 2.960.811.213صافي التغير في نقد وما مياثله
 182.903.023 595.936.585نقد وما مياثله كما في 1 يناير

صافي النقد املتحصل من فصل مشروع الفوسفات احملّول للشركة التابعة
  اجلديدة )إيضاح 23ب(

 
588.102.391 -

 595.936.585 4.144.850.189نقد وما مياثله كما في 31 ديسمبر
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20082007معامالت غير نقدية:

حتويل سلف مقابل استثمار في شركة حتت التأسيس إلى
  استثمار في شركة تابعة

1.815.796.834 -

حتويل مصاريف ما قبل التشغيل واملصاريف املؤجلة واملمتلكات 
-واملنشات واملعدات الى سلف مقابل استثمار في شركة حتت التأسيس

 
432.133.816

حتويل تكاليف ما قبل التشغيل واملصاريف املؤجلة إلى
  املمتلكات واملنشآت واملعدات

21.403.822 -

مخصص ردم وإغالق املناجم احململ لتكاليف ما قبل التشغيل
  واملصاريف املؤجلة 

11.292.500 -

1- التأسيس والنشاط
مت تأسيس شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )»الشركة«( كشركة مساهمة سعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم 
القعدة  بتاريخ 8 ذو  الوزراء رقم 179  )املوافق 23 مارس 1997( وقرار مجلس  القعدة 1417هـ  بتاريخ 14 ذو  م/17 
1417هـ )املوافق 17 مارس 1997( ولها سجل جتاري رقم 1010164391 صدر بتاريخ 10 ذو القعدة 1421هـ املوافق )4 
فبراير 2001( وبرأس مال بلغ 4.000.000.000 ريال سعودي )أربعة مليار ريال سعودي( مقسم إلى 40.000.000 

سهم بقيمة اسمية 100 ريال سعودي للسهم الواحد.
كانت الشركة حتى 2 مارس 2008 مملوكة بالكامل للحكومة السعودية )»احلكومة«( متمثلة بصندوق االستثمارات العامة 

)»الصندوق«(.
صدر قرار مجلس الوزراء برقم 49 بتاريخ 25 صفر 1429هـ )املوافق 3 مارس 2008( والذي قضى بزيادة رأس مال 
الشركة من 4.000.000.000 ريال سعودي )أربعة مليار( إلى 9.250.000.000 ريال سعودي )تسعة مليار ومائتان 
وخمسون مليون( مقسم إلى 925.000.000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد وطرح 50% من رأس 
املال اجلديد لالكتتاب العام في السوق املالي السعودي. وبناًء على ذلك، انخفضت حصة احلكومة إلى 50% من رأس 

مال الشركة.
ونتيجة لزيادة رأس املال، فقد زادت حصة الصندوق في الشركة لتصبح 4.625.000.000 ريال سعودي )أربعة مليار 
وستمائة وخمسة وعشرون مليون( مقسمة إلى 462.500.000 سهم بعد ضخ 1.250 مليون ريال سعودي بواسطة 
الصندوق خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008. حيث مت قيد مبلغ 625 مليون ريال سعودي من هذا املبلغ كزيادة 

في رأس املال وقيد املبلغ املتبقي وقدره 625 مليون ريال سعودي كعالوة إصدار.
مت طرح نسبة الـ 50% من األسهم لالكتتاب العام بتاريخ 2 رجب 1429هـ )املوافق 5 يوليو 2008( لصالح املؤسسة العامة 
في هذا  االشتراك  لهم  املصرح  واألشخاص  السعوديني  وللمواطنني  االجتماعية  للتأمينات  العامة  واملؤسسة  للتقاعد 

االكتتاب العام )إيضاح 22(.
إن أهداف الشركة وشركاتها التابعة هي ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بجميع مراحل صناعة 
التعدين مبا في ذلك تنمية وتطوير وحتسني صناعة التعدين ومنتجاتها ومستحضراتها والصناعات املتعلقة بها، وال 
يدخل في ذلك البترول والغاز الطبيعي واملواد املشتقة منها ومنتجاتها ومستخرجاتها ومشتقاتها والنشاطات التي تتعلق 

بكل مراحل صناعة الزيت والصناعات املرتبطة بها أو املكملة لها.
متارس الشركة نشاطها الرئيسي في مناجم مهد الذهب واحلّجار وبلغة والعمار والصخيبرات والكاولني، إضافة إلى 

عدة مناجم أخرى يتم تطويرها حاليا في مناطق مختلفة من اململكة العربية السعودية.
تقوم الشركة حاليا بالتنقيب بشكل أساسي عن الذهب باإلضافة إلى خام البوكسايت منخفض الدرجة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008



42

 شــركة
 التعدين

 العـربــيـــــة
الســعوديـة

43
 التــقـريـــر
 الســنوي
2008م

2-  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد

أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقاً ملعايير احملاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
العرف احملاسبي

أعدت القوائم املالية املوحدة للشركة التي تظهر بالريال السعودي، وفقاً للعرف احملاسبي للتكلفة التاريخية.
أسس التوحيد

تتضمن القوائم املالية املوحدة حسابات الشركة وشركاتها التابعة التالية:
                              نسبة امللكية

2007  2008 بلد التأسيس        
100 شركة معادن للذهب واملعادن االساسية )ام. جي. سي(               السعودية              %100 

شركة معادن للفوسفات )ام. بي. سي( )إيضاح 23 ب(       السعودية             %70  -

تأسست شركة ام. بي. سي بتاريخ 1 يناير 2008 وهي حالياً في مرحلة التطوير.
متتلك الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( نسبة 30% املتبقية من شركة ام. بي. سي.، وقد قيدت كحقوق 
أقلية في القوائم املالية املوحدة، وعليه تظهر حقوق األقلية في قائمة املركز املالي واخلسارة العائدة حلقوق األقلية في 

قائمة الدخل حتت بند حصة شركة سابك في صافي موجودات وخسارة شركة ام. بي. سي. 
مت استبعاد جميع األرصدة واملعامالت الهامة ما بني الشركة وشركاتها التابعة في القوائم املالية املوحدة املرفقة.  تطبق 

الشركة وشركاتها التابعة السياسات احملاسبية املوحدة بانتظام.

استخدام التقديرات
تقديرات  بوضع  اإلدارة  تقوم  ان  يتطلب  عليها  املتعارف  احملاسبية  للمبادئ  طبقاً  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  إن 
وافتراضات التي تؤثر في املبالغ الظاهرة في القوائم املالية املوحدة واإليضاحات املرفقة حولها. إن أهم البنود التي 
تتطلب تقديرات االدارة هي التي تعود لتقدير مخزون املعادن والردم وااللتزامات البيئية واالنخفاض في قيمة املوجودات 
والعمر االنتاجي لها بغرض احتساب االستهالك واالستنفاذ واالطفاء. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

التقارير القطاعية 
إن قطاع األعمال هو مجموعة من املوجودات والعمليات التي يقدم مبوجبها منتجات أو خدمات تتعرض ملخاطر وعوائد 
تختلف عن قطاعات أعمال أخرى. يقوم القطاع اجلغرافي بإنتاج املنتجات أو اخلدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة 

تتعرض ألخطار وعوائد تختلف عن قطاعات تعمل في بيئة اقتصادية أخرى.

حتويل العمالت األجنبية 
ول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية الى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ اجراء  حتحُ
هذه املعامالت. كما يجري حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية التي تكون بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة املركز 
املالي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إعداد قائمة املركز املالي. يتم قيد األرباح واخلسائر الناجتة عن تسوية تلك 

املعامالت ضمن قائمة الدخل املوحدة.

نقد وما مياثله 
يشتمل النقد وما مياثله على نقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل التي تستحق خالل 90 يوما أو أقل من تاريخ 

إقتنائها.

املخزون
يظهر املخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة املقدرة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ويتم حتديد تكلفة البضاعة 
اجلاهزة على أساس طريقة متوسط التكلفة املرجح، وتشتمل على تكلفة املواد والعمالة ونسبة محددة من املصاريف 
غير املباشرة، كما يتم تقييم بنود املخزون األخرى على أساس طريقة املتوسط املتحرك ويتم تكوين مخصص للبنود 

املتقادمة أو بطيئة احلركة.
تقدر القيمة القابلة للتحقق بسعر البيع املقدر في سياق األعمال العادية ناقصاً تكاليف استكمالها ومصاريف البيع.

املمتلكات واملنشآت واملعدات
والصيانة  االصالح  مصاريف  تقيد  املتراكمة.  االستهالكات  خصم  بعد  بالتكلفة  واملعدات  واملنشآت  املمتلكات  تظهر 
كمصاريف، أما مصاريف التحسينات فيتم رسملتها. ويتم احتساب استهالك املمتلكات واملنشآت واملعدات على أساس 
طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي املقدر لها أو العمر املتوقع للمنجم، أيهما أقل، إن العمر االنتاجي املقدر 

بالسنني للمجموعات الرئيسية للموجودات هو كما يلي:
سنة

4سيارات
5 – 13معدات ثقيلة

4 – 6مصنع ومرافق ترشيح اخلام
9 – 20مباني

4أعمال مدنية
4معدات أخرى

4 – 10معدات املكاتب
4 – 10أثاث وتركيبات

حتدد مكاسب / خسائر استبعاد املوجودات مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية والتي تدرج في قائمة الدخل.

أعمال رأسمالية حتت التنفيذ
تقيد األصول التي في حالة البناء في حساب أعمال رأسمالية حتت التنفيذ وحتّول تكلفة اإلنشاء عند استكمال بناء 
األصل إلى املجموعة املالئمة من املمتلكات واملنشآت واملعدات. تتضمن تكلفة املمتلكات واملنشآت واملعدات تكلفة الشراء 
وأية تكاليف مباشرة تعود لوضع األصل في حالة التشغيل جاهزاً لالستخدام املقصود منه.  يتم رسملة تكاليف بدء 
التشغيل عندما تكون متعلقة بأصل قابل لالستخدام ولكنه غير جاهز للعمل مبستوى معني بدون فترة اختبار التشغيل. 

ال تستهلك األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ.

تكاليف ما قبل التشغيل واملصاريف املؤجلة 
حتى  فيها  تصرف  التي  الفترة  على  التشغيل  قبل  ما  وتكاليف  والتطوير  والتقييم  االستكشاف  مصاريف  يتم حتميل 
تظهر مؤشرات بأن هناك مردود اقتصادي ملشروع استكشاف أو ملنجم وعندئذ فإن املصاريف الالحقة وتكاليف ما 
قبل التشغيل التي مت تكبدها على املشروع أو املنجم يتم تأجيلها بعد تنزيل القيمة املتحصلة من بيع الناجت خالل فترة 
التطوير، ومن ثم تطفأ على مدى سبع سنوات أو العمر املتوقع للمنجم، أيهما أقل. وعندما يتقرر بأنه ليس هناك أي 
مردود اقتصادي للمنجم فانه يتم حتميل كافة التكاليف املتراكمة للمشروع كمصاريف خالل الفترة التي يتم فيها إتخاذ 

هذا القرار.
تتكون املصاريف املؤجلة على مشاريع البنية التحتية من تكاليف استشارات وغيرها من املصاريف اخلاصة بتجهيز املواقع 



44

 شــركة
 التعدين

 العـربــيـــــة
الســعوديـة

45
 التــقـريـــر
 الســنوي
2008م

ملشروع الفوسفات والبوكسايت. سوف تتم االستفادة من هذه املصاريف عندما يبدأ املشروع بالعمل )ايضاح 9(.
إجمالي  إلى  الرديء  نسبة معدل اخلام  تقديرات  الشوائب مبوجب  استخراج  بتأجيل مصروفات  أيضاً  الشركة  تقوم 
كميات اخلام املوجودة في املناجم بطريقة احلفر املفتوح. ويتم استخدام هذه النسبة كمعدل حلساب التكلفة السنوية 

الستخراج الشوائب التي سيتم حتميلها كتكلفة على النحو التالي:

متوسط 
تكلفة 

اجمالي 
اخلام 

املستخرج

X
كمية اخلام 
املستخرج

X

متوسط 
نسبة 

الشوائب 
إلى اخلام 
املستخرج

في الفترات التي يكون فيها املعدل الفعلي للشوائب أعلى من املعدل املتوسط لنسبة الشوائب في اخلام بناًء على املعادلة 
املعدل  أقل من  للشوائب  الفعلي  املعدل  يكون فيها  التي  املستقبلية  الفترة  الفرق وإطفائه في  تأجيل  يتم  فإنه  أعاله. 

املتوسط لنسبة الشوائب في اخلام.

اإلنخفاض في قيمة املوجودات
تقوم الشركة مبراجعة قيمة موجوداتها وخلسائر اإلنخفاض في قيمتها عندما تشير حاالت أو تغيرات في الظروف 
على أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. تقيد خسارة انخفاض القيمة مبقدار زيادة القيمة الدفترية 
للموجودات على القيمة القابلة لالسترداد منها.  إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة للموجودات بعد تنزيل 
تكاليف بيعها أو قيمة املنافع الناجتة عن استخدامها، أيهما أعلى. ولتقدير االنخفاض، جتمع املوجودات على أساس 
أصغر وحدة مدرة للنقد ميكن حتديد تدفقات نقدية عائدة لها )وحدات مدرة للنقد(. ويتم قيد االنخفاض في قيمة 

املوجودات، إن وجد، في قائمة الدخل املوحدة خالل الفترة التي يتم فيها هذا القرار.
يتم في تاريخ كل فترة مالية مراجعة قيمة املوجودات التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس هذا 
الهبوط.  وعند ظهور مؤشرات تفيد بأنه ال يوجد انخفاض في قيمة املوجودات يتم اثبات عكس خسارة االنخفاض في 

القيمة )بخالف الشهرة( كإيرادات في الفترة التي يتم فيها حتديد عدم وجود االنخفاض.

مصاريف التمويل
تقيد القروض بشكل مبدئي باملتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعامالت املتكبدة، إن وجدت. يتم رسملة تكاليف 
القروض التي ترتبط مباشرة بالشراء أو االنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة كجزء من هذه املوجودات. يتم قيد تكاليف 

القروض األخرى على حساب الدخل للفترة اجلارية.

برنامج خطة اإلدخار
إستنادا إلى املادة )137( من نظام العمل واملادة )76( من اللوائح الداخلية للشركة واملعتمدة بالقرار رقم )424( بتاريخ 
املوظفني  لتشجيع  اإلدخار  خطة  برنامج  الشركة  طرحت   ، اإلجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  قبل  من  1420/4/6هـ 
السعوديني في الشركة على اإلدخار وإستثمار مدخراتهم لإلفادة منها وتأمني مستقبلهم ولضمان إستمرارهم في العمل 

لدى الشركة.
تقتصر املشاركة في برنامج خطة اإلدخار على السعوديني وباختيارهم، على أن يساهم املوظف املشارك في اخلطة 
بدفع 1% شهريا من راتبه األساسي كحد أدنى وبحد أقصى قدره 15%  بحيث ال يقل االشتراك عن مبلغ 300 ريال، 

على أن تساهم الشركة بدفع نسبة ثابتة قدرها 30% من ادخار املوظف الشهري وتودع هذه املبالغ في حساب إدخار 
املوظف ويتم قيد مساهمة الشركة على قائمة الدخل شهرياً، على أن يتم دفع مساهمة الشركة للموظف الحقا عند 

إستقالته أو إنهاء خدماته.

مخصص ردم وإغالق املناجم
في بداية تشغيل كل منجم، يتم تكوين مخصص يتضمن لكافة التكاليف املقدرة إلغالق وردم املنجم في املستقبل بحيث 
يتم تأجيلها ومن ثم إطفائها على املصاريف وفقاً لطريقة القسط الثابت بناء على العمر املقدر للمنجم. ويتم تقدير 
تكاليف ردم واغالق املناجم وفقا للقوانني واألنظمة احلالية والتكاليف املتوقع انفاقها، والتي تخضع جميعها لتغيرات 

محتملة والتي قد تؤثر على التكاليف التي مت تقديرها.

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
تستحق مكافأة نهاية اخلدمة وتدفع كمبلغ إجمالي جلميع املوظفني طبقاً لشروط نظام العمل والعمال السعودي عند 
إنها عقود عملهم. يتم احتساب مبلغ املخصص على أساس القيمة احلالية لالمتيازات املكتسبة التي حتق للموظف 
فيما لو ترك املوظف عمله كما في تاريخ قائمة املركز املالي. يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على 
أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم املتراكمة، كما هو منصوص عليه في نظام العمل في اململكة 

العربية السعودية.

حتقيق اإليرادات
يتم حتقيق اإليرادات من الذهب عند توفر كل الشروط التالية:

>  عندما حتول املخاطر الهامة ومنافع ملكية املنتج إلى املشتري.
>  ال حتتفظ الشركة بعالقة إدارية مستمرة إلى احلد املرتبط عادة بوجود املكلية وال بالرقابة الفعالة على املنتجات املباعة.

>  ميكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة.
>  أن من احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية بعملية البيع إلى الشركة. و

>  ميكن قياس التكاليف التي تكبدت أو سيتم تكبدها في عملية البيع بصورة موثوقة.

عادة ما تخضع املبيعات إلى تعديالت بناء فحص املنتجات من قبل العميل،  وفي هذه احلاالت، تقيد املبيعات بدءاً على 
أساس تقديري باستخدام أفضل تقديرات اإلدارة حملتويات املعدن وتعدل الحقاً.

تتكون عوائد اإلستثمار من الدخل من الودائع البنكية وتقيد وفقاً ملبدأ اإلستحقاق.

املصاريف 
مرتبطة  تكون  ال  والتي  املباشرة  وغير  املباشرة  التكاليف  على  واالدارية  والعمومية  والتسويق  البيع  تشتمل مصاريف 
بالتحديد بتكلفة اإلنتاج وفقا ملبادىء احملاسبة املتعارف عليها.  توزع هذه التكاليف بني مصروفات بيع وتسويق وعمومية 

وإدارية وتكاليف انتاج وتكاليف عقود، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.
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رسوم  االمتياز
يتوجب على الشركة بدءاً من عام 2005 وما بعده، وفقاً لنظام االستثمار التعديني الصادر استنادا الى املرسوم امللكي 
رقم 47/م بتاريخ 20 شعبان 1425هـ )املوافق 4 اكتوبر 2004(، دفع رسوم امتياز حلكومة اململكة العربية السعودية 
بواقع 25% من صافي الربح السنوي أو ما يعادل ضريبة الدخل، أيهما أقل، اعتباراً من الستة أشهر من عام 2005، ويتم 

حتميل رسوم االمتياز على قائمة الدخل شهرياً ويتم تسويته كل ربع سنة. 

عقود التأجير
إلى  امللكية  ومنافع  مخاطر  جميع  التأجير جوهرياً  تنقل شروط  عندما  رأسمالي  تأجير  كعقد  التأجير  عقد  يصنف 
املستأجر. تصنف جميع اإليجارات األخرى كإيجارات تشغيلية. حتّمل مصاريف لعقود اإليجارات اإليجارات التشغيلية 

على الربح على أساس القسط الثابت وفقاً لشروط التأجير التشغيلي.

3-  نقد وما يماثله
يتكون النقد وما مياثله كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20082007
70.194.145119.472.407نقد وأرصدة لدى البنك

4.074.656.044476.464.178ودائع ألجل لفترة استحقاق تعادل أو أقل من 90 يوما
4.144.850.189595.936.585املجموع

4-  مدينون تجاريون وآخرون
يتكون املدينون التجاريون واآلخرون كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20082007
17.805.92838.890.954مدينون جتاريون

168.329.237-مطلوب من طرف ذوي عالقة – سابك
3.249.616290.938آخرون

21.055.544207.511.129املجموع

5-  المخزون
يتألف املخزون كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20082007
 14.026.098 67.672.706منتجات تامة الصنع – جاهزة للبيع

 45.571.404 41.660.739منتجات حتت التصنيع
109.333.445 59.597.502 

 66.425.378 72.308.091قطع غيار ومواد مستهلكة 
)15.439.094()14.926.356(مخصص مخزون بطيء احلركة لقطع غيار ومواد مستهلكة

 50.986.284 57.381.735قطع غيار ومواد مستهلكة - بالصافي

 110.583.786 166.715.180صافي املخزون
تعود معظم قطع الغيار إلى املنشآت واملعدات، وعليه من املتوقع أن تستخدم على فترة تزيد عن سنة واحدة.

 

6-  مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
تتكون املدفوعات املقدمة واملوجودات املتداولة األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20082007اجلزء املتداول:
736.815.48578.753.512دفعات مقدمة للموردين

2.419.289546.794سلف  للموظفني
13.760.9643.107.226مدفوعات مقدمة أخرى 

752.995.73882.407.532املجموع

20082007
اجلزء غير املتداول:

-63.900.000دفعات مقدمة للموردين
-2.116.182سلف للموظفني 

66.016.182-

تتمثل الدفعات املقدمة للموردين باملبالغ التي مت دفعها من قبل أم بي سي بخصوص تطوير املوقع اخلاص بهم والذي 
يبلغ 63.9 مليون ريال سعودي مت تصنيفها كموجودات غير متداولة.
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20082007

معدات ثقيلةسيارات
مصنع ومرافق 
ترشيح اخلام

أثاث وتركيباتمعدات مكتبيةمعدات أخرىأعمال مدنيةمبانـــي
أعمال رأسمالية 

حتت التنفيذ
اإلجمالــياإلجمالـــي

التكلفة

 720.009.799 776.635.337 256.410.223 5.812.095 19.336.470 29.094.656188.672.1068.458.300 221.837.205 27.377.908 119.636.374 يناير

 142.631.973 5.586.628.516 5.454.176.419 1.135.559 2.069.549 26.046.83216.017.97013.147.324 66.601.156 5.180.099 2.253.608إضافات

)78.674.589( 1.172.159.344 1.169.580.133 1.619.923 780.845 19.943---- 158.500حتويالت )ايضاح 23ب(

--)57.078.749( 1.112.595 1.126.406 1.386.415 1.487.713 132.982 43.435.733 6.136.861 2.260.044حتويالت من رأس املال العامل

حتويالت من/إلى مصاريف ما 
- 21.403.822)12.908.529(---9.193.3743.571.321 21.547.656--قبل التشغيل ومصاريف مؤجلة

)7.331.846()4.727.055(-)121.700()731.678()660.974(--)850.447()1.501.871()860.385(شطب/استبعادات

 776.635.337 7.552.099.964 6.810.179.497 9.558.472 22.581.592 64.467.844209.749.11022.351.008 352.571.303 37.192.997 3123.448.141 ديسمبر

مجمع االستهالك

 410.102.015 435.357.830- 5.160.840 17.092.810 23.541.793152.218.3957.914.353 190.772.435 20.202.067 118.455.137 يناير

 33.445.411 67.047.750- 1.177.997 2.625.676 6.980.86714.552.6882.649.163 34.093.828 3.074.918 1.892.613إضافات

احملّول من الدفعات املقدمة
- 1.173.009- 715.604 345.112 3.324---- 108.969  )ايضاح 23ب(

)8.189.596()4.253.930(-)121.700()290.467()629.060(--)850.447()1.501.871()860.385(تعديالت/استبعادات

 435.357.830 499.324.659- 6.932.741 19.773.131 30.522.660166.771.0839.937.780 224.015.816 21.775.114 3119.596.334 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

 7.052.775.305 6.810.179.497 2.625.731 2.808.461 33.945.18442.978.02712.413.228 128.555.487  15.417.883 313.851.807 ديسمبر 2008

 341.277.507 256.410.223 651.255 2.243.660 5.552.86336.453.711543.947 31.064.770 7.175.841 311.181.237 ديسمبر 2007

7-  ذمة مدينة طويلة األجل
ميثل هذا الرصيد املبالغ املدفوعة لتمويل الدراسات املطلوبة ملشروع خط سكة احلديد الذي سيربط املنطقة الشمالية  

)اجلالميد( مبصنع االسمدة في رأس الزور. 
املبالغ  إعادة  يتم  الثاني 1427هـ سوف  ربيع   2 وتاريخ  رقم 72  الوزراء  قرار مجلس  وبناًء على  خالل عام 2006 

املدفوعة للشركة. 
 

8-  الممتلكات والمنشآت والمعدات 
تتكون املمتلكات واملنشآت واملعدات مما يلي:
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  2008                                                                                             2007

مشروع مشروع الفوسفات
مشروع مشروع بلغةاخلبراء

مشروع مشروع املهدمشروع االماراحلجار
البوكسايت

مشروع 
ضرغط

مشروع البنية 
التحتية

مشروع 
الكاولني

مشروع الكلور 
اإلجمالـياإلجمالـيأخــرىالكالي

التكلفة

 728.468.855 12.762.56025.754.035536.161.468 26.814.19689.401.3512.662.573 7.365.735191.818.308 25.325.49827.200.32027.958.71499.098.178-1 يناير

حتويالت )إيضاح
- 622.113.232-----------622.113.232  23 ب(

 173.726.557 7.526.4601.246.472832.422.416 31.299.21989.023.4433.257.105 159.246.079-----540.823.638إضافات

تكاليف ردم وإغالق
)11.401.708( 11.292.500------862.500 10.000.000-430.000--  مناجم مؤجلة

حتويالت إلى 
ممتلكات

ومنشآت ومعدات
----)21.403.822(-------)21.403.822()354.632.236(

)11.401.708()87.661.982(--)2.200.000(--)85.461.982(------تعديالت

 536.161.468 20.289.02027.000.5071.892.923.812 58.113.415178.424.7943.719.678 8.228.235265.602.405 311.162.936.87025.325.49827.630.32027.958.71487.694.356 ديسمبر

اإلطفاء املتراكم

 54.525.801 17.064.11161.790.244-----1.690.754-17.339.70025.695.679-1 يناير

 7.264.443 1.130.52221.143.244- 398.537---1.212.273 5.181.523898.53912.321.850-إضافات

 61.790.244 18.194.63382.933.488- 398.537---2.903.027 22.521.22326.594.21812.321.850-31 ديسمبر

صافي القيمة 
الدفترية

 20.289.0208.805.8711.809.990.924 5.325.208265.602.40558.113.415178.424.7943.321.141 311.162.936.87025.325.4985.109.0971.364.49675.372.506 ديسمبر 2008

 12.763.5608.689.924474.371.224 26.814.19689.401.3512.662.573 5.674.981191.818.308 25.325.4989.860.6202.263.03599.098.178-31 ديسمبر 2007

تشمل األعمال الرأسمالية حتت التنفيذ بشكل رئيسي بنود من املمتلكات واملنشآت واملعدات املتعلقة مبشاريع في مرحلة 
التطوير.

قامت شركة ام. بي. سي. برسملة نفقات مالية مببلغ 14.4 مليون ريال سعودي ومبلغ 22.2 مليون ريال سعودي 
من التسهيالت االئتمانية التي تعود إلى مصاريف استشارات قانونية خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 

)2007 - ال شيء(.

9-  تكاليف ما قبل التشغيل والمصاريف المؤجلة – صافي
تتكون تكاليف ما قبل التشغيل واملصاريف املؤجلة - صافي مما يلي:
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خالل السنة، قامت احلكومة بتقديـم منحة مببلغ 200 مليون ريال سعودي بهدف إنشاء مشروع شبكة اتصال بخط نقل 
380 ك/و ومحطة فرعية براس الزور مع العلم أن شركة الكهرباء السعودية هي التي سوف متتلك خط النقل واحملطة 
الفرعية بلغت 229.986 مليون ريال  النقل واحملطة  التي تكبدتها الشركة على خط  الفرعية. إن مجموع املصاريف 
سعودي حتى 31 ديسمبر 2008. وحّملت على تكاليف مشروع البنية التحتية.  تبلغ التعهدات لهذا املشروع 618.710 

مليون ريال سعودي.

10-  ذمم دائنة عن مشاريع وآخرون
يتألف الدائنون كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20082007
1.183.722.43075.239.433مشاريع
78.138.95168.756.579جتاريون

951.944357.141برنامج خطة اإلدخار
-1.149.869.577مطلوب لطرف ذوي عالقة – سابك

15.852.9752.299.511دائنون آخرون
2.428.535.877146.652.664املجموع

ميثل معظم رصيد دائنو املشاريع كما في 31 ديسمبر 2008 االلتزامات املتعلقة بتكاليف عقد مشروع الفوسفات البالغة 
1.046 مليون ريال سعودي. يشتمل رصيد الدائنون اآلخرون كما في 31 ديسمبر 2008 على مبلغ 14.5 مليون ريال 
سعودي تعود حلصة شركة ريو تنتو الكان )آر تي إيه( في تكلفة مشروع األملنيوم. خالل العام 2008 قامت آر تي إيه 

بإلغاء اإلتفاقية املشتركة في هذا املشروع )إيضاح 23 ج(.

11-  مصاريف مستحقة
تتألف املصاريف املستحقة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20082007
1.023.521.74139.160.787مشاريع
37.702.70721.459.225جتارية

20.759.02614.811.839موظفني
630.675867.513أخرى

1.082.614.14976.299.364املجموع

ميثل معظم رصيد املصاريف املستحقة للمشاريع كما في 31 ديسمبر 2008 مستحقات تكاليف العقد العائد ملشروع 
الفوسفات والتي تبلغ 970 مليون ريال سعودي.

12-  رسوم امتياز دائنة
بدءاً من سنة 2005 وبناًء على نظام التعدين اجلديد الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم 47/م بتاريخ 20 شعبان 1425هـ 
)املوافق 4 أكتوبر 2004م( يتوجب على الشركة دفع رسوم امتياز تساوي 25% من صافي الربح السنوي، كما يحُعّرف، أو ما 

يعادل ضريبة الدخل، أيهما أقل. ونتيجة لذلك، إن الدخل من مناجم الذهب والكاولني يخضع لهذه الرسوم.

إن حركة حساب مخصص رسوم االمتياز للسنتني املنتهيتني في 31 ديسمبر كانت كما يلي:

20082007
29.584.46725.303.483رصيد أو السنة

32.143.9034.280.984احململ خالل السنة
61.728.37029.584.467رصيد آخر السنة

يتألف مخصص رسوم االمتياز خالل السنتني املنتهيتني في 31 ديسمبر كان كما يلي:
20082007

31.790.9964.280.984مناجم الذهب
-352.907منجم كاولني

32.143.9034.280.984املجموع

يحتسب مخصص رسوم االمتياز ملناجم الذهب كاآلتي:
20082007

صافي الربح السنوي من املناجم العاملة قبل رسوم االمتياز
 147.549.66072.094.665  )تستبعد خسائر املناجم األخرى(

 2536.887.41518.023.666% مما هو أعاله
 31.790.99616.495.490ضريبة الدخل على صافي الربح السنوي

 31.790.99616.495.490الربح السنوي
)12.214.506(-تعديالت مستحقات زائدة تخص سنوات سابقة

31.790.9964.280.984 
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13-  مخصص ردم وإغالق المناجم
بناء على معلومات  املختلفة  العاملة  املناجم  املقدرة إلغالق وردم  التكاليف  كاملة  املناجم  ميثل مخصص ردم وإغالق 

متوفرة حاليا مبا في ذلك خطط إغالق املناجم واألنظمة املطبقة.
وتتلخص حركة مخصص ردم وإغالق املناجم خالل السنة مبا يلي:

31 ديسمبراضافة مخصص1 يناير
22.761.530 22.899.030862.500منجم مهد الذهب

7.963.200-7.963.200منجم احلّجار 
14.983.165-14.983.165منجم الصخيبرات

9.437.500 9.007.500430.000منجم بلغة
10.000.000 10.000.000-منجم اآلمار

66.145.395 54.852.89511.292.500املجموع 2008 
54.852.895-54.852.895املجموع 2007

في ظل عدم التأكد من تكاليف جتديد مواقع املشاريع في املستقبل، قد تختلف التكاليف النهائية عن التكاليف املقدرة. 
وإذا ما حدث تغير في املستقبل في األنظمة وفرضيات التكلفة، ميكن أن تختلف وسيتم معاجلتها عند حتققها.

بدأت شركة ام. جي. سي )شركة معادن للذهب ومعادن األساس( االنتاج التجاري في املنطقة املؤجرة ملنجم املهد في 
عام 1988 ومن املتوقع أن تتوقف األعمال في عام 2013.

بدأت شركة ام. جي. سي االنتاج التجاري في املنطقة املؤجرة ملنجم احلجار في عام 2001 ومن املتوقع أن تتوقف 
األعمال في عام 2011.

بدأت شركة ام. جي. سي االنتاج التجاري في املنطقة املؤجرة ملنجم الصخبيرات في عام 1991، منجم الشركة احلالي 
في الصخيرات الذي توقف أعمال التعدين وأن العمليات احلالية محدودة ملعاجلة املادة اخلام التي حتول من منجم بلغة 

ومن املتوقع أن تتوقف األعمال في عام 2014.
بدأت شركة ام. جي. سي االنتاج التجاري في املنطقة املؤجرة ملنجم بلغة في عام 2001 ومن املتوقع أن تتوقف األعمال 

في عام 2010.
بدأت شركة ام. جي. سي االنتاج التجاري في املنطقة املؤجرة ملنجم اآلمار في عام 2008 ومن املتوقع أن تتوقف األعمال 

في عام 2014.

14-  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
تتلخص حركة في مخصص مكافأة نهاية اخلدمة خالل السنتني املنتهية في 31 ديسمبر مبا يلي:

20082007
 45.333.034 156.859.438 يناير

- 2.470.811حتويالت )ايضاح 23ب(
 13.646.993 18.825.428احململ للسنة

)2.120.589()5.704.922(املستخدم من املخصص
 56.859.438 3172.450.755 ديسمبر

15-  قرض طويل األجل
اتفاقية متويل موحدة الشروط 

في 15 يونيو 2008، دخلت الشركة )معادن للفوسفات( في اتفاقية متويل موحدة الشروط )االتفاقية( مع حتالف من 
املؤسسات املالية مبا فيها صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي نصت على تزويد الشركة 
بتمويل يصل إلى 14.877 مليار ريال سعودي في حال حتقق شروط سابقة وذلك لتمويل بناء وعمليات تشغيل مشروع 

الفوسفات.
مت رهن أصول الشركة مقابل هذه التسهيالت. واحتوت هذه االتفاقية على عهوداً حتد من أية رهونات إضافية أو 

التزامات مالية من قبل الشركة، إال إذا سمح لها بذلك وفقاً لالتفاقية.

أ(  تسهيالت معتمدة ومستخدمة حتت االتفاقية:
صندوق االستثمارات العامة: في 14 يوليو 2008 حصلت الشركة على تسهيالت بلغت 4 مليار ريال. بلغ السحب األول 
من هذه التسهيالت 800 مليون ريال سعودي بتاريخ 18 نوفمبر 2008. بلغت رسوم االلتزام لهذه التسهيالت 20 مليون 

ريال سعودي. بلغ الرصيد القائم لهذه التسهيالت كما في تاريخ قائمة املركز املالي 820 مليون ريال سعودي.
بلغت نسبة العمولة على هذه التسهيالت على املبالغ املسحوبة والقائمة اليبور زائداً 0.5% سنوياً. سوف يستحق السداد 

على أقساط نصف سنوية الرئيسي بدءاً من 30 يونيو 2012 وحتى 31 ديسمبر 2023 تاريخ السداد األخير.

ب(  تسهيالت معتمدة ولم تسحب:
الشروط  لبعض  لشروط محددة، وخضوعاً  السعودي، وفقاً  الصناعية  التنمية  نوفمبر 2008 اعتمد صندوق  في 30 

السابقة، تسهيالت بلغت 600 مليون ريال سعودي. لم تستخدم هذه التسهيالت حتى 31 ديسمبر 2008م.

ج(  األحداث الالحقة:
في 11 فبراير 2009 أبلغ املنسق املسؤول عن التمويل الشركة عن مقدرتها تقدمي طلبات سحب جزء من التسهيالت، 

مع بعض الشروط، بإجمالي بلغ 6.382 مليون ريال سعودي.
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16-  معامالت مع أطراف ذات العالقة
متثل املبالغ املطلوبة من/إلى أطراف ذات عالقة معامالت أجنزت من خالل السياق العادي لألعمال.

تتلخص أهم املعامالت مع أطراف ذات عالقة مبا يلي:

20082007
مطلوب من أطراف ذات عالقة
168.329.237-مطلوب من سابك )إيضاح 4(
61.045.98761.045.987ذمم مدينة أخرى )إيضاح 7(

61.045.987229.375.224

-1.149.869.407مطلوب ألطراف ذات العالقة -   سابك )إيضاح 10(
-820.000.256قرض طويل األجل من املساهمني -  صندوق االستثمار العام )إيضاح 15(

ميثل املطلوب من سابك حصتها من الدفعات املقدمة من مساهمي شركة معادن فوسفات.

17-  احتياطي نظامي
مبوجب أحكام نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة ببناء إحتياطي نظامي من خالل حتويل 10% من صافي الربح 

السنوي إلى االحتياطي النظامي إلى أن يعادل 50% من رأس مال الشركة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

18-  المبيعات
20082007

420.007.862244.130.229إيرادات الذهب
-30.902.967إيرادات البوكسايت – منخفض الدرجة

-9.273.918إيرادات الزنك
460.184.747244.130.229املجموع

19-  تحليل مبيعات الذهب

20082007قيمة الذهب املباع
420.007.862244.130.229قيمة الذهب املباع

127.744146.284كمية الذهب املباع – باألونصة
877445متوسط السعر احملقق – دوالر أمريكي لألونصة

20-  المصاريف العمومية واإلدارية
20082007

98.711.47461.208.335رواتب وملحقاتها
101.829.98824.512.129عقود اخلدمات

14.672.5116.286.140مصاريف غير مباشرة 
2.744.1191.404.993مواد مستهلكة 

632.000459.000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
86.93257.325قطع غيار
218.677.02493.927.922اإلجمالي

2.920.3212.376.122استهالكات واطفاءات
221.597.34596.304.044املجموع

تشمل مصاريف عقود اخلدمات مبلغ 57 مليون ريال سعودي تتعلق مبصاريف االكتتاب العام )11 مليون ريال سعودي 
للعام 2007(.

21-  ربح السهم 
يتم احتساب ربح )خسارة( السهم من العمليات ومن الربح )اخلسارة( الصافي ومن أرباح )خسائر( العمليات غير 
التشغيلية بقسمتها على متوسط عدد األسهم املرجح القائم خالل السنة.  ويحسب متوسط عدد األسهم املرجح 
تاريخ 25 صفر 1429هـ  رقـم 49 في  الـوزراء  قـرار مجلس  بناًء على  املصدرة  األسهـم اجلديد  تأثير  أخذ  بعد 

)املوافق 3 مارس 2008(. )إيضاح 1(
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22-  االكتتاب العام
تضمن االكتتاب العام )االكتتاب( خالل شهر يونيو 2008 طرح 462.500.000 سهم )األسهم املطروحة( بقمية اسمية 
قدرها 10 ريال سعودي للسهم، والذي متثل 50% من رأس مال الشركة الذي مت بعد 30 يونيو 2008. وقد اقتصر 

االكتتاب على ثالث شرائح هي:
الشريحة )أ( : 46.250.000 سهم متثل 10% من األسهم املطروحة ومت توزيعها بالتساوي بني كل من املؤسسة العامة 

للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
الشريحة )ب(: 23.125.000 سهم متثل 5% من األسهم املطروحة ومت توزيعها على املؤسسات االستثمارية والتي يتم 
اختيارها من بني املؤسسات التي دعاها مدير سجل االكتتاب بالتشاور مع الشركة طبقاً للمعايير املوضوعة من قبل 

هيئة السوق املالية.
الشريحة )ج(: 393.125.000 سهم متثل 85% من األسهم املطروحة ومت توزيعها على املكتتبني السعوديني األفراد.

23-  األحداث الهامة
أ ( في 15 ربيع األول 1429هـ )املوافق 23 مارس 2008( حصلت الشركة على مخالصة نهائية من وزارة املالية لتأكيد 
عدم وجود مستحقات زكوية أو ضريبية ملصلحة الزكاة والدخل منذ تاريخ التأسيس حتى تاريخ االكتتاب العام بتاريخ 2 
رجب 1429هـ املوافق )5 يوليو 2008(. ال توجد زكاة مستحقة حتى 31 ديسمبر 2008 ألن الشركة لم تكمل سنة هجرية 

منذ تاريخ خضوعها للزكاة.

العربية  اململكة  في  اجلالميد  فوسفات  الستغالل  سابك  شركة  مع  اتفاقية  الشركة  أبرمت   ،2007 عام  خالل   ) ب 
االمونيا. قدرت  اسمدة  ومنتجات  وماب  داب  لتصنيع  وكبريت  غاز طبيعي  الطبيعية من  املوارد  واستخدام  السعودية 
التكاليف الرأسمالية للمشروع بـ 5.6 مليار دوالر امريكي والتي ستقدم من الشركة وشركة سابك بنسب متفق عليها 

هي 70% و 30%، على التوالي.

سيتم تنفيذ املشروع من خالل شركة ام بي سي، والتي مت تأسيسها في 1 يناير 2008 والتي مت توحيد حساباتها في 
هذه القوائم املالية.

باإلشارة إلى عملية التأسيس أعاله، فلقد قامت الشركة بتحويل مبلغ 1.815.796.834 ريال سعودي إلى هذه الشركة 
ومت تصنيف هذا املبلغ كسلف مقدمة لالستثمار في شركة ام. بي. سي، حتت التأسيس، وذلك في 31 ديسمبر 2007 

لالستثمار في شركة تابعة كما في 1 يناير 2008.

يتكون صافي موجودات الشركة التابعة املذكورة أعاله كما في 1 يناير 2008 مما يلي:
       ريـال سعــودي

نقد وما مياثله      588.102.391
عوائد استثمارات مستحقة     1.398.958

139.433 مدينون      
583.365.775 دفعات مقدمة ومصاريف مدفوعة مقدماً   

1.170.986.335 ممتلكات، ومنشآت ومعدات – صافي   
622.113.232 مصاريف مؤجلة – صافي    

)174.618.616( دائنون      
)195.021.220( مصاريف مستحقة     

 )2.470.811( مكافآت نهاية اخلدمة     
2.593.995.477 صافي املوجودات كما في 1 يناير 2008   
 )778.198.643( حقوق األقلية      
1.815.796.834 حصة الشركة في صافي موجودات الشركة التابعة  

ج ( أبرمت الشركة خالل عام 2007 اتفاقية مع شركة ريوتنتو الكان انك )آر. تي. إيه( لتطوير ومتلك وتشغيل منجم 
مشترك ومصفاة ومشروع املصهر مشروع للطاقة لالملنيوم في اململكة العربية السعودية. بلغت إجمالى التكاليف املقدرة 

للمشروع 45 مليون دوالر أمريكي.

وفقاً لشروط االتفاقية، دفعت آر. تي. إيه. مبلغ 11.025.000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 41.343.750 ريال سعودي 
للشركة مقابل حصتها املتفق عليها من تكاليف املشروع املقدرة بـ 45 مليون دوالر أمريكي. مت دفع املبلغ لشركة معادن 

لتعويضها عن التكاليف التي أنفقت على املشروع  من قبل الشركة قبل إبرام االتفاقية.

ووفقاً لشروط االتفاقية، حصلت الشركة على عالوة بقيمة 4.9 مليون دوالر امريكي مقابل جهود التطوير املبذولة 
من قبل الشركة على املشروع، وذلك قبل توقيع االتفاقية والتي مت إثباتها كإيرادات أخرى خالل السنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2007.

خالل السنة املنتهية في ديسمبر 2008، أنهت شركة آر. تي. إيه. اتفاق املشروع املشترك. وسوف تتم التسوية مبوافقة 
طرفي املشروع املشترك.
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24-  خسارة إلغاء عقود تحوط آجلة
قبل 21 نوفمبر 2007، قامت ااشركة، حرصاً على حمايتها مقابل الهبوط املتوقع في أسعار الذهب، بالدخول في عقود 

مبيعات آجلة تضمن حد أدنى من أسعار البيع جلزء من إنتاجها.
كما في 21 نوفمبر 2007 كان لدى الشركة عقود مبيعات آجلة قائمة بلغت 256.513 أونصة ذهب. تتعلق هذه العقود 
مبنجمي »اآلمار« و »بلغة« بسعر بيع بلغ 373.5 دوالر امريكي لألونصة. إال أن تزايد الطلب على الذهب في السنوات 
التالية أدى إلى ارتفاع سعر الذهب في السوق من 335.35 دوالر أمريكي لألونصة في مارس 2003 إلى 783 دوالر 

أمريكي لألونصة في 31 أكتوبر 2007.
ونظراً ملا هو مبني أعاله ومع توجه تخصيص الشركة، فقد قّرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2007 
إلغاء جميع عقود التحوط اآلجلة. ولقد متت املوافقة على ذلك حتى ال يكون هناك التزامات على الشركة تتعلق بأية 
اتفاقيات حتوط وذلك عند طرح الشركة لالكتتاب العام، وحتى يتمكن املساهمون من االستفادة من ارتفاع أسعار الذهب. 
وبناًء عليه، فقد سددت الشركة مبلغ 119.250.000 دوالر أمريكي أي ما يعادل 446.293.125 ريال سعودي إلى جي 

بي مورجان تشيز بنك بتاريخ 28 نوفمبر 2007 مقابل إلغاء جميع معامالت التحوط اآلجلة كما في 21 نوفمبر 2007.

25-  المعامالت مع عمالء رئيسيين
والتي متثل نسبة %90  تقريباً  لهم 416 مليون ريال سعودي  املبيعات  بلغت  الشركة مع ثالثة عمالء رئيسيني  تتعامل 
من مبيعات الشركة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 )242 مليون ريال سعودي لعام 2007 متثل نسبة 99% من 

املبيعات(.

26-  اإليجارات التشغيلية

20082007
2.022.2071.433.304دفعات إيجارات تشغيلية قّيدت كمصاريف خالل السنة

املناجم.  مواقع  الشركة الستئجار  قبل  املدفوعة من  اإليجارات  أساسي من  التشغيلية بشكل  اإليجارات  دفعات  متثل 
يقارب  متوسط سنوي  اإليجارات حول  مبالغ  تثبيت  ويتم  30 سنة  إلى   25 إيجار مبتوسط  على عقود  التفاوض  يتم 

1.110.000 ريال سنوياً. 

27-  تعهدات والتزامات محتملة
لدى الشركة تعهدات لتطوير مشاريع جديدة مببلغ 12.5 مليار ريال سعودي  )2007 - 10.3 مليار ريال سعودي(.

28-  التقارير القطاعية
تتألف أنشطة الشركة من القطاعات التالية:

قطاع الشركة األم: ويشمل األنشطة العامة واملشاريع حتت التطوير.
قطاع الذهب: ويتألف من نشاط تعدين الذهب واستخراجه عن طريق شركة معادن للذهب واملعادن األساسية، ومتارس 
الشركة نشاطها في هذا القطاع في كل من مناجم مهد الذهب واحلجار وبلغة والصخيبرات والعمار واملوجودة في 

مناطق مختلفة باململكة العربية السعودية.
قطاع الفوسفات: ويشمل على أنشطة تعدين الفوسفات واستخدام املوارد الطبيعية من غاز طبيعي وكبريت لتصنيع 
»داب« و »ماب« ومنتجات أسمدة األمونيا والتي تتم من خالل شركة معادن للفوسفات. ويعتبر هذا القطاع في مرحلة 

التطوير.

ال توجد إيرادات جوهرية ما بني القطاعات.

املجموعالفوسفاتالذهباألنشطة العامة31 ديسمبر 2008 

460.184.747-30.902.967429.281.780املبيعات

220.724.778-25.438.427195.286.351الربح اإلجمالي

عوائد االستثمارات
279.372.1155.210.6765.340.846289.923.637  قصيرة األجل

الدخل )اخلسارة( اخلاص
203.383.137)4.218.443(110.422.11997.179.461  بحقوق امللكية

11.855.370.980683.218.8638.819.854.60321.358.444.446مجموع املوجودات

320.711.042218.472.3834.097.296.9524.531.474.802مجموع املطلوبات

املجموعالفوسفاتالذهباألنشطة العامة31 ديسمبر 2007

 244.130.229-244.130.229-املبيعات

 76.723.324-76.723.324-الربح اإلجمالي

عوائد االستثمارات
 225.635.873-6.316.115 219.319.758  قصيرة األجل

الدخل )اخلسارة( اخلاصة 
)247.203.308(-29.502.881)276.706.188(  بحقوق امللكية

 5.848.393.239-662.899.465 5.185.493.774مجموع املوجودات

 364.248.828-183.238.960 181.009.868مجموع املطلوبات
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29-  االدوات المالية وادارة المخاطر
تتضمن االدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي بشكل رئيسي من النقد وما مياثله واالستثمارات قصيرة األجل 

والذمم املدينة والذمم الدائنة واملصروفات املستحقة والقروض.

مخاطر االئتمان
هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بااللتزامات املالية مما يؤدي الى تكبد الطرف االخر خلسارة مالية. ليس 
لدى الشركة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان. يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تظهر الذمم 

املدينة بعد تنزيل مخصص الديون املشكوك في حتصيلها، إن وجد.

مخاطر اسعار السلع
يتم تسعير الذهب بأسعار السوق النشطة حيث تتأثر بالتغيرات اليومية لكميات العرض والطلب. إن سياسة الشركة 
املعتادة هي بيع منتجاتها بأسعار السوق السائدة. ال تعتقد الشركة، بشكل عام، بأن عقود التحوط ألسعار السلع تخدم 

الشركة على املدى البعيد.

مخاطر اسعار العموالت
هي التعرض ملخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العموالت في السوق على املركز املالي للشركة وتدفقاتها 

النقدية. تراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهرياً.

مخاطر العمالت
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معامالت الشركة 
األساسية هي بالريال السعودي والدوالر األمريكي. تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر 

العمالت ليست جوهرية.

مخاطر السيولة
هي مخاطر عدم قدرة الشركة على تأمني السيولة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باالدوات املالية. حتدث مخاطر السيولة 
عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة مببلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك مبراقبتها بانتظام 

للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

القيمة العادلة
هي املبلغ الذي يتم تبادل أصل أو تسوية التزام بني اطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 
االطراف األخرى. ويتم إعداد األدوات املالية للشركة طبقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، قد تنتج فروقات بني القيمة الدفترية 
وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد االدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة ال تختلف بشكل جوهري 

عن قيمتها الدفترية.

30-  إعادة التصنيف
مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتماشى مع عرض السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008.




