
تقرير مجلس اإلدارة
للعام املايل 2016م



معادن اليوم 

اأعمال وم�شاريع معادن و�شركاتها التابعة

احلوكمة واملخاطر

املعلومات والبيانات املالية

املحتويات
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ي�شر جمل�س اإدارة �شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن( 

اأن يقدم تقريره عن نتائج العام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 

2016م. 

يف هذا التقرير، نربز لكم التقدم الذي حتقق خالل العام 

اأدائها.  وحت�شني  ال�شركة  اأهداف  لتعزيز  2016م؛  املايل 

ونو�شح تطور م�شرية العمل  على ال�شعيدين الدويل واملحلي 

نظرة  اإلقاء  تطلب  الذي  الأمر  2016م،  لعام  )معادن(  يف 

عملها  خطط  ومراجعة  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  على  فاح�شة 

القيمة  تعزيز  يف  املتمثلة  الأ�شا�شية  بر�شالتها  اللتزام  مع 

امل�شتثمرين من حتقيق عوائد  اأعمالها، ومتكني  امل�شافة يف 

اأكرب على املدى الطويل. 

ننتهز هذه الُفر�شة للتعبري عن امتنان جمل�س الإدارة ملقام 

جمل�س  رئي�س  نائب  عهده  وويل  ال�شريفني،  احلرمني  خادم 

الوزراء وزير الداخلية، وويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع ، حفظهم اهلل، على ما يقدمونه 

من دعم م�شتمر لتطوير قطاع ال�شناعة يف مملكتنا الغالية.

كما ُيعرب جمل�س الإدارة عن امتنانه مل�شاهمي �شركة التعدين 

امل�شتمر وم�شاهمتهم  ال�شعودية )معادن(؛ لدعمهم  العربية 

ال�شتثمارات  �شندوق  وخ�شو�شًا  ال�شركة،  اأداء  تعزيز  يف 

والتنظيمية  احلكومية  الهيئات  تقدمه  ما  وكذلك  العامة، 

الأخرى ذات العالقة وعلى راأ�شها وزارة الطاقة وال�شناعة 

والرثوة املعدنية. كما تتقدم ال�شركة بال�شكر اأي�شًا ملوظفيها 

يف خمتلف �شركاتها التابعة، و�شركاء اأعمالها. 

ال�سادة م�ساهمي �سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن( املحرتمني
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معادن اليوم



رائدة  )معادن(  ال�شعودية  العربية  التعدين  �شركة  تعد 

اأ�شرع  من  تعد  كما  اململكة،  يف  املعادن  و�شناعة  التعدين 

�شركات التعدين منوًا يف العامل.

املر�شوم  مبوجب  ال�شعودية  العربية  التعدين  �شركة  تاأ�ش�شت 

امللكي رقم م/17 ال�شادر بتاريخ 1417/11/14هـ )املوافق 

1997/03/23م( وب�شجل جتاري رقم 1010164391 بتاريخ 

ل�شتثمار  2001/02/04م(  )املوافق  1421/11/10هـ 

الركيزة  يكون  لكي  التعدين  قطاع  ولقيادة  املعدنية  الرثوة 

لهذه  القيم  من  املزيد  ولإ�شافة  الوطني  لالقت�شاد  الثالثة 

الرثوات التي حبا اهلل بها هذه البالد املُباركة.

وبف�شل من اهلل ثم بالدعم ال�شخي من لدن حكومة اململكة 

العربية ال�شعودية فقد حققت ال�شركة منوًا وتنوعًا كبري منذ 

التو�شع  يف  ال�شركة  ا�شتمرت  اإذ  الن.   وحتى  احلني  ذلك 

يف قطاع الذهب وتد�شني املزيد من املناجم اجلديدة، كما 

اأ�شافت ا�شتثمارات جديدة واأن�شاأت �شل�شلة من ال�شناعات 

يف  وباخل�شو�س  امل�شافة  القيم  ذات  واحلديثة  املتكاملة 

حيث  ال�شناعية.  واملعادن  والأملنيوم  الأ�شمدة  قطاعات 

مدينتني  ا�شتحداث  يف  الوىل  اللبنات  �شركائها  مع  و�شعت 

�شناعيتني جديدتني لقطاع التعدين، الأوىل يف راأ�س اخلري 

على ال�شاحل ال�شرقي والثانية مدينة وعد ال�شمال يف احلدود 

يف  و�شركائها  )معادن(  ا�شتثمارات  جممل  وبلغ  ال�شمالية. 

هذا املجال ما يزيد على 165 مليار ريال �شعودي )44 مليار 

دولر(. لتت�شاعف بعد ذلك  عائدات املبيعات من 65 مليون 

2016م.  عام  دولر  مليار   3 اإىل  لت�شل   2007 عام  دولر 

التعدينية  ال�شركة  �شناعات  وفرت  فقد  ذلك  اىل  اإ�شافة 

اآلفًا من  اململكة  اأنحاء  واملمتدة جغرافيًا يف جميع  املختلفة 

تنمية  يف  وامل�شاهمة  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  العمل  فر�س 

املناطق الأقل منوا.

كان تركيز �شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن( خالل 

العمليات   اإدارة  التميز يف  2016م من�شب على حتقيق  عام 

من  التكاليف  وخف�س  الإنتاج  كفاءة  وحت�شني  الت�شغيلية  

املعامل  انتاجية  زيادة  بينها  من  اإجراءات  �شل�شلة  خالل 

وب�شكل  امل�شانع  ملختلف  الق�شوى  الطاقات  ورفع  واملناجم 

على  ال�شركة  وعملت  كما  العمل،  ا�شتمرارية  على  يوثر  ل 

التنظيمية  الهيكلة  اعادة  خالل  من  الفراد  اإنتاجية  رفع 

مثل   واحدة   مظلة  حتت  املت�شابهة  القطاعات  بع�س  ودمج 

ال�شركة  تتوقف  مل  اأخرى  جهة  من  امل�شرتكة.  اخلدمات 

للمنظمة مبا يف ذلك  املالية  العمل على حت�شني املرونة  عن 

املراجعة امل�شتمرة للوفرة النقدية واإدارة التكاليف والديون.

النمو  من  املزيد  العام  نف�س  يف  )معادن(  حققت  ولقد 

)الذهب(،  الدويحي  منجم  التجاري يف  الت�شغيل  بداأ  حيث 

معادن  �شركة  خالل  من  )النحا�س(  �شايد  جبل  ومنجم 

باريك، ومنجم البعيثة )البوك�شايت(، وم�شفاة راأ�س اخلري 

)الأملنيوم(، الأمر الذي ُي�شيف قيمة اإىل حمفظة الت�شنيع 

برامج  يف  ال�شتثمار  ال�شركة  ووا�شلت  التجاري.  والن�شاط 

اأداء عالية،  م�شتويات  اإذ متكنت من حتقيق  الأفراد  متكني 

الأ�شواق  يف  ملنتجاتها  الت�شويقية  قاعدتها  تو�شيع  يف  واأي�شًا 

العاملية، وكذلك عززت ال�شركة التزامها بحوكمة ال�شركات 

وال�شتدامة واإ�شراك املجتمع.

مقدمة

الو�شع القانوين ل�شركة )معادن(

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن(اال�شم القانوين

�شركة م�شاهمة �شعوديةال�شفة القانونية

11.684.782.610 ريال �شعوديراأ�س املال

ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(القيد يف �شوق املال

تداول: 1211، رمز رويرتز  SE.1211 رمز بلومربج، معادن اأبرمز �شهم بالأ�شواق املالية

الريا�ساملقر الرئي�شي

الر�ؤية

حتقيق ريادة م�شتدامة يف قطاع التعدين؛ لنطالقة كربى نحو العاملية.

الر�شالة 

ريادة التنمية امل�شتدامة لقطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة لل�شناعة ال�شعودية من خالل تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية، 

وتعظيم قيمة الرثوات املعدنية لأ�شحاب امل�شالح.

القيم اجلوهرية

بهدف  التي متلكها،  الإيجابية  العنا�شر  تنمية  امل�شاهمة يف  ال�شركة يف  ثقافة  وتر�شيخ  )معادن(  لـ  القيم اجلوهرية  تعزيز 

تر�شيخ وتطوير مكانتها كاإحدى �شركات التعدين املُتميزة واملربحة ذات ال�شمعة العاملية يف بيئة العمل، والكفاءة الت�شغيلية، 

واملُ�شاركة يف التنمية امل�شتدامة، والهتمام بالق�شايا الجتماعية والبيئية.

وتلتزم )معادن( بكامل ال�شفافية، وامل�شداقية يف التعامل مع امل�شاهمني واملوظفني وال�شركاء. وذلك من خالل اطالعهم على 

اأهداف ال�شركة وغاياتها واأعمالها. 

الروؤية والر�شالة والقيم اجلوهرية

ال�شدق، والأمانة، وتطبيق اأ�شمى املعايري الأخالقية يف عالقاتنا مع جميع اأ�شحاب امل�شلحة.

الهتمام املتوا�شل والإن�شاف الدائم ملوظفينا وللبيئة وللمجتمعات التي نعمل بها.

اأهدفنا  لإجناز  �شعينا  يف  اجلودة  عالية  نتائج  لتحقيق  الآخرين  ومتكني  ال�شخ�شية  امل�شئولية  ا�شت�شعار 

امل�شرتكة.

التعاون والتكاُتف على كافة م�شتويات )معادن(، ومع �شركائنا بهدف حتقيق النجاح.
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ملكية ال�شركة

ن�شبة امللكيةاجلهة 

50%�شندوق ال�شتثمارات العامة 

7.98%املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية

7.45%املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد 

34.57%امل�شاهمون

100%املجموع

كما يف 2016/12/31م 

�شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن(، �شركة م�شاهمة �شعودية براأ�س مال يقدر بـ 11.684.782.610 ريال �شعودي، حيث اإن ن�شاطها الرئي�شي 

هو ممار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل �شناعة التعدين، والتي تتخذ مدينة الريا�س مقرًا لعملياتها، ويو�شح اجلدول الآتي 

ملكية �شركة )معادن( وم�شاركتها يف �شركات اأخرى:

ال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكةالبنية التحتيةاملعادن ال�شناعيةاالأملنيومالفو�شفاتالذهبال�سركات التابعة

ال�شم القانوين

�شركة معادن للذهب 

ومعادن الأ�شا�س

�شركة معادن للفو�شفات

�شركة معادن وعد ال�شمال 

للفو�شفات

�شركة معادن لالأملنيوم 

�شركة معادن للبنية التحتية�شركة املعادن ال�شناعية

�شركة ال�شحراء 

ومعادن للبرتوكيماويات 

)�شامابكو(

�شركة معادن وباريك للنحا�س
�شركة معادن للدرفلة 

�شركة معادن للبوك�شايت والألومينا

الكيان القانونية

�شركة ذات م�شئولية 

حمدودة

�شركة ذات م�شئولية 

حمدودة

�شركة ذات م�شئولية 

حمدودة

�شركة ذات م�شئولية حمدودة�شركة ذات م�شئولية حمدودة

�شركة ذات م�شئولية 

حمدودة

�شركة ذات م�شئولية 

حمدودة

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

 )معادن(: 100%ن�شبة امللكية

)معادن(: %70

�شابك: %30

 )معادن(: %60

موزاييك: %25

�شابك: %15

 )معادن(: %74.9

األكوا: %25.1

 )معادن(: 100% )معادن(: %100

 )معادن(: %50

ال�شحراء: %50

 )معادن(: %50

باريك: %50

ال�شعوديةال�شعوديةال�شعوديةال�شعوديةال�شعوديةال�شعوديةال�شعوديةال�شعوديةحمل التاأ�شي�س

املركز الرئي�شي لعملياتها

الريا�س، ولديها مناجم يف 

مواقع متعددة

مدينة راأ�س اخلري 

لل�شناعات التعدينية

مدينة وعد ال�شمال 

لل�شناعات التعدينية

مدينة راأ�س اخلري لل�شناعات التعدينية

الريا�س ، ولديها مواقع متعددة )م�شنع 

ومنَجمني(

املدينة املنورة، جبل �شايداجلبيلالريا�س

867.0006.208.4807.005.002راأ�س املال )اآلف الريالت(

6.573.750

344.855500900.000404.965 2.477.372

4.828.464

ن�شاطها الرئي�شي

املنتج الرئي�شي: الذهب 

املنتجات الأخرى: زنك، 

نحا�س، ف�شة والر�شا�س

الأ�شمدة فو�شفات ثنائي و 

اأحادي الأمونيوم، حام�س 

الكربيتيك، حام�س 

الفو�شفوريك والأمونيا. 

الأ�شمدة فو�شفات ثنائي و 

اأحادي الأمونيوم ، حام�س 

الكربيتيك، حام�س 

الفو�شفوريك والأمونيا 

و�شناعات حتويلية اخرى

�شبائك واأعمدة واألواح وم�شطحات الأملنيوم 

بوك�شايت، كاولني، مغننيزايت واملغنيزيا 

الكاوية )اأك�شيد املغني�شيوم(

خدمات البنية التحتية 

ثنائي كلوريد الإيثيلني 

وال�شودا الكاوية

املنتج الرئي�شي النحا�س

املنتجات اجلانبية: الف�شة، الزنك، 

النيكل، الذهب، الر�شا�س، الكربيت، 

الكوبالت 

رقائق واأغطية علب الأملنيوم

تعدين وتكرير البوك�شايت واإنتاج الألومينا

11 | تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2016م10 | تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2016م



يتاألف جمل�س اإدارة �شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن( من 9 ت�شعة اأع�شاٍء، تعّينهم اجلمعية العامة العادية ملدة 3 ثالث �شنوات، وي�شم املجل�س: 

رئي�س ال�شركة التنفيذي، و 4 اأربعة اأع�شاء ميثلون احلكومة، وفقًا لنظام ال�شركة الأ�شا�س، وثالثة اأع�شاء م�شتقلني.

يف عام 2016م، قررت احلكومة من خالل �شندوق ال�شتثمارات العامة ا�شتبدال مر�شحيها يف جمل�س الإدارة، وجاء قرار اإعادة ت�شكيل املجل�س يف �شياق 

اإعالن احلكومة لروؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني، الّلذين اأعطيا لقطاع التعدين يف اململكة دورًا حموريًا يف تنويع م�شادر الدخل لدعم القت�شاد 

الوطني.

و�شغل معايل وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح من�شب رئي�س جمل�س اإدارة )معادن(. والأع�شاء اجلدد يف 

املجل�س هم: املهند�س عبداهلل بن حممد العي�شى، وال�شيدة لبنى بنت �شليمان العليان، واملهند�س عبداهلل بن اإبراهيم ال�شعدان. كما وافق جمل�س الإدارة 

على تعيني املهند�س عزام بن يا�شر �شلبي والدكتور جان لو �شامو ع�شوين م�شتقلني يف املجل�س اعتبارًا من 28 اأبريل 2016م، بدل عن املهند�س عبداهلل 

بن �شيف ال�شيف، واملهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شقري، الذين تقدما با�شتقالتهما يف 28 اأبريل 2016م.

 ووفقًا لنظام ال�شركات، والنظام الأ�شا�س ل�شركة )معادن(، يجوز ملجل�س الإدارة اأن يعني موؤقتًا ع�شوًا يف املركز ال�شاغر على اأن يعر�س هذا التعيني 

عيد ت�شكيل جلان املجل�س املختلفة؛ ملواكبة التغيري يف ع�شوية 
ُ
على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها، ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه. وقد اأ

املجل�س )التفا�شيل يف ق�شم احلوكمة واملخاطر واللتزام من هذا التقرير(.

يف �شهر اأكتوبر من العام 2016م، تبنينا ا�شرتاتيجية جديدة للعام 2025م، حتر�س على احلفاظ على قدرة معادن لإدارة 

الفر�س وجمابهة التحديات.

ترتكز ا�شرتاتيجيتنا 2025 على ثالثة عنا�شر رئي�شية، مت ت�شميمها لتتناول التغيريات التي تطراأ حمليًا وعامليًا على اأعمالنا.

اال�شتدامة واملحتوى الداخلي

2030. نحن ملتزمون  ال�شعودية  الوطني جزء مهم من روؤية  ال�شتدامة عن�شر رئي�شي يف ا�شرتاتيجيتنا، وحت�شني املحتوى 

م�شادر  اختيار  ويف  عملياتنا،  يف  ا�شتدامة  معايري  تطبيق  خالل  من  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  بتطبيق 

ا�شرتاتيحية، وتعزيز العن�شر الوطني يف �شل�شلة الإمداد لدينا.

تاأخذ معادن دورها ك�شركة رائدة بكثري من امل�شوؤولية، وتعتربه فر�شة فريدة للم�شاهمة يف عمليات التوطني.

اإعادة الهيكلة والدمج

مرت معادن بعملية اإعادة هيكلة جوهرية يف مار�س 2016م لدعم م�شريتها نحو التميز. واعتمدت اإعادة الهيكلة على مراجعة 

معادن للقدرات التي تتمتع بها يف �شوء متطلبات العمل احلالية وامل�شتقبلية. ووفقًا للهيكل اجلديد، مت تب�شيط وظائف العمل 

لتحقيق م�شتويات اأعلى من الفعالية، وتوفري فر�س جديدة لإنعا�س ال�شركة وتزويدها باملوظفني املالئمني. وُت�شاعد التغيريات 

معادن على ال�شتفادة من نقاط قوتها، وحت�شني مهارات القيادة لدى موظفيها، واإثراء جمموعة املواهب لديها. 

واملوارد  والت�شالت،  املعلومات  تكنولوجيا  وفورات كبرية، خ�شو�شًا يف  بها يف حتقيق  التي قمنا  الدمج  اأثمرت جهود  وقد 

الب�شرية، وامل�شرتيات وعمليات الت�شغيل. وف�شاًل عن جناحنا يف ا�شرتاتيجية الدمج، فقد اأطلقنا برناجمًا لتوفري ال�شيولة، 

كل  داخل  ال�شيولة  لتوفري  الفر�س اجلوهرية  ونعمل حاليًا على حتديد  وفقًا لربنامج معادن للتحول ال�شرتاتيجي “اإتقان”. 

وحدة عمل، با�شتخدام الأدوات املحددة للتوفري.

اخلطط امل�شتقبلية 

تعطي ا�شرتاتيجيتنا 2025 موؤ�شرات وا�شحة حول كيفية تخطيط معادن للم�شي قدمًا على مدار العقد القادم. وقد عقد جمل�س 

الإدارة اجتماعات خ�ش�شت ملراجعة ور�شد اإجنازات واأداء معادن و�شركاتها التابعة، واإعداد خطة ا�شرتاتيجية للم�شتقبل 

يف �شياق الو�شع القت�شادي، واأو�شاع ال�شوق العاملية، والأولويات الوطنية، مبا يف ذلك روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030، 

وبرنامج التحول الوطني.  

وتراعي ا�شرتاتيجيتنا 2025 يف املقام الأول املواكبة الفعالة للو�شع احلايل لل�شوق، وتخطيط الأعمال لل�شنوات الع�شر القادمة. 

فجميع اأعمال �شركاتنا، ووحدات العمل داخل ال�شركة كيفت اأعمالها لتتالءم مع ا�شرتاتيجية 2025. 

ا�شرتاتيجية 2025جمل�س االإدارة
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الهيكل التنظيمي لل�شركة

جلنة املراجعة

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

اللجنة التنفيذية

املراجعة الداخلية

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

جمل�س الإدارة

اجلمعية العمومية

الإدارة القانونية واللتزام

العالقات العامة والإعالم

مكتب جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

نائب الرئي�س الأعلى مل�شاريع ال�شريك الثالث

اخلدمات 

امل�شاندة

اخلدمات امل�شرتكة 

- املركز الرئي�شي 

اخلدمات امل�شرتكة 

- راأ�س اخلري

اخلدمات امل�شرتكة 

- تقنية املعلومات

نائب الرئي�س 

لالأمن ال�شناعي 

وال�شتدامة

الأمن ال�شناعي

ال�شتدامة

الأمن ال�شناعي 

وال�شالمة لل�شركات 

التابعة

نائب الرئي�س 

للمالية

متويل امل�شاريع

اخلزينة

عالقات امل�شتثمرين

التاأمني واإدارة 

املخاطر

امليزانية وتخطيط 

الأعمال

التقارير املالية 

)الزكاة وال�شرائب 

والتقارير املالية(

�شركة البنية التحتية

نائب الرئي�س لراأ�س 

املال الب�شري

تطوير القيادة 

والكفاءات

التعوي�شات وتطوير 

الهياكل التنظيمية

نائب الرئي�س 

لال�شتك�شاف

ا�شتك�شاف احلقول 

اجلديدة

اخلدمات التقنية

ال�شتك�شاف حول 

املناجم وحتويل 

املوارد

نائب الرئي�س 

للم�شاريع والهند�شة

نائب الرئي�س للذهب 

واملعادن الأ�شا�شية

نائب الرئي�س 

لالأملنيوم

نائب الرئي�س 

للفو�شفات واملعادن 

ال�شناعية

اإدارة الربامج 

والهند�شة

تطوير تقنيات 

امل�شاريع

اإدارة برامج 

تقنيات امل�شاريع

م�شاريع البنية 

التحتية

م�شروع وعد 

ال�شمال

م�شاريع الذهب 

واملعادن النفي�شة

وحدة ا�شرتاتيجيات االأعمال

ال�شرتاتيجية 

والتخطيط

تطوير املناجم

عمليات الذهب 

واملعادن الأ�شا�شية

م�شروع منجم 

الدويحي

�شركة معادن 

وباريك للنحا�س

ال�شرتاتيجية وتطوير 

الأعمال

املبيعات

التوثيق والأعمال 

اللوج�شتية

تخطيط النتاجية

�شركة معادن 

للبوك�شايت والألومنيا

�شركة معادن للدرفلة 

والأملنيوم

�شركة �شامابكو

ال�شرتاتيجية 

وتطوير الأعمال

الت�شويق واملبيعات

�شل�شلة الإمدادات

م�شروع وعد 

ال�شمال

�شركة معادن 

ال�شناعية

�شركة معادن 

للفو�شفات

�شركة معادن وعد 

ال�شمال للفو�شفات

نائب الرئي�س 

لال�شرتاتيجيات 

والتطوير

ال�شرتاتيجية 

وتقييم الأعمال

تخطيط الأداء 

والتقارير

عالقات امل�شاركون

اإتقان

تطوير العالقات 

ال�شرتاتيجية

وحدات ا�شرتاتيجيات الأعمال بالقطاع امل�شاريعال�شركات التابعة

جمل�س اخلدمات

االإدارة التنفيذية لدى معادن كما يف 31 دي�سمرب 2016م

امل�شمى الوظيفي اال�شم

رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذيني.خالد بن �شالح املديفر

نائب الرئي�س الأعلى للفو�شفات.خالد بن �شامل الروي�س

نائب الرئي�س الأعلى لالأملنيوم.توم لوي�س والبوول

نائب الرئي�س للمعادن النفي�شة.يحيى بن حممد ال�شنقيطي

نائب الرئي�س الأعلى للمالية. دارن كري�شتوفر دافي�س

نائب الرئي�س الأعلى لال�شرتاتيجية والتخطيط.خليل بن اإبراهيم الوطبان 

نائب الرئي�س الأعلى لالأمن ال�شناعي وال�شتدامة. نبيل بن عبد العزيز الفريح

نائب الرئي�س الأعلى مل�شاريع اجلهات اخلارجية.ماجد بن يو�شف املقال

نائب الرئي�س لإدارة امل�شاريع والهند�شة.ريا�س بن �شعد الن�شار

نائب الرئي�س املكلف لال�شتك�شاف.عماد بن حممود ال�شعداوي

نائب الرئي�س املكلف للموارد الب�شرية.فوزي بن عبدالرحمن بوب�شيت 

نائب الرئي�س للخدمات امل�شرتكة.علي بن �شعيد القحطاين 

راأ�س املال الب�شري 

ت�شتمر )معادن( يف تطوير راأ�س املال الب�شري يف خمتلف التخ�ش�شات داخل ال�شركة، وال�شتفادة من املعاهد املهنية لتدريب 

القوى العاملة الوطنية مبا يتما�شى مع روؤية اململكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. يو�شح اجلدول التايل عدد موظفي �شركة 

)معادن( و�شركاتها التابعة:

االإجمايلموظف بالتعاقدمتدربموظف ال�سركة

69691 622�شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن(

94775231045�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�شا�س

6763235 2559معادن لالأملنيوم و�شركات الملنيوم

2104 102�شركة املعادن ال�شناعية

31  31�شركة معادن للبنية التحتية

143811 668�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات

871217 1130�شركة معادن للفو�شفات

60597510007134االإجمايل 

يف عام 2016م قمنا بتوظيف 644 موظفًا جديدًا، منهم 368 �شعوديًا.

يف نهاية عام 2016م، بلغت ن�شبة ال�شعودة يف ال�شركة اإجماًل %64.12.
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تغلبنا  وتو�شعًا،  منوًا  �شهد  الذي  املا�شي  العقد  مدار  وعلى 

على عدد من التحديات يف توظيف الأفراد ذوي اخلربة يف 

باملوظفني.  والحتفاظ  وتدريب  تطوير  وكذلك  م�شروعاتنا، 

يذكر اأن حوايل 92% من موظفينا يعملون يف مناطق نائية يف 

اململكة حيث توجد مواقع الأعمال الت�شغيلية.

واحدة من  تكون  اأن  الطموحة  اأهداف )معادن(  من �شمن 

للعمل يف اململكة. وتعتمد  لة  املُف�شّ 5 �شركات �شناعية  اأعلى 

ا�شرتاتيجية راأ�س املال الب�شري على 5 حماور:

جذب املواهب والحتفاظ بها.	•

تقييم الأداء وتقديره.	•

تطوير وتنمية القادة.	•

اإ�شراك املوظفني ورفع م�شتوى اندماجهم.	•

دعم قدرات موظفينا ل�شمان اأدائهم الأمثل. 	•

برامج  تنفيذ  نوا�شل  ال�شرتاتيجية،  هذه  مع  وان�شجامًا 

القيادية،  املهارات  تنمية  اإىل  تهدف  ال�شركة  داخل  متعددة 

اأننا نقوم ب�شكل م�شتمر  وبناء القدرات، وتقومي الأداء. كما 

العمل،  مبراجعة وحتديث �شيا�شاتنا املرتبطة بتعزيز ثقافة 

والربامج املوجهة ل�شتبقاء املوظفني والعناية بهم.

وتوا�شل ال�شركة تعاونها مع املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني 

امللك  م�شروع  يف  للتعدين  الوطني  املعهد  دعم  يف  واملهني 

التعدينية،  لل�شناعات  ال�شمال  وعد  مدينة  لتطوير  عبداهلل 

احلدود  منطقة  يف  العاملة  القوى  تطوير  يف  �ُشي�شهم  الذي 

تطوير  يف  مفيد  نحو  على  توظيفها  ليتم  املوؤهلة  ال�شمالية 

قطاع التعدين الوطني يف منطقة احلدود ال�شمالية.

اال�شتدامة

روؤية  مكونات  من  جوهريًا  مكوًنا  ال�شتدامة  اأ�شبحت 

ور�شالة )معادن( وعن�شرًا رئي�شيًا يف ا�شرتاتيجيتنا. وُتبنى 

ا�شرتاتيجية ال�شتدامة يف )معادن( على 4 اأهداف رئي�شية:

التميز يف ا�شتدامة اأعمالنا.. 1

وال�شالمة . 2 وال�شحة  البيئة  يف  ال�شركة  اأداء  يف  التميز 

البيئة  ثقافة  خلق  �شاأنها  من  نظم  وتاأ�شي�س  والأمن، 

)معادن(  موظفني  جلميع  والأمن  وال�شالمة  وال�شحة 

ومواقعها مدعومًة باأحدث التقنيات.

اأن تكون )معادن( جارًا مرحبًا به يف حميط م�شاريعها . 3

واأعمالها.

حتقيق التميز يف ال�شتخدام الأمثل لالأ�شول واملرافق، . 4

والذي ينتج عنه حت�شني الأثر القت�شادي ملواردنا.

الأهداف  �شمن  ا�شرتاتيجية  مبادرات  عدة   حددنا  وقد 

ال�شاملة الأربعة، وكل منها له هدف وا�شح ومعايري ا�شتثمار. 

ال�شتدامة  يف  برنامج  ت�شكل  املبادرات يف جمموعها  وهذه 

)معادن(.

البيئة وال�شحة وال�شالمة واالأمن

�شعيًا منا لتحقيق هدفنا املتمثل يف »الق�شاء على احلوادث« 

تعزيز ممار�شات  وا�شلنا  البيئة،  وحوادث  لالأفراد  بالن�شبة 

2016م،  عام  يف  والأمن  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  ونظم 

حيث متثلت الإجنازات الرئي�شية فيما يلي:

عدم وقوع اأي حوادث وفاة، وهلل احلمد.. 1

عدم ت�شجيل خمالفات بيئية، وهلل احلمد.. 2

انخفا�س معدل ال�شابات الذي بلغ ) 0.25( يف مقابل . 3

معدل م�شتهدف ل يتجاوز )0.30( حالة. 

وال�شحة  للبيئة  املتكاملة  لالإدارة  نظم  )معادن(  طبقت 

 113 حتديد  مت  حيث  ال�شركة،  مواقع  كافة  يف  وال�شالمة 

ل�شمان  الداخلي  التقييم  اعتماد  مت  كما  للتنفيذ.  معيارًا 

تتوافق  والتي  املعايري.  بتلك  )معادن(  مواقع  كل  التزام 

اإدارة  ونظم   ،14001 اآيزو  متطلبات  مع  النظام  معايري  مع 

ال�شحة الوظيفية وال�شالمة )OHSAS 18001(، والرعاية 

امل�شئولة.

وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  نظام  الثانية من  املرحلة  اأطلقنا 

يف عام 2016م، الأمر الذي اأ�شهم يف انتقال )معادن( من 

ممار�شة  اإىل  الأداء  على  قائم  و�شالمة  و�شحة  بيئة  نظام 

قائمة على الثقافة توؤكد على ال�شلوك الب�شري والأداء.

ونوا�شل تعزيز اإجراءات احلماية البيئية، مع اللتزام ب�شكل 

مل�شتويات  امل�شتمرة  واملراقبة  التنظيمية  باملتطلبات  تام 

)معادن(  �شركة  مواقع  ومعظم  الهواء.  وتلوث  النبعاث 

مزودة بنظم املراقبة امل�شتمرة لالنبعاثات، التي تهدف اإىل 

النبعاثات احلدود  تتجاوز  عندما  مبكرة  اإ�شدار حتذيرات 

امل�شوح بها. كما اأننا نعمل مع اجلهات التنظيمية املعنية يف 

مواقعنا  ورفع التقارير البيئية ب�شاأنها.

البيئية  الب�شمة  مراجعة  اأكملنا  العام،  هذا  وخالل 

والتعريفات الأ�شا�شية لكل مواقعنا الت�شغيلية، وبداأنا بنجاح 

ُيعنى  حو�شبي  تطبيق  وهو  “حماية”  برنامج  ا�شتخدام 

بالتقارير واملتابعات اخلا�شة بالبيئة وال�شحة وال�شالمة.
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قطاع اخلدمات امل�شرتكة

تاأ�شي�س  مت  فقد  الأداء  كفاءة  ورفع  العمل  اأداء  حت�شني  اطار  يف 

»قطاع اخلدمات امل�شرتكة« بني �شركات )معادن( والذي ي�شمل دمج 

عمليات املوارد الب�شرية وتقنية املعلومات واخلدمات امل�شاندة مما 

النتاجي  الأداء  ودعم  التكاليف  وتر�شيد  توحيد اجلهود  اأ�شهم  يف 

اإىل  تهدف  التي  براجمها  تقدمي  يف  ال�شركة  ووا�شلت  والت�شغيلي. 

ا�شتبقاء املوظفني، من خالل تبني مبادرات وبرامج من اأبرزها:

برامج التدريب �تطوير الكفاءات

تطوير  �شعيد  على  حافاًل  )معادن(  يف  2016م  عام  كان 

وال�شراكات  امل�شرتكة  اخلدمات  وا�شتحداث  والتدريب  الكفاءات 

ال�شرتاتيجية. حيث عملت ال�شركة خالل عام 2016م  على تدريب 

عدد كبري من املوظفني، وفقًا لربامج تطوير وتدريب خمتلفة داخل 

ال�شركة وخارجها، والتي ت�شتهدف بالدرجة الأوىل تطويَر الكفاءات 

ال�شعودية لدعم منو ال�شركة وم�شاريعها املختلفة. كما حر�شت على 

بهدف  وغريها،  واملهنية  والإدارية  الفنية  لالأعمال  برامج  اإعداد 

الأعمال.  قطاعات  كافة  يف  ال�شعودي  لل�شباب  التدريجي  الإحالل 

للتعاقب والإحالل  اإعداد خطط وبرامج  ال�شركة على  كما حر�شت 

)Successions Plan( وتطوير القيادات العليا؛ لالرتقاء باأداء 

قيادات ال�شركة امل�شتقبلية ودعم طموحات ال�شركة وتطلعاتها. وقد 

مت تقييم قدرات وخربات الكوادر الإدارية احلالية واعتماد معايري 

القيادات من  وتطوير جمموعة متميزة من  وتدريب  رفيعة لختيار 

اجليل اجلديد لقيادة ال�شركة م�شتقباًل. 

قدراتها  بناء  وا�شلت )معادن(  فقد  الداري  التطوير  �شعيد  وعلى 

الأكادميية  وا�شلت  حيث  معادن(  )اأكادميية  خالل  من  الذاتية 

2016م  العام  خالل  والتطوير  التعليم  برامج  من  جمموعة  تقدمي 

قيادات  من   35 لـــ  القيادية  املهارات  تنمية  برنامج  راأ�شها  وعلى 

ال�شركة، وذلك من خالل �شراكة ا�شرتاتيجية مع اأحد اأهم املعاهد 

31 من  الأكادميية من تدريب  الأعمال، كما متكنت  الدولية لإدارة 

خالل  من  وذلك  الالزمة،  الإدارية  املهارات  على  الأق�شام  مدراء 

�شراكة ا�شرتاتيجية مع اأحد اأهم املعاهد الدولية، كذلك ا�شتحدثت 

ال�شابة  الكوادر  مهارات  وتنمية  لرعاية  جديدا  برناجمًا  )معادن( 

تدريبية  دورات  ت�شاندها  م�شاريع عملية  امل�شتقبل من خالل  وقادة 

براجمها  تنفيذ  ال�شركة  وا�شلت  كما  مكثف،  الكرتوين  وتعليم 

38 جامعًيا من  وتدريب  ا�شتقطاب  ال�شرتاتيجية حيث متكنت من 

قطاعات  يف  للعمل  املهني  التطوير  برنامج  �شمن  التخرج  حديثي 

التعدين املختلفة ودعما لربامج ال�شعودة يف ال�شركة.

كما ان�شمت )معادن( اإىل برنامج مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني 

)وظيفتك – بعثتك( من خالل �شراكة مع وزارة التعليم ل�شتقطاب 

كفاءات �شعودية وابتعاثها خارج اململكة لدرا�شة تخ�ش�شات تعدينية 

وجيولوجية.

وبالتعاون  فقد عملت )معادن(  املجتمعية  امل�شوؤولية  برامج  و�شمن 

الدفعة  تخريج  على  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  مع 

الثانية من متدربي املعهد ال�شعودي التقني للتعدين والتي ت�شم 170 

ووا�شلت  ال�شركة.  يف  املختلفة  التعدين  جمالت  يف  للعمل  متدربا 

لأعمال  املجاورة  املناطق  اأبناء  ا�شتقطاب  يف  جهودها  ال�شركة 

امل�شتقبلية.  احتياجاتها  لتغطية  باملعهد  باللتحاق  وذلك  التعدين 

العامة  الثانوية  خريجي  من   41 ا�شتقطاب  من  ال�شركة  متكنت  و 

مبادرة  )معادن(  واطلقت  عرعر.  يف  التعدين  مبعهد  لاللتحاق 

مدار�س التميز يف عرعر وطريف والتعاقد مع م�شغل وطني متميز 

لإدارة مدر�شتني ثانويتني للم�شاهمة يف تطوير خمرجات التعليم يف 

منطقة احلدود ال�شمالية. وقامت )معادن( برعاية جائزة �شاحب 

ال�شمو المري عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�شاعد رحمه اهلل للتميز 

الإداري والتفوق العلمي يف منطقة احلدود ال�شمالية.

برنامج متلك املنازل

للموظفني  املنازل  ومتويل  لتملك  برناجمها  )معادن(  وا�شلت 

ال�شعوديني، بالتفاق مع عدد من املوؤ�ش�شات املالية لتاأمني القرو�س 

�شركة  وتتحمل  املتميزين.  املوظفني  على  للحفاظ  وذلك  ال�شكنية 

)معادن( تكلفة التمويل للموظفني امل�شتحقني، بينما يتحمل املوظف 

للموظفني  املمنوحة  القرو�س  اإجمايل  بلغ  وقد  القر�س.  مبلغ  اأ�شل 

املوؤهلني حتى 2016/12/31م حوايل 100 مليون ريال �شعودي، وبلغ 

اإجمايل املبالغ التي مت ت�شديدها 39 مليون ريال �شعودي. كما قامت 

ال�شعوديني  للموظفني  لتمليكها  �شكنية  وحدة   789 ببناء  ال�شركة 

يتم  اأن  التعدينية، على  لل�شناعات  راأ�س اخلري  العاملني يف مدينة 

ت�شديد مبالغها بدفعات �شهرية. ومت النتهاء من 359 وحدة �شكنية 

من اأ�شل 789 وحدة �شكنية، �شلمت ال�شركة عدد 187 وحدة �شكنية 

حتى نهاية العام املايل 2016م، يف حني �شتوزع ال�شركة العدد املتبقي 

من الوحدات اجلاهزة على دفعات جمدولة وفقًا ل�شيا�شاتها. 

برنامج االدخار

ال�شعوديني،  ال�شركة  ملوظفي  »ادخار«  برنامج  )معادن(  وا�شلت 

وت�شاهم  ال�شهري  راتبه  من  ثابتة  بح�شة  املوظف  ي�شاهم  بحيث 

املبلغ  اإجمايل  ويكون  املوظف.  مل�شلحة  ن�شبية  بح�شة  ال�شركة 

امل�شتثمر ل�شالح املوظف، وفقا ل�شروط معينة. وقد بلغت م�شاهمة 

 44.3 حوايل  2016/12/31م  حتى  الدخار  برنامج  يف  املوظفني 

مليون   25.4 ال�شركة  م�شاهمة  بلغت  حني  يف  �شعودي،  ريال  مليون 

ريال �شعودي.

اأعمال وم�شاريع معادن و�شركاتها التابعة
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الفو�شفات واملعادن ال�شناعية

واملعادن  للفو�شفات  ال�شرتاتيجية  العمل  وحدة  تدير 

ال�شناعية عملياتنا ملجموعتني من املنتجات هما: الأ�شمدة 

الفو�شفاتية، واملعادن ال�شناعية املتخ�ش�شة. 

الفو�شفات

تعتمد ا�شرتاتيجيتنا للفو�شفات على: النمو والتميز الت�شغيلي 

ورفع كفاءة الأ�شول وتطوير القدرات، ورفع كفاءة الت�شويق. 

وت�شري )معادن( بخطوات ثابتة نحو حتقيق هدفها املتمثل يف 

اأن ت�شبح ال�شركة الرائدة يف اإنتاج الأ�شمدة الفو�شفاتية على 

 2.723 اأنتجت  للفو�شفات  معادن  ف�شركة  العامل،  م�شتوى 

مليون طن من فو�شفات ثنائي الأمونيوم )DAP( وفو�شفات 

من  اأن  كما  2016م،  عام  يف    )MAP( الأمونيوم  اأحادي 

املقرر اأن تبداأ �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات اإنتاجها 

يف عام 2017م، وقد بداأ م�شنعها لالأمونيا الإنتاج التجريبي 

خالل هذا العام.

 

تطوير  على  �شتعمل  اأنها  موؤخرًا  )معادن(  �شركة  اأعلنت  كما 

م�شروعها الثالث لت�شنيع الأ�شمدة الفو�شفاتية بعد ا�شتكمال 

درا�شات اجلدوى واملوافقات املطلوبة. ومن املتوقع اأن يتم تنفيذ 

امل�شروع على مراحل، ومن �شاأنه اأن ي�شيف 3 ماليني طن �شنويا 

للتقديرات  ووفقا  2024م.  بحلول عام  النهائية  املنتجات  من 

احلالية، فاإن تكلفة امل�شروع تبلغ حوايل 24 مليار ريال.

الفو�شفاتية  لالأ�شمدة  املتكاملة  الإنتاج  �شل�شلة  �شاعدت  وقد 

يف اأن ت�شبح �شركة )معادن( اأحد اأقل املنتجني كلفة يف اإنتاج 

الأمونيا واأحادي وثنائي فو�شفات الأمونيوم يف العامل. اإل اأن 

وفرة املنتجات وانخفا�س الطلب يف الأ�شواق العاملية اأدى اإىل 

انخفا�س حاد يف اأ�شعار الأمونيا وثنائي فو�شفات الأمونيوم 

 ،%57 بن�شبة  الأمونيا  اأ�شعار  انخف�شت  اإذ  2016م،  عام  يف 

بن�شبة  الأمونيوم  فو�شفات  ثنائي  اأ�شعار  انخف�شت  بينما 

على  ب�شدة  اأثر  مما  2015م،  عام  مب�شتويات  مقارنة   %30

عائداتنا يف عام 2016م. فعلى الرغم من اأن اإنتاج م�شانعنا 

بنف�س  الأ�شمدة  اإنتاج  وثبات   %15 بن�شبة  ارتفع  الأمونيا  من 

بن�شبة  اإيراداتنا  على  اأثر  الأ�شعار  انخفا�س  اأن  اإل  الكمية، 

24% يف عام 2016م. 

تغذية  يف  اجلديد  اخلرباء  منجم  �شيبداأ  2017م  عام  ويف 

منطقة  يف  للفو�شفات  ال�شمال  وعد  معادن  �شركة  م�شانع 

احلدود ال�شمالية باملواد اخلام. كما جتري اأي�شًا م�شوحات 

اأخرى ملنجم حزم اجلالميد للفو�شفات لتح�شني درجة تركيز 

الفو�شفات يف مدخالت ال�شخور مل�شانعنا. كما �شينتج فريق 

دفعة  اأول  قريبًا  للفو�شفات  معادن  ب�شركة  املنتجات  تطوير 

جتريبية من �شماد )NP-S(، وهو عبارة عن �شماد يحتوي 

على النيرتوجني والفو�شفات بالإ�شافة للكربيت. 

بالرغم من حتديات الأ�شواق يف هذا العام 2016م، اإل اأننا 

اأمريكا  الدويل. ففي  وتواجدنا  اأ�شواقنا  تنويع  م�شتمرون يف 

اجلنوبية و�شرق اأفريقيا، اأكرث الأ�شواق العاملية منوًا، حققت 

)معادن( منوًا يف املبيعات بن�شبة و�شلت اإىل 200% مقارنة 

وبالتزامن مع ذلك، عززنا من ح�شتنا يف  املا�شي.  بالعام 

يف  الأمونيوم  فو�شفات  ثنائي  اأ�شمدة  اأ�شواق  اأكرب  الهند، 

العامل، من 13 اإىل %17.

املعادن ال�شناعية

تغذي �شركة »املعادن ال�شناعية« - اململوكة بالكامل ل�شركة 

بالكاولني  والعاملية  والإقليمية  املحلية  الأ�شواق   - )معادن( 

والبوك�شايت منخف�س الرتكيز واملغنيزيا الكاوية املتكل�شة.

البوك�شايت  وخام  الكاولني  خام  اإنتاج  عملياتنا  وت�شمل 

الزبرية  ه�شبة  من  الو�شطى  املنطقة  يف  الرتكيز  املنخف�س 

املغنزايت عايل اجلودة من منجم  وخام  يف منطقة حائل، 

وحمطته  حائل  مبنطقة  احلائط  حمافظة  يف  الغزالة 

تنتج  والتي  املنورة  باملدينة  ال�شناعية  املدينة  يف  الت�شغيلية 

املغنيزيا الكاوية املتكل�شة.

مرفق  ت�شغيل  من  2016م  العام  ال�شركة خالل  كما جنحت 

جديد، وهو فرن مبحور عامودي، ي�شتعمل لت�شنيع املغنيزيا 

Monoleth-( ال�شائبة  واحلراريات   )DBM )اخلامدة 

األف طن مرتي، وهما منتجان   32 تبلغ  ics( بطاقة �شنوية 

يف  املحلية  وال�شلب  احلديد  �شناعات  يغذيان  �شناعيان 

اململكة.

االأملنيوم 

تركز ا�شرتاتيجيتنا - حتى العام 2025م - املتعلقة باأعمال 

ت�شنيع واإنتاج الأملنيوم على الو�شول اإىل اأعـلى قيمة م�شافة 

الأملنيوم،  لت�شنيع  املرُتابط  التكاُملي  )معادن(  جُممع  من 

ال�شناعة  تلك  حداثة  باعتبار   العامل،  يف  نوعه  من  الأول 

ومن  وعلى )معادن(.  ال�شعودية  العربية  اململكة  على  ن�شبيًا 

خالل الربامج واملبادرات املوجهة واملُتوا�شلة لتحقيق التميز 

�شركات  تعمل  والتجاري،  والراأ�شمايل  الت�شغيلي  التناف�شي 

األأجنبي  �شريكها  مع  )معادن(  ل�شركة  التابعة  الأملنيوم 

منتجي  كاأحد  )معادن(  مركز  تعزيز  على  الكوا(  )�شركة 

الأملنيوم الأقل تكلفة على ُم�شتوى العامل. ومن هذا املنطلق، 

�شيت�شنى ل�شركة )معادن( املُناف�شة باقتدار وا�شتمرارية يف 

بيع منتجاتها يف الأ�شواق العاملية، كما ميكنها من ال�شتفادة 

من فر�س منو ال�شوق العاملية يف امل�شتقبل.

على  لالأملنيوم  ال�شرتاتيجية  معادن  اأعمال  وحدة  وتقوم 

مع  م�شرتكة  ا�شتثمارات  ثالثة  على  ال�شتثماري  ال�شراف 

والألومينا،  للبوك�شايت  معادن  �شركة  هي:  األكوا  �شركة 

حيث  للدرفلة،  معادن  و�شركة  لالأملنيوم،  معادن  و�شركة 

ال�شركات  هذه  من    %74.9 قدرها  ح�شة  )معادن(  متلك 

ال�شناعية بينما متلك �شركة الكوا 25.1% منها. بالإ�شافة 

ومعادن  ال�شحراء  �شركة  يف  ا�شتثمرت  )معادن(  اأن  اإىل 

الكاوية،  ال�شودا  مادة  اإنتاج  بغر�س  للبرتوكيماويات، 

ال�شناعية(  املُدخالت  )اأ�شا�شيات  الأ�شا�س  اللقيم  وهي 

لإنتاج  مادة الألومينا، من خالل �شراكة ُمنا�شفة مع �شركة 

ال�شحراء للبرتوكيماويات.

العام  - حتى  الأملنيوم  اإنتاج  لأعمال  ا�شرتاتيجيتنا  وتدرك  

منتجات  اأ�شعار  انخفا�س  من  الرغم  وعلى  اأنه    - 2025م 

اأن  اإل  م،   2016 العام  خالل  العاملية  الأ�شواق  يف  الأملنيوم 

توقعات ال�شناعة على املدى الطويل ل تزال مب�شرة وقوية، 

يقدمون  الذين  وامل�شنعني  للمنتجني  بالن�شبة  خ�شو�شًا 

اأ�شعارًا تناف�شية مبنية على تكلفة اأنتاج ُمناف�شة والذي تعمل 

)معادن( على حتقيقه.

اإنتاج م�شفاة  زيادة  الرتكيز على  الأملنيوم  �شركات  وا�شلت 

الألومينا ب�شكل ت�شاعدي، والتي تعترب الأوىل من نوعها يف 

بدء  اإىل  اأدى  اأفريقيا، مما  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

الت�شغيل التجاري بنجاح للم�شفاة يف 2 اأكتوبر 2016م، كما 

خالل  )معادن(  ل�شركة  التابعة  الأملنيوم  �شركات  توا�شل 

الفرتة القادمة زيادة اإنتاج م�شنع الدرفلة يف �شركة معادن 

للدرفلة ب�شكل ت�شاعدي.

لقد ات�شح اأن عام 2016م كان عام بناء القدرات؛ اإذ كيفت 

يف  القوية  التقلبات  ملواجهة  الت�شويقية  خططها  )معادن( 

القت�شادات والأ�شواق املحلية والعاملية. وقد عززنا تواجدنا 

ومبيعات منتجاتنا يف املناطق الرئي�شية امل�شتهلكة لالأملنيوم 

يف اململكة وحول العامل، واأحرزنا تقدمًا كبريًا يف الو�شول اإىل 

والعاملية.  والإقليمية  املحلية  الأ�شواق  يف  املحتملني  العمالء 

معادن  �شركة  منتجات  اأن  جند  2017م،  للعام  وبانتقالنا 

للدرفلة، من الألواح امل�شتخدمة يف اإنتاج علب الأملنيوم ومن 

تلك  امل�شتخدمة يف �شناعة ال�شيارات، قد اأخذت الريادة يف 

خططنا للت�شويق، جنبا اإىل جنب مع منتجاتنا الأخرى.

العاملية  الأ�شواق  يف  الأملنيوم  اأ�شعار  على  ال�شغوط  ظل  ويف 

الطبيعي  الغاز  اأ�شعار  وبتعديل  العر�س،  زيادة  عن  الناجم 

باململكة، وبالرغم من اأن الإجنازات مل تنعك�س على عائداتنا، 

ال�شرتاتيجية  معادن  اأعمال  وحدة  ومبادرات  برامج  اأن  اإل 

اأدت  للتميز  املوجهة  الأملنيوم  ب�شركات  واخلا�شة  لالأملنيوم 

اإىل: حت�شن ُنُظم  العمليات واأداء الت�شغيل، وزيادة الإنتاج، 

الكفاءة،  م�شتوى  وتعزيز  التكلفة،  وخف�س  املبيعات،  ورفع 

وحت�شني الأنظمة واأ�شاليب الإنتاج، ف�شاًل عن املحافظة على 

ال�شيولة النقدية وتوليدها.

الذهب ومعادن االأ�شا�س 

تتوىل وحدة الذهب ومعادن الأ�شا�س يف ال�شركة اإدارة اإنتاج 

وبيع الذهب والنحا�س والف�شة والزنك، وتبلغ ن�شبة الذهب 

وت�شع   .%19 النحا�س  ون�شبة   ،%81 للوحدة  العائدات  من 

ا�شرتاتيجية معادن 2025م فر�س منو كبرية للذهب ومعادن 

من  متنوعة  جمموعة  عرب  القادم،  العقد  خالل  الأ�شا�س 

الربامج الت�شغيلية املتميزة وامل�شروعات اجلديدة. 
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الذهب

تقوم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�شا�س، احدى ال�شركات 

�شتة  بت�شغيل  )معادن(،  ل�شركة  كاملة  ملكية  اململوكة 

ُبلغة،  الأمار،  الذهب،  مهد  الدويحي،  هي:  للذهب  مناجم 

املناجم  هذه  جمموع  اإنتاج  بلغ  وقد  وال�شوق.  خيربات  ال�شُ

عام 2016م حوايل 247 األف اأوقية، بزيادة ن�شبتها 50% عن 

العام 2015م. 

 

منجم  يف  الإنتاج  زيادة  ال�شركة  وا�شلت  2016م،  عام  ويف 

الدويحي، حيث متكنت من جتاوز التحديات الت�شغيلية التي 

ترتبط دائمًا بامل�شاريع اجلديدة، يف املناطق النائية، وُيعترب 

منجم الدويحي اأكرب مناجم الذهب لدى ال�شركة. 

لتطوير  اجلدوى  درا�شة  ا�شتكمال  على  ال�شركة  تعمل  كما 

م�شروعي من�شورة وم�شرة، وجُترى عليها حاليًا مراجعة من 

قبل بيوت خربة فنية م�شتقلة.

وقد اأدت مراجعة اأعمال الذهب ومعادن الأ�شا�س اإىل حتقيق 

زيادة يف النتاج وخف�س يف التكاليف.

 

النحا�س

تركز )معادن( على تطوير اأعمالها املتعلقة مبعادن الأ�شا�س، 

العربية  اململكة  فلدى  والزنك.  النحا�س  معدين  خ�شو�شًا 

تقوم  الأ�شا�س،  معادن  من  كبرية  معدنية  موارد  ال�شعودية 

الفر�س ال�شتثمارية واجلدوى  )معادن( بدرا�شاتها وتقييم 

القت�شادية منها وتركز اأي�شًا على التميز الت�شغيلي. 

م�شروعهما  للذهب  باريك  و�شركة  )معادن(  اأن�شاأت 

واإن�شاء  لتطوير  للنحا�س(؛  باريك  امل�شرتك، )�شركة معادن 

منجم النحا�س اجلديد يف جبل �شايد، وبداأت �شركة معادن 

من  يوليو  يف  التجارية   الت�شغيلية  عملياتها  للنحا�س  باريك 

التجريبي،  الت�شغيل  من  الأوىل  ال�شنة  ويف  2016م.  عام 

امل�شتهدف،  فاقت  �شنوية  مبيعات  اجلديدة  ال�شركة  حققت 

وجنحت يف خف�س تكاليف الت�شغيل، وحتقيق وفورات نقدية.

 

وتقوم �شركة معادن باريك للنحا�س ببيع مركزات النحا�س 

وتخدم  النحا�س.  وق�شبان  النحا�س  فلز  لإنتاج  للم�شاهر، 

هذه املنتجات اأكرث من 800 �شركة �شغرية ومتو�شطة عاملة 

يف ال�شناعات التحويلية وقطاع الكهرباء. 

 �شركة معادن للبنية التحتية

ال�شناعية  العمليات  التحتية  للبنية  معادن  �شركة  ت�شاند 

التي تقوم بها �شركة )معادن( يف مدينة اخلري لل�شناعات 

الإ�شكان  خدمات  وتوفر  املرافق  تدير  فهي  التعدينية، 

ملوظفيها، وقيامها بالإ�شراف على اإن�شاء جممعات �شكنية يف 

مناطق ال�شركة ال�شناعية. 

�شركة  اأ�شبحت  امل�شرتكة  اخلدمات  قطاع  ا�شتحداث  وبعد 

معادن للبنية التحتية جزءًا من تلك اخلدمات؛ مما اأدى اإىل 

ظهور منوذج اأعمال جديد مكننا من خف�س نفقات الت�شغيل، 

عمليات  حققت  وقد  الكفاءة.  من  اأعلى  م�شتويات  وحتقيق 

واخلدمات  والإجراءات  للنظم  ال�شل�شة  والندماج  النتقال 

عام  يف  ال�شركة  حققتها  التي  النجاحات  اأف�شل  اللوج�شتية 

م�شتويات  ثبات  على  عملنا  النتقال،  فرتة  وخالل  2016م. 

اإدارة  نفقات  وخف�س  ملوظفينا  املقدمة  واخلدمات  اجلودة، 

املرافق وعمليات التموين.

اال�شتك�شاف

ب�شورة عامة فقد اأدى انخفا�س اأ�شعار املعادن اإىل انخفا�س 

الأو�شاع،  لهذه  ووفقًا  العامل،  حول  ال�شتك�شاف  ميزانيات 

الأعمال  لنتائج  تف�شيلية  بدرا�شة  ال�شركة  قامت  فقد 

اخلم�س  مدى  على  )معادن(  بها  قامت  التي  ال�شتك�شافية 

�شنوات ال�شابقة با�شتخدام التطبيقات والنظريات احلديثة 

واأنظمة املعلومات اجلغرافية وال�شت�شعار عن بعد، وتوظيف 

و�شائل ال�شتك�شاف اجليوكيميائية واجليوفيزيائية، واأعمال 

املواقع  من  للكثري  املعدين  املحتوى  لتقييم  والتنقيب  احلفر 

يف  �شي�شاهم  والذي  التطبيقية،  املمار�شات  لأف�شل  وفقًا 

ملواكبة  احتياطياتها؛  يف  املتنامية  )معادن(  حاجة  تلبية 

الذهب  ملعدن  بالن�شبة  خ�شو�شًا  2025م،  ا�شرتاتيجيتها 

ومعادن الأ�شا�س، كما نحتاج ملزيد من التطوير يف مناجمنا 

وا�شتجابة  املنتجات.  وتنويع  النمو  على  للحفاظ  احلالية 

لذا  الحتياطيات،  من  مزيدًا  تتطلب  التي  العمل  حلاجة 

القائمة  املواقع  على  تركز  لال�شتك�شاف  خططًا  و�شعنا 

تطلعنا عن فر�س خارجية،  واملواقع اجلديدة، متزامنة مع 

وال�شتفادة من تراخي�س التنقيب احلالية، و�شعينا الدوؤوب 

للح�شول على تراخي�س جديدة.

يف عام 2016م، ر�شدت )معادن( 73 مليون ريال ل�شتك�شاف 

والبوك�شايت،  والبوتا�شيوم،  الفو�شفات،  عن  للتنقيب  مواقع 

ومتتلك  واملغني�شيوم.  والكاولني  والنحا�س،  والذهب، 

األف   47 عن  تقل  ل  م�شاحتها  ا�شتك�شاف  رخ�س  )معادن( 

مرت مربع من الأرا�شي، ولأن )معادن( تويل اأولوية ق�شوى 

جهودًا  تبذل  فاإنها  وال�شالمة،  وال�شحة  البيئة،  لق�شايا 

خلف�س اأي تاأثري لعمليات الت�شغيل على املوظفني، اأو املجتمع 

ال�شتك�شاف  ملواقع  دورية  مراجعات  جتري  كما  والبيئة. 

والإجراءات  )معادن(  للوائح  متامًا  متتثل  اأنها  من  للتاأكد 

التي و�شعتها يف هذا الإطار.

عام  يف  ال�شتك�شاف  خيارات  مراجعة  )معادن(  و�شتوا�شل 

تنفيذها  يجري  التي  الربامج  على  الرتكيز  مع  2017م، 

والفر�س اجلديدة. كما نقوم حاليًا بتقييم اأكرث من 28 هدفًا 

من املواقع التي حددناها للعمل بها يف العام  2017م.
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احلوكمة واملخاطر
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احلوكمة واملخاطر وااللتزام

توا�شل �شركة )معادن( ك�شركة تعدين عاملية رائدة لتعزيز 

براجمها املتعلقة باحلوكمة واملخاطر واللتزام. وبينما تلتزم 

ال�شركة بتطبيق لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة 

ال�شوق املالية، ت�شعى اأي�شًا للتمّيز عن غريها بقيا�س تقدمها 

مقارنة مع اأنظمة ولوائح �شناعة التعدين املعمول بها دوليًا.

وقد طورت ال�شركة اآليات مكتوبة ومعايري واإجراءات وا�شحة 

وجميع  امل�شاهمني  تطلعات  يحقق  مبا  جهودها  لتوجيه 

التزام  اأ�ش�س  والنزاهة  ال�شفافية  وتعترب  امل�شالح.  اأ�شحاب 

)معادن( باحلوكمة.

احلوكمة

ي�شرف جمل�س الإدارة على التزام ال�شركة مبعايري احلوكمة 

اإدارة  وتعمل  املالية،  ال�شوق  هيئة  عن  ال�شادرة  واللوائح 

وجلانها  التنفيذية  الإدارة  مع  بالتن�شيق  واللتزام  احلوكمة 

على مراجعة وحتديث �شيا�شات احلوكمة واملمار�شات، وذلك 

بهدف تعزيز النزاهة وال�شفافية واللتزام.

مدى التزام ال�شركة بتطبيق مواد احلوكمة

رقم املادة وفق الئحة حوكمة ال�شركات
االلتزام 

الكامل

التزام 

جزئي

عدم 

التزام
ال�سرح

•الثالثة: احلقوق العامة للم�شاهمني1

•الرابعة: ت�شهيل ممار�شة امل�شاهمني حلقوقهم وح�شولهم على املعلومات 2

•اخلام�شة: حقوق امل�شاهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة 3

•ال�شاد�شة: حقوق الت�شويت4

ال�شاد�شة،  املادة  من  )ب(  الفقرة  با�شتثناء 

الرتاكمي،  الت�شويت  اأ�شلوب  باتباع  املتعلقة 

اإذ ت�شعى ال�شركة لتعديل نظامها الأ�شا�شي يف 

اأقرب جمعية لاللتزام بذلك.

•ال�شابعة: حقوق امل�شاهمني يف اأرباح الأ�شهم5

•الثامنة: ال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة بالإف�شاح6

•التا�شعة: الإف�شاح يف تقرير جمل�س الإدارة7

•العا�شرة: الوظائف الأ�شا�شية ملجل�س الإدارة8

•احلادية ع�شرة: م�شوؤوليات اأع�شاء جمل�س الإدارة9

•الثانية ع�شرة: تكوين جمل�س الإدارة10

•الثالثة ع�شرة: جلان جمل�س الإدارة وا�شتقالليتها11

•الرابعة ع�شرة: جلنة املراجعة12

•اخلام�شة ع�شرة: جلنة الرت�شيحات واملكافاآت13

•ال�شاد�شة ع�شرة: اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال14

•ال�شابعة ع�شرة: مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة وتعوي�شاتهم15

•الثامنة ع�شرة: تعار�س امل�شالح يف جمل�س الإدارة16

اأع�شاء جمل�س االإدارة

ت�شنيف الع�شويةا�شم الع�شو

رئي�س جمل�س الإدارة – غري تنفيذيمعايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح 

ع�شو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي معايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز 

ع�شو جمل�س الإدارة- غري تنفيذي�شعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�شى 

ع�شو جمل�س الإدارة - غري تنفيذي�شعادة ال�شيدة لبنى بنت �شليمان العليان 

ع�شو جمل�س الإدارة - غري تنفيذي�شعادة املهند�س عبداهلل بن اإبراهيم ال�شعدان 

ع�شو جمل�س الإدارة - م�شتقل�شعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�شديري 

ع�شو جمل�س الإدارة - م�شتقل�شعادة املهند�س عزام بن يا�شر �شلبي 

ع�شو جمل�س الإدارة - م�شتقل�شعادة الدكتور جان لو �شامو 

ع�شو جمل�س الإدارة - تنفيذي�شعادة املهند�س خالد بن �شالح املديفر 

دور جمل�س االإدارة

على  والإ�شراف  ال�شركة  باإدارة  القيام  الإدارة  جمل�س  يتوىل 

املهام املتعلقة بـاحلوكمة واملخاطر واللتزام املو�شحة يف نظام 

ال�شركة الأ�شا�شي، ومن اأبرزها:

والأهداف 	• ال�شرتاتيجية  اخلطط  على  املوافقة 

الرئي�شية لل�شركة واآليات تطبيقها.

الت�شغيلي، 	• التنفيذ  ومراقبة  الأداء  اأهداف  و�شع 

والإ�شراف على الأداء ال�شامل لل�شركة. 

املوافقة على البيانات املالية الف�شلية والقوائم املالية 	•

اخلتامية.

الرقابة 	• باأنظمة  اخلا�شة  واللوائح  ال�شيا�شات  و�شع 

الداخلية، والإ�شراف على اللتزام بها.

احرتام 	• ت�شمن  التي  والإجراءات  ال�شيا�شات  و�شع 

عن  بالإف�شاح  والتزامها  واللوائح  لالأنظمة  ال�شركة 

واأ�شحاب  والدائنني  للم�شاهمني  اجلوهرية  املعلومات 

امل�شالح الآخرين.

تعيني الرئي�س التنفيذي ونواب الرئي�س.	•
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عدد اجتماعات جمل�س االإدارة التي عقدت خالل ال�شنة املالية 2016م، و�شجل ح�شور االجتماعات:

اأ�شم الع�شو
123456789

2016/12/21م2016/12/01م2016/10/05م2016/06/26م2016/05/13م12//2016/05م2016/04/28م2016/03/07م2016/1/20م

معايل املهند�س خالد بن 

عبدالعزيز الفالح
√√√√√√√

معايل الأ�شتاذ �شليمان بن 

عبدالرحمن القويز
√√√√√√√√√

�شعادة املهند�س عبداهلل 

بن حممد العي�شى

√√√√√√√

�شعادة ال�شيدة لبنى بنت 

�شليمان العليان

√√√-√√√

�شعادة املهند�س عبداهلل 

بن اإبراهيم ال�شعدان

√√√√√√-

�شعادة الدكتور زياد بن 

عبدالرحمن ال�شديري

√√√√√√√√√

�شعادة املهند�س عزام بن 

يا�شر �شلبي

√√√√√√√

�شعادة الدكتور جان لو 

�شامو

√√√-√√√

�شعادة املهند�س خالد بن 

�شالح املديفر

√√√√√√√√√

*�شعادة املهند�س عبداهلل 
بن �شيف ال�شيف

√√

**معايل الأ�شتاذ حممد 
بن عبداهلل اخلرا�شي

√√

**�شعادة الأ�شتاذ من�شور 
بن �شالح امليمان

-√

**�شعادة املهند�س خالد 
بن حمد ال�شناين 

√√

**�شعادة املهند�س �شلطان 
بن جمال �شاويل 

√√

*�شعادة املهند�س 
عبدالعزيز بن عبداهلل 

ال�شقري 

-√

* تقدم الع�شو با�شتقالته لظروف خا�شة، وذلك بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م، على اأن ت�شري ال�شتقالة اعتبارًا من تاريخ تقدميها.
** قرر جمل�س اإدارة ال�شندوق ا�شتبدال ممثلي الدولة، على اأن ي�شري ال�شتبدال اعتبارًا من تاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م.

التي  املجل�س  اجتماعات  وعدد  املجل�س،  جلان  يف  وم�شاهمتهم  ع�شويتهم،  وت�شنيف  املجل�س،  اأع�شاء  اأ�شماء 

ح�شرها، وع�شويتهم يف جمال�س اإدارات اأخرى:

ا�شم الع�شو
ت�شنيف 

الع�شوية

ع�شوية جمال�س اإدارات ال�شركات 

امل�شاهمة املدرجة واملغلقة االأخرى

ع�شوية اللجان يف 

)معادن(

عدد اجتماعات 

املجل�س التي 

ح�شرها

رئي�س جمل�س اإدارة اأرامكو ال�شعوديةغري تنفيذيمعايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح

اللجنة التنفيذية، جلنة 

الرت�شيحات واملكافاآت

7

معايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن 

القويز

غري تنفيذي

البنك ال�شعودي الفرن�شي، �شركة ح�شانة 

ال�شتثمارية، ملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار 

ال�شناع، .�شركة احتاد الت�شالت )موبايلي(.

9اللجنة التنفيذية

غري تنفيذي�شعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�شى

بنك الريا�س، �شركة دور لل�شيافة، �شركة 

احتاد الت�شالت )موبايلي(، ال�شركة ال�شعودية 

لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك(.

جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت

7

غري تنفيذي�شعادة ال�شيدة لبنى بنت �شليمان العليان

البنك ال�شعودي الهولندي، �شركة �شلمربجر  

)Schlumberger(

جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت

6

�شعادة املهند�س عبداهلل بن اإبراهيم 

ال�شعدان

غري تنفيذي

رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اأرامكو للتجارة، رئي�س 

جمل�س اإدارة �شركة ينبع اأرامكو �شينوبك للتكرير 

)S-Oil( شركة� ،)يا�شرف(

اللجنة التنفيذية، جلنة 

املراجعة

6

�شعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن 

ال�شديري

ل يوجدم�شتقل

جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت

9

م�شتقل�شعادة املهند�س عزام بن يا�شر �شلبي

احلفر العربية، �شاجنل العاملية ال�شعودية، طاقة 

اآر�شر

7جلنة املراجعة

م�شتقل�شعادة الدكتور جان لو �شامو
)Safran( جمموعة �شافران

6اللجنة التنفيذية

بنك اخلليج الدويلتنفيذي�شعادة املهند�س خالد بن �شالح املديفر

اللجنة التنفيذية، جلنة 

الرت�شيحات واملكافاآت

9

�شركة اإعمار الظهرانم�شتقل*�شعادة املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف

اللجنة التنفيذية، جلنة 

الرت�شيحات واملكافاآت

2

**معايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل 
اخلرا�شي

غري تنفيذي

ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية 

)�شابك(، �شركة ال�شتثمارات الرائدة

اللجنة التنفيذية، جلنة 

املراجعة

2

غري تنفيذي**�شعادة الأ�شتاذ من�شور بن �شالح امليمان

البنك الأهلي التجاري، �شركة الأهلي املالية، 

ال�شركة ال�شعودية لال�شتثمار )�شنابل(

جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت

1

2جلنة املراجعةل يوجدغري تنفيذي**�شعادة املهند�س خالد بن حمد ال�شناين

2اللجنة التنفيذيةل يوجدغري تنفيذي**�شعادة املهند�س �شلطان بن جمال �شاويل

*�شعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل 
ال�شقري

1اللجنة التنفيذيةل يوجدم�شتقل

* تقدم الع�شو با�شتقالته لظروف خا�شة، وذلك بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م، على اأن ت�شري ال�شتقالة اعتبارًا من تاريخ تقدميها.
** قرر جمل�س اإدارة ال�شندوق ا�شتبدال ممثلي احلكومة، على اأن ي�شري ال�شتبدال اعتبارًا من تاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م.
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اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة 

اجلمعية  من  املعتمد  للحوكمة  العام  الإطار  لوثيقة  طبقًا 

عن  منبثقة  جلان  ت�شكيل  الإدارة  ملجل�س  يحق  العمومية، 

عملها.  لئحة  يف  حمددة  �شالحيات  ذات  الإدارة  جمل�س 

املراجعة،  جلنة  التالية:  اللجان  الإدارة  جمل�س  من  وينبثق 

ولكل  التنفيذية.  واللجنة  واملكافاآت،  الرت�شيحات  وجلنة 

لها،  املوكلة  املهام  مبوجبها  تتحدد  التي  �شالحياتها،  جلنة 

ومدتها، واأ�شلوب عملها، وعلى كل جلنة اأن تقدم تقريرًا عن 

اأعمالها للمجل�س يف الوقت املنا�شب وبكل �شفافية. وت�شاعد 

تلك اللجان جمل�س الإدارة يف تنفيذ مهامه وم�شوؤولياته على 

نحو فّعال.

جلنة املراجعة

 

ت�شكيلها  تاريخ  منذ  اأعمالها  مزاولة  املراجعة  جلنة  بداأت 

ع�شويتها  وتتكون  �شنوات.   3 وملدة  2014/10/26م،  يف 

حاليًا من 5 اأع�شاء. وقد اأعيد ت�شكيل اللجنة مبا يتوافق مع 

التغريات يف ع�شوية املجل�س اعتبارًا من 28 اأبريل 2016م، 

اإبراهيم  بن  عبداهلل  املهند�س  من:  كاًل  املجل�س  عني  حيث 

�شلبي  يا�شر  بن  عزام  واملهند�س  للجنة،  رئي�شًا  ال�شعدان 

ع�شوًا، يف حني اأعفي املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز من 

ع�شوية اللجنة بناء على طلبه وذلك لظروفه اخلا�شة، وُعني 

املهند�س خالد بن حمد ال�شناين خلفًا عنه كع�شو من خارج 

الدورة  يف  �شلفه  مدة  املعني  الع�شو  ويكمل  الإدارة،  جمل�س 

احلالية للجنة، على اأن ت�شتمر ع�شوية كٍل من الأ�شتاذ وليد 

بن اإبراهيم �شكري، والأ�شتاذ مازن بن عبداهلل الفريح كما 

هي بدون تعديل حتى نهاية الدورة احلالية للجنة.

اأع�شاء جلنة املراجعة وعدد االجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م

اأ�شم الع�شو
123456

2016/12/04م2016/10/17م2016/07/18م2016/04/17م2016/03/01م2016/01/18م

√√√الأ�شتاذ عبداهلل بن اإبراهيم ال�شعدان

√√√�شعادة املهند�س عزام بن يا�شر �شلبي

√√√√√√*�شعادة املهند�س خالد بن حمد ال�شناين

√√√√√√�شعادة الأ�شتاذ وليد بن اإبراهيم �شكري

√√√√√√�شعادة الأ�شتاذ مازن بن عبداهلل الفريح

√√√*معايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي

√√√�شعادة املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز

* قرر جمل�س اإدارة ال�شندوق ا�شتبدال ممثلي الدولة، على اأن ي�شري ال�شتبدال اعتبارًا من تاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م.

ومن اأبرز مهام عمل جلنة املراجعة ما يلي:

درا�شة ال�شيا�شات املحا�شبية التي تتبناها ال�شركة.	•

بال�شركة، 	• الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  الإ�شراف 

التي  واملهام  الأن�شطة  اأداء  الكفاءة يف  ل�شمان حتقيق 

يكلفها بها جمل�س الإدارة.

الداخلية، 	• املراجعة  وتقارير  واإجراءات  خطة  مراجعة 

اأو  تعيني  ب�شاأن  الإدارة  جمل�س  اإىل  التو�شيات  ورفع 

اأتعابهم،  وحتديد  القانونني  املحا�شبني  خدمات  اإنهاء 

تقدمي  اأثناء  ا�شتقالليتهم  العتبار  بعني  الأخذ  مع 

التو�شيات. 

متابعة اأعمال املحا�شبني القانونيني واعتماد اأي اأن�شطة 	•

خارج نطاق اأعمال املراجعة املوكلة اإليهم اأثناء قيامهم 

املحا�شب  مالحظات  ومراجعة  املراجعة،  باأعمال 

القانوين على القوائم املالية.

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

منذ  ن�شاطاتها  مبزاولة  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  بداأت 

�شنوات.   3 وملدة  2014م،  اأكتوبر   26 يف  ت�شكيلها  تاريخ 

2016م على تعديل لئحة جلنة  العام  وقد وافق املجل�س يف 

 4 من  اللجنة  اأع�شاء  عدد  بزيادة  واملكافاآت  الرت�شيحات 

اإىل 5 اأع�شاء، وعلى �شوء ذلك اأعاد املجل�س ت�شكيل اأع�شاء 

يف  التغيريات  مع  يتوافق  مبا  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة 

ع�شوية املجل�س، حيث ُعني كٌل من: معايل املهند�س خالد بن 

العي�شى،  حممد  بن  عبداهلل  واملهند�س  الفالح،  عبدالعزيز 

والأ�شتاذة لبنى بنت �شليمان العليان اأع�شاء يف اللجنة، على 

اأن يتوىل معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح رئا�شة 

الدورة  يف  �شلفهم  مدة  املعينون  الأع�شاء  ويكمل  اللجنة، 

بن  زياد  الدكتور  من  كل  ع�شوية  وت�شتمر  للجنة،  احلالية 

عبدالرحمن ال�شديري واملهند�س خالد بن �شالح املديفر كما 

هي بدون تعديل حتى نهاية الدورة احلالية للجنة.

ومن اأبرز مهام عمل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ما يلي:

العمل 	• وخربات  والقدرات  للمهارات  ال�شنوية  املراجعة 

وامل�شاعدة يف  الإدارة،  لتعزيز قدرات جمل�س  املطلوبة 

واإعداد  املجل�س،  لع�شوية  املر�شحني  وتاأهيل  اختيار 

تقوم  كما  ال�شرورة.  عند  الأجل  طويلة  التعاقب  خطة 

املجل�س  يف  وال�شعف  القوة  جوانب  بتحديد  اللجنة 

واقرتاح معاجلة اأي ق�شور. 

التاأكد ب�شكل �شنوي من ا�شتقاللية الأع�شاء امل�شتقلني، 	•

اإذا  امل�شالح  يف  تعار�س  اأي  وجود  عدم  اأو  وجود  ومن 

كان الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة اأخرى. 

مراجعة واعتماد كامل التعوي�شات )الرواتبـ  البدلتـ  	•

الأ�شهم( جلميع املدراء التنفيذيني )الرئي�س التنفيذي 

ونوابه واملدراء التنفيذيني( ب�شكل �شنوي.

املوارد 	• واإجراءات  �شيا�شات  على:  واملوافقة  املراجعة 

الإحالل  وخطط  الإداري  التطوير  وبرامج  الب�شرية، 

)مبا  التقومي  واأهداف  التنفيذيني،  للمدراء  الوظيفي 

فيها موؤ�شرات الأداء( الواجب حتقيقها �شمن املكافاآت 

وبرامج التحفيز.

اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت وعدد االجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م

اأ�شم الع�شو
1234

2016/12/21م2016/10/05م2016/06/07م2016/02/21م

√√√معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
√√√�شعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�شى

√√√�شعادة ال�شيدة لبنى بنت �شليمان العليان
√√√√الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�شديري
√√√√�شعادة املهند�س خالد بن �شالح املديفر

√*�شعادة املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف
√**�شعادة الأ�شتاذ من�شور بن �شالح امليمان

* تقدم الع�شو با�شتقالته لظروف خا�شة، وذلك بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م، على اأن ت�شري ال�شتقالة اعتبارًا من تاريخ تقدميها.
** قرر جمل�س اإدارة ال�شندوق ا�شتبدال ممثلي احلكومة، على اأن ي�شري ال�شتبدال اعتبارًا من تاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م.
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اللجنة التنفيذية

ت�شكلت اللجنة التنفيذية يف تاريخ 26 اأكتوبر 2014م وملدة 3 

اأعاد املجل�س  اأع�شاء. وقد   6 �شنوات، وتتكون ع�شويتها من 

ت�شكيل ع�شوية اللجنة التنفيذية، حيث ُعنّي كل من: معايل 

عبداهلل  واملهند�س  الفالح،  عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�س 

يف  اأع�شاء  �شامو  لو  جان  والدكتور  ال�شعدان،  اإبراهيم  بن 

اللجنة، على اأن يتوىل معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز 

الفالح رئا�شة اللجنة، ويكمل الأع�شاء املعينون مدة �شلفهم 

معايل  من:  كل  ع�شوية  وت�شتمر  للجنة،  احلالية  الدورة  يف 

خالد  واملهند�س  القويز،  عبدالرحمن  بن  �شليمان  الأ�شتاذ 

اأوبراين كما هي بدون  بن �شالح املديفر والأ�شتاذ ريت�شارد 

تعديل حتى نهاية الدورة احلالية للجنة.

ومن اأبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية ما يلي: 

وتقدمي 	• ال�شركة،  واأهداف  ا�شرتاتيجيات  مراجعة 

للمجل�س بهذا اخل�شو�س، ومراجعة موازنة  تو�شياتها 

امل�شاريف  وموازنة  العمليات  وموازنة  العاملة،  القوى 

الراأ�شمالية. 

املالية 	• واخلطط  والعمليات  الأعمال  خطط  مراجعة 

املقرتحة، وتقدمي تو�شياتها للمجل�س بهذا اخل�شو�س. 

واكتمال 	• تنفيذ  حول  التقارير  وا�شتالم  الإ�شراف 

امل�شاريع والأعمال التو�شعية.

فيما 	• ال�شركة  يف  العمل  واإجراءات  �شيا�شات  مراجعة 

عدا ال�شيا�شات والإجراءات املحا�شبية.

اأع�شاء اللجنة التنفيذية وعدد االجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م

اأ�شم الع�شو
12

2016/08/30م2016/02/21م

√معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
√√معايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز
√�شعادة املهند�س عبداهلل بن اإبراهيم ال�شعدان

√�شعادة الدكتور جان لو �شامو 
√√�شعادة املهند�س خالد بن �شالح املديفر

√√�شعادة الأ�شتاذ ريت�شارد اأوبراين 
√* �شعادة املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف

√* �شعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شقري
-** �شعادة الأ�شتاذ �شلطان بن جمال �شاويل

* تقدم الع�شو با�شتقالته لظروف خا�شة، وذلك بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م، على اأن ت�شري ال�شتقالة اعتبارًا من تاريخ تقدميها.
** قرر جمل�س اإدارة ال�شندوق ا�شتبدال ممثلي الدولة، على اأن ي�شري ال�شتبدال اعتبارًا من تاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م.

و�شف للمالك الرئي�شيني يف اأ�شهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2016م

بداية العاما�شم من تعود له امل�شلحة
ن�شبة

امللكية
نهاية العام

ن�شبة

امللكية

�شايف التغري

خالل العام

ن�شبة

التغيري

0.00%500.00%50584.239.128%584.239.128�شندوق ال�شتثمارات العامة

0.00%7.990.00%7.9993.342.010%93.342.010املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية

0.004%7.4554.846%7.4587.116.161%87.061.315املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد

0.004%65.4454.846%65.44764.697.299%764.642.453املجموع

و�شف مل�شلحة اأع�شاء جمل�س االإدارة واأقربائهم يف اأ�شهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2016 م

نهاية العامبداية العاما�شم من تعود له امل�شلحة
�شايف التغري

خالل العام

ن�شبة التغري

خالل العام

0.00%13.19813.1980.00معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح

0.00%0.000.000.00معايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز

0.00%0.00100100�شعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�شى

0.00%0.000.000.00ال�شيدة لبنى بنت �شليمان العليان

0.00%0.000.000.00�شعادة املهند�س عبداهلل بن اإبراهيم ال�شعدان

0.00%9.3339.3330.00�شعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�شديري

0.00%6.6866.6860.00�شعادة املهند�س عزام بن يا�شر �شلبي

0.00%0.000.000.00�شعادة الدكتور جان لو �شامو

0.00%7.5797.5790.00�شعادة املهند�س خالد بن �شالح املديفر

0.00%1.2631.2630.00*�شعادة املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف

0.00%0.000.000.00**معايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي

0.00%2912910.00**�شعادة الأ�شتاذ من�شور بن �شالح امليمان

0.00%0.000.000.00**�شعادة املهند�س خالد بن حمد ال�شناين 

0.00%0.000.000.00**�شعادة املهند�س �شلطان بن جمال �شاويل 

)95.24(%1.050501.000*�شعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شقري 

* تقدم الع�شو با�شتقالته لظروف خا�شة، وذلك بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م، على اأن ت�شري ال�شتقالة اعتبارًا من تاريخ تقدميها.
** قرر جمل�س اإدارة ال�شندوق ا�شتبدال ممثلي احلكومة، على اأن ي�شري ال�شتبدال اعتبارًا من تاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م.
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و�شف مل�شلحة كبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�شهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف 2016/12/31م

نهاية العامبداية العاما�شم من تعود له امل�شلحة
�شايف التغري

خالل العام

ن�شبة التغري

خالل العام

0.00%0.000.000.00خالد بن �شامل الروي�س

0.00%0.000.000.00توم لوي�س والبوول

0.00%0.000.000.00يحيى بن حممد ال�شنقيطي

0.00%0.000.000.00دارن كري�شتوفر ديفي�س

0.00%0.000.000.00خليل بن اإبراهيم الوطبان 

)100(%63.1600.0063.160نبيل بن عبد العزيز الفريح

0.00%0.000.000.00ماجد بن يو�شف املقال

0.00%0.000.000.00ريا�س بن �شعد الن�شار

0.00%0.000.000.00علي بن �شعيد القحطاين

املكافاآت والتعوي�شات املدفوعة لكل من اأع�شاء جمل�س االإدارة 

وكبار التنفيذيني يف ال�شركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2016م 

اأع�شاء املجل�س التنفيذينيالبيان
اأع�شاء املجل�س غري التنفيذيني 

/ امل�شتقلني

خم�شة من كبار التنفيذيني ممن 

تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�شات، 

من بينهم الرئي�س التنفيذي 

�املدير املايل

10.352.346--الرواتب والتعوي�شات

245.0002.271.8763.161.068البدلت

852.610--املكافاآت الدورية وال�شنوية 

3.355.296--اخلطط التحفيزية

اأي تعوي�شات اأو مزايا عينية اأخرى 

تدفع ب�شكل �شهري اأو �شنوي 
--1.614.848

245.0002.271.87619.336.168الإجمايل

�شيا�شية توزيع االأرباح

يتم  اأنه  على  الأ�شا�شي  ال�شركة  نظام  من   44 املادة  تن�س 

جميع  خ�شم  بعد  لل�شركة  ال�شافية  ال�شنوية  الأرباح  توزيع 

امل�شروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التايل:

احتياطي 	• لتكوين  ال�شافية  الأرباح  10% من  ا�شتقطاع 

هذا  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  قانوين، 

مال  راأ�س  ن�شف  الحتياطي  بلغ  ما  متى  ال�شتقطاع 

ال�شركة.

يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س 	•

ال�شنوية  الأرباح  من  مئوية  ن�شبة  ا�شتقطاع  الإدارة 

لتكوين احتياطي قانوين اإ�شايف، وتخ�شي�شه لغر�س اأو 

اأغرا�س معينة تقررها اجلمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�شاهمني تعادل 	•

5% من راأ�س املال املدفوع. 

تخ�ش�س بعد ذلك مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة.	•

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة اإ�شافية 	•

من الأرباح.

تنفذها 	• التي  ال�شوابط  ا�شتيفاء  بعد  لل�شركة،  ويجوز 

وربع  �شنوية  ن�شف  اأرباح  توزيع  املعتمدة،  الوكالت 

�شنوية.

غري  العامة  للجمعية  بالتو�شية  الإدارة  جمل�س  تقدم  وقد 

 31 يف  املنتهي  املايل  العام  عن  اأرباح  توزيع  بعدم  العادية 

ومتويل  لبناء  )معادن(  اإكمال  ل�شتمرار  2016م؛  دي�شمرب 

م�شاريعها الأ�شا�شية، ووفقًا للظروف القت�شادية املتمثلة يف 

انخفا�س اأ�شعار �شلع ومنتجات ال�شركة يف ال�شوق العاملية. 

 

جدول اأعمال اجلمعية العامة 

اأو�شى جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد 

2017/01/19م، اجلمعية العامة باالآتي:

الت�شويت على تعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة با�شتبدال . 1

ممثلي احلكومة )غري تنفيذيني(: معايل الأ�شتاذ حممد 

�شالح  بن  من�شور  والأ�شتاذ   ، اخلرا�شي  عبداهلل  بن 

امليمان، والأ�شتاذ �شلطان بن جمال �شاويل، واملهند�س 

خالد بن حمد ال�شناين كاأع�شاء غري تنفيذيني بالآتية 

اأ�شماوؤهم: معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح،  

لبنى  وال�شيدة  العي�شى،  حممد  بن  عبداهلل  والأ�شتاذ 

اإبراهيم  بن  عبداهلل  والأ�شتاذ  العليان،   �شليمان  بنت 

املهند�س  هما  م�شتقلني  ع�شوين  وتعيني  ال�شعدان، 

عزام بن يا�شر �شلبي، والدكتور جان لو �شامو، بدًل من 

الع�شوين امل�شتقيلني وهما: املهند�س عبداهلل بن �شيف 

ال�شقري،  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  واملهند�س  ال�شيف، 

وفقًا ملا اأعلنت عنه ال�شركة يف ال�شوق املالية.

لل�شنة . 2 لل�شركة  املوحدة  املالية  القوائم  على  الت�شويت 

املالية املنتهية يف 2016/12/31م.

الت�شويت على تقرير مراجعي احل�شابات لل�شنة املالية . 3

املنتهية يف 2016/12/31م.

لل�شنة . 4 ال�شركة  اإدارة  جمل�س  تقرير  على  الت�شويت 

املالية املنتهية يف 2016/12/31م.

الت�شويت على تو�شية جمل�س اإدارة ال�شركة بعدم توزيع . 5

اأرباح عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م.

الت�شويت على تعيني مراجع ح�شابات خارجي من بني . 6

ح�شابات  ملراجعة  املراجعة  جلنة  قبل  من  املر�شحني 

والبيانات  2016م.  املالية  لل�شنة  اخلتامية  ال�شركة 

املالية الربع �شنوية، وحتديد اأتعابه.

اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة من امل�شوؤولية . 7

يف  املنق�شية  ال�شنة  خالل  لل�شركة  اإدارتهم  عن 

2016/12/31م.

وفقًا . 8 لل�شركة  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  على  املوافقة 

التجارة  وزارة  من  ال�شادر  ال�شرت�شادي  للنموذج 

وال�شتثمار.

للدورة . 9 املراجعة  جلنة  اأع�شاء  تعيني  على  الت�شويت 

2017/10/24م،  يف  تنتهي  والتي  للمجل�س  احلالية 

املهند�س عبداهلل بن  �شعادة  املر�شحني هم:  باأن  علمًا 

يا�شر  بن  عزام  املهند�س  و�شعادة  ال�شعدان،  اإبراهيم 

ال�شناين،  حمد  بن  خالد  املهند�س  و�شعادة  �شلبي، 

و�شعادة  �شكري،  اإبراهيم  بن  وليد  الأ�شتاذ  و�شعادة 

ال�شتاذ مازن بن عبداهلل الفريح.
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اف�شاحات جمل�س االإدارة

يقر جمل�س اإدارة ال�شركة باالآتي:

عدت بال�شكل ال�شحيح.	•
ُ
اأن �شجالت احل�شابات اأ

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ش�س �شليمة ونفذ بفاعلية.	•

موا�شلة 	• على  ال�شركة  قدرة  يف  يذكر  �شك  اأي  يوجد  ل  اأنه 

ن�شاطها.

تقر ال�شركة باالآتي:	•

ل يوجد اأي اأ�شهم اأو اأدوات دين �شادرة من ال�شركات التابعة.	•

التنفيذيني 	• وكبار  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عدا  فيما 

فئة  اأي  عن  ال�شركة  باإبالغ  �شخ�س  اأي  يقم  مل  واأقربائهم، 

اأ�شهم ذات الأحقية يف الت�شويت كما ن�شت عليه املادة 45 من 

قواعد الت�شجيل والإدراج ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية.

مل ت�شدر اأو متنح ال�شركة اأي اأدوات دين قابلة للتحويل، واأي 	•

اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�شابهة، 

خالل ال�شنة املالية.

مل ت�شدر ال�شركة اأو متنح اأي حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب 	•

اأدوات دين قابلة للتحويل، اأو اأوراق مالية تعاقدية، اأو مذكرات 

حق اكتتاب، اأو اأي حقوق م�شابهة.

مل تقم ال�شركة و�شركاتها التابعة باأي ا�شرتداد اأو �شراء اأو اإلغاء  	•

لأي اأدوات دين قابلة لال�شرتداد.

مع 	• ال�شركة  اأبرمتها  جوهرية  �شفقات  اأو  اأعمال  توجد  ل 

اأطراف ذات عالقة باملخالفة لأحكام نظام ال�شركة الأ�شا�س 

ونظام ال�شركات، ونظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية، ول 

توجد اأي اأعمال اأو عقود جوهرية كانت ال�شركة طرفًا فيها، 

اأو كانت فيها م�شلحة لأحد اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة اأو 

للرئي�س التنفيذي اأو للمدير املايل اأو لأي �شخ�س ذي عالقة 

باأي منهم. وقد اأف�شحت ال�شركة عن ع�شوية كاًل من معايل 

الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز والذي ي�شغل رئي�س 

جمل�س اإدارة البنك الفرن�شي، و �شعادة املهند�س عبداهلل بن 

حممد العي�شى والذي ي�شغل رئي�س جمل�س اإدارة بنك الريا�س، 

و�شعادة ال�شيدة لبنى بنت �شليمان العليان و التي ت�شغل ع�شوية 

جمل�س اإدارة البنك الأول. وعن ع�شوية �شعادة املهند�س خالد 

بن �شالح املديفر يف بنك اخلليج الدويل.

مل يقم اأي من اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني يف 	•

ال�شركة باأي تنازل عن اأي راتب اأو تعوي�س.

اأي حقوق يف 	• بالتنازل عن  ال�شركة  اأي من م�شاهمي  مل يقم 

الأرباح.

مل يت�شمن تقرير املحا�شب القانوين اأي حتفظات على القوائم 	•

املالية ال�شنوية، ومل يقم املحا�شبون اخلارجيون باأي خدمات 

خارجة عن ن�شاط املراجعة اإل للزكاة و�شريبة الدخل، التي 

املعايري  بح�شب  واملو�شوعية  ال�شتقالل  مبداأ  على  توؤثر  ل 

ال�شعودية املعتمدة.

قبل 	• القانوين  املحا�شب  با�شتبدال  الإدارة  جمل�س  يو�ِس  مل 

انتهاء الفرتة املعني لتغطيتها.

مل ُتفر�س على ال�شركة اأي عقوبات اأو جزاءات اأو قيد احتياطي 	•

من اجلهات الرقابية والتنظيمية والإ�شرافية والق�شائية.

�شيا�شة املحا�شبة

ل توجد فروقات عن متطلبات ومعايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة 

ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.

تطورات خطة التحول اإىل املعايري الدولية للتقارير 

املالية:

اعتمدت ال�شركة خطة حتول لتطبيق املعايري الدولية للتقارير . 1

تبني  اخلطة  هذه  ت�شمنت  حيث  2015م،  اأكتوبر  يف  املالية 

دي�شمرب  يف  اعتمادها  مت  والتي  جديدة  حما�شبية  �شيا�شات 

2016م.

للمعايري  التحول  يف  خربة  ذو  خارجي  م�شت�شار  )معادن(  عينت 

الدولية للتقارير املالية يف يونيو 2015م للم�شاعدة يف تنفيذ خطة 

 gap( التحول. وقد ت�شمنت هذه امل�شاعدة اإجراء حتليل الفجوة

التغيريات  وتقييم  املحا�شبية  ال�شيا�شات  ومراجعة   ،)analysis
املطلوبة يف النظم املحا�شبية لل�شركة، والتدريب.

للمعايري . 2 التحول  خطة  لإدارة  داخلي  فريق  ال�شركة  �شكلت 

الدولية للتقارير املالية ومراحل تنفيذها.

التحول . 3 ال�شركة يف عملية  التي واجهتها  التحديات  اأكرب  من 

لبع�س  الثابتة  الأ�شول  مكونات  حتديد  اإىل  احلاجة  كانت 

�شركات )معادن(؛ نظرا لكرب حجم وتعقيد عملياتها. ولذلك 

فقد عينت ال�شركة م�شت�شارين خارجيني ا�شافيني للقيام بهذا 

العمل، ومت النتهاء من معاجلة هذه التحديات بنجاح.

لالأر�شدة . 4 املايل  املركز  قائمة  اإعداد  حاليًا  ال�شركة  تتوقع 

للربع  املالية  والقوائم  2016م  يناير   1 يف  كما  الفتتاحية 

املالية يف  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقا  2016م،  الأول من 

30 نوفمرب 2016م؛ نظرًا ل�شتغراق عمليات حتديد مكونات 

و�شيتم  لها،  متوقعًا  كان  عما  اإ�شافيًا  وقتًا  الثابتة  الأ�شول 

لل�شركة  املالية  القوائم  يف  املقارنة  لأغرا�س  عنها  الإف�شاح 

للربع الأول 2017م.

املخاطر 

�شيا�شة اإدارة املخاطر

اأن�شطتها  يف  دجمها  هي  املخاطر  اإدارة  يف  معادن  ر�شالة 

وثقافة  ال�شرتاتيجية،  القرار  �شنع  وعمليات  اليومية، 

املخاطر  بني  مقبول  توازن  وجود  ل�شمان  وذلك  ال�شركة؛ 

واملكا�شب اأثناء �شعينا لتحقيق روؤيتنا. ت�شتخدم �شركة معادن 

املوؤ�ش�شية،  عملية مكونة من �شبع مراحل لإدارة خماطرها 

لو�شع  ومنتظمة  منطقية  طريقة  العملية  هذه  وتقدم 

ومعاجلتها  وتقييمها  وحتليلها  وحتديدها  للمخاطر  �شياق 

ومراقبتها والإبالغ عنها وذلك بطريقة ت�شمح ل�شركة معادن 

املنا�شب  الوقت  يف  وال�شتجابة  منا�شبة  قرارات  باتخاذ 

التي  الفر�س  اغتنام  مع  حدوثها  حال  والفر�س  للمخاطر 

امل�شتخدمة  العمليات  وتظهر  تناف�شية.  ميزة  لل�شركة  توفـر 

معيار الأيزو 31000 ملبادئ واإر�شادات اإدارة املخاطر )اآيزو 

وترتيب  املخاطر  بتقييم  معادن  تقوم  لذا   .)31000:2009

الإدارة،  من  املنا�شب  امل�شتوى  ح�شب  وتقييمها  اأولوياتها، 

املحتملة.  للمخاطر  والتعر�س  املخاطر  لت�شنيف  ووفقا 

جميع  يف  والإجراءات  والعمليات  ال�شيا�شات  تطوير  ويتم 

الأعمال  ال�شرتاتيجية/وحدات  الأعمال  الإدارات ووحدات 

ال�شاملة  ال�شيا�شة  ح�شب  الأم  وال�شركة  التابعة  وال�شركات 

�شنويا  ال�شيا�شات  تلك  وتراجع  معادن.  يف  املخاطر  لإدارة 

ال�شركاء،  جميع  م�شالح  مع  توافقها  ا�شتمرار  من  للتاأكد 

اللتزامات  اأن  ل�شركة معادن من  التنفيذية  الإدارة  وتتاأكد 

الواردة يف �شيا�شة اإدارة املخاطر تنفذ حاليا وبا�شتمرار.

اأوال: املخاطر الت�شغيلية:

هناك خماطر حتيط بعلميات الت�شغيل، من اأبرزها:

املواد 	• توفر  ا�شتمرارية  على  ال�شركة  عمليات  اعتماد 

اخلام والطاقة واملياه وا�شتقرار اأ�شعارها.

املخاطر املرتبطة بو�شائل النقل وال�شحن وكفاءتها.	•

املخاطر املتعلقة بال�شعوبات الت�شغيلية التي توؤثر على 	•

الإنتاج.

خماطر التنفيذ املرتبطة باأعمال التنقيب والتطوير.	•

للنتائج 	• امل�شرتكة  الئتالف  م�شاريع  حتقيق  عدم 

املحددة لها.

عدم توفر روؤو�س الأموال املطلوبة لتمويل خطط اأعمال 	•

وا�شتثمارات ال�شركة.

خماطر احل�شول على التمويل، وتقلب اأ�شعار الفائدة.	•

توفر احلوافز احلكومية الداعمة للتنمية ال�شناعية يف 	•

اململكة.

بالتزاماتها 	• ال�شركة  مع  املتعاقدة  الأطراف  اإخالل 

التعاقدية. 

رخ�س 	• ب�شروط  اللتزام  على  ال�شركة  مقدرة  عدم 

الأخرى  النظامية  والرتاخي�س  والتنقيب  التعدين 

و�شحبها اأو تعليقها.

اللتزام بالأنظمة واملعايري البيئية.	•

وم�شاريع 	• اأعمال  يف  اإيجابي  منو  حتقيق  يف  ال�شتمرار 

ال�شركة امل�شتقبلية.

وا�شتقطاب 	• العليا  الإدارة  اأع�شاء  على  املحافظة 

املوظفني املوؤهلني.

كفاية التغطية التاأمينية.	•

الأمانة 	• اإ�شاءة  مكافحة  يف  الداخلية  ال�شوابط  جناح 

وال�شرقة والحتيال.

املخاطر املتعلقة بامل�شاريع اجلديدة.	•

خماطر تركيز العمالء ملنتج فو�شفات ثنائي الأمونيوم.	•

خماطر تتعلق بالدعاوى القانونية والتنظيمية.	•

الربط الزكوي وت�شريعات الهيئة العامة للزكاة والدخل.	•

خماطر اأمن املعلومات والقر�شنة.	•

ثانيًا: املخاطر املتعلقة بال�شوق

التغريات يف �شوق ال�شلع املعدنية عامة.	•

ثنائي 	• )فو�شفات  الأ�شمدة  �شوق  يف  التغريات 

الأمونيوم(.

التغريات يف �شوق الأمونيا.	•

التغريات يف �شوق الألومنيوم.	•

التغريات يف �شوق الذهب.	•

املخاطر املتعلقة بالقت�شاد ال�شعودي والعاملي.	•

املناف�شة.	•

البيئة النظامية.	•

ثالثًا: املخاطر املالية

وفقًا  املالية  املخاطر  عن  التام  بالإف�شاح  ال�شركة  تلتزم 

للمحا�شبني  ال�شعودية  الهيئة  عن  ال�شادرة  للقواعد 

تتعر�س  حيث  املالية.  القوائم  يف  واملف�شلة  القانونيني، 

ال�شوق  كمخاطر  خمتلفة:  مالية  ملخاطر  املجموعة  اأن�شطة 

العادلة،  القيمة  خماطر  العمالت،  خماطر  )وت�شمل 
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وخماطر اأ�شعار العمولت وخماطر اأ�شعار ال�شلع(، وخماطر 

املخاطر  اإدارة  برنامج  ويركز  ال�شيولة  وخماطر  الئتمان 

الأ�شواق  يف  املتوقعة  غري  الأحداث  على  للمجموعة  العامة 

املحتملة  العك�شية  التاأثريات  من  التقليل  اإىل  وي�شعى  املالية 

على الأداء املايل للمجموعة.

ومن اأبرز املخاطر التي توؤثر على النتائج املالية ما يلي: 

خماطر العمالت

تغريات  يف  الناجتة  اخل�شارة  يف  العمالت  خماطر  تتمثل 

)معادن(  معامالت  وتتم  الأجنبية  العمالت  �شرف  اأ�شعار 

لقد مت  الأمريكي  والدولر  ال�شعودي  بالريال  اأ�شا�شي  ب�شكل 

 1994 عام  منذ  الأمريكي  بالدولر  ال�شعودي  الريال  ربط 

وتعتقد الدارة باأن خماطر العمالت لي�شت جوهرية.

خماطر اأ�شعار العموالت 

يف  التغريات  بتاأثري  تتعلق  متعددة  ملخاطر  التعر�س  متثل 

املايل  املركز  قائمة  ال�شوق على  ال�شائد يف  العمولت  اأ�شعار 

والتدفقات النقدية للمجموعة. اإن خماطر اأ�شعار العمولت 

على )معادن( تنتج ب�شكل رئي�شي من ال�شتثمارات ق�شرية 

الأجل والقرو�س طويلة الأجل، والتي لها اأ�شعار عمولة عائمة 

)معادن(  تراقب  حيث  دوري  ب�شكل  مراجعتها  يتم  والتي 

التقلبات يف اأ�شعار العمولت.

يف  كما  للمجموعة  القائم  الدين  ر�شيد  �شايف  اإىل  ا�شتنادا 

31 دي�شمرب 2016م، فاإن التغري بن�شبة 1% يف معدل العمولة 

بالدولر الأمريكي على اأ�شا�س ليبور والريال ال�شعودي على 

اأ�شا�س �شايبور  �شيوؤثر على �شايف دخلها ال�شنوي مببلغ قدره 

مليون   408  :2015 دي�شمرب   31( �شعودي  ريال  مليون   470

العام  خالل  ثابتة  تبقى  لن  الر�شدة  هذه  �شعودي(.  ريال 

2017 ب�شبب ال�شحب وال�شداد للت�شهيالت طويلة الأجل.

خماطر االئتمان

متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته 

تتعر�س  والت�شبب يف تكبد الطرف الخر خ�شارة مالية. وقد 

الت�شغيلية  ن�شاطاتها  خالل  يف  الئتمان  ملخاطر  ال�شركة 

يتم  لذلك  التجارية(.  املدينة  بالذمم  يتعلق  مبا  )خ�شو�شًا 

اأن�شطتها  خالل  ومن  املبيعات  ت�شليم  بتاريخ  النقد  حت�شيل 

التمويلية التي ت�شتمل على الودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية. حيث تو�شع حدود الئتمان لكل العمالء اعتمادًا على 

التجارية  املدينة  الذمم  وتراقب  داخلي  ائتماين  ت�شنيف 

بالئتمان  تتعلق  م�شاكل  اأية  وترفع  منتظمة  ب�شورة  القائمة 

لالإدارة العليا كما يتم اإيداع النقد وال�شتثمارات ق�شرية الأجل 

ب�شورة عامة لدى بنوك جتارية ذات ت�شنيف ائتماين جيد.

خماطر ال�شيولة

تاأمني  على  )معادن(  قدرة  عدم  يف  ال�شيولة  خماطر  متثل 

تدار  املالية.  بالأدوات  املتعلقة  بالتزاماتها  للوفاء  اأموال 

خماطر ال�شيولة عن طريق مراقبة ب�شكل دوري توفر اموال 

وما يف  النقد  تت�شمن  م�شتقبلية  التزامات  اي  ملقابلة  كافية 

حكمه بالإ�شافة اىل الت�شهيالت ال�شافية املتاحة.

خماطر القيمة العادلة

اأو  تبادل موجودات  بها  يتم  التي  القيمة  العادلة هي  القيمة 

ت�شوية مطلوبات بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل 

عادل حيث يتم جتميع الأدوات املالية للمجموعة على اأ�شا�س 

الدفرتية  القيمة  بني  فروقات  ينتج  وقد  التاريخية  التكلفة 

وتقديرات القيمة العادلة، وتعتقد الدارة اأن القيمة العادلة 

تختلف  ل  بال�شركة  اخلا�شة  املالية  واملطلوبات  للموجودات 

ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

اأعمال اإدارة املراجعة الداخلية، وفعالية نظم 

الرقابة الداخلية يف معادن

قامت جلنة املراجعة واملنبثقة من جمل�س اإدارة �شركة التعدين 

املراجعة  اإدارة  اأهداف  بتحديد  معادن  ال�شعودية  العربية 

وم�شوؤوليتها  بها  املنوطة  وال�شالحيات  املركزية  الداخلية 

ونطاق عملها حيث اأن اإدارة املراجعة الداخلية املركزية لل�شركة 

احلوكمة يف  اإطار  من  يتجزاأ  ل  تعد جزءًا  التابعة  وال�شركات 

معادن، وترتكز مهمتها على تقدمي تقارير ا�شت�شارية وتاأكيدية 

قيمة  وذات  واملو�شوعية،  بالدقة  تت�شم  م�شتقلة  وتقوميية 

لتحقيق  ال�شركة،  واأعمال  مهام  تطوير  على  ت�شاعد  م�شافة 

املخاطر  اإدارة  اآليات  فاعلية  وحت�شني  تقييم  يف  اأهدافها 

ل�شركة  الداخلية  املراجعة  اأعمال  وتتفق  و احلوكمة.  والرقابة 

للمراجعة  الدولية  للجمعية  العام  الإطار  مع  “عمومًا”  معادن 

الداخلية للح�شابات )IIA( وكذلك مع اأف�شل املمار�شات املهنية 

IPPF( )International Profes� عن  ال�شادرة  )الدولية 

.)sional Practices Framework
وفقًا لتوجيهات جلنة املراجعة الداخلية تتوىل اإدارة املراجعة 

ال�شت�شارية  اخلدمات  تقدمي  معادن  يف  املركزية  الداخلية 

واحليوية  الإدارية  املهام  من  العديد  والتقوميية  التاأكيدية 

التي ت�شهم يف حت�شني عمليات ال�شركة. كما تقوم هذه الإدارة 

ال�شرتاتيجية من خالل  اأهداف معادن  بامل�شاعدة يف حتقيق 

واإدارة  احلوكمة  م�شتوى  ورفع  لتقييم  من�شبط  نهج  اعتماد 

املخاطر والرقابة الداخلية.

وتت�شمن اأعمال املراجعة الداخلية تقييم املهام 

التالية:

مراجعات العمليات الت�شغيلية واحلر�س على كفاءة وفاعلية 	•

الرقابة الداخلية املفرو�شة على ن�شاط العمليات، وحتديد 

اجلوانب  بع�س  حت�شني  واقرتاح  والقوة،  ال�شعف  نقاط 

خلف�س التكاليف وتعزيز الربحية.

تقييم كفاءة وكفاية اأنظمة الرقابة التقنية واأنظمة حماية 	•

املعلومات الإلكرتونية.

تقييم فعالية الإجراءات التطبيقية للحوكمة وكفاءة اإدارة 	•

املخاطر املركزية يف ال�شركة.

الأعمال 	• حول  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  فعالية  تقييم 

املعايري  مراجعة  ذلك  يف  مبا  وامل�شاريع؛  الرئي�شية 

التطبيقية لإجراءات ال�شحة وال�شالمة و البيئة بالتعاون 

مع فريق معادن ل�شمان ال�شتدامة، وبالتعاون مع اخلرباء 

وال�شركاء يف ال�شركات التابعة.

واللوائح والعقود 	• بالقوانني والأنظمة  التاأكد من اللتزام 

وال�شيا�شات اخلا�شة بال�شركة.

املالية 	• والتقارير  القوائم  اإعداد  وكفاية  كفاءة  مراجعة 

ب�شورة ربعية.

على 	• احلفاظ  ا�شتمرارية  من  دورية  وب�شورة  التحقق 

اأ�شول ال�شركة املختلفة.

وكفاية 	• كفاءة  و�شمان  املختلفة  العمليات  اأن�شطة  تقييم 

الأداء، مبا يتوافق مع اخلطة ال�شرتاتيجية لل�شركة.

الرقابية 	• اجلهات  مع  امل�شتقلة  املراجعة  اأمور  ت�شهيل 

ديوان   / اخلارجيني  احل�شابات  مراجعني   ( الخرى 

املراقبة العامة / اجلهات الرقابية احلكومية الخرى.

و�شمان 	• املعنية،  الإدارات  مع  املالحظات  اإقفال  متابعة 

تنفيذ الإجراءات الت�شويبية الالزمة يف الوقت املنا�شب، 

الداخلية  املراجعة  وتو�شيات  املراجع  نتائج  يتفق مع  مبا 

مبا يكفل الجراءات التقوميية الالزمة.

تنفيذ اأعمال املراجعة الداخلية ب�شورة م�شرتكة لتغطية 	•

مع  بالتعاون  وذلك  واملحا�شبية  املالية  املراجعة  اأعمال 

)الكوا،  املختلفة  ال�شركات  يف  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 

�شابك وموزاييك( مل�شاريع معادن ال�شرتاتيجية )معادن 

لالأملنيوم ومعادن للفو�شفات(.

تنفيذ مراجعات فنية وت�شغيلية لالأداء واللتزام لالأن�شطة 	•

الثابتة، واملوارد  امل�شرتيات والعقود والتخطيط والأ�شول 

الب�شرية واملبيعات والت�شويق.

نهج املراجعة الداخلية 

يتجلى نهج اإدارة  املراجعة املركزية املبني على اأ�شا�س املخاطر 

املراجعة على  لتوجيهات جلنة  وفقًا  اأبرزها  يف جمالت عدة 

التايل :

اأوًل يف التخطيط؛ حيث تركز اللجنة على املجالت والأن�شطة 

التي قد ت�شكل اأكرب املخاطر على اأداء ال�شركة، اأو تلك التي قد 

تكون ذات اأهمية ن�شبية عالية لأ�شباب اأخرى.

 وثانيًا يف كيفية اأداء العمل حيث ي�شتخدم نوع وم�شتوى اختبار 

يف  ال�شابقة  الرتاكمية  اخلربات  على  بناًء  الداخلية  املراجعة 

التعامل مع الأعمال ذات املخاطر، واأخريًا يف تقدمي التو�شيات 

التي من �شاأنها اأن تعدل نقاط ال�شعف املرتبطة باملخاطر.

خطة  باإعداد  قمنا  املخاطر  على  املرتكز  النهج  لهذا  ونتيجة 

والتي  القادمة)2017م-2019م(  الثالث  لل�شنوات  املراجعة 

يتم  والتي  الداخلية  املراجعة  جلنة  من  ككل  اعتمادها  يتم 

ال�شركة  اأهداف  مع  لتتما�شى  �شنوي  اأ�شا�س  على  حتديثها 

واملخاطر التي قد تن�شاأ وكذلك يتم اعتمادها للتطبيق من قبل 

جلنة املراجعة الداخلية ب�شورة ربع �شنوية.

وبالإ�شافة اإىل ما �شبق ذكره قدمت اإدارة املراجعة الداخلية 

مبهام  القيام  ذلك  يف  مبا  العليا  لالإدارة  ال�شت�شاري  الدعم 

اأهم ما مت  ال�شنوية املعتمدة ومن  اإطار اخلطة  خا�شة خارج 

تنفيذه:

التحول 	• خطة  بتطبيق  واخلا�شة  ال�شت�شارية  اخلدمات 

من املعايري املحا�شبية ال�شعودية)SOCPA( اإىل تطبيق 

 .)IFRS( املعايري املحا�شبية الدولية للتقارير املالية

بتحديث 	• واخلا�شة  والتقوميية  ال�شت�شارية  اخلدمات 

ككل  والإجراءات  املالية  والإجراءات  ال�شيا�شات  اأنظمة 

ملعاجلة الثغرات الرئي�شية التي قد تظهر اأثناء التطبيق.
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اأهم االجنازات خالل العام  2016م

 2016 العام  خالل  الداخلية  املراجعة  اإدارة  ا�شتطاعت 

حتقيق التوازن بني تغطية اأعمال املراجعة الداخلية املطلوبة 

؛ وذلك من خالل  املعتمدة  وامليزانية  املتاحة  للموارد  وفقًا 

بالأعمال  للقيام  املوؤهلة  العنا�شر  واأكفاأ  اأف�شل  اختيار 

من  املرجوة  الفائدة  لتعظيم  وذلك  باملراجعة  اخلا�شة 

اأعمال املراجعة وباأقل التكاليف املمكنة ) ال�شتخدام الأمثل 

للموارد الب�شرية واملالية (.

مراجعة  عملية   80 تنفيذ  من  النتهاء  مت  لذلك،  ونتيجة 

لل�شركة  خمتلفة  خمتلفة  وتقوميية  وا�شت�شارية  تاأكيدية 

وال�شركات التابعة بتطبيق معايري ونطاق للمراجعة الداخلية 

ب�شورة تف�شيلية ؛ مما وّفر تغطية اأف�شل للمخاطر، وحت�شني 

جميع  على  اخلدمات  تلك  ا�شتملت  حيث  الأداء  م�شتوى 

واملبادرات  الكربى،  وامل�شاريع  لالأعمال  الرئي�شية  العمليات 

الأعمال  97.5% من  اإجناز  وبن�شبة  ال�شرتاتيجية وغريها، 

التي مت ت�شنيفها ذات خماطر عالية.

اإدارة  قامت  فقد  الرئي�شية  اخلطة  مهام  اإىل  وبالإ�شافة 

مهمة   25 اجناز  من  بالنتهاء  املركزية  الداخلية  املراجعة 

من  لال�شتفادة  العليا  الإدارة  طلب  على  بناء  خا�س  عمل 

ت�شمنت  حيث  الإدارة  يف  املتوافرة  التخ�ش�شية  اخلربات 

اإىل  بالإ�شافة  عالية  خماطر  ذات  رئي�شية  عمل  مهمة   12

والتي  ال�شت�شارية  املهام  نطاق  تقع  خمتلفة  عمل  مهمة   13

تهدف اىل التاأكد من حتقيق بع�س الأهداف ال�شرتاتيجية 

اأو الرتقاء ببع�س الأهداف املو�شوعة من قبل الإدارة. 

تقارير نظم الرقابة الداخلية يف معادن

اإدارة املراجعة الداخلية بتقدمي تقريرها حول فعالية  تقوم 

ربع  ب�شكل  املراجعة  جلنة  لرئي�س  الداخلية  الرقابة  اأنظمة 

العام  خالل  الداخلية  املراجعة  اإدارة  وا�شلت  وقد  �شنوي، 

2016م تقدمي تقاريرها التاأكيدية و ال�شت�شارية والتقوميية 

اإدارة املخاطر و احلوكمة والرقابة  و املتعلقة بتقييم فعالية 

الداخلية يف ال�شركة مبا يتواكب مع اللوائح املعتمدة للمراجعة 

حوكمة ال�شركات، 

اإدارة املخاطر، 

اإدارة التخطيط 

وال�شرتاتيجية

املبيعات والت�شويق،

العالقات العامة

اال�شت�شارات

الردود ال�شريعة اخلا�شة باأعمال ال�شت�شارات،

ت�شهيل اأعمال املراجعة لأطراف خارجية ملوا�شيع معينة
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اإدارة العقود وامل�شرتيات

اإدارة املوارد الب�شرية

املراجعة املالية، واملحا�شبة

الإدارة القانونية واإدارة 

اللتزام،

العمليات،

مراجعة تطورات

 امل�شاريع،

تقنية املعلومات

ا�شتدامة اأعمال املراجعة الداخلية من 

خالل الأعمال واخلدمات التاأكيدية 

وال�شت�شارية والتقوميية

اإدارة املراجعة الداخلية خالل العام  الداخلية، ووفقًا لأداء 

2016م واإدراكنا لأنظمة الرقابة الداخلية و احلوكمة ل�شركة 

فعالة،  داخلية  �شوابط  اأنظمة  متتلك  ال�شركة  فاإن  معادن، 

والتي  الق�شايا  اأو  تتعر�س معادن لأي من املخاطر  حيث مل 

املعلومات  عن  الإف�شاح  اأو  ت�شجيل  دقة  على  �شلبًا  توؤثر  قد 

ومبا قد يوؤثر كذلك على اأعمال ال�شركة وال�شركات التابعة.

النظرة امل�شتقبلية 

معادن،  يف  الأعمال  وتنوع  للتو�شع  احلالية  الوترية  ظل  يف 

بال�شركة  املركزية  الداخلية  املراجعة  اإدارة  انتهجت 

مع  اأن�شطتها  ملواءمة  التغيريات  بع�س  التابعة  وال�شركات 

التطلعات لل�شركة وال�شركات التابعة، حيث ميكن للمراجعة 

حتقيق  يف  التابعة  وال�شركات  ال�شركة  ت�شاعد  اأن  الداخلية 

وفر�س  ال�شعف  نقاط  حتديد  خالل  من  عملياتها  اأهداف 

الرقي والتطور.

لتعزيز  رئي�شية   خطوات  ثالث  الداخلية  املراجعة  وتتبع 

دورها ال�شرتاتيجي يف معادن:

التطلعات  تلك  حتقيق  اإىل  الهادفة  جهودنا  من  وانطالقًا 

للمراجعة  الأجل  طويلة  ا�شرتاتيجية  و�شعنا  ال�شرتاتيجية 

الداخلية، وين�شّب تركيزنا ال�شرتاتيجي الرئي�س على ما يلي:

التواجد يف موقع العمل، والتفاعل مع اأ�شحاب العمليات 	•

لتعزيز نظام احلوكمة.

م�شت�شار 	• اإىل  الداخلي  التدقيق  مفهوم  حتويل 

ا�شرتاتيجي لالأعمال.

منوذج 	• نحو  والتحول  الداخلية  املراجعة  مدة  تعديل 

�شمان م�شتمر لأعمال املراجعة امل�شتدامة.

تقدمي تغطية اأو�شع للمخاطر احلالية والتي قد يحتمل 	•

ن�شوؤها يف امل�شتقبل.

تعزيز دور املراجعة الداخلية لرت�شيد التكاليف من دون 	•

امل�شاومة على تغطية املخاطر.

بال�شركة 	• ال�شرتاتيجية  الأعمال  بني  التوازن  حتقيق 

وال�شركات التابعة وعمليات املراجعة الداخلية.

على 	• بالقائمني  واملهارات اخلا�شة  بالكفاءات  الرتقاء 

املتعلق  العمل  ولتخدم نطاق  الداخلية  املراجعة  اأعمال 

بالأن�شطة حمل التدقيق.

تطويع الأدوات التقنية والتكنولوجية اخلا�شة باملراجعة 	•

املراجعة  اأعمال  وكفاية  كفاءة  لتح�شني  الداخلية 

الداخلية ومدى فعاليتها.

الأعمال 	• ا�شتدامة  خرباء  مع  جنب  اإىل  جنبًا  العمل 

لتعزيز  التابعة  وال�شركات  ال�شركة  قطاعات  جميع  يف 

القدرة على مواجهة التحديات اخلارجية.

تر�شيد 	• يف  للم�شاهمة  الأعمال  تب�شيط  على  العمل 

تكاليف جميع وحدات الأعمال ال�شرتاتيجية.

لتوجيهات  ووفقًا  املركزية  الداخلية  املراجعة  اإدارة  وتنتهج 

التم�شك  اإىل  معادن  يف  املراجعة  وجلنة  الإدارة  جمل�س 

باأعلى الأخالقيات املهنية والقيم يف تطبيق معايري املراجعة 

الداخلية  و�شوف توا�شل الإدارة دعم �شركة معادن و�شركاتها 

التابعة يف خطواتها الثابتة لتحقيق التطلعات ال�شرتاتيجية 

يف اأن ت�شبح �شركة تعدين عاملية.

1. ربط التدقيق 

الداخلي بجدول 

الأعمال اخلا�س 

بقيم الن�شاطات 

2. تهيئة العمل 

من اأجل التغيري

3. و�شع خطة 

مراجعة داخلية 

تركز على 

القيمة والتقييم 

واملحا�شبة
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االلتزام واالأخالق املهنية 

يلتزم جمل�س اإدارة �شركة  )معادن( والإدارة العليا بتطبيق 

املهنية. كما نبذل ق�شارى جهدنا  اللتزام والأخالق  ثقافة 

والإجراءات  ال�شيا�شات  تطبق  )معادن(  اأن  من  للتاأكد 

بالأنظمة.  والتزامنا  بقيمنا  اللتزام  ت�شمن  التي  املنا�شبة 

الالزم  التدريب  وتوفري  موظفيها  بتوعية  ال�شركة  تقوم  اإذ 

لإتباع معايري اللتزام التي نطبقها. كما يقوم فريق اللتزام 

ور�شد  ومراقبة  وتقييم  حتديد  على  العمل  على  ال�شركة  يف 

املنا�شبة  بال�شوابط  التو�شية  وتقدمي  اللتزام،  خماطر 

الت�شحيحية عند ال�شرورة. وعند وجود تغيري  والإجراءات 

يف القوانني اأو عند �شدور قوانني اأو لوائح جديد فاإننا نحر�س 

على التزام اإداراتنا وال�شركات التابعة بهذه التغيريات. 

على  اللتزام  فريق  قبل  من  تركيزًا  2016م  عام  �شهد 

املدراء  وكبري  التنفيذي  الرئي�س  اعتمد  حيث  ال�شيا�شات. 

التنفيذيني �شيا�شة مكافحة الف�شاد يف الربع الأول من عام 

2016م.، وهناك ثالث �شيا�شات اأخرى يف املراحل الأخرية 

من اعتمادها، وهي �شيا�شة الإف�شاح وال�شفافية، والتحقيق، 

وكذلك �شيا�شة ال�شوابط التجارية.

كما قام فريق اللتزام خالل عام 2016م وبالتعاون مع اإدارة 

تقنية املعلومات يف ال�شركة بو�شع نظام جديد لت�شهيل تقدمي 

التقارير املطلوبة على املوظفني، اطلق عليه نظام »اللتزام 

الإلكرتوين«. حيث اأ�شبح لزامًا على جميع املوظفني واعتبارًا 

من نهاية عام 2016م تعبئة منوذج الإف�شاح ال�شنوي الذي 

يغطي اأغلب �شيا�شات ال�شركة.

عالقات امل�شتثمرين

تلتزم )معادن( بكامل ال�شفافية وامل�شداقية يف التعامل مع 

امل�شاهمني واملوظفني وال�شركاء. حيث حتر�س اإدارة عالقات 

والعدالة يف  ال�شفافية  اأعلى معايري  امل�شتثمرين على تطبيق 

عمليات التوا�شل،  من خالل تطبيق اأف�شل املمار�شات املهنية 

واللتزام الكامل بالقواعد التي ت�شّنها اللوائح ال�شادرة عن 

هيئة ال�شوق املالية.

مع  ال�شتباقي  التوا�شل  �شيا�شة  )معادن(  يف  ونتبع 

الإعالن  خالل  من  وذلك  امل�شلحة  واأ�شحاب  امل�شتثمرين 

نقوم  ال�شركة، كما  التطورات اجلوهرية يف  »تداول« عن  يف 

كذلك بعقد حوارات دورية مع امل�شتثمرين، وتنظيم لقاءات 

بالإ�شافة  املالية،  ال�شركة  نتائج  ملناق�شة  �شنوية  ربع  هاتفية 

اإىل رفع تقارير دورية لإدارة ال�شركة حول مرئيات امل�شاهمني 

واملجتمع ال�شتثماري عن اأعمال ونتائج ال�شركة. 

العام  من  نوفمرب  �شهر  بداية  يف  ال�شركة  ا�شت�شافت  وقد 

وممثلي  املاليني  املحللني  من  جمموعة  2016م،  املايل 

�شناديق ال�شتثمار وذلك لزيارة م�شانع ال�شركة والعمليات 

الإجابة  على  ال�شركة  حر�س  مع  اخلري،  راأ�س  يف  الت�شغيلية 

على ا�شتف�شارات امل�شاهمني واملحللني املاليني.
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بيان بكل ن�شاط وتاأثريه على حجم اأعمال ال�شركة واإ�شهامه يف النتائج املالية )كل �شركة على حدة( كما يف 

2016/12/31م

املقر الرئي�شيالذهب ومعادن االأ�شا�ساالأملنيومالفو�شفاتالن�شاط   »بالريال ال�شعودي«

-4.205.441.8514.252.091.6331.048.707.732املبيعات

-731.014.209990.484.643324.773.901الربح الإجمايل

)141.901.078(122.949.453299.581.330120.009.375�شايف الدخل )اخل�شارة(

45.704.594.69443.277.873.8384.158.312.1833.932.521.552جمموع املوجودات

31.946.167.93927.433.350.3741.387.385.196362.106.743جمموع املطلوبات

خال�شة الأ�شول وخ�شوم ال�شركة ونتائج اأعمالها يف ال�شنوات املالية اخلم�س االأخرية

قائمة املركز املايل املوحدة

2012م2013م2014م2015م2016مالبند "ماليني الرياالت"

11.62510.37016.4167.13010.897املوجودات املتداولة

85.44879.00868.12556.82144.155املوجودات غري املتداولة

97.07389.37884.54163.95155.142جمموع املوجودات

6.8978.5426.2676.6115.934املطلوبات املتداولة

54.23245.44144.75832.33326.123املطلوبات غري املتداولة

61.12953.98351.02538.94432.057جمموع املطلوبات

27.69927.29826.69319.75918.076حقوق امللكية مل�شاهمي ال�شركة

8.2458.0976.8245.2485.007حقوق الأقلية غري م�شيطرة

35.94435.39533.51725.00723.085جمموع حقوق امللكية

97.07389.37884.54163.95155.142جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

امل�شدر: القوائم املالية املدققة لل�شنوات املنتهية يف و2012م، و2013م، و2014م، و 2015م، و 2016م
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قائمة الدخل املوحدة

2012م 2013م2014م2015م2016مقائمة الدخل املوحدة "ماليني الرياالت"

9.50610.95610.7926.0475.577املبيعات

)2.982()4.538()7.677()8.517()7.460(تكلفة املبيعات

2.0462.4393.1151.5092.595الربح االإجمايل

)385()286()483()532()410(م�شاريف البيع والت�شويق والدعم

)325()478()445()448()333(م�شاريف عمومية واإدارية

)124()142()190()144()51(م�شاريف ا�شتك�شاف وخدمات فنية

---)10()58(ا�شتبعاد م�شانع ومعدات

1.1941.3051.9976031.761دخل العمليات

)3()3()25()92()74(احل�شة يف �شايف خ�شارة �شركات حتت �شيطرة م�شرتكة

15236112765عوائد ال�شتثمارات ق�شرية الأجل

)286()183()304()451()826(اأعباء مالية

)5(33561011.427اإيرادات اأخرى، �شايف

4798541.7811.8711.532الدخل قبل الزكاة

)52()55()44()46()78(م�شروف الزكاة

4018081.7361.8161.480�شايف دخل ال�شنة

4016051.3571.6821.091�شايف الدخل العائد مل�شاهمي ال�شركة الأم

203379134389-ح�شة حقوق امللكية غري امل�شيطرة

ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخف�شة من العمليات 

امل�شتمرة والعائد مل�شاهمي ال�شركة الأم

0.340.521.381.731.12

املتو�شط املرجع لعدد الأ�شهم العادية امل�شدرة خالل 

ال�شنة )باملليون(
1.1681.168987971971

47%25%29%22%22%ن�شبة الربح الإجمايل

3.6833.6443.5951.7042.828الدخل قبل الفوائد وال�شرائب وال�شتهالك والإطفاء

امل�شدر: القوائم املالية املدققة لل�شنوات املنتهية يف و2012م، و2013م، و2014م و 2015م،و2016م
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بيان بقيمة املدفوعات النظامية امل�شتحقة ل�شداد اأي زكاة اأو �شرائب اأو ر�شوم اأو اأي م�شتحقات اأخرى، مع 

و�شف موجز لها وبيان اأ�شبابها

2016م

)ريال �شعودي(

2015م

)ريال �شعودي(
ن�شبة التغريالتغري

-49%)7.825.511(8.270.63616.096.147م�شاريف ال�شتغالل )حقوق المتياز(

67%85.308.27850.962.23734.346.041الزكاة

-55%)1.591.273(1.316.4172.907.690�شرائب ا�شتقطاع م�شتحقة على العقود

31%10.966.0968.372.9912.593.105التاأمينات الجتماعية

35%105.861.42778.339.06527.522.362اإجمايل

التحليل اجلغرايف الإجمايل االإيرادات )املبيعات( للعامني 2016م و 2015م

املنتج

الفرق 2015م2016م

احلكومة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكمية القيمة 

باالأالفمليون ريالباالأالفمليون ريالباالأالفمليون ريال

املبيعات الدولية

)60()797(3.4535524.250612الأملنيوم )طن(

اآ�شيا، الربازيل، جمل�س التعاون 

اخلليجي، ال�شرق الأو�شط و�شمال 

افريقيا، تركيا، اأوروبا، وامريكا ال�شمالية

اأحادي وثنائي فو�شفات 

الأمونيوم )طن(
3.2412.6764.5432.634)1.302()42(

�شبه القارة الهندية، الربازيل، جنوب 

�شرق اآ�شيا، امريكا الالتينية، اأفريقيا، 

اأوقيانو�شيا

�شبه القارة الهندية، �شرق اآ�شيا)254(81571576146154الأمونيا )طن(

�شوي�شرا و�شنغافورة 1.04522469816334761الذهب )اأون�شة(

)6()12(33234529املعادن ال�شناعية )طن(

اآ�شيا، اوروبا، افريقيا، اخلليج وا�شيا 

واملحيط الهادى

)301()1.710(8.5874.19010.2973.899جمموع فرعي

املبيعات املحلية

ال�شعودية7991225137028652الأملنيوم )طن(

ال�شعودية)1()3(4172الذهب )اأون�شة(

ال�شعودية)300()23(1167581391.058املعادن ال�شناعية )طن(

ال�شعودية------خدمات البنية التحتية

)249()1.450(9.50688110.9561.130املجموع

اإي�شاح الفروقات يف نتائج الت�شغيل )املبيعات واالإنتاج( للعامني 2016م و 2015م 

ن�شبة التغري %التغري2015م2016ماملنتج

الفو�شفات 2، اأ�شمدة فو�شفات االأمونيوم

2%2.676.0002.633.82142.179طناملبيعات 

3%2.723.5122.656.01767.495طنالإنتاج

االأمونيا

55%715.453461.362254.091طناملبيعات 

15%1.228.6731.068.126160.547طنالإنتاج

االأملنيوم

من خالل �شركة معادن لالأملنيوم

طناملبيعات 
170.009173.565)3.556(%2-

طنالإنتاج
1.627.7981.596.40831.390%2

من خالل املقر الرئي�شي

طناملبيعات 
502.623508.387)5.764(%1-

الذهب ومعادن االأ�شا�س

36%224.576164.93859.638اأون�شةاملبيعات 

38%225.389163.61861.771اأون�شةالإنتاج

بوك�شايت منخف�س الدرجة

-31%)287.695(634.745922.440طناملبيعات 

-36%)287.407(510.055797.462طنالإنتاج

املغنيزيا الكاوية

-18%)5.995(27.18533.180طناملبيعات 

-30%)11.069(25.92936.998طنالإنتاج

الكا�لني

3%109.453106.7352.718طناملبيعات 

-38%)45.416(74.534119.950طنالإنتاج

                   2015م2016مالقطاع

مبيعاتاإنتاجمبيعاتاإنتاج

4.562.7034.162.8364.678.5534.157.538طنقطاع الفو�شفات

1.627.798672.6321.596.408681.952طنقطاع الأملنيوم

225.389224.576163.618164.938اأون�شةالذهب ومعادن الأ�شا�س
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املعلومات املتعلقة بقرو�س ال�شركة )�شواء كانت واجبة ال�شداد عند الطلب اأم غري ذلك( وك�شف باملديونية 

االإجمالية واأي مبالغ دفعتها ال�شركة �شدادا لقرو�س خالل ال�شنة

يف الربع الأول من عام 2016م، وقعت �شركة معادن للفو�شفات مع عدد من البنوك التجارية اتفاقية مرابحة لإعادة التمويل قيمتها الإجمالية 3.065 مليار دولر اأمريكي. 

وكان الهدف من اإعادة التمويل هو اإبدال الدين احلايل ل�شركة معادن للفو�شفات بت�شهيالت دين جديدة ذات �شروط اأكرث �شهولة، بالإ�شافة اإىل ال�شتفادة من ال�شروط 

اجليدة ل�شوق القرو�س ل�شتبدال ت�شهيالت الدين التي متت يف عام 2008م لتمويل اإن�شاء م�شانع ال�شركة.

اأ�شل مبلغ القر�ستاريخ االتفاقيةمدة ال�شداد )�شنوات(اجلهة املمولةال�شركة املقرت�شة
الر�شيد كما  يف

 1 يناير 2016 

القر�س امل�شحوب 

خالل ال�شنة

املبالغ املدفوعة/ 

امل�شددة خالل ال�شنة

الر�شيد كما  يف

 31 دي�سمرب 2016 

مدة الدفع 

)�شنوات(
طريقة ال�شداد

�شركة التعدين العربية ال�شعودية
5 �شنواتاإتفاقية ت�شهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد

18 دي�شمرب،

2012
قر�س دوار9.00002.4002.40001

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�شا�س
8 �شنوات�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودية

24 مار�س و 26 اأبريل،

2015
ن�شف �شنوي 1.37923567489016

�شركة معادن للبنية التحتية
10 �شنواتبنوك جتارية 

30 دي�شمرب،

2015
ن�شف �شنوي 1.0000991399529

16 �شنوات�شندوق ال�شتثمارات العامة�شركة معادن لالأملنيوم 
30 نوفمرب،

2010

ن�شف �شنوي 4.8754.57502004.37510

ن�شف �شنوي 10600520301004504 �شنوات�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

ن�شف �شنوي 166.7356.32102766.04510 �شنواتت�شهيل جتاري

ت�شهيل مرابحة بالريال ال�شعودي 

)ت�شهيل راأ�س مال عامل(
دفعة واحدة375375003752مار�س. 42014 �شنوات

12.58511.7913057611.245املجموع الفرعي

16 �شنوات�شندوق ال�شتثمارات العامة�شركة معادن للدرفلة 

30 نوفمرب. ،

2010

ن�شف �شنوي 3.0793.0790313.04810

ن�شف �شنوي 1160057030505505 �شنوات�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

ن�شف �شنوي 161.0411.0410101.03110 �شنواتت�شهيالت جتارية

ت�شهيل مرابحة بالريال ال�شعودي 

)ت�شهيل راأ�س مال عامل(
دفعة واحدة375375003751اغ�شط�س 22015 �شنوات

5.0955.06530915.004املجموع الفرعي

16 �شنوات�شندوق ال�شتثمارات العامة�شركة معادن للبوك�شايت والألومينا

27 نوفمرب،

2011

ن�شف �شنوي 3.7503.750003.75011

ن�شف �شنوي 139007439808418 �شنوات�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

ن�شف �شنوي 163.7183.718003.71811 �شنواتت�شهيالت جتارية

8.3688.211988.309املجموع الفرعي

�شركة معادن للفو�شفات 
7 �شنواتت�شهيل مرابحة

15 فرباير،

2016
ن�شف �شنوي11.494011.395011.3957

�شندوق ال�شتثمارات العامة
15 يونيو.  ،

2008

4.000*2.66902.6690

7.90607.9060*10.355 ت�شهيالت جتارية

37003700*600�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

26.44910.94511.39510.94511.395املجموع الفرعي

30 يونيو،16 �شنوات�شندوق ال�شتثمارات العامة�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات

2014

ن�شف �شنوي 7.5003.8832.89106.77414

ن�شف �شنوي 1611.3485.2694.12709.39614 �شنواتت�شهيالت جتارية

18.8489.1527.01816.170املجموع الفرعي

82.72445.39922.63614.05953.976املجموع

* يف 15 يونيو 2008، اأبرمت ال�شركة اإتفاقية  متويل موحدة ال�شروط  مع حتالف من املوؤ�ش�شات املالية ومن اجلدير بالذكر  فانه مت �شداد الت�شهيل بالكامل من تاريخ 
ال�شحب يف 30 مار�س 2016 ح�شب اإتفاقية املرابحة اجلديدة املوقعة من قبل ال�شركة يف 25 فرباير 2016 مع م�شاركي ت�شهيل مرابحة مكونة من: 
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تاريخ اال�شتحقاق للقرو�س طويلة االأجل “مليون ريال �شعودي”

االأعوام
31 دي�سمرب

2016

31 دي�سمرب

2015

2016-2.131

20172.7532.562

20183.1123.185

20193.6343.348

20203.8933.473

20214.6223.946

20226.0044.292

202329.95822.462- اإىل ما بعد ذلك

53.97645.399املجموع

املعامالت واالأر�شدة مع جهات ذات �شلة باأن�شطة ال�شركة

تتلخ�س املعامالت مع جهات ذات �شلة باأن�شطة ال�شركة خالل العام املايل 2016م وذلك يف �شياق االأعمال العادية لل�شركة، على النحو التايل:

ال�شنة املنتهية يف

31 دي�سمرب

2016

ال�شنة املنتهية يف

31 دي�سمرب

2015

1.805.740.9413.107.384.719مبيعات من خالل �شابك خالل ال�شنة

1.012.405.3291.110.685.573مبيعات اىل األكوا ان�شيبال اأ�س اأي خالل ال�شنة

194.440.171530.834.985تكلفة املوظفني املعارين ور�شوم تقنية وتكاليف اأخرى 

مدفوعة ل�شركة األكوا خالل ال�شنة

34.810.059668.007.797مواد خام لقيم التي مت �شراوؤها من �شركة األكوا اأ�شرتاليا

451.192.963330.000.000توزيعات اأرباح مدفوعة ل�شركة �شابك خالل ال�شنة

50.043.112-دفعات لزيادة راأ�س املال مت ا�شتالمها من األكوا كوربوري�شن

31 دي�سمرب

2016

31 دي�سمرب

2015

مبالغ م�شتحقة من جهات ذات عالقة

88.987.62087.897.065ذمم مدينة جتارية من �شركة األكوا ان�شيبال  اأ�س اأي 

195.110.098407.155.456ذمم مدينة جتارية من �شركة �شابك 

-28.807.037ذمم مدينة اأخرى من �شركة �شابك

3.951.0892.166.504م�شتحقة من املعهد ال�شعودي التقني للتعدين 

316.855.844497.219.025جمموع فرعي

املبالغ امل�شتحقة من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

450.000.000-م�شتحق من �شركة موزاييك 

270.000.000-م�شتحق من �شركة �شابك 

720.000.000-املجموع الفرعي 

316.855.8441.217.219.025املجموع

قر�س طويل االأجل م�شتحق من جهة ذات عالقة

مبالغ م�شتحقة من �شامابكو 
47.998.419

47.998.419

م�شتحق من �شركة معادن باريك للنحا�س
626.197.939

626.197.939

674.196.358املجموع
674.196.358

املبالغ امل�شتحقة اىل جهات ذات عالقة

م�شاريف م�شتحقة - �شركة األكوا كوربوري�شن 
32.190.363

67.026.655

مدفوعات لزيادة راأ�س املال م�شتلمه من األكوا كوربوري�شن
110.292.857

122.853.678

القرو�س طويلة االأجل من �شندوق االإ�شتثمارات العامة- م�شاهم  ميلك 50% يف معادن  

م�شتحقة اىل �شندوق الإ�شتثمارات العامة مقابل متويل لــ:

ت�شهيل �شركة معادن للفو�شفات 
-

2.668.800.835

ت�شهيل �شركة معادن لالأملنيوم 
4.375.312.500

4.575.187.500

ت�شهيل �شركة معادن للدرفلة 
3.047.962.500

3.078.750.000

ت�شهيل �شركة معادن للبوك�شايت والألومينا
3.750.000.000

3.750.000.000

ت�شهيل �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات 
6.774.435.331

3.882.922.535

17.947.710.331املجموع
17.955.660.870

م�شتحقة لل�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

م�شتحقة ل�شركة موزاييك
4.475.402

14.983.460

م�شتحقة ل�شركة  األكوا كوربوري�شن
306.790.113

300.703.363

311.265.515املجموع
315.686.823
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عقود االإيجار الت�شغيلية مع جهات ذات �شلة

ال�شنة املنتهية يف

31 دي�سمرب

2016

ال�شنة املنتهية يف

31 دي�سمرب

2015

8.342.904دفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية قّيدت كم�شروف خالل ال�شنة
8.081.750

فيما يلي حتلياًل للحد االأدنى اللتزامات االإيجارات امل�شتقبلية امل�شتحقة مبوجب عقود االإيجار الت�شغيلية:

31 دي�سمرب

2016

31 دي�سمرب

2015

7.206.356-2016م

20173.608.3443.718.856م

20182.264.0963.718.856م

20191.411.7603.718.856م

20201.267.2003.608.856م 

20211.267.2003.608.856م

20221.267.2003.608.856م

202310.759.11134.394.143م اإىل 2041

21.844.91163.583.635املجموع
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