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 تقر�ر مجلس اإلدارة 
 لشركة التعدين العر�ية السعودية (معادن) 

 م ٢٠٢٠للعام املا��  
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ا�جمعية العامة    إ��  م٢٠٢٠د�سم��    ٣١�سر مجلس إدارة شركة التعدين العر�ية السعودية (معادن) تقديم تقر�ره عن العام املا�� املنت�ي ��  

 للمساهم�ن. 

عدَّ التقر�ر بما يتوافق مع متطلبات نظام الشر�ات، والئحة حوكمة الشر�ات ونظام السوق املالية، والتعليمات 
ُ
الصادرة عن مجلس  لقد أ

 .إدارة هيئة السوق املالية 

 ملتطلبات اإلفصاح النظامية، وقد أو�ىى مجلس إدارة شركة 
ً
ولضمان االفصاح ال�امل عن تلك املتطلبات، فقد جاء هذا التقر�ر ملبيا

 .ا�جمعية العامة باملوافقة ع�� هذا التقر�ر إ��التعدين العر�ية السعودية (معادن) 

�� تقر�رها   م٢٠٢٠ن العر�ية السعودية (معادن) معلومات مفصلة عن األ�شطة واألعمال ذات الصلة بأداء العام املا�� تنشر شركة التعدي

مساهم��ا مع معادن  تواصللتعز�ز  م؛٢٠٢٠د�سم��  ٣١ للسنة املن��ية �� السنوي، الذي يحتوي ع�� البيانات املالية السنو�ة املوحدة

 .عنية وأ�حاب املصا�ح، وا�جهات امل
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 ما طبق من أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات وما لم يطبق وأسباب ذلك. .۱

طبق  باإلفصاح �� تقر�ر مجلس اإلدارة عن املتطلبات النظامية الواردة �� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية، معادنل��م ت
ُ
وت

و�عمل إدارة ا�حوكمة وال��امات  أح�امها اإللزامية بال�امل. وُيشرف مجلس اإلدارة ع�� ال��ام الشركة بمعاي�� ا�حوكمة، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية،  

، وذلك ��دف �عز�ز الن�اهة   ا�حوكمةوممارسات ع�� مراجعة وتحديث سياسات ال�جان التنفيذية �� معادن بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية و �� معادن السوق 

 .والشفافية واالل��ام

بأن �شمل �� مراجع��ا لنظام املراقبة الداخلية ما يتصل باالل��ام وا�خاطر وا�حوكمة، والعرض ع��   املنبثقة من ا�جلس  �جنة املراجعة  إ��كما َعهد مجلس اإلدارة  

 .ةل��ا ا�جمعية العاما�جلس بالتوصيات واملرئيات حيالها، لذا فإن �جنة املراجعة تضطلع بمهام ا�حوكمة وا�خاطر كما هو مو�ح �� الئحة عملها ال�ي وافقت ع

 .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء ال�جان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا��م .٢

 لنظام الشركة األساسأحد عشر  ١١يتألف مجلس إدارة شركة التعدين العر�ية السعودية (معادن) من 
ً
، �عي��م ا�جمعية العامة ملدة ثالث سنوات وفقا

ً
 .  عضوا

، ال�ي بدأت  أعضاء مجلس اإلدارة �� دورتھ ا�خامسة العامة عينت ا�جمعيةعليھ و  ،م٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٤ان��ت الدورة الرا�عة ألعضاء مجلس اإلدارة بتار�خ وقد 

 من تار�خ 
ً
 م.٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٥اعتبارا

 أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية دورة ا�جلس االسم 

 والسابقة ا�حالية معا�� األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
محافظ صندوق االستثمارات 

 العامة

الرئيس التنفيذي لشركة الفر��ىي 

 �ابيتال

ب�الور�وس �� ا�حاسبة من جامعة امللك فيصل 

 باململكة العر�ية السعودية.

شهادة برنامج اإلدارة العامة من �لية هارفارد 

 لألعمال من الواليات املتحدة األمر�كية 

تقلد العديد من املناصب القيادية، مدير تمو�ل الشر�ات 

�� هيئة السوق املالية، رئيس قوائم األوراق املالية �� 

هيئة السوق املالية، رئيس الوساطة الدولية �� البنك 

و �ان آخرها الرئيس التنفيذي السعودي الهولندي، 

 للبنك السعودي الفر��ىي �ابيتال

 - ا�حالية الدكتور عبدالعز�ز بن صا�ح ا�جر�وع
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 

 للصناعات األساسية (سابك)

درجة الدكتوراه �� الهندسة الكيميائية من جامعة 

�ولورادو س�ول أوف ماين� بالواليات املتحدة 

األمر�كية، كما حصل ع�� درج�ي املاجست�� 

 والب�الور�وس �� الهندسة الكيمائية.

عضوا �� مجلس إدارة العديد من الشر�ات م��ا شركة  

أرام�و ا�خليج للكيماو�ات والز�وت الصناعية وشركة 

 السعودية.
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 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية دورة ا�جلس االسم 

 والسابقة ا�حالية معا�� األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القو�ز 
املؤسسة العامة محافظ 

 للتأمينات االجتماعية

 من األدوار القيادية �� 
ً
تقلد عددا

القطاعات املصرفية باململكة العر�ية 

 السعودية

ب�الور�وس إدارة أعمال من جامعة بورتالند 

 بالواليات املتحدة األمر�كية.

تأهيل م�ي �� إدارة العمليات البنكية من معهد  

 سي�ي بنك �� اليونان.

تأهيل م�ي �� اإلدارة املالية للشر�ات من معهد 

 سي�ي بنك بالواليات املتحدة األمر�كية.

تقلد عدد من املناصب القيادية �� القطاعات املصرفية 

م وح�ى عام ١٩٨١باململكة العر�ية السعودية منذ عام 

 م.٢٠١٣

 والسابقة ا�حالية معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر 
نائب وز�ر الصناعة وال��وة 

 املعدنية لشؤون التعدين

الرئيس التنفيذي وكب�� املدراء 

التنفيذين لشركة التعدين العر�ية 

 السعودية (معادن).

ب�الور�وس �� الهندسة املدنية من جامعة امللك 

 فهد للب��ول واملعادن. 

امللك فهد  ماجست�� إدارة أعمال من جامعة

 للب��ول واملعادن. 

 .دبلوم أعمال دولية من جامعة أكسفورد

شغل �� شركة معادن منصب نائب الرئيس للشؤون 

ثم نائب الرئيس للفوسفات  ،م٢٠٠٦الصناعية منذ عام 

ومن ثم  ،م٢٠١١وتطو�ر األعمال ا�جديدة ح�ى عام 

 للشركة ح�ى عام 
ً
 تنفيذيا

ً
 م.٢٠١٨رئيسا

 ا�حالية القحطا�ي  لدكتور محمد بن يحيى ا

النائب األع�� للرئيس للتكر�ر 

أرام�و  –واملعا�جة والتسو�ق 

 . السعودية

 –واإلنتاج نائًبا أع�� للرئيس للتنقيب 

 . أرام�و السعودية

هندسة ب��ول من جامعة امللك فهد  سب�الور�و 

للب��ول واملعادن. ماجست�� هندسة ب��ول من 

. دكتوراه هندسة ب��ول جامعة جنوب �اليفورنيا

. برنامج قيادي �� جامعة جنوب �اليفورنيامن 

 .IMDالتطو�ر التنفيذي من 

أرام�و  القيادية �� شركةتقلد العديد من املناصب 

لهندسة وتطو�ر نائب الرئيس ومن أهمها   ،السعودية

م)، نائب الرئيس لشؤون أرام�و ٢٠١١الب��ول (

م)، ونائب الرئيس للتخطيط املؤس�ىي ٢٠١٣السعودية (

 م).   ٢٠١٤(

 مستشار والسابقة ا�حالية ينااألستاذ ر�تشارد أو�ر 
التنفيذي لشركة املدير املا�� والرئيس 

 نيومونت للتعدين.

  ب�الور�وس �� االقتصاد من جامعة شي�اغو.

دكتوراه مهنية �� القانون من �لية لويس أند و 

 كالرك للقانون بالواليات املتحدة األمر�كية.

 تقلد العديد من املناصب القيادية �� نيومونت.

مدير العمليات واملدير املا�� ��   مثلشغل مناصب قيادية  

PacifiCorp )٢٠٠٠-١٩٨٤( 

 - ا�حالية الدكتور سامو�ل والش
ر�و  –الرئيس التنفيذي للمجموعة 

 .تينتو

 ورن. ب�� التجارة من جامعة مل سب�الور�و 

. كيت��نقبرنامج زمالة �� إدارة االعمال من جامعة 

. جامعة اديث�� التجارة من  دكتوراه فخر�ة

ويس��ن �� التجارة من جامعة  دكتوراه فخر�ة

 . اس��اليا

تقلد العديد من املناصب ومن أهمها عمل كرئيس 

ر�و ورئيس تنفيذي ��  ر�و تينتو ايرون اور تنفيذي �� 

 .  تينتو األمونيوم

 ا�حالية كيشور  جانيش الدكتور 
 IIام ال اس �ابيتال فند  –مدير 

 س��وس �ابيتال بارتن� –مدير 
 ب��ل وشر�اءه –الرئيس التنفيذي 

 دكتوراه �� كيمياء ا�حيو�ة من جامعة تكساس.

زمالة ما�عد الدكتوراه �� االحياء ا�جهر�ة من 

 املعهد الهندي للعلوم.

ككب�� مسؤو��   AG Nutritionعمل �� شركة 

 رئيس قسم التكنولوجيا ا�حيو�ة ��التكنولوجيا. و�ان 

 .Dupontشركة 

كب�� و�ان  تغذية واملس��لك �� مو�سانتو ،  قطاع العمل ��  

 .خ��اء التكنولوجيا ا�حيو�ة

 - والسابقة ا�حالية *جمعة بن صا�ح بن عبدهللا األستاذ
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي 

 شركة أرام�و السعوديةل

�� العلوم السياسة من ا�جامعة  سب�الور�و 

 االمر�كية �� القاهرة و���وت.

تقلد العديد من املناصب القيادية �� شركة الز�ت 

أع�� العر�ية السعودية (أرام�و السعودية) �ان م��ا نائب  
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 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية دورة ا�جلس االسم 

لرئيس العالقات الصناعية، ونائب تنفيذي للرئيس  برنامج إدارة االعمال من جامعة هارفرد. 

 ية. لألعمال الدول

 ا�حالية التو��ىي محمد بنت نبيلة املهندسة
 –املدير التنفيذي لدائرة ال��امج 

 الديوان املل�ي

املدير التنفيذي لدائرة الطاقة واملياه �� 

 شركة نيوم 

من  الهندسة الكهر�ائية��  درجة الب�الور�وس

 .بورتالندجامعة 

 .  ون غجامعة أوريمن  هندسة ا�حاسبماجست�� 

منصب كب�� املهندس�ن بقطاع الهندسة �� شركة أرام�و 

، ومدير عاد إدارة ٢٠١٨لعام  ٢٠١٥من عام السعودية 

 .٢٠١٨إ�� عام  ٢٠٠٩املشاريع �� أرام�و من عام 

 الرئيس التنفيذي لشركة معادن والسابقة ا�حالية **بن سليمان العوه�� املهندس مساعد

الشركة  -مستشار أع�� تنفيذي 

السعودية للصناعات األساسية 

 (سابك)

�� الهندسة الكيميائية من جامعة  سب�الور�و 

 امللك فهد للب��ول واملعادن.

ماجست�� �� الهندسة الكيميائية من جامعة امللك 

 فهد للب��ول واملعادن. 

 برنامج اإلدارة املتقدمة من �لية هارفرد لألعمال.  

شركة السعودية التقلد العديد من املناصب القيادية �� 

 خرها مستشار آللصناعات األساسية (سابك) �ان 
ً
ع�� أ ا

 نائب الرئيس التنفيذي للمالية.  ذلك  وقبل ،تنفيذي

 السابقة معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان 
الهيئة امللكية ل�جبيل رئيس 

 و�نبع

النائب األع�� للمالية واالس��اتيجية 

 أرام�و السعودية.والتطو�ر �� شركة 

ب�الور�وس �� الهندسة الكيميائية من جامعة 

 امللك فهد للب��ول واملعادن.

ماجست�� �� الهندسة الكيميائية �� جامعة لوز�انا 

 �� الفييت.

بمعهد ماساشوستس ماجست�� �� إدارة األعمال 

 للتقنية.

 من األدوار القيادية �� شركة  
ً
أرام�و السعودية تقلد عددا

 �ان آخرها النائب األع�� للمالية واالس��اتيجية والتطو�ر.

 نيوملالرئيس التنفيذي  - السابقة الدكتور كالوس كالينفيلد

 ماجست�� �� إدارة األعمال من جامعة قوتنجن.

 اإلدارة االس��اتيجية من جامعة وز���ج.دكتوراه ��  

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة 

 م.٢٠١٧م و٢٠١٦أر�ونك ب�ن عامي 

 
ً
تقلد العديد من املناصب �� شركة أل�وا ح�ى ع�ن رئيسا

 للشركة ورئيس مجلس اإلدارة وذلك منذ عام 
ً
تنفيذيا

 م.٢٠١٦م وح�ى ٢٠٠٨

ب القيادية �� شركة سيمنس وتقلد العديد من املناص

 .م��ا الرئيس التنفيذي للشركة

 السابقة املهندس عبدهللا بن محمد العي�ىى 
الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة 

 لالستثمار

شركة ماسك الرئيس التنفيذي ل

 القابضة

ب�الور�وس �� الهندسة الصناعية من جامعة 

 األمر�كية.سوث��ن ميثود�ست بالواليات املتحدة 

ماجست�� �� اإلدارة الھندسیة من جامعة سوثرن  

 میثود�ست بالوالیات املتحدة األمر�كية.

رئيس مجلس إدارة شركة عبدهللا محمد العي�ىى 

 وح�ى اآلن. ١٩٨١مهندسون استشار�ون منذ عام 

 

 السابقة األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان
نائب رئيس مجلس إدارة شركة 

 العليان املالية

شركة العليان الرئيس التنفيذي ل

 املالية.

ب�الور�وس �� العلوم من جامعة �ورنيل بالوالیات 

 املتحدة األمر�كية. 

ماجست�� �� إدارة األعمال من جامعة إنديانا 

 بالوالیات املتحدة األمر�كية.

 مساعد لرئيس مجلس إدارة شركة العليان املالية.

 عة �� �ي مورغان.محللة مالية �� مجمو 
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 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية دورة ا�جلس االسم 

 
ً
 * ع�ن عضوا

ً
 م. ٢٠٢٠ يناير ٩بتار�خ للدورة السابقة مجلس اإلدارة  ��  مستقال

 
ً
 ** ع�ن عضوا

ً
 م. ٢٠٢٠ ابر�ل ١بتار�خ للدورة السابقة  مجلس اإلدارة ��  تنفيذيا

 

 من خارج مجلس اإلدارةجنة املراجعة أعضاء � .ب

 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية ال�جنة دورة  االسم 

 السابقة وا�حالية شكري بن إبراهيم األستاذ وليد 

عضو مجلس إدارة �� الشركة 

السعودية للكهر�اء، و�انو، 

 وساليك

 �� السعودية PWC �� شر�ك إداري 

ب�الور�وس �� اإلدارة الصناعية من جامعة امللك 

 فهد للب��ول واملعادن.

واملراجعة من زمالة  ا�حاسبةشهادة املهنة �� 

 .CPAا�حاسبي�ن القانوني�ن 

شهادة املهنة �� ا�حاسبة واملراجعة من زمالة 

 .SOCPAا�حاسبي�ن القانوني�ن 

مجموعة  ، و أور��ون أس��الياعضو مجلس إدارة �� 

 ، وا�حك��.املتبو��

 

 ا�حالية األستاذ مايك �شا�غ
رئيس قسم املراجعة الداخلية �� 

 صندوق االستثمارات العامة

�� شركة  واالل��ام رئيس ا�خاطر

Prudential Indonesia  و رئيس

 Prudential Asiaاملراجعة الداخلية ��

جامعة من  هندسة أنظمة ط��ان ب�الور�وس

 .ساو��امبتون 

م من ١٩٩٥تأهيل م�ي �� ا�حاسبة القانونية 

 .وو�لزمعهد ا�حاسب�ن القانوني�ن �� إنجل��ا 

معهد م ١٩٩٥تأهيل م�ي �� ا�حاسبة القانونية 

 .هونج �ونج للمحاسب�ن القانوني�ن املعتمدين

بما �� ذلك  القطاع املا��شغل عدة مناصب قيادية �� 

CIA for Prudential Asia   واملدير العام ورئيس التدقيق ،

-دو�تشھبنك �� بنك بار�ل�� آسيا ، ومدير التدقيق �� 

 .أورو�ا

 مستشار السابقة السنا�ي بن حمد املهندس خالد 

 من الوظائف اإلدار�ة 
ً
تقلد عددا

 
ً
والهندسية، �ان آخرها مستشارا

 ع�� إمدادات الغاز و�سع��ه 
ً
ومشرفا

والصناعة وال��وة بوزارة الطاقة 

 .املعدنية

ب�الور�وس �� الهندسة املدنية من �لية سانت 

 مارتن.

 ماجست�� �� الهندسة املدنية من جامعة �ولورادو.

تقلد العديد من املناصب �� اإلدارة الهندسية، و�دارة 

 الصيانة والتشغيل �� شركة أرام�و.

 

 اإلدارة التنفيذية .ج
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 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية االسم 

 الرئيس التنفيذي لشركة معادن *بن سليمان العوه�� املهندس مساعد
الشركة السعودية  -مستشار أع�� تنفيذي 

 للصناعات األساسية (سابك)

�� الهندسة الكيميائية من جامعة امللك فهد  سب�الور�و 

 للب��ول واملعادن.

ماجست�� �� الهندسة الكيميائية من جامعة امللك فهد 

 للب��ول واملعادن. 

 برنامج اإلدارة املتقدمة من �لية هارفرد لألعمال.  

شركة السعودية التقلد العديد من املناصب القيادية �� 

اخرها مستشار اع��  للصناعات األساسية (سابك) �ان

 تنفيذي و قبلھ نائب الرئيس التنفيذي للمالية.  

 - **األستاذ دار�ن كريستوفر ديفيس
الرئيس التنفيذي وكب�� املدراء التنفيذي�ن 

 ) لشركة معادن.(امل�لف

 �� القطاع املصر��، تركزت خ��تھ خاللها ��  ٢٠ ب�الور�وس �� إدارة األعمال من جامعة أوس�ن.
ً
األعمال عاما

املرتبطة بقطاعات املوارد الطبيعية والطاقة، و�متلك خ��ات 

م  ع��  ١٩٩٩عملية طو�لة �� أسواق الشرق األوسط منذ عام 

مشاريع االندماج واالستحواذ، واالستشارات االس��اتيجية 

 والقروض و�عادة هي�ل��ا وتمو�ل املشاريع.

 األع�� للمالية واملدير املا��نائب الرئيس  ا�خطاف صا�ح بن خالداألستاذ 
شركة الفانا القابضة لالرئيس التنفيذي 

 لالستثمار

 ب�الور�وس �� ا�حاسبة من جامعة امللك سعود.

دبلوم االقتصاد التطبيقي من ا�جامعة االمر�كية �� 

 واشنطن.

 جست�� �� املالية وا�حاسبة من جامعة �ولورادو. ما

 

القيادية م��ا منصب الرئيس قلد العديد من املناصب ت

التنفيذي �� شركة الفانا القابضة لالستثمار ومنصب الرئيس 

التنفيذي والعضو املنتدب �� شركة نومورا العر�ية 

السعودية، كما أنھ تقلد منصب املدير املا�� �� السوق املالية 

، منصب مدير عمليات االستثمار امل�لف �� (تداول)  السعودية

عر�ي السعودي، كما أنھ عمل �� املؤسسة مؤسسة النقد ال

 .الدولية لضمان االستثمار (أحد مجموعات البنك الدو��)

 نائب الرئيس األع�� لأللومنيوم املهندس ر�اض بن سعد النصار

نائب الرئيس ل�خدمات املوحدة ونائب 

 الرئيس إلدارة املشاريع والهندسة.

رئيس شركة معادن لألملنيوم. وشركة  

 معادن للبوكسايت واأللومينا.

ب�الور�وس �� الهندسة الكهر�ائية من جامعة امللك فهد 

 للب��ول واملعادن.

 ملشروع �� 
ً
عمل �� هندسة املشاريع �� شركة (شرق)، ومديرا

شركة (ساف�و)، كما عمل مدير إدارة التصميم واملشاريع 

 للتخطيط والهندسة و�د
ً
 عاما

ً
ارة شركة (مرافق)، وكذلك مديرا

املشاريع �� هيئة الر�ط الكهر�ائي لدول مجلس التعاون 

 ا�خلي��.

 املهندس عبدالعز�ز بن عسكر ا�حر�ي 
التنفيذي ل�خدمات املش��كة الرئيس نائب 

 واألمن

نائب الرئيس لألمن الصنا�� وا�خدمات 

 املساندة.

ب�الور�وس العلوم �� الهندسة الكيميائية من جامعة 

 امللك سعود بالر�اض. 

 برنامج اإلدارة والقيادة املتقدم من جامعة أكسفورد.

 للعمليات والتنقية لشركة ساف�و التا�عة 
ً
 عاما

ً
عمل مديرا

 من ٢٠٠٧لشركة سابك لف��ة امتدت ح�ى عام 
ً
م، تقلد عددا

 من عضو�ات املناصب اإلدار�ة �� شركة 
ً
معادن وشغل عددا

مجالس املدير�ن لشر�ا��ا التا�عة. رئيس مجلس إدارة (مجلس 

تطو�ر الشباب السعودي و�رامج املشاركة) وعضو مجلس 

 مدينة ا�جبيل.

 نائب الرئيس األع�� لرأس املال البشري  األستاذ إبراهيم بن محمد العامر
نائب وز�ر التجارة واالستثمار ل�خدمات 

 كةاملش�� 

ب�الور�وس �� إدارة األعمال من جامعة محمد بن سعود 

م، ماجست�� �� إدارة األعمال  ١٩٩٤اإلسالمية عام 

)MBA) من جامعة (Hull.اململكة املتحدة �� ( 

و�ان آخرها نائب وز�ر  ،عمل �� العديد من املناصب القيادية

التجارة واالستثمار ل�خدمات املش��كة، كما عمل نائب للرئيس 

للموارد البشر�ة �� مجموعة ا�حبيب الطبية، ونائب الرئيس 

 للموارد البشر�ة �� شركة العثيم القابضة.
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 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية االسم 

 مد�ي الع�� بن املهندس حسن 
لفوسفات واملعادن لنائب الرئيس األع�� 

 الصناعية.
 شركة معادن للفوسفات.رئيس 

ب�الور�وس �� علوم الهندسة املي�انيكية (اإلنتاج) من 

 جامعة امللك عبد العز�ز بجدة.

 ألعمال البوليمرات البو�� أثيل�ن 
ً
عمل �� شركة سابك مديرا

 أع��  ٢٠١٠)، وانضم ملعادن منذ عام PETت��يفاليت (
ً
مديرا

، عّ�ن ٢٠١٦عام للتخطيط االس��اتي�� وتطو�ر األعمال. و�� 

 لشركة معادن للفوسفات، وتو�� منصب نائب الرئيس 
ً
رئيسا

األع�� لوحدة أعمال الفوسفات االس��اتيجية، وشغل 

 عضو�ات �جالس املدير�ن لشر�ات معادن التا�عة.

 األستاذ ديفيد شومر
نائب الرئيس األع�� للذهب ومعادن 

 األساس.

 نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي

 للعمليات �� شركة نيومونت للتعدين.

ب�الور�وس �� التمو�ل من جامعة ر�جيس، بالواليات 

 املتحدة األمر�كية.

 من املناصب القيادية �� شركة نيومونت للتعدين، 
ً
تقلد عددا

قاد أعمال الشركة ف��ا ملشاريع رئيسية وشغل مناصب 

 التنفيذي للعمليات.تنفيذية �� الشركة ح�ى عّ�ن نائب للرئيس  

 املهندس خالد بن سليمان العوه��
االس��اتيجية  نائب الرئيس األع�� للشؤون

 .املؤس�ىي والتواصلللشركة 

 نائب الرئيس لالس��اتيجية والتطو�ر .

 ألملنيوم .لنائب الرئيس 

ب�الور�وس �� الهندسة املي�انيكية من جامعة امللك فهد 

 للب��ول واملعادن

عمل �� مكتب إدارة املشاريع �� برنامج التوازن االقتصادي 

 السعودي 

 �� وزارة الطاقة والصناعة وال��وة املعدنية.
ً
 ومستشارا

 ونائب رئيس ال��نامج الوط�ي لتطو�ر التجمعات الصناعية، 

) CRAI�شارلز ر�فر أسوشيات الدولية ( ونائب رئيس بيت 

 لها �� اململكة وا�خليج.  اإلداري لالستشارات عّ�ن مديرها 

 م.  ٢٠٢٠ أبر�ل ١تار�خ ب  *انضم للعمل �� الشركة 

 . م٢٠٢٠ مارس ٣١استقال من الشركة ��  **

    

 

 �� مجالس إدار��ا ا�حالية والسابقة أو من  و أأسماء الشر�ات داخل اململكة  .٣
ً
خارجها ال�ي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 مدير��ا.

 العضو اسم 
 عضو�ة مجالس اإلدارة خارج اململكة عضو�ة مجالس اإلدارة داخل اململكة

 السابقة ا�حالية السابقة ا�حالية

 معا�� األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

رئيس ،  رئيس مجلس إدارة شركة أرام�و السعودية

رئيس ، مجلس إدارة شركة سنابل لالستثمار

نائب رئيس ، االستثمار�ةمجلس إدارة شركة نون 

نائب ، مجلس إدارة شركة تطو�ر وسط الر�اض

عضو ، روشن العقار�ةرئيس مجلس إدارة شركة 

عضو مجلس إدارة ، مجلس إدارة شركة نيوم

عضو مجلس إدارة ، شركة البحر األحمر للتطو�ر

، رئيس مجلس إدارة شركة تطو�ر مركز امللك عبد هللا املا��

 ).تداول (عضو مجلس إدارة شركة السوق املالية و 

عضو مجلس ، أو�ر عضو مجلس إدارة شركة

 .إدارة شركة أرم ا�حدودة

 عضو مجلس إدارة مجموعة سوفت بنك 



 

    
م٢٠٢٠تقر�ر مجلس اإلدارة للعام املا��  | 9     

 العضو اسم 
 عضو�ة مجالس اإلدارة خارج اململكة عضو�ة مجالس اإلدارة داخل اململكة

 السابقة ا�حالية السابقة ا�حالية

 القديةشركة عضو مجلس إدارة ، آماالشركة 

عودية عضو مجلس إدارة الشركة الس، لالستثمار

 ."سايت"  لتقنية املعلومات

 ا�جر�وعالدكتور عبدالعز�ز بن صا�ح 

أميانتيت العر�ية السعودية، شركة أرام�و السعودية،  شركة ا�خليج للكيماو�ات والز�وت الصناعية.

البالد �اتاليست، بنك الر�اض، الشركة السعودية 

لصناعة الورق، الشركة املتحدة لز�وت الت�حيم، شركة 

 .فيلبس لإلنارة العر�ية السعودية

- - 

 عبدالرحمن القو�ز معا�� األستاذ سليمان بن 

ا�جموعة السعودية ، شركة اتحاد االتصاالت

، شركة حصانة لالستثمار، لالستثمار الصنا��

  .شركة أعمال املستقبلو 

شركة العاملية ، شركة التصنيع الوطنية، شركة زجاج

 .شركة آجل للتمو�ل التأج��ي ، للتأم�ن

 

- 

قطاع أفر�قيا وجنوب ، شركة ماس���ارد العاملية

 شركة اتحاد رو�ال أند صن للتأم�ن ،غرب آسيا

 معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر 
 - - بنك ا�خليج الدو��. الشركة السعودية للنقل ا�جما�� (سابت�و).

 القحطا�ي  الدكتور محمد بن يحيى 

التجارة الثنائية األمر�كية  أرام�و للتجارة، غرفة

شركة  ، شركة مدينة الطاقة للتطو�ر، العر�ية

، مصفاة أرام�و السعودية ا�جبيل (ساسرف)

مجلس اإلشراف �جامعة امللك فهد للب��ول 

ا�جلس االستشاري لشركة وادي ، واملعادن

أرام�و السعودية لتقنية ، الظهران للتقنية

الشراكة ب�ن أرام�و التنقيب واإلنتاج، �جنة 

 السعودية وجامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية،

 االتحاد ا�خلي�� للب��وكيماو�ات والكيماو�ات.  

ا�جمعية ، الشركة العر�ية ل�جيوف��يقا واملساحة ا�حدودة

حفر  مجلس اإلشراف �جامعة، الدولية ملهند�ىي الب��ول

 الباطن.

 شركة أرام�و ل�خدمات  PRefChemشركة موتيفا ا�حدودة، 

 - - األستاذ ر�تشارد أو�راين
اكسل للطاقة، بر�تيوم ريسورسز اينك، شركة 

 مواد فول�ان
- 

 - - الدكتور سامو�ل والش
اند �و، شركة قولد، مجلس اس��اليا ميتسوي 

 للفنون، ب��ث منت.

 ر�و تينتو، سيفن ويست ميديا

 - - كيشور  جانيش الدكتور 

، قر�ناليت بيوساينسشركة نابيق�ن، شركة 

شركة كنسيومر ف��كس، شركة امفورا، شركة 

 MGC ،MynvAXموق�ن، 

- 

 جمعة بن صا�ح بن عبدهللا األستاذ
حصانة شركة البنك السعودي لالستثمار، 

 .للصناعة الزامل شركة، االستثمار�ة

 ا�جو�ة العر�ية السعوديةاملؤسسة العامة ل�خطوط 
 هيوس�ن تكساس –شركة هاليب��تون األمر�كية  -
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 العضو اسم 
 عضو�ة مجالس اإلدارة خارج اململكة عضو�ة مجالس اإلدارة داخل اململكة

 السابقة ا�حالية السابقة ا�حالية

 التو��ىي محمد بنت نبيلة املهندسة
 - - -  جامعة دار ا�حكمة، الهيئة السعودية للمهندس�ن

 بن سليمان العوه�� املهندس مساعد

للب��وكيماو�ات شركة مرافق، الشركة السعودية  شركة الوطنية للصناعات

(صدف)، الشركة السعودية األورو�ية للب��وكيماو�ات 

(ابن زهر)، شركة ميثانول الوطنية (ابن سينا)، الشركة 

)، الشركة رالعر�ية السعودية لالستثمارات الصناعية (دس

السعودية للميثاكر�الت (ساماك)، الشركة العر�ية 

 .للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا)، شركة أراس�و

- - 

 معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان 

ال�جنة االدار�ة وال�جنة املركز�ة أرام�و، مجلس 

-االس��اتيجيات و�جنة التطو�ر والتنظيم اإلداري 

أرام�و، -أرام�و، رئيس �جنة مراجعة ا�خدمات

رئيس مجلس إدارة أرام�و للتجارة، رئيس مجلس 

إدارة شركة ينبع أرام�و سنيو�ك للتكر�ر 

 (ياسرف)، عضو ال�جنة االستشار�ة ل�لية اإلدارة

الصناعية جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن، 

 ). S-OILشركة أس ( 

رئيس مجلس إدارة شركة أرام�و السعودية مو�ييل 

عضو مجلس إدارة شركة التعدين ، ا�حدود (سامرف)

 .العر�ية السعودية (معادن)

  رئيس مجلس إدارة شركة جونز هو�كن� أرام�و

 للرعاية الطبية.

- 

 - - كالينفيلدالدكتور كالوس 

إلفيشن  ٢، �ي Fero Labsف��وال�س 

K2Elevation 

 Morgan)، مورغن ستان�� ( Bayer AGباير (

Stanley) هيوليت با�ارد ،(Heweltte 

Packard.( 

 املهندس عبدهللا بن محمد العي�ىى 

بنك الر�اض (رئیس مجلس اإلدارة)، الشركة  

، شركة  )سابك  (السعودیة للصناعات األساسیة

دور للضیافة (رئیس مجلس اإلدارة)، شركة اتحاد 

 . االتصاالت "مو�ای��" (نائب رئیس مجلس اإلدارة)

شركة اسمنت  ،  شركة التعدین العر�یة السعودیة (معادن)

العر�ية ( رئيس مجلس اإلدارة)، شركة جدوى لالستثمار، 

الشركة السعودية للفنادق واملناطق السیاحیة، الشركة 

الطبیة (رئيس مجلس اإلدارة)، شركة  الوطنية للرعایة

صناعة منتجات األسمنت (رئیس مجلس اإلدارة)، مدارس 

امللك فیصل، الشركة الوطنیة لنقل الكیماو�ات، الشركة 

 الوطنیة للنقل البحري.

 Clariant AGشركة 

- 

 األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان

، رئيس مجلس  Schlumbergerشركة شلم��ج�� 

 .إدارة البنك السعودي ال��يطا�ي (ساب)

رئيس مجلس إدارة شركة العليان السعودية القابضة، 

نائب رئيس مجلس إدارة البنك األول، نائب رئيس مجلس 

شركة التعدين العر�ية ، إدارة شركة العليان املالية

 .السعودية (معادن)

بنك أوف أليانز أس أي، ماكن�ي وشر�اه،  Schlumbergerشركة شلم��ج�� 

 أم���ام��يل لنش، بنك أكبانك ال���ي.
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تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ ع�� النحو اآل�ي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي، عضو مجلس  .٤

 إدارة مستقل.

 صفة العضو�ة اسم العضو 

 غ�� تنفيذي معا�� األستاذ ياسر بن عثمان الرميان .١

 مستقل   عبدالعز�ز بن صا�ح ا�جر�وعالدكتور  .٢

 مستقل   * معا�� األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القو�ز .٣

 غ�� تنفيذي معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر  .٤

 غ�� تنفيذي القحطا�ي  الدكتور محمد بن يحيى  .٥

 غ�� تنفيذي األستاذ ر�تشارد أو�راين .٦

 غ�� تنفيذي الدكتور سامو�ل والش .٧

 غ�� تنفيذي جانيش كيشور الدكتور  .٨

 مستقل  األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة .٩

 مستقل  التو��ىي املهندسة نبيلة بنت محمد .١٠

 تنفيذي بن سليمان العوه�� املهندس مساعد .١١

 غ�� تنفيذي **معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان  .١٢

 غ�� تنفيذي **الدكتور كالوس كالينفيلد .١٣

 مستقل  **عبدهللا بن محمد العي�ىى املهندس  .١٤

 مستقل  **األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان  .١٥
 غ�� تنفيذي*

ً
 ع�ن عضوا

ً
 �� الدورة ا�حالية ا

ً
 مستقال

ً
 . �� الدورة السابقة، وعضوا

 م. ٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٤بتار�خ العضو�ة  ** ان��ت 

  – التنفيذي�ن غ��  و�خاصة –اإلجراءات ال�ي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ  .٥
ً
 حيال وم�حوظا��م املساهم�ن بمق��حات علما

 .وأدا��ا الشركة

 قّد 
ً
الشركة وأدا��ا، كما عرضت  وما يتعلق باالستفسارات واملق��حات واملالحظات حيال الشركة، سهم تداول عن املساهم�ن وحركة  مت اإلدارة التنفيذية تقر�را

 يحتوي ع�� �افة املعلومات الالزمة عن �شاط املستثمر�ن
ً
 سنو�ا

ً
وما يتعلق �سهم الشركة وحركتھ، وأف�حت الشركة    ، اإلدارة التنفيذية ع�� مجلس اإلدارة تقر�را
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وتنشر ذلك �� موقعها اإللك��و�ي، وال توجد اق��احات أو مالحظات ، امة ا�جهات الرقابية ال�ي تردها خالل اجتماع ا�جمعية الع أو / وعن �افة أسئلة املساهم�ن 

ف�ح عنھ. 
ُ
 للمساهم�ن حيال الشركة وأدا��ا خالف ما أ

امل�افآت، مع ذكر أسماء ال�جان ورؤسا��ا و وصف مختصر الختصاصات ال�جان ومهامها، مثل: �جنة املراجعة، و�جنة ال��شيحات  .٦

 .وتوار�خ ا�عقادها و�يانات ا�حضور لألعضاء ل�ل اجتماعوأعضا��ا وعدد اجتماعا��ا 

 إلطار العام ل�حوكمة املقر من ا�جمعية الع
ً
 ھ ، يحق �جلس اإلدارة �شكيل �جان منبثقة عنامةوفقا

ً
ذات صالحيات محددة مو�حة �� الئحة عملها. و�نبثق حاليا

حات وامل�افآت، وال�جنة التنفيذية، و�جنة السالمة واالستدامة. ول�ل �جنة صالحي��ا املو�حة ��  من مجلس اإلدارة ال�جان التالية: �جنة املراجعة، و�جنة ال��شي

 
َ
عن س�� أعمالها للمجلس �� الوقت املناسب.  �جلس اإلدارة الئحة عملها ال�ي تحدد املهام املو�لة لها، ومد��ا، و�جراءات عملها. وع�� �ل �جنة أن تقدم تقر�را

 مجلس اإلدارة �� تنفيذ مهامھ ومسؤوليتھ ع�� نحو فعال.   و�ساعد تلك ال�جان

       �جنة املراجعة
 

 

 اسم العضو 
 * الدورة

٤ ٣ ٢ ١ 
 ا�جموع

 م٠٤/١١/٢٠٢٠ م٢٣/٠٧/٢٠٢٠ م٣٠/٠٤/٢٠٢٠ م٢٨/٠١/٢٠٢٠

) القو�زاألستاذ سليمان بن عبدالرحمن  معا��
ً
 ١/١     ا�حالية (رئيسا

 ١/١     ا�حالية املديفر املهندس خالد بن صا�ح  معا��

 ١/١     ا�حالية  شاينغمايك  األستاذ

 ٤/٤     السابقة وا�حالية شكري  إبراهيم بن وليد األستاذ

) املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان  معا��
ً
 ٣/٣     السابقة (رئيسا

 ٣/٣     السابقة  أو�راينر�تشارد  األستاذ

 ٣/٣     السابقة السنا�ي خالد بن حمد  املهندس

 .٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٥، و�دأت الدورة ا�حالية �� ٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٤* ان��ت الدورة السابقة بتار�خ 

 :�ياآل ومن أبرز مهام �جنة املراجعة 

 دراسة السياسات ا�حاسبية ال�ي تتبناها الشركة.  -

 الداخلية بالشركة؛ لضمان تحقيق الكفاءة �� أداء األ�شطة واملهام ال�ي ي�لفها ��ا مجلس اإلدارة. اإلشراف ع�� إدارة املراجعة  -

 التار�خ
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ديد أ�عا��م،  مراجعة خطة و�جراءات وتقار�ر املراجعة الداخلية، ورفع التوصيات �جلس اإلدارة �شأن �عي�ن أو إ��اء خدمات ا�حاسب�ن القانوني�ن وتح -

 قاللي��م أثناء تقديم التوصيات. مع األخذ �ع�ن االعتبار است 

عة مالحظات  متا�عة أعمال ا�حاسب�ن القانوني�ن واعتماد أي أ�شطة خارج نطاق أعمال املراجعة املو�لة إل��م أثناء قيامهم بأعمال املراجعة، ومراج -

 ا�حاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية.

�ا، واملهام املو�لة إل��ا، ومد��ا، وأسلوب عملها، كما يمكن االطالع ع�� الالئحة من خالل ز�ارة  تو�ح الئحة �جنة املراجعة تفاصيل عمل ال�جنة وصالحيا� -

 موقع الشركة اإللك��و�ي.

 

         وامل�افآت ال��شيحات �جنة

 

 اسم العضو 
 * الدورة

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ا�جموع

 م١٤/١٢/٢٠٢٠ م١٧/٠٩/٢٠٢٠ م٠٤/٠٦/٢٠٢٠ م١٨/٠٢/٢٠٢٠ م١٦/٠٢/٢٠٢٠ م٣٠/٠١/٢٠٢٠

)  الدكتور عبدالعز�ز بن صا�ح ا�جر�وع
ً
 ١/١       ا�حالية (رئيسا

 ١/١       ا�حالية أو�راينر�تشارد  ألستاذا

 ١/١       ا�حالية الدكتور سامو�ل والش 

 ٦/٦       السابقة وا�حالية األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة 

 ٥/٥       السابقة الدكتور كالوس كالينفيلد

) العي�ىى  محمد بن عبدهللا املهندس
ً
 ٥/٥       السابقة (رئيسا

 ٥/٥       السابقة األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان

 .٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٥، و�دأت الدورة ا�حالية �� ٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٤* ان��ت الدورة السابقة بتار�خ 

 : �ياآلومن أبرز مهام �جنة امل�افآت وال��شيحات  

�ة ا�جلس،  املراجعة السنو�ة للمهارات والقدرات وخ��ات العمل املطلو�ة؛ لتعز�ز قدرات مجلس اإلدارة، واملساعدة �� اختيار وتأهيل املر�ح�ن لعضو  -

 بتحديد جوانب القوة والضعف �� ا�جلس واق��اح معا�جة أي قصور.و�عداد خطة التعاقب طو�لة األجل عند الضرورة. كما تقوم ال�جنة 

  التأكد �ش�ل سنوي من استقاللية األعضاء املستقل�ن، ومن وجود أو عدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة شركة  -

 أخرى. 

 �ش�ل سنوي.  رة التنفيذية لإلدااألسهم)  -البدالت    –مراجعة واعتماد �امل التعو�ضات (الرواتب  -

 التار�خ
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اف التقييم (بما  املراجعة واملوافقة ع��: سياسات و�جراءات املوارد البشر�ة، و�رامج التطو�ر اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذي�ن، وأهد -

 ف��ا مؤشرات األداء) الواجب تحقيقها ضمن امل�افآت و�رامج التحف��. 

كما يمكن االطالع ع�� الالئحة من  ،  امل�افآت تفاصيل عمل ال�جنة وصالحيا��ا، واملهام املو�لة لها، ومد��ا، وأسلوب عملهاتو�ح الئحة �جنة ال��شيحات و  -

 خالل ز�ارة موقع الشركة اإللك��و�ي.

 

        التنفيذية ال�جنة

 

 اسم العضو 
 * الدورة

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ا�جموع

 م٠١/١٢/٢٠٢٠ م١٥/١١/٢٠٢٠ م٠٩/٠٨/٢٠٢٠ م٠٤/٠٥/٢٠٢٠ م١٦/٠٢/٢٠٢٠

) األستاذ ر�تشارد أو�راين
ً
 ٥/٥      يةالسابقة وا�حال (رئيسا

 ٢/٢      ا�حالية القحطا�ي  لدكتور محمد بن يحيى ا

 ٢/٢      ا�حالية الدكتور سامو�ل والش

 ٢/٢      ا�حالية التو��ىي املهندسة نبيلة بنت محمد

 ٢/٢      ا�حالية املهندس مساعد بن سليمان العوه��

 ٣/٣      السابقة معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان 

 ٣/٣      السابقة معا�� األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القو�ز 

 ٣/٣      السابقة معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر 

 ٣/٣      السابقة كالينفيلدالدكتور كالوس 

 .٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٥، و�دأت الدورة ا�حالية �� ٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٤* ان��ت الدورة السابقة بتار�خ 

 : �ياآلومن أبرز مهام ال�جنة التنفيذية  

 مراجعة اس��اتيجيات وأهداف الشركة، وتقديم توصيا��ا للمجلس ��ذا ا�خصوص. -

 املوظف�ن التشغيلية واملوازنات التشغيلية والرأسمالية. مراجعة موازنة  -

 .مراجعة خطط األعمال والعمليات وا�خطط املالية املق��حة، وتقديم توصيا��ا للمجلس ��ذا ا�خصوص -

 . اإلشراف واستالم التقار�ر حول تنفيذ واكتمال املشاريع واألعمال التوسعية -

 .و�ضاتوسياسات التع ياسات واإلجراءات ا�حاسبية سياسات العمل �� الشركة فيما عدا الس  اعتماد -

 التار�خ
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ئحة من خالل  تو�ح الئحة ال�جنة التنفيذية تفاصيل عمل ال�جنة وصالحيا��ا، واملهام املو�لة لها، ومد��ا، وأسلوب عملها، كما يمكن االطالع ع�� الال  -

 .ز�ارة موقع الشركة االلك��و�ي

 

       واالستدامة السالمة �جنة

 

 اسم العضو 
 * الدورة

٤ ٣ ٢ ١ 
 ا�جموع

 م١٣/١٢/٢٠٢٠ م٣٠/٠٩/٢٠٢٠ م١٤/٠٦/٢٠٢٠ م٣٠/٠١/٢٠٢٠

 (
ً
 ١/١     ا�حالية األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة (رئيسا

 ١/١     ا�حالية الدكتور محمد بن يحيى القحطا�ي 

 ١/١     ا�حالية الدكتور جانيش كيشور 

 ١/١     ا�حالية املهندسة نبيلة بنت محمد التو��ىي

)األستاذ ر�تشارد أو�راين 
ً
 ١/٣  - -  السابقة (رئيسا

 ٣\٣     السابقة معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان 

 ٣\٣     السابقة معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر 

 .٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٥، و�دأت الدورة ا�حالية �� ٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٤* ان��ت الدورة السابقة بتار�خ 

 :  �ياآلومن أبرز مهام �جنة السالمة واالستدامة 

وأداء الشركة �� مجاالت السالمة وال�حة والبيئة واالستدامة،   ،مساعدة مجلس اإلدارة لإلشراف ع�� االس��اتيجيات والسياسات والعمليات اإلدار�ة -

 وا�حد من ا�خسائر الناتجة عن إصابات املوظف�ن واملقاول�ن. 

مع �عز�ز قيم  تقوم ال�جنة بتقديم التوجيھ واملشورة لإلدارة التنفيذية �شأن التحسينات ع�� مبادرات الشركة وسياسا��ا وممارسا��ا لضمان االل��ام،  -

 ركة �� مجاالت األمن وال�حة والسالمة واالستدامة. الش

 .اإلدارة التنفيذية� كفاءة تنفيذها من قبل مراجعة السياسات واللوائح املتعلقة بالسالمة وال�حة والبيئة واالستدامة، واإلشراف ع� -

ومد��ا، وأسلوب عملها، كما يمكن االطالع ع�� الالئحة من   تو�ح الئحة �جنة السالمة واالستدامة تفاصيل عمل ال�جنة وصالحيا��ا، واملهام املو�لة لها، -

 خالل ز�ارة موقع الشركة اإللك��و�ي.

 التار�خ
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حيثما ينطبق، الوسائل ال�ي اعتمد عل��ا مجلس اإلدارة �� تقييم أدائھ وأداء �جانھ وأعضائھ، وا�جهة ا�خارجية ال�ي قامت بالتقييم  .٧

 .وعالق��ا بالشركة

 ملا طرأ من �غي��ات ع�� عضو�ة  ٢٠٢٠خالل العام املا��  و�جانھ جراء تقييم ألداء ا�جلس إل �جنة ال��شيحات وامل�افآت أحد بيوت ا�خ��ة املستقلة  �لفت
ً
م، ونظرا

مجلس اإلدارة وال�ي من شأ��ا �عز�ز  إ��ا  التقييم وترفع توصيا��إجراءات ا�جلس، فقد رأت ال�جنة إرجاء أعمال التقييم ملطلع العام املا�� القادم، بحيث �ستكمل 

 القادمة. األشهر أداء وفعالية ا�جلس و�جانھ خالل 

 ملا هو منصوص �� املادة .٨
ً
 من الئحة حوكمة الشر�ات. )٩٣( اإلفصاح عن م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 سياسة م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 ألح�ام نظام 
ً
 أو بدل حضور عن ا�جلسات أو مزايا عينية أو   –نظ�� عضو���م �� ا�جلس  –ت�ون م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة الشر�ات وفقا

ً
 معينا

ً
مبلغا

يھ عضو مجلس اإلدارة من  �سبة معينة من صا�� األر�اح، و�جوز ا�جمع ب�ن اثن�ن أو أك�� من هذه املزايا. و�� جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عل 

نظام ولوائحھ وفق الضوابط ال�ي تضعها ا�جهات ا�ختصة. و�جب أن �شتمل تقر�ر مجلس  الم�افآت ومزايا مالية أو عينية املبلغ ا�حدد وفق ما نص عليھ 

ن م�افآت و�دل مصروفات وغ�� ذلك من املزايا.  ا�جمعية العامة ع�� بيان شامل ل�ل ما حصل عليھ أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية م  إ�� اإلدارة 

�حضور اجتماعات  وأن �شتمل كذلك ع�� بيان ما قبضھ أعضاء ا�جلس بوصفهم عامل�ن أو إدار��ن أو ما قبضوه نظ�� أعمال فنية أو إدار�ة أو استشارات 

 ع�� بيان �عدد جلسات ا�جلس وعدد ا�جلسات ال�ي حضرها �ل عال�جان  
ً
ضو من تار�خ آخر اجتماع ل�جمعية العامة و�و�ح تقر�ر مجلس  وأن �شتمل أيضا

 اإلدارة املبالغ ا�حددة لتلك التعو�ضات.
 

 سياسة م�افآت أعمال ال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة .ب

 م�افآت أعضاء �جنة املراجعة 

 لآل�ي:�جنة املراجعة  عمل الئحةحددت 
ً
 م�افأة أعضاء ال�جنة وفقا

 ثالثة آالف ر�ال عن االجتماع الواحد.  ٣٠٠٠اجتماعات بمبلغ بدل حضور   .١
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 .مائة ألف ر�ال تصرف ل�ل عضو �� ال�جنة من غ�� أعضاء ا�جلس ١٠٠م�افأة سنو�ة قدرها  .٢

 ملا جاء �� دليل مجلس اإلدارة .٣
ً
لتعو�ضات ا�خصصة  و�جوز للمجلس �عديل امل�افآت وا  ،ت�ون م�افأة عضو ال�جنة الذي �شغل عضو�ة مجلس اإلدارة، وفقا

 ألعضاء ا�جلس �� أي وقت يراه ع�� أن �علن عن التغي�� حسبما تقت�ىي األنظمة ذات الصلة.

 م�افآت أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

 لآل�ي:عمل الئحة حددت 
ً
 �جنة ال��شيحات وامل�افآت م�افأة أعضاء ال�جنة وفقا

 ر�ال عن االجتماع الواحد. ثالثة آالف  ٣٠٠٠بدل حضور اجتماعات بمبلغ  .١

 .مائة ألف ر�ال تصرف ل�ل عضو �� ال�جنة من غ�� أعضاء ا�جلس ١٠٠م�افأة سنو�ة قدرها  .٢

 ملا جاء �� دليل مجلس اإلدارة و�جوز للمجلس �عديل امل�افآت والتعو�ضا .٣
ً
ت ا�خصصة  ت�ون م�افأة عضو ال�جنة الذي �شغل عضو�ة مجلس اإلدارة، وفقا

 � أي وقت يراه ع�� أن �علن عن التغي�� حسبما تقت�ىي األنظمة ذات الصلة.ألعضاء ا�جلس �

 م�افآت أعضاء ال�جنة التنفيذية

 لآل�ي:حددت 
ً
 الئحة ال�جنة التنفيذية م�افأة أعضاء ال�جنة وفقا

 يحق ل�ل عضو من أعضاء ال�جنة ا�حصول ع�� امل�افآت التالية: .١

 .عن �ل جلسة بمبلغ بدل حضور  .أ 

 .سنو�ةم�افأة  .ب

 ا�جمعية العامة عن التعو�ضات وغ��ها من املبالغ املدفوعة ألعضاء ال�جنة.   إ��يجب أن تف�ح تقار�ر مجلس اإلدارة املقدمة  .٢

 م�افآت أعضاء �جنة السالمة واالستدامة 

 لآل�ي:  ةم�افأ�جنة السالمة واالستدامة   عمل الئحةحددت 
ً
 أعضاء ال�جنة وفقا

 ة ا�حصول ع�� التعو�ض أدناه:يحق ل�ل عضو من أعضاء ال�جن .١

 .ثالثة آالف ر�ال عن االجتماع الواحد ٣٠٠٠بدل حضور اجتماعات بمبلغ  . عن �ل جلسة بدل حضور  .أ 

عامل�ن أو إدار��ن أو  بصف��م  ا�جمعية العامة عن التعو�ضات وغ��ها من املبالغ املدفوعة ألعضاء ال�جنة  إ��يجب أن تف�ح تقار�ر مجلس اإلدارة املقدمة  .٢

 .ما قبضوه نظ�� أعمال فنية أو إدار�ة أو استشارات
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�جنة   إ��ياسات املعتمدة ورفعها تقوم األمانة العامة �جلس اإلدارة باحتساب امل�افآت املستحقة �جلس اإلدارة وال�جان املنبثقة وفق االتفاقيات والس

وتف�ح الشركة �� تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي عن املبالغ املدفوعة حسب التعليمات ذات الصلة، ع�� أن   ،ال��شيحات وامل�افآت ال�ي تقر تلك امل�افآت

ي انحرافات  توافق ا�جمعية العامة ع�� إقرار تلك امل�افآت والتعو�ضات. وقد احتسبت امل�افآت والتعو�ضات بناء ع�� السياسات املعتمدة، وال توجد أ 

 جوهر�ة عن تلك السياسات. 
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م٢٠٢٠د�سم��  ٣١فاصيل امل�افآت والتعو�ضات املستحقة ألعضاء مجلس إدارة الشركة وال�جان املنبثقة للعام املا�� املنت�ي �� ت  
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: األعضاء املستقل�ن
ً
 أوال

 الدكتور عبدالعز�ز بن صا�ح ا�جر�وع ٤٦٬٤٤٨.١٠ ٦٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠    ٥٥٬٤٤٨.١٠         
 معا�� األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القو�ز  ٢٥٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠    ٢٨٠٬٠٠٠         
*األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة ٢٤٤٬٥٣٥.٥٠ ١٥٬٠٠٠ ٢١٬٠٠٠    ٢٨٠٬٥٣٥.٥٠           
 املهندسة نبيلة بنت محمد التو��ىي ٤٦٬٤٤٨.١٠ ٦٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠    ٦١٬٤٤٨.١٠         
 املهندس عبدهللا بن محمد العي�ىى  ٢٠٣٬٥٥١.٩٠ ١٢٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠    ٢٣٠٬٥٥١.٩٠         
 األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان ٢٠٣٬٥٥١.٩٠ ١٢٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠    ٢٣٠٬٥٥١.٩٠         
 ا�جموع ٩٩٤٬٥٣٥.٥٠ ٦٩٬٠٠٠ ٧٥٬٠٠٠    ١٬١٣٨٬٥٣٥.٥٠         

 
ً
: األعضاء غ�� التنفيذي�نثانيا  

 معا�� األستاذ ياسر بن عثمان الرميان ٢٥٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠ -   ٢٠٠٬٠٠٠ ٤٦٨٬٠٠٠         
 معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر  ٢٥٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠ ٢١٬٠٠٠    ٢٨٩٬٠٠٠         
القحطا�ي الدكتور محمد بن يحيى  ٤٦٬٤٤٨.١٠ ٦٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠    ٦١٬٤٤٨.١٠           
 األستاذ ر�تشارد أو�راين ٣٥٢٬٣٥٥.٦٣ ١٨٬٠٠٠ ٣٠٬٠٠٠    ٤٠٠٬٣٥٥.٦٣         
         ٨٦١٬٤٤  الدكتور سامو�ل والش ٤٦٬٤٤٨.١٠ ٦٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠    ١٠.
 الدكتور جانيش كيشور  ٤٦٬٤٤٨.١٠ ٦٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠    ٥٥٬٤٤٨.١٠         
 معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان  ٢٠٣٬٥٥١.٩٠ ١٢٬٠٠٠ ٢٧٬٠٠٠    ٢٤٢٬٥٥١.٩٠         
 الدكتور كالوس كالينفيلد ٣٠٥٬٩٠٧.٥٣ ١٢٬٠٠٠ ٢٤٬٠٠٠    ٣٤١٬٩٠٧.٥٣         
 ا�جموع ١٬٥٠١٬١٥٩.٣٦ ٩٦٬٠٠٠ ١٢٣٬٠٠٠   ٢٠٠٬٠٠٠ ١٬٩٢٠٬١٥٩.٣٦         
: األعضاء التنفيذي�ن                

ً
 ثالثا

**املهندس مساعد بن سليمان العوه�� ١٨٧٬٨٤١.٥٠ ١٢٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠    ٢٠٥٬٨٤١.٥٠           
 ا�جموع ١٨٧٬٨٤١.٥٠ ١٢٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠    ٢٠٥٬٨٤١.٥٠         

 
ً
 * ع�ن عضوا

ً
 م. ٢٠٢٠ يناير ٩بتار�خ للدورة السابقة مجلس اإلدارة  ��  مستقال

 
ً
 ** ع�ن عضوا

ً
م. ٢٠٢٠ ابر�ل ١بتار�خ للدورة السابقة  مجلس اإلدارة ��  تنفيذيا  
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م٢٠٢٠د�سم��  ٣١للعام املا�� املنت�ي ��  تفاصيل امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة ألعضاء ال�جان املنبثقة من ا�جلس   

امل�افآت الثابتة (عدا بدل حضور  بدل حضور ا�جلسات ا�جموع

 ا�جلسات)

 

 أعضاء �جنة املراجعة 

 معا�� األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القو�ز  ٢٠٠٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠ ٢٠٣٬٠٠٠
 معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر  ٢٠٠٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠ ٢٠٣٬٠٠٠
ألستاذ وليد بن إبراهيم الشكري ا ١٠٠٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠ ١١٢٬٠٠٠  

 األستاذ مايك شينغ ١٨٬٥٧٩.٢٠ ٣٬٠٠٠ ٢١٬٥٧٩.٢٠
 معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان  ١٦٢٬٨٤١.٥٠ ٩٬٠٠٠ ١٧١٬٨٤١.٥٠
 األستاذ ر�تشارد أو�راين ٣٧٬١٥٨.٥٠ ٩٬٠٠٠ ٤٦٬١٥٨.٥٠
السنا�ي  بن حمد املهندس خالد ٨١٬٤٢٠.٨٠ ٩٬٠٠٠ ٩٠٬٤٢٠.٨٠  
٠٠٬٠٠٠٨ ٤٨٬٠٠٠ ٨٤٨٬٠٠٠  ا�جموع 

 أعضاء �جنة امل�افآت وال��شيحات

عبدالعز�ز بن صا�ح ا�جر�وعالدكتور  ٣٧٬١٥٨.٥٠ ٣٬٠٠٠ ٤٠٬١٥٨.٥٠  
٬٦٢٨٢١٣  األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة ١٩٥٬٦٢٨.٤٠ ١٨٬٠٠٠ ٤٠.

 الدكتور سامو�ل والش ٣٧٬١٥٨.٥٠ ٣٬٠٠٠ ٤٠٬١٥٨.٥٠
 األستاذ ر�تشارد أو�راين * ٣٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠

 املهندس عبدهللا بن محمد العي�ىى  ١٦٢٬٨٤١.٥٠ ١٥٬٠٠٠ ١٧٧٬٨٤١.٥٠
 الدكتور كالوس �ليفالند * ١٥٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠

 األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان ١٦٢٬٨٤١.٥٠ ١٥٬٠٠٠ ١٧٧٬٨٤١.٥٠
 ا�جموع ٥٩٥٬٦٢٨.٤٠ ٧٢٬٠٠٠ ٦٦٧٬٦٢٨.٤٠

 أعضاء ال�جنة التنفيذية

 األستاذ ر�تشارد أو�راين * ١٥٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠
 الدكتور محمد بن يحيى القحطا�ي  ٣٧٬١٥٨.٥٠ ٦٬٠٠٠ ٤٣٬١٥٨.٥٠
 املهندسة نبيلة بنت محمد التو��ىي ٣٧٬١٥٨.٥٠ ٦٬٠٠٠ ٤٣٬١٥٨.٥٠

 الدكتور سامو�ل والش * ٦٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠
 املهندس مساعد بن سليمان العوه�� ٣٧٬١٥٨.٥٠ ٦٬٠٠٠ ٤٣٬١٥٨.٥٠

 معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان  * ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠
عبدالرحمن القو�ز معا�� األستاذ سليمان بن  * ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠  
 معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر  * ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠
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ال يتجاوز مجموع  أ  مع مراعاة ر�ال سعودي،  )٤٬٨٣٢٬٧٩٨٫٧٦(  مقداره بلغ إجما�� امل�افآت والتعو�ضات املستحقة ألعضاء ا�جلس وال�جان املنبثقة عنھ ما 

.
ً
   ما يتقاضاه العضو املبلغ ا�حدد نظاما

 . املالية  �� السنة وتصادق ا�جمعية العامة ع�� صرف هذه املستحقات �� أول اجتماع لها 

 

 سياسة م�افآت التنفيذي�ن .ت

اء ال�ي تتألف من  إن إجما�� م�افآت التنفيذي�ن �� الشركة مرتبطة بالدرجة األو�� بخطط أداء محفزة مق��نة بأداء الشركة، وتتضمن تلك ا�خطط م�افأة األد

 ملا �عتمده �جنة ال��شيحات وامل�افآ
ً
ت. ويستند برنامج التحف��  خطة حوافز قص��ة األجل وخطة حوافز طو�لة األجل مع مراعاة ا�حدود القصوى لذلك وفقا

 سنوات، مع ال��ك�� ع�� االحتفاظ باملدراء التنفيذي�ن، مع مراعاة تمو�لھ ع�� خطط طو�لة األجل. ثالث  ٣مدى  ع�� مدفوعات  إ��ا�خاص  

 للسياسات املعتمدة للشركة، ورفعها  
ً
افآت ال�ي تصدر قرارا��ا باعتماد صرف  �جنة ال��شيحات وامل�  إ��تقوم إدارة رأس املال البشري باحتساب امل�افآت وفقا

 للم��انية املرصودة، وتف�ح الشركة �� تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي عن ذلك.
ً
 تلك امل�افآت وفقا

 من كبار التنفيذي�ن، ضمن السياسات املعتمدة من ضم��م الرئيس التنفيذي واملدير املا��.  ستةن ا�جدول أدناه مجموع ما تلقاه ب�ّ يُ 

 الدكتور كالوس �ليفالند * ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠
 ا�جموع ١١١٬٤٧٥.٥٠ ٧٥٬٠٠٠ ١٨٦٬٤٧٥.٥٠

 أعضاء �جنة السالمة واالستدامة 

 األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة * ٣٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠
يحيى القحطا�ي الدكتور محمد بن  * ٣٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠  
 املهندسة نبيلة بنت محمد التو��ىي * ٣٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠

 الدكتور جانيش كيشور  ٣٧٬١٥٨.٥٠ ٣٬٠٠٠ ٤٠٬١٥٨.٥٠
 معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان  * ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠
 معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر  * ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠
أو�رايناألستاذ ر�تشارد  * ٣٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠  

 ا�جموع ٣٧٬١٥٨.٥٠ ٣٣٬٠٠٠ ٧٠٬١٥٨.٥٠
٤٤٬٢٦٢٥١٬ ٢٢٨٬٠٠٠ ١٬٧٧٢٬٢٦٢.٤٠  ا�جموع الك�� ٤٠.

 مقداره 
ً
 مقابل عضو�تھ �� ال�جان املنبثقة، �غض النظر عن عدد عضو�اتھ بتلك ال�جان.  ٢٠٠٬٠٠٠*يتقا�ىى عضو ا�جلس مبلغا
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تغ��ةم�افآت  م  م�افآت  ثابتة 

*ا�جموع الك��  
م�افآت ��اية 

 خدمة 
 ا�جموع

األسهم  

 املمنوحة

 خطط التحف��ية

 طو�لة األجل 

 خطط التحف��ية

 قص��ة األجل

امل�افآت   األر�اح

 الدور�ة
 ا�جموع

ايا  املز

 العينية

اتب بدالت  رو

١٢٬١٧٧٬١٩٠ ٤٬٠٤٧٬٧٤٣ - ١٦٬٢٢٤٬٩٣٣ ٥٣٣٬٨٣٨ - ٣٬٠٢٢٬٢٦٦ ٨٤٠٬٧٢٤ - ٤٬٣٩٦٬٨٢٨ ١٬٠٤٧٬٠٢٩ ٢١٬٦٦٨٬٧٩٠ 

 للمتطلبات النظامية الواردة �� املادة *
ً
 ٦١الئحة حوكمة الشر�ات وما يتوافق مع املادة  ) من١م �شأن التفصيل األمثل لإلفصاح عن م�افآت التنفيذي�ن ع�� النحو الوارد �� امل�حق رقم ( ٠٦/٠١/٢٠٢١من الئحة حوكمة الشر�ات. وقد خاطبت الشركة هيئة السوق املالية بتار�خ  ٩٣ال��مت الشركة باإلفصاح عن م�افآت التنفيذي�ن، وفقا

�ض وال�ي �عتمد ع�� تنافسية رأس املال البشري.  و�عطاء االنطباع ال�حيح عن آلية إجراءات التعو  التوصل مع الهيئة ع�� تفاهم �شأن محتوى االفصاح بما يحقق تفادي إ�حاق أي ضرر غ�� مسوغ بھ،من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، وال يزال طلب الشركة تحت املداولة واملناقشة مع الهيئة. حيث تطمح الشركة إ�� 

 ملا توجھ بھ هيئة السوق املالية، و�ما يحقق مصا�ح املستثمر�ن واستقرار إفصاحات شر�ات السوق املالية 
ً
 وستل��م الشركة باإلفصاح وفقا

فية أو تنظيمية أو قضائية، ا اح��ازي أو قيد احتياطي مفروض ع�� الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشر أي عقو�ة أو جزاء أو تدب��  .٩

 مع بيان أسباب ا�خالفة وا�جهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها باملستقبل.

أو تنظيمية    ة�ية السعودية (معادن) من الهيئة أو من أي جهة إشرافيال توجد أي عقو�ة أو جزاء أو تدب�� اح��ازي أو قيد احتياطي مفروض ع�� شركة التعدين العر 

 .باململكة العر�ية السعودية أو قضائية

رأي �جنة املراجعة �� مدى كفاية نظام الرقابة  إ��لشركة، إضافة بانتائج املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  .١٠

 لشركة.�� االداخلية 

�ش�ل موضو�� ومستقل لتحقيق األهداف االس��اتيجية    واالستشارة  ، استمرت املراجعة الداخلية للمجموعة بتقديم خدمات املراجعة  م٢٠٢٠املالية  خالل السنة  

 باتباع ن�ج متسق ومحكم لتقييم فعالية عمليات الرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر وا�حوكمة. 

متعمقة حول ا�حوكمة واالل��ام والرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر، وذلك بال��ك��    اتاتيجي��ا املتمثلة �� إجراء مراجعوقد اتبعت املراجعة الداخلية للمجموعة اس�� 

 ع��:

 الثالث. دفاعنموذج أقوى �خطوط ال •

 الوظيفي املتم�� للمراجعة الداخلية.  األداء •

 نموذج أوسع لتحليل البيانات و مجاالت التقنية.   •

 .  "ا�خاطر عالية" العملياتكما قامت املراجعة الداخلية للمجموعة بال��ك�� �� أ�شط��ا ع��  
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 الهدف الرئي�ىي أل�شطة املراجعة الداخلية هو: 

 تقييم بيئة ا�حوكمة و�طار ا�حوكمة املطبق وتحديد التحسينات املمكنة.  •

 رة ا�خاطر للشركة وشر�ا��ا التا�عة. إدا اداءتقييم   •

 �شأن كفاءة نظام إدارة البيئة وال�حة والسالمة واألمن.  تأكيدتقديم  •

 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية املعمول ��ا لضمان امتثالها لألنظمة واللوائح وسياسات الشركة و�جراءا��ا.  •

 كة.تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية �حماية أصول الشر  •

 �شأن تطبيق اإلجراءات الت�حيحية الناتجة عن عمليات املراجعة لتحس�ن فعالية نظام الرقابة الداخلية. التنفيذية اإلدارة   ع�� االشراف  •

  تماشي
ً
�جنة املراجعة، تم إعطاء تأكيد إيجا�ي �شأن    إ��املقدمة  والتقار�ر  مع نطاق عمل خطة املراجعة املعتمدة من قبل �جنة املراجعة ومن خالل نتائج املراجعة  ا

 فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

 �عي�ن مراجع داخ�� �� الشركة �� حال عدم وجوده. إ��توصية �جنة املراجعة �شأن مدى ا�حاجة  .١١

 داخ��.، فلدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بمهام املراجع اللم يتم التوصية من قبل ال�جنة   

توصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس اإلدارة، أو ال�ي رفض ا�جلس األخذ ��ا �شأن �عي�ن مراجع حسابات  .١٢

 الشركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ��، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ ��ا.

 �عارض ب�ن توصيات �جنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة. ال يوجد 

 تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة. .١٣
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  و�جر  قرى   غالبي��ا  ��  ال�ي �عت���� املناطق النائية  ع�� وجھ ا�خصوص  و أعمالها  بمواقع  معادن �� جهودها االستثمار�ة االجتماعية ع�� ا�جتمعات ا�حيطة  ترتكز   

العمل �� املقام األول  وخلق فرص �� مجال التعليم معادن ساهمات مالرئيسية. وت��كز  باملدن مقارنة التنمو�ة الفرص ف��ا وتقل العمرا�ي املد عن و�عيدة نائية

   �� مجاالت تنمو�ة أخرى. إا�جتمعات باإلضافة   هذه  ألبناء ةالتجار�  تنمية األعمال

خالل جائحة ف��وس �ورونا املستجد   اتيجيات ال�ي تتضمن دعم ومساهمة وتوعية ا�جتمعات ا�حيطة بأعمالهاحرصت شركة معادن ع�� وضع ا�خطط واالس�� 

 . بأعمالها ا�حيطة جتمعات ومساهمة وتوعية ا�دعم خالل و قامت بجهود كب��ة من  )١٩-�وفيد(

  ،ر�ال سعوديمليون ثمانية وثالث�ن   ٣٨معادن ما يز�د عن شر�ات مجموعة صرفت م ٢٠٢٠�� عام 
ً
�ش�ل التعليم   ،مبادرة متنوعة وثالث�ن ة�سع ٣٩ع��  موزعة

 . جما�� الصرف ف��اإمن ك�� ا�حصة األوال�حة العامة  

 م٢٠٢٠ �� عام االجتماعية االستثمارات تفاصيل
 املبلغ (ر�ال سعودي)  العدد مجال املبادرة

 ٢٠٬٠٨٥٬٦٨٨٫٩٧ ٤ التعليم والتدر�ب 

 ١٧٬٢٥٠ ١ البنية التحتية 

 ٢٨٩٬٩٠٠ ٢ تنمية مجتمعية

 ٤٩٦٬٠٥٨ ٩ عالقات ح�ومية ورعايات

 ٢٬٢١٧٬٠٠٠ ٣ البيئة والطاقة والتغ�� املنا��

 ١٥٬٤٧٦٬٦٧٥ ١٦ ال�حة العامة واملياه و النظافة

 ٠ ٠ الر�اضة والفنون والثقافة وال��اث

 ١٨٧٬٠٠٠ ٤ مساهمات اجتماعية اخرى 

 ٣٨٬٧٦٩٬٥٧١٫٩٧ ٣٩ إجما��

بيان بتوار�خ ا�جمعيات العامة للمساهم�ن املنعقدة خالل السنة املالية األخ��ة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضر�ن لهذه  .١٤

 ا�جمعيات.

 م٢٠٢٠ عامل  امةالع ا�جمعيات اجتماعات حضور 

 اسم العضو 
 ا�جمعية العامة العادية الثانية عشرة العامة العادية ا�حادية عشرةا�جمعية 

 م٢٢/١٠/٢٠٢٠ م١٥/٠٣/٢٠٢٠
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 -  معا�� األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

   معا�� األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القو�ز

 -  معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان

   املديفرمعا�� املهندس خالد بن صا�ح 

 -  الدكتور كالوس كالينفيلد

اين    األستاذ ر�تشارد أو�ر

  - األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة 

   املهندس عبدهللا بن محمد العي�ىى

   األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان

   *املهندس مساعد بن سليمان العوه��
 
ً
 * ع�ن عضوا

ً
 م.٢٠٢٠ ابر�ل ١بتار�خ للدورة السابقة مجلس اإلدارة  ��  تنفيذيا

 

وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشر�ا��ا التا�عة، و�� حال وصف نوع�ن أو أك�� من النشاط، يجب إرفاق بيان ب�ل �شاط  .١٥

 وتأث��ه �� حجم أعمال الشركة و�سهامها �� النتائج.

 �سبة التغ��%   م٢٠١٩ م٢٠٢٠ 

 القطاع

 املبيعات

 (ر�ال سعودي)

�سبة 

 املساهمة

 املبيعات 

 (ر�ال سعودي)

 �سبة 

 املساهمة

 املبيعات

 (ر�ال سعودي)

 �سبة

 املساهمة

 ٪٤٩ ٤١٢٬٨٦٦٬١٨٧ ٪٤٦ ٨٬٢٥٠٬٣١١٬٣٣٥ ٪٤٦ ٨٬٦٦٣٬١٧٧٬٥٢٢ قطاع الفوسفات
 ٪٢٦- )٢١٨٬١٧٩٬٧٥٣( ٪٤٢ ٧٬٣٩٩٬٧٦٢٬٣٥٥ ٪٣٩ ٧٬١٨١٬٥٨٢٬٦٠٢ قطاع األملنيوم

 ٪٧٧ ٦٤٨٬٨٥٨٬٢٤١ ٪١٢ ٢٬٠٨٦٬٢٠٤٬٨٩٦ ٪١٥ ٢٬٧٣٥٬٠٦٣٬١٣٧ قطاع الذهب ومعادن األساس
 ٪١٠٠ ٨٤٣٬٥٤٤٬٦٧٥ ٪١٠٠ ١٧٬٧٣٦٬٢٧٨٬٥٨٦ ٪١٠٠ ١٨٬٥٧٩٬٨٢٣٬٢٦١ ا�جموع 

عمليا��ا) والتوقعات وصف �خطط وقرارات الشركة املهمة (بما �� ذلك التغي��ات الهي�لية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف  .١٦

 املستقبلية ألعمال الشركة.

 بحجم التحديات ال�ي واجھ العالم بصورة عامة، وألقت بظاللها ع��  م٢٠٢٠�عد العام املا�� 
ً
 استثنائيا

ً
، وم��ا شركة معادن، جميع شر�ات قطاع التعدينعاما

 وا�حة  )١٩-�وفيد�ورونا (جائحة تركت  حيث
ً
  رافق االقتصادية واإلنتاجية مللكث�� من ا الذي �عرض إ�� إغالٍق  العامليع�� االقتصاد آثارا

َّ
 ع�� ذلك ر وأث

ً
سلبا
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 ت�اليفالعاملي    وتكبد االقتصاد  ،النمو
ً
معادن واملبنية ع�� أسس    شركة  تنوع استثمارات�ان ل  ،و�حمد هللا.  أثناء ف��ة اإلغالق واإلجراءات االح��از�ة  باهظة �شغيلية    ا

 تقليل أثر هذه التحديات. و  ةسيطر ة دوٌر بارز �� الومستدام قو�ة 

 من 
ً
قامت الشركة  و ،  الشركة  عمالأع��    ١٩-وتصاعد تحديات جائحة �وفيد  م،٢٠٢٠بر�ل  أ  ١  ومنذ �عي�ن املهندس/ مساعد سليمان العوه�� كرئيس تنفيذي بدءا

   ع�� استمرار�ة اإلنتاج.و  ع�� سالمة املوظف�ن والوقائية ال�حية وا�حفاظ    اإلجراءات االح��از�ةمع ضمان اتباع  بت�و�ن فر�ق قيادة طوارئ تنفيذي إلدارة األزمة 

ن تنشأ من التغ�� �� االتجاهات ا�حلية  أرص ال�ي يتوقع خذ باالعتبار التحديات والفمع األ  ٢٠٣٠و�دعم من مجلس اإلدارة بدأت الشركة بمراجعة اس��اتيجي��ا  

 ل��ك�� ع��: والعاملية فيما يخص النمو واالستدامة والبيئة واألوضاع التنافسية، و�ناًء عليھ بدأت الشركة �� مراجعة مبادرا��ا االس��اتيجية مع ا

 ء �� مجال السالمة و ال�حة و االمن و حماية البيئة. مع ا�حفاظ ع�� سالمة االدا التفوق والكفاءة التشغيلية لألصول القائمة •

 بوفرة ال��وات املعدنية ا�خام والقدرة التنافسية •
ً
 .النمو املستدام خاصة �� الذهب والفوسفات مدعوما

 األساس. االستكشاف �� الذهب واملعادن   ز�ادة أ�شطة •

 .القيمة ألعمالنا �� الفوسفات واألملنيومتطو�ر املنتجات وتحس�ن االستفادة من موقع الشركة �� سلسة  •

املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أ�انت مخاطر �شغيلية أم مخاطر تمو�لية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة  .١٧

اقب��ا.  هذه ا�خاطر ومر

 ا�خاطر الرئيسية ال�ي تواجھ معادن

. و�ستخدم إجراءات فنية من أع�� إ�� أسفل ومن أسفل إ�� أع�� لتحديد ٣١٠٠٠�ىى مع إطار عمل معيار آيزو تقوم معادن بمراجعة وتقييم ا�خاطر بما يتما

تطبيق هذه أن ع هذه ا�خاطر والعمل ع�� ز�ادة الثقة �� معامل للت خطط املوضوعة وتو�ح الشركة أبرز ا�خاطر الرئيسية ال�ي تواجھ أعمالها، وا� .ا�خاطر

. كما أن ا�خاطر املدرجة هنا �� أبرز ا�خاطر الرئيسية، وهناك العديد  األثار السلبية ال�ي قد تنتج ضمن تخفيف  ا�خطط سوف ي
ً
 أو جزئيا

ً
من هذه ا�خاطر، �ليا

 .النتائج املالية والتشغيلية ملعادنة ع�� جوهر�ة وا� سلبيال ا��ا  ث�� تأتتعامل معها الشركة للتخفيف من من ا�خاطر األخرى ال�ي 
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 م��ا  ، معرضة للمخاطر وا�خاطر املالزمة للتعدين. و�شمل ا�خاطر الداخلية  شر�ات  معادن، مثل جميع ال�عد  
ً
توقف املصنع �سبب ا�حر�ق، وتمزق خطوط أمورا

ملواد ا�خطرة، وا�خاطر البيئية والفشل املي�اني�ي. ومخاطر األخرى خارجية مثل ا�حرب واإلرهاب والتخر�ب  ، والتسر�ات وا�س�اب امحتو�ا��ا ا�س�اب األنابيب و 

 و / أو ال�وارث الطبيعية.  

لتلوث �سبب اقد تتسبب هذه ا�خاطر �� حدوث إصابات �خصية وخسائر �� األرواح، أو إ�حاق أضرار جسيمة بمرافق معادن أو ممتل�ات األخر�ن أو تدم��ها 

 البيئي (مما قد يؤدي إ�� �عليق العمليات التشغيلية). 

�� حاالت األعمال ومسؤولية الطرف الثالث و توقف و  ،تأم�ن لتغطية ومعا�جة هذه ا�خاطر ويشتمل ع�� �غطية مخاطر تلف املمتل�اتبالمعادن تقوم حالًيا 

   ت محدودة.�حاال  قد تتعرض معادن �خسائر مادية ال �غط��ا التأم�ناستثنائية 

تعرض معادن �خسائر كب��ة غ�� مؤمنة أو إذا تجاوزت أي خسارة مؤمنة �غطية التأم�ن �ش�ل كب��، فقد تتأثر األعمال أو نتائج  ت ت االستثنائية فقد حاال ا��� و

 تيجية ور�ما يؤثر سلًبا ع�� أعمال معادن ووضعها املا��. ا وعكسًيا. وهذا بدوره سيؤثر ع�� قدرة معادن ع�� تحقيق أهدافها االس��االعمليات أو الوضع املا�� جوهر�ً 

 مخاطر تواجھ معادن  ١٢أع�� 

 ) ١٩-ظهور جائحة جديد (غ�� كوفيد  - �سبب سالالت جديدة و / أو عدم فعالية اللقاحات  ١٩-استمرار جائحة كوفيد .١

ومن  يمكن أن �ستمر �� التأث�� ع�� جهود تحس�ن األعمال ا�جار�ة.    ،اللقاح�سبب سالالت جديدة من الف��وس أو عدم فعالية    ١٩-استمرار جائحة �وفيد  إن  

 خطة فعالة الستمرار�ة العمل  وضع وتطبيق معادن الضروري أن تواصل 
ً
 . آخرو�اء النتشار أي   استجابة

 تقلبات أسعار السلع  .٢

السلع سوف تؤثر �ش�ل مباشر �� اإليرادات. و�مكن أن ي�ون هذا التأث��    ال �ستطيع معادن التحكم �� أسعار منتجا��ا �� السوق، وأي تحوالت كب��ة �� أسعار

 عندما تنخفض؛ مما يؤدي إ�� تأث�� كب�� �� ر�حية الشركة والتدفق النقدي لد��ا
ً
 لدى ارتفاع األسعار أو سلبيا

ً
و�حسب خ��ة معادن فإن هامش الر�ح  .إيجابيا

لتعظيم هامش الر�ح التشغي�� لتعز�ز قدر��ا ع�� التعامل مع  �س�� ودائًما ال تقوم معادن ً بالتحوط نحو مخاطر تقلبات األسعار، التشغي�� قوى و�التا�� 

قات فائض العرض وانخفاض األسعار، يميل الالعبون األع�� ت�لفة  ، من خالل االستفادة من مزايا الت�لفة التنافسية ملنتجا��ا؛ ففي أو مخاطر تقلبات األسعار

 .ي�ونون �� وضع أفضل ملواصلة اإلنتاج مع هامش ر��� إيجا�يمثل معادن   هامشية إ�� ا�خروج من السوق، �� ح�ن أن املنتج�ن األقل ت�لفة 
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 األمن اإللك��و�ي .٣

كة أخرى �� أي م�ان من العالم. و�مكن أن ت��اوح هذه ال�جمات ب�ن �سيطة وممارسات  أي شر �قد ت�ون معادن عرضة لل�جمات اإللك��ونية املستمرة، 

 
ً
عمليات الو�مكن لهذه ال�جمات أن ��دد سالمة امللكية الفكر�ة وغ��ها من املعلومات ا�حساسة، وقد تؤدي إ�� �عطل  .للتحايل إ�� �جمات أك�� �عقيدا

، و�شو�ھ للسمعة، والس�� ل�حصول ع�� فدية وغ��ها من العواقب ال�ي يمكن أن ي�ون لها تأث�� سل�ي ملموس  التجار�ة. و�مكن أن �سفر هذا عن أضرار مادية

معادن احتياطات شاملة، وجدران   و من أجل التعامل مع هذه ا�خاطر أعدت هذا ا�جال تتطور فيھ ا�خاطر باستمرار،  .عملياتالوضع املا��، ونتائج الع�� 

للمساعدة �� حماية وتأم�ن بيئة تكنولوجيا املعلومات،   مختصة�شر�ات أمن إلك��و�ي  الشركة ستع�ن �ى مدمجة �� أنظم��ا. كما حماية، ودفاعات أخر 

 .املعلوما�ي األمن  استعراض ال��ديدات اإللك��ونية ا�حتملة، والبحث عن فرص لتعز�زمعادن واصل تو 

 املشاريع  .٤

يذها �� الوقت ا�حدد، وفق امل��انية واملواصفات، هو مجال آخر للمخاطر؛ فالتطو�ر غ�� الفعال، وتنفيذ مشاريع  إن تحديد املشاريع ا�جديدة، وتطو�رها وتنف

وضعها املا�� �ش�ل   رئيسية يمكن أن يضر بموازنات اإلنفاق الرأسما�� وا�جدول الزم�ي، وهذا سيؤثر بالتا�� �� ر�حية الشركة وآفاق نموها، وسمع��ا، وسالمة

 عامة.  

"بوابة مراحل املشاريع"؛ لضمان أن املشاريع ا�جديدة تأخذ   سياسة نظاموفيما يتعلق باملشاريع ا�جديدة، فيتم اتخاذ قرارات التطو�ر واالستثمار باستخدام 

��اء من شر�ات أخرى كطرف ثالث؛  �ع�ن االعتبار الت�اليف وا�خاطر والعوائد املتوقعة من االستثمار. وأثناء التنفيذ، يتم االستعانة بمديري املشاريع، وخ

د ما  وضمان إكمال املشروع ضمن امل��انية وا�جدول الزم�ي، ويشمل ذلك تقديم تقار�ر شهر�ة عن اإلنجاز واإلنفاق الرأسما�� إ�� اإلدارة؛ لرص نفيذ إلدارة الت 

حرز من تقدم، وتحديد مدة التأخر، واق��اح اإلجراء الت�حي��
ُ
 .أ

 سية اإلقليمية ع�� أصول معادن أو قنوات التصديرتؤثر األزمة ا�جيوسيا .٥

 ملراجعة  
ً
 ملستجدات  ملنتجات الشركة  التصدير  قنوات  إغالق  أزمة  ملواجهة  العمل   استمرار�ةخطة  �س�� معادن دوما

ً
، كما تحّدث خطة استمرار�ة العمل وفقا

   . ا�جيوسياسية اإلقليمية  األحداث

 �� وفياتإاملؤدية   واالستدامة ا�حوادث املتعلقة بال�حة والسالمة   .٦
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السالمة واألمن ال�ي يمكن أن تؤدي إ�� إصابات �خصية خط��ة   مخاطر متعلقة بينطوي إنتاج التعدين واملعادن واألسمدة ع�� مخاطر بيئة و�حة 

 واضطرابات �شغيلية وخسائر �شغيلية ومالية أخرى. 

املت�امل �� جميع املواقع باستخدام املعاي�� والسياسات   واالستدامة�س�� معادن للتخفيف من هذه ا�خاطر من خالل نظام البيئة وال�حة والسالمة لذا 

عة جميع ا�حوادث ��دف  ) وتتم مراجEHSS(  واالستدامةنظام إلعداد تقار�ر شهر�ة حول البيئة وال�حة والسالمة    ولدى الشركةواإلجراءات املع��ف ��ا دولًيا.  

 تكرارها.  منع

 توقف العمل �سبب حادث صنا�� .٧

 �ستوجب إجراء التحقيقات واإلصالحات الالزمة بالوفاء بمعاي�� التشغيل    وقوع حادث صنا�� يمكن أن يؤدي إ�� توقف العمل إن  
ً
إذا �ان ذلك ا�حادث جوهر�ا

 حال حدوث حوادث صناعية.    العمل الستمرار�ة   شاملةتم تطو�ر خطة فقد  ،وعليھ. والسالمة

 من خالل استبدال احتياطي / إضافات ٢٠٣٠القدرة ع�� ا�حفاظ ع�� ملف اإلنتاج للوصول إ�� مليون أوقية ذهب بحلول عام  .٨

ية خطط النمو املستقبلية. قد  أو مواردها املعدنية وتلب احتياطا��ا�عتمد معادن ع�� ا�حصول ع�� تراخيص االستكشاف وا�حفاظ عل��ا من أجل تجديد 

  يؤدي عدم الوفاء بال��امات ال��اخيص ا�حالية إ�� �عليق أو إلغاء تلك ال��اخيص 
ً
قد تؤدي املنافسة اإلضافية �� قطاع التعدين داخل اململكة العر�ية   وايضا

 السعودية إ�� تحديات ل�حصول ع�� مساحات جديدة �سعر اقتصادي.

أ�شطة   للوفاء بدعمل�حصول ع�� تراخيص جديدة  بطلٍب معادن وتقدمت  ، مليون أوقية ذهب �ش�ل دوريبإنتاج ت ال��امها تقوم معادن بمراجعة متطلبا

   آثار تلك ا�خاطر. عمليات االستحواذ للتخفيف من  كاستخدام اس��اتيجيات بديلة كما أن الشركة تأخذ �� اعتبارها . ونمو أعمال الشركة االستكشاف

اتيجية املوارد البشر�ة القو�ة وخطة التسليم �� خطر �سبب التنفيذ غ�� الفعالقد تكون  .٩  اس��

 �تو يظل توفر القوى العاملة املاهرة أحد التحديات الرئيسية طو�لة األجل ال�ي تواجهها معادن،  
ً
جذب أفضل املواهب وتطو�رها واالحتفاظ  و�� الشركة اهتماما

�جذب وتطو�ر   اململكةوثيق مع مؤسسات التعليم والتدر�ب ��  ). و�عمل معادن �ش�لSuccession plans( ستقبلية امل التعاقبخطط  تحدياتملواجهة ��ا 

ع�� تطو�ر املواهب الداخلية والتدر�ب لتطو�ر املوظف�ن و�عدادهم ألدوار  معادن ركز تا ماملواطن�ن السعودي�ن الشباب ألدوار مستقبلية �� الصناعة، ك 

 قيادية.
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افز  .١٠ اتيجيات النمو ا�حالية (مثل   التغي�� �� عوامل التمك�ن ا�حكومية و / أو ا�حو ائح ال�ي تؤثر ع�� األعمال التجار�ة واس�� الشركة السعودية  و / أو اللو

افق، والغاز،  ،ل�خطوط ا�حديدية (سار)   . إ�خ ...)   واملر

 خدمات السكك ا�حديدية

تقدمها الشركة السعودية ل�خطوط ا�حديدية (سار) للنقل، وال�ي تتسم بالكفاءة والفاعلية، من حيث ت�لفة نقل املواد  �عتمد معادن ع�� ا�خدمات ال�ي 

� مرافق معينة إ��  ا�خام واملنتجات الوسيطة ب�ن مواقع التشغيل الرئيسية. وقد يؤدي عدم القدرة ع�� نقل املواد إ�� ا�حاجة إ�� تقليل أو وقف العمليات �

ع�� أنھ �� حال �ع�� (سار) �� توف�� احتياجاتنا،   .تئناف اإلمدادات؛ وهذا من شأنھ أن يؤدي إ�� تأث�� سل�ي �� أر�اح ا�جموعة، والتدفق النقديح�ن اس

 ع�� تلبي معادن ضطرتسو 
ً
ة �امل احتياجات  إ�� العودة لالعتماد ع�� النقل بواسطة الشاحنات، وهذا �ع�ي ت�لفة أع��. كما قد ال ت�ون الشاحنات قادرة

 لنقل �عض املوادالشركة  مرافق
ً
 .، وغ�� مناسبة

 انقطاع التيار الكهر�ائي

املا�حة أو شبكة   إن أي انقطاع كب�� �� الطاقة �� مصهر األملنيوم �سبب عطل �� املعدات، أو مشا�ل مع وصالت محطة كهر�اء املؤسسة العامة لتحلية املياه

ول�حد من هذه ا�خاطر، ومع قدرة املؤسسة العامة    .سي�ون لھ تأث�� سل�ي ملموس �� عملياتنا، ونتائج أعمالنا ، ي سبب آخرالشركة السعودية للكهر�اء أو أل 

ر�اء �� حال حدوث  لتحلية املياه املا�حة ع�� توليد قدرة تفوق احتياجات شركة معادن بكث��، كما أن بمقدور معادن الوصول إ�� شبكة الشركة السعودية للكه

 .نقطاع أو نقص �� إمدادات محطة كهر�اء مؤسسة التحليةا

 توفر املواد ا�خام وأسعارها

ون لها تأث�� سل�ي �� عمليات  إن القيود ع�� توف�� أو ارتفاع ت�لفة املواد ا�خام الرئيسية، بما �� ذلك الغاز الطبي�� والك��يت والديزل ومواد الوقود األخرى، سي� 

�عتمد معادن ع�� شركة أرام�و السعودية لتوف�� الغاز الطبي�� والك��يت والديزل ومواد الوقود األخرى. ومع أنھ   .والتدفق النقدي لد��االشركة ور�حي��ا، 

   .ديتم تأم�ن الغاز الطبي�� من شبكة موثوقة �أرام�و، فإن انقطاع التيار الكهر�ائي �� أرام�و السعودية يمكن أن يؤدي إ�� نقص �� اإلمدا

خدمات   توفر الك��يت �سهولة �� اململكة، من عدد من منشآت أرام�و السعودية. و�عتمد إمدادات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من الك��يت ع��ي

وهناك اتفاق  أعاله. ول�حد من مخاطر هذا االعتماد؛ تحافظ الشركة ع�� خيار اإلمداد عن طر�ق النقل بالشاحنات.    هو مو�ح شبكة السكك ا�حديدية، كما  

 لتقلبات السوق، أو لتغي��ات �� السياسة ا� 
ً
 .ح�ومية للطاقةع�� تور�د الغاز والك��يت والديزل مع شركة أرام�و السعودية، لكن األسعار قد تتغ�� تبعا
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ائح واملتطلبات التنظيمية  ان�ن واللو  التغي��ات �� القو

ن خالل قوان�ن جديدة أو أك�� صرامة أو متطلبات تنظيمية أو تفس��ات أو نتائج أي إجراءات قانونية مهمة  قد تتأثر نتائجنا التشغيلية أو مركزنا املا�� سلًبا م

 تراقب معادن بنشاط التغي��ات الفعلية وا�حتملة �� القوان�ن واللوائح ح�ى نتمكن من معا�جة تأث�� هذه التغي��ات و�دار��ا.و  قد تحدث �� املستقبل.

 فقدان مركز بيانات جدة   .١١

أحد مخاطر استمرار�ة �شغيل األعمال. وقد عملت الشركة ع��   (ERP) ُ�عد إخفاق مركز بيانات أورا�ل جدة الذي �ستضيف نظام تخطيط املوارد املؤسسية

 بن�خ احتياطية خارجية للبيانات املوجودة �� النظام؛ لت
ً
تمكن من استعاد��ا �� حالة �عطل عمل مركز  اتقاء هذا ا�خطر جزئًيا من خالل االحتفاظ دوما

 ن: و حاليا �عمل الشركة ع�� دراسة تجه�� بنية تحتية احتياطية �شمل خيار� .البيانات �� جدة

 ،  االستفادة من مركز بيانات خارج اململكة العر�ية السعودية و هذا  يتطلب ا�حصول ع�� موافقة ا�جهة ا�ختصة •

  .مركز احتياطي �� مدينة الر�اض و من املتوقع ان �س��ق هذا ا�خيار عدد من السنوات  إل�شاء(أورا�ل) العمل مع مقدم ا�خدمة ا�حا��  •

) ERPؤسسية (و لدى الشركة خطة الستمرار�ة األعمال من شأ��ا تمك�ن وحدات التشغيل من استمرار�ة العمل إ�� أن يتم استعادة نظام تخطيط املوارد امل

 خار��.ع�� مركز بيانات 

اقع عدم ا�حصول ع��   .١٢  جديدة لالستكشاف.   مو

العملية وتحديد أرضية جديدة. نظًرا ألن معظم تراخيص   ليصلضمان تق دعم ا�ح�ومةجديدة لالستكشاف عملية طو�لة تتطلب  مواقععد ا�حصول ع�� �ُ 

 جديد هو عنصر أسا�ىي لضمان الوصول إ�� هدف مليون أونصة. مواقع، فإن استكشاف  ٢٠٢٥التعدين تنت�ي �� عام 

 مخاطر معادن األخرى 

 ا�حوادث البيئية 

). هذه  PMEا الهيئة امللكية ل�جبيل و�نبع والرئاسة العامة لألرصاد والبيئة (تخضع أ�شطة االستكشاف والتعدين والتشغيل �ختلف اللوائح البيئية ال�ي تديره

 ايات الصلبة وا�خطرة. تتعلق با�حفاظ ع�� معاي�� جودة الهواء واملاء وقواعد استصالح األرا�ىي. كما أ��ا تضع قيوًدا ع�� توليد ونقل وتخز�ن والتخلص من النف

�� معاي�� أك�� صرامة وتنفيذها. قد يؤدي ذلك إ�� ز�ادة الغرامات والعقو�ات �� حالة عدم االل��ام، وتقييمات بيئية  قد تتغ�� التشريعات البيئية مما يؤدي إ

 أك�� صرامة للمشاريع املق��حة وز�ادة درجة املسؤولية تجاه شركة معادن و�دار��ا وموظف��ا. 
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 م مع عملياتنا ملعاي�� البيئة وال�حة والسالمة واألمن واللوائح البيئية. يراقب قسم البيئة وال�حة والسالمة واألمن �� شركة معادن االل��ا

 مخاطر االل��ام 

ها  قد تواجه وكما  تؤثر ع�� سمعة معادن وقدر��ا ع�� جذب عمالء وموردين جدد    أن  مكنمن املقد تؤثر ا�خاطر ا�حيطة باحتمالية وقوع رشوة / فساد وال�ي  

 املصا�ح ومخاطر الطرف الثالث إ�� املراقبة املستمرة ومعا�ج��ا لضمان التخفيف من ا�خاطر املذ�ورة.  عارضو� ، غرامات وعقو�ات تنظيمية

افق ا�جتم�� �� مناطق التعدين   التو

 دية دولة ذات كثافة س�انية منخفضة وتقع اململكة العر�ية السعو �عد 
ً
�عيًدا عن املراكز الس�انية الكب��ة. ومع ذلك، هناك مجتمعات   مناجم الشركة غالبا

ع�� الرغم من عدم وجود مخاطر الن�وح مع املشاريع ا�حالية   املهم أن تحصل معادن ع�� موافقة ودعم ا�جتمعات ا�حلية.ومن    مناجم ومصا�ع الشركةحول  

 يث�� ش�اوى م��ا. قد الصناعية، مما  العملياتوتلك قيد الدراسة، فقد تتأثر ا�جتمعات ا�حلية بوجود 

ية االجتماعية ال�ي تركز �ش�ل أسا�ىي  عدًدا من برامج املسؤول لهاتبنت الشر�ات التا�عة و تحافظ معادن ع�� عالقات قو�ة و�يجابية مع ا�جتمعات ا�حلية 

 ع�� التعليم والتوظيف وتنمية ا�جتمع وتمك�ن الس�ان ا�حلي�ن بطرق مختلفة. 

 تقلبات أسعار العمالت 

رف الر�ال والدوالر  ر صتحتسب ت�اليف معادن ا�حلية �� املقام األول بالر�ال السعودي، مع أن غالبية معدا��ا الرأسمالية مقّومة بالدوالر األمر��ي. وألن سع

 �عد  ثابت؛ فإن وجود ا�خاطر  
ً
) ر�ال مقابل الدوالر الواحد؛ لذلك ال تتعرض  ٣٫٧٥؛ إذ يتم إجراء غالبية مبيعاتنا بالدوالر؛ فالعملة ثابتة �� سعر الصرف (قليال

 ا�جموعة ألية مخاطر من األدوات املالية ا�حددة بالدوالر األمر��ي.

 السيولة 

يخضع لعوامل  �عتمد قدرة معادن ع�� مواجهة نفقات التشغيل، ومدفوعات أصل الدين والعمولة ا�جدولة ع�� ديو��ا ع�� األداء املستقب�� للشركة. وهذا 

�ا�� من العمليات ��  ستمر �� توليد التدفق النقدي ال �قد ال  والشركةاقتصادية ومالية وتنافسية وغ��ها من العوامل ال�ي ال تخضع بال�امل لسيطر��ا. 

قامت معادن بمركزة مهام ا�خز�نة؛ وذلك لتحس�ن استخدام األموال  لذا  املستقبل �خدمة الديون وتوف�� النفقات الرأسمالية الالزمة. من أجل �عز�ز السيولة؛  

 تلبية احتياجا��ا النقدية قص��ة املدى إذا لزم األمر. الناتجة من األعمال. و�اإلضافة إ�� ذلك، تتمتع معادن بإم�انية ا�حصول ع�� حد ائتما�ي كب�� من أجل 

 ت�لفة التمو�ل 

�� ت�اليف التمو�ل   �انت ت�لفة التمو�ل �� أد�ى مستو�ا��ا التار�خية �� السنوات األخ��ة. ال يمكن أن ي�ون هناك ما يضمن أن هذا الوضع سيستمر. أي ز�ادة

 نقدية.ال الر�حية والتدفقاتسي�ون لها تأث�� سل�ي ع��  
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أيًضا الشركة س�� �قد و �س�� معادن إ�� التأكد من أن �سهيالت ديو��ا ذات حجم وهي�ل مناسب�ن لألعمال وتراقب بانتظام التغي��ات �� ت�اليف التمو�ل. 

 ا استنتج أن ذلك مناسب. بت�لفة ثابتة بما �� ذلك الدخول �� معامالت مشتقة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة املتغ��ة إذ  ديو��اإ�� ز�ادة جزء 

خالصة ع�� ش�ل جدول أو رسم بيا�ي ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها �� السنوات املالية ا�خمس األخ��ة أو منذ التأسيس  .١٨

 أ��ما أقصر.

 قائمة الر�ح أو ا�خسارة والدخل الشامل األخر املوحدة آلخر خمس سنوات 

 )السعودية(بمالي�ن الر�االت  
 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا��

ً
 ملعاي�� الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن وفقا

ً
 وفقا

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠٢٠

 ٩٫٤٦٤ ١٢٫٠٨٦ ١٤٬١٧١ ١٧٬٧٣٦ ١٨٬٥٨٠ املبيعات

 )٧٬٤٤٣( )٨٬١٥٢( )٩٫٢٨٤( )١٥٬٠٦٤( )١٦٬٠١٣( ت�لفة املبيعات 

 ٢٫٠٢١ ٣٫٩٣٤ ٤٬٨٨٧ ٢٬٦٧٢ ٢٬٥٦٧ إجما�� الر�ح

 )٤١٠( )٥٣١( )٣٥١( )٦٤١( )٥١٠( مصار�ف بيع و�سو�ق وتوزيع 

 آلخر خمس سنوات  قائمة املركز املا�� املوحدة 

 (بمالي�ن الر�االت السعودية)
 للمعاي�� الدولية 

ً
 ملعاي�� الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن للتقر�ر املا��وفقا

ً
 وفقا

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠٢٠

      املوجودات

 ٨٢٫٥٨٠ ٨٢٫٩٣٣ ٨٢٬٢٠٨ ٨١٬٨٥٥ ٨١٬٨٠٤ املوجودات غ�� املتداولة 

 ١١٫٥٦٣ ١٢٫١٨٤ ١٥٬٩٣٠ ١٥٬٨٠٣ ١٤٬٩٣٣ املوجودات املتداولة

 ٩٤٫١٤٣ ٩٥٫١١٧ ٩٨٬١٣٨ ٩٧٬٦٥٨ ٩٦٬٧٣٧ مجموع املوجودات

      حقوق امللكية

 ٢٥٫٣٤٢ ٢٦٫٠٩٨ ٢٧٬٩٠٣ ٣٠٬٦٥٦ ٣٠٬٢٥٢ حقوق امللكية العائدة ملساه�ي الشركة األم

 ٧٫٧٩٤ ٨٫٤٣٢ ٨٬٧٩١ ٧٬٧٣٧ ٧٬٠٤٨ حقوق امللكية غ�� املسيطرة

 ٣٣٫١٣٦ ٣٤٫٥٣٠ ٣٦٬٦٩٤ ٣٨٬٣٩٣ ٣٧٬٣٠٠ مجموع حقوق امللكية

      املطلو�ات

 ٥٣٫٢٩٦ ٥٢٬٨٦٤ ٥٣٬٥٤٧ ٥٠٬٧٠٥ ٤٩٬٣٠٣ املطلو�ات غ�� املتداولة

 ٧٬٧١١ ٧٫٧٢٣ ٧٬٨٩٧ ٨٬٥٦٠ ١٠٬١٣٤ املطلو�ات املتداولة

 ٦١٫٠٠٧ ٦٠٫٥٨٧ ٦١٬٤٤٤ ٥٩٬٢٦٥ ٥٩٬٤٣٧ مجموع املطلو�ات

 ٩٤٫١٤٣ ٩٥٫١١٧ ٩٨٬١٣٨ ٩٧٬٦٥٨ ٩٦٬٧٣٧ مجموع املطلو�ات وحقوق امللكية 
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 قائمة الر�ح أو ا�خسارة والدخل الشامل األخر املوحدة آلخر خمس سنوات 

 )السعودية(بمالي�ن الر�االت  
 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا��

ً
 ملعاي�� الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن وفقا

ً
 وفقا

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠٢٠

 )٣٢٥( )٣٨٢( )٤٦٣( )٩٣٠( )١٬٠٣٣( مصار�ف عمومية و�دار�ة

 )٤٩( )٦٢( )٩٥( )١٨٠( )٢١٣( فنيةمصار�ف استكشاف وخدمات 

(انخفاض �� قيمة) / عكس انخفاض �� قيمة املوجودات غ�� املتداولة 
 - بالصا��

)٥٦٦( )٥٢٢( ٤٦ )٣٥( 

 ٦١٣ ٢٫٤٣٧ ٤٬٠٢٤ ٨٨٦ ٨١١ الر�ح التشغي��

 ١٥١ ٧٧ ١٢٣ ٢٠٥ ٧٢ دخل من ودائع ألجل 

 )٨٩٠( )١٬٦١٦( )١٬٧٥٣( )٢٬٤٠١( )١٬٦٦٢( ت�لفة تمو�ل 

 ٣٣ )٦٦( )٣( ٨٧ )١١٣( إيرادات أخرى، بالصا�� /(مصار�ف) 

ا�حصة �� صا�� ر�ح مشاريع مش��كة تم ا�حاسبة ع��ا باستخدام طر�قة 
 حقوق امللكية

٤ ١٠١ ١٤٣ ١١٢ ١٩٧ 

 )٨٩( ٩٣٣ ٢٬٥٣٤ )١٬١١١( )٦٩٥( (ا�خسارة) / الر�ح قبل الز�اة وضر�بة الدخل 

 ١٩ )٥٧( )٧٢( )١٦٨( ٩ ضر�بة الدخل 

 )٧٨( )٩٢( )٢١٦( )٢٤٩( )١٦١( مصروف الز�اة

 )١٤٨( ٧٨٤ ٢٬٢٤٦ )١٬٥٢٨( )٨٤٧( (ا�خسارة) / الر�ح للسنة 

 ٢ ٤٦ )٥١( )٢٢٩( )٢٢٥( (ا�خسارة) / الدخل الشامل اآلخر  

 )١٤٦( ٨٣٠ ٢٬١٩٥ )١٬٧٥٧( )١٬٠٧٢( مجموع (ا�خسارة) / الدخل الشامل للسنة

 )١١( ٧١٥ ١٬٨٤٨ )٧٣٩( )٢٠٩(  (ا�خسارة) /الر�ح العائد ملساه�ي الشركة األمصا�� 

للسنة ��  الر�ح / خسارة)ا�(حصة حقوق امللكة غ�� املسيطرة �� صا�� 
 الشر�ات التا�عة 

 )١٣٧( ٦٩ ٣٩٨ )٧٨٩( )٦٣٨( 

 )١٤٨( ٧٨٤ ٢٬٢٤٦ )١٬٥٢٨( )٨٤٧(  السنة  ر�ح (خسارة)

 )٠.٠١( ٠٫٦١ ١٫٥٨ )٠٫٦٢( ) ٠٫١٧(  األساسية واملنخفضة (بالر�ال السعودي)ر�حية السهم 

 ١٬١٦٨ ١٬١٦٨ ١٬١٦٨ ١٬١٧٨ ١٬٢٣١ املتوسط املرجع لعدد األسهم العادية املصدرة خالل السنة (باملالي�ن)

 ٪٢١ ٪٣٣ ٪٣٤ ٪١٥ ٪١٤ الر�ح إجما�� �سبة 

 ٣٫٦٩٧ ٥٬٨٠٨ ٧٬١٧٠ ٥٬٥٥٧ ٥٬٦٣٢ واالس��ال�ات واإلطفاءات الر�ح قبل الفوائد والضرائب 
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 .تحليل جغرا�� إلجما�� إيرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عة .١٩

 املنتج

 

 الفرق  م٢٠١٩ م٢٠٢٠

 الكمية القيمة  الكمية القيمة الكمية القيمة الدول 

 باألالف باملالي�ن باألالف باملالي�ن باألالف باملالي�ن

        املبيعات الدولية

البحر�ن، بنغالد�ش، ب�جي�ا، ال��از�ل، الص�ن، مصر، فر�سا، اليونان، هو�غ �و�غ، إندونيسيا،  ١٥ )١٣٦(  ٤٥٤ ٣٬٢٠٦ ٤٦٩ ٣٬٠٧٠ األلومنيوم (طن)

إيطاليا، اليابان، األردن، ال�و�ت، لبنان، مال��يا، هولندا، عمان، سنغافورة، �ور�ا ا�جنو�ية، 

 )٢٨(  )٣٣(  ٢٥١ ٢٬٤٨٦ ٢٢٣ ٢٬٤٥٣ (طن) وصفائح السيارات الدرفلة إسبانيا، تايوان، تايالند، تركيا، اإلمارات العر�ية املتحدة، الواليات املتحدة، وفيتنام

 اإلمارات العر�ية املتحدة والبحر�ن )١٠٩(  )١٩٦(  ٣٦٢ ٤٥٤ ٢٥٣ ٢٥٨ انيلوماأل

أحادي  / فوسفات ثنائي األمونيوم 
 (طن) األمونيوم 

 شبھ القارة الهندية، ال��از�ل، آسيا وا�حيط الهادئ، وأمر��ا الالتينية ٦٤٦ ٢٢٠ ٥٬٠٨٤ ٦٬٧٨٠ ٥٬٧٣٠ ٧٬٠٠٠

 آسيا وا�حيط الهادئ، شبھ القارة الهندية، �ور�ا ٤٩ )٧٠(  ١٬٢٩١ ١٬٢٥١ ١٬٣٤٠ ١٬١٨١ األمونيا (طن)

 سويسرا، أورو�ا، سنغافورة، آسيا ١٩ ٦٤٩ ٣٩٤ ٢٫٠٨٦ ٤١٣ ٢٬٧٣٥ (أونصة)الذهب 

 سبانيا، مال��يا، فر�سا، سويسرا، شبھ القارة الهنديةاتركيا، اليابان، جنوب أفر�قيا، أملانيا،  )١٠(  )٢٢(  ٤٢ ٦٦ ٣٢ ٤٤ املعادن الصناعية (طن)

 شرق أفر�قيا - ١٨٤ - ٨٤ - ٢٦٨ أخرى 

  - ٥٩٦  ١٦٬٤١٣  ١٧٬٠٠٩ مجموع فر��

        املبيعات ا�حلية

 اململكة العر�ية السعودية ١٩ ٧٦ ١٠٨ ٨٠١ ١٢٧ ٨٧٧ األلومنيوم (طن)

 اململكة العر�ية السعودية ١١ ٧٠ ٤٣ ٤٥٢ ٥٤ ٥٢٢ (طن) وصفائح السيارات الدرفلة

 اململكة العر�ية السعودية ٢ ٢ - - ٢ ٢ األلومينا (طن)

ثنائي األمونيوم / أحادي فوسفات 
 األمونيوم (طن)

 اململكة العر�ية السعودية ٧٣ ٨٧ - - ٧٣ ٨٧

 اململكة العر�ية السعودية ٩٨ ١٤ ٥٤٠ ٦٩ ٦٣٨ ٨٣ املعادن الصناعية (طن)

 اململكة العر�ية السعودية - )١( - ١ - - خدمات البنية التحتية

  - ٢٤٨  ١٬٣٢٣  ١٬٥٧١ مجموع فر��

  - ٨٤٤  ١٧٬٧٣٦  ١٨٬٥٨٠ ا�جموع
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 إيضاح ألي فروقات جوهر�ة �� النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلن��ا الشركة. .٢٠

اتيجية ومنتجا��ا لعام   م.٢٠١٩م مقارنة �عام ٢٠٢٠إيضاح أي فروقات جوهر�ة �� نتائج التشغيل (للمبيعات واملنتجات) ألعمال الوحدات االس��
 �سبة التغ��% التغ�� م٢٠١٩ م٢٠٢٠ وحدة القياس املنتج

      فوسفات

      ونيوم مأسمدة فوسفات األ 

 ٪١٤ ٧١٩٬١٧٣ ٥٬٠٨٣٬٧٠٦ ٥٬٨٠٢٬٨٧٩ طن املبيعات

 ٪١٩ ٩٩٥٬٧٥٦ ٥٬٢٢٢٬٨٤٧ ٦٬٢١٨٫٦٠٣ طن اإلنتاج

      األمونيا

 ٪٤ ٤٨٬٤٣٠ ١٬٢٩١٬٤٢٠ ١٬٣٣٩٬٨٥٠ طن املبيعات

 ٪٥- )٦٢٬٦٨٣(  ١٬٢٣٤٬٢٨٣ ١٬١٧١٬٦٠٠ طن إنتاج شركة معادن للفوسفات

 ٪١٤ ١٤٣٬٠٣٠ ١٬٠٢٧٬٢٤٧ ١٬١٧٠٬٢٧٧ طن إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

      بوكسايت منخفض الدرجة

 ٪٢٠ ١٠٦٬٦٥٧ ٥٢٣٬٨١٩ ٦٣٠٬٤٧٦ طن املبيعات

 ٪٢٢ ١٠٩٬٠٢١ ٤٩٠٬٧٨٠ ٥٩٩٬٨٠١ طن اإلنتاج

امل�لسة، املغنيسيا ا�خامدة وا�حرار�ات يا ال�او�ة ساملغني
      الغ��  مش�لة

 ٪٣٢- )١٨٬٢٠٧(  ٥٧٬٦٤٠ ٣٩٬٤٣٣ طن املبيعات

 ٪٥٢- )٣٣٬٤١٩(  ٦٤٬٤٣٧ ٣١٬٠١٨ طن اإلنتاج

      ال�اول�ن

 ٪٦٥- )٤٦(  ٧١ ٢٥ طن املبيعات

 ٪٤ ٥٬٩٣٨ ١٤٨٬٢٨٣ ١٥٤٬٢٢١ طن اإلنتاج

 ٪١٢ ٨٥٦٬٠٠٧ ٦٬٩٥٦٬٦٥٦ ٧٬٨١٢٬٦٦٣ طن املبيعاتإجما�� 

 ٪١٤ ١٬١٥٧٬٦٤٣ ٨٬١٨٧٬٨٧٧ ٩٬٣٤٥٬٥٢٠ طن إجما�� اإلنتاج

      

      األلومنيوم 

      األلومنيوم األو��

      املبيعات

 ٪٦ ٨٬٢٧٥ ١٤١٬٠٤٦ ١٤٩٬٣٢١ طن من خالل شركة معادن لأللومنيوم

 ٪٦ ٢٥٬٥٩٦ ٤٢٠٬٧٣٠ ٤٤٦٬٣٢٦ طن من خالل املقر الرئي�ىي 

 ٪٥ ٤٣٬٨١٥ ٩٦٦٬٧٤٩ ١٬٠١٠٬٥٦٤ طن اإلنتاج
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اتيجية ومنتجا��ا لعام   م.٢٠١٩م مقارنة �عام ٢٠٢٠إيضاح أي فروقات جوهر�ة �� نتائج التشغيل (للمبيعات واملنتجات) ألعمال الوحدات االس��
 �سبة التغ��% التغ�� م٢٠١٩ م٢٠٢٠ وحدة القياس املنتج

      األلومينا

 ٪٣٠- )١٠٦٬٩٠٠(  ٣٦٢٬٢٩١ ٢٥٥٬٣٩١ طن املبيعات 

 - ١٬٢٤٦ ١٬٧٩٨٬٣٤٠ ١٬٧٩٩٬٥٨٦ طن اإلنتاج

      الدرفلة وصفائح السيارات

 ٪٦- )١٧٬٥٢٥(  ٢٩٤٬٩٠٩ ٢٧٧٬٣٨٤ طن املبيعات

 ٪٣ ٧٬٥٦٧ ٢٩٥٬٥٦٢ ٣٠٣٬١٢٩ طن اإلنتاج

 ٪٧- )٩٠٬٥٥٤(  ١٬٢١٨٬٩٧٦ ١٬١٢٨٬٤٢٢ طن إجما�� املبيعات 

 ٪٢ ٥٢٬٦٢٨ ٣٬٠٦٠٬٦٥١ ٣٬١١٣٬٢٧٩ طن إجما�� اإلنتاج

      

      الذهب ومعادن األساس

 ٪٥ ١٨٬٦٥١ ٣٩٤٬١١٧ ٤١٢٬٧٦٨ أونصة مبيعات الذهب

 ٪٢ ٩٬٥٩٩ ٣٩٩٬٢٣٢ ٤٠٨٬٨٣١ أونصة إنتاج الذهب
 

 إيضاح ألي اختالف عن معاي�� ا�حاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن. .٢١

ِعَدت القوائم املالية
ُ
 للمعاي�� املستقلة للشر�ات التا�عة �� ا�جموعة  السنو�ة املوحدة للمجموعة والقوائم املالية السنو�ة أ

ً
  الدولية للتقر�ر املا�� واملعاي�� وفقا

 للتقار�ر املالية.  �� اململكة العر�ية السعودية اعتمادها واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن، كما تم 

اسم �ل شركة تا�عة ورأس مالها و�سبة ملكية الشركة ف��ا و�شاطها الرئيس، والدولة ا�حل الرئيس لعمليا��ا، والدولة محل  .٢٢

 التأسيس.
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الشركة القابضة أو  اسم 

الشر�ات التا�عة أو املنشآت 

 ا�خاضعة للسيطرة املش��كة

 رأس املال نوع الشركة

 (ر�ال سعودي)

 املقر الرئيس النشاط الرئيس  �سبة امللكية 

شركة التعدين العر�ية 

 السعودية (معادن)

صندوق االستثمارات  ١٢٬٣٠٥٬٩١١٬٤٦٠ شركة مساهمة 

 العامة
١٨.٦٧٪ 

املشاريع املتعلقة بجميع مراحل  مختلف 

 صناعة التعدين

 الر�اض 

 ٪٨٢.٣٢ مساهم�ن أخرون

 ٪١٠٠ ا�جموع

 الشر�ات التا�عة اململوكة بال�امل 

شركة معادن للذهب ومعادن 

 األساس

 الذهب  ٪١٠٠ معادن  ٨٦٧٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة
املنتجات األخرى: زنك، نحاس، فضة 

 ورصاص

 الر�اض 

بوكسايت منخفض الدرجة، �اول�ن،  ٪١٠٠ معادن  ٣٤٤٬٨٥٥٬٢٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة عادن الصناعيةاملشركة 

مغن��ايت واملغن��يا ال�او�ة (أكسيد 

 املغنيسيوم)

 الر�اض 

 الر�اض  البنية التحتيةخدمات  ٪١٠٠ معادن  ٥٠٠٬٠٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن للبنية التحتية

شركة معادن للتسو�ق  

 والتوزيع

بيع األسمدة الكيماو�ة، أبحاث السوق  ٪١٠٠ معادن  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة

 واستطالعات الرأي. 

 الر�اض 

املركبات األوزتية، األسمدة الطبيعية،  ٪١٠٠ معادن  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن لألسمدة

األسمدة الفوسفاتية، اليور�ا واألمالح 

 الفوسفاتية والبوتاسية الطبيعية.

 الر�اض 

مدينة رأس ا�خ��  رقائق وأغطية علب األملنيوم ٪١٠٠ معادن  ٢٬٤٧٧٬٣٧١٬٨٠٧ شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن للدرفلة
للصناعات 

 التعدينية

 الشر�ات التا�عة األخرى 

سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات  ٪٩.٧٤ معادن ٦٬٥٧٣٬٧٥٠٬٠٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن لألملنيوم
 األملنيوم

مدينة رأس ا�خ�� 
للصناعات 

 ٪١.٢٥ أل�وا التعدينية

 ٪٩.٧٤ معادن ٤٬٨٢٨٬٤٦٤٬٤١٢ شركة ذات مسؤولية محدودة
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الشركة القابضة أو  اسم 

الشر�ات التا�عة أو املنشآت 

 ا�خاضعة للسيطرة املش��كة

 رأس املال نوع الشركة

 (ر�ال سعودي)

 املقر الرئيس النشاط الرئيس  �سبة امللكية 

شركة معادن للبوكسايت 

 واأللومينا

وتكر�ر البوكسايت و�نتاج �عدين  ٪١.٢٥ أوا

 األلومينا

مدينة رأس ا�خ�� 
للصناعات 

 التعدينية

األسمدة فوسفات ثنائي وأحادي  ٪٧٠ معادن ٦٬٢٠٨٬٤٨٠٬٠٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن للفوسفات

األمونيوم، حامض الك��يتيك، حامض 

 الفوسفور�ك واألمونيا

مدينة رأس ا�خ�� 
للصناعات 

 ٪٣٠ سابك التعدينية

شركة معادن وعد الشمال 

 للفوسفات 

األسمدة فوسفات ثنائي وأحادي  ٪٦٠ معادن ٧٬٩٤٢٬٥٠١٬٨٧٥ شركة ذات مسؤولية محدودة

األمونيوم، حامض الك��يتيك، حامض 

الفوسفور�ك واألمونيا وصناعات 

 تحو�لية أخرى 

مدينة وعد الشمال 
للصناعات 

 ٪٢٥ موزاييك التعدينية
 ٪١٥ سابك

 املنشآت ا�خاضعة للسيطرة املش��كة

شركة ال�حراء ومعادن 

 للب��وكيماو�ات (ساماب�و)

 ا�جبيل ثنائي �لور�د اإليثيل�ن والصودا ال�او�ة ٪٥٠ معادن ٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة
 ٪٥٠ ال�حراء

النحاس املنتجات ا�جانبية: الفضة،  ٪٥٠ معادن  ٤٠٤٬٩٦٥٬٢٩١ شركة ذات مسؤولية محدودة و�ار�ك للنحاسشركة معادن 

الزنك، الني�ل، الذهب، الرصاص، 

 الك��يت، ال�و�الت 

 املدينة املنورة
 ٪٥٠ بار�ك

 لألنظمة ذات الصلة جميع الشر�ات املذ�ورة أعاله �� اململكة العر�ية السعوديةتأسست *
ً
 ، وتدير عمليا��ا التشغيلية داخل اململكة.وفقا

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة ل�ل شركة تا�عة.  .٢٣

 صيل املديونية اإلجمالية للشركة. امن هذا التقر�ر املتعلقة بتف  ٢٧الفقرة �� لدى شركة معادن للفوسفات اتفاقية �سهيل ص�وك ؛ كما هو مو�ح 

 لسياسة الشركة �� توزيع أر�اح األسهم.وصف  .٢٤

 ) فإن سياسة توزيع أر�اح الشركة الصافية السنو�ة ع�� النحو اآل�ي:٤٤بناًء ع�� ما نص عليھ نظام الشركة األساس �� املادة (
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 هذا التجنيب م�ى بلغ االحتياطيمن صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي النظامي للشركة، و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة العادية وقف  ٪ ١٠جنب يُ  .١

 .من رأس املال املدفوع ٪٣٠ املذ�ور 

٢.  
ُ
 جنب �سبة مئو�ة من األر�اح السنو�ة لت�و�ن احتياطي اتفا�� يخصص لغرض أو أغراض ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة أن ت

 .تقررها ا�جمعية العامة

 احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مص�حة الشركة، أو يكفل توزيع أر�اح ثابتة قدر اإلم�ان ع�� ل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن  .٣

 من  املساهم�ن، ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع من صا�� األر�اح مبالغ إل�شاء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونة ما ي�ون قائم
ً
ا

 .املؤسسات هذه

املقررة �� املادة (العشر�ن) من النظام األساس للشركة، واملادة السادسة والسبع�ن من نظام الشر�ات؛ إذا �انت امل�افأة �سبة   مع مراعاة األح�ام .٤

  م  حس من صا�� األر�اح، وذلك �عد    ٪١٠النسبة ع�� من أر�اح الشركة، فال يجوز أن تز�د هذه معينة
ً
االحتياطيات ال�ي قرر��ا ا�جمعية العامة تطبيقا

رأس مال الشركة املدفوع، ع�� أن ي�ون استحقاق هذه   من  ٪٥النظام ونظام الشركة األساس، و�عد توزيع ر�ح ع�� املساهم�ن ال يقل عن  ح�امأل 

 مع   امل�افأة
ً
، ع�� أن ي�ون استحقاق هذه امل�افأة متناسبا

ً
 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو، و�ل تقدير يخالف ذلك ي�ون باطال

ً
عدد  متناسبا

 .ال�ي يحضرها العضو ا�جلسات

و�جوز   .ر�احل�جمعية العامة العادية أن تقرر بناء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة توزيع البا�� �عد ما تقدم (إن وجد) ع�� املساهم�ن كحصة إضافية من األ  .٥

 للضوابط الصادرة 
ً
 .عن هيئة السوق املاليةللشركة توزيع أر�اح مرحلية ع�� مساهم��ا �ش�ل نصف سنوي أو ر�ع سنوي وفقا

 تمت التوصية؛ بناًء ع�� ضرورة الصرف ع�� املشاريع ا�حالية واملستقبلية. د وف .م ٢٠٢٠وقد أو�ىى مجلس اإلدارة ل�جمعية العامة �عدم توزيع أر�اح عن العام 

وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن  .٢٥

أقر�اءهم) أبلغوا الشركة بتلك ا�حقوق بموجب املادة  من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، وأي �غي�� �� تلك   )٦٨(و

 ة األخ��ة.ا�حقوق خالل السنة املالي

   الشركة  تتلق  لم
ً
 تلك ا�حقوق   ��  �غي��  أو  التصو�ت،  ��  األحقية  ذات  األسهم  فئات  ��   التنفيذي�ن  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  غ��  أل�خاص  �عود  مصا�ح  بأي  إشعارا

  .م٢٠٢٠ العام خالل
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أقر�ا��م �� أسهم أو وصف ألي مص�حة وأوراق مالية �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس إدارة  .٢٦ الشركة وكبار التنفيذي�ن و

 أدوات دين الشركة أو أي من شر�ا��ا التا�عة، وأي �غي�� �� تلك املص�حة أو تلك ا�حقوق خالل السنة املالية األخ��ة.

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 %التغ�� �� النسبة املئو�ة خالل العامصا�� التغ��  %�سبة امللكية ��اية العام %�سبة امللكية بداية العام اسم العضو 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األستاذ ياسر بن عثمان الرميان �معا�
 ٠ ٠ ٠٬٠٠ ٢٬٥٠٠ ٠٬٠٠ ٢٬٥٠٠ الدكتور عبدالعز�ز بن صا�ح ا�جر�وع

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ معا�� األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القو�ز 
 ٠ ٠ ٠٬٠٠ ٥٬٥٧٩ ٠٬٠٠ ٥٬٥٧٩ معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الدكتور محمد بن يحيى القحطا�ي 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األستاذ ر�تشارد أو�راين
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الدكتور سامو�ل والش

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الدكتور جانيش كيشور 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ املهندسة نبيلة بنت محمد التو��ىي

 ٠ ٠ ٠٬٠٠ ٥٤٣ ٠٬٠٠ ٥٤٣ املهندس مساعد بن سليمان العوه��
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ معا�� املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الدكتور كالوس كالينفيلد
 ٠ ٠ ٠٬٠٠ ١٠٠ ٠٬٠٠ ١٠٠ املهندس عبدهللا بن محمد العي�ىى 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان

       

 اإلدارة التنفيذية 

 التغ�� �� النسبة املئو�ة صا�� التغ�� خالل العام �سبة امللكية ��اية العام �سبة امللكية بداية العام سم  اال 

 ٠ ٠ ٠٬٠٠ ٥٤٣ ٠٬٠٠ ٥٤٣ املهندس مساعد بن سليمان العوه��
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األستاذ دار�ن كريستوفر ديفيس

 ٠ ٠ ٠٬٠٠ ٣٬٠٠٠ ٠٬٠٠ ٣٬٠٠٠ خالد بن صا�ح ا�خطافاألستاذ 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ املهندس ر�اض بن سعد النصار

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ املهندس عبدالعز�ز بن عسكر ا�حر�ي 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األستاذ إبراهيم بن محمد العامر
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 اإلدارة التنفيذية 

 التغ�� �� النسبة املئو�ة صا�� التغ�� خالل العام �سبة امللكية ��اية العام �سبة امللكية بداية العام سم  اال 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مد�ي الع�� بن املهندس حسن 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األستاذ ديفيد شومر

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ العوه��املهندس خالد بن سليمان 

املعلومات املتعلقة بأي قروض ع�� الشركة (سواء أ�انت واجبة السداد عند الطلب أم غ�� ذلك)، وكشف املديونية اإلجمالية للشركة  .٢٧

 لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم ا�جهة املانحة لها  
ً
ومدتھ واملبلغ والشر�ات التا�عة لها وأي مبالغ دفع��ا الشركة سدادا

 املتبقي، و�� حال عدم وجود قروض ع�� الشركة، عل��ا تقديم إقرار بذلك.

 م ٢٠٢٠بيان بالقروض للشركة وشر�ا��ا التا�عة كما �� 
 

 رصيد ��اية العام املبالغ املسددة م�حو�ات  اصل املبلغ مدة السداد ا�جهات املمولة الشركة املق��ضة

 - - - *٧٬٥٠٠ سنوات ٥ اتفاقية �سهيل ائتمان ومتجدد (معادن) العر�ية السعوديةشركة التعدين 

 شركة معادن للذهب ومعادن األساس
 ٦٨ ٢٨ - ١٧٩ سنوات ٨ صندوق التنمية الصنا�� السعودي (منجم السوق)

 ٥٩٠ ١٧٠ - ١٬٢٠٠ سنوات ٩ صندوق التنمية الصنا�� السعودي (منجم الدو���)

 ٦٥٨ ١٩٨ - ١٬٣٧٩ مجموع فر�� 

 ٦٤٩ ٧٨ - ١٬٠٠٠ سنوات ١٠ �سهيل مرابحة بالر�ال السعودي شركة معادن للبنية التحتية

 شركة معادن للفوسفات

 ١٬٩١٣ ٣١٩ - ٣٬١٨٨ سنوات ٧ �سهيل مرابحة بالدوالر

 ٢٬٥١٣ ٤١٩ - ٨٬٣٠٦ سنوات ٧ �سهيل مرابحة بالر�ال السعودي

 ٣٬٥٠٠ - - ٣٬٥٠٠ سنوات ٧ ص�وك

 - - - *٥٠٠ سنوات ٥ مرابحة بالر�ال السعودي (�سهيل رأس مال عامل)

 ٧٬٩٢٦ ٧٣٨ - ١٤٬٩٩٤ مجموع فر�� 

 شركة معادن لأللومنيوم

 ٤٬٢٧٥ - - ٤٬٢٧٥ سنة ١٤ صندوق االستثمارات العامة

 ٥٬١٧٩ - - ٥٬١٧٩ سنوات ١٠ �سهيل مرابحة بالر�ال السعودي

 ١٬٥٠٤ - - ١٬٥٠٤ سنوات ٧ بالدوالر  �سهيل تجاري 

 ١٠٬٩٥٨ - - ١٠٬٩٥٨ مجموع فر�� 

 شركة معادن للدرفلة 
 ٢٢٥ ٥٠ - ٦٠٠ سنوات ٩ صندوق التنمية الصنا�� السعودي

 ١٬٣١٣ - - ١٬٣١٣ سنة ١٢ �سهيل مرابحة بالر�ال السعودي
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 م ٢٠٢٠بيان بالقروض للشركة وشر�ا��ا التا�عة كما �� 
 

 رصيد ��اية العام املبالغ املسددة م�حو�ات  اصل املبلغ مدة السداد ا�جهات املمولة الشركة املق��ضة

       ١٬٥٣٨ ٥٠ - ١٬٩١٣  مجموع فر�� 

 للبوكسايت  واأللوميناشركة معادن 

      

 ٣٬٢٩١ ١٤١ - ٣٬٥٠٦ سنة ١٣ صندوق االستثمارات العامة

 ٢٬٢٣٨ ٨٨ - ٢٬٣٧٠ سنة ١٠ �سهيل مرابحة بالر�ال السعودي  النوع أ

 ١٬٥٩٠ ٤١ - ١٬٦٥٥ سنة ١٣ �سهيل مرابحة بالر�ال السعودي النوع ب

 ٢١١ ٦ - ٢٢٠ سنة ١٣ �سهيل و�الة بالر�ال السعودي 

 ٣٤٧ - - *٧٥٠ سنوات ٥ (�سهيل رأس مال عامل)  مرابحة بالر�ال السعودي

 ٧٬٦٧٧ ٢٧٦  ٨٬٥٠١  مجموع فر�� 

   
 

- 

 **شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 ٦٬٨٠٨ - - ٦٬٨٠٨ سنة ١٥ �سهيل مرابحة بالر�ال السعودي  

 ١٬٩٠٠ - - ١٬٩٠٠ سنة ١٥ �سهيل و�الة بالر�ال السعودي

 ٣٬٧٩٥ - - ٤٬٠٠٠ سنة ١٣ صندوق التنمية الصنا�� السعودي

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

 مجموع فر�� 
 

١٩٬١٠٣ - - ١٩٬٣٠٨ 

 ٣٠٠ ١٠٧ - - سنوات ٣ األخرى  والتسهيالتال�حب ع�� املكشوف من البنك بنوك تجار�ة  و  ***م��يديان لالستثمارات املوحدة ا�حدودة 

 ٤٨٬٨٠٩ ١٬٤٤٧  ٦٥٬٥٥٣ ا�جموع

 ن قبل املقرض.  لم يتم اضافة مبالغ (�سهيل رأس مال عامل) اال �� حالة ال�حب من القرض وتتم إضافة مبلغ ال�حب كقيمة الديون ال�ي تتم املطالبة ��ا م*

افق  ١٤٤١-١٠-٢٨*شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وقعت اتفاقيات بتار�خ * واملؤسسات  ) إعادة تمو�ل املديونية العائدة �جموعة من البنوك التجار�ة ٢املؤسسة العامة للتقاعد، و ( إ��ائدة لصندوق االستثمارات العامة والذي أحال مديونيتھ ) إلعادة جدولة مديوني��ا الع١: (٢٠٢٠-٠٦-٢٠املو

 مليار ر�ال سعودي. ٦٬٧مليار ر�ال سعودي واملبلغ املعاد جدولتھ  ٨٬٦مليار ر�ال سعودي و�لغت قيمة إعادة التمو�ل  ١٥٬٣و�ل القائم املالية؛ وذلك باستخدام عائدات التمو�ل ا�جديدة واملقدمة من مجموعة بنوك تجار�ة. تبلغ القيمة اإلجمالية للتم

 شركة تمتلك ف��ا شركة معادن للتسو�ق والتوزيع.  ***

 

 *توار�خ استحقاق القروض طو�لة األجل   م٢٠٢٠د�سم��  ٣١ م٢٠١٩د�سم��  ٣١

٢٠٢٠ - ٢٬٤٣٦٬٢١٩٬٧٨١ 

٢٠٢١ ٢٬٩٧٧٬١٩٩٬١٨٠ ٣٬٨١٤٬١٠٠٬٨٨٦ 

٢٠٢٢ ٣٬٧٧٢٬٤٩٢٬١٧٤ ٤٬٥٤٦٬٥٦٨٬٨٩٥ 

٢٠٢٣ ٤٬٥٢٥٬٠٣٣٬٢١٦ ٥٬٤٨٣٬٢٦٥٬٩٩٧ 

٢٠٢٤ ٢٬٩٧٩٬٨٦١٬٤١٤ ٤٬٠٤٣٬٢٧٦٬٩٥٨ 

٢٠٢٥ ٦٬٠٦١٬٣٠٤٬٠٢٤ ٢٬٤٩٠٬٦٦٣٬٥٤٣ 
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 ٢٠٣٥ إ�� ٢٠٢٦ ٢٨٬٤٩٢٬٥٠١٬٧٦٥ ٢٧٬٤٤٠٬٩٨١٬٠٠١

 ا�جموع   ٤٨٬٨٠٨٬٣٩١٬٧٧٣ ٥٠٬٢٥٥٬٠٧٧٬٠٦١

 أخرى �سبب إعادة الهي�لة املالية أو ا�جدولة للقروض  إ��*مبالغ استحقاق القروض طو�لة األجل قد �غ�� من سنة 

�عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو صف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالية و  .٢٨

 منح��ا الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليھ الشركة مقابل ذلك.

 . لسنةأدوات دين قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة خالل اأي    دال يوج

وصف ألي حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق  .٢٩

 مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة.

�عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشا��ة  حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية  بأي  وشر�ا��ا التا�عة  لم تقم الشركة  

 خالل السنة.  أصدر��ا أو منح��ا الشركة

 وصف ألي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالس��داد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمي�� ب�ن .٣٠

 ال�ي اش����ا شر�ا��ا التا�عة.األوراق املالية املدرجة ال�ي اش����ا الشركة وتلك 

 .خالل السنة لم تقم الشركة وشر�ا��ا التا�عة بأي اس��داد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالس��داد

 فيھ  .٣١
ً
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي ُعقدت خالل السنة املالية األخ��ة، وتوار�خ ا�عقادها، و�جل حضور �ل اجتماع مو�حا

 ضر�ن.أسماء ا�حا
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 الدورة اسم العضو 
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 م١٧/١٢/٢٠٢٠ م٢٥/١٠/٢٠٢٠ م١٣/٠٩/٢٠٢٠ م٢٢/٠٦/٢٠٢٠ م١٥/٠٣/٢٠٢٠ م٣٠/٠١/٢٠٢٠

 معا�� األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
السابقة 

 وا�حالية
      

       ا�حالية الدكتور عبدالعز�ز بن صا�ح ا�جر�وع

عبدالرحمن معا�� األستاذ سليمان بن 

 القو�ز 

السابقة 

 وا�حالية
      

 معا�� املهندس خالد بن صا�ح املديفر 
السابقة 

 وا�حالية
      

       ا�حالية القحطا�ي  لدكتور محمد بن يحيى ا

 األستاذ ر�تشارد أو�راين
السابقة 

 وا�حالية
      

       ا�حالية الدكتور سامو�ل والش 

       ا�حالية الدكتور جانيش كيشور 

سعادة األستاذ عبدهللا بن صا�ح بن 

 جمعة 

السابقة 

 وا�حالية
 -     

       ا�حالية التو��ىي املهندسة نبيلة بنت محمد

سعادة املهندس مساعد بن سليمان 

 العوه�� 

السابقة 

 وا�حالية
      

إبراهيم معا�� املهندس عبدهللا بن 

 السعدان 
       السابقة

       السابقة الدكتور كالوس كالينفيلد

       السابقة املهندس عبدهللا بن محمد العي�ىى 

       السابقة األستاذة لب�ى بنت سليمان العليان
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 عدد طلبات الشركة ل�جل املساهم�ن وتوار�خ تلك الطلبات وأسبا��ا. .٣٢

 الطلبسبب  التار�خ

 متطلبات العمل بالشركة م٢٠٢٠مارس  ١٥
 متطلبات العمل بالشركة م٢٠٢٠أكتو�ر  ٢٢
 متطلبات العمل بالشركة م٢٠٢٠د�سم��  ٣١

 وصف ألي صفقة ب�ن الشركة وطرف ذي عالقة. .٣٣

 ونظام الشر�ات،   األساس   الشركة  نظام  ألح�ام  با�خالفة  عالقة  ذات  أطراف  مع   الشركة   أبرم��ا   جوهر�ة  صفقات   أو  أعمال   توجد  ال   للشركة   املتاحة  املعلومات  حسب

  .العاديةالشركة وشر�ا��ا التا�عة    أعمال سياق  �� تمت عالقة ذات أطراف   مع معامالت  تفاصيل املالية  القوائم وتب�ن  .التنفيذية  ولوائحھ املالية  السوق  ونظام

 أنواع املعامالت 

 (ر�ال سعودي)

 للسنة املن��ية �� للسنة املن��ية ��

٢٠٢٠د�سم��  ٣١ ٢٠١٩د�سم��  ٣١   

 
ً
الشراء ب�ن املساهم�ن، خالل السنة  التفاقيةمبيعات شركة معادن لأللومنيوم إ�� أل�وا إ�سيبال إس إيھ، وفقا  ٩٥٧٬٨١٣٬٤٧٤ ٩٤٣٬٤٤٩٬٦٥٦ 

 
ً
التسو�ق، خالل السنة التفاقيةمبيعات شركة معادن للفوسفات من خالل سابك، وفقا  ١٬٢٤٨٬٧٥١٬٧٨٣ ١٬٢٦٧٬٧٤٥٬٩٥٨ 

 
ً
التسو�ق خالل السنة التفاقيةمبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة سابك، وفقا  ٤٦٣٬٤٨٣٬٦٤٧ ٤٣٧٬٣٣٥٬٣٩١ 

 
ً
التسو�ق خالل السنة  التفاقيةمبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة موزاييك، وفقا  ٧٢١٬٦٤٤٬٣٦٨ ٧٥٠٬٨٦٠٬٠٤٩ 

 ٤٦٬٤٧٩٬٩٤٧ ٢٧٬١٣٧٬٥٠٥ ت�لفة املوظف�ن املعار�ن ورسوم تقنية وت�اليف أخرى مدفوعة لشركة أل�وا �ور�وريشن خالل السنة 

املعار�ن ورسوم تقنية وت�اليف أخرى مدفوعة لشركة موزاييك خالل السنة ت�لفة املوظف�ن   ٨٦٬١٤١٬٠٦٨ ٤٥٬٢٥٥٬٣٣٢ 

: شراء إمدادات املواد ا�خام من شركة أرام�و السعودية    

 - ٣٠٠٬٩٢٩٬٣٢٦ شركة معادن للفوسفات 

٦٧٥٬٣٦١٢٩٢٬ شركة معادن وعد الشمال للفوسفات   - 
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 ف��ا، وف��ا أو �انت ف��ا مص�حة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار  .٣٤
ً
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

أو العقود  األعمالالتنفيذي�ن ف��ا أو ألي �خص ذي عالقة بأي م��م، بحيث �شمل أسماء املعني�ن باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه 

 بلغها، و�ذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فع�� الشركة تقديم إقرار بذلك.وشروطها ومد��ا وم

  ،حسب املعلومات املتاحة للشركة
ً
�انت ف��ا مص�حة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو وف��ا أو ف��ا،  ال توجد أي أعمال أو عقود جوهر�ة �انت الشركة طرفا

 املا�� أو ألي �خص ذي عالقة بأي م��م. للرئيس التنفيذي أو للمدير  

 ف�حت أوقد 
ً
 من:  الشركة عن عضو�ة كال

 . رئيس مجلس إدارة أرام�و السعودية ومنصب محافظ صندوق االستثمارات العامةمنصب  معا�� األستاذ ياسر بن عثمان الرميان والذي �شغل  -

 �� أرام�و السعودية. رئيس للتكر�ر واملعا�جة والتسو�قالنائب األع�� للمنصب  الدكتور محمد بن يحيى القحطا�ي والذي �شغل   -

   .البنك السعودي لالستثمار  منصب رئيس مجلس إدارة  لاألستاذ عبدهللا بن صا�ح بن جمعة الدوسري والذي �شغ -

 بنك الر�اض.والذي �شغل منصب رئيس مجلس إدارة املهندس عبدهللا بن محمد العي�ىى  -

 . مجلس إدارة بنك سابالعليان وال�ي �شغل منصب رئيس سليمان  األستاذة لب�ى بنت  -

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي م�افآت. .٣٥

 أي م�افآت.  عنأي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن �� الشركة  تنازل لم ي

 بيان ألي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساه�ي الشركة عن أي حقوق �� األر�اح. .٣٦

 لم يتنازل أي من مساه�ي الشركة عن أي حقوق �� األر�اح.

ائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم �سدد ح�ى ��اية  .٣٧ بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي ز�اة أو ضر

 املالية السنو�ة، مع وصف موجز لها و�يان أسبا��ا. الف��ة
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 م٢٠٢٠ 

 (ر�ال سعودي)

 م٢٠١٩

 (ر�ال سعودي)
 �سبة التغ��% التغ��

 ٪٦٩ ٨٦٬٢٨٧٬٤٢٦ ١٢٤٬٥٠٥٬٩٤٨ ٢١٠٬٧٩٣٬٣٧٤ رسوم امتياز مستحقة
 ٪٢٤- )٦٢٬٨٦٦٬٢٩٦( ٢٦٧٬٣٦٩٬٨١٩ ٢٠٤٬٥٠٣٬٥٢٣ ز�اة وضر�بة دخل مستحقة

 ٪٥٦- )٦٬٦١٦٬٧٠٨( ١١٬٧٣٤٬٩٣٩ ٥٬١١٨٬٢٣١ مستحقة ع�� عقودضرائب استقطاع 
 ٪٣ ٤٥٧٬٤٥٦ ١٧٬٦٨٨٬٦٨١ ١٨٬١٤٦٬١٣٧ تأمينات اجتماعية

 ٪٤ ١٧٬٢٦١٬٨٧٨ ٤٢١٬٢٩٩٬٣٨٧ ٤٣٨٬٥٦١٬٢٦٥ ا�جموع

 بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطات أ�شئت ملص�حة موظفي الشركة. .٣٨

 برنامج تملك املنازل  -أ

 لسياسا��ا قروض سكنيةتوف�� بوذلك  ،برنامج تمليك املنازل للموظف�ن السعوديباملؤسسات املالية لتنفيذ  معادن�ستع�ن 
َ
  ع��  �حافظةالرامية إ�� ا وفقا

الذي   اء التمو�لأعبالقرض، وقد بلغ الرصيد ملبلغ  أصلالتمو�ل للموظف�ن املستحق�ن، بينما يتحمل املوظف أعباء معادن ت�لفة  املوظف�ن املتم��ين، وتتحمل

 مبلغ م٢٠٢٠د�سم��  ٣١تتحملھ الشركة �� 
ً
 .  ر�ال سعودي١٢٬٢٧٦٬١٣٤٫٢٢مقداره  ا

ت�لفة الوحدة  ن يتم �سديد أ ع��س ا�خ�� للصناعات التعدينية، أشركة ببناء وحدات سكنية ملنحها للموظف�ن السعودي�ن العامل�ن �� مدينة ر لكما قامت ا 

 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١بدفعات شهر�ة، و�لغ الرصيد كما �� السكنية 
ً
  ١٬١٥٢٬٢٦٢٬٥٥٢٫٩٧مقداره  م مبلغا

ً
  ر�اال

ً
  تقدم . كما سعوديا

ً
 لسياسا��ا قرضا

ً
معادن وفقا

 
ً
 ر�ال سعودي.  مليون  ٢٥٬٨٤٦٬٠٢٦٫٠٠ م مبلغ٢٠٢٠د�سم��  ٣١وقد بلغ الرصيد كما ��  ألغراض دعم تأثيث منازل للمؤهل�ن،  محددا

 برنامج االدخار   -ب

ص�حة املوظف، واصلت معادن برنامج "ادخار" ملوظفي الشركة السعودي�ن، بحيث �ساهم املوظف بحصة ثابتة من راتبھ الشهري، و�ساهم الشركة بحصة �سبية مل

  ،و��ون اجما�� املبلغ املستثمر لصا�ح املوظف
ً
 ١٢٠٬٧٨٦٬٧٩٢٫٩٩ ةاملستثمر املبالغ ح�ام الشريعة االسالمية، وقد بلغ اجما�� ألشروط معينة متوافقة مع  وفقا

 سعودي.  ر�ال

 :مجلس اإلدارةإقرارات  .٣٩
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 إن �جالت ا�حسابات قد أُعدت �ش�ل �حيح.  •

•  
ُ
 فذ بفاعلية.إن نظام الرقابة الداخلية قد أُعد ع�� أسس سليمة ون

 قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها. ال يوجد أي شك يذكر ��  •

ائم املالية السنو�ة، يجب أن يو�ح تقر�ر مجلس اإلدارة تلك التحفظات  .٤٠ إذا �ان تقر�ر مراجع ا�حسابات يتضمن تحفظات ع�� القو

 وأسبا��ا وأي معلومات متعلقة ��ا.

 املوحدة تحفظات أو �عديالت ويعت�� تقر�ر مراجعة نظيف.ال يتضمن تقر�ر مراجع ا�حسابات ا�خار�� �شأن القوائم املالية السنو�ة 

�� حال توصية مجلس اإلدارة بتغي�� مراجع ا�حسابات قبل ان��اء الف��ة املع�ن من أجلها، يجب أن يحتوي التقر�ر ع�� ذلك، مع بيان  .٤١

 أسباب التوصية بالتغي��.

 لم يوص مجلس اإلدارة بتغي�� مراجع ا�حسابات. 


