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يرس مجلس إدارة رشكة التعدين العربية السعودية )معادن( تقديم تقريره هذا عن 
السنة املالية املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٨م إىل اجتامع الجمعية العامة للمساهمني. 
لقد أعد التقرير مبا يتوافق مع متطلبات نظام الرشكات، والئحة حوكمة الرشكات 

والتعليامت الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية السعودية.

ولضامن االفصاح الكامل عن تلك املتطلبات، فقد جاء التقرير ملبياً ملتطلبات االفصاح 
النظامية، وقد أوىص مجلس إدارة رشكة التعدين العربية السعودية )معادن( إىل 

الجمعية العامة باملوافقة عىل هذا التقرير.

تنرش رشكة )معادن( معلومات مفصلة عن األنشطة واألعامل ذات الصلة بأداء العام 
املايل ٢٠١٨م يف تقريرها السنوي، الذي يحتوي عىل البيانات املالية السنوية املوحدة 
للسنة املنتهية يف3١ ديسمرب ٢٠١٨م، لتعزيز صلة )معادن( مبساهميها وأصحاب 

املصالح، والجهات ااملعنية.



الصفحة 4

رشكة التعدين العربية السعودية )معادن(
تقرير مجلس االدارة للعام املنتهي يف 31 ديسمرب 2018م.

ما طُبق من أحكام الئحة حوكمة الرشكات، وما مل يطَبق، وأسباب ذلك.. 1

يرشف مجلس اإلدارة عىل التزام الرشكة مبعايري الحوكمة، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية، وتعمل إدارة الحوكمة وااللتزام بالتنسيق مع اإلدارة 
التنفيذية ولجانها عىل مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة واملامرسات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وااللتزام.

كام تلتزم الرشكة باإلفصاح يف تقرير مجلس اإلدارة عن املتطلبات النظامية الواردة يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية، 
وتُطبق أحكامها اإللزامية بالكامل.

أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم.. 2

أ 	عضاءأمجلسأاإلدارة	.

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

معايل املهندس خالد 
بن عبدالعزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة 
والرثوة املعدنية

رئيس رشكة أرامكو

وزير الصحة

بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية من 
جامعة تكساس ايه أند أم يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

ماجستري يف إدارة األعامل من جامعة 
امللك فهد للبرتول واملعادن يف اململكة 

العربية السعودية.

تقلد العديد من املناصب القيادية يف رشكة 
أرامكو كان آخرها منصب الرئيس وكبري 

املدراء التنفيذيني.

شغل منصب وزير الصحة بني عامي 
٢٠١5م و ٢٠١6م. 

معايل األستاذ سليامن 
بن عبدالرحمن القويز

محافظ املؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتامعية

تقلّد عدداً من األدوار 
القيادية يف القطاعات 

املرصفية يف اململكة 
العربية السعودية.

بكالوريوس إدارة أعامل من جامعة 
بورتالند يف الواليات املتحدة األمريكية.

تأهيل مهني يف إدارة العمليات البنكية 
من معهد سيتي بنك يف اليونان.

وتأهيل مهني يف اإلدارة املالية للرشكات 
من معهد سيتي بنك يف الواليات املتحدة 

األمريكية.

تقلد العديد من املناصب القيادية يف 
القطاعات املرصفية يف اململكة العربية 

السعودية منذ عام ١9٨١م وحتى ٢٠١3م.

معايل املهندس عبدالله 
بن إبراهيم السعدان

رئيس الهيئة امللكية 
للجبيل وينبع

تقلّد عدداً من 
األدوار القيادية يف 
رشكة أرامكو كان 

آخرها النائب األعىل 
للاملية واالسرتاتيجية 

والتطوير.

بكالوريوس يف الهندسة الكيميائية من 
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

ماجستري يف الهندسة الكيميائية من 
جامعة لوزيانا يف الفييت، ماجستري يف 

إدارة األعامل من معهد ماسا تشوستس 
.MIT للتكنولوجيا

تقلد العديد من املناصب القيادية يف رشكة 
أرامكو، وآخرها منصب النائب األعىل 

للاملية واالسرتاتيجية والتطوير.

معايل املهندس خالد 
بن صالح املديفر

نائب وزير الطاقة 
والصناعة والرثوة 
املعدنية لشؤون 

التعدين

الرئيس التنفيذي 
وكبري املدراء 

التنفيذين لرشكة 
معادن.

بكالوريوس يف الهندسة املدنية.

 ماجستري إدارة أعامل من جامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن.

دبلوم أعامل دولية من جامعة اكسفورد.

شغل يف رشكة معادن منصب نائب 
الرئيس منذ ٢٠٠6م للشؤون الصناعية ثم 
نائب الرئيس للفوسفات وتطوير األعامل 

الجديدة حتى ٢٠١١م ومن ثم رئيساً 
تنفيذياً للرشكة حتى عام ٢٠١٨م.

وشغل منصب مدير عام رشكة أسمنت 
القصيم منذ عام ١993م وحتى ٢٠٠6م.

كام تقلّد العديد من املناصب يف الرشكة 
الرشقية للبرتوكيامويات )رشق(، كان آخرها 
منصب نائب الرئيس للاملية يف عام ١993م.



الصفحة 5

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

الدكتور كالوس 
كالينفيلد

مستشار رئيس 
مجلس إدارة نيوم

الرئيس التنفيذي 
ملرشوع نيوم.

ماجستري يف إدارة األعامل من جامعة 
قوتنجن.

دكتوراه يف اإلدارة االسرتاتيجية من جامعة 
وزبريج.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
السابق لرشكة أركونك بني عامي ٢٠١6م 

و ٢٠١7م.

تقلّد العديد من املناصب يف رشكة ألكوا 
حتى ُعني رئيساً تنفيذياً للرشكة ورئيس 
مجلس اإلدارة، وذلك منذ عام ٢٠٠٨م 

وحتى ٢٠١6م.

كام تقلّد العديد من املناصب يف رشكة 
 سيمنس كان آخرها الرئيس التنفيذي

للرشكة، وذلك من عام ٢٠٠5م وحتى 
٢٠٠7م.

األستاذ ريتشارد 
أوبراين

املدير املايل والرئيس مستشار
التنفيذي لرشكة 

نيومونت للتعدين.

بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة 
شيكاغو.

 دكتوراه مهنية يف القانون
من كلية لويس أند كالرك للقانون.

مدير العمليات واملدير املايل وغريها 
من املناصب يف باسيفي كورب منذ عام 

١9٨4م حتى ٢٠٠٠م.

املهندس عبدالله بن 
محمد العيىس

الرئيس التنفيذي 
لرشكة أصيلة 

لالستثامر

رشكة ماسك القابضة 
)الرئیس التنفیذي(

بكالوریوس يف الھندسة الصناعیة من 
جامعة سوثرين ميثوديست )الواليات 

املتحدة األمریكیة(.

ماجستیر يف اإلدارة الھندسیة من جامعة 
سوثرن میثودیست )الوالیات املتحدة 

األمریكیة(.

رئیس مجلس إدارة رشكة عبدلله محمد 
العیىس مھندسون استشاریون منذ عام 

١9٨١م إىل اآلن.

ورئیس مجلس إدارة رشكة أمیاس القابضة.

األستاذة لبنى بنت 
سليامن العليان

الرئيس التنفيذي 
ونائب رئيس مجلس 

إدارة رشكة العليان 
املالية

مساعد لرئيس مجلس 
إدارة رشكة العليان 

املالية.

بكالوريوس يف العلوم من جامعة كورنيل.

 ماجستري يف إدارة األعامل
 من جامعة إنديانا، دكتوراه فخرية

يف القانون من كلية ترينيتي

مساعد لرئيس مجلس إدارة رشكة العليان 
املالية.

محللة مالية يف مجموعة جي يب مورغان.

املهندس عزام بن يارس 
شلبي

الرئيس التنفيذي 
لرشكة التصنيع 

وخدمات الطاقة

رئيس الربنامج 
الوطني للتجمعات 

الصناعية.

بكالوريوس يف الهندسة املدنية جامعة والية 
.OSU أوكالهوما

ماجستري يف إدارة األعامل من معهد ماسا 
.MIT تشوستس للتكنولوجيا

عمل مستشاراً يف وزارة البرتول والرثوة 
املعدنية من عام ٢٠٠6م إىل عام ٢٠٠7م.

عمل يف رشكة أرامكو السعودية يف: 
)تخطيط املنشآت الصناعية واملرافق، 

تطوير األعامل الجديدة، إدارة الرشكات 
املشرتكة يف تكرير النفط، تطوير 

مشاريع عاملية يف تكرير النفط وإنتاج 
البرتوكيامويات(، وذلك من عام ١9٨١م 

وحتى عام ٢٠٠6م.



الصفحة 6

أ 	عضاءألجنةأاملراجعةأمنأغريأ	عضاءأاملجلس	.

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

املهندس خالد بن 
حمد السناين 

تقلّد عدداً من مستشار
الوظائف اإلدارية 

والهندسية، كان 
آخرها مستشاراً 

ومرشفاً عىل إمدادات 
الغاز وتسعريه بوزارة 

الطاقة والصناعة 
والرثوة املعدنية.

بكالوريوس يف الهندسة املدنية من كلية 
سانت مارتن.

ماجستري يف الهندسة املدنية من جامعة 
كولورادو.

تقلّد العديد من املناصب يف اإلدارة 
 الهندسية ، وإدارة الصيانة والتشغيل

يف رشكة أرامكو.

األستاذ وليد بن 
إبراهيم شكري 

عضو يف لجان مستشار
املراجعة واملخاطر 
وااللتزام لرشكات 

مختلفة.

درجة البكالوريوس يف اإلدارة الصناعية 
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

شهادة املهنة يف املحاسبة واملراجعة من 
.CPA زمالة املحاسبني القانونيني

شهادة املهنة يف املحاسبة واملراجعة من 
زمالة املحاسبني القانونيني السعوديني 

.SOCPA

عضواً للجان املراجعة واملخاطر وااللتزام 
لرشكات مختلفة.

أ اإلدارةأالتنفيذية	.

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

األستاذ دارين 
كريستوفر ديفيس

الرئيس التنفيذي 
وكبري املدراء 

التنفيذيني املكلف.

نائب الرئيس للاملية 
واملدير املايل لرشكة 

معادن.

بكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة 
أوسنت.

بكالوريوس علوم إدارة األعامل.

٢٠ عاماً يف القطاع املرصيف، تركزت خربته 
خاللها يف األعامل املرتبطة بقطاعات 

املوارد الطبيعية والطاقة، وميتلك األستاذ 
ديفيس خربات عملية طويلة يف أسواق 
الرشق األوسط منذ عام ١999م. تشمل 
عىل االندماج واالستحواذ، واإلستشارات 
اإلسرتاتيجية والقروض وإعادة هيكلتها 

ومتويل املشاريع.

املهندس رياض بن 
سعد النصار

نائب الرئيس األعىل 
لألملنيوم 

نائب الرئيس 
للخدمات املوحدة 

ونائب الرئيس إلدارة 
املشاريع والهندسة.

رئيس رشكة معادن 
لألملنيوم.

ورشكة معادن 
للبوكسايت واأللومينا.

 بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

عمل يف هندسة املشاريع يف رشكة )رشق(، 
ومديراً ملرشوع يف رشكة )سافكو(، كام 

عمل مدير إدارة التصميم واملشاريع رشكة 
)مرافق(، وكذلك مديراً عاماً للتخطيط 

والهندسة وإدارة املشاريع يف هيئة الربط 
الكهربايئ لدول مجلس التعاون الخليجي.

املهندس عبدالعزيز بن 
عسكر الحريب

نائب الرئيس األعىل 
للعمليات، والبيئة 
والصحة والسالمة 

والخدمات املشرتكة.

نائب الرئيس لألمن 
الصناعي والخدمات 

املساندة.

بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكيميائية 
من جامعة امللك سعود بالرياض.

برنامج اإلدارة والقيادة املتقدم من 
جامعة أكسفورد، لندن.

عمل مديراً عاماً للعمليات والتقنية لرشكة 
سافكو التابعة لرشكة سابك لفرتة امتدت 

حتى ٢٠٠7م. تقلد عدداً من املناصب 
االدارية يف رشكة معادن وشغل عدداً 

من عضويات مجالس املديريني لرشكاتها 
التابعة. رئيس مجلس إدارة )مجلس تطوير 

الشباب السعودي وبرامج املشاركة(. 
وعضو مجلس مدينة الجبيل.



الصفحة 7

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

املهندس نبيل بن 
عبدالعزيز الفريح

نائب الرئيس األعىل 
لرأس املال البرشي

مستشار تنفيذي 
ونائب الرئيس األعىل 

لألمن الصناعي 
واالستدامة.

 بكالوريوس يف الهندسة املدنية من
جامعة امللك سعود.

عمل يف اإلدارة الفنية لصندوق التنمية 
الصناعي، وشغل منصب نائب رئيس 

مجلس إدارة أسمنت الراجحي القابضة 
والعضو املنتدب، وتقلد عدداً من املناصب 

االدارية يف رشكة معادن وشغل عدداً من 
عضويات مجالس املديريني لرشكاتها التابعة.

املهندس خالد بن 
سليامن العوهيل

نائب الرئيس 
للشؤون الحكومية 

االسرتاتيجية.

نائب الرئيس 
السرتاتيجية وتطوير 

األلومنيوم.

بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية من 
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

عمل مستشاراً يف وزارة الطاقة والصناعة 
والرثوة املعدنية يف مكتب إدارة املشاريع 

يف برنامج التوازن االقتصادي السعودي. 
وشغل منصب نائب رئيس الربنامج 

الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. كام 
رأس رشكة تشارلز ريفر أسوشيات الدولية 
)CRAI( وعنّي مديرها اإلداري يف اململكة 

العربية السعودية.

األستاذ عيل بن سعيد 
القحطاين

نائب الرئيس األعىل 
للاملية واملدير املايل 

)املكلف(

نائب الرئيس للاملية 
برشكة معادن 

لألملونيوم.

شهادة البكالوريوس يف املحاسبة من 
جامعة امللك سعود ١99٢م.

.)CPA( زمالة املحاسبني القانونيني

عمل لصندوق التنمية الصناعية السعودي 
منذ ١993م كمحلل مايل يف صندوق 
 .)SIDF( التنمية الصناعية السعودي 
يف عام ١999م، عمل مديراً لحسابات 

العمالء يف مرصف الراجحي ملدة سنتني، 
ثم شغل منصب مساعد املدير العام 
للتخطيط والتمويل يف رشكة أسمنت 
القصيم ملدة 5 سنوات ومن ثم شغل 

منصب نائب الرئيس وكبري املدراء املاليني 
يف رشكة التعاونية للتأمني ملدة 5 سنوات. 
يف عام ٢٠١١م انضم لرشكة معادن مديراً 

للرقابة املالية.

املهندس حسن مدين 
العيل

نائب الرئيس األعىل 
لوحدة الفوسفات 
واملعادن الصناعية 

)املكلف(.

رئيس رشكة معادن 
للفوسفات.

شهادة البكالوريوس يف علوم الهندسة 
امليكانيكية )اإلنتاج( من جامعة امللك عبد 

العزيز بجدة.

عمل يف رشكة سابك مديراً ألعامل 
البوليمرات البويل أثيلني ترييفاليت 

)PET(. وانضم ملعادن منذ ٢٠١٠م مديراً 
أعىل للتخطيط االسرتاتيجي وتطوير 

األعامل. ويف عام ٢٠١6م، عنّي رئيساً لرشكة 
معادن للفوسفات. وتوىل منصب نائب 
الرئيس األعىل )املكلف( لوحدة أعامل 

الفوسفات االسرتاتيجية. وشغل عضويات 
ملجالس املديريني لرشكات معادن التابعة.

املهندس عبدالعزيز بن 
نارص الناجم

نائب الرئيس إلدارة 
املشاريع الهندسية 

وتحسني األعامل.

نائب الرئيس إلدارة 
املشاريع الهندسية.

درجة البكالوريوس يف هندسة النظام 
“األمتتة” من جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن.

عمل يف رشكة سابك؛ وخالل فرتة عمله 
تقلد لعدة مناصب ادارية أرشف فيها عىل 
مشاريع تجارية رئيسية. وشغل عضويات 
ملجالس املديريني لرشكات معادن التابعة.

األستاذ عامد بن 
محمود السعداوي

نائب الرئيس 
لالستكشاف 

)املكلف(.

مدير عام االستكشاف 
والخدمات الفنية.

 درجة البكالوريوس يف علوم األرض
من جامعة امللك عبدالعزيز ١99٢م.

املاجستري يف املوارد املعدنية من جامعة 
ويلز يف كارديف، اململكة املتحدة، يف 

١996م.

عمل يف االستكشاف الجيولوجي يف منطقة 
الدرع العريب ملا يناهز ٢5 عاماً، وعنّي 

مديراً عاماً لقسم االستكشاف الجيولوجي 
الفني. شغل عدداً من عضويات مجالس 

املديريني لرشكات معادن التابعة.



الصفحة ٨

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

نائب الرئيس األعىل األستاذ دايفيد شومر
للذهب ومعادن 

األساس.

نائب الرئيس 
التنفيذي والرئيس 

التنفيذي للعمليات 
يف رشكة نيومونت 

للتعدين.

بكالوريوس يف التمويل من جامعة 
ريجيس ،الواليات املتحدة األمريكية.

تقلد عدداً من املناصب القيادية يف رشكة 
نيومونت للتعدين. قاد أعامل الرشكة فيها 

ملشاريع رئيسية وشغل مناصب تنفيذية يف 
الرشكة حتى عنّي نائب للرئيس التنفيذي 

للعمليات.

األستاذ خالد بن سامل 
الرويس

مستشار تنفيذي 
لرئيس الرشكة

نائب الرئيس لوحدة 
الفوسفات واملعادن 

الصناعية.

درجة البكالوريوس يف املحاسبة من 
جامعة امللك سعود عام ١9٨4م.

عضو معهد املحاسبني األمريكيني 
.)AICPA(

بدأ عمله لدى إدارة مراقبة العمليات 
املرصفية يف مؤسسة النقد العريب السعودي 

)ساما( يف عام ١9٨4م. وانتقل إىل رشكة 
سابك، حيث أصبح مديراً للشؤون املالية. 

وانضم إىل رشكة معادن يف عام ٢٠٠٢م 
مديراً للخزينة، وتقلد عدة مناصب 

قيادية منها نائب الرئيس للاملية ونائب 
الرئيس األعىل للفوسفات. شغل عدداً 

من عضويات مجالس املديريني لرشكات 
معادن التابعة.

األستاذ عايد حمود 
املطريي

نائب الرئيس 
لالسرتاتيجية والتطوير

نائب الرئيس 
السرتاتيجية وتخطيط 

وتطوير الفوسفات 
واملعادن الصناعية

 بكالوريوس يف علوم التسويق من
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 

اململكة العربية السعودية.

 عمل مسؤوالً للتسويق يف رشكة الخليج 
للصناعات الثقيلة، والتحق برشكة )سابك( 
ملدة ١6 عاًما تقلد فيها عدة أدوار إدارية 
يف قطاع االسمدة، وانضم إىل )معادن( يف 

عام ٢٠١٠ وشغل عدة مناصب منها مدير 
عام رشكة املعادن الصناعية. وشغل عدة 

عضويات يف مجالس املديريني لرشكات 
معادن التابعة. كام شغل عضويات يف 
لجان دولية )رئيس اللجنة االقتصادية 

لإلتحاد العريب لألسمدة، والسفري 
اإلقليمي لإلتحاد الدويل لألسمدة وعضو 

لجنة اإلتحاد الخليجي للبرتوكيامويات 
والكيامويات لألسمدة(.



الصفحة 9

أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضواً يف مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من . 3
مديريها.

اسم العضو
عضوية مجالس اإلدارة خارج اململكةعضوية مجالس اإلدارة داخل اململكة

السابقةالحاليةالسابقةالحالية

معايل املهندس خالد 
بن عبدالعزيز الفالح

أرامكو السعودية، رشكة التعدين 
العربية السعودية )معادن(، الهيئة 

امللكية للجبيل وينبع، صندوق 
التنمية الصناعية السعودي، مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 

مدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية 
واملتجددة، هيئة تنمية الصادرات 

السعودية، هيئة املساحة الجيولوجية 
السعودية، جامعة امللك عبدالله 

للعلوم والتقنية، الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التنمية.

رشكة جنوب الربع الخايل، رشكة 
برتون.

مجلس األعامل اآلسيوي، 
مجلس جي يب مورغان 
العاملي، مجلس األعامل 

الدويل التابع للمنتدى 
االقتصادي العاملي.

معايل األستاذ سليامن 
بن عبدالرحمن 

القويز

املجموعة السعودية، رشكة اتحاد 
االتصاالت )موباييل(، رشكة التعدين 

العربية السعودية )معادن(.

البنك السعودي الفرنيس.

الرشكة السعودية للصناعات الزجاجية 
)زجاج(، الرشكة الوطنية للتصنيع، 

رشكة رويال آند صن ألينس للتأمني، 
رشكة آجل للخدمات التمويلية، رشكة 

ماسرتكارد العاملية.

معايل املهندس 
عبدالله بن إبراهيم 

السعدان

اللجنة االدارية واللجنة املركزية-
أرامكو، مجلس االسرتاتيجيات ولجنة 
التنظيم اإلداري-أرامكو، رئيس لجنة 

مراجعة الخدمات-أرامكو، رئيس 
مجلس إدارة رشكة ينبع أرامكو 

سنيوبك للتكرير )يارسف(، عضو 
مجلس إدارة رشكة التعدين العربية 

السعودية »معادن«، عضو اللجنة 
االستشارية لكلية اإلدارة الصناعية 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 
.)S - OIL( رشكة أس

رئيس مجلس إدارة أرامكو للتجارة، 
رئيس مجلس إدارة رشكة أرامكو 

السعودية موبييل املحدود )سامرف(.

رئيس مجلس إدارة رشكة 
جونز هوبكنز.

معايل املهندس خالد 
بن صالح املديفر

بنك الخليج الدويل، رشكة التعدين 
العربية السعودية “معادن”

الرشكة السعودية للنقل الجامعي 
)سابتكو(.

الرشكة السعودية للخطوط الحديدية 
“سار”، رشكة أسمنت القصيم.

الدكتور كالوس 
كالينفيلد

رشكة التعدين العربية السعودية 
“معادن”.

 Fero فريو البس
Labs، يك ٢ إلفيشن 

.K2Elevation

 ،)Bayer AG( باير
 Morgan( مورغن ستانيل

Stanley(، هيوليت 

 Hewlett( باكارد
.)Packard

األستاذ ريتشارد 
أوبراين

رشكة التعدين العربية السعودية 
“معادن”.

إكسل للطاقة، رشكة مواد 
فولكان.

رشكة نيومونت للتعدين، 
 Boart longyear،
 Inergy Propane,

.LLC



الصفحة ١٠

اسم العضو
عضوية مجالس اإلدارة خارج اململكةعضوية مجالس اإلدارة داخل اململكة

السابقةالحاليةالسابقةالحالية

املهندس عبدالله بن 
محمد العيىس

بنك الریاض )رئیس مجلس اإلدارة(، 
الرشكة السعودیة للصناعات 

األساسیة "سابك"، رشكة دور للضیافة 
)رئیس مجلس اإلدارة(، رشكة إتحاد 

االتصاالت "موبایيل" )نائب رئیس 
مجلس اإلدارة(، رشكة التعدین 

العربیة السعودیة "معادن".

رشكة أسمنت العربیة )رئیس مجلس 
اإلدارة(، رشكةجدوى لالستثامر، 

الرشكة السعودیة للفنادق واملناطق 
السیاحیة، الرشكة الوطنیة للرعایة 

الطبیة )رئیس مجلس اإلدارة(، رشكة 
صناعة منتجات األسمنت )رئیس 

مجلس اإلدارة(، مدارس امللك فیصل، 
الرشكة الوطنیة لنقل الكیامویات، 

الرشكة الوطنیة للنقل البحري.

Clariant AG رشكة

األستاذة لبنى بنت 
سليامن العليان

نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
األول، رشكة التعدين العربية 

السعودية »معادن«، رشكة شلمربجري 
.Schlumberger

رئيس مجلس إدارة رشكةالعليان 
السعودية القابضة، نائب رئيس 

مجلس إدارة البنك األول، نائب رئيس 
مجلس إدارة رشكة العليان املالية.

رشكة شلمربجري 
.Schlumberger

أليانز أس أي، ماكنزي 
ورشكاه، بنك أوف أمريكا-
مرييل لنش، بنك أكبانك 

الرتيك.

املهندس عزام بن 
يارس شلبي

رشكة الحفر العربية، رشكة طاقة 
سانجل، رشكة التعدين العربية 

السعودية "معادن"، رشكة الجبيل 
لخدمات الطاقة، الرشكة السعودية 

االستثامرية إلعادة التدوير.

رشكة طاقة آررش، رشكة مصفاة أرامكو 
السعودية شل، الربنامج الوطني 

لتطوير التجمعات الصناعية.

األستاذ وليد بن 
إبراهيم شكري

رشكة مجموعة عبداملحسن الحكري 
للسياحة والتنمية )يوليو ٢٠١٢م( 

، الرشكة السعودية للصناعات 
امليكانيكية )سبتمرب ٢٠١5م(، عضو 

لجنة املراجعة برشكة معادن )نوفمرب 
٢٠١4م(، رشكة تكوين )أغسطس 

٢٠١١م(، الرشكة السعودية للكهرباء 
)فرباير ٢٠١٨م(

رشكة ميبكو )مايو ٢٠١٨م(

مجموعة املتبويل )٢٠١3م حتى 
يناير ٢٠١٨م ( ، رشكة ميبكو )مارس 

٢٠١4م حتى ديسمرب ٢٠١6م(.

مجموعة كانو )مقرها 
البحرين( )نوفمرب 

٢٠١7م(.

رشكة أوركون الدولية 
)مقرها اسرتاليا( )مارس 

٢٠١4م حتى أكتوبر 
٢٠١6م(.

املهندس خالد بن 
محمد السناين

عضو لجنة املراجعة يف رشكة معادن 
)سبتمرب ٢٠٠٨م(، عضو مجلس إدارة 

الهيئة امللكية للجبيل وينبع )مايو 
٢٠١6م(

عضو اللجنة العليا للغاز يف وزارة 
الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية) 

يناير ٢٠٠4م-سبتمرب ٢٠١7م( 
عضو مجلس إدارة رشكة التعدين 

العربية السعودية )معادن( )سبتمرب 
٢٠٠٨م-ابريل ٢٠١6م(، عضو مجلس 
إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 

املزدوج )مايو ٢٠٠9م-ابريل ٢٠١5م(.



الصفحة ١١

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غري تنفيذي - عضو مجلس . 4
إدارة مستقل.

صفة العضويةاسم العضو

غري تنفيذيمعايل املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح١

غري تنفيذيمعايل األستاذ سليامن بن عبدالرحمن القويز٢

غري تنفيذيمعايل املهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان3

غري تنفيذي*معايل املهندس خالد بن صالح املديفر4

غري تنفيذيالدكتور كالوس كالينفيلد5

غري تنفيذياألستاذ ريتشارد أوبراين6

مستقلاملهندس عبدالله بن محمد العيىس7

مستقلاألستاذة لبنى بنت سليامن العليان٨

مستقلاملهندس عزام بن يارس شلبي9

* تقدم معايل املهندس خالد املديفر باالستقالة كرئيس الرشكة وكبري مدرائها التنفيذيني، وذلك بعد تعيينه نائباً لوزير الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية لشؤون 
التعدين وذلك بتاريخ ٢٠١٨/6/3م. وعليه فقد عدلت صفة العضوية من تنفيذي إىل غري تنفيذي.

أقرت الجمعية العامة غري العادية يف اجتامعها بتاريخ ٢٠١٨/3/١م زيادة أعضاء مجلس اإلدارة من 9 إىل ١٠ أعضاء، واليزال املقعد العارش شاغراً إليجاد البديل 
املناسب.

اإلجراءات التي اتخذها أعضاء مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني -علامً مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم حيال . 5
الرشكة وأدائها.

تقدم إدارة عالقات املستثمرين تقارير دورية لإلدارة العليا تتضمن تقريراً مفصالً عن املساهمني وحركة السهم وما يتعلق باالستفسارات واملقرتحات 
واملالحظات حيال الرشكة وأدائها، وتعرض اإلدارة التنفيذية عىل مجلس اإلدارة تقريراً سنوياً يحتوي عىل املعلومات الالزمة عن نشاط املستثمرين وما يتعلق 

بسهم الرشكة وحركته، وتفصح الرشكة عن كافة أسئلة املساهمني أو الجهات الرقابية التي تردها خالل اجتامع الجمعية العمومية، وتنرش ذلك يف موقعها 
اإللكرتوين، وال توجد اقرتاحات أو مالحظات للمساهمني حيال الرشكة وأدائها خالف ما أفصح عنه.

وصف مخترص الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة املراجعة، ولجنة الرتشيحات ولجنة املكافآت، مع ذكر أسامء اللجان ورؤسائها . 6
وأعضائها وعدد اجتامعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات لحضور األعضاء لكل اجتامع.

وفقاً لوثيقة اإلطار العام للحوكمة املقرة من الجمعية العامة، يحق ملجلس اإلدارة تشكيل لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة ذات صالحيات محددة موضحة يف 
الئحة عملها. وينبثق حالياً من مجلس اإلدارة اللجان التالية: لجنة املراجعة، ولجنة الرتشيحات واملكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة السالمة واالستدامة. ولكل 

لجنة صالحياتها، املوضحة يف الئحة عملها التي تحدد املهام املوكلة لها، ومدتها، وإجراءات عملها. وعىل كل لجنة أن تقدم تقريراً عن أعاملها للمجلس يف 
الوقت املناسب. وتساعد تلك اللجان مجلس اإلدارة يف تنفيذ مهامه ومسؤولياته عىل نحو فّعال.



الصفحة ١٢

لجنة املراجعة

التاريخ
اسم العضو

1234
املجموع

2018/10/24م2018/07/25م2018/05/02م2018/01/29م

4√√√√معايل املهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان )رئيساً(

3√-√√املهندس عزام بن يارس شلبي

4√√√√األستاذ وليد بن إبراهيم شكري

4√√√√املهندس خالد بن حمد السناين

ومن أبرز مهام عمل لجنة املراجعة ما ييل:

دراسة السياسات املحاسبية التي تتبناها الرشكة. -

اإلرشاف عىل إدارة املراجعة الداخلية بالرشكة؛ لضامن تحقيق الكفاءة يف أداء األنشطة واملهام التي يكلفها بها مجلس اإلدارة. -

مراجعة خطة وإجراءات وتقارير املراجعة الداخلية، ورفع التوصيات إىل مجلس اإلدارة بشأن تعيني أو إنهاء خدمات املحاسبني القانونني وتحديد أتعابهم،  -
مع األخذ بعني االعتبار استقالليتهم أثناء تقديم التوصيات. 

متابعة أعامل املحاسبني القانونيني واعتامد أي أنشطة خارج نطاق أعامل املراجعة املوكلة إليهم أثناء قيامهم بأعامل املراجعة، ومراجعة مالحظات  -
املحاسب القانوين عىل القوائم املالية.

توضح الئحة لجنة املراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصالحياتها، واملهام املوكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كام ميكن االطالع عىل الالئحة من خالل زيارة  -
.)https://www.maaden.com.sa/( .موقع الرشكة اإللكرتوين

لجنة الرتشيحات واملكافآت

التاريخ
اسم العضو

123456
املجموع

2018/12/19م2018/12/16م2018/10/24م2018/06/23م2018/06/3م2018/02/14م

6√√√√√√املهندس عبدالله بن محمد العيىس )رئيساً(

6√√√√√√الدكتور كالوس كالينفيلد

6√√√√√√األستاذة لبنى بنت سليامن العليان

5-√√√√√املهندس عزام بن يارس شلبي

ولقد شارك معايل املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح يف اجتامع اللجنة الثالث.

ومن أبرز مهام عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت ما ييل:

املراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخربات العمل املطلوبة؛ لتعزيز قدرات مجلس اإلدارة، واملساعدة يف اختيار وتأهيل املرشحني لعضوية املجلس،  -
وإعداد خطة التعاقب طويلة األجل عند الرضورة. كام تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف يف املجلس واقرتاح معالجة أي قصور. 

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، ومن وجود أو عدم وجود أي تعارض يف املصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى.  -

مراجعة واعتامد كامل التعويضات )الرواتب ـ البدالت ـ األسهم( لجميع املدراء التنفيذيني )الرئيس التنفيذي ونوابه واملدراء التنفيذيني( بشكل سنوي. -

املراجعة واملوافقة عىل: سياسات وإجراءات املوارد البرشية، وبرامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيني، وأهداف التقيم )مبا  -
فيها مؤرشات األداء( الواجب تحقيقها ضمن املكافآت وبرامج التحفيز.

توضح الئحة لجنة الرتشيحات واملكافآت تفاصيل عمل اللجنة وصالحياتها، واملهام املوكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كام ميكن االطالع عىل الالئحة من  -
.)https://www.maaden.com.sa/( .خالل زيارة موقع الرشكة اإللكرتوين



الصفحة ١3

اللجنة التنفيذية

التاريخ
اسم العضو

1234
املجموع

2018/11/11م2018/09/02م2018/04/23م2018/02/14م

4√√√√معايل األستاذ سليامن بن عبد الرحمن القويز )رئيساً(

4√√√√معايل املهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان

4√√√√معايل املهندس خالد بن صالح املديفر

4√√√√الدكتور كالوس كالينفيلد

4√√√√األستاذ ريتشارد أوبراين

ولقد شارك سعادة املهندس عبدالله بن محمد العيىس يف اجتامع اللجنة الثاين.

ومن أبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية ما ييل: 

مراجعة اسرتاتيجيات وأهداف الرشكة، وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.  -

مراجعة موازنة املوظفني، التشغيلية واملوازنات التشغيلية والرأساملية. -

مراجعة خطط األعامل والعمليات والخطط املالية املقرتحة، وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.  -

اإلرشاف عىل، واستالم التقارير حول تنفيذ واكتامل املشاريع واألعامل التوسعية. -

مراجعة سياسات وإجراءات العمل يف الرشكة فيام عدا السياسات واإلجراءات املحاسبية. -

توضح الئحة اللجنة التنفيذية تفاصيل عمل اللجنة وصالحياتها، واملهام املوكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كام ميكن االطالع عىل الالئحة من خالل زيارة  -
.)https://www.maaden.com.sa/( .موقع الرشكة اإللكرتوين

لجنة السالمة واالستدامة

حرصاً عىل رفع مستوى االلتزام اىل أفضل املامرسات، فقد قرر مجلس اإلدارة تكوين لجنة مختصة بالسالمة واالستدامة، مشكلة من ثالثة أعضاء جميعهم من 
أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك يف اجتامع املجلس املنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠9/٢4م، بحيث تبدأ أعاملها من تاريخ القرار وتتزامن مع مدة دورة املجلس، ويتوىل 

األستاذ ريتشارد أوبراين رئاسة اللجنة، وتضم يف عضويتها كال من: معايل املهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان، ومعايل املهندس خالد بن صالح املديفر.

التاريخ
اسم العضو

1
املجموع

2018/12/19م

١√األستاذ ريتشارد اوبراين )رئيساً(

١√معايل املهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان

١√معايل املهندس خالد بن صالح املديفر

ومن أبرز مهام عمل لجنة السالمة واالستدامة ما ييل: 

مساعدة مجلس اإلدارة لإلرشاف عىل االسرتاتيجيات والسياسات والعمليات اإلدارية وأداء الرشكة يف مجاالت السالمة والصحة والبيئة واالستدامة، والحد  -
من الخسائر الناتجة عن إصابات املوظفني واملقاولني.

تقوم اللجنة بتقديم التوجيه واملشورة لإلدارة التنفيذية بشأن التحسينات عىل مبادرات الرشكة وسياساتها ومامرساتها لضامن االلتزام، مع تعزيز قيم  -
الرشكة يف مجاالت األمن والصحة والسالمة واالستدامة.

مراجعة السياسات واللوائح املتعلقة بالسالمة والصحة والبيئة واالستدامة، واإلرشاف عليها مع اإلدارة التنفيذية. -

توضح الئحة لجنة السالمة واالستدامة تفاصيل عمل اللجنة وصالحياتها، واملهام املوكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كام ميكن االطالع عىل الالئحة من  -
.)https://www.maaden.com.sa/( .خالل زيارة موقع الرشكة اإللكرتوين



الصفحة ١4

حيثام تنطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم . 7
وعالقتها بالرشكة، إن وجدت.

قامت األمانة العامة ملجلس اإلدارة بعرض مرئيات أصحاب املعايل والسعادة أعضاء املجلس بشأنه تقييم أداء املجلس وفاعليته عىل لجنة الرتشيحات واملكافآت 
التي استعرضت تلك املرئيات ضمن منوذج استطالعي أعده بيت خربة مختص، ورأت اللجنة مناسبة االنتقال من منوذج التقييم الذايت إىل االستعانة بأحد بيوت 

الخربة الجراء تقييم خارجي ألداء املجلس ولجانه، لتقديم التوصيات لتعزيز أداء وفعالية املجلس ولجانه.

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة الثالثة والتسعني من الئحة حوكمة . 8
الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. 1

تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -نظري عضويتهم يف املجلس- مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح، 
ويجوز الجمع بني اثنتني أو أكرث من هذه املزايا. ويف جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية 

املبلغ املحدد وفق ما نص عليه نظام الرشكات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة املختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة 
عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مرصوفات وغري ذلك من املزايا. وأن يشتمل كذلك عىل بيان ما 

قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملني أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعامل فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً عىل بيان بعدد جلسات املجلس وعدد 
الجلسات التي حرضها كل عضو من تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة ويوضح تقرير مجلس اإلدارة املبالغ املحددة لتلك التعويضات.

سياسة مكافآت أعامل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة. 2

مكافآت أعضاء لجنة املراجعة

بتاريخ ٢٠١7/١٠/٢٢م وافقت الجمعية العامة عىل إصدار الئحة لجنة املراجعة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس اإلدارة وفقاً ملا ييل:

بدل حضور اجتامعات مببلغ 3٠٠٠ ثالثة آالف ريال عن االجتامع الواحد.. ١

مكافأة سنوية قدرها ١٠٠ مائة ألف ريال ترصف لكل عضو يف اللجنة من غري أعضاء املجلس. عىل أن يراَع يف ذلك حسم ما نسبته )١٠%( من إجاميل . ٢
املبلغ، وذلك عن كل اجتامع يتغيب عنه العضو يف العام املايل ويف حالة عدم اكامل عضو اللجنة سنة ميالدية كاملة ألي سبب، فيحسم من قيمة هذه 

املكافأة ما يتناسب مع عدد األيام التي مل يكن فيها عضواً يف اللجنة خالل السنة.

تكون مكافأة عضو اللجنة الذي يشغل عضوية مجلس اإلدارة وفقاً ملا جاء يف دليل مجلس اإلدارة، ويجوز للمجلس تعديل املكافآت والتعويضات . 3
املخصصة ألعضاء املجلس يف أي وقت يراه عىل أن يعلن عن التغيري حسبام تقتضيه األنظمة ذات الصلة.

مكافآت أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت

بتاريخ ٢٠١7/١٠/٢٢م وافقت الجمعية العامة عىل إصدار الئحة لجنة الرتشيحات واملكافآت، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس اإلدارة وفقاً 
ملا ييل:

بدل حضور اجتامعات مببلغ 3٠٠٠ ثالثة آالف ريال عن االجتامع الواحد.. ١

مكافأة سنوية قدرها ١٠٠ مائة ألف ريال ترصف لكل عضو يف اللجنة من غري أعضاء املجلس. عىل أن يراَع يف ذلك حسم ما نسبته )١٠%( من إجاميل . ٢
املبلغ، وذلك عن كل اجتامع يتغيب عنه العضو يف العام املايل ويف حالة عدم اكامل عضو اللجنة سنة ميالدية كاملة ألي سبب، فيحسم من قيمة هذه 

املكافأة ما يتناسب مع عدد األيام التي مل يكن فيها عضواً يف اللجنة خالل السنة.

تكون مكافأة عضو اللجنة الذي يشغل عضوية مجلس اإلدارة، وفقاً ملا جاء يف دليل مجلس اإلدارة، ويجوز للمجلس تعديل املكافآت والتعويضات . 3
املخصصة ألعضاء املجلس يف أي وقت يراه عىل أن يعلن عن التغيري حسبام تقتضيه األنظمة ذات الصلة.



الصفحة ١5

مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٠/٠4/٢4م وافقت الجمعية العامة عىل إصدار الئحة اللجنة التنفيذية، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً ملا ييل:

يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول عىل التعويض أدناه:. ١

بدل حضور عن كل جلسة.أ. 

مكافأة سنوية.ب. 

يجب أن تفصح تقارير مجلس اإلدارة املقدمة إىل الجمعية العامة عن التعويضات وغريها من املبالغ املدفوعة ألعضاء اللجنة.. ٢

تقوم األمانة العامة ملجلس اإلدارة باحتساب التعويضات املستحقة ملجلس اإلدارة وفق االتفاقيات والسياسات املعتمدة، ورفعها إىل لجنة الرتشيحات واملكافآت 
التي تقر تلك التعويضات، وتفصح الرشكة يف تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن املبالغ املدفوعة حسب التعليامت ذات الصلة.



الصفحة ١6

املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الرشكة واللجان املنبثقة للعام املايل املنتهي يف 31 ديسمرب 2018م

بدل حضور اجتامعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارةاملكافأة الثابتة

أعضاء املجلس
 مكافآت رئيس
مجلس اإلدارة

 مكافأة
مجلس اإلدارة

 بدل عضوية
اللجان

 بدل حضور
مجموع املكافآت املدفوعةلجنة السالمة واالستدامةاللجنة التنفيذيةلجنة الرتشيحات واملكافآتلجنة املراجعةاجتامعات املجلس

 األعضاء املستقلني

4٨9,٠٠٠-١٨,٠٠٠3,٠٠٠-٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠-املهندس عبدالله بن محمد العيىس

4٨3,٠٠٠--١٨,٠٠٠-٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١5,٠٠٠-األستاذة لبنى بنت سليامن العليان

4٨9,٠٠٠--٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١5,٠٠٠9,٠٠٠١5,٠٠٠-املهندس عزام بن يارس شلبي

1,461,000-750,000600,00048,0009,00051,0003,000-مجموع فرعي

األعضاء غري التنفيذيني

47١,٠٠٠--3,٠٠٠-١٨,٠٠٠-٢٠٠,٠٠٠٢5٠,٠٠٠معايل املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

4٨٠,٠٠٠-١٢,٠٠٠--٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠-معايل األستاذ سليامن بن عبدالرحمن القويز

١٢,٠٠٠3,٠٠٠495,٠٠٠-٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠١٢,٠٠٠-معايل املهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان

١٢,٠٠٠3,٠٠٠4٨3,٠٠٠--٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠-معايل املهندس خالد بن صالح املديفر

4٢3,٠٠٠-١٨,٠٠٠١٢,٠٠٠-١٨,٠٠٠-375,٠٠٠-الدكتور كالوس كالينفيلد

١٢,٠٠٠3,٠٠٠4٠٨,٠٠٠--١٨,٠٠٠-375,٠٠٠-األستاذ ريتشارد أوبراين

600٫00108,00012,00021,00060,0009,0002,760,000 200,0001,750,000مجموع فرعي

200,0002,500,0001,200,000156,00021,00072,00063,0009,0004,221,000مجموع املدفوع ألعضاء املجلس

أعضاء لجنة املراجعة من غري أعضاء املجلس 

١١٢,٠٠٠---١٢,٠٠٠-١٠٠,٠٠٠-املهندس خالد بن حمد السناين

١١٢,٠٠٠---١٢,٠٠٠-١٠٠,٠٠٠-األستاذ وليد بن إبراهيم شكري

 مجموع فرعي للمبالغ املدفوعة ألعضاء لجنة املراجعة من
غري أعضاء املجلس

-200,000-24,000---224,000

200,0002,500,0001,400,000156,00045,00072,00063,0009,0004,445,000مجموع املبالغ املدفوعة

مل تدفع الرشكة أي مكافآت متغرية تشتمل عىل: نسبة مئوية من الربح، مكافأة دورية، خطط الحوافز قصرية األجل، خطط الحوافز طويلة األجل، تخصيص حصص أو أي بدل نفقات ألي 
عضو مستقل أو غري تنفيذي يف مجلس اإلدارة.

احتسبت املكافآت والتعويضات بناء عىل السياسات املعتمدة، وال توجد أي انحرافات جوهرية عن تلك السياسات.

سياسة مكافآت التنفيذيني. 3

إن إجاميل مكافآت التنفيذيني يف الرشكة مرتبطة بالدرجة األوىل بخطط أداء محفزة مقرتنة بأداء الرشكة، وتتضمن تلك الخطط مكافأة األداء التي تتألف من 
خطة حوافز قصرية األجل وخطة حوافز طويلة األجل مؤجلة مع مراعاة الحدود القصوى لذلك وفقاً ملا تعتمده لجنة الرتشيحات واملكافآت. ويستند برنامج 

التحفيز الخاص إىل مدفوعات عىل مدى 3 سنوات، مع الرتكيز عىل االحتفاظ باملدراء التنفيذيني، مع مراعاة متويله عىل خطط طويلة األجل.

تقوم إدارة رأس املال البرشي باحتساب املكافآت، وفقاً للسياسات املعتمدة يف الرشكة، ورفعها إىل لجنة الرتشيحات واملكافآت التي تصدر قراراتها باعتامد رصف 
تلك املكافآت وفقاً للميزانية املرصودة، وتفصح الرشكة يف تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن ذلك.

يبني الجدول أدناه مجموع ما تلقاه خمسة من كبار التنفيذيني، ضمن السياسات املعتمدة، من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل.

مكافآت متغرية مكافأت ثابتة

 املجموع الكيل
2018

 مكافآت نهاية

الخدمة
املجموع األسهم املمنوحة  خطط التحفيزية

طويلة األجل
 خطط التحفيزية

قصرية األجل
األرباح املكافآت الدورية املجموع املزايا العينية بدالت رواتب

37,327,171 18,503,456 6,158,348 0 1,076,879 3,220,649 0 1,860,820 12,665,368 0 3,427,309 9,238,059

*املجموع الكيل يشمل مكافأة نهاية الخدمة واملستحقات األخرى للرئيس التنفيذي السابق.



الصفحة ١7

املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الرشكة واللجان املنبثقة للعام املايل املنتهي يف 31 ديسمرب 2018م

بدل حضور اجتامعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارةاملكافأة الثابتة

أعضاء املجلس
 مكافآت رئيس
مجلس اإلدارة

 مكافأة
مجلس اإلدارة

 بدل عضوية
اللجان

 بدل حضور
مجموع املكافآت املدفوعةلجنة السالمة واالستدامةاللجنة التنفيذيةلجنة الرتشيحات واملكافآتلجنة املراجعةاجتامعات املجلس

 األعضاء املستقلني

4٨9,٠٠٠-١٨,٠٠٠3,٠٠٠-٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠-املهندس عبدالله بن محمد العيىس

4٨3,٠٠٠--١٨,٠٠٠-٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١5,٠٠٠-األستاذة لبنى بنت سليامن العليان

4٨9,٠٠٠--٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١5,٠٠٠9,٠٠٠١5,٠٠٠-املهندس عزام بن يارس شلبي

1,461,000-750,000600,00048,0009,00051,0003,000-مجموع فرعي

األعضاء غري التنفيذيني

47١,٠٠٠--3,٠٠٠-١٨,٠٠٠-٢٠٠,٠٠٠٢5٠,٠٠٠معايل املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

4٨٠,٠٠٠-١٢,٠٠٠--٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠-معايل األستاذ سليامن بن عبدالرحمن القويز

١٢,٠٠٠3,٠٠٠495,٠٠٠-٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠١٢,٠٠٠-معايل املهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان

١٢,٠٠٠3,٠٠٠4٨3,٠٠٠--٢5٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠-معايل املهندس خالد بن صالح املديفر

4٢3,٠٠٠-١٨,٠٠٠١٢,٠٠٠-١٨,٠٠٠-375,٠٠٠-الدكتور كالوس كالينفيلد

١٢,٠٠٠3,٠٠٠4٠٨,٠٠٠--١٨,٠٠٠-375,٠٠٠-األستاذ ريتشارد أوبراين

600٫00108,00012,00021,00060,0009,0002,760,000 200,0001,750,000مجموع فرعي

200,0002,500,0001,200,000156,00021,00072,00063,0009,0004,221,000مجموع املدفوع ألعضاء املجلس

أعضاء لجنة املراجعة من غري أعضاء املجلس 

١١٢,٠٠٠---١٢,٠٠٠-١٠٠,٠٠٠-املهندس خالد بن حمد السناين

١١٢,٠٠٠---١٢,٠٠٠-١٠٠,٠٠٠-األستاذ وليد بن إبراهيم شكري

 مجموع فرعي للمبالغ املدفوعة ألعضاء لجنة املراجعة من
غري أعضاء املجلس

-200,000-24,000---224,000

200,0002,500,0001,400,000156,00045,00072,00063,0009,0004,445,000مجموع املبالغ املدفوعة

مل تدفع الرشكة أي مكافآت متغرية تشتمل عىل: نسبة مئوية من الربح، مكافأة دورية، خطط الحوافز قصرية األجل، خطط الحوافز طويلة األجل، تخصيص حصص أو أي بدل نفقات ألي 
عضو مستقل أو غري تنفيذي يف مجلس اإلدارة.

احتسبت املكافآت والتعويضات بناء عىل السياسات املعتمدة، وال توجد أي انحرافات جوهرية عن تلك السياسات.

سياسة مكافآت التنفيذيني. 3

إن إجاميل مكافآت التنفيذيني يف الرشكة مرتبطة بالدرجة األوىل بخطط أداء محفزة مقرتنة بأداء الرشكة، وتتضمن تلك الخطط مكافأة األداء التي تتألف من 
خطة حوافز قصرية األجل وخطة حوافز طويلة األجل مؤجلة مع مراعاة الحدود القصوى لذلك وفقاً ملا تعتمده لجنة الرتشيحات واملكافآت. ويستند برنامج 

التحفيز الخاص إىل مدفوعات عىل مدى 3 سنوات، مع الرتكيز عىل االحتفاظ باملدراء التنفيذيني، مع مراعاة متويله عىل خطط طويلة األجل.

تقوم إدارة رأس املال البرشي باحتساب املكافآت، وفقاً للسياسات املعتمدة يف الرشكة، ورفعها إىل لجنة الرتشيحات واملكافآت التي تصدر قراراتها باعتامد رصف 
تلك املكافآت وفقاً للميزانية املرصودة، وتفصح الرشكة يف تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن ذلك.

يبني الجدول أدناه مجموع ما تلقاه خمسة من كبار التنفيذيني، ضمن السياسات املعتمدة، من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل.

مكافآت متغرية مكافأت ثابتة

 املجموع الكيل
2018

 مكافآت نهاية

الخدمة
املجموع األسهم املمنوحة  خطط التحفيزية

طويلة األجل
 خطط التحفيزية

قصرية األجل
األرباح املكافآت الدورية املجموع املزايا العينية بدالت رواتب

37,327,171 18,503,456 6,158,348 0 1,076,879 3,220,649 0 1,860,820 12,665,368 0 3,427,309 9,238,059

*املجموع الكيل يشمل مكافأة نهاية الخدمة واملستحقات األخرى للرئيس التنفيذي السابق.



الصفحة ١٨

أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من الهيئة أو من أي جهة إرشافية أو تنظيمية أو قضائية، مع . 9
بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبل.

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض عىل رشكة التعدين العربية السعودية )معادن( من الهيئة أو من أي جهة إرشافية أو 
تنظيمية أو قضائية. وملزيد من اإلفصاح والشفافية توضح الرشكة املخالفات املتعلقة برشكتها التابعة )رشكة معادن الذهب ومعادن األساس(:

الجهة املوقعة للمخالفةالرقم
الرشكة التابعة املوقعة 

سبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبلتاريخ وقوعهاأسبابهاعليها املخالفة

الهيئة العامة لألرصاد ١
وحامية البيئة

رشكة معادن الذهب 
ومعادن األساس

تعديل مساحي عىل 
املنجم دون الحصول 

عىل املوافقة الالزم

قامت الرشكة التابعة بفحص املخالفة ومراجعة ٢٠١٨م
أسباب حدوثها، ووضع اإلجراءات التي من شأنها 
مراجعة القرار من صاحب الصالحية قبل التنفيذ. 

ليكون متوافقاً مع االشرتاطات النظامية وإشعار 
الجهة املعنية

نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة، إضافة اىل رأي لجنة املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف . 10
الرشكة.

وفًقا لتعليامت لجنة املراجعة، واصلت إدارة املراجعة الداخلية تقديم خدمات املراجعة، واالستشارات ذات الصلة بنطاق عملها، بصورة مستقلة وموضوعية 
وبدرجة معقولة من الثقة، مام يعطي قيمة ويحسن عمليات معادن التشغيلية، ويسهل تحقيق أهدافها االسرتاتيجية، وذلك من خالل استخدام منهج علمي 

منضبط لتقييم فعالية الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، وعمليات الحوكمة بدرجة معقولة.

وخالل العام املايل ٢٠١٨م، قامت إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذ ما يقارب 94 عملية مراجعة، وذلك وفقا لخطة املراجعة السنوية، املعتمدة من لجنة 
املراجعة، والتي تعادل ما نسبته 95% من الهدف املخطط له.

وتتمثل األهداف الرئيسية ألنشطة املراجعة الداخلية فيام ييل:

تقييم العام لبيئة الحوكمة، واالمتثال إلطار الحوكمة املعمول به؛ وفقا الفضل املامرسات يف هذا املجال وتحديد أوجه التحسينات املمكنة.	 

التقييم العام والكيل لعمليات إدارة املخاطر بالرشكة والرشكات التابعة لها.	 

إعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن کفاية وكفاءة أنظمة إدارة البيئة والصحة والسالمة.	 

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية املوضوعة بدرجة معقولة؛ لضامن االمتثال باألنظمة والقوانني، ولوائح الرشكة وسياساتها وإجراءاتها.	 

اعطاء تأكيد بدرجة معقولة  بشأن مالءمة ونزاهة اإلفصاح املقدم عن املعلومات املالية.	 

تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لحامية أصول الرشكة املختلفة بدرجة معقولة، والتأكد من وجودها بشكل ملموس وذلك بصورة سنوية.	 

التقييم الشامل ألنشطة الرشكة التشغيلية والتحقق من أدائها مبا يتوافق مع التطلعات االسرتاتيجية للرشكة.	 

توفري وتسهيل متطلبات املراجعة املطلوبة من مراجعي الحسابات الخارجيني والجهات الحكومية والرقابية. 	 

املتابعة مع الرشكات واإلدارات املعنية بشأن تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والناتجة عن عمليات املراجعة املختلفة لتحسني فعالية الرقابة الداخلية.	 

وباإلضافة إىل ما ذكر أعاله، فإن إدارة املراجعة الداخلية قامت بتقديم خدمات استشارية لإلدارة العليا، وذلك لتمكني الرشكة من التنفيذ الفعال ألولوياتها 
االسرتاتيجية من خالل توفري معلومات عن املخاطر املحتملة يف الوقت املناسب، وتقديم النصيحة واملشورة يف املسائل املهمة املتعلقة بنشاط الرشكة وتحقيق 

االستدامة.

وطبقا ألفضل املامرسات املطبقة يف الحوكمة، فإن إدارة املراجعة الداخلية تتبع فنيًا للجنة املراجعة، حيث ترفع لها نتائج أعامل املراجعة، وما يشمل ذلك من 
تقارير عن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

واستناًدا إىل األداء املقدم خالل عام ٢٠١٨م، ومبا يتفق مع نطاق العمل لخطة املراجعة املعتمدة من لجنة املراجعة، ومن خالل ما عرض من نتائج وتقارير 
رفعت إىل لجنة املراجعة، فإنه ميكن إعطاء تأكيد إيجايب عن أنظمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية يف الرشكة وتطبيقاتها، حيث ال ميكن إعطاء تأكيد مطلق 

ألي نظام للضبط والتدقيق الداخيل.



الصفحة ١9

توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل يف الرشكة يف حال عدم وجوده.. 11

ال ينطبق، فلدى الرشكة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم مبهام املراجع الداخيل.

توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيني مراجع . 12
حسابات الرشكة وعزله وتحديد أتعاب وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخيل، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

ال يوجد تعارض بني توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة. 

تفاصيل املساهامت االجتامعية إن وجدت.. 13

استثمرت معادن أكرث من 3٠ ثالثني مليون ريال يف دعم برامج تنمية ودعم املجتمعات املحلية عام ٢٠١٨م، وتركزت غالب تلك االستثامرات يف املناطق النائية 
من اململكة، والتي تقع فيها عمليات التعدين والتصنيع لدعم عدة مجاالت من أبرزها تطوير القدرات، وبرامج التنمية املحلية، ومجاالت البيئة، والصحة 

املجتمعية، وبناء وتشغيل مدارس منوذجية متميزة، ورعاية العديد من املومترات املتخصصة يف االستدامة واملحافظة عىل البيئة، وإعداد العديد من الدورات 
املتخصصة لعدد من الجهات كجزء من املسوولية االجتامعية، ورعاية ودعم الطالب املوهوبني بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. كام واصلت الرشكة من خالل 

تلك االستثامرات الرتكيز عىل متطلبات التعليم والبنية التنموية يف املناطق التي تحتاج إىل دعم أكرب.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية 2018م وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات.. 14

اجتامع الجمعية العامة غري العادية املنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠3/٠١م.

الحضورالتاريخاسم العضو

-١ مارس ٢٠١٨ممعايل املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

√١ مارس ٢٠١٨ممعايل األستاذ سليامن بن عبدالرحمن القويز

-١ مارس ٢٠١٨ممعايل املهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان

√١ مارس ٢٠١٨ممعايل املهندس خالد بن صالح املديفر

√١ مارس ٢٠١٨مالدكتور كالوس كالينفيلد

√١ مارس ٢٠١٨ماألستاذ ريتشارد أوبراين

√١ مارس ٢٠١٨ماملهندس عبدالله بن محمد العيىس

-١ مارس ٢٠١٨ماألستاذة لبنى بنت سليامن العليان

√١ مارس ٢٠١٨ماملهندس عزام بن يارس شلبي

وصف ألنواع األنشاطة الرئيسية للرشكة ورشكاتها التابعة. ويف حال وصف نوعني أو أكرث من النشاط، فيجب إرفاق بيان بكل نشاط . 15
وتأثريه يف حجم أعامل الرشكة وإسهامها يف النتائج.

نسبة التغري ٪2017م2018م

املبيعاتالقطاع 
نسبة 

املساهمة 
 املبيعات

)ريال سعودي( 
نسبة 

املبيعاتاملساهمة 
نسبة 

املساهمة

9%45١,٠64,946,659%465,46١,٢٢4,495%6,5٢6,١7١,١54قطاع الفوسفات 

5%4٢636,7٠١,٠57%4٠5,٠3١,55٠,٢3١%5,66٨,٢5١,٢٨٨قطاع األملنيوم 

3%١33٨3,١7٨,٠34%١4١,593,١59,444%١,976,337,47٨قطاع الذهب ومعادن األساس

١7%١٠٠٢,٠٨4,٨٢5,75٠%١٠٠١٢,٠٨5,934,١7٠%١4,١7٠,759,9٢٠املجموع



الصفحة ٢٠

وصف لخطط وقرارات الرشكة املهمة )مبا يف ذلك التغيريات الهيكلية للرشكة، أو توسعة أعاملها، أو وقف عملياتها( والتوقعات . 16
املستقبلية ألعامل الرشكة.

اإلسرتاتجية وخطة اإلعامل

حّدثت معادن يف شهر يونيو من العام ٢٠١٨م إسرتاتيجيتها نحو عام ٢٠٢5م، والتي تتمحور عىل تعزيز قدرة معادن يف إدارة الفرص االستثامرية، ومجابهة 
التحديات، والتحقق من تنفيذها يف خطة أعاملها للفرتة من ٢٠١9م إىل ٢٠٢3م. وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية عىل ثالث ركائز أساسية تساعد عىل تحقيق أهداف 

معادن طويلة األجل، وهي كام ييل:

التميز يف العمليات التشغيلية والتجارية واستغالل رأس املال.	 
ريادة قطاع التعدين.	 
التوسع يف أعامل الرشكة خارج اململكة.	 

قامت معادن بتنفيذ عدد من املبادرات اإلسرتاتيجية يف العام ٢٠١٨م يف سعيها لتحقيق رؤيتها "الريادة يف اإلستدامة لقطاع التعدين، وتحقيق حضور عىل 
املستوى العاملي"

الرتكيز عىل التميز

امتداداً ملا حققته الرشكة يف السنوات املاضية من خالل ركائز اسرتاتيجيتها الثالث، فقد ركزت الرشكة عىل تعزيز التميز يف كافة النواحي خصوصاً تنافسية 
الكلفة التشغيلية والربحية، وضامن مطابقة عوائد اإلستثامر ملعايري الصناعه العاملية. وقد حققت الرشكة زيادة يف مبيعاتها بنسبة ١7% خالل هذا العام.

وأستمرت الرشكة يف تطبيق برنامج املحتوى املحيل، لتعزيز عمليات معادن يف تنمية املجتمع املحيل وتطوير األيدي العاملة.

ولدى الرشكة خطط واضحة لتنمية محفظتها من الفوسفات، واأللومنيوم، والذهب، ومعادن األساس، واملعادن الصناعية، عىل مدى السنوات املقبلة. ويف عام 
٢٠١٨م، دشن خادم الحرمني الرشيفني مدينة وعد الشامل الصناعية والتي تحتوي عىل مركز عمليات تشغيل للفوسفات يف املنطقة الشاملية.

وتواصل الرشكة تقييم فرص اإلستثامر يف الذهب ومعادن األساس متضمنة منجم منصورة/مرسة والرجوم. مع زيادة االستثامر يف استكشاف املعادن الصناعية.

كام درست الرشكة فرص اإلستثامرات اإلسرتاتيجية يف املبيعات وسالسل التوزيع ملقابلة اإلنتاج املتزايد يف قطاع األملونيوم، وستستمر الرشكة يف التميز يف 
العمليات التشغيلية والتجارية واستغالل رأس املال مرتافقاً مع احتاملية توسيع الطاقة اإلنتاجية للمصهر باضافة خط انتاج ثالث.

التطلعات العاملية

التوسع يف أعامل الرشكة هو الركيزة الثالثة إلسرتاتيجة الرشكة، وتطمح رشكة معادن عىل تأكيد حضورها عاملياً كرشكة رائدة يف صناعة التعدين ومنتج عاملي 
للسلع األساسية خصوصاً يف مجال الفوسفات ومعادن اإلساس. حيث درست الرشكة عدد من الخيارات املتاحة يف عام ٢٠١٨م. وتستمر رشكة معادن يف 

استكشاف الفرص اإلستثامرية لإلستحواذ عىل حصة يف رشكات، وتشكيل استثامرات جديدة من شأنها تعزيز موقع الرشكة التنافيس يف صناعة التعدين العاملية.



الصفحة ٢١

املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الرشكة )سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر متويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه . 17
املخاطر ومراقبتها.

املخاطر الرئيسية التي تواجه معادن

تقوم معادن مبراجعة وتقييم املخاطر مبا يتامىش مع إطار عمل معيار آيزو 3١٠٠٠. وتستخدم إجراءات فنية من أعىل إىل أسفل ومن أسفل إىل أعىل لتحديد 
املخاطر.

ويف هذا القسم نوضح املخاطر الرئيسية التي حددناها، وجهودنا للتخفيف منها. وال ميكن أن يكون هناك أي ضامن بأن هذه الجهود ستنجح يف التخفيف من 
هذه املخاطر، كلياً أو جزئياً. كام أن املخاطر التي ندرجها هنا هي املخاطر الرئيسية، وهناك العديد من املخاطر األخرى التي ميكن أن يكون لها تأثري سلبي 

جوهري يف النتائج املالية والتشغيلية ملعادن.

تقلبات أسعار السلع

ال تستطيع معادن التحكم يف أسعار منتجاتها يف السوق، وأية تحوالت كبرية يف أسعار السلع سوف تؤثر بشكل مبارش يف اإليرادات. ميكن أن يكون هذا التأثري 
إيجابياً لدى ارتفاع األسعار أو سلبياً عندما تنخفض؛ مام يؤدي إىل تأثري كبري يف ربحية الرشكة والتدفق النقدي لديها. 

ال تقوم معادن حالياً بالتحوط نحو مخاطر تقلبات األسعار، بل تسعى بدالً من ذلك إىل التخفيف من هذه املخاطر، من خالل االستفادة من مزايا التكلفة 
التنافسية ملنتجاتها؛ ففي أوقات فائض العرض وانخفاض األسعار، مييل الالعبون األعىل تكلفة هامشية إىل الخروج من السوق، يف حني أن املنتجني األقل تكلفة 

سيكونون يف وضع أفضل ملواصلة اإلنتاج مع هامش ربحي إيجايب.

األمن اإللكرتوين

قد تكون معادن عرضة للهجامت اإللكرتونية املستمرة، مثلها مثل أي رشكة أخرى يف أي مكان من العامل. وميكن أن ترتاوح هذه الهجامت بني بسيطة 
ومامرسات للتحايل إىل هجامت أكرث تعقيداً.

ميكن لهذه الهجامت أن تهدد سالمة امللكية الفكرية لدينا، وغريها من املعلومات الحساسة، وقد تؤدي إىل تعطل عملياتنا التجارية. وميكن أن يسفر هذا عن 
أرضار مادية، وتشويه للسمعة، والسعي للحصول عىل فدية وغريها من العواقب التي ميكن أن يكون لها تأثري سلبي ملموس عىل وضعنا املايل، ونتائج عملياتنا.

هذا املجال تتطور فيه املخاطر باستمرار، عىل أن لدى معادن احتياطات شاملة، وجدران حامية، ودفاعات أخرى مدمجة يف أنظمتها. كام نستعني برشكات أمن 
إلكرتوين أخرى للمساعدة يف حامية وتأمني بيئة تكنولوجيا املعلومات الخاصة بنا، ونواصل استعراض التهديدات اإللكرتونية املحتملة، والبحث عن فرص لتعزيز 

أمننا املعلومايت.

املشاريع

إن تحديد املشاريع الجديدة، وتطويرها وتنفيذها يف الوقت املحدد، وفق امليزانية واملواصفات، هو مجال آخر للمخاطر؛ فالتطوير غري الفعال، وتنفيذ مشاريع 
رئيسية ميكن أن يرض مبوازنات اإلنفاق الرأساميل والجدول الزمني، وهذا سيؤثر بالتايل يف ربحية الرشكة وآفاق منوها، وسمعتها، وسالمة وضعها املايل بشكل 

عامة. خطة املرشوع تحتاج إىل إظهار املوافقة عىل عملية مرحلة - بوابة شاملة قبل التمويل.

وفيام يتعلق باملشاريع الجديدة، يتم اتخاذ قرارات التطوير واالستثامر باستخدام نظام "بوابة مراحل املشاريع"؛ لضامن أن املشاريع الجديدة تأخذ بعني 
االعتبار التكاليف واملخاطر والعوائد املتوقعة من االستثامر. وأثناء التنفيذ، يتم االستعانة مبديري املشاريع، وخرباء من رشكات أخرى كطرف ثالث؛ إلدارة التقدم 
وضامن إكامل املرشوع ضمن امليزانية والجدول الزمني، ويشمل ذلك تقديم تقارير شهرية عن اإلنجاز واإلنفاق الرأساميل إىل اإلدارة؛ لرصد ما أُحرز من تقدم، 

وتحديد مدة التأخر، واقرتاح اإلجراء التصحيحي.

خدمات السكك الحديدية

تعتمد معادن عىل الخدمات التي تقدمها الرشكة السعودية للخطوط الحديدية )سار( للنقل، والتي تتسم بالكفاءة والفاعلية، من حيث تكلفة نقل املواد الخام 
واملنتجات الوسيطة بني مواقع التشغيل الرئيسية. وقد يؤدي عدم القدرة عىل نقل املواد إىل الحاجة إىل تقليل أو وقف العمليات يف مرافق معينة إىل حني 

استئناف اإلمدادات؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إىل تأثري سلبي يف أرباح املجموعة، والتدفق النقدي.

عىل أنه يف حال تعرث )سار( يف توفري احتياجاتنا، سنضطر إىل العودة لالعتامد عىل النقل بواسطة الشاحنات، وهذا يعني تكلفة أعىل. كام قد ال تكون الشاحنات 
قادرًة عىل تلبية كامل احتياجات مرافقنا، وغري مناسبًة لنقل بعض املواد.



الصفحة ٢٢

انقطاع التيار الكهربايئ

إن أي انقطاع كبري يف الطاقة يف مصهر األملنيوم بسبب عطل يف املعدات، أو مشاكل مع وصالت محطة كهرباء املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة أو شبكة 
الرشكة السعودية للكهرباء أو ألي سبب آخر.. سيكون له تأثري سلبي ملموس يف عملياتنا، ونتائج أعاملنا.

وللحد من هذه املخاطر، ومع قدرة املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة عىل توليد قدرة تفوق احتياجات رشكة معادن بكثري، كام أن مبقدور معادن الوصول 
إىل شبكة الرشكة السعودية للكهرباء يف حال حدوث انقطاع أو نقص يف إمدادات محطة كهرباء مؤسسة التحلية.

توفر املواد الخام وأسعارها

إن القيود عىل توفري أو ارتفاع تكلفة املواد الخام الرئيسية، مبا يف ذلك الغاز الطبيعي والكربيت والديزل ومواد الوقود األخرى، سيكون لها تأثري سلبي يف 
عمليات الرشكة وربحيتها، والتدفق النقدي لديها.

تعتمد معادن عىل رشكة أرامكو السعودية لتوفري الغاز الطبيعي والكربيت والديزل ومواد الوقود األخرى. ومع أنه يتم تأمني الغاز الطبيعي من شبكة موثوقة 
كأرامكو، فإن انقطاع التيار الكهربايئ يف أرامكو السعودية ميكن أن يؤدي إىل نقص يف اإلمداد. 

يتوفر الكربيت بسهولة يف اململكة، من عدد من منشآت أرامكو السعودية. وتعتمد إمدادات رشكة معادن وعد الشامل للفوسفات من الكربيت عىل خدمات 
شبكة السكك الحديدية، كام بينا أعاله. وللحد من مخاطر هذا االعتامد؛ تحافظ الرشكة عىل خيار اإلمداد عن طريق النقل بالشاحنات. وهناك اتفاق عىل 

توريد الغاز والكربيت والديزل مع رشكة أرامكو السعودية، لكن األسعار قد تتغري تبعاً لتقلبات السوق، أو لتغيريات يف السياسة الحكومية للطاقة.

البيئة والصحة والسالمة واألمن 

تنطوي عمليات التعدين وإنتاج املعادن واألسمدة عىل مخاطر كامنة تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة واألمن. وقد تؤدي هذه املخاطر إىل إصابات جسدية 
خطرية، وخسائر يف األرواح، واضطرابات تشغيلية، وخسائر تشغيلية ومالية أخرى.

تسعى معادن للتخفيف من هذه املخاطر من خالل نظام متكامل خاص بالبيئة والصحة والسالمة واألمن يف جميع مواقعها، وذلك باستخدام املعايري 
والسياسات واإلجراءات املعرتف بها دولياً. ولدينا نظام لرفع تقارير شهرية عن البيئة والصحة والسالمة واألمن عىل مستوى املجموعة. وتتم دراسة التقارير، 

ومراجعة كافة الحوادث؛ الستخالص الدروس ومنع تكرارها.

السيولة

تعتمد قدرة معادن عىل مواجهة نفقات التشغيل، ومدفوعات أصل الدين والعمولة املجدولة عىل ديونها عىل األداء املستقبيل للرشكة. وهذا يخضع لعوامل 
اقتصادية ومالية وتنافسية وغريها من العوامل التي ال تخضع بالكامل لسيطرتها. ونحن قد ال نستمر يف توليد التدفق النقدي الكايف من العمليات يف املستقبل 

لخدمة الديون وتوفري النفقات الرأساملية الالزمة.

من أجل تعزيز السيولة؛ قامت معادن مبركزة مهام الخزينة؛ وذلك لتحسني استخدام األموال الناتجة من األعامل. وباإلضافة إىل ذلك، تتمتع معادن بإمكانية 
الحصول عىل حد ائتامين كبري من أجل تلبية احتياجاتها النقدية قصرية املدى إذا لزم األمر.

تكلفة التمويل

كانت تكلفة التمويل يف أدىن مستوياتها التاريخية يف السنوات األخرية. لكن ال ميكن أن يكون هناك أي ضامن الستمرار هذا الوضع؛ لذلك فإن أي زيادة يف 
تكاليف التمويل سيكون لها تأثري سلبي يف ربحيتنا، وتدفقاتنا النقدية.

تسعى معادن إىل التأكد من أن تسهيالت ديونها ذات حجم وهيكل مناسبني لألعامل، وهي تراقب بانتظام التغيريات يف تكاليف التمويل. وقد نسعى أيضاً إىل 
زيادة جزء من ديوننا ذات التكلفة الثابتة مبا يف ذلك إمكانية الدخول يف صفقات للحؤول دون التعرض ملعدالت فائدة متغرية إذا ما استنتجنا أنه مناسب. 

الحوادث البيئية

يخضع االستكشاف والتعدين واألنشطة التشغيلية ملختلف اللوائح البيئية التي تطبقها الهيئة امللكية للجبيل وينبع والهيئة العامة لألرصاد وحامية البيئة، والتي 
تتعلق بالحفاظ عىل معايري جودة الهواء واملياه، وقواعد استصالح األرايض. كام تضمنت قيوداً عىل توليد النفايات الصلبة والخطرة ونقلها وتخزينها، والتخلص منها.

والترشيعات البيئية عرضة للتغيري؛ مام يتطلب معايري صارمة يستوجب تنفيذها، وهذا قد يؤدي أيضاً إىل زيادة يف الغرامات والعقوبات لعدم اإللتزام، وإىل 
تقييامت بيئية أكرث رصامة للمشاريع املقرتحة، وزيادة يف املسؤولية عىل رشكة معادن وإدارتها وموظفيها. وتقوم إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن يف معادن 

مبراقبة التزام عملياتنا مبعايري البيئة والصحة والسالمة واألمن واللوائح البيئية.



الصفحة ٢3

النقص يف القدرات واملهارات

ال يزال توفر األيدي العاملة املاهرة يشكل أحد التحديات الرئيسية عىل املدى الطويل لرشكة معادن. ونظراً إىل أن اململكة ال متلك قوة عمل مدربة بشكل 
خاص يف املهن املتصلة بالتعدين؛ فإن قدرتنا عىل اجتذاب أفضل القدرات وتطويرها واستبقائها هي مفتاحنا ملواجهة تحديات االستمرارية املستقبلية.

وتعمل معادن بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم والتدريب الوطنية لجذب وتطوير قدرات الشباب السعوديني لتويل مختلف األدوار املستقبلية يف هذه 
الصناعة. ونركز -من خالل أكادميية معادن- عىل تطوير مواهب وقدرات الكفاءات الوطنية، وتدريبها، وإعدادها لألدوار القيادية.

التغيريات يف اللوائح والقوانني

ميكن أن تتأثر نتائجنا التشغيلية أو وضعنا املايل سلباً بقوانني جديدة أو أكرث رصامة، أو متطلبات تنظيمية أو تفسريات، أو نتائج أي إجراءات قانونية مهمة قد 
تحدث يف املستقبل.

ترصد معادن بشكل فعال التغيريات الفعلية واملحتملة يف القوانني واللوائح؛ حتى ميكنها معالجة تأثري هذه التغيريات، والتكيف معها. 

تراخيص األستكشاف

تركز معادن عىل الحصول عىل تراخيص اإلستكشاف والحفاظ عليها؛ من أجل تجديد احتياطاتها من خامات املعادن واملوارد املعدنية، ولتلبية خططها 
املستقبلية للنمو، عىل أن عدم الوفاء بالتزامات الرتاخيص الحالية قد يؤدي إىل تعليق أو إلغاء تلك الرتاخيص، كام أن دخول منافسني آخرين يف قطاع التعدين 

داخل اململكة ميكن أن يؤدي إىل تحديات للحصول عىل مساحات أو أراٍض جديدة بسعر اقتصادي. 

وتقوم معادن مبراجعة متطلبات االلتزام بشكل دوري. وقد تقدمت بطلب للحصول عىل تراخيص جديدة؛ من أجل الحفاظ عىل أنشطة اإلستكشاف لدعم منو 
األعامل. كام ميكنها استخدام اسرتاتيجيات بديلة مثل عمليات االستحواذ؛ للتخفيف من تأثري أي نقص محتمل.

إمدادات املياه

تعترب املياه من املوارد الشحيحة يف اململكة مع ما نواجهه أيضاً من استخدامات عديدة منافسة. ومع كون التعدين يتطلب توفري مصادر قوية للمياه من أجل 
معالجة املعادن املستخرجة؛ فإن أي تقييد يف إمدادات املياه، أو زيادة تكلفتها سيكون له تأثري سلبي يف إنتاجية الرشكة وما تتحمله من تكاليف.

ملواجهة ذلك؛ عملت معادن عىل االستثامر يف خط أنابيب مياه إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي من أجل بعض عمليات استخراج الذهب لديها، كام أن 
لديها تراخيص لحفر آبار بالقرب من عملياتها يف املناطق الشاملية. وباإلضافة إىل ذلك؛ فإن مصانعها يف رأس الخري تقع إىل جوار محطة تحلية مبقاييس عاملية.

درجة التآكل والنضوب

عىل مدى عمر املنجم، ميكن أن تتفاوت درجة جودة املعدن الخام بشكل كبري، كام ميكن أن تزيد تكلفة االستخراج إذا كان هناك مقدار أكرب من الغطاء 
الصخري إلزالته. وإىل حني استخراج املادة الخام فعلياً، تبقى درجة جودتها غري معروفة. وقد تكون بعيدة عام كان متصوراً يف خطة التعدين األصلية. وهذا قد 

يؤدي إىل انخفاض كميات االستخالص، ويرفع من التكلفة؛ مام يؤثر يف الربحية اإلجاملية للمنجم، وعمليات املعالجة النهائية.

تقوم معادن بإجراء اختبارات ما قبل التعدين عىل نطاق واسع، وتأخذ عينات من موقع التعدين لتحديد الطبيعة املحتملة للخام، والعمر املتوقع للمنجم، 
وتقدير احتياطته بشكل عام؛ مبا يتامىش مع معايري نظام جورك.

التوافق املجتمعي يف مناطق التعدين

اململكة العربية السعودية دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، وتقع مناجمنا يف الغالب بعيداً عن املراكز السكانية الكبرية. ومع ذلك، فإن هناك مجتمعات 
محلية حول مناجمنا ومصانعنا، ومن املهم أن تحصل معادن عىل دعم هذه املجتمعات. وعىل الرغم من عدم وجود مخاطر نزوح جراء مشاريعنا الحالية، 

وتلك التي هي قيد الدراسة، إال أن املجتمعات املحلية قد تتضجر من عملياتنا الصناعية.

إزاء ذلك؛ تحرص معادن عىل إقامة عالقات قوية وإيجابية مع املجتمعات املحلية. وقد اعتمدت رشكاتنا التابعة عدداً من برامج املسؤولية االجتامعية التي 
تركز بشكل أسايس عىل التعليم والتوظيف وتنمية املجتمع، ومتكني السكان املحليني بطرق مختلفة.

تقلبات أسعار العمالت

يتم احتساب تكاليف معادن املحلية يف املقام األول بالريال السعودي، مع أن غالبية معداتها الرأساملية مقّومة بالدوالر األمرييك. وألن سعر رصف الريال 
والدوالر ثابت؛ فإن وجود املخاطر قليل؛ إذ يتم إجراء غالبية مبيعاتنا بالدوالر؛ فالعملة ثابتة يف سعر الرصف )3.75 ريال مقابل الدوالر الواحد(؛ لذلك ال 

تتعرض املجموعة ألية مخاطر من األدوات املالية املحددة بالدوالر األمرييك.



الصفحة ٢4

خالصة عىل شكل جدول أو رسم بياين ألصول الرشكة وخصومها ونتائج أعاملها يف السنوات الخمس األخرية، أو منذ التأسيس أيهام أقرص.. 18

قامئة املركز املايل املوحدة

البند »ماليني الرياالت«
وفقاً للمعايري الدولية

وفقاً ملعايري الهيئة السعودية 
للمحاسبني القانونيني

٢٠١4م٢٠١5م٢٠١6م٢٠١٨٢٠١7
املوجودات

٨٢,٢٠٨٨٢.933٨٢.5٨٠79.٠٠٨6٨.١٢5املوجودات غري املتداولة
١5,٨٢١١٢.١٨4١١.563١٠.37٠١6.4١6املوجودات املتداولة
9٨,٠٢995٫11794٫14389٫37884٫541مجموع املوجودات

حقوق امللكية
٢7,9٠3٢6.٠9٨٢5.34٢٢7.٢9٨٢6.693حقوق امللكية ملساهمي الرشكة األم

٨,79٢٨.43٢7.794٨.٠976.٨٢4حقوق األقلية غري مسيطرة
36,69534٫53033٫13635٫39533٫517مجموع حقوق امللكية

املطلوبات
53,5465٢.٨6453.٢9645.44١44.75٨املطلوبات غري املتداولة

7,7٨٨7.7٢37,7١١٨.54٢6.٢67املطلوبات املتداولة
6١,33460٫58761٫00753٫98351٫025مجموع املطلوبات

9٨,٠٢995٫11794٫14389٫37884٫541مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

قامئة الدخل املوحدة

قامئة الدخل املوحدة »ماليني الرياالت«
وفقاً للمعايري الدولية

وفقاً ملعايري الهيئة السعودية 
للمحاسبني القانونيني

٢٠١4م٢٠١5م٢٠١6م٢٠١٨٢٠١7
١4,١7١١٢.٠٨69.464١٠.956١٠.79٢املبيعات

)7.677()٨.5١7()7.443()٨.١5٢()9.٠69(تكلفة املبيعات
5,1023٫9342٫0212٫4393٫115إجاميل الربح

)4٨3()53٢()4١٠()53١()566(مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
)445()44٨()3٢5()3٨٢()463(مصاريف عمومية وإدارية

)١9٠()١44()49()6٢()95(مصاريف استكشاف وخدمات فنية
--)566()5٢٢(46عكس )انخفاض يف قيمة( املوجودات غري املتداولة بالصايف

4,0242٫4376131٫3051٫997الربح التشغييل
١٢477١5١36١١دخل من ودائع ألجل

)3٠4()45١()٨9٠()١.6١6()١,754(تكلفة متويل
3356١٠١)66()3()مصاريف(/ إيرادات أخرى، بالصايف
)٢5()9٢(١43١٠١4الحصة يف صايف ربح مرشوع مشرتك

8541٫781)89(2,534933الربح / )الخسارة( قبل الزكاة ورضيبة الدخل
--١9)57()7٢(رضيبة الدخل

)44()46()7٨()9٢()٢١6(مرصوف الزكاة
8081٫736)148(2,246784ربح / )خسارة( السنة 

--46٢)5١()الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة
--)146(2,195830مجموع الدخل / )الخسارة( الشامل للسنة 

6٠5١.357)١١(١,٨4٨7١5ربح السنة العائد ملساهمي الرشكة األم
٢٠3379)١37(39٨69الدخل الشامل العائد لحصة حقوق امللكية غري املسيطرة

8081,736)148(2,246784ربح/ )خسارة( السنة
0٫521٫38)0.01(1٫580٫61ربحية السهم األساسية واملخفضة من العمليات املستمرة والعائد ملساهمي الرشكة األم

١,١6٨١.١6٨١.١6٨١,١6٨9٨7املتوسط املرجع لعدد األسهم العادية املصدرة خالل السنة )باملليون(
%٢9%٢٢%٢١%3633%نسبة الربح اإلجاميل

7,١7٠5,٨٠٨3.6973.6443.595الدخل قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء

املصدر: القوائم املالية املوحدة املدققة للسنوات املنتهية يف ٢٠١4م، ٢٠١5م، ٢٠١6م، ٢٠١7م و ٢٠١٨م
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تحليل جغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة ورشكاتها التابعة.. 19

التحليل الجغرايف إلجاميل اإليرادات )املبيعات( للعامني 2017م و 2018م

املنتج

الفرق 2017م2018م

الدولة
الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكمية القيمة 

مليون 
ريال

باألالف
مليون 

ريال
باألالف

مليون 
ريال

باألالف

املبيعات الدولية

)75()١9١(4,١٨٨5٠١4.379576األلومنيوم )طن(

البحرين، بنغالديش، بلجيكا، الربازيل، الصني، 
كرواتيا، مرص، فرنسا، اليونان، هونغ كونغ، 

إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، األردن، الكويت، لبنان، 
ماليزيا، هولندا، عامن، اململكة العربية السعودية، 
سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تايوان، تايالند، 
تركيا، اإلمارات العربية املتحدة، الواليات املتحدة، 

وفيتنام

١7٨٢٠١7٨٢٠الدرفلة وصفائح السيارات

اإلمارات العربية املتحدةوالبحرين5373١١393٠49٨٢٨١األلومينا

4,7763,١٢63.63١٢,٨٠٨١,١453١٨فوسفات ثنايئ األمونيوم )طن(
شبه القارة الهندية، الربازيل، آسيا واملحيط الهادئ، 

أمريكا الالتينية

آسيا واملحيط الهادئ، شبه القارة الهندية، كوريا)3١٠()١١7(١,6٠3١,35٠١.7٢٠١.66٠األمونيا )طن(

سويرسا، أوروبا، سنغافورة، آسيا١,9764١7١.5933333٨3٨4الذهب )أونصة(

١١37٢645449١٨املعادن الصناعية )طن(
تركيا، اليابان، جنوب أفريقيا، أملانيا، ماليزيا، فرنسا، 

سويرسا، الهند

13,37111,4261,945مجموع فرعي

املبيعات املحلية

اململكة العربية السعودية7659٢6١٢77١53١5األلومنيوم )طن(

اململكة العربية السعودية)٠.5()١(١٠.5--الذهب )أونصة(

اململكة العربية السعودية------األلومينا

اململكة العربية السعودية)٨5()١٢(34٢96463٨١املعادن الصناعية )طن(

اململكة العربية السعودية---١-١خدمات البنية التحتية

800660141مجموع فرعي

14,17112,0862,085املجموع



الصفحة ٢6

إيضاح أي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة، أو أي توقعات أعلنتها الرشكة.. 20

إيضاح الفروقات الجوهرية يف نتائج التشغيل للمبيعات واملنتجات لعام 2018م مقارنًة بعام 2017م

نسبة التغري ٪التغري2017م2018موحدة القياساملنتج

فوسفات

أسمدة فوسفات األمونيوم

١١%3,١٢5,76٨٢.٨٠7.6353١٨,١33طناملبيعات 

١١%3,١69,5٢١٢.٨5٨.59١3١٠,93٠طناإلنتاج

األمونيا

)١9%()3١٠,6٠3(١,35٠,٢47١.66٠.٨5٠طناملبيعات 

)4%()5١,١59(١,١١9,١3٠١.١7٠.٢٨9طنإنتاج رشكة معادن للفوسفات

)4%()45,655(١,١٢7,٠4٢١.١7٢.697طنإنتاج رشكة معادن وعد الشامل للفوسفات

بوكسايت منخفض الدرجة

)٢١%()٨٠,٢74(٢96,55٢376.٨٢6طناملبيعات 

)٢٠%()69,773(٢٨٢,9٢635٢.699طناإلنتاج

املغنيزيا الكاويةو الصودا الكاوية املركزة

٢4%7٢,٢٢95٨.٢77١3,95٢طناملبيعات 

٨5%69,56937.5953١,974طناإلنتاج

)1٪()58,792(4,844,7964,903,588طنإجاميل املبيعات

3٪5,768,1885,591,871176,317طنإجاميل اإلنتاج

األلومنيوم

األلومنيوم األويل

طناملبيعات

)١١%()١٨,445(١46,579١65.٠٢4طنمن خالل رشكة معادن لأللومنيوم

)٨%()4١,7٨٠(446,١4٠4٨7.9٢٠طنمن خالل املقر الرئييس

٢%93٢,٢٠99١5.5٨5١6,6٢4طناإلنتاج

األلومينا

9١٨%3١٠,9١٠3٠.54٢٢٨٠,36٨طناملبيعات - طرف ثالث

٢٠%١,774,١73١.4٨3.565٢9٠,6٠٨طناإلنتاج

منتجات الدرفلة وصفائح السيارات 

٢٠,3١5-٢٠,3١5*طناملبيعات

٢4,54٠٢4,54٠*طناإلنتاج

)35٪()240,458(923,944683,486طنإجاميل املبيعات

5٪2,399,150331,772*2,708,922طنإجاميل اإلنتاج

الذهب ومعادن األساس

٢5%4١7,335333.3٨١٨3,954أونصةمبيعات الذهب

٢5%4١4,96633٢.٢3٢٨٢,735أونصةإنتاج الذهب

*متثل مبيعات وإنتاج شهر ديسمرب ٢٠١٨م حيث بدأ االنتاج التجاري يف ٢ ديسمرب ٢٠١٨م

إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.. 21

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة والقوائم املالية املستقلة للرشكات التابعة يف املجموعة مبا يتفق متاماً مع املعايري الدولية إلعداد التقرير املايل 
واإلرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.



الصفحة ٢7

ودققت جميع القوائم املالية وفقاً ملعايري املراجعة الدولية، وأصدر املراجع الخارجي رأياً غري متحفظ بشأن كل منها مع اإلشارة إىل اإللتزام التام للمعايري 
الدولية إلعداد التقرير املايل. 

كام طبقت الرشكة املعايري الدولية إلعداد التقرير املايل الجديدة مثل املعايري أرقام 9 و ١5 و ١6 وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨م. وال يوجد أي اختالفات 
جوهرية نتيجة لتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقرير املايل كام تم اعتامدها يف اململكة.

اسم كل رشكة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الرشكة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة املحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.22. 

اسم الرشكة القابضة أو 
الرشكات التابعة أو املنشآت 
نوع الرشكةالخاضعة للسيطرة املشرتكة

 رأس املال
املقر الرئييسالنشاط الرئيسنسبة امللكية)ريال سعودي(

رشكة قابضة

رشكة التعدين العربية 
السعودية )معادن(

 صندوق االستثامرات١١,6٨٨,7٨٢,6١٠رشكة مساهمة
%65.43  العامة: 
%34.57 متاح للمستثمرين: 

مختلف املشاريع املتعلقة 
بجميع مراحل صناعة التعدين

الرياض

%١٠٠ املجموع 

الرشكات التابعة اململوكة بالكامل

رشكة معادن للذهب 
ومعادن األساس

 رشكة ذات
مسؤولية محدودة

٨67,١٠٠%٠٠٠,٠٠٠  الذهبمعادن 
 املنتجات األخرى: زنك،
نحاس، فضة والرصاص

الرياض

 رشكة ذاترشكة املعادن الصناعية
مسؤولية محدودة

344,٨55,١٠٠%٢٠٠ بوكسايت منخفض الدرجة، معادن 
كاولني، مغنيزايت واملغنيزيا 
الكاوية( أكسيد املغنيسيوم(

الرياض

رشكة معادن للبنية 
التحتية

 رشكة ذات
مسؤولية محدودة

5١٠٠%٠٠,٠٠٠ الرياضخدمات البنية التحتيةمعادن 

الرشكات التابعة األخرى

 رشكة ذاترشكة معادن لألملنيوم
مسؤولية محدودة

6.573,75٠,٠٠٠%74.9  معادن 
%٢5.١ ألكوا 

سبائك وأعمدة وألواح 
ومسطحات األملنيوم

مدينة رأس الخري 
للصناعات التعدينية

 رشكة ذاترشكة معادن للدرفلة
مسؤولية محدودة

٢,477,37١,٨٠7%74.9  معادن 
%٢5.١ ألكوا 

مدينة رأس الخري رقائق وأغطية علب األملنيوم
للصناعات التعدينية

رشكة معادن للبوكسايت 
واأللومينا

 رشكة ذات
مسؤولية محدودة

4,٨٢٨,464,4١٢%74.9  معادن 
%٢5.١ أوا 

تعدين وتكرير البوكسايت 
وإنتاج األلومينا

مدينة رأس الخري 
للصناعات التعدينية

 رشكة ذاترشكة معادن للفوسفات
مسؤولية محدودة

6,٢٠٨,4٨٠,٠٠٠%7٠  معادن 
%3٠ سابك 

األسمدة فوسفات ثنايئ وأحادي 
األمونيوم، حامض الكربيتيك، 
حامض الفوسفوريك واألمونيا

مدينة رأس الخري 
للصناعات التعدينية

رشكة معادن وعد الشامل 
للفوسفات

 رشكة ذات
مسؤولية محدودة

7,94٢,5٠١,٨75%6٠  معادن 
%٢5  موزاييك  
%١5 سابك 

األسمدة فوسفات ثنايئ وأحادي 
األمونيوم، حامض الكربيتيك، 

حامض الفوسفوريك واألمونيا 
وصناعات تحويلية أخرى

مدينة وعد الّشامل 
للصناعات التعدينية

املنشآت الخاضعة للسيطرة املشرتكة

رشكة الصحراء ومعادن 
للبرتوكيامويات 

)سامابكو(

 رشكة ذات
مسؤولية محدودة

9٠٠,٠٠٠,٠٠٠%5٠  معادن 
%5٠ الصحراء 

ثنايئ كلوريد اإليثيلني والصودا 
الكاوية

الجبيل

رشكة معادن وباريك 
للنحاس

 رشكة ذات
مسؤولية محدودة

4٠4,96٠,٢9١%5٠  معادن 
%5٠ باريك 

النحاس املنتجات الجانبية: 
الفضة، الزنك، النيكل، الذهب، 

الرصاص، الكربيت، الكوبالت

املدينة املنورة

جميع الرشكات املذكورة أعاله تأسست يف اململكة العربية السعودية، وتدير عملياتها التشغيلية داخل اململكة.



الصفحة ٢٨

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة.. 23

ال توجد أي أسهم او أدوات دين قابلة للتداول صادرة من الرشكات التابعة.

وصف لسياسة الرشكة يف توزيع أرباح األسهم.. 24

بناًء عىل ما نص عليه نظام الرشكة األساس يف املادة )44( فإن سياسة توزيع أرباح الرشكة الصافية السنوية عىل النحو اآليت:

يجنب )١٠%( من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي . ١
املذكور )3٠%( من رأس املال املدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض . ٢
تقررها الجمعية العامة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الرشكة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل . 3
املساهمني، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتامعية لعاميل الرشكة أو ملعاونة ما يكون قامئاً من هذه 

املؤسسات.

مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة )العرشين( من النظام األساس للرشكة، واملادة السادسة والسبعني من نظام الرشكات؛ إذا كانت املكافأة نسبة معينة . 4
من أرباح الرشكة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة عىل )١٠%( من صايف األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام 

النظام ونظام الرشكة األساس، وبعد توزيع ربح عىل املساهمني ال يقل عن )5%( من رأس مال الرشكة املدفوع، عىل أن يكون استحقاق هذه املكافأة 
متناسباً مع عدد الجلسات التي يحرضها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً ، عىل أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد الجلسات 

التي يحرضها العضو.

 للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم )إن وجد( عىل املساهمني كحصة إضافية من األرباح.. 5
 ويجوز للرشكة توزيع أرباح مرحلية عىل مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 وقد أوىص مجلس اإلدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام ٢٠١٨م.
ويعود سبب التوصية؛ إلستمرار إكامل )معادن( بناء واستكامل مشاريعها االساسية واملشاريع املستقبلية املحتملة.

وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني . 25
وأقرباءهم( كانوا قد أبلغوا الرشكة بتلك الحقوق مبوجب القواعد ذات الصلة، وأي تغيري يف تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية.

أعلنت الرشكة بتاريخ ٢٠١٨/٠6/٠7م، عن التطورات يف ملكية رأس مال الرشكة، حيث أصبحت أسهم أحد كبار املالك )صندوق االستثامرات العامة( 
764,64١,453 سهامً مبا يعادل 65.43% من إجاميل رأس مال الرشكة،

ومل تتلق الرشكة إشعاراً بأي مصالح تعود ألشخاص غري أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف فئات األسهم ذات األحقية يف التصويت، أو تغيري يف تلك 
الحقوق خالل العام ٢٠١٨م.



الصفحة ٢9

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو . 26
أدوات دين الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية.

أعضاء مجلس اإلدارة

نسبة امللكيةنهاية العامنسبة امللكيةبداية العام اإلسم
 صايف التغري
خالل العام

 التغري يف
النسبة املئوية

--٠.٠٠%١3,١9٨ ٠.٠٠%١3,١9٨ معايل املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

------معايل األستاذ سليامن بن عبدالرحمن القويز

------معايل املهندس عبدالله بن ابراهيم السعدان

)٢,٠٠٠(٠.٠٠%5,579 ٠.٠٠%7,579 معايل املهندس خالد بن صالح املديفر

------دكتور كالوس كالينفيلد

------األستاذ ريتشارد أوبراين

--٠.٠٠%٠.٠٠١٠٠%١٠٠ املهندس عبدالله بن محمد العيىس

-- --- -األستاذة لبنى بنت سليامن العليان

--٠.٠٠%6,6٨6 ٠.٠٠%6,6٨6 املهندس عزام بن يارس شلبي

اإلدارة التنفيذية

نسبة امللكيةنهاية العامنسبة امللكيةبداية العام اإلسم
صايف التغري خالل 

العام
التغري يف النسبة 

املئوية

------دارين دايفيس

------خالد الرويس

------عبد العزيز الحريب

------نبيل الفريح 

------ رياض النصار

------ديفيد شومر

------عامد سعداوي

------حسن العيل

------عيل القحطاين

------ يحيى الشنقيطي *

* غادر الرشكة يف 3٠ يونيو ٢٠١٨م



الصفحة 3٠

املعلومات املتعلقة بأي قروض عىل الرشكة )سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غري ذلك( ، وكشف باملديونية اإلجاملية للرشكة . 27
والرشكات التابعة لها، وأي مبالغ دفعتها الرشكة سداداً لقروض خالل السنة، ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة له واملدة واملبلغ 

املتبقي. ويف حال عدم وجود قروض عىل الرشكة، فعليها تقديم إقرار بذلك.

بيان بالقروض للرشكة ورشكاتها التابعة كام يف 31 ديسمرب 2018م

رصيد بداية العامأصل مبلغ القرضتاريخ االتفاقيةمدة السدادالجهات املمولةالرشكة املقرتضة
  مسحوبات
طريقة السدادمدة الدفع )سنوات( رصيد نهاية العام املبالغ املسددة خالل العام

قرض دوار- -  -  - - 7,5٠٠ ١٨ ديسمرب ٢٠١7م5 سنواتاتفاقية تسهيل ائتامن مشرتك ومتجددرشكة التعدين العربية السعودية

رشكة معادن للذهب ومعادن األساس

نصف سنوي- ١٢١  )٢٢( - ١43 ١79 ٢4 مارس ٢٠١5م٨ سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي )منجم السوق(

نصف سنوي- 9٢٠  )١5٠( -   ١,٠7٠ ١,٢٠٠ ٢6 أبريل ٢٠١5م9 سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي )منجم الدويحي(

- 1,041  )172( -   1,213 1,379 مجموع فرعي

نصف سنوي- ٨٠5  )7٨( -   ٨٨3 ١,٠٠٠ 3٠ ديسمرب ٢٠١5م١٠ سنواتتسهيل مرابحة بالريال السعوديرشكة معادن للبنية التحتية

رشكة معادن للفوسفات

نصف سنوي- 5,9٠٢  )4,443( -   ١٠,345 ١١,494 ٢5 فرباير ٢٠١6م7 سنواتتسهيل مرابحة بالريال السعودي

نصف سنوي- 3,5٠٠  -    3,5٠٠ -   3,5٠٠ ٢٠ فرباير ٢٠١٨م7 سنواتتسهيل صكوك

- 9,402  )4,443( 3,500 10,345 14,994 مجموع فرعي

رشكة معادن لأللومنيوم

تسهيل مقيد

نصف سنوي- 4,٢75  -    -   4,٢75 4,٢75 ١4 ديسمرب ٢٠١7م١4 سنةصندوق اإلستثامرات العامة

نصف سنوي- 5,١79  -    -   5,١79 5,١79 ١4 ديسمرب ٢٠١7م١٠ سنواتتسهيل مرابحة بالريال السعودي

نصف سنوي- ١,5٠4  -    -   ١,5٠4 ١,5٠4 ١4 ديسمرب ٢٠١7م7 سنواتتسهيل تجاري

- 10,958  -    -   10,958 10,958 مجموع فرعي

رشكة معادن للدرفلة

نصف سنوي ٢,9٨6  -    -   ٢,9٨6 3,٠79 3٠ نوفمرب ٢٠١٠م١6 سنةصندوق االستثامرات العامة

نصف سنوي- 4٢5  )5٠( -   475 6٠٠ ١6 أكتوبر ٢٠١٢م9 سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي

نصف سنوي- ١,٠١٠  -    -   ١,٠١٠ ١,٠4١ 3٠ أكتوبر ٢٠١٠م١6 سنةرشاء

دفعة واحدة- 375  -    -   375 375 3١ أغسطس ٢٠١7م9 أشهرمرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

- 4,796  )50( -   4,846 5,095 مجموع فرعي

رشكة معادن للبوكسايت واأللومينا

- -    )٨6٠( -   ٨6٠ -   ٢6 يونيو ٢٠١4م١٠ سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي

- -    )٢49( -   ٢49 -   ١6 أكتوبر ٢٠١١م١6 سنةتسهيل تجاري

 -    )٢,5٨3( -   ٢,5٨3 -   ١6 أكتوبر ٢٠١١م١6 سنةرشاء

- -    )73٨( -   73٨ -   ١6 أكتوبر ٢٠١١م١6 سنةوكالة

- -    )4,430( -   4,430 -   مجموع فرعي

-تسهيل مقيد

نصف سنوي- 3,5٠6  )94( -   3,6٠٠ 3,5٠6 ١6 يوليو ٢٠١٨م١3 سنةصندوق اإلستثامرات العامة

نصف سنوي- ٢,37٠  ٢,37٠ -   ٢,37٠ ١6 يوليو ٢٠١٨م١3 سنةمرابحة بالريال – النوع أ

نصف سنوي- ١,655  ١,655 -   ١,655 ١6 يوليو ٢٠١٨م١3 سنةمرابحة بالريال – النوع ب

نصف سنوي- ٢٢٠  -    ٢٢٠ -   ٢٢٠ ١6 يوليو ٢٠١٨م١3 سنةوكالة

دفعة واحدة 34٠  -    -   34٠ 34٠ ٢4 يناير ٢٠١7مسنتنيتسهيل مرابحة بالريال السعودي

 8,091  )4,524( 4,245 8,370 8,091 مجموع فرعي

رشكة معادن وعد الشامل للفوسفات

نصف سنوي 6,٨39  -    -   6,٨39 7,5٠٠ 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةصندوق اإلستثامرات العامة

نصف سنوي 776  ٢7 749 ١,٠44 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةتسهيل تجاري

نصف سنوي ٢,9٢5 ٢,9٢5 4,3٠٠ 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةرشاء

نصف سنوي ١,4٨٨ ١,4٨٨ ١,65٠ 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةوكالة

نصف سنوي 4,4٠6  -    ١5 4,39١ 4,4٠6 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةبنك اإلسترياد والتصدير يف كوريا

نصف سنوي 3,٨45  )6٠( ٢,٢٢5 ١,6٨٠ 4,٠٠٠ 3١ يوليو ٢٠١7م١٠ سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي

 20,279  )60( 2,267 18,072 22,900 مجموع فرعي

 55,372  )9,327( 10,012 54,687 71,917    املجموع



الصفحة 3١

املعلومات املتعلقة بأي قروض عىل الرشكة )سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غري ذلك( ، وكشف باملديونية اإلجاملية للرشكة . 27
والرشكات التابعة لها، وأي مبالغ دفعتها الرشكة سداداً لقروض خالل السنة، ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة له واملدة واملبلغ 

املتبقي. ويف حال عدم وجود قروض عىل الرشكة، فعليها تقديم إقرار بذلك.

بيان بالقروض للرشكة ورشكاتها التابعة كام يف 31 ديسمرب 2018م

رصيد بداية العامأصل مبلغ القرضتاريخ االتفاقيةمدة السدادالجهات املمولةالرشكة املقرتضة
  مسحوبات
طريقة السدادمدة الدفع )سنوات( رصيد نهاية العام املبالغ املسددة خالل العام

قرض دوار- -  -  - - 7,5٠٠ ١٨ ديسمرب ٢٠١7م5 سنواتاتفاقية تسهيل ائتامن مشرتك ومتجددرشكة التعدين العربية السعودية

رشكة معادن للذهب ومعادن األساس

نصف سنوي- ١٢١  )٢٢( - ١43 ١79 ٢4 مارس ٢٠١5م٨ سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي )منجم السوق(

نصف سنوي- 9٢٠  )١5٠( -   ١,٠7٠ ١,٢٠٠ ٢6 أبريل ٢٠١5م9 سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي )منجم الدويحي(

- 1,041  )172( -   1,213 1,379 مجموع فرعي

نصف سنوي- ٨٠5  )7٨( -   ٨٨3 ١,٠٠٠ 3٠ ديسمرب ٢٠١5م١٠ سنواتتسهيل مرابحة بالريال السعوديرشكة معادن للبنية التحتية

رشكة معادن للفوسفات

نصف سنوي- 5,9٠٢  )4,443( -   ١٠,345 ١١,494 ٢5 فرباير ٢٠١6م7 سنواتتسهيل مرابحة بالريال السعودي

نصف سنوي- 3,5٠٠  -    3,5٠٠ -   3,5٠٠ ٢٠ فرباير ٢٠١٨م7 سنواتتسهيل صكوك

- 9,402  )4,443( 3,500 10,345 14,994 مجموع فرعي

رشكة معادن لأللومنيوم

تسهيل مقيد

نصف سنوي- 4,٢75  -    -   4,٢75 4,٢75 ١4 ديسمرب ٢٠١7م١4 سنةصندوق اإلستثامرات العامة

نصف سنوي- 5,١79  -    -   5,١79 5,١79 ١4 ديسمرب ٢٠١7م١٠ سنواتتسهيل مرابحة بالريال السعودي

نصف سنوي- ١,5٠4  -    -   ١,5٠4 ١,5٠4 ١4 ديسمرب ٢٠١7م7 سنواتتسهيل تجاري

- 10,958  -    -   10,958 10,958 مجموع فرعي

رشكة معادن للدرفلة

نصف سنوي ٢,9٨6  -    -   ٢,9٨6 3,٠79 3٠ نوفمرب ٢٠١٠م١6 سنةصندوق االستثامرات العامة

نصف سنوي- 4٢5  )5٠( -   475 6٠٠ ١6 أكتوبر ٢٠١٢م9 سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي

نصف سنوي- ١,٠١٠  -    -   ١,٠١٠ ١,٠4١ 3٠ أكتوبر ٢٠١٠م١6 سنةرشاء

دفعة واحدة- 375  -    -   375 375 3١ أغسطس ٢٠١7م9 أشهرمرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

- 4,796  )50( -   4,846 5,095 مجموع فرعي

رشكة معادن للبوكسايت واأللومينا

- -    )٨6٠( -   ٨6٠ -   ٢6 يونيو ٢٠١4م١٠ سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي

- -    )٢49( -   ٢49 -   ١6 أكتوبر ٢٠١١م١6 سنةتسهيل تجاري

 -    )٢,5٨3( -   ٢,5٨3 -   ١6 أكتوبر ٢٠١١م١6 سنةرشاء

- -    )73٨( -   73٨ -   ١6 أكتوبر ٢٠١١م١6 سنةوكالة

- -    )4,430( -   4,430 -   مجموع فرعي

-تسهيل مقيد

نصف سنوي- 3,5٠6  )94( -   3,6٠٠ 3,5٠6 ١6 يوليو ٢٠١٨م١3 سنةصندوق اإلستثامرات العامة

نصف سنوي- ٢,37٠  ٢,37٠ -   ٢,37٠ ١6 يوليو ٢٠١٨م١3 سنةمرابحة بالريال – النوع أ

نصف سنوي- ١,655  ١,655 -   ١,655 ١6 يوليو ٢٠١٨م١3 سنةمرابحة بالريال – النوع ب

نصف سنوي- ٢٢٠  -    ٢٢٠ -   ٢٢٠ ١6 يوليو ٢٠١٨م١3 سنةوكالة

دفعة واحدة 34٠  -    -   34٠ 34٠ ٢4 يناير ٢٠١7مسنتنيتسهيل مرابحة بالريال السعودي

 8,091  )4,524( 4,245 8,370 8,091 مجموع فرعي

رشكة معادن وعد الشامل للفوسفات

نصف سنوي 6,٨39  -    -   6,٨39 7,5٠٠ 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةصندوق اإلستثامرات العامة

نصف سنوي 776  ٢7 749 ١,٠44 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةتسهيل تجاري

نصف سنوي ٢,9٢5 ٢,9٢5 4,3٠٠ 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةرشاء

نصف سنوي ١,4٨٨ ١,4٨٨ ١,65٠ 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةوكالة

نصف سنوي 4,4٠6  -    ١5 4,39١ 4,4٠6 3٠ يونيو ٢٠١4م١6 سنةبنك اإلسترياد والتصدير يف كوريا

نصف سنوي 3,٨45  )6٠( ٢,٢٢5 ١,6٨٠ 4,٠٠٠ 3١ يوليو ٢٠١7م١٠ سنواتصندوق التنمية الصناعية السعودي

 20,279  )60( 2,267 18,072 22,900 مجموع فرعي

 55,372  )9,327( 10,012 54,687 71,917    املجموع



الصفحة 3٢

تاريخ استحقاق القروض طويلة األجل "ريال سعودي"

31 ديسمرب 312017 ديسمرب 2018السنة

3,١95,٠٨6,٨١7-٢٠١٨م

٢٠١93,١6٢,757,4٢53,٢9١,٠77,736م

٢٠٢٠٢,43٨,٨7٢,3١٢3,66١,66٨,٠7٠م

٢٠٢١4,٠9٨,343,5464,749,9٨4,٢66م

٢٠٢٢4,٨6٢,9٨4,9446,٢٠4,4٢١,٨٨١م

٢٠٢35,93٨,367,9697,7٠١,4٢٢,95٢م

٢٠٢44,١55,٢59,٨354,56٢,477,3٠٠م

٢٠٢53٠,7١5,٢7١,4٨٢٢١,3٢٠,٢43,4٢5م حتى ٢٠3٠م

55,37١,٨57,5١354,6٨6,3٨٢,447املجموع

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو . 28
منحتها الرشكة خالل السنة املالية، مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الرشكة مقابل ذلك.

مل تصدر أو متنح الرشكة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خالل السنة املالية.

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق . 29
مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة.

مل تصدر الرشكة أو متنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو أي حقوق 
مشابهة.

وصف ألي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من جانب الرشكة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز بني . 30
األوراق املالية املدرجة التي اشرتتها الرشكة وتلك التي اشرتتها رشكاتها التابعة.

مل تقم الرشكة ورشكاتها التابعة بأي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.

عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتامع موضحاً فيه أسامء . 31
الحارضين.

املجموع123456اسم العضو

2018/12/19م 2018/09/24م2018/06/24م2018/06/23م2018/03/01م2018/01/31م

6√√√√√√معايل املهندس خالد الفالح

6√√√√√√معايل األستاذ سليامن القويز

6√√√√√√معايل املهندس عبدالله السعدان

6√√√√√√معايل املهندس خالد املديفر

6√√√√√√الدكتور كالوس كالينفيلد

6√√√√√√األستاذ ريتشارد أوبراين

6√√√√√√املهندس عبدالله العيىس

5√√√√-√األستاذة لبنى العليان

5-√√√√√املهندس عزام شلبي



الصفحة 33

عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.. 32

سبب الطلبالتاريخ

إجراءات الرشكة٢٠١٨/٠١/3١م

إجراءات الرشكة٢٠١٨/٠3/٢9م

إجراءات الرشكة٢٠١٨/٠6/٠7م

إجراءات الرشكة٢٠١٨/١٢/3١م

وصف ألي صفقة بني الرشكة وطرف ذي عالقة.. 33

حسب املعلومات املتاحة للرشكة ال توجد أعامل أو صفقات جوهرية أبرمتها الرشكة مع أطراف ذات عالقة باملخالفة ألحكام نظام الرشكة األساس ونظام 
الرشكات، ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.

وتبني القوائم املالية تفاصيل معامالت مع أطراف ذات عالقة متت يف سياق األعامل العادية.

أنواع املعامالت
)ريال سعودي(

للسنة املنتهية يف 
31 ديسمرب 2018

للسنة املنتهية يف 
31 ديسمرب 2017

١,647,7١6,745١.٢73.33٠.١١6مبيعات رشكة معادن للفوسفات من خالل سابك خالل السنة

١,١65,53٠,٨١٠١.١9٢.67٠.٠53مبيعات إىل ألكوا إنسيبال إس أي خالل السنة

مبيعات رشكة معادن وعد الشامل للفوسفات من خالل رشكة سابك ورشكة موزاييك خالل السنة

٢5٨,٠66,٢3٨٨5.٠53.٢7٨	 منذ بدء اإلنتاج التجاري من األمونيا يف ٢ ديسمرب ٢٠١٨م

	  قبل تاريخ بدء اإلنتاج التجاري اإلنتاج من الفوسفات ثنايئ األمونيوم، إيرد ماقبل اإلنتاج التجاري صايف من تكلفة 
اإلنتاج خالل السنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١7م مببلغ قدره 39,٠54,573 ريال سعودي تم قيده كدائن عىل 

569,١53,١4٢٨١.9٨3.7١٢مشاريع رأساملية قيد التنفيذ

٨3,44٠,3٠٨١33.٢63.73٢تكلفة املوظفني املعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لرشكة ألكوا كوربوريشن خالل السنة

36.٢٨٠.9١3-مواد خام لقيم التي تم رشاؤها من رشكة ألكوا أسرتاليا خالل السنة

375.٠٠٠.٠٠٠-الزيادة يف حصة حقوق امللكية غري املسيطرة يف رشكة معادن وعد الشامل للفوسفات من قبل رشكة موزاييك ورشكة سابك 

١٨٨.٢5٠.٠٠٠-مدفوعات لزيادة رأس املال يف رشكة معادن للدرفلة تم إستالمها من ألكوا كوربوريشن

معلومات تتعلق بأي أعامل أو عقود تكون الرشكة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو لكبار . 34
التنفيذيني فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسامء املعنيني باألعامل أو العقود، وطبيعة هذه األعامل أو العقود 

ورشوطها ومدتها ومبلغها، وإذا مل توجد أعامل أو عقود من هذا القبيل، فعىل الرشكة تقديم إقرار بذلك.

حسب املعلومات املفصح عنها للرشكة، ال توجد أي أعامل أو عقود جوهرية كانت الرشكة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة 
أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املايل أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. وقد أفصحت الرشكة عن عضوية كالً من معايل األستاذ سليامن بن عبدالرحمن القويز 

والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الفرنيس، وسعادة املهندس عبدالله بن محمد العيىس والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك 
الرياض، وسعادة األستاذة لبنى بنت سليامن العليان والتي تشغل عضوية البنك األول. 

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت.. 35

مل يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني يف الرشكة بأي تنازل عن أي مكافآت.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبة أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح.. 36

مل يقم أي من مساهمي الرشكة بالتنازل عن أي حقوق.



الصفحة 34

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو رضائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مل تسدد حتى نهاية . 37
الفرتة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو رضائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

 2018م
)ريال سعودي(

 2017م
)ريال سعودي(

نسبة التغري ٪التغري

5٠%١٢4,٨٠٠,44٨73.٠79.3545١,7٢١,٠94رسوم إمتياز مستحقة

47%١9٠,7٠١,57١١4١.656.67٠49,٠44,9٠١زكاة ورضيبة دخل مستحقة

٠%٢,٠٨5,93٢١.9٢7.66٢١5٨,٢7١رضائب استقطاع مستحقة عىل عقود

٢%١١,٨٠٨,٢3٢9.44١.4٢9٢,366,٨٠3تأمينات اجتامعية

100٪329,396,184226٫105٫115103,291,069املجموع

بيان بقيمة أي استثامرات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الرشكة.. 38

برنامج متلك املنازل

واصلت )معادن( برنامجها لتمليك ومتويل املنازل للموظفني السعوديني باإلتفاق مع عدد من املؤسسات املالية لتأمني قروض سكنية، وذلك للحفاظ عىل 
املوظفني املتميزين. وتتحمل )معادن( تكلفة التمويل للموظفني املستحقني، بينام يتحمل املوظف أصل القرض. وقد بلغ الرصيد كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١٨م 

مبلغاً مقداره 63,59١,٠49 رياالً سعودياً.

كام قامت الرشكة ببناء وحدات سكنية ملنحها للموظفني السعوديني العاملني يف مدينة رأس الخري للصناعات التعدينية، عىل أن يتم تسديد مبالغها بدفعات 
شهرية. وبلغ الرصيد كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١٨م مبلغاً مقداره ١,٠5٢,47٠,456 رياالً سعودياً واملدفوع خالل السنة مبلغ 55,7٨5,٢6٠ مليون ريال سعودي.

قرض تأثيث حسب برنامج متلك املنازل

تقدم بعض الرشكات ضمن املجموعة قرض تأثيث للموظف املؤهل، حيث سيتم إطفائها بالتساوي خالل فرتة خمس سنوات. ويف حالة إستقالة املوظف أو 
إنتهاء خدماته ألي سبب قبل إنتهاء الفرتة املحددة، سوف يطلب من املوظف دفع الرصيد املتبقي من قرض التأثيث. وقد بلغ الرصيد كام يف 3١ ديسمرب 

٢٠١٨م مبلغ ٢,٠56,٨١4 مليون ريال سعودي.

برنامج اإلدخار

واصلت )معادن( برنامج "إدخار" ملوظفي الرشكةالسعوديني، بحيث يساهم املوظف بحصة ثابتة من راتبة الشهري، وتساهم الرشكة بحصة نسبية ملصلحة 
املوظف، ويكون إجاميل املبلغ املستثمر لصالح املوظف وفقا لرشوط معينة متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية. وقد بلغ إجاميل املستثمر 79,٨37,٨46 ريال 

سعودي.

اقرارات مجلس االدارة. 39

أن سجالت الحسابات قد أُعدت بالشكل الصحيح.أ. 

أن نظام الرقابة الداخلية أُعد عىل أسس سليمة ونُفذ بفعالية.ب. 

ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطها.ت. 

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عىل القوائم املالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات . 40
وأسبابها، وأي معلومات متعلقة بها.

ال يوجد تحفظات عىل القوائم املالية السنوية.

يف حال توصية مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير عىل ذلك، مع بيان . 41
أسباب التوصية بالتغيري.

مل يوص مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات.



الصفحة 35

البياناملادة
 املادة يف

الصفحةالئحة الحوكمة

١4ما طُبق من أحكام الئحة حوكمة الرشكات، وما مل يطبَق، وأسباب ذلك.١

٢
أســامء أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان، واإلدارة التنفيذيــة، ووظائفهــم الحاليــة والســابقة ومؤهالتهــم 

٢4وخرباتهــم.

3
أســامء الــرشكات داخــل اململكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الرشكــة عضــواً يف مجالــس إدارتهــا 

39الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا.

4
تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه عــىل النحــو اآليت: عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي - عضــو مجلــس إدارة 

4١١غــري تنفيــذي - عضــو مجلــس إدارة مســتقل.

5
اإلجــراءات التــي اتخذهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصــة غــري التنفيذيــني -علــامً مبقرتحــات 

5١١املســاهمني وملحوظاتهــم حيــال الرشكــة وأدائهــا.

6

وصــف مختــرص الختصاصــات اللجــان ومهامهــا، مثــل: لجنــة املراجعــة، ولجنــة الرتشــيحات ولجنــة املكافــآت، مــع 
ذكــر أســامء اللجــان ورؤســائها وأعضائهــا وعــدد اجتامعاتهــا وتواريــخ انعقادهــا وبيانــات لحضــور األعضــاء لــكل 

6١١اجتامع.

7
ــة  ــه، والجه ــه وأعضائ ــه وأداء لجان ــم أدائ ــس اإلدارة يف تقيي ــا مجل ــي اعتمــد عليه ــق، الوســائل الت ــام تنطب حيث

ــة، إن وجــدت. ــا بالرشك ــم وعالقته ــي قامــت بالتقيي ــة الت 7١4الخارجي

٨
اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــاً ملــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة الثالثــة 

٨١4والتســعني مــن الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة.

9

ــة أو مــن أي جهــة  ــد احتياطــي مفــروض عــىل الرشكــة مــن الهيئ ــري احــرتازي أو قي ــة أو جــزاء أو تدب أي عقوب
ــادي  ــا وتف ــبل عالجه ــا وس ــة له ــة املوقع ــة والجه ــباب املخالف ــان أس ــع بي ــة، م ــة أو قضائي ــة أو تنظيمي إرشافي

ــتقبل. ــا يف املس 9١٨وقوعه

١٠
نتائــج املراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالرشكــة، إضافــة اىل رأي لجنــة املراجعــة يف مــدى 

١٠١٨كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة يف الرشكــة.

١١١9توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل يف الرشكة يف حال عدم وجوده.١١

١٢

توصيــات لجنــة املراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبــني قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض املجلــس األخــذ 
بهــا بشــأن تعيــني مراجــع حســابات الرشكــة وعزلــه وتحديــد أتعــاب وتقييــم أدائــه أو تعيــني املراجــع الداخــيل، 

١٢١9ومســوغات تلــك التوصيــات، وأســباب عــدم األخــذ بهــا.

١3١9تفاصيل املساهامت االجتامعية إن وجدت.١3

١4
بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمني املنعقــدة خــالل الســنة املاليــة ٢٠١٨م وأســامء أعضــاء مجلــس 

١4١9اإلدارة الحارضيــن لهــذه الجمعيــات.

١5
وصــف ألنــواع األنشــاطة الرئيســية للرشكــة ورشكاتهــا التابعــة. ويف حــال وصــف نوعــني أو أكــرث مــن النشــاط، 

١5١9فيجــب إرفــاق بيــان بــكل نشــاط وتأثــريه يف حجــم أعــامل الرشكــة وإســهامها يف النتائــج.

١6
وصــف لخطــط وقــرارات الرشكــة املهمــة )مبــا يف ذلــك التغيــريات الهيكليــة للرشكــة، أو توســعة أعاملهــا، أو وقــف 

١6٢٠عملياتهــا( والتوقعــات املســتقبلية ألعــامل الرشكــة.

١7
ــة، أم  ــر متويلي ــغيلية أم مخاط ــر تش ــت مخاط ــواء كان ــة )س ــا الرشك ــر تواجهه ــأي مخاط ــة ب ــات املتعلق املعلوم

ــا. ــر ومراقبته ــذه املخاط ــة إدارة ه ــوق( وسياس ــر الس ١7٢١مخاط

١٨
ــا يف الســنوات الخمــس  ــج أعامله ــا ونتائ ــة وخصومه ــاين ألصــول الرشك خالصــة عــىل شــكل جــدول أو رســم بي

ــام أقــرص. ــذ التأســيس أيه ١٨٢4األخــرية، أو من

١9٢5تحليل جغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة ورشكاتها التابعة.١9

٢٠٢6إيضاح أي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة، أو أي توقعات أعلنتها الرشكة.٢٠

٢١٢6إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.٢١

٢٢
ــس  ــة املحــل الرئي ــس، والدول ــا ونشــاطها الرئي ــة فيه ــة الرشك ــا ونســبة ملكي ــة ورأس ماله ــة تابع اســم كل رشك

ــل تأسيســها. ــة مح ــا، والدول ٢٢٢7لعملياته

محتويات تقرير مجلس االدارة عن السنه املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٨م املعد وفقاً للمتطلبات التنظيمية و توجيهات هيئة السوق املالية السعودية. 



الصفحة 36

محتويات تقرير مجلس االدارة عن السنه املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٨م املعد وفقاً للمتطلبات التنظيمية و توجيهات هيئة السوق املالية السعودية. 

البياناملادة
 املادة يف

الصفحةالئحة الحوكمة

٢3٢٨تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة.٢3

٢4٢٨وصف لسياسة الرشكة يف توزيع أرباح األسهم.٢4

٢5

ــس إدارة  ــدا أعضــاء مجل ــود ألشــخاص )ع ــت تع ــة يف التصوي ــة األســهم ذات األحقي وصــف ألي مصلحــة يف فئ
الرشكــة وكبــار التنفيذيــني وأقرباءهــم( كانــوا قــد أبلغــوا الرشكــة بتلــك الحقــوق مبوجــب القواعــد ذات الصلــة، 

٢5٢٨وأي تغيــري يف تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة األخــرية.

٢6

ــار  ــة وكب ــس إدارة الرشك ــاء مجل ــود ألعض ــاب تع ــوق اكتت ــة وحق ــة تعاقدي ــة وأوراق مالي ــف ألي مصلح وص
التنفيذيــني وأقربائهــم يف أســهم أو أدوات ديــن الرشكــة أو أي مــن رشكاتهــا التابعــة، وأي تغيــري يف تلــك املصلحــة 

٢6٢9أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة األخــرية.

٢7

ــك( ،  ــري ذل ــب أم غ ــد الطل ــداد عن ــة الس ــت واجب ــواء كان ــة )س ــىل الرشك ــروض ع ــأي ق ــة ب ــات املتعلق املعلوم
وكشــف باملديونيــة اإلجامليــة للرشكــة والــرشكات التابعــة لهــا، وأي مبالــغ دفعتهــا الرشكــة ســداداً لقــروض خــالل 
الســنة، ومبلــغ أصــل القــرض واســم الجهــة املانحــة لــه واملــدة واملبلــغ املتبقــي. ويف حــال عــدم وجــود قــروض 

٢73٠عــىل الرشكــة، فعليهــا تقديــم إقــرار بذلــك.

٢٨

وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو 
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الرشكــة خــالل الســنة املاليــة، مــع إيضــاح أي عــوض حصلــت عليــه الرشكــة 

٢٨3٢مقابــل ذلــك.

٢9
ــة أو  ــل، أو أوراق ماليــة تعاقدي ــة للتحوي ــب أدوات ديــن قابل ــاب مبوج ــل أو اكتت ــوق تحوي ــف ألي حق وص

ــة. ــا الرشك ــا أو منحته ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب، أو حق ــق اكتت ــرات ح ٢93٢مذك

3٠

ــة األوراق  ــرتداد، وقيم ــة لالس ــن قابل ــة ألي أدوات دي ــب الرشك ــن جان ــاء م ــرتداد أو رشاء أو إلغ ــف ألي اس وص
املاليــة املتبقيــة، مــع التمييــز بــني األوراق املاليــة املدرجــة التــي اشــرتتها الرشكــة وتلــك التــي اشــرتتها رشكاتهــا 

3٠3٢التابعــة.

3١
عــدد اجتامعــات مجلــس اإلدارة التــي ُعقــدت خــالل الســنة املاليــة األخــرية، وتواريــخ انعقادهــا، وســجل حضــور 

3١3٢كل اجتــامع موضحــاً فيــه أســامء الحارضيــن.

3٢33عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.3٢

3333وصف ألي صفقة بني الرشكة وطرف ذي عالقة.33

34

معلومــات تتعلــق بــأي أعــامل أو عقــود تكــون الرشكــة طرفــاً فيهــا، أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس 
إدارة الرشكــة أو لكبــار التنفيذيــني فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم، بحيــث تشــمل أســامء املعنيــني 
باألعــامل أو العقــود، وطبيعــة هــذه األعــامل أو العقــود ورشوطهــا ومدتهــا ومبلغهــا، وإذا مل توجــد أعــامل أو 

3433عقــود مــن هــذا القبيــل، فعــىل الرشكــة تقديــم إقــرار بذلــك.

35
ــار التنفيذيــني عــن  بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل مبوجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة أو أحــد كب

ــآت. 3533أي مكاف

3633بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبة أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح.36

37
بيــان بقيمــة املدفوعــات النظاميــة املســددة واملســتحقة لســداد أي زكاة أو رضائــب أو رســوم أو أي مســتحقات 

3734أخــرى مل تســدد حتــى نهايــة الفــرتة املاليــة الســنوية، مــع وصــف موجــز لهــا وبيــان أســبابها.

3٨34بيان بقيمة أي استثامرات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الرشكة.3٨

3934اقرارات مجلس االدارة39

4٠
إذا كان تقريــر مراجــع الحســابات يتضمــن تحفظــات عــىل القوائــم املاليــة الســنوية، يجــب أن يوضــح تقريــر 

4٠34مجلــس اإلدارة تلــك التحفظــات وأســبابها، وأي معلومــات متعلقــة بهــا.

4١
ــب أن  ــا، يج ــن أجله ــني م ــرتة املع ــاء الف ــل انته ــابات قب ــع الحس ــري مراج ــس اإلدارة بتغي ــة مجل ــال توصي يف ح

ــري. ــة بالتغي ــان أســباب التوصي ــع بي ــك، م ــر عــىل ذل ــوي التقري 4١34يحت


