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 تمهيد 

ديسمبر    ٣١العربية السعودية (معادن) تقديم تقريره عن العام المالي المنتهي في  يسر مجلس إدارة شركة التعدين  

، كما  يحتوي على  م٢٠٢١م والذي يتضمن معلومات مفصلة عن األنشطة واألعمال ذات الصلة بأداء العام المالي  ٢٠٢١

 لمصالح، والجهات المعنية. ؛وذلك لتعزيز تواصل معادن مع مساهميها وأصحاب ا البيانات المالية السنوية الموحدة 

والئحة حوكمة الشركات ، والتعليمات   ،التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات، ونظام السوق الماليةهذا  لقد أُعد�  

 .الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية

اإلفصاح النظامية، وقد أوصى مجلس    ولضمان االفصاح الكامل عن تلك المتطلبات، فقد جاء هذا التقرير ملبياً لمتطلبات

 .إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إلى الجمعية العامة بالموافقة على هذا التقرير
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 وما لم يطبق وأسباب ذلك.  ،ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات  .١

وتُطبق   معادنلتزم  ت المالية،  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  في  الواردة  النظامية  المتطلبات  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  باإلفصاح 

مجلس   ويُشرف  بالكامل.  اإللزامية  التزام   إدارتها أحكامها  الحو  هاعلى  إدارة  وتعمل  المالية،  السوق  هيئة  عن  الصادرة  واللوائح  الحوكمة،  كمة  بمعايير 

السوق   التنفيذية وفي معادن  والتزامات  اإلدارة  التنفيذية  بالتنسيق مع  ، وذلك بهدف تعزيز   الحوكمةوممارسات  على مراجعة وتحديث سياسات  اللجان 

 .النزاهة والشفافية وااللتزام

الشركات. حيث تسعى الشركة إلى االفصاح عن مكافآت التنفيذيين من الئحة حوكمة    ٩٣أفصحت الشركة عن مكافآت التنفيذيين، وفقاً لما ورد في المادة  

عويض والتي  بما يتوافق مع مستوى االفصاح العام في السوق المالية السعودية ونضج الممارسة؛ رغبةً في إعطاء االنطباع الصحيح عن آلية إجراءات الت

)  ٦٠اطر ذات الصلة باإلفصاح التفصيلي، استرشاداً بالسلطة التقديرية في المادة ( حيث تسعى الشركة لتوقي المخ .تعتمد على تنافسية رأس المال البشري

 من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

 .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم .٢

 اإلدارة أعضاء مجلس  .أ

 الخبرات  المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
محافظ صندوق 

 االستثمارات العامة

لصندوق   المشرف العام

  االستثمارات العامة

الملك   جامعة  من  المحاسبة  في  بكالوريوس 

 . فيصل

هارفارد  شهادة برنامج اإلدارة العامة من كلية  

 .لألعمال

، مدير  ومن أهمها  تقلد العديد من المناصب القيادية

رئيس   المالية،  السوق  هيئة  في  الشركات  تمويل 

األوراق المالية في هيئة السوق المالية،    قسم إدراج

السعودي   البنك  في  الدولية  الوساطة  رئيس 

استثمارات    الهولندي،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

التنف  الخليج، الفرنسي  ليذي  الرئيس  لسعودي 

 .كابيتال

 - الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

رئيس مجلس إدارة الشركة  

السعودية للصناعات  

 األساسية (سابك) 

الكيميائية الهندسة  في  وتكرير    الدكتوراه 

 .من جامعة كولورادو سكول أوف ماينز البترول

ومن   الصناعية  القيادية  المناصب  من  العديد  تقلد 

شركة   في  المشاريع  لتفعيل  العام  المدير  أهمها  

سابك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أميناتيت، رئيس  
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 الخبرات  المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

  ماجستير وبكالوريوس في الهندسة الكيمائية  

البترول سكول   وتكرير  كولورادو  جامعة  من 

 .أوف ماينز

المشاريع   من  عدد  طاقة،  شركة  إدارة  مجلس 

 سنة.    ٣٥المشتركة لشركة سابك على مدى 

 - معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز
محافظ المؤسسة العامة  

 للتأمينات االجتماعية 

 .بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورتالند

تأهيل مهني في إدارة العمليات البنكية من   

 معهد سيتي بنك في اليونان. 

تأهيل مهني في اإلدارة المالية للشركات من  

 معهد سيتي بنك بالواليات المتحدة األمريكية. 

ال المناصب  من  عدد  القطاعات  تقلد  في  قيادية 

عام   منذ  السعودية  العربية  بالمملكة  المصرفية 

 م.٢٠١٣م وحتى عام ١٩٨١

 معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 

نائب وزير الصناعة  

والثروة المعدنية  

 لشؤون التعدين

 الرئيس التنفيذي لمعادن 

فهد   الملك  جامعة  من  أعمال  إدارة  ماجستير 

 للبترول والمعادن.  

جامعة   من  المدنية  الهندسة  في  بكالوريوس 

 الملك فهد للبترول والمعادن.  

 دبلوم أعمال دولية من جامعة أكسفورد.

في شركة معادن    تقلد العديد من المناصب القيادية

أهمها،   للشؤون  من  الرئيس  نائب  الصناعية  منصب 

م، ثم نائب الرئيس للفوسفات وتطوير  ٢٠٠٦منذ عام  

عام   حتى  الجديدة  رئيساً  ٢٠١١األعمال  ثم  ومن  م، 

 م. ٢٠١٨تنفيذياً للشركة حتى عام 

 القحطاني  الدكتور محمد بن يحيى

النائب األعلى للرئيس  

للتكرير والمعالجة  

أرامكو   –والتسويق 

   السعودية 

نائبًا أعلى للرئيس للتنقيب  

   أرامكو السعودية  –واإلنتاج 

في  دكتوراه   من  الهندسة  وماجستير  بترول 

 .جامعة جنوب كاليفورنيا

الملك  الهندسة    سبكالوريو  بترول من جامعة 

 فهد للبترول والمعادن. 

 

تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو  

الرئيس    ضمنها،ومن    السعودية لهندسة  نائب 

لشؤون  ٢٠١١  تطويرالوالبترول   الرئيس  نائب  م، 

السعودية   للتخطيط  ٢٠١٣أرامكو  الرئيس  ونائب  م، 

 م.   ٢٠١٤المؤسسي 

 مستشار  األستاذ ريتشارد أوبراين

المدير والرئيس التنفيذي 

المالي لشركة نيومونت  

 للتعدين

من جامعة شيكاغو.  بكالوريوس في االقتصاد  

أند  ماجستير   و لويس  كلية  من  القانون  في 

 كالرك للقانون. 

 تقلد العديد من المناصب القيادية في نيومونت. 

قيادية  و مناصب  أهمها،شغل  العمليات    من  مدير 

 م. ٢٠٠٠-م١٩٨٤ PacifiCorpوالمدير المالي في 

 - الدكتور سامويل والش 
الرئيس التنفيذي للمجموعة  

 . ريو تينتو –

 في التجارة من جامعة ملبورن.   سبكالوريو 

جامعة   من  االعمال  إدارة  في  زمالة  برنامج 

 .كيتيرنق

المناصب   من  العديد  أهمها القيادية  تقلد    ، ومن 

  اً تنفيذي  اً ورئيس  ريو تينتو ايرون اورفي    اًتنفيذي  اًرئيس

 .  األلمنيومريو تينتو في 
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 الخبرات  المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

فخرية من    دكتوراه  التجارة  اديثفي  .  جامعة 

ويسترن  في التجارة من جامعة    دكتوراه فخرية

 . استراليا

 كيشور  جانيش الدكتور

ام   –مدير شريك إداري و

 IIال اس كابيتال فند 

سبروس    – شريك إداري

 كابيتال بارتنر 

الصندوق  –الرئيس التنفيذي 

 الماليزي لعلوم الحياة.  

من الحيوية  كيمياء  في  المعهد    دكتوراه 

 . الهندي للعلوم

ما في  زمالة  الدكتوراه  االحياء و  الكيمياء  بعد 

 . جامعة تكساسالمجهرية من 

تقلد العديد من المناصب، رئيس قطاع التغذية وكبير  

مونسانتو،   شركة  في  الحيوية  التقنية  مسؤولي 

ككبير مسؤولي     AG & Nutritionعمل في شركة  

وكان   الحيوية  التكنولوجيا.  التكنولوجيا  قسم  رئيس 

مجالس    .Dupontشركة    في من  العديد  في  عضوا 

الواليات   في  التعليمية  والمؤسسات  الشركات 

العربية   المملكة  الهند،  األمريكية،  المتحدة 

 السعودية، ماليزيا، سويسرا.

قطاع التغذية والمستهلك في مونسانتو  عمل في  

 . كبير خبراء التكنولوجيا الحيويةن وكا، 

 - جمعة  بن صالح  بن عبدهللا األستاذ
شركة  لالرئيس التنفيذي 

 أرامكو السعودية 

الجامعة    سبكالوريو  السياسة من  العلوم  في 

 االمريكية في القاهرة وبيروت.

 برنامج إدارة االعمال من جامعة هارفرد.  

شركة أرامكو  تقلد العديد من المناصب القيادية في  

أهمها،   السعودية  العالقات    من  لرئيس  أعلى  نائب 

 للرئيس لألعمال الدولية.   اًتنفيذي اً الصناعية، ونائب

 التونسي  محمد بنت نبيلة  المهندسة

المدير التنفيذي لدائرة 

وحدة   –البرامج 

األعمال/مشاريع 

 حكومية خاصة 

المدير التنفيذي لدائرة الطاقة  

 نيوم والمياه في شركة 

الحاسبماجستير   أوريمن    هندسة    ون غجامعة 

المتحدة  الواليات  أوريجون،  بورتالند  ستايت، 

 األمريكية 

الكهربائيةفي    بكالوريوس من    الهندسة 

المتحدة بورتالندجامعة   الواليات  أوريجون،   ،

 . األمريكية

شركة    تتقلد في  القيادية  المناصب  من  العديد 

المهندسينمنها،  أرامكو   كبير  بقطاع    منصب 

إدارة،  م٢٠١٨–م٢٠١٥الهندسة   معهد   رئيس 

 .م٢٠١٨-م٢٠٠٩ منالمشاريع 

 الرئيس التنفيذي لمعادن  - بن سليمان العوهلي*  المهندس مساعد

بماجستير   الهندسة    كالوريوسو  في 

للبترول   فهد  الملك  جامعة  من  الكيميائية 

 والمعادن.  

الشركة   في  القيادية  المناصب  من  العديد  تقلد 

آخرها   كان  (سابك)  األساسية  للصناعات  السعودية 

الرئيس   نائب  ذلك  وقبل  تنفيذي،  أعلى  مستشاراً 

 التنفيذي للمالية.  
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 الخبرات  المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

هارفرد   كلية  من  المتقدمة  اإلدارة  برنامج 

 لألعمال.  
 .م ٢٠٢١أبريل  ٢٥ بتاريخ انتهت عضويته * 

 

 من خارج مجلس اإلدارةجنة المراجعة أعضاء ل .ب

 الخبرات  المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 األستاذ وليد بن إبراهيم شكري 

عضو مجلس إدارة في  

شركة االتصاالت 

)،  STCالسعودية (

الشركة السعودية  

شركة  للكهرباء، و 

 ساليك 

في   PWC في  شريك إداري

 السعودية 

جامعة   من  الصناعية  اإلدارة  في  بكالوريوس 

 الملك فهد للبترول والمعادن.

والمراجعة من  شهادة المهنة في المحاسبة

 . CPAزمالة المحاسبيين القانونيين 

شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من 

 .SOCPAزمالة المحاسبيين القانونيين 

عدة   تقلد إدارة  جام  عضوية  عدة رأتولس  لجان    س 

في  ومخاطر.  مراجعة ،    شركة  منها  الحكير   ، مبكو 

أوريكون (أستراليا)، الشركة السعودية    تكوين ، متبولي،

 مجموعة كانو (البحرين).وللصناعات الميكانيكية ، 

 األستاذ مايك تشانغ
رئيس قسم المراجعة  

الداخلية في صندوق  

 االستثمارات العامة

في  وااللتزام رئيس المخاطر

و   Prudential Indonesiaشركة 

رئيس المراجعة الداخلية  

 Prudential Asiaفي

جامعة  من    هندسة أنظمة طيران  بكالوريوس

 . ساوثهامبتون

من   القانونية  المحاسبة  في  مهني  تأهيل 

إنجلترا  في  القانونيين  المحاسبين  معهد 

 .وويلز

معهد  تأهيل مهني في المحاسبة القانونية  

القانونيين   للمحاسبين  كونج  هونج 

 . المعتمدين

بما    القطاع المالي مناصب قيادية في    العديد من  لدتق

، والمدير العام ورئيس    CIA for Prudential Asiaفي ذلك  

التدقيق في بنك باركليز آسيا ، ومدير التدقيق في بنك  

 . أوروبا-دويتشه
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 اإلدارة التنفيذية . ج

 الخبرات  المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

الرئيس التنفيذي لمعادن   * المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي

 مكلف) ال(

للرئيس  نائب التنفيذي ال

للخدمات المشتركة  التنفيذي 

 والسالمة الصناعي  واألمن

من   الكيميائية  الهندسة  في  بكالوريوس 

 جامعة الملك سعود.  

برنامج اإلدارة والقيادة المتقدم من جامعة  

 أكسفورد.

مديراً  تقلد العديد من المناصب القيادية منها،  

حتى   سافكو  لشركة  والتنقية  للعمليات  عاماً 

المناصب  ٢٠٠٧عام   من  عدداً  تقلد    القياديةم، 

مجالس   عضويات  من  عدداً  وشغل  معادن  في 

المديرين لشركاتها التابعة. رئيس مجلس إدارة  

وبرامج   السعودي  الشباب  تطوير  (مجلس 

 جلس مدينة الجبيل. المشاركة) وعضو م

 الرئيس التنفيذي لمعادن  - **بن سليمان العوهلي  المهندس مساعد

الهندسة    س كالوريوبوماجستير   في 

الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول  

 والمعادن.  

هارفرد  كلية  من  المتقدمة  اإلدارة  برنامج 

 لألعمال.  

تقلد العديد من المناصب القيادية في الشركة  

كان   (سابك)  األساسية  للصناعات  السعودية 

أعلى تنفيذي، وقبل ذلك نائب   آخرها مستشاراً 

 الرئيس التنفيذي للمالية.  

للمالية  نائب الرئيس األعلى  ***األستاذ ياسر بن عبدالرؤوف بري

 مكلف) ال( والمدير المالي 

للتقارير المالية  نائب الرئيس 

 وعالقات المستثمرين

جامعة   من  المحاسبة  في  بكالوريوس 

 الملك عبدالعزيز.

المناصب  تقلد من  من    العديد  معادن  في 

المالي،    أهمها، عالقات  المراقب  رئيس 

رئيس   ونائب  الخزينة،  عام  أمين  المستثمرين، 

الشؤون المالية في شركة معادن وعد الشمال  

معادن، عمل لدى  ل  وقبل انضمامه   ، للفوسفات

الخاص   القطاع  شركات  كبرى  من  عدد 

 .المتخصصة بمجال الصناعة والبتروكيماويات

شركة   الرئيس التنفيذي ل * ***الخطاف صالح  بن خالداألستاذ 

 دوائية البيماكو س

نائب الرئيس األعلى للمالية  

 والمدير المالي 

من  ما والمحاسبة  المالية  في  جستير 

 جامعة كولورادو.  

جامعة   من  المحاسبة  في  بكالوريوس 

 الملك سعود. 

ن أهمها،  قلد العديد من المناصب القيادية مت

القابضة   الفانا  شركة  في  التنفيذي  الرئيس 

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، ولالستثمار

أنه   السعودية، كما  العربية  نومورا  في شركة 
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 الخبرات  المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

الجامعة   من  التطبيقي  االقتصاد  دبلوم 

 االمريكية. 

تقلد منصب المدير المالي في السوق المالية  

عمليات  (تداول)  السعودية  مدير  منصب   ،

العربي   النقد  المكلف في مؤسسة  االستثمار 

 . السعودي

 المهندس رياض بن سعد النصار 

،  لأللومنيومنائب الرئيس األعلى 

مكلف بمهام نائب الرئيس  و

  المشتركةلخدمات ل األعلى 

 واألمن 

نائب الرئيس إلدارة المشاريع  

 والهندسة

رئيس شركة معادن لأللمنيوم.  

وشركة معادن للبوكسايت  

 واأللومينا

من   الكهربائية  الهندسة  في  بكالوريوس 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المشاريع في شركة (شرق)،  عمل في هندسة  

ومديراً لمشروع في شركة (سافكو)، كما عمل  

مدير إدارة التصميم والمشاريع شركة (مرافق)،  

وإدارة   للتخطيط والهندسة  وكذلك مديراً عاماً 

لدول   الكهربائي  الربط  هيئة  في  المشاريع 

 مجلس التعاون الخليجي.

على لرأس المال  نائب الرئيس األ األستاذ إبراهيم بن محمد العامر

 البشري

التجارة واالستثمار   وزارة وكيل

 للخدمات المشتركة 

) األعمال  إدارة  في  من  MBAماجستير   (

 .)Hullجامعة (

جامعة   من  األعمال  إدارة  في  بكالوريوس 

 .محمد بن سعود اإلسالميةاإلمام 

العديد من المناصب القيادية، وكان آخرها    تقلد

للخدمات  واالستثمار  التجارة  وزير  نائب 

للموارد   للرئيس  نائب  عمل  كما  المشتركة، 

ونائب   الطبية،  الحبيب  مجموعة  في  البشرية 

العثيم   شركة  في  البشرية  للموارد  الرئيس 

 القابضة.

 المهندس حسن بن مدني العلي 

نائب الرئيس األعلى للفوسفات  

مكلف  ، و والمعادن الصناعية

بمهام نائب الرئيس األعلى  

 للذهب ومعادن األساس  

 رئيس شركة معادن للفوسفات

الميكانيكية الهندسة  من    بكالوريوس 

 .جامعة الملك عبد العزيز

السعودية للصناعات األساسية  عمل في شركة 

مديراً ألعمال البوليمرات البولي أثيلين    )سابك (

) عام PETتيريفاليت  منذ  لمعادن  وانضم   ،(

االستراتيجي   م٢٠١٠ للتخطيط  أعلى  مديراً 

عام   وفي  األعمال.  رئيساً  م٢٠١٦وتطوير  عيّن   ،

نائب   للفوسفات، وتولى منصب  لشركة معادن 

الفوسفات   أعمال  لوحدة  األعلى  الرئيس 

 االستراتيجية. 
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 الخبرات  المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 - **** *يفيد شومراألستاذ د
نائب الرئيس األعلى للذهب  

 ومعادن األساس 

جامعة   من  التمويل  في  بكالوريوس 

 ريجيس، بالواليات المتحدة األمريكية.

شركة    العديدتقلد   في  القيادية  المناصب  من 

نيومونت للتعدين، وشغل مناصب تنفيذية في 

نائب عيّن  حتى  التنفيذي   اًالشركة  للرئيس 

 للعمليات. 

 المهندس خالد بن سليمان العوهلي
  نائب الرئيس األعلى للشؤون

  االستراتيجية للشركة والتواصل

 المؤسسي. 

نائب الرئيس لالستراتيجية  

 والتطوير  

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من  

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

برنامج   في  المشاريع  إدارة  مكتب  في  عمل 

السعودي االقتصادي  في  ،  التوازن  ومستشاراً 

نائب    وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

الوطني   البرنامج  التجمعات  رئيس  لتطوير 

بيت  ،  الصناعية رئيس  ريفر   ونائب  تشارلز 

) الدولية  عيّن  CRAIأسوشيات  لالستشارات   (

 لها في المملكة والخليج.   اًإداري مديراً
 م.٢٠٢١أبريل  ٢٥تم تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً من  *

 م. ٢٠٢١أبريل   ٢٥ستقال من الشركة في  ا ** 

 م. ٢٠٢١يناير  4تم تكليفه بمهام نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي ابتداءً من  ***  

 م. ٢٠٢١يناير  ٤استقال من الشركة في  **** 

 م. ٢٠٢١يونيو   ٣٠***** استقال من الشركة في 

إدارتها الحالية والسابقة خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس    وأأسماء الشركات داخل المملكة   .٣

 أو من مديريها.

 اسم العضو 
 عضوية مجالس اإلدارة خارج المملكة عضوية مجالس اإلدارة داخل المملكة

 السابقة  الحالية  السابقة  الحالية 

 معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

السعودية  أرامكو  شركة  إدارة  مجلس  ،  رئيس 

سنابل   شركة  إدارة  مجلس  ،  لالستثماررئيس 

نون   شركة  إدارة  مجلس  ، لالستثماراترئيس 

روشن العقارية،  نائب رئيس مجلس إدارة شركة  

نيوم شركة  إدارة  مجلس  مجلس  ،  عضو  عضو 

عضو مجلس  ،  إدارة شركة البحر األحمر للتطوير

رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مركز الملك  

المالي هللا  و عبد  شركة  ،  إدارة  مجلس  عضو 

 ).تداول(السوق المالية  

إدار مجلس  شركةعضو  أوبر،    ة 

أرم  شركة  إدارة  مجلس    عضو 

إدارة    .المحدودة مجلس  عضو 

 شركة ريالينس اندستريز.

مجموعة   إدارة  مجلس  عضو 

 . سوفت بنك
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 اسم العضو 
 عضوية مجالس اإلدارة خارج المملكة عضوية مجالس اإلدارة داخل المملكة

 السابقة  الحالية  السابقة  الحالية 

إدارة  ،  ماالأشركة  إدارة   مجلس  شركة  عضو 

شركة  لالستثمار،    القدية إدارة  مجلس  عضو 

السياحيةالبحر   للسفن  مجلس  ،  األحمر  عضو 

المعلومات  لتقنية  السعودية  الشركة    إدارة 

اتخاذ "سايت" دعم  مركز  إدارة  مجلس  رئيس   ،

 القرار. 

 الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

السعودية  شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية.  أرامكو    أميانتيت،  لدورتين  شركة 

السعودية بنك  ،  العربية  كاتاليست،  البالد 

الورق،   لصناعة  السعودية  الشركة  الرياض، 

شركة   التشحيم،  لزيوت  المتحدة  الشركة 

 .فيلبس لإلنارة العربية السعودية

- - 

 معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

اتحاد   المجموعة  (موبايلي)  تصاالتاشركة   ،

البنك السعودي  السعودية لالستثمار الصناعي،  

 .  البريطاني, شركة المنجم لألغذية

الوطنية، التصنيع  شركة  زجاج،  شركة    شركة 

انشورانس،  االيانس  اند سان  آجل    رويال  شركة 

االستثمارية،   حصانة  التمويلية،  للخدمات 

 . شركة فيوتشر بيزنس

 

- 

ماستركارد   العالمية،  شركة 

قطاع أفريقيا وجنوب غرب آسيا،  

صن أند  رويال    االيانس   شركة 

 للتأمين 

 - - بنك الخليج الدولي  الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).  معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 

 القحطاني  الدكتور محمد بن يحيى

غرفةشركة   للتجارة،  الثنائية    أرامكو  التجارة 

العربية الطاقة  األمريكية  مدينة  شركة   ،

أرامكو ،  (سبارك)  للتطوير مصفاة  شركة 

(ساسرف) الجبيل  اإلشراف ،  السعودية  مجلس 

والمعادن للبترول  فهد  الملك  ،  لجامعة 

الظهران   وادي  لشركة  االستشاري  المجلس 

العربية   والمساحةالشركة  ،  للجيوفيزياء 

البترول الدولية لمهندسي  مجلس  ،  الجمعية 

لجامعة الباطن  اإلشراف  أرامكو حفر  شركة   ،

لجنة   واإلنتاج،  التنقيب  لتقنية  السعودية 

الشراكة بين أرامكو السعودية وجامعة الملك  

 .عبداهللا للعلوم والتقنية 

المحدودة، موتيفا  اس    شركة 

 اويل.

،  شركة أرامكو للخدمات

PRefChem  
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 اسم العضو 
 عضوية مجالس اإلدارة خارج المملكة عضوية مجالس اإلدارة داخل المملكة

 السابقة  الحالية  السابقة  الحالية 

للبتروكيماويات  للتقنية الخليجي  االتحاد   ،

 والكيماويات.  

 - - األستاذ ريتشارد أوبراين

بريتيوم   للطاقة،  اكسل 

شركة   اينك،  مواد  ريسورسز 

 فولكان

- 

 - - الدكتور سامويل والش 

قولدميتسوي   شركة  كو،   اند 

بانجيما   شركة  (استراليا)، 

فالينج   رويال  ابوروجينال، 

جلوبال   سيرفيس،  دوكتور 

   مايننج كاونسيل  

 

 جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية   - كيشور  جانيش الدكتور

نابيقين، شركة   قريناليت شركة 

شركة  بروفيفي،  ،  بيوساينس

شركة   فيزكس،  كنسيومر 

ليتراسي    امفورا، جينيتيك 

 بروجيكت.  

جيفو، سنتينيكست، ايفولفا،  

لصندوق  ا ي،جلوي انيرج

الماليزي لعلوم  

  mynvax, impetus،الحياة

- 

حصانة   جمعة  بن صالح  بن عبدهللا األستاذ شركة  لالستثمار،  السعودي  البنك 

 للصناعة. الزامل شركةاالستثمارية، 

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية 

 السعودية 
- 

 –شركة هاليبيرتون األمريكية 

 هيوستن تكساس 

السعودية   التونسي  محمد بنت نبيلة  المهندسة الهيئة  الحكمة،  دار  جامعة 

 للمهندسين  
- - - 

 *بن سليمان العوهلي المهندس مساعد
السعودية   العسكرية. للصناعات السعودية شركة ال الشركة  مرافق،  شركة 

السعودية   الشركة  (صدف)،  للبتروكيماويات 

شركة   زهر)،  (ابن  للبتروكيماويات  األوروبية 

- - 
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 اسم العضو 
 عضوية مجالس اإلدارة خارج المملكة عضوية مجالس اإلدارة داخل المملكة

 السابقة  الحالية  السابقة  الحالية 

العربية   الشركة  سينا)،  (ابن  الوطنية  ميثانول 

(دسر)،   الصناعية  لالستثمارات  السعودية 

(ساماك)،   للميثاكريالت  السعودية  الشركة 

 ) للبتروكيماويات  العربية  بتروكيميا)،  الشركة 

 شركة أراسكو.
     م.٢٠٢١أبريل   ٢٥ * انتهت عضويته بتاريخ

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو   .٤

 مجلس إدارة مستقل. 

 صفة العضوية  اسم العضو 

 غير تنفيذي الرميانمعالي األستاذ ياسر بن عثمان  .١

 مستقل  الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع .٢

 مستقل  معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز .٣

 غير تنفيذي معالي المهندس خالد بن صالح المديفر  .٤

 غير تنفيذي القحطاني  الدكتور محمد بن يحيى .٥

 غير تنفيذي األستاذ ريتشارد أوبراين .٦

 غير تنفيذي والش الدكتور سامويل  .٧

 غير تنفيذي الدكتور جانيش كيشور  .٨

 مستقل  األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة  .٩

 مستقل  التونسي  المهندسة نبيلة بنت محمد .١٠

 تنفيذي *بن سليمان العوهلي المهندس مساعد .١١
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 صفة العضوية  اسم العضو 
 م.٢٠٢١  أبريل ٢٥ بتاريخ تهعضوي* انتهت 

 وملحوظاتهم   المساهمين  بمقترحات  علماً  –  التنفيذيين  غير  وبخاصة  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه   .٥

 . وأدائها الشركة حيال

وما يتعلق بسهم الشركة وحركته، وأفصحت    ،مجلس اإلدارة تقريراً سنوياً يحتوي على المعلومات الالزمة عن نشاط المستثمرينلاإلدارة التنفيذية    قدمت

، وتنشر ذلك في موقعها اإللكتروني، وال توجد اقتراحات أو  امةالجهات الرقابية التي تردها خالل اجتماع الجمعية الع  أو/والشركة عن أسئلة المساهمين  

 مالحظات للمساهمين حيال الشركة وأدائها خالف ما أُفصح عنه.

ال .٦ الختصاصات  مختصر  الترشيحات  وصف  ولجنة  المراجعة،  لجنة  مثل:  ومهامها،  اللجان ولجان  أسماء  ذكر  مع  المكافآت، 

 . ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع

و لوفقاً   الشركة األساس  للحوكمة  اإلنظام  العام  لجان منبثقة عن  المعتمدطار  اإلدارة تشكيل  لمجلس  العامة، يحق  الجمعية  ذات صالحيات محددة  ه  من 

ية، ولجنة السالمة موضحة في الئحة عملها. وينبثق حالياً من مجلس اإلدارة اللجان التالية: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذ

اللجان مجلس اإلدارة في تنفيذ  لمجلس اإلدارة  ريراَ  واالستدامة. وعلى كل لجنة أن تقدم تق عن سير أعمالها للمجلس في الوقت المناسب. وتساعد تلك 

 مهامه ومسؤوليته على نحو فعال. 

      لجنة المراجعة

 

 اسم العضو 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 المجموع 

 م٢٤/١٠/٢٠٢١ م٠٤/٠٨/٢٠٢١ م٢٥/٠٤/٢٠٢١ م٠٢/٠٣/٢٠٢١ م٣١/٠١/٢٠٢١

 ٥/٥      معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً) 

 ٥/٥      معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 

 ٥/٥      األستاذ مايك شاينغ  

 ٥/٥      األستاذ وليد بن إبراهيم شكري 

 

 التاريخ 
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القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات   التخاذيه  ، وترفع توصياتها إلاإلدارة  إليها من مجلس  أو التي تحالدراسة الموضوعات التي تختص بها    المراجعةتتولى لجنة  

وتختص بذلك،  ونزاهة  إذا فوضت  سالمة  والتحقق من  الشركة  أعمال  بمراقبة  الداخلية فيها،  اللجنة  الرقابة  وأنظمة  المالية  والقوائم  أبرز    التقارير  ومن 

 : اآلتيها مهام 

 تدقيق وإعالن النتائج الربعية. التقارير المالية قبل عرضها لمجلس اإلدارة ودراسة   -

 .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها -

الداخلية ومراجعة مدى كفاءة وفعالية أنظمة  دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وتقييم مخاطر المراجعة   -

 رقابة وأمن تقنية المعلومات.

وظات الواردة  الموافقة على إجراءات المراجعة الداخلية ودراسة تقارير المراجعة الداخلية وتقييم أدائها، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملح -

 فيها.

ه ومراجعة نطاق عمله وشروط  يتي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقاللالتوصية للمجلس بترشيح مراجع الحسابات الخارج -

 التعاقد معه.

ائح والسياسات  مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها و التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللو  -

 قة.والتعليمات ذات العال 

 

       والمكافآت  الترشيحات لجنة

 

 اسم العضو 

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 المجموع 

 م٣٠/١١/٢٠٢١ م١٦/١٠/٢٠٢١ م٠٦/٠٩/٢٠٢١ م٢٥/٠٨/٢٠٢١ م٢٠/٠٦/٢٠٢١ م١٠/٠٢/٢٠٢١

 ٦/٦       الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع (رئيساً) 

 ٦/٦       أوبراينريتشارد  ألستاذا

 ٦/٦       الدكتور سامويل والش  

 ٦/٦       األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة  

 

 : ومن أبرز مهامها اآلتي ،اإلدارة  مجلس إلى  تقاريرها   وترفع إليها، الموكلة االختصاصات  جميع والمكافآت لجنة الترشيحات تمارس

 التاريخ 
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 ومراجعتها بشكل دوري.للمكافآت واضحة  اتإعداد سياس -

 .المكافآت المعمول بها  اتتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياس -

 .التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة -

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة. -

 اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم.التوصية لمجلس  -

والتحقق بشكل سنوي من استقاللية    - إن وجدت  – والجهة الخارجية التي قامت بالتعيين وعالقتها بالشركة    ،وأداء اللجان  ، تقييم مجلس اإلدارة -

 األعضاء المستقلين.

 

      التنفيذية   اللجنة

 

 اسم العضو 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 المجموع 

 م٢٤/١١/٢٠٢١ م٢٩/٠٨/٢٠٢١ م٠١/٠٦/٢٠٢١ م٢٣/٠٣/٢٠٢١ م١٥/٠٢/٢٠٢١

 ٥/٥      األستاذ ريتشارد أوبراين (رئيساً) 

 ٤/٥ -     القحطاني  الدكتور محمد بن يحيى

 ٥/٥      الدكتور سامويل والش 

 ٥/٥      التونسي  المهندسة نبيلة بنت محمد

 ٢/٥      المهندس مساعد بن سليمان العوهلي* 

       م. ٢٠٢١أبريل  ٢٥ بتاريخ ته* انتهت عضوي

 

 :  تياآل هاومن أبرز مهام ، اإلدارة  إلى مجلس  جميع االختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرهاالتنفيذية تمارس اللجنة  

 توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة، وتقديم   -

 مراجعة الميزانيات التشغيلية والمالية السنوية المقترحة ورفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة في هذا الصدد. -

 .مراجعة خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة، وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص -

 .تمال المشاريع واألعمال التوسعيةاإلشراف واستالم التقارير حول تنفيذ واك  -

 .و التي تتجاوز موازنة الشركة وفقاً لجدول الصالحيات اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية ضمن صالحياتها -

 التاريخ 
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الجوهرية والتوصية بها   - المالئمة لتحديد وقياس مستويات و مراقبة حدود المخاطر المعقولة وحصر أعلى المخاطر  للمجلس  وضع المنهجيات 

 .لتحديد مدى القدرة على قبولها

ها،  النظر في المخاطر الحالية والمحتملة للشركة ، وتحديد المخاطر الجوهرية الناشئة ومناقشة هذه المخاطر والتوصية بأي إجراءات متعلقة ب  -

 .وتوصية مجلس اإلدارة بها

 

      واالستدامة السالمة لجنة

 

 اسم العضو 

٤ ٣ ٢ ١ 
 المجموع 

 م٠١/١٢/٢٠٢١ م١٦/٠٩/٢٠٢١ م١٥/٠٦/٢٠٢١ م٢٥/٠٣/٢٠٢١

 ٤/٤     األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة (رئيساً) 

 ٤/٤     الدكتور محمد بن يحيى القحطاني 

 ٤/٤     الدكتور جانيش كيشور 

 ٤/٤     المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي 

 

 :  جميع االختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة، ومن أبرز مهامها اآلتيتمارس لجنة السالمة واالستدامة 

وأداء الشركة في مجاالت السالمة والصحة والبيئة واالستدامة،    ،مساعدة مجلس اإلدارة لإلشراف على االستراتيجيات والسياسات والعمليات اإلدارية -

 والحد من الخسائر الناتجة عن إصابات الموظفين والمقاولين.

الترشيحات والمكافآت في ما    خطط الحوافز قصيرة األجل لإلدارة وتقديم توصيات إلى   مراجعة مدى مالءمة مقاييس عنصر السالمة في - لجنة 

   يتعلق بها.

وتقييم مدى كفاية نموذج حوكمة إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة واإلدارة المجتمعية لدى الشركة ومراجعة أنظمة اإلدارة ذات  مراجعة   -

 .الصلة

االلتزام  مراجعة السياسات واإلرشادات والمعايير الجوهرية للشركة ذات الصلة بنطاق عمل اللجنة واإلشراف على عمليات اإلدارة المصممة لضمان   -

 .بالسياسات ومواءمتها مع األنظمة واللوائح

 

 التاريخ 
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حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت  .٧

 .بالتقييم وعالقتها بالشركة

إلجراء تقييم    ؛ )”BCG“  اختصارا بـــ  تُعرف   )The Boston Consulting Groupف مجلس اإلدارة أحد بيوت الخبرة المستقلة (مجموعة بوسطن االستشارية (  لّكَ

في فاعلية االجتماع  سهم  بما يُ   اإلدارة   مجلس  اجتماعات  مواداإلدارة التنفيذية مع مجلس اإلدارة، ورفع مستوى    تواصل  وفاعلية  القرار،  اتخاذ  إجراءات 

  من  فكان  ،وتواصله مع اإلدارة التنفيذية  أداءه  وتعزيز  ولجانه،فاعلية أداء المجلس    رفع خلص تقرير االستشاري إلى توصيات من شأنها    وقد  ،واتخاذ القرار

أدوات التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه، وتعزيز األعمال اإلدارية في    تحسين التقارير الدورية، و  ونمذجة  القرار،  اتخاذ  وحدة  إنشاء  :التوصيات  أبرز

 .  الالزمة  والمساندة الدعم  تقديم  في  جهودها كرسواستقاللها بما يُ ،اإلدارة  مجلسأمانة  

 

من الئحة   نالثالثة والتسعي  اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص في المادة  .٨

 حوكمة الشركات. 

 المنبثقة عنهواللجان   سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .أ

أو بدل حضور  و/مبلغاً معيناً  واللجان المنبثقة منه،  أعضاء مجلس اإلدارة    مكافآت تكون  المتعمدة من الجمعية العامة    المكافآت والتعويضاتلسياسة  وفقاً  

، ويجوز الجمع  على أن ال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من تلك األرباح  نسبة معينة من صافي األرباحعن الجلسات أو مزايا عينية أو  

 يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال فنية أو إدارية ، كما وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا

 .أو استشارية إضافية يكلف بها

 حددت سياسة المكافآت والتعويضات مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وفقاً لآلتي: كما 

 ) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي؛ نظير عضويته في مجلس اإلدارة.٢٥٠٬٠٠٠يستحق العضو "مكافأة سنوية" تبلغ (  •

 ) مائتي ألف ريال سعودي نظير رئاسته للمجلس. ٢٠٠٬٠٠٠ة سنوية" إضافية تبلغ (  يستحق رئيس مجلس اإلدارة "مكافأ •

بغض  (   ) مائتي ألف ريال سعودي نظير عضويته في اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ٢٠٠٬٠٠٠يستحق العضو "مكافأة سنوية" بمبلغ مقداره ( •

 ).النظر عن عدد عضوياته بتلك اللجان



    
  
  

  م٢٠٢١تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي | 18 

 ) ثالثة آالف ريال سعودي للجلسة سواء في مجلس اإلدارة أو اللجان.٣٬٠٠٠مبلغ مقداره ( يستحق العضو "بدل حضور" ب •

) مائة وخمسون  ألف ريال سعودي، نظير عضويته في اللجان  ١٥٠٬٠٠٠يستحق العضو من خارج مجلس اإلدارة "مكافأة سنوية" بمبلغ مقداره (  •

 المنبثقة من مجلس اإلدارة.

 

المعتمدة  مكافآت والتعويضات  اً لسياسة الوفق  عنه   لمجلس اإلدارة باحتساب المكافآت المستحقة لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقةتقوم األمانة العامة  

  مجلس اإلدارة عن المبالغالسنوي لتقرير  الوتفصح الشركة في    ،لمجلس اإلدارة إلقرارها  تلك المكافآتب   توصيلجنة الترشيحات والمكافآت التي    إلىورفعها  

 المدفوعة حسب التعليمات ذات الصلة، على أن توافق الجمعية العامة على إقرار تلك المكافآت والتعويضات.  
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 أوالً: األعضاء المستقلين 

 الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع  ٢٥٠٬٠٠٠ 24,000 18,000    292,000         

 معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز  250,000 24,000 15,000    289,000         

 األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة  250,000 24,000 30,000    304,000         

 المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي   250,000 24,000 27,000    301,000         

 المجموع 1,000,000 96,000 90,000    1,186,000         

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين 

 معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان  250,000 24,000 -   200,000 474,000         

 معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 250,000 24,000 15,000    289,000         

 الدكتور محمد بن يحيى القحطاني            250,000 24,000 24,000    298,000         

ريتشارد أوبراين األستاذ  250,000 24,000 33,000    307,000           

 األستاذ سامويل والش  250,000 24,000 33,000    307,000         

 الدكتور جانيش كيشور  250,000 24,000 12,000    286,000         

 المجموع 1,500,000 144,000 117,000   200,000 1,961,000         

التنفيذيين ثالثاً: األعضاء                   

*المهندس مساعد بن سليمان العوهلي 767,٧٨ 6,000 6,000    90,767           

 المجموع 78,767 6,000 6,000    90,767         
 م.٢٠٢١أبريل  ٢٥ بتاريخ عضويته* انتهت 
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م ٢٠٢١ديسمبر   ٣١المالي المنتهي في تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان المنبثقة من المجلس للعام   

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور   بدل حضور الجلسات  المجموع

 الجلسات) 

 

 أعضاء لجنة المراجعة 

 معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز   ٢٠٠٬٠٠٠ 15,000 ٢١٥٬٠٠٠

المديفر صالحمعالي المهندس خالد بن  ٢٠٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠ ٢١٥٬٠٠٠  

 األستاذ مايك شاينغ  ١٥٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠ ١٦٥٬٠٠٠

 األستاذ وليد بن إبراهيم شكري   ١٥٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠ ١٦٥٬٠٠٠

 المجموع ٧٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ ٧٦٠٬٠٠٠
 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 

 الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع   ٢٠٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠ ٢١٨٬٠٠٠

 األستاذ ريتشارد أوبراين  ٢٠٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠ ٢١٨٬٠٠٠

 الدكتور سامويل والش ٢٠٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠ ٢١٨٬٠٠٠

 األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة   ٢٠٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠ ٢١٨٬٠٠٠

 المجموع ٨٠٠٬٠٠٠ ٧٢٬٠٠٠ ٨٧٢٬٠٠٠
 أعضاء اللجنة التنفيذية 

 األستاذ ريتشارد أوبراين   - ١٥٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠

 الدكتور محمد بن يحيى القحطاني  ٢٠٠٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠ ٢١٢٬٠٠٠

 الدكتور سامويل والش - ١٥٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠

 المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي  ٢٠٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠ ٢١٥٬٠٠٠

  *المهندس مساعد بن سليمان العوهلي ٦٣٬٠١٤ ٦٬٠٠٠ ٦٩٬٠١٤

 المجموع ٤٦٣٬٠١٤ ٦٣٬٠٠٠ ٥٢٦٬٠١٤
 أعضاء لجنة السالمة واالستدامة

 األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة   - ١٢٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠

 الدكتور محمد بن يحيى القحطاني  - ١٢٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠

 الدكتور جانيش كيشور  ٢٠٠٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠ ٢١٢٬٠٠٠

 المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي  - ١٢٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠

 المجموع ٢٠٠٬٠٠٠ ٤٨٬٠٠٠ ٢٤٨٬٠٠٠

 المجموع الكلي  ٢٬١٦٣٬٠١٤ ٢٤٣٬٠٠٠ ٢٬٤٠٦٬٠١٤

 م.٢٠٢١أبريل  ٢٥ بتاريخ عضويته* انتهت 
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ال يتجاوز مجموع  أ  مع مراعاةريال سعودي،    )5,430,781(  بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه ما مقداره

 سياسة المكافآت والتعويضات، وال يوجد أي انحرافات جوهرية عن تلك السياسة.، وقد احتسبت بناء على ما يتقاضاه العضو المبلغ المحدد نظاماً

 .المالية في السنة في أول اجتماع لهاواللجان المنبثقة عنه  أعضاء مجلس اإلدارة وتصادق الجمعية العامة على صرف مستحقات  

 سياسة مكافآت التنفيذيين  .ب

إن مكافآت التنفيذيين في الشركة مرتبطة بالدرجة األولى بخطط أداء محفزة مقترنة بأداء    ،والسياسات المعتمدة  المكافآت والتعويضات وفقاً لسياسة  

 ك.الشركة، وتتضمن تلك الخطط مكافأة األداء التي تتألف من خطة حوافز قصيرة األجل وخطة حوافز طويلة األجل مع مراعاة الحدود القصوى لذل

ا  لسياسات المعتمدةا  البشري باحتساب المكافآت وفقتقوم إدارة رأس المال   الترشيحات والمكافآت التي تصدر قراراتها    إلىلشركة، ورفعها  لدى  لجنة 

 باعتماد صرف تلك المكافآت وفقاً للميزانية المرصودة، وتفصح الشركة في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن ذلك.

 . المالي  والمديرمن ضمنهم الرئيس التنفيذي ومن الشركة  المكافآتممن تلقوا أعلى  التنفيذيينمن كبار  سةخمأعلى يُبيّن الجدول أدناه مجموع ما تلقاه 

 مكافآت  ثابتة  مكافآت  متغيرة 

 المجموع الكلي*
مكافآت نهاية 

 خدمة 
 المجموع

األسهم  

 الممنوحة 

خطط التحفيزية ال  

 طويلة األجل 

خطط التحفيزية ال  

 قصيرة األجل 

المكافآت    األرباح 

 الدورية 
 المجموع

المزايا 

 العينية 

 رواتب  بدالت 

٥٨٫٣٦١٫٩٥ ٣٫٢٨٦٫١٦٠ - ١١٫٦٤٨٫١١٥ ٦٫٠٩٨٫٩٥٠ - ٣٫٥٩٧٫٥٦٣ ٨٩٥٫١٧١ - ١٠٫٥٩١٫٦٨٤ ١٫٥٤٤٫٣٢٩ ٢٣٫٧٨٤٫١٢٨  
ء االنطباع الصحيح عن آلية إجراءات التعويض الشركة إلى االفصاح عن مكافآت التنفيذيين بما يتوافق مع مستوى االفصاح العام في السوق المالية السعودية ونضج الممارسة رغبةً إلعطامن الئحة حوكمة الشركات. حيث تطمح    ٩٣أفصحت الشركة عن مكافآت التنفيذيين، وفقاً لما ورد في المادة    *

 ) من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.٦٠ح التفصيلي، استرشاداً بالسلطة التقديرية في المادة (والتي تعتمد على تنافسية رأس المال البشري. حيث تسعى الشركة لتوقي المخاطر ذات الصلة باإلفصا

 

فية أو تنظيمية ا أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشر .٩

 المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها بالمستقبل. أو قضائية، مع بيان أسباب 

  أو تنظيمية أو قضائية   ة أو من أي جهة إشرافيالسوق المالية  هيئة  قبل  من    معادن   ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على 

 . بالمملكة العربية السعودية
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رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام   إلى لشركة، إضافة  با نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية   .١٠

 لشركة. في االرقابة الداخلية 

 المراجعة الداخلية للمجموعة:  

المراجعة الداخلية للمجموعة خدمات التدقيق و المراجعة و الخدمات االستشارية بموضوعية و استقاللية وذلك   إدارة   ت, قدمم٢٠٢١خالل السنة المالية  

 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة.لتقييم  باتباع نهج متسق ومحكم 

حول الحوكمة وااللتزام والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر،   دقيقةعات المراجعة الداخلية للمجموعة استراتيجيتها المتمثلة في إجراء مراجإدارة  وقد اتبعت 

 وذلك بالتركيز على: 

 الثالثة. الدفاعخطوط  •

 المتميز للمراجعة الداخلية. األداء •

 استخدام التقنية بنطاق أوسع  وتحليل البيانات.   •

بإدارة  كما قامت   للمجموعة  الداخلية  العمليات  أتركيز  المراجعة  التأكيدية على  المخاطرنشطتها  الرئيسية ألنشطة    ".بطبيعتها  "عالية  وتتمثل األهداف 

 المراجعة الداخلية باآلتي:  

 تقييم بيئة وإطار الحوكمة المطبق وتحديد التحسينات الممكنة. •

 تقييم عمليات إدارة المخاطر للشركة وشركاتها التابعة. •

 البيئة والصحة و األمن والسالمة. مراجعة و تقييم كفاءة انظمة إدارة  •

 الشركة و إجراءاتها. ت تقييم أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها لضمان امتثالها لألنظمة و اللوائح، وسياسا •

 .تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لحماية أصول الشركة •

 .الرقابة الداخلية فاعليةالناتجة عن عمليات المراجعة لتحسين التنفيذية بشأن تطبيق اإلجراءات التصحيحية ة  اإلدار  مع  المتابعة •

يتبين وجود خلل جوهري    لمفالمعتمدة من قبل لجنة المراجعة  ومن خالل النتائج والتقارير المقدمة إلى اللجنة    المراجعة  إدارةمع نطاق عمل خطة    تماشياً

 .الداخلية  الرقابة نظام في 
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 تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. إلىتوصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة  .١١

 .ة، فلدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بمهام المراجع الداخليعيين مراجع داخليبت المراجعة لجنة توصِ لم   

مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات   .١٢

مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم 

 األخذ بها. 

 ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

 المساهمات االجتماعية للشركة. تفاصيل  .١٣

بر في  ترتكز معادن في جهودها االستثمارية االجتماعية على المجتمعات المحيطة بمواقع أعمالها وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية التي تعت 

نائية وبعيدة عن المد العمراني الرئيسية. وتتركز مساهمات معادن في مجال التعليم    ،غالبيتها قرى وهجر  وتقل فيها الفرص التنموية مقارنة بالمدن 

  .وخلق فرص العمل في المقام األول و تنمية األعمال التجارية ألبناء هذه المجتمعات باإلضافة إلى مجاالت تنموية أخرى

دعم كما   تتضمن  التي  واالستراتيجيات  الخطط  وضع  على  معادن  كورونا   حرصت  فيروس  جائحة  خالل  بأعمالها  المحيطة  المجتمعات  وتوعية  ومساهمة 

 .و قامت بجهود كبيرة من خالل دعم ومساهمة وتوعية المجتمعات المحيطة  بأعمالها ،)١٩-(كوفيد 

عام   التعليم  ٢٠٢١في  يشكل  مبادرة متنوعة،  وعشرين  خمسة  موزعةً على  ريال سعودي،  وعشرين مليون  أربعة  عن  يزيد  ما  صرفت مجموعة معادن  م 

 األكبر من إجمالي الصرف فيها.  النصيب والتدريب 

 م ٢٠٢١تفاصيل االستثمارات االجتماعية في عام 

 المبلغ (ريال سعودي)  العدد مجال المبادرة

 23,110,000 4 التعليم والتدريب

 340,359 1 عالقات حكومية ورعايات
 288,000 3 البنية التحتية 

 275,220 3 البيئة والطاقة والتغير المناخي 
 207,500 2 تنمية مجتمعية

 107,425 3 الصحة العامة والمياه و النظافة 
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 المبلغ (ريال سعودي)  العدد مجال المبادرة

 450,938 9 مساهمات اجتماعية اخرى  
 24,779,442 25 إجمالي 

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين  .١٤

 لهذه الجمعيات. 

 اسم العضو 
 الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة

 م١٥/٠٣/٢٠٢١
  األستاذ ياسر بن عثمان الرميانمعالي 

  الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

  معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

  معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 

  القحطاني  الدكتور محمد بن يحيى

  األستاذ ريتشارد أوبراين

  الدكتور سامويل والش 

  كيشور  جانيش الدكتور

  األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة  

  التونسي  محمد بنت نبيلة  المهندسة

  المهندس مساعد بن سليمان العوهلي* 
 م.٢٠٢١أبريل  ٢٥ * انتهت عضويته بتاريخ

النشاط، يجب   .١٥ أو أكثر من  التابعة، وفي حال وصف نوعين  للشركة وشركاتها  الرئيسة  النشاط  بيان بكل وصف ألنواع  إرفاق 

 نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج. 

 نسبة التغير%   م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 

 القطاع 
 المبيعات 

 (ريال سعودي) 
نسبة 

 المساهمة 
 المبيعات 

 (ريال سعودي) 
 نسبة 

 المساهمة 
 المبيعات 

 (ريال سعودي) 
 نسبة 

 المساهمة 
 %72 5,919,439,870 ٪٤٦ ٨٬٦٦٣٬١٧٧٬٥٢٢ %54 14,582,617,392 قطاع الفوسفات 
 %33 2,708,288,029 ٪٣٩ ٧٬١٨١٬٥٨٢٬٦٠٢ %37 9,889,870,631 قطاع األلمنيوم

 م ٢٠٢١ عام ل  امةالع الجمعيات اجتماعات حضور 
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 نسبة التغير%   م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 

 القطاع 
 المبيعات 

 (ريال سعودي) 
نسبة 

 المساهمة 
 المبيعات 

 (ريال سعودي) 
 نسبة 

 المساهمة 
 المبيعات 

 (ريال سعودي) 
 نسبة 

 المساهمة 
 %5- ) 438,545,051( ٪١٥ ٢٬٧٣٥٬٠٦٣٬١٣٧ %9 2,296,518,086 ومعادن األساس  المعادن قطاع 

 %100 8,189,182,848 ٪١٠٠ ١٨٬٥٧٩٬٨٢٣٬٢٦١ %100 26,769,006,109   جمالي المبيعاتا

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها)  .١٦

 والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة. 

القوي للطلب والمستند على تعافي االقتصادي العالمي،   االرتفاعلجميع اسعار السلع في قطاع التعدين، بسبب   مزدهراًم عاماً ٢٠٢١يعد العام المالي  

م، مع األخذ باالعتبار التحديات والفرص  ٢٠٤٠استراتيجيتها    بإعداد وتطويرمن مجلس إدارتها    بدعمٍووفي هذا العام قامت الشركة    .السيما في الصين

التوجهات المحلية والعالمية لترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التعدين، الستكشاف ثروات المملكة الجيولوجية وخلق قيمة  الناتجة عن  

 مضافة للمساهمين. وبناءً على هذه االستراتيجية ستركز  الشركة  على: 

 تقديم قيمة أعلى للمساهمين. •

لى  إوتسريع االستكشاف للموارد السعودية والذي سيضيف    التعدين في المملكة العربية السعودية،تعزيز دور معادن كشركة رائدة في مجال   •

 الناتج المحلي اإلجمالي وخلق فرص العمل.

الوطنية في    التحويليةلدعم األعمال    ؛الجديدةوالمعادن  الذهب والنحاس  ونشاط  للتوسع في أعمال  االستفادة من الموارد المعدنية السعودية   •

 ملكة. الم

من سكان العالم. من خالل    ٪١٠شركة سعودية رائدة عالميًا في مجال األسمدة، والمشاركة في ضمان األمن الغذائي لـ    تمكين معادن لتصبح •

 االستمرار في تطوير مشاريع األسمدة.

 أكثر استدامة مع تحسين سلسلة القيمة.لتكون معادن لأللمنيوم  تمكين •

 التعدين في الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.مجال في   ريادي لعب دور   •
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السوق)  .١٧ أم مخاطر  تمويلية،  أم مخاطر  تشغيلية  أكانت مخاطر  (سواء  الشركة  تواجهها  بأي مخاطر  المتعلقة  المعلومات 

 وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها. 

هام إدارة المخاطر المؤسسية؛ لتعزيز مستوى النضج، وتحقيق القيمة المضافة ألعمالها بالكامل. وفي هذا الصدد تبنت  شرعت معادن في برنامج تحول لم

 معادن عدداً من المبادرات التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:    

 األعمال؛ لتتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.مراجعة كاملة وتحديث إلطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية، واستمرارية  •

المخاطر العالمية والمخاطر اإلقليمية ومخاطر قطاع التعدين" بما يتماشى مع المخاطر المحددة في وحدة المخاطر الوطنية في    منظور "  تطوير  •

 لجبيل وينبع.باالهيئة الملكية   الذي تبنته"   ومبادرة " المدن القادرة على التكيف  ،)(NRU المملكة العربية السعودية

لتحديد "أعلى المخاطر    ؛ية "من األعلى إلى األسفل"، من خالل عقد ورشة عمل مكثفة مع اإلدارة التنفيذيةللمخاطر المؤسستقييم شامل    إجراء •

 .م وما بعده٢٠٢٢التي تواجه معادن"، والمتوقع مواجهتها في  

 .مخاطر لشركة معادن"  ١٠التنفيذيين وتحديد "أكبر   المدراءعقد ورشة عمل لتقييم المخاطر وتحديد األولويات مع جميع   •

من  المقدمة     ISO-22301يزو  اآل متابعة إجراءات عملية استمرارية األعمال، حيث نفذت بالكامل في شركة معادن لأللمنيوم، وتوّج ذلك بشهادة   •

 .والمستندات بعد إجراء مراجعة لإلجراءات  )ثالثطرف بيت خبرة مستقل (

استكمال إجراءات  شهادة اآليزو المشار إليها، حيث من المتوقع    لىتنفيذ عمليات إدارة استمرارية األعمال في شركة معادن للفوسفات، للحصول ع •

 .م٢٠٢٢في الربع األول من عام تحقق الخبير المستقل 

 .م٢٠٢٢تنفيذ نظام إدارة استمرارية األعمال، لبقية وحدات األعمال والشركات التابعة كما هو مجدول لها خالل اعتماد إدارة المخاطر في  •

 

   مخاطر لشركة معادن ١٠أكبر 

 التعرض للهجوم السيبراني  .١

وتع الفكرية،  الملكية  سالمة  وتهدد  التجارية،  العمليات  تعطل  قد  التي  المستمرة  (السيبرانية)  اإللكترونية  للهجمات  عرضة  معادن  تكون  رض   قد 

مقابل  ن  خصوصية البيانات والمعلومات التجارية الحساسة لالنتهاك. كما يؤدي تزايد تلك الهجمات إلى زيادة احتمالية المساومات من قبل المهاجمي

ومن أجل التعامل مع هذه المخاطر أعدت  معادن مجموعة من اإلجراءات االحترازية من أبرزها نشر الوعي بين منسوبيها  البيانات التي تم انتهاكها.  
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مة في حماية  ووضع الحماية اإللكترونية، ودِفاعات أخرى مضمّنة في أنظمتها، كما تستعين الشركة بشركات مختصة في األمن السيبراني؛ للمساه

 وتأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات، كما تواصل معادن االستثمار في تعزيز قدراتها عبر تطوير تقنيات األمن السيبراني لحماية األصول.

 توافر القوى العاملة المتمكنة  .٢

مدربة تدريبًا خاصًا بالمهن  السعودية ال عاملة  القوى  درة الن عد توافر القوى العاملة المتمكنة واحدًا من أهم التحديات الرئيسـية طويلة األمد؛ نظرًا إلى  يُ

جذب أفضل المواهب وتطويرها واالحتفاظ بها عاملًا أساسيًا في مواجهة تحديات التعاقب  قدرة معادن على  المتعلقة بالتعدين، وفي المقابل تعـد  

لجذب وتطوير الشباب السعودي ألدوار مستقبلية    ؛في المملكةمع مؤسسات التعليم والتدريب    تعمل معادن بشكل كبير  .الوظيفي في المستقبل

 . ومن خالل أكاديمية معادن، نركز على تطوير المواهب والتدريب الداخلي لتطوير الموظفين وإعدادهم لألدوار القيادية.التعدين  في صناعة

 المشاريع الضخمة تنفيذ   .٣

قوانين  المشاريع الضخمة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وخطط تنفيذ متعددة السنوات مما يضفي عليها طابع التعقيد، كما تعد التغييرات في ال

عدم القدرة على  درك معادن أن  وت واللوائح وتوقعات الحكومة أو المجتمع أو االفتراضات التجارية أو االقتصادية أحد دوافع التأخير في تنفيذ المشروع.  

خط األساس من حيث السالمة والتكلفة والجدول الزمني والجودة قد يؤثر على ربحية الشركة وآفاق نموها وسمعتها    وفقاً لمعاييرتسليم المشاريع  

، ورصد تقدم  ع المقارنةمشاريمراحله، ومراجعات مستقلة للمتابعة  تتبع معادن عملية صارمة للموافقة على المشروع ووسالمة وضعها المالي العام.  

 المشروع وتقييم حالته لضمان أن المشاريع الجديدة تراعي بشكل صحيح التكاليف والمخاطر والعوائد المتوقعة على االستثمار. 

 عدم القدرة على الحصول على تراخيص االستكشاف أو استخدامها بفعالية  .٤

 على الحصول على تراخيص االستكشاف أو استخدامها بفعالية من خالل ما يلي:   قدرتهاأبرز المخاطر التي تواجه معادن هو عدم  من

لذلك    ويضاف.  المعقدة  العمليات  بعض  تكتنفها  االشتراطات  من  عدداً  ،المضي  إجراءات  تتطلب  حيث  ،الحصول على تراخيص استكشاف جديدة •

طبيعية أو لوقوعها في مناطق المشاريع الوطنية الكبرى.  المحميات  الحماية    برامج  ضمنمية  محمناطق    فيتواجد بعض مناطق التراخيص  

عمل  تقوم شركة معادن بالتخفيف من حدة هذا الخطر من خالل إعطاء األولوية للتطبيقات والتركيز على المجاالت المتاحة. باإلضافة إلى ذلك، ت

 " لفهم ومعالجة مخاوف أصحاب المصلحة.معادن بنشاط مع أصحاب المصلحة في المناطق المحمية من خالل "لجنة أصحاب المصلحة



    
  
  

  م٢٠٢١تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي | 28 

إمكانية منافسة شركات تعدين أخرى على نفس    أتاح المنافسة للحصول على تراخيص في ظل نظام االستثمار التعديني الجديد الذي    زيادة •

معادن مع المنافسين المحتملين  من أجل معالجة مخاطر المنافسة مع الوافدين الجدد في التعدين في المملكة، من خالل تعاون   المنطقة.

 وتقديم مشاريع مشتركة يمكن أن تكون ذات فائدة متبادلة.

نقص القوى العاملة  ل  وذلك  ؛هداف التي يمكن تحقيقهامن األ   يحدهو خطر آخر يمكن أن    االستكشافجميع تراخيص    استغاللالقدرة على   •

لل ناض  ،ستكشافاال  بأعمال  قيامالماهرة  بيئي  الحفروعدم وجود نظام  (معدات  التعدين  لدعم صناعة  الخبرة  ،ج  ومقدمي    ،والمقاولين ذوي 

نقص  ل  وذلك  ؛هداف التي يمكن تحقيقهامن األ  يحدهو خطر آخر يمكن أن    االستكشافجميع تراخيص    استغاللالقدرة على   الخدمات المختصة).

  ،والمقاولين ذوي الخبرة  ،وعدم وجود نظام بيئي ناضج لدعم صناعة التعدين (معدات الحفر  ،ستكشافاال   بأعمال  قيام القوى العاملة الماهرة لل

 ومقدمي الخدمات المختصة).

 حوادث السالمة المهنية / سالمة العمليات  .٥

واالضطرابات التشغيلية،   يمكن أن تسبب المرض أو اإلصابات، والخسائر.  حيث ؛ خطرة أنشطة  التعدين وإنتاج المعادن واألسمدة هي بطبيعتها  أنشطة  إن

تسعى معادن إلى التخفيف من هذه المخاطر من خالل نظام متكامل للخدمات    المجتمعات المحلية.و   والخسائر المالية، واألضرار التي تلحق بالبيئة

معايير وسياسات وإجراءات معترف    الصحية واالجتماعية يسعى لتطبيق نظام السالمة والصحة واإلدارة البيئية في معادن في جميع المواقع باستخدام

الص  بها دوليا. ولدينا نظام لإلبالغ الشهري عن خدمات الصحة والسالمة والبيئة على نطاق المجموعة، ويجري استعراض جميع الحوادث بهدف استخ

في شركة معادن لأللمنيوم،    ISO 22301باإلضافة إلى ذلك، نفذت معادن برنامج استمرارية األعمال بما يتماشى مع معايير اآليزو    ا.الدروس ومنع تكراره

 وتهدف إلى نشر ممارسات استمرارية األعمال ضمن الشركات التابعة/وحدات األخرى.

 المخاطر الجيوسياسية  .٦

على فهم وإدارة األوضاع السياسية واالقتصادية والسوقية في االقتصادات المتنوعة، ال سيما في منطقة الشرق األوسط    يعتمد نجاح معادن جزئياً 

أفريقيا.   تعمل فيها معادن  وشمال  التي  البيئة  المسلحة  نظراً    مخاطر جيوسياسيةوتكتنف  والصراعات  الحالية  التوترات واالضطرابات اإلقليمية  إلى 

في حال حدوث    .قد تؤثر على نتائج عمليات معادن ووضعها الماليمما    تملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى،الفعلية أو المح 

ومواد  أي تصعيد، وضعت معادن خطط استمرارية األعمال إلدارة أي انقطاع محتمل لسلسلة التوريد التي تؤثر على الواردات والمعدات وقطع الغيار  

 دير المنتجات.الخام وتص
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 م ٢٠٤٠مخاطر تنفيذ االستراتيجية   .٧

معادن   الستراتيجية  الفعال  التنفيذ  محوريًدورً   م٢٠٤٠يلعب  أو  ا  إنتاجنا  أو  نمونا  تحقيق  في  الماليا  هذه    وضعنا  تتطور  ال  وقد  السوق،  وضع  أو 

تعتمد معادن بعد هللا على خبرة فرق تخطيط االستراتيجية، وتطوير األعمال نحو تنفيذ وتطوير االستراتيجيات  االستراتيجيات دائما كما هو مخطط لها.  

 على مستوى المؤسسة، وتطوير وقيادة استراتيجيات تحويل األعمال.

 بشكل كامل ) ESG(الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات عدم القدرة على تحقيق أهداف  .٨

  السوق المالية السعودية (تداول)لجميع المنظمات. وقد أصدرت    والكشف عنها مهماً)  ESG(الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات  ت  أصبح

السمعة بسبب  لمخاطر تتعلق بيمكن أن تتعرض معادن    ).ESG(الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات  ا مبادئ توجيهية للكشف عن  مؤخرً

بالتزامنا   البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات  بعدم الوفاء  توائم المؤشر مع  أو  )  ESG(الممارسات  أو عدم  التقييم  . وهذا  المحققة  النتائجانخفاض 

أو   التنظيم،  أو  المال  رأس  أو  التشغيل،  تكاليف  زيادة  أو  اإليرادات،  أو  المستقبلي،  التمويل  أو  التنافسية،  ميزتنا  على  يؤثر  أن  قيمة    تدهور يمكن 

ليات األمن والصحة  لشركات، وسلوك مهني ، وإجراءات لسالمة األصول، وأنظمة وعماعلى مر السنين، نفذت معادن مبادرات لتعزيز حوكمة  المساهمين.  

 والسالمة، وستواصل تعزيز ذلك بما يتماشى مع أي تغييرات في األطر التنظيمية واالمتثالية في البلدان التي تعمل فيها.

 مخاطر األوبئة  .٩

التأثير على بيئة األعمال الجارية  من الفيروس أو عدم فعالية اللقاحات في  والمتحورات  بسبب السالالت الجديدة    ١٩- يمكن أن يستمر استمرار وباء كوفيد  

متالزمة االلتهاب التنفسي  بثل سارس بما يعرف  م  أوبئةفحسب فهناك مخاطر    ١٩-وال يقتصر ذلك على وباء كوفيد  .  يعلى الصعيدين اإلقليمي والعالم

ونواصل استعراض هذه الخطط   ١٩- أزمة وباء كوفيد، أثبتت فعاليتها منذ بداية ، وقدوضعت معادن خطط استجابة الستمرارية األعمال .اإليبوالو، الحاد 

 وفقا لتوجيهات السلطات الصحية. ،وتحديثها وتنفيذها

 مخاطر االلتزام بالتشريعات  .١٠

أو مركزنا المالي سلبً  من نتائجنا التشغيلية  أن تتأثر  الجديدة أو  و   التشريعاتا بالمحتمل  أو    تعديالتهاالقوانين  التنظيمية  المتطلبات  أو  األكثر صرامة 

تقوم معادن بمراقبة التغيرات الفعلية والمحتملة في التشريعات والقوانين    قد تحدث في المستقبل.  مهمةالتفسيرات أو النتائج ألي إجراءات قانونية  

ب إدارة مختصة  لدى معادن  التغييرات.  تلك  تأثير  وإدارة  نتمكن من معالجة  الثاني  واللوائح حتى  الخط  وااللتزام تعمل على توفير  والمخاطر  الحوكمة 

 للدفاع،  وتقديم الحماية من المخالفات وإرشادات شاملة لمواكبة التغييرات التنظيمية وضمان االلتزام األمثل.
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ة أو منذ خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخير .١٨

 التأسيس أيهما أقصر. 

 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة آلخر خمس سنوات
 م٢٠١٧ م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ ) السعودية(بماليين الرياالت  

 ١٢٫٠٨٦ ١٤٬١٧١ ١٧٬٧٣٦ ١٨٬٥٨٠ 26,769 المبيعات 
 )٨٬١٥٢( ) ٩٫٢٨٤( )١٥٬٠٦٤( )١٦٬٠١٣( (17,614) تكلفة المبيعات  

 ٣٫٩٣٤ ٤٬٨٨٧ ٢٬٦٧٢ ٢٬٥٦٧ 9,155 إجمالي الربح 
 )٥٣١( )٣٥١( )٦٤١( )٥١٠( (587) مصاريف بيع وتسويق وتوزيع 

 )٣٨٢( )٤٦٣( )٩٣٠( )١٬٠٣٣( (1,005) مصاريف عمومية وإدارية
 )٦٢( )٩٥( )١٨٠( )٢١٣( (149) مصاريف استكشاف وخدمات فنية 

(انخفاض في قيمة) / عكس انخفاض في قيمة الموجودات 
 غير المتداولة بالصافي 

- - )٥٢٢( ٤٦ )٣٥( 

 آلخر خمس سنوات قائمة المركز المالي الموحدة

 م٢٠١٧ م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ (بماليين الرياالت السعودية) 

      الموجودات
 ٨٢٫٩٣٣ ٨٢٬٢٠٨ ٨١٬٨٥٥ ٨١٬٨٠٤ 81,899 الموجودات غير المتداولة  

 ١٢٫١٨٤ ١٥٬٩٣٠ ١٥٬٨٠٣ ١٤٬٩٣٣ 21,439 الموجودات المتداولة 
 ٩٥٫١١٧ ٩٨٬١٣٨ ٩٧٬٦٥٨ ٩٦٬٧٣٧ 103,338 مجموع الموجودات

      حقوق الملكية
 ٢٦٫٠٩٨ ٢٧٬٩٠٣ ٣٠٬٦٥٦ ٣٠٬٢٥٢ 35,651 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 ٨٫٤٣٢ ٨٬٧٩١ ٧٬٧٣٧ ٧٬٠٤٨ 8,317 حقوق الملكية غير المسيطرة 
 ٣٤٫٥٣٠ ٣٦٬٦٩٤ ٣٨٬٣٩٣ ٣٧٬٣٠٠ 43,968 مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات 
 ٥٢٬٨٦٤ ٥٣٬٥٤٧ ٥٠٬٧٠٥ ٤٩٬٣٠٣ 46,580 المطلوبات غير المتداولة 

 ٧٫٧٢٣ ٧٬٨٩٧ ٨٬٥٦٠ ١٠٬١٣٤ 12,790 المطلوبات المتداولة 
 ٦٠٫٥٨٧ ٦١٬٤٤٤ ٥٩٬٢٦٥ ٥٩٬٤٣٧ 59,370 مجموع المطلوبات 

 ٩٥٫١١٧ ٩٨٬١٣٨ ٩٧٬٦٥٨ ٩٦٬٧٣٧ 103,338 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة آلخر خمس سنوات
 م٢٠١٧ م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠٢١ ) السعودية(بماليين الرياالت  

 ٢٫٤٣٧ ٤٬٠٢٤ ٨٨٦ ٨١١ 7,414 الربح التشغيلي 
 ٧٧ ١٢٣ ٢٠٥ ٧٢ 49 دخل من ودائع ألجل 

 )١٬٦١٦( )١٬٧٥٣( )٢٬٤٠١( )١٬٦٦٢( (1,207) تكلفة تمويل 
 )٦٦( )٣( ٨٧ )١١٣( (59) (مصاريف) أخرى، بالصافي /إيرادات

الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة تم المحاسبة عنها  
 ١٠١ ١٤٣ ١١٢ ١٩٧ 728 باستخدام طريقة حقوق الملكية

 ٩٣٣ ٢٬٥٣٤ )١٬١١١( )٦٩٥( 6,925 (الخسارة) / الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 )٥٧( )٧٢( )١٦٨( ٩ (159) ضريبة الدخل 

 )٩٢( )٢١٦( )٢٤٩( )١٦١( (285) مصروف الزكاة 
 ٧٨٤ ٢٬٢٤٦ )١٬٥٢٨( )٨٤٧( 6,481 للسنة(الخسارة)  /الربح

 ٤٦ )٥١( )٢٢٩( )٢٢٥( 167 (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر 
 ٨٣٠ ٢٬١٩٥ )١٬٧٥٧( )١٬٠٧٢( 6,648 مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة

 ٧١٥ ١٬٨٤٨ )٧٣٩( ) ٢٠٩(  5,228 العائد لمساهمي الشركة األمصافي الربح 
حصة حقوق الملكة غير المسيطرة في صافي الربح للسنة  

 ٦٩ ٣٩٨ )٧٨٩( ) ٦٣٨(  1,253 في الشركات التابعة 

 ٧٨٤ ٢٬٢٤٦ )١٬٥٢٨( )٨٤٧(  6,481 (خسارة) السنةربح /
 ٠٫٦١ ١٫٥٨ )٠٫٦٢( ) ٠٫١٧(  4.25 السعودي) ربحية السهم األساسية والمنخفضة (بالريال  

خالل  المصدرة  العادية  األسهم  لعدد  المرجع  المتوسط 
 السنة (بالماليين) 

1,231 ١٬١٦٨ ١٬١٦٨ ١٬١٧٨ ١٬٢٣١ 

 ٪٣٣ ٪٣٤ ٪١٥ ٪١٤ ٪٣٤ اإلجمالي   نسبة الربح 
 ٥٬٨٠٨ ٧٬١٧٠ ٥٬٥٥٧ ٥٬٦٣٢ 12,031 الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات 

 . تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة .١٩

 المنتج 

 

 التغير  م٢٠٢٠ م٢٠٢١

 الكمية  القيمة  الكمية  القيمة  الكمية  القيمة  الدول

 باألالف بالماليين  باألالف بالماليين  باألالف بالماليين 

        المبيعات الدولية

 (103)   1,020  ٤٦٩ ٣٬٠٧٠  366   4,090  األلومنيوم (طن) 
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 المنتج 

 

 التغير  م٢٠٢٠ م٢٠٢١

 الكمية  القيمة  الكمية  القيمة  الكمية  القيمة  الدول

 باألالف بالماليين  باألالف بالماليين  باألالف بالماليين 

 السيارات (طن) الدرفلة وصفائح 

مصر، فرنسا، اليونان،    كرواتيا،  البحرين، بنغالديش، بلجيكا، البرازيل، الصين،  10   581  ٢٢٣ ٢٬٤٥٣  233   3,034 

ماليزيا،   لبنان،  الكويت،  األردن،  اليابان،  إيطاليا،  إندونيسيا،  كونغ،  هونغ 

تركيا،   تايالند،  تايوان،  إسبانيا،  الجنوبية،  كوريا  سنغافورة،  عمان،  هولندا، 

 وفيتنام  أوروبا، أفريقيا اإلمارات العربية المتحدة، الواليات المتحدة،

 اإلمارات العربية المتحدة والبحرين   79   137  ٢٥٣ ٢٥٨  332   395  األلومينا
األمونيوم   ثنائي  أحادي    /  فوسفات 

آسيا   42 5,091 ٥٬٧٣٠ ٦٬٩٢٥ ٥٬٩٧٢ 12,016 (طن)  األمونيوم  البرازيل،  الهندية،  القارة  المتحدةشبه  الواليات  الهادئ،   والمحيط 
 وأفريقيا 

 كوريا أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، شبه القارة الهندية،  (519)   372  ١٬٣٤٠ ١٬١٨١  821   1,553  األمونيا (طن) 
 آسيا أستراليا وسنغافورة، الواليات المتحدة، أوروبا،  (73)  (438)  ٤١٣ ٢٬٧٣٥  340   2,297  الذهب (أونصة) 

 الهندتركيا، اليابان، جنوب أفريقيا، ألمانيا، ماليزيا، فرنسا، سويسرا،  ،سبانياا  30   28  ٣٢ ٤٤  62   72  المعادن الصناعية (طن) 
 شرق أفريقيا     -   237  - ٢٦٨    -   505  أخرى

   7,028  ١٦٬٩٣٤  23,962 مجموع فرعي
        المبيعات المحلية

 المملكة العربية السعودية   92   681  ١٢٧ ٨٧٧  219   1,558  األلومنيوم (طن) 
 المملكة العربية السعودية   11   291  ٥٤ ٥٢٢  65   813  الدرفلة وصفائح السيارات (طن) 

 المملكة العربية السعودية  (2)  (2)  ٢ ٢    -     -  األلومينا (طن) 
ثنائي   أحادي  فوسفات   / األمونيوم 

  40   189  ١٣١ ١٦٢  171   351  األمونيوم (طن)
 المملكة العربية السعودية 

 المملكة العربية السعودية   32     -  ٦٣٨ ٨٣  670   83  المعادن الصناعية (طن) 
 المملكة العربية السعودية     -     -  - -    -     -  خدمات البنية التحتية

 المملكة العربية السعودية     -   2  - -    -   2  أخري
   1,161  ١٬٦٤٦  2,807 مجموع فرعي

   8,189  ١٨٬٥٨٠  26,769 المجموع 
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 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.  .٢٠
 م. ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠٢١التشغيل (للمبيعات والمنتجات) ألعمال الوحدات االستراتيجية ومنتجاتها لعام إيضاح أي فروقات جوهرية في نتائج 

 نسبة التغير%  التغير  م٢٠٢٠ م١٢٠٢ وحدة القياس المنتج 

      فوسفات
      أسمدة فوسفات األمونيوم 

 ٪١  81,763  ٥٬٨٠٢٬٨٧٩ 5,884,642 طن المبيعات
 ٪١٥- (923,326)  ٦٬٢١٨٫٦٠٣ 5,295,277 طن اإلنتاج 

      األمونيا 
 ٪٣٩- (519,117)  ١٬٣٣٩٬٨٥٠ 820,733 طن المبيعات

 ٪٣٦- (423,298)  ١٬١٧١٬٦٠٠ 748,302 طن إنتاج شركة معادن للفوسفات
 ٪٩- (107,103)  ١٬١٧٠٬٢٧٧ 1,063,174 طن إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

      منخفض الدرجةبوكسايت 
 ٪٦  36,464  ٦٣٠٬٤٧٦ 666,940 طن المبيعات

 ٪٢٥  150,266  ٥٩٩٬٨٠١ 750,067 طن اإلنتاج 
المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة 

      والحراريات الغير  مشكلة

 %64  25,286  ٣٩٬٤٣٣ 64,719 طن المبيعات
 %429  133,135  ٣١٬٠١٨ 164,153 طن اإلنتاج 

      الكاولين 
 %100- (25)  ٢٥ - طن المبيعات

 %6  9,664  ١٥٤٬٢٢١ 163,885 طن اإلنتاج 
 %5- (375,629)  ٧٬٨١٢٬٦٦٣ 7,437,034 طن إجمالي المبيعات 

 %12- (1,160,662)  ٩٬٣٤٥٬٥٢٠ 8,184,858 طن إجمالي اإلنتاج 
      

      األلومنيوم 
      األلومنيوم األولي

      المبيعات
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 م. ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠٢١التشغيل (للمبيعات والمنتجات) ألعمال الوحدات االستراتيجية ومنتجاتها لعام إيضاح أي فروقات جوهرية في نتائج 

 نسبة التغير%  التغير  م٢٠٢٠ م١٢٠٢ وحدة القياس المنتج 

 %0  498  ١٤٩٬٣٢١ 149,819 طن من خالل شركة معادن لأللومنيوم 
 %2- (11,127)  ٤٤٦٬٣٢٦ 435,199 طن من خالل المقر الرئيسي

 %1- (11,649)  ١٬٠١٠٬٥٦٤ 998,915 طن اإلنتاج 
      األلومينا 
 ٪٣٠  77,065  ٢٥٥٬٣٩١ 332,456 طن المبيعات 

 ٪٤  79,675  ١٬٧٩٩٬٥٨٦ 1,879,261 طن اإلنتاج 
      الدرفلة وصفائح السيارات

 ٪٧  20,062  ٢٧٧٬٣٨٤ 297,446 طن المبيعات
 ٪٤- (13,435)  ٣٠٣٬١٢٩ 289,694 طن اإلنتاج 

 ٪٨  86,498  ١٬١٢٨٬٤٢٢ 1,214,920 طن إجمالي المبيعات  
 ٪٢  54,591  ٣٬١١٣٬٢٧٩ 3,167,870 طن إجمالي اإلنتاج 

      
      الذهب ومعادن األساس

 ٪١٨- (72,415)  ٤١٢٬٧٦٨ 340,353 أونصة مبيعات الذهب
 ٪١٧- (69,159)  ٤٠٨٬٨٣١ 339,672 أونصة إنتاج الذهب

 .الكميات المباعة خارجيًامعادن وشمل الكميات المستهلكة داخل مجموعة ياإلنتاج 
 

 ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.إيضاح  .٢١

الموحدة   السنوية  المالية  القوائم  التابعة  معادن  مجموعةلأُعِدَت  للشركات  المستقلة  السنوية  المالية  المالي    ؛والقوائم  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً 

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقارير المالية.رى المعتمدة من والمعايير واإلصدارات األخ
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المحل الرئيس لعملياتها، والدولة اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة   .٢٢

 محل التأسيس. 

أو   القابضة  الشركة  اسم 

المنشآت  أو  التابعة  الشركات 

 الخاضعة للسيطرة المشتركة 

 رأس المال نوع الشركة

 

المقر  دولة   النشاط الرئيس  نسبة الملكية 

  الرئيس

 للعمليات 

 التأسيس  دولة

العربية   التعدين  شركة 

 السعودية (معادن) 

 ١٢٬٣٠٥٬٩١١٬٤٦٠ شركة مساهمة  
 ريال سعودي 

صندوق 

 االستثمارات العامة
١٨.٦٧٪ 

بجميع  المتعلقة  المشاريع  مختلف 

 مراحل صناعة التعدين

المملكة  الرياض  ،
العربية 

 السعودية 

المملكة  
العربية 

 السعودية 

 ٪٨٢.٣٢ مساهمين أخرون

 ٪١٠٠ المجموع 

  الشركات التابعة المملوكة بالكامل 

ومعادن   للذهب  معادن  شركة 

 األساس

مسؤولية   ذات  شركة 
 محدودة

867,000,000 
 ريال سعودي 

الزنك   ٪١٠٠ معادن   األخرى:  والمنتجات  الذهب، 
 والنحاس والفضة والرصاص

المملكة  جدة  ،
العربية 

 السعودية 

المملكة  
العربية 

 السعودية 

مسؤولية   الصناعية شركة المعادن  ذات  شركة 
 محدودة

344,855,200 
 ريال سعودي 

كاولين،  ٪١٠٠ معادن   الدرجة،  منخفض  بوكسايت 

(أكسيد   الكاوية  والمغنيزيا  مغنيزايت 

 المغنيسيوم)

المملكة  الرياض  ،
العربية 

 السعودية 

المملكة  
العربية 

 السعودية 

مسؤولية   شركة معادن للبنية التحتية ذات  شركة 
 محدودة

500,000 
 ريال سعودي 

المملكة  الرياض خدمات البنية التحتية ٪١٠٠ معادن    ،
العربية 

 السعودية 

المملكة  
العربية 

 السعودية 

شركة ذات مسؤولية   شركة معادن للتسويق والتوزيع
 محدودة

1,000,000 
 ريال سعودي 

بيع األسمدة الكيماوية، أبحاث السوق   ٪١٠٠ معادن  

 واستطالعات الرأي 

المملكة  الرياض  ،
العربية 

 السعودية 

المملكة  
العربية 

 السعودية 

شركة ذات مسؤولية   شركة معادن لألسمدة 
 محدودة

7,087,500,000 
 ريال سعودي 

األسمدة الطبيعية، المركبات األوزتية،   ٪١٠٠ معادن  

األسمدة الفوسفاتية، اليوريا واألمالح 

 والبوتاسية الطبيعية الفوسفاتية 

المملكة  الرياض  ،
العربية 

 السعودية 

المملكة  
العربية 

 السعودية 

مسؤولية   شركة معادن للدرفلة  ذات  شركة 
 محدودة

2,477,371,807  
 ريال سعودي 

الخير رأس  مدينة   رقائق وأغطية علب األلمنيوم  ٪١٠٠ معادن  
،  الصناعية

العربية   المملكة 
 السعودية 

المملكة  
العربية 

 السعودية 
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أو   القابضة  الشركة  اسم 

المنشآت  أو  التابعة  الشركات 

 الخاضعة للسيطرة المشتركة 

 رأس المال نوع الشركة

 

المقر  دولة   النشاط الرئيس  نسبة الملكية 

  الرئيس

 للعمليات 

 التأسيس  دولة

 50,000,000 خاصة شركة  شركة معادن ري المحدودة 
 دوالر أمريكي

 دبيمركز   عقود التأمين إبرام وتنفيذ ٪١٠٠ معادن  
 المالي العالمي 

العربية  اإلمارات 
 المتحدة

  الشركات التابعة األخرى

مسؤولية   شركة معادن لأللمنيوم  ذات  شركة 
 محدودة

6,573,750,000 
 ريال سعودي 

ومسطحات  ٪٩.٧٤ معادن وألواح  وأعمدة  سبائك 
 األلمنيوم 

س الخير أمدينة ر
الصناعية،  

العربية   المملكة 
 السعودية 

المملكة  
العربية 

 ٪١.٢٥ ألكوا السعودية 

للبوكسايت   معادن  شركة 

 واأللومينا

مسؤولية   ذات  شركة 
 محدودة

5,100,000,000 
 ريال سعودي 

وإنتاج  ٪٩.٧٤ معادن البوكسايت  وتكرير  تعدين 

 األلومينا

الخير رأس  مدينة  
الصناعية،  

العربية   المملكة 
 السعودية 

المملكة  
العربية 

 ٪١.٢٥ أوا السعودية 

مسؤولية   شركة معادن للفوسفات  ذات  شركة 
 محدودة

6,208,480,000 
 ريال سعودي 

ثنائي   ٪٧٠ معادن الفوسفاتية،  وأحادي  األسمدة 

حامض   الكبريتيك،  حامض  األلمنيوم، 

 الفوسفوريك واألمونيا 

الخير رأس  مدينة  
الصناعية،  

العربية   المملكة 
 السعودية 

المملكة  
العربية 

 ٪٣٠ سابك  السعودية 

الشمال   وعد  معادن  شركة 

 للفوسفات 

مسؤولية   ذات  شركة 
 محدودة

8,437,500,000 
 ريال سعودي 

وأحادي   ٪٦٠ معادن ثنائي  الفوسفاتية،  األسمدة 

حامض   الكبريتيك،  حامض  األلمنيوم، 

وصناعات   واألمونيا،  الفوسفوريك 

 تحويلية أخرى 

وعد   مدينة 
الشمال  

،  الصناعية
العربية   المملكة 

 السعودية 

المملكة  
العربية 

 ٪٢٥ موزاييك السعودية 
 ٪١٥ سابك 

  المشتركة المنشآت الخاضعة للسيطرة 

ومعادن   الصحراء  شركة 

 للبتروكيماويات (سامابكو) 

مسؤولية   ذات  شركة 
 محدودة

900,000,000 
 ريال سعودي 

، المملكة  الجبيل ثنائي كلوريد اإليثلين والصودا الكاوية  ٪٥٠ معادن
العربية 

 السعودية 

المملكة  
العربية 

 ٪٥٠ الصحراء  السعودية 

مسؤولية   للنحاس شركة معادن وباريك  ذات  شركة 
 محدودة

404,965,292 
 ريال سعودي 

الفضة   ٪٥٠ معادن   الجانبية:  والمنتجات  النحاس، 

والرصاص  والذهب  والنيكل  والزنك 

 والكبربت والكوبالت 

،  المنورة المدينة

المملكة العربية  

 السعودية 

المملكة  

العربية 

 السعودية 

 ٪٥٠ باريك 
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 وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. تفاصيل األسهم  .٢٣

 من هذا التقرير المتعلقة بتفاصيل المديونية اإلجمالية للشركة.  ٢٧لدى شركة معادن للفوسفات اتفاقية تسهيل صكوك ؛ كما هو موضح في الفقرة 

 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.  .٢٤

 ) فإن سياسة توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو اآلتي:٤٤المادة (بناءً على ما نص عليه نظام الشركة األساس في 

 من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي   ٪ ١٠جنب  يُ .١

 .من رأس المال المدفوع  ٪٣٠ المذكور 

جنب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو  العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تُللجمعية   .٢

 .تقررها الجمعية العامة أغراض

 ثابتة قدر اإلمكان على للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح  .٣

المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون  

 .المؤسسات قائماً من هذه 

وا .٤ السادسة  والمادة  للشركة،  األساس  النظام  من  (العشرين)  المادة  في  المقررة  األحكام  مراعاة  كانت  مع  إذا  الشركات؛  نظام  من  لسبعين 

االحتياطيات التي قررتها  حسم  من صافي األرباح، وذلك بعد    ٪ ١٠النسبة على  من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه المكافأة نسبة معينة

رأس مال الشركة المدفوع،   من ٪٥النظام ونظام الشركة األساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن   الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام 

 .متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً على أن يكون استحقاق هذه المكافأة

 .ية من األرباحللجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضاف .٥

 .ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية

لصرف على المشاريع  إلى حاجة الشركة الستكمال ا   التوصيةاستندت  و  .م٢٠٢١وقد أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام  

 الحالية والمستقبلية.
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وذلك عن طريق منح    ٪١٠٠أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة  

مبقاة وجزء من االحتياطي النظامي؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل  ريال سعودي من األرباح ال  ١٢٬٣٠٥٬٩١١٬٤٦٠أسهم مجانية عبر رسملة  

وعدد   المال  رأس  في  الزيادة  على  العادية  غير  العامة  والجمعية  المختصة  الجهات  موافقة  بأخذ  الشركة  وستقوم  المساهمون.  يملكه  سهم 

 األسهم الممنوحة.

أل .٢٥ تعود  التصويت  في  األحقية  ذات  األسهم  فئة  في  مصلحة  ألي  وكبار وصف  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  (عدا  شخاص 

المادة   بموجب  الحقوق  بتلك  الشركة  أبلغوا  وأقرباءهم)  وااللتزامات   )٦٧(التنفيذيين  المالية  األوراق  طرح  قواعد  من 

 المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. 

تلك   في  اًتغيير أو  التصويت،  في  األحقية  ذات  األسهم فئات  في  التنفيذيين   وكبار  اإلدارة   مجلس  أعضاء  غير  ألشخاص  تعود  مصالح بأي إشعاراً  الشركة  تتلق  لم

   .م٢٠٢١ العام  خالل  الحقوق

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في  .٢٦

دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية أسهم أو أدوات  

 األخيرة.
 أعضاء مجلس اإلدارة 

 نسبة التغير%  صافي التغير خالل العام  %نسبة الملكية نهاية العام %نسبة الملكية بداية العام اسم العضو 

 - - - - - - الرميانمعالي األستاذ ياسر بن عثمان 
 - - 0,00 2,500 0,00 2,500 الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

 - - - - - - معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز
 - - 0,00 5,579 0,00 5,579 معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 

 - - - - - - الدكتور محمد بن يحيى القحطاني 
 - - - - - - ريتشارد أوبرايناألستاذ 

 - - - - - - الدكتور سامويل والش 
 - - - - - - الدكتور جانيش كيشور 

 - - - - - - األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة 
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 نسبة التغير%  صافي التغير خالل العام  %نسبة الملكية نهاية العام %نسبة الملكية بداية العام اسم العضو 

 - - - - - - المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي 
 - - 0,00 543 0,00 543 *المهندس مساعد بن سليمان العوهلي

       م.٢٠٢١أبريل  ٢٥ عضويته بتاريخ* انتهت 
 

 اإلدارة التنفيذية 

 نسبة التغير%  صافي التغير خالل العام  نسبة الملكية نهاية العام نسبة الملكية بداية العام االسم 

 - - - - - - *المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي
 - - 0,00 543 0,00 543 **المهندس مساعد بن سليمان العوهلي

 - - - - - - ***األستاذ ياسر بن عبدالرؤف بري
 44 1,325 0,00 1,675 0,00 3,000 ****الخطاف صالح  بن خالداألستاذ 

 - - - - - - المهندس رياض بن سعد النصار 
 - - - - - - األستاذ إبراهيم بن محمد العامر
 - - - - - - المهندس حسن بن مدني العلي 

 - - - - - - *****األستاذ ديفيد شومر
 - - - - - - المهندس خالد بن سليمان العوهلي

 م.٢٠٢١أبريل  ٢٥تم تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً من  *

 م. ٢٠٢١أبريل   ٢٥ستقال من الشركة في  ا ** 

 م. ٢٠٢١يناير  4*** تم تكليفه بمهام نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي ابتداءً من  

 م. ٢٠٢١يناير  ٤**** استقال من الشركة في  

 م. ٢٠٢١يونيو   ٣٠***** استقال من الشركة في 

ذلك) .٢٧ غير  أم  الطلب  عند  السداد  واجبة  أكانت  (سواء  الشركة  على  قروض  بأي  المتعلقة  المديونية المعلومات  وكشف   ،

القرض واسم  التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل  للشركة والشركات  اإلجمالية 

 الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك. 
 م ٢٠٢١بعة كما في بيان بالقروض للشركة وشركاتها التا

 

 رصيد نهاية العام المبالغ المسددة  مسحوبات   اصل المبلغ مدة السداد  الجهات الممولة الشركة المقترضة

 - - - *٧٬٥٠٠ سنوات  ٥ اتفاقية تسهيل ائتمان دوار  (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 ٣٦ ٣٢ -  ١٧٩ سنوات  ٨ الصناعي السعودي (منجم السوق) صندوق التنمية 
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 م ٢٠٢١بعة كما في بيان بالقروض للشركة وشركاتها التا
 

 رصيد نهاية العام المبالغ المسددة  مسحوبات   اصل المبلغ مدة السداد  الجهات الممولة الشركة المقترضة

 شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 ٤٠٠ ١٩٠ -  ١٬٢٠٠ سنوات  ٩ صندوق التنمية الصناعي السعودي (منجم الدويحي) 

منجمي منصورة صندوق التنمية الصناعي السعودي ( 

 ) ومسرة 
 941 - 941 1,200 سنة 11

 1,377 ٢٢٢ 941 ٢٬٥٧٩  مجموع فرعي 

 ٥٧١ ٧٨ - ١٬٠٠٠ سنوات  ١٠ تسهيل مرابحة بالريال السعودي  التحتيةشركة معادن للبنية 

 شركة معادن للفوسفات 

 1,594 319 - ٣٬١٨٨ سنوات  ٧ تسهيل مرابحة بالدوالر 

 1,394 1,119 - ٨٬٣٠٦ سنوات  ٧ تسهيل مرابحة بالريال السعودي 

 ٣٬٥٠٠ -  - ٣٬٥٠٠ سنوات  ٧ صكوك

 -  -  - * ٥٠٠ سنوات  ٥ رأس مال عامل) مرابحة بالريال السعودي (تسهيل  

 6,488 1,438 - ١٥٬٤٩٤ مجموع فرعي 

 شركة معادن لأللومنيوم 

 ٤٬٢٧٥ -  - 4,275 سنة  ١٤ صندوق االستثمارات العامة 

 4,661 518 - ٥٬١٧٩ سنوات  ١٠ تسهيل مرابحة بالريال السعودي 

 1,246 258 - ١٬٥٠٤ سنوات  8 بالدوالر   تسهيل تجاري

 10,182 776 - ١٠٬٩٥٨ مجموع فرعي 

 شركة معادن للدرفلة 
 ١٢٥ ١٠٠ - ٦٠٠ سنوات  ٩ صندوق التنمية الصناعي السعودي 

 ١٬٢٣٤ ٧٩ - ١٬٣١٣ سنة  ١٢ تسهيل مرابحة بالريال السعودي 

 ١٬٣٥٩ ١٧٩ - ١٬٩١٣  مجموع فرعي 

 شركة معادن للبوكسايت  واأللومينا 

 3,152 139 - ٣٬٥٠٦ سنة  ١٣ صندوق االستثمارات العامة 

 2,061 178 - ٢٬٣٧٠ سنة  ١٠ تسهيل مرابحة بالريال السعودي  النوع أ

 1,517 72 - ١٬٦٥٥ سنة  ١٣ تسهيل مرابحة بالريال السعودي النوع ب 

 202 10 - ٢٢٠ سنة  ١٣ تسهيل وكالة بالريال السعودي  

 ٣٤٧ - - * ٧٥٠ سنوات  ٥ (تسهيل رأس مال عامل)   مرابحة بالريال السعودي

 7,279 399 ٨٬٥٠١  مجموع فرعي 

 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 ٦٬٨٠٨ - - ٦٬٨٠٨ سنة  ١٥ تسهيل مرابحة بالريال السعودي   

 ١٬٩٠٠ - - ١٬٩٠٠ سنة  ١٥ تسهيل وكالة بالريال السعودي 

 3,445 350 - ٤٬٠٠٠ سنة  ١٣ صندوق التنمية الصناعي السعودي 

 ٦٬٦٠٠ - - ٦٬٦٠٠ سنة  ١٥ المؤسسة العامة للتقاعد 

 18,753 350 - ١٩٬٣٠٨  مجموع فرعي 

 ٦٠٠ -  ٦٠٠ ١٢٠٠ سنوات  ٨ صندوق التنمية الصناعي السعودي  شركة معادن لألسمدة
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 م ٢٠٢١بعة كما في بيان بالقروض للشركة وشركاتها التا
 

 رصيد نهاية العام المبالغ المسددة  مسحوبات   اصل المبلغ مدة السداد  الجهات الممولة الشركة المقترضة

ميريديان لالستثمارات الموحدة  

 **المحدودة

  والتسهيالتالسحب على المكشوف من البنك بنوك تجارية  و

 األخرى 
 731 -  ٤٣١ - سنوات    3

 47,340 3,442 1,972 68,453 المجموع 

 من قبل المقرض.  *لم يتم اضافة مبالغ (تسهيل رأس مال عامل) اال في حالة السحب من القرض وتتم إضافة مبلغ السحب كقيمة الديون التي تتم المطالبة بها 

 شركة تمتلك فيها شركة معادن للتسويق والتوزيع. **

 
 

 تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل *   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

2,977,199,180 - ٢٠٢١ 

3,772,492,174 4,250,806,235 ٢٠٢٢ 

4,525,033,216 4,014,811,916 ٢٠٢٣ 

2,979,861,414 3,106,919,415 ٢٠٢٤ 

6,061,304,024 6,224,048,024 ٢٠٢٥ 

2,527,675,976 2,746,105,976 ٢٠٢٦ 

 ٢٠٣٥إلى  ٢٠٢٧ 26,997,753,792 25,964,825,792

 المجموع   47,340,445,358 48,808,391,776

 *مبالغ استحقاق القروض طويلة األجل قد تغير من سنة إلى أخرى بسبب إعادة الهيكلة المالية أو الجدولة للقروض   

 

أوراق  و .٢٨ وأي  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  أي  وأعداد  لفئات  مشابهة صف  حقوق  أو  اكتتاب  حق  مذكرات  أو  تعاقدية  مالية 

 أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. 

  المالي  عام الخالل  ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة  

 .م٢٠٢١
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وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق  .٢٩

 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. 

تاب، أو حقوق  لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكت

 .م٢٠٢١العام المالي  مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل 

قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع   وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين .٣٠

 التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة. 

 .م٢٠٢١العام المالي  لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل 

انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً  .٣١ المالية األخيرة، وتواريخ  السنة  التي عُقدت خالل  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 

 فيه أسماء الحاضرين. 

 اسم العضو 
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 م١٨/١٢/٢٠٢١ م٠١/١٢/٢٠٢١ م٢٠/٠٩/٢٠٢١ م٢٧/٠٦/٢٠٢١ م٢٦/٠٦/٢٠٢١ م١٤/٠٦/٢٠٢١ م١٥/٠٣/٢٠٢١ م٠٢/٠٢/٢٠٢١

         معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

         الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

         عبدالرحمن القويزمعالي األستاذ سليمان بن  

         معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 

         القحطاني  الدكتور محمد بن يحيى

         األستاذ ريتشارد أوبراين

         الدكتور سامويل والش  
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 اسم العضو 
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 م١٨/١٢/٢٠٢١ م٠١/١٢/٢٠٢١ م٢٠/٠٩/٢٠٢١ م٢٧/٠٦/٢٠٢١ م٢٦/٠٦/٢٠٢١ م١٤/٠٦/٢٠٢١ م١٥/٠٣/٢٠٢١ م٠٢/٠٢/٢٠٢١

         الدكتور جانيش كيشور 

         األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة  

         التونسي  المهندسة نبيلة بنت محمد

         *المهندس مساعد بن سليمان العوهلي

         م.٢٠٢١أبريل  ٢٥ * انتهت عضويته بتاريخ

 وأسبابها. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات  .٣٢

 سبب الطلب  التاريخ 

 متطلبات العمل بالشركة  م ٢٠٢١ديسمبر  ٣٠
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 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.  .٣٣

الشركات،  ساس ونظام  حسب المعلومات المتاحة للشركة ال توجد أعمال أو صفقات جوهرية أبرمتها الشركة مع أطراف ذات عالقة بالمخالفة ألحكام نظام الشركة األ 

 ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 أنواع المعامالت 

 (ريال سعودي) 

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 ٩٤٣٬٤٤٩٬٦٥٦ 1,354,007,841 مبيعات شركة معادن لأللومنيوم إلى ألكوا إنسيبال إس إيه، وفقاً التفاقية الشراء بين المساهمين، خالل السنة 

 ١٬٢٦٧٬٧٤٥٬٩٥٨ 1,752,502,594 مبيعات شركة معادن للفوسفات من خالل سابك، وفقاً التفاقية التسويق، خالل السنة 

 ٤٣٧٬٣٣٥٬٣٩١ 1,061,548,144 مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة سابك، وفقاً التفاقية التسويق خالل السنة

 ٧٥٠٬٨٦٠٬٠٤٩ 1,088,098,638 مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة موزاييك، وفقاً التفاقية التسويق خالل السنة 

 ٢٧٬١٣٧٬٥٠٥ 17,971,843 تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة ألكوا كوربوريشن خالل السنة

الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة موزاييك خالل السنة تكلفة   21,791,496 ٤٥٬٢٥٥٬٣٣٢ 

 186,885,165 245,513,006 شراء إمدادات المواد الخام من شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (مشروع مشترك) 

: بواسطة السعودية شراء إمدادات المواد الخام من شركة أرامكو     

 ٣٠٠٬٩٢٩٬٣٢٦ 590,975,370 شركة معادن للفوسفات 

 ٢٩٢٬٦٧٥٬٣٦١ 745,102,547 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة  .٣٤

أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة  

بلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم أو العقود وشروطها ومدتها وم  األعمالهذه  

 إقرار بذلك. 

كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس  أو  فيها، ال توجد أي أعمال أو عقود جوهرية كانت الشركة طرفاً ،حسب المعلومات المتاحة للشركة

 شخص ذي عالقة بأي منهم.التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي  

 من:  الشركة عن عضوية كالًأفصحت وقد  
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 .رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ومنصب محافظ صندوق االستثمارات العامةمنصب معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان والذي يشغل  -

 .والثروة المعدنية لشؤون التعديننائب وزير الصناعة والذي يشغل منصب  المديفر   صالح معالي المهندس خالد بن  -

 في أرامكو السعودية. النائب األعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويقمنصب الدكتور محمد بن يحيى القحطاني والذي يشغل  -

   .البنك السعودي لالستثمار منصب رئيس مجلس إدارة  لاألستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة والذي يشغ -

 ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.بيان ألي  .٣٥

 أي مكافآت. عنأي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة   تنازللم ي

 بيان ألي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.  .٣٦

 يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.لم  

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد  .٣٧

 حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها. 

 م٢٠٢١ 

 (ريال سعودي) 

 م٢٠٢٠

 (ريال سعودي) 
 نسبة التغير%  التغير 

 %5 9,978,132 ٢١٠٬٧٩٣٬٣٧٤ 220,771,506 رسوم امتياز مستحقة
 %70 143,350,054 ٢٠٤٬٥٠٣٬٥٢٣ 347,853,577 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 %72 3,674,654 ٥٬١١٨٬٢٣١ 8,792,885 ضرائب استقطاع مستحقة على عقود
 %3- (563,793) ١٨٬١٤٦٬١٣٧ 17,582,344 تأمينات اجتماعية 

 %36 156,439,047 ٤٣٨٬٥٦١٬٢٦٥ 595,000,312 المجموع 
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 بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.  .٣٨

 برنامج تملك الوحدات السكنية  

  على   وفقاَ لسياساتها الرامية إلى المحافظة  قروض سكنيةوذلك بتوفير    ،ينالسعودي برنامج تمليك المنازل للموظفين  بالمؤسسات المالية لتنفيذ    معادن تستعين  

حال إكماله المدة المتفق    القرض  أصلالتمويل للموظفين المستحقين، بينما يتحمل الموظف  أعباء  معادن تكلفة    ، وتتحملواستبقائهم  الموظفين المتميزين

 ي.ريال سعود  ١٣٬٦٢٦٬٩٣٧٫١٣مقداره    اًمبلغ م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١لذي تحمله الشركة في ا  أعباء التمويللغ ا، وقد بلغ الرصيد لمبعليها

الوحدة السكنية  بناء  تكلفة  ن يتم تسديد  أ   على،  يةصناعالس الخير  أشركة ببناء وحدات سكنية لمنحها للموظفين السعوديين العاملين في مدينة رل كما قامت ا

ألغراض    معادن وفقاً لسياساتها قرضاً محدداًتقدم  . كما  سعودياً  رياالً  ١٬١٤٧٬٨٥٠٬٦٣٩٫٠٩مقداره     م مبلغا٢٠٢١ًديسمبر    ٣١بلغ الرصيد كما في  قد  و  .شهرية  أقساط ب

 ي.ريال سعود  ٢٥٬٩٨٦٬٠٢٦٫٠٠ اً مقداره م مبلغ٢٠٢١ديسمبر   ٣١قد بلغ الرصيد كما في  حيث  دعم تأثيث منازل للمؤهلين،

 برنامج االدخار  

معادن   لمصلحة  واصلت  نسبية  بحصة  الشركة  وتساهم  الشهري،  راتبه  من  ثابتة  بحصة  الموظف  يساهم  بحيث  السعوديين،  الشركة  لموظفي  "ادخار"  برنامج 

المبلغ اجمالي  الموظفا  الموظف، ويكون  الشريعة االسالمية، ألشروط معينة متوافقة مع    وفقاً  ، لمستثمر لصالح    ةالمستثمرالمبالغ  اجمالي    بلغ   وقد  حكام 

 سعودي. ريال ١٤٦٬٤١١٬٧٠٧٫٨٧

 : مجلس اإلدارةإقرارات  .٣٩

 إن سجالت الحسابات قد أعُدت بشكل صحيح. •

 فذ بفاعلية.إن نظام الرقابة الداخلية قد أعُد على أسس سليمة ونُ  •

 ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. •

 

على   .٤٠ تحفظات  يتضمن  الحسابات  مراجع  تقرير  كان  تلك إذا  اإلدارة  مجلس  تقرير  يوضح  أن  يجب  السنوية،  المالية  القوائم 

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

تحفظات أو تعديالت ويعتبر   أيتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن القوائم المالية السنوية الموحدة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)  يتضمن   لم

 .نظيف تقرير مراجعة
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التقرير على  .٤١ يحتوي  أن  أجلها، يجب  المعين من  الفترة  انتهاء  الحسابات قبل  بتغيير مراجع  في حال توصية مجلس اإلدارة 

 ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

 لم يوص مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات.
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 شكراً


