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 يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية
 السعودية )معادن( )‘‘الشركة’’( تقديم
المنتهي المالي  العام  عن   تقريره 
 في 31 ديسمبر 2022م والذي يتضمن
 معلومات عن األنشطة واألعمال ذات

2022م،  المالي  العام  بأداء  الصلة 

السنوية المالية  البيانات  على  يحتوي   كما  
مع معادن  تواصل  لتعزيز  ؛وذلك   الموحدة 
المعنية. والجهات  المصالح،  وأصحاب  مساهميها 

متطلبات مع  يتوافق  بما  التقرير  هذا  ُأعدَّ   لقد 
السوق ونظام  الشركات،  نظام  في   الإلفصاح 
والتعليمات الشركات،  حوكمة  والئحة   المالية، 
المالية. السوق  هيئة  إدارة  مجلس  عن  الصادرة 

اإلفصاح لمتطلبات  ملبيًا  التقرير  هذا   جاء 
شركة إدارة  مجلس  أوصى  وقد   النظامية، 
إلى )معادن(  السعودية  العربية   التعدين 
التقرير. هذا  على  بالموافقة  العامة  الجمعية 
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 معايل األستاذ يارس بن
عثمان الرميان

 الدكتور محمد بن يحيى
القحطاني

 معايل المهندس خالد بن
صالح المديفر

معايل األستاذ سليمان
بن عبد الرحمن القويز 

 الدكتور عبد العزيز بن صالح
الجربوع

 أعضاء
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذيعضو مستقل

عضو غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مستقل
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 المهندسة نبيلة بنت
محمد التونيس

 األستاذ عبد هللا بن
صالح جمعة

الدكتور جانيش كيشور

األستاذ روبرت ويلتاألستاذة صوفيا بيانيشاألستاذ ريتشارد أوبراين

عضو مستقل عضو مستقل عضو غير تنفيذي

عضو تنفيذيعضو غير تنفيذيعضو غير تنفيذي
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 ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات، وما لم 01
يطبق وأسباب ذلك.

المتطلبات عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  باإلفصاح  معادن   تلتزم 
هيئة عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  في  الواردة   النظامية 
مجلس وُيشرف  بالكامل.  اإللزامية  أحكامها  وُتطبق  المالية،   السوق 
هيئة عن  الصادرة  واللوائح  الحوكمة،  بمعايير  التزامها  على   إدارتها 
مع بالتنسيق  معادن  في  الحوكمة  إدارة  وتعمل  المالية،   السوق 
سياسات وتحديث  مراجعة  على  التنفيذية  واللجان  التنفيذية   اإلدارة 
وممارسات الحوكمة ، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وااللتزام.

 
 أفصحت الشركة عن مكافآت التنفيذيين، وفقًا لما ورد في المادة 90 من
 الئحة حوكمة الشركات. حيث تسعى الشركة إلى االفصاح عن مكافآت

المالية السوق  في  العام  االفصاح  مستوى  مع  يتوافق  بما   التنفيذيين 
 السعودية ونضج الممارسة؛ رغبًة في إعطاء االنطباع الصحيح عن آلية إجراءات
 التعويض والتي تعتمد على تنافسية رأس المال البشري. حيث تسعى الشركة
 لتوقي المخاطر ذات الصلة باإلفصاح التفصيلي، استرشادًا بالسلطة التقديرية
المستمرة. وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  من   )78( المادة  في 
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 أسماء أعضاء 
 مجلس اإلدارة، وأعضاء

 اللجان، واإلدارة التنفيذية،
 ووظائفهم الحالية

 والسابقة ومؤهالتهم
وخبراتهم.
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أ-أعضاء مجلس اإلدارة 

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 تقلد العديد من المناصب القيادية ومن
 أهمها، مدير تمويل الشركات في هيئة

 السوق المالية، رئيس قسم إدراج األوراق
 المالية في هيئة السوق المالية، رئيس

 الوساطة الدولية في البنك السعودي
 الهولندي، الرئيس التنفيذي لشركة
 استثمارات الخليج، الرئيس التنفيذي

للسعودي الفرنسي كابيتال.

 بكالوريوس في المحاسبة من
جامعة الملك فيصل.

 شهادة برنامج اإلدارة العامة
من كلية هارفارد لألعمال.

 المشرف العام لصندوق
االستثمارات العامة .

 محافظ صندوق االستثمارات
العامة.

 معالي األستاذ
 ياسر بن عثمان

الرميان

 تقلد عدد من المناصب القيادية في
 القطاعات المصرفية بالمملكة العربية
 السعودية منذ عام 1981م وحتى عام

2013م.

 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.

 محافظ المؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية.

 معالي األستاذ
 سليمان بن عبد
الرحمن القويز.
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 تقلد العديد من المناصب القيادية في
 شركة معادن من أهمها، منصب نائب

 الرئيس للشؤون الصناعية منذ عام 2006م،
 ثم نائب الرئيس للفوسفات وتطوير األعمال

 الجديدة حتى عام 2011م، ومن ثم رئيسًا
تنفيذيًا للشركة حتى عام 2018م.

 ماجستير إدارة أعمال من
 جامعة الملك فهد للبترول

 والمعادن.
 بكالوريوس في الهندسة
 المدنية من جامعة الملك

 فهد للبترول والمعادن.
 دبلوم أعمال دولية من جامعة

أكسفورد.

 الرئيس التنفيذي
لمعادن.

 نائب وزير الصناعة والثروة
المعدنية لشؤون التعدين.

 معالي
 المهندس

 خالد بن صالح
المديفر

 تقلد العديد من المناصب القيادية الصناعية
 ومن أهمها المدير العام لتفعيل المشاريع

 في شركة سابك، رئيس مجلس إدارة شركة
 طاقة، عدد من المشاريع المشتركة لشركة

 سابك على مدى 35 سنة.

 دكتوراه في الهندسة
 الكيميائية وتكرير البترول من
 جامعة كولورادو سكول أوف

ماينز.
 ماجستير وبكالوريوس في 
 الهندسة الكيمائية وتكرير

 البترول من جامعة كولورادو
سكول أوف ماينز.

 الرئيس التنفيذي
لمجموعة أميانتيت.

 الدكتور عبد
 العزيز بن صالح

الجربوع

 تقلد العديد من المناصب القيادية في
 شركة أرامكو السعودية ومن ضمنها، نائب
 الرئيس لهندسة البترول والتطوير 2011م،

 نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية
 2013م، ونائب الرئيس للتخطيط المؤسسي

  2014م.

 دكتوراه وماجستير في
 هندسة البترول من جامعة

جنوب كاليفورنيا.
 بكالوريوس هندسة البترول

 من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن.

 نائًبا أعلى للرئيس
 للتنقيب واإلنتاج – أرامكو

السعودية .

 النائب التنفيذي للرئيس
 للتكرير والمعالجة

 والتسويق – أرامكو
السعودية.

 الدكتور محمد
 بن يحيى

القحطاني
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 تقلد العديد من المناصب، رئيس قطاع
 التغذية وكبير مسؤولي التقنية الحيوية

 في شركة مونسانتو، عمل في شركة
AG&Nutritionككبير مسؤولي   

 التكنولوجيا. وكان رئيس قسم التكنولوجيا
 الحيوية في شركة

Dupont. عضوا في العديد من مجالس
 الشركات والمؤسسات التعليمية في

 الواليات المتحدة األمريكية، الهند، المملكة
العربية السعودية، ماليزيا، سويسرا.

 عمل في قطاع التغذية والمستهلك في
 مونسانتو، وكان كبير خبراء التكنولوجيا

الحيوية.

 دكتوراه في كيمياء الحيوية
من المعهد الهندي للعلوم.

 زمالة ما بعد الدكتوراه في
 الكيمياء واالحياء المجهرية

من جامعة تكساس.

 الرئيس التنفيذي –
 الصندوق الماليزي لعلوم

 الحياة.

 شريك إداري ومدير – ام ال
اس كابيتال فند اا

 شريك إداري – سبروس
كابيتال بارتنر

 الدكتور جانيش
كيشور

 تقلد العديد من المناصب القيادية في
 شركة أرامكو السعودية من أهمها، نائب

 أعلى لرئيس العالقات الصناعية، ونائبًا
 تنفيذيًا للرئيس لألعمال الدولية.

 بكالوريوس في العلوم
 السياسة من الجامعة

 االمريكية في القاهرة
وبيروت.

 برنامج إدارة االعمال من
 جامعة هارفرد.

 الرئيس التنفيذي لشركة
أرامكو السعودية.

 األستاذ عبد هللا
بن صالح جمعة

 تقلدت العديد من المناصب القيادية
 في شركة أرامكو منها، منصب

 كبير المهندسين بقطاع الهندسة
 2015م–2018م، رئيس معهد إدارة

2018م. المشاريع من 2009م -

 ماجستير هندسة الحاسب
 من جامعة أوريغون ستايت،

 بورتالند أوريجون، الواليات
المتحدة األمريكية

 بكالوريوس في الهندسة
 الكهربائية من جامعة

 بورتالند، أوريجون، الواليات
المتحدة األمريكية.

 المدير التنفيذي لدائرة
 الطاقة والمياه في شركة

نيوم.

 المدير التنفيذي لدائرة
البرامج – وحدة األعمال/
مشاريع حكومية خاصة.

 المهندسة
 نبيلة بنت

محمد التونسي

9
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 تقلد العديد من المناصب القيادية في
نيومونت.

 وشغل مناصب قيادية من أهمها، مدير
PacifiCorp العمليات والمدير المالي في 

. 2000-1984

 بكالوريوس في االقتصاد من
 جامعة شيكاغو. وماجستير

 في القانون من كلية لويس
أند كالرك للقانون.

 الرئيس التنفيذي والمدير
 المالي لشركة نيومونت

للتعدين.

مستشار  األستاذ ريتشارد
أوبراين

 تقلدت العديد من المناصب القيادية في بلو
 كريست كابيتال مانجمنت، صندوق البنية

 التحتية ألفريقيا الناشئة، البنك األورو ي ب
 لإلنشاء والتعمير، برايس ووترهاوس كوبرز،
 المحيط الهادئ هواري جوفيت، برودينشال

 برايفت كابيتل وأخيرًا آرثر دي ليتل ان
ريناشيونال.

 ماجستير المالية من جامعة
 بنسلفانيا كلية وارتون

 لألعمال.
 بكالوريوس في االقتصاد من

 جامعة جورج واشنطن.

 رئيس الحاالت الخاصة،
     األسواق الناشئة –

   مجموعة
.CD

 الرئيس التنفيذي أتالنتا
كابيتال بارت يز.

 األستاذة صوفيا
بيانشي

بدأت عضويتها
 بتاريخ 19 ديسمبر 2022  

 تقلد العديد من المناصب القيادية في
 شركة سوفينا لألغذية، شركة كاست بارتس

 الدقيقة و ألكوا.

 ماجستير إدارة األعمال من
 جامعة هارفرد في الواليات

المتحدة.
 بكالوريوس في اإلدارة

 الهندسية.

 الرئيس التنفيذي لشركة
سوفينا لألغذية.

 الرئيس التنفيذي
 لشركة معادن.

األستاذ روبرت ويلت
 بدأت عضويته

بتاريخ 01 فبراير 2022

 تقلد العديد من المناصب القيادية ومن
 أهمها، رئيسًا تنفيذيًا في ريو تينتو ايرون اور

 ورئيسًا تنفيذيًا في ريو تينتو األلمنيوم.

 بكالوريوس في التجارة من
 جامعة ملبورن.

 برنامج زمالة في إدارة
االعمال من جامعة كيتيرنق.

 دكتوراه فخرية في التجارة
 من جامعة اديث. دكتوراه

 فخرية في التجارة من جامعة
 ويسترن استراليا.

 الرئيس التنفيذي
للمجموعة – ريو تينتو.

 الدكتور سامويل
والش

انتهت عضويته
بتاريخ 24 فبراير 2022 
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ب - أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة 

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 تقلد عضوية عدة مجالس إدارة وترأس عدة
 لجان مراجعة ومخاطر. منها في شركة

 مبكو ، الحكير ، تكوين ، متبولي، أوريكون
 )أستراليا(، الشركة السعودية للصناعات

الميكانيكية ، ومجموعة كانو )البحرين(.

 بكالوريوس في اإلدارة
 الصناعية من جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن.
 شهادة المهنة في

 المحاسبة والمراجعة من
 زمالة المحاسبيين القانونيين

.CPA
 شهادة المهنة في

 المحاسبة والمراجعة من
 زمالة المحاسبيين القانونيين

.SOCPA

 شريك إداري في
PWC في السعودية. 

 عضو مجلس إدارة في
 شركة االتصاالت السعودية

,)STC(
 الشركة السعودية

للكهرباء، وشركة سالك.

 األستاذ وليد بن
إبراهيم شكري

 تقلد العديد من مناصب قيادية في القطاع
المالي بما في ذلك

 CIA for Prudential, و المدير العام و         
 ورئيس التدقيق في بنك باركليز آسيا ،

ومدير التدقيق في بنك دويتشه-أوروبا.

 بكالوريوس هندسة
 أنظمة طيران من جامعة

ساوثهامبتون.
 تأهيل مهني في المحاسبة

 القانونية من معهد
 المحاسبين القانونيين في

إنجلترا وويلز.
 تأهيل مهني في المحاسبة

 القانونية معهد هونج
 كونج للمحاسبين القانونيين

المعتمدين.

 رئيس المخاطر وااللتزام
في شركة

Prudential Indonesia
 ورئيس المراجعة الداخلية

.Prudential Asia في

 رئيس قسم المراجعة
 الداخلية في صندوق
االستثمارات العامة.

 األستاذ مايك
تشانغ
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 المهندس عبدالعزيز
بن عسكر الحربي

 اإلدارة  
التنفيذية

األستاذ روبرت ويلت

المهندس حنس بن
مدني العيل 

الرئيس التنفيذي

 نائب الرئيس التنفيذي,
وحدة أعمال الفوسفات

نائب الرئيس التنفيذي
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 األستاذ صالح  بنالمهندس دنكان برادفورد
عبدهللا المغلوث

األستاذ راميندر سينغ

 المهندس عيل بن سعيد
القحطاني

 المهندس عبد الرحمن بن
محمد السدالن

المهندس حمد بن
معتق الرشيدي 

نائب الرئيس التنفيذي
وحدة أعمال األلمنيوم

 النائب األعلى للرئيس، لتطوير
المشاريع والهندسة

 النائب األعلى للرئيس،
لالستدامة والسالمة واالبتكار

 كبير المسؤولين القانونيين
 )الشؤون القانونية والحوكمة

والمخاطر واالمتثال(

 نائب الرئيس التنفيذي ، وحدة أعمال
المعادن األساسية والمعادن الجديدة

 نائب الرئيس التنفيذي
لالستكشاف & تنمية الموارد
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األستاذ لويس ايرفني
المهندس عبدهللا بن

شباب العصيمي 

 األستاذ عايد بن
األستاذ رينيه ثومربانحمود المطريي

 النائب األعلى للرئيس،
لإلستراتيجية وشؤون الشركات

 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
 النائب األعلى للرئيس، للمشترياتالمالية وكبير اإلداريين الماليين

ودعم األعمال

 كبير موظفي الموارد البشرية
)المكلف(
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ج - اإلدارة التنفيذية 

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 يتمتع بخبرة ُمتميزة تزيد عن 30 عاًما، تقلد
 خاللها مناصب قيادية عدة، كان منها 17

 عاًما مع شريك مـعـادن االستراتيجي شركة
 الكوا، حقق خاللها العديد من اإلنجازات

 االستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية
 االستثنائية، في عدد من القطاعات التي

عمل فيها وفي ظروف وتحديات متفاوتة.

 بكالوريوس في اإلدارة
 الهندسية من األكاديمية

العسكرية األمريكية.
 ماجستير في إدارة األعمال
من كلية هارفارد لألعمال.

 الرئيس التنفيذي لشركة
سوفينا لألغذية

 األستاذ روبرت الرئيس التنفيذي لمعادن
ويلت

 تم تعينه
في 01 فبراير 2022

 تقلد العديد من المناصب القيادية منها،
 مديرًا عامًا للعمليات والتنقية لشركة

 سافكو حتى عام 2007م، تقلد عددًا من
 المناصب القيادية في معادن وشغل عددًا

 من عضويات مجالس المديرين لشركاتها
 التابعة. رئيس مجلس إدارة )مجلس تطوير

 الشباب السعودي وبرامج المشاركة( وعضو
مجلس مدينة الجبيل.

 بكالوريوس في الهندسة
 الكيميائية من جامعة الملك

 سعود.
 برنامج اإلدارة والقيادة

 المتقدم من جامعة
أكسفورد.

 الرئيس التنفيذي لمعادن
)المكلف(

 نائب الرئيس التنفيذي
لمعادن

 المهندس
 عبدالعزيز بن

عسكر الحربي
 تم انهاء تكليفه في

31 يناير 2022م

 عمل في شركة السعودية للصناعات
 األساسية )سابك( مديرًا ألعمال البوليمرات

)PET( البولي أثيلين تيريفاليت
 وانضم لمعادن منذ عام 2010م مديرًا أعلى

 للتخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال.
 وفي عام 2016م، عّين رئيسًا لشركة

 معادن للفوسفات، وتولى منصب نائب
 الرئيس األعلى لوحدة أعمال الفوسفات

االستراتيجية.

 بكالوريوس الهندسة
 الميكانيكية من جامعة الملك

عبد العزيز.

 نائب الرئيس األعلى
 للفوسفات والمعادن

 الصناعية، و مكلف بمهام
 نائب الرئيس األعلى

للذهب ومعادن األساس

 نائب الرئيس التنفيذي لوحدة
أعمال الفوسفات

 المهندس
 حسن بن مدني

العلي
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 تقلد عدة مناصب هندسية وإدارية في
أرامكو وسابك.

 انضم إلى شركة معادن في عام 2008
 كمدير مشروع وتقلد العديد من المناصب

القيادية في شركة معادن لأللمنيوم.

 بكالوريوس في الهندسة
 الكيميائية من جامعة الملك

.فهد للبترول والمعادن
 ماجستير في إدارة األعمال

 من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن.

 رئيس شركة معادن
 لأللومنيوم وشركة معادن

للبوكسايت واأللومينا.

 نائب الرئيس التنفيذي،
لوحدة أعمال األلومينيوم

 المهندس
 علي بن سعيد

القحطاني
 تم تعينه في

12 سبتمبر 2022م

 قائد خبير في عمليات التعدين مع تاريخ
 حافل من عمليات التعدين الرائدة على

 نطاق واسع في كل من المناجم تحت األرض
والمناجم المفتوحة.

 بكالوريوس في هندسة
التعدين من جامعة كوينزالند.

 ماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة ملبورن.

 مدير عام لمناجم الذهب
 نيفادا عبر منطقتي

 التعدين كورتيز وكارلين
 في الواليات المتحدة

األمريكية

 نائب الرئيس التنفيذي لوحدة
 أعمال المعادن األساسية

والجديدة

 المهندس
دنكان برادفورد

 تم تعينه في
12 مايو 2022م

 تنفيذي سابق في أرامكو السعودية قضى
 32 عاًما في الخدمة. شغل منصب عضو

 مجلس إدارة شركة جنوب الربع الخالي للغاز
 المحدودة )سراك( وُعين

 EAGE  في الشرق  األوسط
 رئيًسا لشركة ، كما أنه عضو في عدد من

الجمعيات المهنية.

 بكالوريوس في الفيزياء
 النووية من جامعة والية سان

 دييغو، كاليفورنيا، الواليات
المتحدة األمريكية.

 ماجستير في الجيوفيزياء من
 جامعة ستانفورد، كاليفورنيا،

الواليات المتحدة األمريكية.

 مستشار أول لرئيس قسم
 االستكشاف بشركة

"معادن"

 نائب الرئيس التنفيذي،
لالستكشاف وتنمية الموارد

  األستاذ صالح
 بن عبدهللا

المغلوث
تم تعينه في

 12 سبتمبر 2022م
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 شغل عدًدا من المناصب البحثية والتحليلية في
أرامكو وسابك.

 انضم إلى شركة معادن في بداية عام 2009
 كمحلل أعمال أعلى قبل تعيينه مديًرا للتشغيل

 وتخطيط اإلنتاج لشركة معادن للفوسفات والمعادن
الصناعية في ديسمبر 2011.

 شغل أيًضا العديد من المناصب القيادية في معادن
للفوسفات.

 بكالوريوس في الهندسة
 الكيميائية من جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن.
 الماجستير التنفيذي في
 إدارة األعمال من جامعة

 الملك فهد للبترول
والمعادن.

 نائب الرئيس
 لالستراتيجية

 والتخطيط والتنمية
الصناعية

 النائب األعلى للرئيس،
لتطوير المشاريع والهندسة

 المهندس
 عبد الرحمن

 بن محمد
السدالن

تم تعينه في
 12 سبتمبر 2022

 تقلد عدة مناصب هندسية وإدارية في الشركة
السعودية للصناعات األساسية )سابك(

 انضم إلى شركة معادن في عام 2007 كمدير
 مشروع ISBL, و شغل أيضا العديد من المناصب   

القيادية في معادن.

 بكالوريوس في الهندسة
 الكيميائية من جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن.

 نائب الرئيس، لشؤون
 األمن الصناعي

 للشركات، الصحة
 والسالمة والبيئة

واالستدامة

 النائب األعلى للرئيس،
 لالستدامة والسالمة

واالبتكار

 المهندس
 حمد بن معتق

الرشيدي
تم تعينه في

12سبتمبر 2022م 

 بدأ حياته المهنية كمساعد قانوني في نوفمبر
1993م.

 تقلد عدة مناصب في القطاع القانوني وكان صاحب
شركة خاصة في الفترة ما بين 2019-2016.
 انضم إلى شركة معادن منذ يناير 2020م في

منصب مستشار قانوني رئيسي.

 بكالوريوس في القانون من
جامعة ليستر.

 كبير المستشارين
القانونيين

 كبير اإلداريين القانونيين،
 )القانونية، والحوكمة

والمخاطر واالمتثال(

 األستاذ
راميندر سينغ
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 شغل عدة مناصب في مجال التسويق قبل
االنضمام إلى شركة معادن في يناير 2010.

 بدأ رحلته في معادن كمدير مبيعات وشغل العديد
من المناصب اإلدارية.

 بكالوريوس في علم
 التسويق من جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن.

 نائب الرئيس
 لالستراتيجية

والتطوير المؤسسي

 النائب األعلى للرئيس،
 لإلستراتيجية وشؤون

الشركات

 األستاذ عايد بن
حمود المطيري

 تم تعينه في
12 سبتمبر 2022م

 تقلد عدة مناصب في وظائف الموارد البشرية في
.منظمات عديدة قبل االنضمام إلى معادن

 انضم إلى شركة معادن كرئيس لقسم تعويضات
الشركات في يناير 2013.

 بكالوريوس تجارة من جامعة
 جوهانسبرج في جنوب

أفريقيا.
 ماجستير إدارة أعمال من
 جامعة بريتوريا في جنوب

أفريقيا.

 مدير عام أعلى،
كفاءة المنظمة

 كبير موظفي الموارد
البشرية )المكلف(

 األستاذ رينيه
ثومبران

تم تكليفه في 
01 مايو 2022م 

 تقلد عدة مناصب في التدقيق والتمويل خالل
.مسيرته العملية في منظمات عالمية

 انضم إلى شركة معادن كنائب أول للرئيس والمدير
المالي للشؤون المالية في مايو 2022.

 بكالوريوس تجارة من جامعة
 جوهانسبرج في جنوب

أفريقيا.
 محاسب قانوني من معهد

 جنوب أفريقيا للمحاسبين
القانونيين.

 كبير اإلداريين
 الماليين في

 مجموعة إنديفور
ماينينغ

 نائب الرئيس التنفيذي
 للشؤون المالية وكبير

اإلداريين الماليين

 األستاذ لويس
ايرفين

تم تعينه في
09 مايو 2022م 
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 بدأ حياته المهنية كمهندس مبيعات في يناير
 1999م وانضم إلى سابك في يناير 2000م

كمهندس كهربائي.
 شغل عدة مناصب في الهندسة وإدارة -

 المشاريع بين عامي 2000م و 2010م قبل أن
ينتقل إلى قطاع المشتريات في عام 2010م.

 انضم إلى شركة معادن في يونيو 2021م كنائب
الرئيس للخدمات المشتركة.

 كالوريوس في الهندسة
 الكهربائية من جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن.
 ماجستير في إدارة اإلنشاءات
 والهندسة من جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن.
 ماجستير في  إدارة األعمال

 من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن.

 نائب الرئيس
للخدمات المشتركة

 النائب األعلى للرئيس،
للمشتريات ودعم األعمال

 المهندس
 عبدهللا

 بن شباب
العصيمي

 تم تعينه في
12 سبتمبر 2022م

 عمل في هندسة المشاريع في شركة )شرق(،
 ومديرًا لمشروع في شركة )سافكو(، كما عمل
 مدير إدارة التصميم والمشاريع شركة )مرافق(،

 وكذلك مديرًا عامًا للتخطيط والهندسة وإدارة
 المشاريع في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس

التعاون الخليجي.

 بكالوريوس في الهندسة
 الكهربائية من جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن.

 نائب الرئيس األعلى
 لأللومنيوم، ومكلف
 بمهام نائب الرئيس

 األعلى للخدمات
المشتركة واألمن

مستشار أعلى  المهندس
 رياض بن سعد

النصار

 تقلد العديد من المناصب في معادن من أهمها،
 المراقب المالي، رئيس عالقات المستثمرين،

 أمين عام الخزينة، ونائب رئيس الشؤون المالية
 في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وقبل

 انضمامه لمعادن، عمل لدى عدد من كبرى
 شركات القطاع الخاص المتخصصة بمجال الصناعة

والبتروكيماويات.

 بكالوريوس في المحاسبة
 من جامعة الملك

عبدالعزيز.

 نائب الرئيس األعلى
 للمالية والمدير

المالي )المكلف(

 نائب الرئيس للتقارير المالية
وعالقات المستثمرين

 األستاذ ياسر بن
عبدالرؤوف بري

 تم انهاء تكليفه في
08 مايو 2022م
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 تقلد العديد من المناصب القيادية، وكان آخرها
 نائب وزير التجارة واالستثمار للخدمات المشتركة،

 كما عمل نائب للرئيس للموارد البشرية في
 مجموعة الحبيب الطبية، ونائب الرئيس للموارد

.البشرية في شركة العثيم القابضة
 انضم إلى شركة معادن نائب الرئيس األعلى لرأس

المال البشري في سبتمبر 2019.

 ماجستير في إدارة األعمال
.)Hull( من جامعة )MBA(

 بكالوريوس في إدارة
 األعمال من جامعة اإلمام

محمد بن سعود اإلسالمية.

 نائب الرئيس األعلى
لرأس المال البشري

 األستاذ إبراهيم
 بن محمد

العامر
استقال في

30 ابريل 2022م 

 عمل في مكتب إدارة المشاريع في برنامج التوازن
 االقتصادي السعودي، ومستشارًا في وزارة

 الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. نائب رئيس
 البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية،

ونائب رئيس بيت  تشارلز ريفر أسوشيات الدولية
 )CRA(  لالستشارات عّين

مديرًا إداريًا  لها في المملكة والخليج.

 بكالوريوس في الهندسة
 الميكانيكية من جامعة

 الملك فهد للبترول
والمعادن.

 نائب الرئيس األعلى
 للشؤون االستراتيجية

 للشركة والتواصل
المؤسسي

 المهندس خالد
 بن سليمان

العوهلي
 استقال في

24 مارس 2022م
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 أسماء الشركات 
 داخل المملكة أو

 خارجها التي يكون
 عضو مجلس إدارة
 الشركة عضوًا في

 مجالس إدارتها الحالية
 والسابقة أو من

مديريها.
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عضوية مجالس
اإلدارة خارج المملكة 

عضوية مجالس
اإلدارة داخل المملكة 

السابقة الحالية السابقة الحالية اسم العضو

 عضو مجلس إدارة مجموعة
سوفت بانك

 عضو مجلس إدارة
 شركة أوبر، عضو

 مجلس إدارة ريالينس
 للصناعات المحدودة،

 رئيس مجلس إدارة
 نادي نيوكاسل

 يونايتد، رئيس مجلس
 إدارة إل أي في

 جولف انيستمنتس
إل تي دي

 عضو مجلس إدارة الشركة
 السعودية لتقنية المعلومات

 "سايت"، شركة كروز السعودية،
عضو مجلس إدارة شركة أماال

 رئيس مجلس إدارة شركة
 أرامكو السعودية، رئيس

 مجلس إدارة شركة سنابل
 لالستثمار، نائب رئيس

 مجلس إدارة شركة روشن
 العقارية، عضو مجلس إدارة

 شركة القدية لالستثمار،
 عضو مجلس إدارة شركة
 نيوم، رئيس مجلس إدارة
 شركة نون لالستثمارات،

 عضو مجلس إدارة شركة
 البحر األحمر الدولية، رئيس

 مجلس إدارة شركة القولف
 السعودية، رئيس مجلس

 أمناء مؤسسة مبادرة
 مستقبل االستثمار، عضو

 مجلس إدارة شركة سير
 الوطنية للسيارات، عضو

 مجلس إدارة الشركة
 السعودية لأللعاب االلكترونية

 القابضة، عضو مجلس إدارة
 تطوير منتزه النفط، عضو

 في مجلس أمناء مؤسسة
هيفولوشن الخيرية

 معالي األستاذ
 ياسر بن عثمان

الرميان

KSA
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عضوية مجالس
اإلدارة خارج المملكة 

عضوية مجالس
اإلدارة داخل المملكة 

السابقة الحالية السابقة الحالية اسم العضو

 عضو مجلس إدارة مجموعة
سوفت بانك

 عضو مجلس إدارة
 شركة أوبر، عضو

 مجلس إدارة ريالينس
 للصناعات المحدودة،

 رئيس مجلس إدارة
 نادي نيوكاسل

 يونايتد، رئيس مجلس
 إدارة إل أي في

 جولف انيستمنتس
إل تي دي

 عضو مجلس إدارة الشركة
 السعودية لتقنية المعلومات

 "سايت"، شركة كروز السعودية،
عضو مجلس إدارة شركة أماال

 رئيس مجلس إدارة شركة
 أرامكو السعودية، رئيس

 مجلس إدارة شركة سنابل
 لالستثمار، نائب رئيس

 مجلس إدارة شركة روشن
 العقارية، عضو مجلس إدارة

 شركة القدية لالستثمار،
 عضو مجلس إدارة شركة
 نيوم، رئيس مجلس إدارة
 شركة نون لالستثمارات،

 عضو مجلس إدارة شركة
 البحر األحمر الدولية، رئيس

 مجلس إدارة شركة القولف
 السعودية، رئيس مجلس

 أمناء مؤسسة مبادرة
 مستقبل االستثمار، عضو

 مجلس إدارة شركة سير
 الوطنية للسيارات، عضو

 مجلس إدارة الشركة
 السعودية لأللعاب االلكترونية

 القابضة، عضو مجلس إدارة
 تطوير منتزه النفط، عضو

 في مجلس أمناء مؤسسة
هيفولوشن الخيرية

 معالي األستاذ
 ياسر بن عثمان

الرميان

عضوية مجالس اإلدارة خارج المملكة     عضوية مجالس اإلدارة داخل المملكة

السابقة الحالية السابقة الحالية اسم العضو

 شركة ماستركارد العالمية، شركة
 رويال اند سان االيانس انشورانس،

شركة العالمية للتأمين

 شركة زجاج، شركة التصنيع الوطنية،
 شركة آجل للخدمات التمويلية، حصانة

 االستثمارية، شركة فيوتشر بيزنسز

 شركة اتحاد اتصاالت
 )موبايلي(، المجموعة

 السعودية لالستثمار
 الصناعي، البنك السعودي
 البريطاني، شركة المنجم
 لألغذية وشركة بالك روك

 السعودية

 معالي األستاذ
 سليمان بن عبد

الرحمن القويز

 بنك الخليج الدولي، شركة اسمنت
 القصيم وشركة الخطوط الحديدية

السعودية

 الشركة السعودية للنقل
الجماعي )سابتكو(

 معالي
 المهندس

 خالد بن صالح
المديفر

 شركة أرامكو السعودية لدورتين،
 أميانتيت العربية السعودية، البالد

 كاتاليست، بنك الرياض، الشركة
 السعودية لصناعة الورق، الشركة

 المتحدة لزيوت التشحيم، شركة فيلبس
 لإلنارة العربية السعودية، سابك، شركة
 التصنيع وخدمات الطاقة، مالذ للتأمين

 التعاوني، شركة شرق، الهيئة الملكية
 للجبيل وينبع، شركة كيميا، إدارة الغرفة

 التجارية والصناعية، شركة ابن البيطار

 شركة الخليج للكيماويات
والزيوت الصناعية

 الدكتور عبد
 العزيز بن صالح

الجربوع



Ma’aden  تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي2022    

24

عضوية مجالس اإلدارة خارج المملكة     عضوية مجالس اإلدارة داخل المملكة

السابقة الحالية السابقة الحالية اسم العضو

 شركة أرامكة للخدمات
)PRefChem(

 شركة موتيفا
 المحدودة وشركة
 إس أويل، عضوية
 مدى الحياة في

 مجتمع مهندسي
 البترول العالمية
)عضوية فخرية(

 الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة،
 الجمعية الدولية لمهندسي البترول،
 مجلس اإلشراف لجامعة حفر الباطن،

 شركة أرامكو السعودية لتقنية
 التنقيب واإلنتاج، لجنة الشراكة بين

 أرامكو السعودية وجامعة الملك عبد
 هللا للعلوم والتقنية. شركة مصفاة
 أرامكو السعودية الجبيل )ساسرف(،

 مجلس اإلشراف لجامعة الملك فهد
 للبترول والمعادن، المجلس االستشاري

لشركة وادي الظهران للتقنية

 شركة أرامكو للتجارة، غرفة
 التجارة الثنائية األمريكية

 العربية، شركة مدينة الطاقة
 للتطوير )سبارك(، االتحاد

 الخليجي للبتروكيماويات
 والكيماويات، شركة أرامكو

 السعودية توتال للتكرير
 والبتروكيماويات )ساتورب(،

 وشركة سابك، الشركة
 السعودية موبيل للتكرير

 )سامرف(، شركة ينبع أرامكو
سينوبك للتكرير )ياسرف(

 الدكتور محمد
 بن يحيى

القحطاني

 جيفو، سنتينيكست، ايفولفا، جلوي
 انيرجي، الصندوق الماليزي لعلوم

الحياة

 شركة نابيقين، شركة
 جريناليت بيوساينس،

 شركة كونسيومر
 فيزيكس، شركة

 امفورا ، بروفيفي،
 ، جينيتيك ليتراسي

 بروجكت، ، شركة
موجين

impetus , mynvax

 الدكتور جانيش جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية
كيشور

 المؤسسة العامة للخطوط الجوية
 العربية السعودية، مجلس األعمال

السعودي األمريكي

 البنك السعودي لالستثمار،
 شركة حصانة االستثمارية،

شركة الزامل للصناعة

 األستاذ عبد هللا
بن صالح جمعة
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عضوية مجالس اإلدارة خارج المملكة     عضوية مجالس اإلدارة داخل المملكة

السابقة الحالية السابقة الحالية اسم العضو

 شركة أرامكة للخدمات
)PRefChem(

 شركة موتيفا
 المحدودة وشركة
 إس أويل، عضوية
 مدى الحياة في

 مجتمع مهندسي
 البترول العالمية
)عضوية فخرية(

 الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة،
 الجمعية الدولية لمهندسي البترول،
 مجلس اإلشراف لجامعة حفر الباطن،

 شركة أرامكو السعودية لتقنية
 التنقيب واإلنتاج، لجنة الشراكة بين

 أرامكو السعودية وجامعة الملك عبد
 هللا للعلوم والتقنية. شركة مصفاة
 أرامكو السعودية الجبيل )ساسرف(،

 مجلس اإلشراف لجامعة الملك فهد
 للبترول والمعادن، المجلس االستشاري

لشركة وادي الظهران للتقنية

 شركة أرامكو للتجارة، غرفة
 التجارة الثنائية األمريكية

 العربية، شركة مدينة الطاقة
 للتطوير )سبارك(، االتحاد

 الخليجي للبتروكيماويات
 والكيماويات، شركة أرامكو

 السعودية توتال للتكرير
 والبتروكيماويات )ساتورب(،

 وشركة سابك، الشركة
 السعودية موبيل للتكرير

 )سامرف(، شركة ينبع أرامكو
سينوبك للتكرير )ياسرف(

 الدكتور محمد
 بن يحيى

القحطاني

 جيفو، سنتينيكست، ايفولفا، جلوي
 انيرجي، الصندوق الماليزي لعلوم

الحياة

 شركة نابيقين، شركة
 جريناليت بيوساينس،

 شركة كونسيومر
 فيزيكس، شركة

 امفورا ، بروفيفي،
 ، جينيتيك ليتراسي

 بروجكت، ، شركة
موجين

impetus , mynvax

 الدكتور جانيش جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية
كيشور

 المؤسسة العامة للخطوط الجوية
 العربية السعودية، مجلس األعمال

السعودي األمريكي

 البنك السعودي لالستثمار،
 شركة حصانة االستثمارية،

شركة الزامل للصناعة

 األستاذ عبد هللا
بن صالح جمعة

عضوية مجالس اإلدارة خارج المملكة     عضوية مجالس اإلدارة داخل المملكة

السابقة الحالية السابقة الحالية اسم العضو

الهيئة السعودية للمهندسين  جامعة دار الحكمة، شركة
 أرامكو السعودية للزيوت

األساسية )لوبريف(

 المهندسة
 نبيلة بنت

 محمد
التونسي

بريتيوم ريسورسز اينك  اكسل للطاقة، شركة
مواد فولكان

 األستاذ ريتشارد
أوبراين

 شركة انديفور للتعدين، شركة
 أي ار ام لالسمنت، شركة فيرونيا،

 شركة كينمير ريسورسز، شركة
 الكمي ريسورسز، شركة اوربلو

 ريسورسز، شركة جي فينانز
 المحدودة، شركة برو بزنس بنك،

 شركة انترفسا، وشركة منجم
األنتيمون الكندية.

 شركة كانا قولد
 ريسورسز، شركة

 سبيتكس برسبكتا،
 شركة سايت إكس،

شركة يلو كيك.

 األستاذة
صوفيا بيانشي
 بدأت عضويتها  بتاريخ

19 ديسمبر 2022 م

 مجلس األعمال السعودي
األمريكي

 األستاذ روبرت
ويلت

 بدأت عضويته بتاريخ
01 فبراير 2022م

 ميتسوي اند
 كو، شركة قولد
 )استراليا(، شركة

 بانجيما ابوروجينال،
 رويال فالينج دوكتور

 سيرفيس، جلوبال
مايننج كاونسل.

 الدكتور
سامويل والش
 انتهت عضويته بتاريخ

24 فبراير 2022م
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة 
تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل.

صفة العضوية اسم العضو

غير تنفيذي          معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان   

مستقل معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز

غير تنفيذي معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 

مستقل الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع

غير تنفيذي الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

غير تنفيذي الدكتور جانيش كيشور

مستقل األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

مستقل المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي 

غير تنفيذي    األستاذ ريتشارد أوبراين

غير تنفيذي األستاذة صوفيا بيانشي 
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022 م

األستاذ روبرت ويلت  تنفيذي
بدأت عضويته بتاريخ 10 فبراير 2022م

غير تنفيذي الدكتور سامويل والش 
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

04
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 اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة 
 إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين –
 علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم

حيال الشركة وأدائها.

05
سنويًا تقريرًا  اإلدارة  لمجلس  التنفيذية  اإلدارة   قدمت 
المستثمرين، نشاط  عن  الالزمة  المعلومات  على   يحتوي 
الشركة وأفصحت  وحركته،  الشركة  بسهم  يتعلق   وما 
التي الرقابية  الجهات  و/أو  المساهمين  أسئلة   عن 
في ذلك  وتنشر  العامة،  الجمعية  اجتماع  خالل   تردها 
مالحظات أو  اقتراحات  توجد  وال  اإللكتروني،   موقعها 
ُأفصح عنه. وأدائها خالف ما  الشركة  للمساهمين حيال 

Ma'aden Gold Plant - Mahd Al Dahab
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 وفقًا لنظام الشركة األساس واإلطار العام للحوكمة المعتمد من الجمعية
صالحيات ذات  عنه  منبثقة  لجان  تشكيل  اإلدارة  لمجلس  يحق   العامة، 
اللجان  محددة موضحة في الئحة عملها. وينبثق حاليًا من مجلس اإلدارة 
التنفيذية، واللجنة  والمكافآت،  الترشيحات  ولجنة  المراجعة،  لجنة   التالية: 
لمجلس تقريرَا  تقدم  أن  لجنة  كل  وعلى  واالستدامة.  السالمة   ولجنة 
تلك وتساعد  المناسب.  الوقت  في  للمجلس  أعمالها  سير  عن   اإلدارة 
فعال. نحو  على  ومسؤوليته  مهامه  تنفيذ  في  اإلدارة  مجلس   اللجان 

06

 مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد
 اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور

لألعضاء لكل اجتماع.

 وصف مخترص 
 الختصاصات اللجان

 ومهامها، مثل:
 لجنة المراجعة،

 ولجنة الرتشيحات
 والمكافآت,
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6 5 4 3 2 1

المجموع 31/10/2022 10/08/2022 20/06/2022 27/04/2022 23/02/2022 09/01/2022 التاريخ   اسم العضو  /

6/5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  معالي األستاذ سليمان بن عبد
الرحمن القويز )رئيسا(

6/6
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 معالي المهندس خالد بن
صالح المديفر

6/6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  األستاذ مايك شاينغ

6/6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ األستاذ وليد بن إبراهيم شكري

 تتولى لجنة المراجعة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي
القرار إليه التخاذ  اإلدارة، وترفع توصياتها  إليها من مجلس   تحال 
 بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوضت بذلك، وتختص اللجنة بمراقبة
والقوائم التقارير  ونزاهة  سالمة  من  والتحقق  الشركة   أعمال 

المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ومن أبرز مهامها اآلتي:

لجنة المراجعة

دراسة التقارير المالية قبل عرضها لمجلس اإلدارة و تدقيق وإعالن 	 
النتائج الربعية.

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

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

وفعالية أنظمة رقابة وأمن تقنية المعلومات.

الموافقة على إجراءات المراجعة الداخلية ودراسة تقارير المراجعة 	 
الداخلية وتقييم أدائها، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

للملحوظات الواردة فيها.
التوصية للمجلس بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد 	 

أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقالليته ومراجعة نطاق عمله 
وشروط التعاقد معه.

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

واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
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الموكلة االختصاصات  جميع  والمكافآت  الترشيحات  لجنة   تمارس 
إليها، وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة، ومن أبرز مهامها اآلتي:

لجنة الرتشيحات والمكافآت
5 4 3 2 1

المجموع 04/12/2022 07/09/2022 07/08/2022 07/06/2022 16/02/2022 التاريخ   اسم العضو  /

5/5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع )رئيسًا(

5/5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ األستاذ ريتشارد أوبراين

5/5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

0/5 األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022 م

1/5
✔

الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

إعداد سياسات واضحة للمكافآت ومراجعتها بشكل دوري.	 

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسات المكافآت 	 
المعمول بها.

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

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة.	 

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم.	 

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

استقاللية األعضاء المستقلين.
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إليها، الموكلة  االختصاصات  جميع  التنفيذية  اللجنة   تمارس 
اآلتي: مهامها  أبرز  ومن  اإلدارة،  مجلس  إلى  تقاريرها   وترفع 

اللجنة التنفيذية
5 4 3 2 1

المجموع 21/11/2022 29/08/2022 14/06/2022 18/05/2022 10/03/2022 التاريخ   اسم العضو  /

5/5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ األستاذ ريتشارد أوبراين )رئيسًا(

5/5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

5/5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

0/5 األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022 م

0/5 الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة، وتقديم توصياتها للمجلس 	 
بهذا الخصوص.

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.

اإلشراف واستالم التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع واألعمال 	 
التوسعية.

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

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

للمجلس لتحديد مدى القدرة على قبولها.

النظر في المخاطر الحالية والمحتملة للشركة ، وتحديد المخاطر 	 
الجوهرية الناشئة ومناقشة هذه المخاطر والتوصية بأي إجراءات 

متعلقة بها، وتوصية مجلس اإلدارة بها.
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الموكلة االختصاصات  جميع  واالستدامة  السالمة  لجنة   تمارس 
اآلتي: مهامها  أبرز  ومن  اإلدارة،  مجلس  إلى  تقاريرها  وترفع  إليها، 

لجنة السالمة واالستدامة

4 3 2 1

المجموع 05/12/2022 13/09/2022 13/06/2022 16/03/2022 التاريخ   اسم العضو  /

3/4 ✔ ✔ ✔ األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة )رئيسًا(

4/4 ✔ ✔ ✔ ✔ الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

4/4 ✔ ✔ ✔ ✔ الدكتور جانيش كيشور

4/4
✔ ✔ ✔ ✔

المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

والسياسات 	  االستراتيجيات  على  لإلشراف  اإلدارة  مجلس  مساعدة 
والبيئة  والصحة  السالمة  مجاالت  في  الشركة  وأداء  اإلدارية،  والعمليات 
والمقاولين. الموظفين  إصابات  عن  الناتجة  الخسائر  من  والحد  واالستدامة، 

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

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

ذات 	  للشركة  الجوهرية  والمعايير  واإلرشادات  السياسات  مراجعة 
المصممة  اإلدارة  عمليات  على  واإلشراف  اللجنة  عمل  بنطاق  الصلة 
واللوائح. األنظمة  مع  ومواءمتها  بالسياسات  االلتزام  لضمان 
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 حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد 
 عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء

 لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي
قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة.

07
بتكليف  يقوم  المجلس  بأن  اإلدارة  مجلس  عمل  الئحة  أشارت 
ثالث  كل  ولجانه  المجلس  تقييم  ألداء  مستقلة  خارجية  جهة 
بتكليف  2021م  فبراير   21 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قام  سنوات. 
االستشارية  بوسطن  مجموعة  المستقلة  الخبرة  بيوت  أحد 
لجانه  وأداء  أدائه  لتقييم    )The Boston Consulting Group  (
القرار  اتخاذ  وحدة  كفاءة  بتعزيز  تقوم  الشركة  وإن  أعضائه،  و 
مجلس  أعضاء  مع  التواصل  عن  مسؤولة  تكون  بدورها  الذي 
مجلس  أمانة  في  اإلدارية  األعمال  وتعزيز  ولجانه،  اإلدارة 
الجهة  تقرير  نتائج  أبرز  من  كانت  التي  واستقاللها  اإلدارة، 
تنتهي  المجلس  دورة  أن  بالذكر  والجدير  المستقلة.  الخارجية 
الجديدة. الدورة  في  التقييم  يتم  وسوف  2023م  أكتوبر  في 
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 اإلفصاح عن مكافآت أعضاء
 مجلس اإلدارة واإلدارة

 التنفيذية وفقًا لما هو
 منصوص في المادة

التسعين من
الئحة حوكمة الشركات. 
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المكافآت باحتساب  اإلدارة  لمجلس  العامة  األمانة   تقوم 
 المستحقة لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وفقًا لسياسة
 المكافآت والتعويضات المعتمدة ورفعها إلى لجنة الترشيحات
اإلدارة لمجلس  المكافآت  بتلك  توصي  التي   والمكافآت 
السنوي لمجلس اإلدارة التقرير  الشركة في   إلقرارها، وتفصح 
أن على  الصلة،  ذات  التعليمات  حسب  المدفوعة  المبالغ   عن 
 توافق الجمعية العامة على إقرار تلك المكافآت والتعويضات.

 كما حددت سياسة المكافآت والتعويضات
 مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

المنبثقة منه وفقًا لآلتي:

 أ - سياسة مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة  واللجان المنبثقة عنه

يستحق العضو "مكافأة سنوية" تبلغ )250,000( مائتان 	 
وخمسون ألف ريال سعودي ؛ نظير عضويته في مجلس 

اإلدارة.

يستحق رئيس مجلس اإلدارة "مكافأة سنوية" إضافية 	 
تبلغ ) 200,000 ( مائتي ألف ريال سعودي نظير رئاسته 

للمجلس.

يستحق العضو "مكافأة سنوية" بمبلغ مقداره 	 
)200,000( مائتي ألف ريال سعودي نظير عضويته في 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )بغض النظر عن عدد 
عضوياته بتلك اللجان(.

يستحق العضو من خارج مجلس اإلدارة "مكافأة سنوية" 	 
بمبلغ مقداره )150,000( مائة وخمسون  ألف ريال 

سعودي، نظير عضويته في اللجان المنبثقة من مجلس 
اإلدارة.

يستحق العضو "بدل حضور" بمبلغ مقداره )3,000( ثالثة 	 
آالف ريال سعودي للجلسة سواء في مجلس اإلدارة أو 

اللجان.

وفقًا لسياسة المكافآت والتعويضات المتعمدة من الجمعية العامة تكون 
و/أو  معينًا  مبلغًا  منه،  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت 
األرباح  صافي  من  معينة  نسبة  أو  عينية  مزايا  أو  الجلسات  عن  حضور  بدل 
من  نسبة  المستقلين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  تكون  ال  أن  على 
يتجاوز  ال  وبما  المزايا  أكثر من هذه  أو  اثنين  بين  الجمع  ويجوز  األرباح،  تلك 
نظير  مكافأة  العضو  يستحق  كما  ولوائحه،  الشركات  نظام  عليه  نص  ما 
بها. يكلف  إضافية  استشارية  أو  إدارية  أو  فنية  أعمال  من  إليه  يسند  ما 
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أواًل: األعضاء المستقلين
265,000 - 15,000 250,000 معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز
265,000 - 15,000 250,000 الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع
262,000 - 12,000 250,000 األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

2565,000 - 15,000 250,000  المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

1,057,000 57,000 1,000,000 المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
465,000 200,000 - 15,000 250,000 معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
265,000 - 15,000 250,000 معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
265,000 - 15,000 250,000           الدكتور محمد بن يحيى القحطاني
265,000 - 15,000 250,000 الدكتور جانيش كيشور
265,000 - 15,000 250,000 األستاذ ريتشارد أوبراين
   8,904 - 8,904 األستاذة صوفيا بيانشي

بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022

37,671 37,671 الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

1,571,575 200,000 75,000 1,296,575 المجموع



Ma’aden  تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي2022    

37
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أواًل: األعضاء المستقلين
265,000 - 15,000 250,000 معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز
265,000 - 15,000 250,000 الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع
262,000 - 12,000 250,000 األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

2565,000 - 15,000 250,000  المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

1,057,000 57,000 1,000,000 المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
465,000 200,000 - 15,000 250,000 معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
265,000 - 15,000 250,000 معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
265,000 - 15,000 250,000           الدكتور محمد بن يحيى القحطاني
265,000 - 15,000 250,000 الدكتور جانيش كيشور
265,000 - 15,000 250,000 األستاذ ريتشارد أوبراين
   8,904 - 8,904 األستاذة صوفيا بيانشي

بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022

37,671 37,671 الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

1,571,575 200,000 75,000 1,296,575 المجموع
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ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

243,767 - 15,000 228,767
األستاذ روبرت ويلت

بداية عضويته بتاريخ 1 فبراير 2022م 

243,767 15,000 228,767 المجموع

 ملحوظة: بدل حضور جلسات اللجان في تفاصيل أعضاء اللجان
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أواًل: األعضاء المستقلين
معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز

الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع
األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

 المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
          الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

الدكتور جانيش كيشور
األستاذ ريتشارد أوبراين

األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022

الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

المجموع
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أواًل: األعضاء المستقلين
معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز

الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع
األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

 المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
          الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

الدكتور جانيش كيشور
األستاذ ريتشارد أوبراين

األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022

الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

المجموع
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ثالثًا: األعضاء التنفيذيين
األستاذ روبرت ويلت

بداية عضويته بتاريخ 1 فبراير 2022م 

المجموع

 ملحوظة: بدل حضور جلسات اللجان في تفاصيل أعضاء اللجان



Ma’aden  تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي2022    

40

المجموع بدل حضور الجلسات  المكافآت الثابتة )عدا
بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة
215,000 15,000 200,000  معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز
218,000 18,000 200,000 معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
168,000 18,000 150,000 األستاذ مايك شاينغ
168,000 18,000 150,000  األستاذ وليد بن إبراهيم شكري

769,000 69,000 700,000 المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
215,000 15,000 200,000  الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع
215,000 15,000 200,000  األستاذ عبدهللا بن صالح جمعة
215,000 15,000 200,000 األستاذ ريتشارد أوبراين

3,561.5 - 3,561.5 األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022 م

18,068.5 3,000 15,068.5 الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

666,630 48,000 618,630 المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية
215,000 15,000 200,000 الدكتور محمد بن يحيى القحطاني
215,000 15,000 200,000 المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي
15,000 15,000  األستاذ ريتشارد أوبراين

3,561.5 3,561.5 األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022 م

15,068.5 15,068.5 الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

463,630 45,000 418,630 المجموع

 تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان
 المنبثقة من المجلس للعام المالي المنتهي في 31

ديسمبر2022م
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 تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان المنبثقة من
المجلس للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م

 مالحظة: المجموع الكلي = المكافآت الثابتة للمجلس واللجان + بدل حضور
الجلسات + مكافأة رئيس مجلس اإلدارة 200,000

 بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء المجلس واللجان
 المنبثقة عنه ما مقداره )5,016,602( ريال سعودي، مع مراعاة أال

 يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو المبلغ المحدد نظامًا، وقد احتسبت
 بناء على سياسة المكافآت والتعويضات، وال يوجد أي انحرافات جوهرية

عن تلك السياسة.
 وتصادق الجمعية العامة على صرف مستحقات أعضاء مجلس

 اإلدارة واللجان المنبثقة عنه في أول اجتماع لها في السنة
المالية.

المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء المجلس واللجان 

5,016,602 SAR

المجموع بدل حضور الجلسات
المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة السالمة واالستدامة
12,000 12,000 الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

212,000 12,000 200,000 الدكتور جانيش كيشور

9,000 9,000  األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

12,000 12,000 المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

245,000 45,000 200,000 المجموع

5,016,602 354,000 4,462,602 المجموع الكلي
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مكافآت  ثابتة

المجموع المزايا العينية بدالت رواتب

17,856,896 4,629,566 13,227,331

مكافآت  متغيرة

المجموع الكلي  مكافآت نهاية
خدمة

المجموع  األسهم
الممنوحة

 الخطط
التحفيزية

طويلة األجل

 الخطط
التحفيزية

قصيرة األجل

األرباح   المكافآت
الدورية

41,041,619 225,132 22,959,591 4,231,665 14,773,703 3,954,223

ب - سياسة مكافآت التنفيذيني 
مكافآت إن  المعتمدة،  والسياسات  والتعويضات  المكافآت  لسياسة   وفقًا 
 التنفيذيين في الشركة مرتبطة بالدرجة األولى بخطط أداء محفزة مقترنة
 بأداء الشركة، وتتضمن تلك الخطط مكافأة األداء التي تتألف من خطة حوافز
.قصيرة األجل وخطة حوافز طويلة األجل مع مراعاة الحدود القصوى لذلك
السياسات وفق  المكافآت  باحتساب  البشرية  الموارد  إدارة   تقوم 
والمكافآت الترشيحات  لجنة  إلى  ورفعها  الشركة،  لدى   المعتمدة 
للميزانية وفقًا  المكافآت  تلك  صرف  باعتماد  قراراتها  تصدر   التي 
ذلك. عن  السنوي  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  الشركة  وتفصح  المرصودة، 

 ُيبّين الجدول أدناه مجموع ما تلقاه أعلى خمسة من كبار التنفيذيين
 ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس

التنفيذي والمدير المالي.

 أفصحت الشركة عن مكافآت التنفيذيين، وفقًا لما ورد في المادة 90 من الئحة حوكمة الشركات. حيث تطمح الشركة إلى االفصاح عن مكافآت التنفيذيين بما يتوافق مع مستوى االفصاح العام في السوق المالية السعودية 

 ونضج الممارسة رغبًة إلعطاء االنطباع الصحيح عن آلية إجراءات التعويض والتي تعتمد على تنافسية رأس المال البشري. حيث تسعى الشركة لتوقي المخاطر ذات الصلة باإلفصاح التفصيلي، استرشادًا بالسلطة التقديرية في

.المادة )78( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
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 أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد 
 احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو
أو قضائية، أو تنظيمية   من أي جهة إشرافية 
 مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها
بالمستقبل. وقوعها  وتفادي  عالجها  وسبل 

احتياطي قيد  أو  احترازي  تدبير  أو  جزاء  أو  عقوبة  أي  توجد   ال 
 مفروض على معادن من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة
السعودية. العربية  بالمملكة  قضائية  أو  تنظيمية  أو  إشرافية 

09
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 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 
المراجعة لجنة  رأي  إلى  إضافة  بالشركة،   الداخلية 
في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

المراجعة الداخلية للمجموعة:

الداخلية المراجعة  إدارة  قدمت  2022م,  المالية  السنة   خالل 
االستشارية الخدمات  و  المراجعة  و  التدقيق  خدمات   للمجموعة 
ومحكم متسق  نهج  باتباع  وذلك  استقاللية  و   بموضوعية 
الحوكمة. وإجراءات  المخاطر  وإدارة  الداخلية  الرقابة  لتقييم 

استراتيجيتها 10 للمجموعة  الداخلية  المراجعة  إدارة  اتبعت  وقد 
وااللتزام  الحوكمة  حول  دقيقة  مراجعات  إجراء  في  المتمثلة 
على: بالتركيز  وذلك  المخاطر،  وإدارة  الداخلية  والرقابة 

خطوط الدفاع الثالثة.	 
األداء المتميز للمراجعة الداخلية.	 
استخدام التقنية بنطاق أوسع  وتحليل البيانات. 	 

أنشطتها بتركيز  للمجموعة  الداخلية  المراجعة  إدارة  قامت   كما 
وتتمثل بطبيعتها".  المخاطر  "عالية  العمليات  على   التأكيدية 

باآلتي:  الداخلية  المراجعة  ألنشطة  الرئيسية  األهداف 

تقييم بيئة وإطار الحوكمة المطبق وتحديد التحسينات الممكنة.	 
تقييم عمليات إدارة المخاطر للشركة وشركاتها التابعة.	 
مراجعة و تقييم كفاءة انظمة إدارة البيئة والصحة و األمن 	 

والسالمة.
تقييم أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها لضمان امتثالها 	 

لألنظمة و اللوائح، وسياسات الشركة و إجراءاتها.
تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لحماية أصول الشركة.	 
المتابعة مع اإلدارة التنفيذية بشأن تطبيق اإلجراءات التصحيحية 	 

الناتجة عن عمليات المراجعة لتحسين فاعلية الرقابة الداخلية.

من  المعتمدة  المراجعة  إدارة  خطة  عمل  نطاق  مع  تماشيًا 
إلى  المقدمة  والتقارير  النتائج  خالل  ومن  المراجعة   لجنة  قبل 
الداخلية. الرقابة  نظام  في  جوهري  خلل  وجود  يتبين  فلم  اللجنة 
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 توصية لجنة المراجعة
 بشأن مدى الحاجة إلى

 تعيين مراجع داخلي في
 الشركة في حال عدم

وجوده.

 لم توِص لجنة المراجعة بتعيين  
 مراجع داخلي، فلدى الشركة إدارة

 للمراجعة الداخلية تقوم بمهام
المراجع الداخلية.
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 ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس
اإلدارة.

 توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض 
التي أو  اإلدارة،  مجلس  قرارات  وبين   بينها 
مراجع تعيين  بشأن  بها  األخذ  المجلس   رفض 
 حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم
ومسوغات الداخلي،  المراجع  تعيين  أو   أدائه 
بها. األخذ  عدم  وأسباب  التوصيات،  تلك 

12

Ma'aden Phosphate Complex - Wa'ad Al Shamal Minerals Industrial City 
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المجتمعات على  االجتماعية  االستثمارية  جهودها  في  معادن   ترتكز 
النائية المناطق  في  الخصوص  وجه  وعلى  أعمالها  بمواقع   المحيطة 
العمراني، المد  عن  وبعيدة  نائية  وهجر  قرى  غالبيتها  في  تعتبر   التي 
مساهمات وتتركز  الرئيسية.  بالمدن  مقارنة  التنموية  الفرص  فيها   وتقل 
وتنمية األول  المقام  في  العمل  فرص  وخلق  التعليم  مجال  في   معادن 
تنموية مجاالت  إلى  باإلضافة  المجتمعات  هذه  ألبناء  التجارية   األعمال 
التي واالستراتيجيات  الخطط  وضع  على  معادن  حرصت  كما   أخرى. 

بأعمالها. المحيطة  المجتمعات  وتوعية  ومساهمة  دعم   تتضمن 

 تفاصيل المساهمات
االجتماعية للشركة.

أكثر من مئة مبادرة متنوعة، يشكل
التعليم والتدريب 

تفاصيل االستثمارات االجتماعية في عام 2022

المبلغ )ريال سعودي( العدد         مجال المبادرة

24,269,839.00 26 التعليم والتدريب
4,395,752.00 29 التنمية المجتمعية
2,609,200.00 13 العالقات الحكومية والرعايات
245,000.00 4 البيئة والطاقة والتغير المناخي
240,600.00 9 الصحة العامة والمياه والنظافة
156,522.00 2  البنية التحتية

1,023,500.00 24  المساهمات االجتماعية االخرى
32,940,413.00 107 إجمالي

صرفت مجموعة معادن ما يزيد عن

SAR  32 million

13
مليون  32 عن  يزيد  ما  معادن  مجموعة  صرفت  2022م  عام   في 
يشكل متنوعة،  مبادرة  مئة  من  أكثر  على  موزعًة  سعودي،   ريال 
فيها. الصرف  إجمالي  من  األكبر  النصيب  والتدريب  التعليم 
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 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة 
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الجمعية العامة غير العادية الثامنة

30/05/2022 اسم العضو

✔ معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

✔ معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز

✔ معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

✔ الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع

✔ الدكتور محمد بن يحيى القحطاني
✔ الدكتور جانيش كيشور

✔ األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة
✔ المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي
✔ األستاذ ريتشارد أوبراين

األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022 م

✔ األستاذ روبرت ويلت
بدأت عضويته بتاريخ 01 فبراير 2022م

الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

14
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15
للشركة  الرئيسة  النشاط  ألنواع   وصف 
 وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر
وتأثيره نشاط  بكل  بيان  إرفاق  يجب  النشاط،   من 

في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

2021 %نسبة التغري 2022

 نسبة
المساهمة

المبيعات
)ريال سعودي(

نسبة المساهمة المبيعات
)ريال سعودي(

نسبة المساهمة المبيعات
)ريال سعودي(

القطاع

90% 12,140,157,773 54% 14,582,617,392 66% 26,722,775,165 قطاع الفوسفات

10% 1,389,918,145 37% 9,889,870,631 28% 11,279,788,776 قطاع األلمنيوم

0% )44,197,317( 9% 2,296,518,086 6% 2,252,320,769  قطاع معادن األساس والمعادن
الجديدة

0% 22,237,579 0% 0 0% 22,237,579 جميع القطاعات األخرى

100% 13,508,116,180 100% 26,769,006,109 100% 40,277,122,289  اجمالي المبيعات

Ma'aden Phosphate Complex - Wa'ad Al Shamal Minerals Industrial City 
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 وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة 
 )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو

 توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها( والتوقعات
المستقبلية ألعمال الشركة.

16
 في عام 2021م، شرعت معادن  في رحلة تحويلية لتوسيع نطاق المنظمة الى
 آفاق جديدة. من خالل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة نحو النموعشرة اضعاف
 إدراًكا للحاجة إلى وجود منظمة مرنة وفعالة تتمحور حول تقديم نتائج تلبي
 أهدافنا الطموحة الستراتيجية عام 2040م، تم تنفيذ العديد من المبادرات في
البرنامج إطالق  ذلك  وشمل  2040م.  لعام  استراتيجيتنا  لتحقيق  2022م   عام 
تحديات لمواجهة  معادن  تحويل  بهدف  2022م  مايو  في  "نمو"   التحويلي 
النمو المستقبلية وإجراء تغييرات هيكلية للوصول إلى اهدافنا لعام 2040م.

ركز برنامج نمو على الركائز الثالث التالية:

الصحة التنظيمية واالمكانيات – تركز هذه الركيزة على 	 
النموذج التشغيلي واالداء والثقافة المواهب والترابط الداخلي 

والخارجي. 

النمو – تركز هذه الركيزة على تحسين عملياتنا لالستكشاف 	 
وامكانات تسليم المشروع.

اداء النشاط األساسي – تركز هذه الركيزة على تحسين عملياتنا 	 
األساسية وامكانيات توليد النقد. 
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التركيز على التميز
 مع تصاعد التوترات الناجمة عن االضطرابات الجيوسياسية، شهدنا طلًبا قوًيا
 على منتجاتنا. كان عام 2022م عاًما قياسًيا لمعادن، حيث قدمنا اداًء مالًيا قوًيا.
 كانت هذه النتائج مدعومة باالنتعاش االقتصادي العالمي واالرتفاع القوي
العالمي التضخم  مثل  العالمية  االحداث  مع  حتى  الرئيسية.  سلعنا   ألسعار 
ربحية استمرت  حيث  الجيوسياسية،  واالضطرابات  الفائدة  اسعار   وارتفاع 
 معادن مدعومة بأسعار السلع األساسية القوية التي تثبت صحة أساسيات
 السلع األساسية التي تركز عليها معادن. لقد ظللنا مرنين خالل التقلبات كما
بناًء على استراتيجيتنا. لقيادة األساسيات طويلة األجل   اننا في وضع جيد 

لقد واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا وخلق قيمة للمساهمين من خالل 
المبادرات التالية خالل عام 2022م:

بدء االنتاج التجاري ألمونيا الثالث.	 

أول صب ذهب في منصورة مسرة.	 

التحسينات الهيكلية التي تم اجراؤها في إطار نمو لتمكين معادن 	 
من الوصول إلى أهداف استراتيجية معادن.
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17
 المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها 

 الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر
 تمويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه

المخاطر ومراقبتها.

المؤسسية المخاطر  إدارة  عمليات  معادن  شركة  عززت  2022م،  عام   خالل 
الشركة، وُبذلت جهود كبيرة في تعزيزها  وإدارة استمرارية األعمال داخل 
والمشاريع. األعمال  ووحدات  المجموعة  مستوى  على  قيمة  وإضافة 

أهم التطورات واإلنجازات خالل عام 2022 كانت:

مخاطر شركة معادن 
معادن  لشركة  الجديدة  التنفيذية  اإلدارة  مع   االتفاق 
2027-2023 وأهداف  إستراتيجية  تواجه  مخاطر   10 أهم  بشأن 

 سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر 
المؤسسية  2022

المؤسسية  المخاطر  إدارة  عمل  وإطار  سياسة  وتنفيذ  إصدار     أتم 
مع  متوافقة   , األعمال(  استمرارية  مع )ISO 31000 واطار  متوافقة 

 
 تقييم مخاطر وحدات األعمال والخدمات

المشتركة ووظائف الشركة
األعمال وحدات  جميع  مع  للمخاطر  سنوية  ربع  تقييمات  إجراء   يتم 
والذهب. والفوسفات  األلمنيوم  قطاع  في  التابعة  والشركات 

  )ISO 22301(شهادة إدارة استمرارية العمل  
األعمال استمرارية  إدارة  عمل  إطار  تنفيذ  وتنسيق   تسهيل 
للفوسفات. الشمال  وعد  ومعادن  لأللمونيوم  معادن  في 

 
التكنولوجيا

إدارة برنامج  تطوير  عن  عباره  هو  المؤسسية  المخاطر  إدارة   برنامج 
نقل وتم  محدده،  عمل  وحدات  ضمن  ونشره  المؤسسات   مخاطر 
ومعادن األلومنيوم  بمعادن  الخاصة  القديمة  المخاطر   سجالت 
جديد. البرنامج  إلى  للفوسفات  الشمال  وعد  ومعادن  للفوسفات 
تطوير وإطالق برنامج إدارة استمرارية العمل ضمن معادن األلمونيوم.

مبادرة األفراد والتدريب والتطوير
المؤسسية  المخاطر  بإدارة  للتوعية  تدريب   توفير 
مشارًكا(.  150 من  أكثر  المخاطر)  وأبطال  التنفيذية  لإلدارة 

األعمال  استمرارية  إدارة  حول  توعوي  تدريب   توفير 
وعد ومعادن  األلمونيوم  معادن  من  مشارًكا   250 من   ألكثر 
معادن. وشركة  للفوسفات  ومعادن  للفوسفات  الشمال 

 ISO 22301
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مخاطر تواجه معادن10  أعىل

مخاطر تقلبات أسعار السلع األساسية      - 01     
منتجاتها على  السوق  أسعار  تأثير  على  السيطرة  معادن  على  يصعب   قد 
 والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع األساسية التي تؤثر بشكل مباشر على
السلع األساسية ارتفاع  أوقات  ا في  ـً إيجابي التأثير   اإليرادات، وقد يكون ذلك 
التأثيـر بشكل كبير على  وسلبًيا خالل انخفاض تلك األسعار مما يؤدي إلى 
 الربحية والتدفقات النقدية. وال تقوم معادن بالتحوط من تعرضها لتأثيرات
 أسعار السوق، ولكنها تسعى بداًل من ذلك لتخفيف هذه المخاطر من خالل
 االستفادة من قدراتها كمنتج منخفض التكلفة اإلنتاجية. ولذلك في أوقات
المرتفعة التكلفة  ذوو  المنتجون  يميل  األسعار  وانخفاض  العرض   فائض 
 إلى الخروج من السوق، بينما يكون المنتجون األقل تكلفة )كما هو الحال
إيجابي. مالي  بهامش  اإلنتاج  لمواصلة  أفضل  وضع  في  معادن(  في 

02 - مخاطر إدارة المواهب    
 يعد توافر القوى العاملة المتمكنة واحًدا من أهم التحديات الرئيسـية طويلة
 األمد؛ نظًرا إلى أن المملكة ال تمتلك قوى عاملة مدربة تدريًبا خاًصا بالمهن
بالتعدين، وفي المقابل تعـد قدراتنا على جذب أفضل المواهب  المتعلقة 
 وتطويرها واالحتفاظ بها عاماًل أساسًيا في مواجهة تحديات التعاقب الوظيفي
التعليـم مؤسسات  مع  وثيق  بشكل  معادن  تعمل  وعليه  المستقبل،   في 
 والتدريـب في المملكة لجذب الشباب السعوديين وتنمية مهاراتهـم لألدوار
أكاديمية معادن على تركز من خالل  الصناعة، كما   المستقبلية في هذه 
القيادية. لألدوار  وإعدادهم  الموظفيـن  وتدريب  الداخلية  المواهب  تنمية 

   تشغيل الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات والترا
االجتماعية

واإلفصاح الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  أداء   أصبح 
إرشادًيا دلياًل  مؤخًرا  السعودية  تداول  وأصدرت  المؤسسات،  لجميع   مهًما 
ويمكن الشركات.  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  عن   لإلفصاح 
في التقصير  بسبب  بالسمعة  تتعلق  لمخاطر  معادن  شركة  تتعرض   أن 
اإلبالغ أو  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  بالممارسات   التزامها 
الشركة ميزة  على  ذلك  يؤثر  وقد  النتائج  صياغة  إعادة  أو   / و   الخاطئ 
 التنافسية، أو التمويل المستقبلي، أو اإليرادات، أو زيادة تكاليف التشغيل،
المساهمين. قيمة  نقض  أو  التنظيمية،  التكاليف  أو  المال،  رأس  أو 

 نفذت شركة معادن حوكمة صارمه للشركات وإدارة الشركات وسالمة األصول
 وأنظمة وعمليات الصحة والسالمة والبيئة وستواصل تعزيز ذلك بما يتماشى
 مع أي تغييرات في األطر التنظيمية واالمتثال في البلدان التي تعمل فيها.
 إن المملكة العربية السعودية دولة ذات كثافة سكانية متفرقة، وتقع مناجم
 شركة معادن في الغالب بعيًدا عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
الحصول المهم  والمصانع، ومن  المناجم  ذلك، هناك مجتمعات حول   ومع 
 على موافقة ودعم المجتمعات المحلية، وعلى الرغم من عدم وجود مخاطر
المجتمعات تتأثر  فقد  النظر،  قيد  بأنها  علمًا  الحالية  المشاريع  مع   النزوح 
منهم. البعض  شكاوى  يثير  مما  الصناعية،  العمليات  بوجود  المحلية 

-03
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الجيوسياسية
الظروف وإدارة  فهم  على  جزئًيا  معادن  شركة  نجاح   يعتمد 
االقتصادات في  والسوقية  واالقتصادية   السياسية 
وفي إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في   المتنوعة 
معادن. مع  مستقبلية  تجارية  مصالح  لها  التي  البلدان 

اضطرابات إلى  الدولية  والصراعات  التوترات  تؤدي  أن   يمكن 
من الشركة  واردات  على  وتؤثر  التوريد  سلسلة   في 
المنتجات. وتصدير  الخام  والمواد  الغيار  وقطع  المعدات 

المشاريع الجديدة
 المشاريع الضخمة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وخطط تنفيذ
 متعددة السنوات مما يضفي عليها طابع التعقيد، كما تعد التغييرات
 في القوانين واللوائح وتوقعات الحكومة أو المجتمع أو االفتراضات
المشروع. تنفيذ  في  التأخير  دوافع  أحد  االقتصادية  أو   التجارية 
 وحيث تدرك معادن أن عدم القدرة على تسليم المشاريع إلى خط
 األساس من حيث السالمة والتكلفة والجدول الزمني والجودة قد
 يؤثر على ربحية الشركة وآفاق نموها وسمعتها وسالمة وضعها
العام. ولذلك تتبع معادن إجراءات دقيقة للموافقة على  المالي 
المشروع تقدم  مراقبة  ذلك  في  بما  تدّرجه  وعملية   المشروع 
االعتبار بعين  تؤخذ  الجديدة  المشاريع  أن  لضمان  حالته   وتقييم 
من ناحية التكاليف والعوائد والمخاطر المتوقعة من االستثمار.

االستكشاف
عليها والحفاظ  التنقيب  تراخيص  الحصول على   تعتمد شركة معادن على 
خطط وتلبية  المعدنية  والموارد  الخام  من  احتياطاتها  تجديد  أجل   من 
الحالية التراخيص  بالتزامات  الوفاء  عدم  يؤدي  وقد  المستقبلية،   النمو 
التعدين اإلضافية في قطاع  المنافسة  تؤدي  إلغائها. قد  أو  تعليقها   إلى 
مساحات على  للحصول  تحديات  إلى  السعودية  العربية  المملكة   داخل 
 جديدة بسعر اقتصادي. ال يزال هناك خطر كبير عند الحصول على تراخيص
تكتشف ال  قد  المبذولة  االستكشاف  جهود  أن  في  يتمثل   االستكشاف، 
االكتشافات هذه  لجعل  والدرجة  والنوعية  الكمية  حيث  من  كافية   مواد 
على القدرة  عدم  يؤدي  وقد  إنتاج.  منشآت  إلى  لتطويرها   اقتصادية 
انخفاض إلى  االستكشاف  خالل  من  جديدة  واحتياطيات  موارد   إضافة 
األساسية. والمعادن  الذهب  عمليات  في  خاصًة  الوقت،  بمرور  اإلنتاج 

كبير  بشكل  الخام  المواد  جودة  تختلف  أن  يمكن  المنجم،  عمر   وخالل 
إذا كان هناك كمية أكبر من الحمل  بينما يمكن أن تزيد تكلفة االستخراج 
معروفة للخام  الدقيقة  الدرجة  تكون  ال  حيث  إزالته  يجب  الذي   الزائد 
األصلية، التعدين  خطة  عن  تختلف  وقد  فعلًيا،  الخام  تعدين  يتم   حتى 
أعلى، بتكلفة  االسترداد  مبالغ  انخفاض  إلى  هذا  يؤدي  أن   ويمكن 
النهائية المعالجة  وعمليات  للمنجم  اإلجمالية  األرباح  على  يؤثر  .مما 
أنشطة على  وللحفاظ  دوري  بشكل  االلتزام  متطلبات  مراجعة   يتم 
تراخيص على  للحصول  بطلب  الشركة  تقدمت   االستكشاف، 
استراتيجيات استخدام  أيضًا  يمكن  وكما  األعمال  نمو  لدعم   جديدة 
محتمل. عجز  أي  من  للتخفيف  االستحواذ  عمليات  مثل؛  بديلة 

 يتم إجراء اختبارات مكثفة لما قبل التعدين وأخذ عينات من جسم المادة الخام
 لتحديد الطبيعة المحتملة والتغير في المادة الخام طوال عمر المنجم المتوقع
وتقدير احتياطاته بشكل عام بما يتماشى مع معايير احتياطي الخام المشترك.

-04-05

-06



Ma’aden  تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي2022    

55

اضطرابات سلسلة التوريد 
 يعتمد نجاح شركة معادن على استمرار تشغيل عملياتها بشكل فعال وضمان
 وجود تدابير مناسبة إلدارة سلسلة التوريد الخاصة بها. وتواجه الشركة عدة
فعال، بشكل  التوريد  سلسلة  مخاطر  بمعالجة  األمر  يتعلق  عندما   تحديات 
 ويمكن أن تؤثر األحداث الجيوسياسية في المنطقة أو على مستوى العالم
 على إمكانية وصول المواد والمعدات األساسية إلى عمليات الشركة. وفي
 بعض الحاالت، ربما يتم فرض عقوبات عالمية تحد من القدرة على الحصول
 على سلع أو أجزاء أساسية من البلدان الخاضعة للعقوبات. قد يشكل نقص
 العمالة الماهرة ومقدمي الخدمات اللوجستية المتعلقة بإحضار الموظفين
 إلى مشاريع ومواقع تعدين جديدة في المواقع النائية تحديات إضافية. حيث
 ان هناك بعض المخاطر في المناطق النائية تتعلق بتنسيق شبكات التوزيع
 العالمية المعقدة عبر مناطق وطرق نقل متعددة مثل السكك الحديدية
 والشحن، ولقد طورت شركة معادن خطًطا فعالة إلدارة المخاطر واستمرارية
تؤثر على التي  التوريد  انقطاعات محتملة في سلسلة  أي   األعمال إلدارة 
المنتجات. وتصدير  الخام  والمواد  الغيار  وقطع  المعدات  من  الواردات 

 االضطرابات التشغيلية 
 عند حدوث أي انقطاع كبير في التيار الكهربائي في المنشآت بسبب عطل في
 المعدات، أو مشاكل في التوصيالت بمحطة توليد الكهرباء التابعة لمؤسسة
 تحلية المياه المالحة أو الشركة السعودية للكهرباء أو أي سبب آخر سيكون
 له تأثير سلبي جوهري على العمليات ونتائج األعمال. وباإلضافة إلى ذلك،
 يتطلب التعدين الوصول إلى مصادر موثوقة للمياه من أجل معالجة المعادن
 التي يتم استخراجها. وأي قيود على إمدادات المياه أو زيادة التكلفة على
شركة معادن لتوريد المياه سيكون له تأثير سلبي على اإلنتاج والتكاليف.

 للتخفيف من هذه المخاطر، تحتفظ المؤسسة العامة لتحلية المياه بقدرة
 توليد تتجاوز بشكل كبير احتياجات شركة معادن، وتحافظ شركة معادن أيًضا
 على إمكانية الوصول إلى شبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية
مصنع إمداد  في  النقص  أو  االنقطاع  حالة  في  تفعيلها  يمكن   والتي 
 المؤسسة العامة لتحلية المياه. وقد استثمرت معادن في خط أنابيب مياه
 إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي لبعض عمليات تعدين الذهب ولديها
 تراخيص استخراج لحقول اآلبار بالقرب من عملياتها الشمالية، وتقع محطات
العالمية. المعايير  التي تتماشى مع  الخير بجوار محطة تحلية مياه  رأس 

السالمة
الصحة  على  خطرًا  األسمدة  وإنتاج  والتعدين  المناجم  عمليات  تشّكل 
إصابات  إلى  بطبيعتها  تؤدي  قد  والتي  واالستدامة  والبيئة  والسالمة 
ومالية  تشغيلية  خسائر  أو  ومجتمعية  بيئية  أضرار  أو  أمراض  أو  خطيرة 
تطبيق  المخاطر من خالل  للتخفيف من هذه  أخرى، وعليه تسعى معادن 
مواقع  جميع  في  واالستدامة  والبيئة  والسالمة  للصحة  متكامل  نظام 
تعد  وعليه  دولًيا.  معتمدة  وإجراءات  وسياسات  معايير  وفق  الشركة 
على  واالستدامة  والبيئة  والسالمة  الصحة  بشأن  شهرية  تقارير  معادن 
دورية  مراجعة  معادن  تجري  كما  التابعة،  والشركات  الشركة  مستوى 
لجميع الحوادث وذلك للحد من حدوثها في المستقبل، وقد قامت معادن 
 ISO 22301 معايير  مع  يتماشى  بما  األعمال  استمرارية  برنامج  بتنفيذ 
ممارسات  نشر  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف  لأللمنيوم،  معادن  شركة  في 
األخرى. األعمال  إدارة  ووحدات  التابعة  الشركات  لدى  األعمال  الستمرارية 

مخاطر الهجمات اإللكترونية )السيبرانية( k
قد تكون معادن عرضة للهجمات اإللكترونية )السيبرانية( المستمرة التي 
وانتهاك  الفكرية  الملكية  سالمة  وتهدد  التجارية  العمليات  تعطل  قد 
تلك  تزايد  يؤدي  كما  الحساسة،  التجارية  والمعلومات  البيانات  خصوصية 
مقابل  المهاجمين  قبل  من  المساومات  احتمالية  زيادة  إلى  الهجمات 
أعدت   المخاطر  هذه  مع  التعامل  أجل  ومن  انتهاكها؛  تم  التي  البيانات 
لمنسوبيها  الوعي  نشر  االحترازية تشمل   اإلجراءات  معادن مجموعة من 
أنظمتها،  في  مضّمنة  أخرى  وِدفاعات  اإللكترونية،  الحماية  جدران  ووضع 
للمساهمة  السيبراني  األمن  في  مختصة  بشركات  الشركة  تستعين  كما 
في حماية وتأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات، كما تواصل معادن االستثمار 
األصول. لحماية  السيبراني  األمن  تقنيات  تطوير  عبر  قدراتها  تعزيز  في 
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قائمة المركز المالي الموحدة آلخر خمس سنوات

2018 2019 2020 2021 2022

82,208 81,855 81,804 81,899 80,452

15,930 15,803 14,933 21,439 31,134

98,138 97,658 96,737 103,338 111,586

27,903 30,656 30,252 35,651 45,069

8,791 7,737 7,048 8,317 10,971

36,694 38,393 37,300 43,968 56,040

53,547 50,705 49,303 46,580 42,584

7,897 8,560 10,134 12,790 12,962

61,444 59,265 59,437 59,370 55,546

98,138 97,658 96,737 103,338 111,586

18
(بماليين الرياالت السعودية(

الموجودات

 الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

حقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

حقوق الملكية غير المسيطرة

مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في 
السنوات المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة آلخر خمس سنوات

2018 2019 2020 2021 2022 (بماليين الرياالت السعودية( 

14,171 17,736 18,580 26,769 40,277 المبيعات

)9.284( )15,064( )16,013( )17,614( )24,028(  تكلفة المبيعات

4,887 2,672 2,567 9,155 16,249 إجمالي الربح

)351( )641( )510( )587( )880( مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

)463( )930( )1,033( )1,005( )1,629( مصاريف عمومية وإدارية

)95( )180( )213( )149( )203( مصاريف استكشاف وخدمات فنية

46 )35( - - )انخفاض في قيمة(  / عكس انخفاض في قيمة الموجودات غير   -  
المتداولة بالصافي

4,024 886 811 7,414 13,537 الربح التشغيلي

123 205 72 49 278 دخل من ودائع ألجل

)1,753( )2,401( )1,662( )1,207( )1,515( تكلفة تمويل
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة آلخر خمس سنوات

2018 2019 2020 2021 2022 (بماليين الرياالت السعودية( 

)3( 87 )113( )59( 165 إيرادات/)مصاريف( أخرى، بالصافي

143 112 197 728 553  الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة تم المحاسبة عنها باستخدام
طريقة حقوق الملكية

2,534 )1,111( )695( 6,925 13,018  الربح / )الخسارة( قبل الزكاة ورضيبة الدخل

)72( )168( 9 )159( )293( ضريبة الدخل

)216( )249( )161( )285( )596( مصروف الزكاة

2,246 )1,528( )847( 6,481 12,129 الربح/ )الخسارة( للسنة

)51( )229( )225( 167 179  الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى

2,195 )1,757( )1,072( 6,648 12,308 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

1,848 )739(  )209( 5,228 9,319 صافي الربح / )الخسارة( العائد لمساهمي الشركة األم

398 )789(  )638( 1,253 2,810  حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي الربح / )الخسارة( للسنة
في الشركات التابعة

2,246 )1,528(  )847( 6,481 12,129 ربح /)خسارة( السنة

1.58 )0.62(  )0.17( 2.12 3.79 ربحية السهم األساسية والمنخفضة )بالريال السعودي(

1,168 1,178 1,231 2,461 2,461  المتوسط المرجع لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة
)بالماليين(

34% 15% 14% 34% 40%  نسبة الربح اإلجمالي
7,170 5,557 5,632 12,347 18,679 الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات
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تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة 

التغير 2021 2022

المنتج
الكمية
باألالف

القيمة
بالماليين

الكمية
باألالف

القيمة
بالماليين

الكمية
باألالف

القيمة
بالماليين

الدول المبيعات الدولية

 اليابان، تايلند، كوريا الجنوبية، إسبانيا،
 فيتنام، البرازيل، إيطاليا، هولندا، باكستان،

 مصر، البحرين، فرنسا، تايوان، األردن،
 سنغافورة، الكويت، تركيا، أستراليا،

 جمهورية التشيك، دول مجلس التعاون
 الخليجي، هونج كونج، الهند، العراق،

 المكسيك، نيجيريا، أمريكا الشمالية، جنوب
 إفريقيا، سريالنكا، تونس، اإلمارات العربية

 المتحدة، المملكة المتحدة والواليات
المتحدة

25 25  366  4,090 391 4,189 األلومنيوم )طن(

)21( )21(  233  3,034 212 3,225  الدرفلة وصفائح السيارات
)طن(

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين )122( )122(  332  395 210 293 األمونيا 

 شبه القارة الهندية، البرازيل، آسيا والمحيط
الهادئ، أستراليا، الواليات المتحدة وأفريقيا )128( )128( 5,714 12,016 5,586 17,915  فوسفات ثنائي األمونيوم  /

أحادي األمونيوم  )طن(

 آسيا والمحيط الهادئ، شبه القارة الهندية،
أفريقيا وكوريا 1,326 1,326  821  1,553 2,147 7,550 األمونيا )طن(

 أوروبا، الواليات المتحدة، سنغافورة،
أستراليا وآسيا )6( )6(  340  2,297 334 2,252 الذهب )أونصة(

 اسبانيا، تركيا، اليابان، جنوب أفريقيا، ألمانيا،
 ماليزيا، فرنسا، سويسرا، الهند، بلجيكا

ومصر
)1( 13  62  72 61 85 المعادن الصناعية )طن(

19
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 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة 
وشركاتها التابعة.

التغير 2021 2022

المنتج
الكمية
باألالف

القيمة
بالماليين

الكمية
باألالف

القيمة
بالماليين

الكمية
باألالف

القيمة
بالماليين

الدول المبيعات الدولية

شرق أفريقيا  )44(   505 - 461 أخرى

12,008 23,962 35,970 مجموع فرعي

الدول المبيعات المحلية

المملكة العربية السعودية )21( 616  219  1,558 198 2,174 األلومنيوم )طن(

المملكة العربية السعودية 34 577  65  813 99 1,390  الدرفلة وصفائح السيارات
)طن(

المملكة العربية السعودية 5 8  -    -   5 8 األلومنيا )طن(

المملكة العربية السعودية 39 233  171  351 210 584  فوسفات ثنائي األمونيوم /
أحادي األمونيوم )طن(

المملكة العربية السعودية 199 28  670  83 869 111 المعادن الصناعية )طن(

المملكة العربية السعودية - -  -    -   - - خدمات البنية التحتية

المملكة العربية السعودية - 38  -    2 - 40 أخري

1,500 2,807 4,307 مجموع فرعي

13,508 26,769 40,277 المجموع
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 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة 
السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

 إيضاح أي فروقات جوهرية في نتائج التشغيل )للمبيعات والمنتجات( ألعمال الوحدات االستراتيجية
ومنتجاتها لعام 2022م مقارنة بعام 2021م.

20

بوكسايت منخفض الدرجة

28% 187,972 666,940 طن 854,912 المبيعات

11% 85,318 750,067 طن 835,385 اإلنتاج

التغير   نسبة التغير % 2021 وحدة القياس  2022 المنتج

فوسفات
أسمدة فوسفات األمونيوم

-2%  )88,949( 5,884,642 طن 5,795,693 المبيعات

-3%  )143,964( 5,295,277 طن 5,151,313 اإلنتاج

األمونيا

162% 1,326,559 820,733 طن 2,147,292 المبيعات

53% 400,262 748,302 طن 1,148,564 إنتاج شركة معادن للفوسفات

13% 132,994 1,063,174 طن 1,196,168 إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

100% طن 563,862 - 563,862 إنتاج شركة معادن لألسمدة

100% طن 296,641 - 296,641 إنتاج – المقر الرئيسي
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التغير   نسبة التغير % 2021 وحدة القياس  2022 المنتج

المغنيسيا الكاوية المكلسة
المغنيسيا الخامدة والحراريات الغير  مشكلة 

16%  10,275 64,719 طن 74,994  المبيعات

44%  71,796 164,153 طن 235,949  اإلنتاج

الكاولين

100%  156 - طن 156  المبيعات

8%  13,589 163,885 طن 177,474  اإلنتاج

19%  1,436,013 7,437,034 طن 8,873,047  إجمالي المبيعات

17% 1,420,498 8,184,858 طن 9,605,356  إجمايل اإلنتاج

 األلومنيوم
األلومنيوم األولي

المبيعات

-4%  )5,906( 149,819 طن 143,913 من خالل شركة معادن لأللومنيوم

2% 9,555 435,199 طن 444,754 من خالل المقر الرئيسي

-5%  )46,891( 998,915 طن 952,024 اإلنتاج

األلومينا

-35%  )117,375( 332,456 طن 215,081  المبيعات

-7%  )134,170( 1,879,261 طن 1,745,091 اإلنتاج
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التغير   نسبة التغير % 2021 وحدة القياس  2022 المنتج

الدرفلة وصفائح السيارات

4% 13,121 297,446 طن 310,567 المبيعات

7% 19,087 289,694 طن 308,781 اإلنتاج

-8%  )100,605( 1,214,920 طن 1,114,315  إجمالي المبيعات

-5%  )161,974( 3,167,870 طن 3,005,896 إجمالي اإلنتاج

الذهب ومعادن األساس

-2%  )6,000( 340,353 أونصة 334,353  مبيعات الذهب

-1%  )4,465( 339,672 أونصة 335,207  إنتاج الذهب

اإلنتاج يشمل الكميات المستهلكة داخل مجموعة معادن والكميات المباعة خارجًيا.
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 إيضاح ألي اختالف عن 
 معايير المحاسبة المعتمدة من

 الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.

 ُأِعَدت القوائم المالية السنوية الموحدة
لمجموعة معادن والقوائم المالية

 السنوية المستقلة للشركات التابعة؛ وفقًا 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة

 السعودية للمراجعين
 والمحاسبين المعتمدة في المملكة

العربية السعودية للتقارير المالية.



Ma’aden  تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي2022    

65

 اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة 
 فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها،

والدولة محل التأسيس.

دولة التأسيس

 دولة المقر
 الرئيس

للعمليات رأس المال نسبة الملكية النشاط الرئيس
 نوع

الشركة

 اسم الشركة القابضة
 أو الشركات التابعة أو

 المنشآت الخاضعة
للسيطرة المشتركة

 المملكة العربية
السعودية

 الرياض،
 المملكة

 العربية
السعودية

 مختلف المشاريع
 المتعلقة بجميع

مراحل صناعة التعدين

67.18%  صندوق االستثمارات
العامة

24,611,822,920 
ريال سعودي

 شركة
 مساهمة

 شركة التعدين العربية
السعودية )معادن(

32.82% مساهمين أخرون

100% المجموع

 الشركات التابعة المملوكة بالكامل

 المملكة العربية
السعودية

 جدة، المملكة
 العربية

السعودية

 الذهب، والمنتجات
 األخرى: الزنك والنحاس

والفضة والرصاص

 
معادن 100%

867,000,000
ريال سعودي 

 شركة ذات
 مسؤولية
محدودة

 شركة معادن للذهب ومعادن
األساس

 المملكة العربية
السعودية

 الرياض،
 المملكة

 العربية
السعودية

 بوكسايت منخفض
 الدرجة، كاولين،

 مغنيزايت والمغنيزيا
 الكاوية )أكسيد

(المغنيسيوم

 
معادن 100%

344,855,200
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية
محدودة

شركة المعادن الصناعية

 المملكة العربية
السعودية

 الرياض،
 المملكة

 العربية
السعودية

خدمات البنية التحتية معادن 100% 500,000
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية
محدودة

شركة معادن للبنية التحتية

22
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دولة التأسيس
 دولة المقر الرئيس

للعمليات رأس المال نسبة الملكية النشاط الرئيس
 نوع

الشركة

 اسم الشركة القابضة
 أو الشركات التابعة أو

 المنشآت الخاضعة
للسيطرة المشتركة

 المملكة العربية
السعودية

 الرياض، المملكة
العربية السعودية

 بيع األسمدة الكيماوية، أبحاث
السوق واستطالعات الرأي

معادن 100% 1,000,000
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

 شركة معادن للتسويق
والتوزيع

 المملكة العربية
السعودية

 الرياض، المملكة
العربية السعودية

 األسمدة الطبيعية، المركبات
 األوزتية، األسمدة الفوسفاتية،

 اليوريا واألمالح الفوسفاتية
والبوتاسية الطبيعية

معادن 100% 7,087,500,000
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

شركة معادن لألسمدة

 المملكة العربية
السعودية

 مدينة رأس الخير
 الصناعية، المملكة

العربية السعودية

رقائق وأغطية علب األلمنيوم معادن 100% 7,915,000,000 
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

شركة معادن للدرفلة

 اإلمارات العربية
المتحدة

دبي إبرام وتنفيذ عقود التأمين  معادن 100% 50,000,000
دوالر أمريكي

شركة ذات
مسؤولية

محدودة

 شركة معادن ري
المحدودة
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الشركات التابعة المملوكة بالكامل

 المملكة العربية
السعودية

 مدينة رأس الخير
 الصناعية، المملكة

العربية السعودية

 منتجات األلومنيوم
 األساسي مثل سبائك

 وأعمدة وألواح
ومسطحات األلمنيوم

74.9% معادن 6,573,750,000
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

شركة معادن لأللمنيوم

25.1% ألكوا

 المملكة العربية
السعودية

 مدينة رأس الخير
 الصناعية، المملكة

العربية السعودية

البوكسايت واأللومينا 74.9% معادن 5,100,000,000
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

 شركة معادن
للبوكسايت واأللومينا

25.1% أوا

 المملكة العربية
السعودية

 مدينة رأس الخير
 الصناعية، المملكة

العربية السعودية

 أسمدة فوسفات
األمونيا واألمونيا

70% معادن 6,208,480,000
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

 شركة معادن
للفوسفات

30% سابك

 المملكة العربية
السعودية

 مدينة وعد الشمال
 الصناعية، المملكة

العربية السعودية

 أسمدة فوسفات
األمونيا واألمونيا

60% معادن 8,437,500,000
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

 شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

25% موزاييك

15% سابك
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 لدى شركة معادن للفوسفات اتفاقية تسهيل صكوك ؛ كما هو موضح في
الفقرة 27 من هذا التقرير المتعلقة بتفاصيل المديونية اإلجمالية للشركة.

23

المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة

 المملكة العربية
السعودية

 الجبيل، المملكة العربية
السعودية

 ثنائي كلوريد اإليثلين
والصودا الكاوية

50% معادن 900,000,000
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

 شركة الصحراء ومعادن
 للبتروكيماويات

%50)سامابكو( الصحراء

 المملكة العربية
السعودية

 المدينة المنورة،
 المملكة العربية

السعودية

مركزات النحاس 50% معادن 404,965,300
ريال سعودي

 شركة ذات
 مسؤولية

محدودة

 شركة معادن وباريك
للنحاس

50% باريك

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. 
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24

عن أرباح  توزيع  بعدم  العامة  للجمعية  اإلدارة  مجلس  أوصى   وقد 
الستكمال الشركة  حاجة  إلى  التوصية  واستندت  2022م.   العام 
المشتركة. والمشاريع  االسراتيجي  النمو  خطة   تمويل 

 وصف لسياسة الشركة في 
توزيع أرباح األسهم.

فإن   )44( المادة  في  األساس  الشركة  نظام  عليه  نص  ما  على  بناًء 
اآلتي: النحو  على  السنوية  الصافية  الشركة  أرباح  توزيع  سياسة 

للشركة، 	  النظامي  االحتياطي  لتكوين  األرباح  صافي  من   10% ُيجنب 
التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز 
المدفوع. المال  رأس  من   30% المذكور  االحتياطي  بلغ  متى 

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

وذلك 	  أخرى،  احتياطيات  تكوين  تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية 
ثابتة  أرباح  توزيع  يكفل  أو  الشركة،  مصلحة  يحقق  الذي  بالقدر 
كذلك  المذكورة  وللجمعية  المساهمين،  على  اإلمكان  قدر 
اجتماعية  مؤسسات  إلنشاء  مبالغ  األرباح  صافي  من  تقتطع  أن 
المؤسسات. هذه  من  قائمًا  يكون  ما  لمعاونة  أو  الشركة  لعاملي 

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )العشرين( من النظام األساس 	 
للشركة؛ إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن 
تزيد هذه النسبة على%10 من صافي األرباح، وذلك بعد حسم االحتياطيات 
الشركة  ونظام  النظام  ألحكام  تطبيقًا  العامة  الجمعية  قررتها  التي 
األساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن %5 من رأس مال 
الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع 
عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل.

للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع 	 
من  إضافية  كحصة  المساهمين  على  وجد(  )إن  تقدم  ما  بعد  الباقي 
األرباح. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف 
سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية.
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 وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت
 تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
المادة بموجب  الحقوق  بتلك  الشركة  أبلغوا   وأقرباءهم( 
المستمرة، وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  من   )85( 
األخيرة. المالية  السنة  خالل  الحقوق  تلك  في  تغيير  وأي 

%نسبة التغير  صافي التغير
خالل العام

 نسبة
%الملكية

نهاية العام  نسبة
%الملكية

بداية العام اسم العضو

- - - - - - معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

- - - - - - معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز

136 7,579 0,00 13,158 0,00 5,579 معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

100 2,500 0,00 5,000 0,00 2,500 الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع

- - - - - - الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

- - - - - - الدكتور جانيش كيشور

- - - - - - األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

- - - - - - المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

- - - - - - األستاذ ريتشارد أوبراين

- - - - - - األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022 م

- - - - - - األستاذ روبرت ويلت
.بدأت عضويته بتاريخ 01 فبراير 2022م

- - - - - - الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

25
 لم تتلق الشركة إشعارًا بأي مصالح تعود ألشخاص غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في فئات األسهم ذات

 األحقية في التصويت، أو تغييرًا في تلك الحقوق خالل العام 2022م.
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أعضاء مجلس اإلدارة

%نسبة التغير  صافي التغير
خالل العام

 نسبة
%الملكية

نهاية العام  نسبة
%الملكية

بداية العام اسم العضو

- - - - - - معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

- - - - - - معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز

136 7,579 0,00 13,158 0,00 5,579 معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

100 2,500 0,00 5,000 0,00 2,500 الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع

- - - - - - الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

- - - - - - الدكتور جانيش كيشور

- - - - - - األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

- - - - - - المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

- - - - - - األستاذ ريتشارد أوبراين

- - - - - - األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022 م

- - - - - - األستاذ روبرت ويلت
.بدأت عضويته بتاريخ 01 فبراير 2022م

- - - - - - الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022م

 وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة 
 الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها

التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. 26
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اإلدارة التنفيذية

%نسبة التغير  صافي التغير
خالل العام

 نسبة
%الملكية

نهاية العام  نسبة
%الملكية

بداية العام اسم العضو

- - - - - - األستاذ روبرت ويلت
تم تعينه في 01 فبراير 2022م

- - - - - - المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي
تم انهاء تكليفه وتعينه في 31 يناير 2022م

المهندس حسن بن مدني العلي

- - - - - - المهندس علي بن سعيد القحطاني
تم انهاء تكليفه في 31 يناير 2022 م

- - - - - - المهندس دنكان برادفورد
تم تعينه في 12 مايو 2022م

- - 0,00 1,100 0,00 1,100 األستاذ صالح  بن عبدهللا المغلوث
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

- - - - - - المهندس عبد الرحمن بن محمد السدالن
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

- - - - - - المهندس حمد بن معتق الرشيدي
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

- - - - - - األستاذ راميندر سينغ

- - - - - - األستاذ عايد بن حمود المطيري
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

%نسبة التغير  صافي التغير
خالل العام

 نسبة
%الملكية

نهاية العام  نسبة
%الملكية

بداية العام اسم العضو

- - - - - - األستاذ رينيه ثومبران
تم تكليفه في01 مايو 2022م 

األستاذ لويس ايرفين
تم تعينه في 09 مايو 2022م

- - 0,00 464 0,00 464 المهندس عبدهللا بن شباب العصيمي
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

- - - - - - المهندس رياض بن سعد النصار

األستاذ ياسر بن عبدالرؤوف بري
تم انهاء تكليفه في 08 مايو 2022م

- - - - - - األستاذ إبراهيم بن محمد العامر
استقال من الشركة في ابريل 2022م

المهندس خالد بن سليمان العوهلي
استقال في 24 مارس 2022م
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اإلدارة التنفيذية

%نسبة التغير  صافي التغير
خالل العام

 نسبة
%الملكية

نهاية العام  نسبة
%الملكية

بداية العام اسم العضو

- - - - - - األستاذ روبرت ويلت
تم تعينه في 01 فبراير 2022م

- - - - - - المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي
تم انهاء تكليفه وتعينه في 31 يناير 2022م

المهندس حسن بن مدني العلي

- - - - - - المهندس علي بن سعيد القحطاني
تم انهاء تكليفه في 31 يناير 2022 م

- - - - - - المهندس دنكان برادفورد
تم تعينه في 12 مايو 2022م

- - 0,00 1,100 0,00 1,100 األستاذ صالح  بن عبدهللا المغلوث
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

- - - - - - المهندس عبد الرحمن بن محمد السدالن
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

- - - - - - المهندس حمد بن معتق الرشيدي
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

- - - - - - األستاذ راميندر سينغ

- - - - - - األستاذ عايد بن حمود المطيري
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

%نسبة التغير  صافي التغير
خالل العام

 نسبة
%الملكية

نهاية العام  نسبة
%الملكية

بداية العام اسم العضو

- - - - - - األستاذ رينيه ثومبران
تم تكليفه في01 مايو 2022م 

األستاذ لويس ايرفين
تم تعينه في 09 مايو 2022م

- - 0,00 464 0,00 464 المهندس عبدهللا بن شباب العصيمي
تم تعينه في 12 سبتمبر 2022م

- - - - - - المهندس رياض بن سعد النصار

األستاذ ياسر بن عبدالرؤوف بري
تم انهاء تكليفه في 08 مايو 2022م

- - - - - - األستاذ إبراهيم بن محمد العامر
استقال من الشركة في ابريل 2022م

المهندس خالد بن سليمان العوهلي
استقال في 24 مارس 2022م
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رصيد نهاية العام المبالغ المسددة اصل المبلغ مسحوبات مدة السداد الجهات الممولة الشركة المقترضة

11,250 سنوات 5 اتفاقية تسهيل ائتمان دوار  شركة التعدين العربية
السعودية )معادن(

36 179 سنوات 8  صندوق التنمية الصناعي
السعودي )منجم السوق(

 شركة معادن للذهب ومعادن
األساس

200 200 1,200 سنوات 9  صندوق التنمية الصناعي
السعودي )منجم الدويحي(

1,200 259 1,200 سنة11     صندوق التنمية الصناعي 
 السعودي )منجمي منصورة

ومسرة(

1,400 236 259 2,579 مجموع فرعي

493 78 1,000 سنوات 10  تسهيل مرابحة بالريال
السعودي

شركة معادن للبنية التحتية

 المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب 
 أم غير ذلك(، وكشف المديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها

 الشركة سدادًا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته
والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك. 27
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رصيد نهاية العام المبالغ المسددة اصل المبلغ مسحوبات مدة السداد الجهات الممولة الشركة المقترضة

1,594 3,188 سنوات 7 تسهيل مرابحة بالدوالر شركة معادن للفوسفات

1,394 8,306 سنوات 7  تسهيل مرابحة بالريال
السعودي

3,500 3,500 سنوات 7 صكوك

500 سنوات 5  مرابحة بالريال السعودي
)تسهيل رأس مال عامل(

3,500 2,988 15,494 مجموع فرعي

3,912 363 4,275 سنة 14 صندوق االستثمارات العامة شركة معادن لأللومنيوم

3,997 664 5,179 سنوات 10  تسهيل مرابحة بالريال
السعودي

954 292 1,504 سنوات 8 تسهيل تجاري  بالدوالر

1,125 سنوات 5  مرابحة بالريال السعودي
)تسهيل رأس مال عامل(

8,863 1,319 12,083 مجموع فرعي
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رصيد نهاية العام المبالغ المسددة اصل المبلغ مسحوبات مدة السداد الجهات الممولة الشركة المقترضة

125 600 سنوات 9  صندوق التنمية الصناعي
السعودي

شركة معادن للدرفلة

1,155 79 1,313 سنة 12  تسهيل مرابحة بالريال
السعودي

1,155 204 1,913 مجموع فرعي

2,583 569 3,506 سنة 13 صندوق االستثمارات العامة   شركة معادن للبوكسايت
واأللومينا

1,832 228 2,370 سنة 10  تسهيل مرابحة بالريال
السعودي  النوع أ

1,469 48 1,655 سنة 13  تسهيل مرابحة بالريال
السعودي النوع ب

195 6 220 سنة 13  تسهيل وكالة بالريال 
السعودي

347 750 سنوات 5   مرابحة بالريال السعودي
)تسهيل رأس مال عامل(

6,426 851 8,501 مجموع فرعي
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رصيد نهاية العام المبالغ المسددة اصل المبلغ مسحوبات مدة السداد الجهات الممولة الشركة المقترضة

6,477 331 6,808 سنة 15  تسهيل مرابحة بالريال
  السعودي

 شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

1,808 92 1,900 سنة 15  تسهيل وكالة بالريال
السعودي

3,075 370 4,000 سنة 13  صندوق التنمية الصناعي
السعودي

6,280 320 6,600 سنة 15 المؤسسة العامة للتقاعد

17,640 1,113 19,308 مجموع فرعي

1,200 600 1,200 سنوات 8  صندوق التنمية الصناعي
السعودي

شركة معادن لألسمدة

868 137 سنوات   3  بنوك تجارية  والسحب
 على المكشوف من البنك

والتسهيالت األخرى

ميريديان لالستثمارات الموحدة
المحدودة*

41,545 6,789 996 73,328 المجموع

شركة تمتلك فيها شركة معادن للتسويق والتوزيع *
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ديسمبر 2021 ديسمبر 2022  تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل 

4,250,806,235 - 2022

4,014,811,916 2,912,154,034 2023

3,106,919,415 3,047,164,828 2024

6,224,048,024 6,292,662,087 2025

2,746,105,976 2,690,985,030 2026

4,780,303,971 4,780,303,971 2027

22,217,449,818 21,821,488,277 2028 وما بعدها

47,340,445,358 41,544,758,227  المجموع 

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

(ريال سعودي( (ريال سعودي( 31 31

 تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل
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 وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل 
 وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق
 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية
ذلك. مقابل  الشركة  عليه  حصلت  عوض  أي  إيضاح  مع 

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

2022م.

28

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

بموجب اكتتاب  أو  تحويل  حقوق  بأي  التابعة  وشركاتها  الشركة  تقم   لم 
أو اكتتاب،  حق  مذكرات  أو  تعاقدية  مالية  أوراق  أو  للتحويل  قابلة  دين   أدوات 
2022م. المالي  العام  خالل  الشركة  منحتها  أو  أصدرتها  مشابهة  20حقوق 
22
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 وصف ألي استرداد أو 
 شراء أو إلغاء من جانب الشركة
 ألي أدوات دين قابلة لالسترداد،

 وقيمة األوراق المالية
 المتبقية، مع التمييز بين

 األوراق المالية المدرجة التي
 اشترتها الشركة وتلك التي

اشترتها شركاتها التابعة.

 لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي
 استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين

قابلة لالسترداد خالل العام المالي 2022م.
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5 4 3 2 1

19/12/2022 26/09/2022 27/06/2022 30/05/2022 24/02/2022 اسم العضو

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ الدكتور محمد بن يحيى القحطاني
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ الدكتور جانيش كيشور
✔ ✔ - ✔ ✔ األستاذ عبد هللا بن صالح جمعة

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ األستاذ ريتشارد أوبراين

األستاذة صوفيا بيانشي
بدأت عضويتها  بتاريخ 19 ديسمبر 2022

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
األستاذ روبرت ويلت

بدأت عضويته بتاريخ 01 فبراير 2022م

الدكتور سامويل والش
انتهت عضويته بتاريخ 24 فبراير 2022

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية 
 األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه

31أسماء الحاضرين.
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 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات 
وأسبابها

سبب الطلب التاريخ

متطلبات العمل بالشركة ديسمبر 2022

32
31
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 وصف ألي صفقة بين 
الشركة وطرف ذي عالقة.

 حسب المعلومات المتاحة للشركة ال توجد أعمال أو صفقات جوهرية
 أبرمتها الشركة مع أطراف ذات عالقة بالمخالفة ألحكام نظام الشركة

األساس ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

للسنة المنتهية في
ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في
ديسمبر 2022  أنواع المعامالت

(ريال سعودي(

1,354,007,841 1,469,642,979  مبيعات شركة معادن لأللومنيوم إلى ألكوا إنسيبال إس إيه، وفقًا التفاقية الشراء بين المساهمين، خالل
السنة

1,752,502,594 2,352,572,813  مبيعات شركة معادن للفوسفات من خالل سابك )كيان مملوك للحكومة(، وفقًا التفاقية التسويق، خالل
السنة

1,061,548,144 2,135,348,364 مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة سابك، وفقًا التفاقية التسويق خالل السنة

1,088,098,638 1,995,908,298 مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة موزاييك، وفقًا التفاقية التسويق خالل السنة

17,971,843 11,849,108 تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى محملة من قبل شركة ألكوا كوربوريشن خالل
السنة على شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

21,791,496 25,851,100  تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى محملة من قبل شركة موزاييك خالل السنة على
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

245,513,006 550,510,460 شراء المواد الخام خالل السنة من شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )مشروع مشترك(

شراء المواد الخام من شركة أرامكو السعودية )كيان مملوك من قبل الحكومة(

590,975,370 1,024,065,328 شركة معادن للفوسفات

745,102,547 1,658,154,059 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

225,000,000 توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة – سابك

545,625,000 466,875,000 توزيعات أرباح مستلمة من شركة معادن باريك للنحاس )مشروع مشترك(

33
3131
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34
عقود  أو  أعمال  بأي  تتعلق   معلومات 
فيها كانت  أو  وفيها  فيها،  طرفًا  الشركة   تكون 
لكبار أو  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  ألحد   مصلحة 
بأي عالقة  ذي  شخص  ألي  أو  فيها   التنفيذيين 
أو باألعمال  المعنيين  أسماء  تشمل  بحيث   منهم، 
 العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها
عقود أو  أعمال  توجد  لم  وإذا  ومبلغها،   ومدتها 
القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. من هذا 

 حسب المعلومات المتاحة للشركة، ال توجد أي أعمال أو عقود جوهرية كانت
 الشركة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة
أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

وقد أفصحت الشركة عن عضوية كاًل من:

معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان والذي يشغل منصب رئيس مجلس 	 
إدارة أرامكو السعودية ومنصب محافظ صندوق االستثمارات العامة.

معالي المهندس خالد بن صالح المديفر  والذي يشغل منصب نائب وزير 	 
الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين.

الدكتور محمد بن يحيى القحطاني والذي يشغل منصب النائب التنفيذي 	 
للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية.

األستاذ عبدهللا بن صالح جمعة والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 	 
البنك السعودي لالستثمار. 
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Ma'aden Aluminium Rolling Mill Plant - Ras Al Khair

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد 
 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين

عن أي مكافآت.

 لم يتنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة عن
أي مكافآت.

35

36
 بيان ألي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد 

مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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37

Ma'aden Phosphate Train Loading Station - Al Jalameed

النظامية  المدفوعات  بقيمة   بيان 
أو زكاة  أي  لسداد  والمستحقة   المسددة 
ولم أخرى  مستحقات  أي  أو  رسوم  أو   ضرائب 
السنوية، المالية  الفترة  نهاية  حتى   تسدد 
أسبابها. وبيان  لها  موجز  وصف  مع 

%نسبة التغير التغير 2021  2022

-90%  )198,884,784( 220,771,506 رسوم امتياز مستحقة 21,886,722 
106%  369,039,194 347,853,577 زكاة وضريبة دخل مستحقة 716,892,771 

-68%  )5,975,116( 8,792,885 ضرائب استقطاع مستحقة على عقود 2,817,769 

16%  2,847,834 17,582,344 تأمينات اجتماعية 20,430,178 

28%  167,027,128 595,000,312  762,027,440 المجموع

(ريال سعودي( (ريال سعودي(
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%نسبة التغير التغير 2021  2022

-90%  )198,884,784( 220,771,506 رسوم امتياز مستحقة 21,886,722 
106%  369,039,194 347,853,577 زكاة وضريبة دخل مستحقة 716,892,771 

-68%  )5,975,116( 8,792,885 ضرائب استقطاع مستحقة على عقود 2,817,769 

16%  2,847,834 17,582,344 تأمينات اجتماعية 20,430,178 

28%  167,027,128 595,000,312  762,027,440 المجموع

 برنامج تملك الوحدات         
 السكنية

لتنفيذ المالية  بالمؤسسات  معادن   تستعين 
 برنامج تمليك المنازل للموظفين السعودي،
 وذلك بتوفير قروض سكنية وفقَا لسياساتها
الموظفين على  المحافظة  إلى   الرامية 
أعباء تكلفة  معادن  وتتحمل   المتميزين، 
بينما المستحقين،  للموظفين   التمويل 
بلغ وقد  القرض،  أصل  الموظف   يتحمل 
تتحمله الذي  التمويل  أعباء  لمبلغ   الرصيد 
مبلغًا 2022م  ديسمبر   31 في   الشركة 
سعودي ريال   33,530,410.04 .مقداره 
وحدات ببناء  الشركة  قامت   كما 
السعوديين للموظفين  لمنحها   سكنية 

يتم أن  على  التعدينية،  للصناعات  الخير  رأس  مدينة  في   العاملين 
في كما  الرصيد  وبلغ  شهرية،  بدفعات  السكنية  الوحدة  تكلفة   تسديد 
سعودي. ريال   762,521,469 مقداره  مبلغًا  2022م  ديسمبر   31

تأثيث دعم  ألغراض  محددًا  قرضًا  لسياساتها  وفقًا  معادن  تقدم   كما 

الرصيد بلغ  وقد  للمؤهلين،   منازل 
مبلغ 2022م   ديسمبر   31 في   كما 
سعودي. ريال  مليون   1,874,000 

    
  برنامج االدخار

 واصلت معادن برنامج "ادخار" لموظفي الشركة
بحصة الموظف  يساهم  بحيث   السعوديين، 
الشركة وتساهم  الشهري،  راتبه  من   ثابتة 
ويكون الموظف،  لمصلحة  نسبية   بحصة 
الموظف، لصالح  المستثمر  المبلغ   اجمالي 
أحكام مع  متوافقة  معينة  لشروط   وفقًا 
المبالغ اجمالي  بلغ  االسالمية، وقد   الشريعة 
سعودي. 178,858,009ريال  المستثمرة 

38
بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. 
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Ma'aden Gold Plant - Balgha

40

إقرارات مجلس اإلدارة 

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

39
إن سجالت الحسابات قد أُعدت بشكل صحيح.	 
إن نظام الرقابة الداخلية قد أُعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.	 
ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 

القوائم  بشأن  الخارجي  الحسابات  مراجع  تقرير  يتضمن  لم 
السعودية  العربية  التعدين  لشركة  الموحدة  السنوية  المالية 

نظيف. مراجعة  تقرير  ويعتبر  تعديالت  أو  تحفظات  أي  )معادن( 
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 في حال توصية مجلس 
 اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات

 قبل انتهاء الفترة المعين
 من أجلها، يجب أن يحتوي
 التقرير على ذلك، مع بيان
أسباب التوصية بالتغيير. 

لم يوص مجلس اإلدارة بتغيير
مراجع الحسابات. 
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42
 معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة 

 للشركة أو ألي من فروع النشاط الذي تزاوله
 والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من
 أعضاء مجلس اإلدارة، بحيث تشمل أسماء

 المعنيين باألعمال المنافسة، وطبيعة هذه
 األعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من

هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

 لم يزاول أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كان يزاول أعمال
تنافسية خالل العام 2022م.
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شكرًا


