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الشركة  .1
�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن( )وي�سار اإليها يف هذه الن�سرة التكميلية بـ »ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست وفقًا للمر�سوم 
امللكي رقم م/17 ال�سادر بتاريخ 1417/11/14 هـ )املوافق 1997/03/23 م( وقرار جمل�س الوزراء رقم 179 ال�سادر بتاريخ 1417/11/08 هـ 
)املوافق 1997/03/17 م(، و�ُسّجلت يف ال�سجل التجاري لل�سركات برقم 1010164391  بتاريخ 1421/11/10 هـ )املوافق 2001/02/04م(، ويقع 

املركز الرئي�سي لل�سركة مبدينة الريا�س يف اململكة. 

فترة االكتتاب  .2
مرحلة الكتتاب الأولى: من 1436/01/25 هـ )املوافق 2014/11/18م( الى 1436/02/05هـ )املوافق 2014/11/27م(.

مرحلة الكتتاب الثانية: 1436/02/08هـ )املوافق 2014/11/30م( الى 1436/02/10هـ )املوافق 2014/12/02م(.

مالحظة مهمة  .3
يقر ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )ح( من ن�سرة الإ�سدار باأن ن�سرة الإ�سدار التكميلية هذه )»ن�صرة الإ�صدار 
التكميلية«( قدمت اإلى الهيئة و�سدرت بتاريخ 1436/01/23هـ )املوافق 2014/11/16م( وهي مكملة لن�سرة الإ�سدار التي  �سدرت عن ال�سركة 

ب�سيغتها النهائية بتاريخ 1436/01/20هـ )املوافق 2014/11/13م( )»ن�صرة الإ�صدار«(. 

يجب قراءة ن�سرة الإ�سدار التكميلية الى جانب ن�سرة الإ�سدار ويتعني على كل من يقراأها احل�سول على ا�ست�سارة مهنية حمايدة وم�ستقلة حيث مت 
اإعداد ن�سرة الإ�سدار التكميلية هذه دون الأخذ يف احل�سبان اأهداف امل�ستثمر الفردية وو�سعه املايل.

�سيكون للم�سطلحات امل�ستخدمة يف ن�سرة الإ�سدار التكميلية هذه نف�س املعاين املحددة لها يف ن�سرة الإ�سدار. 

مينع منعًا باتًا توزيع ن�سرة الإ�سدار التكميلية هذه وطرح حقوق الأولوية لأي �سخ�س غري امل�ستثمرين املذكور و�سفهم يف ن�سرة الإ�سدار اأو يف اأي بلد 
اإلى �سرورة  التكميلية هذه  الإ�سدار  ن�سرة  وامل�ست�سار املايل عناية م�ستلمي  الكبار  ال�سركة وامل�ساهمون  ال�سعودية. وتلفت  العربية  اململكة  اآخر �سوى 

التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.

سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية   .4
ت�سرتط الهيئة على ال�سركة امل�سدرة اأن تقدم اليها ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإذا علمت ال�سركة امل�سدرة يف اأي وقت من تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار وقبل 

اإ�سدار حقوق الأولوية باأي من الآتي:

وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.. 1

ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار.. 2

وقد تبني لل�سركة احتواء ن�سرة الإ�سدار الأولية التي ن�سرت  يف 1436/01/05هـ )املوافق 2014/10/29م( على بع�س املعلومات التي تتطلب التو�سيح 
اأو التعديل اأو الت�سحيح وفقًا ملا جاء يف هذه الن�سرة التكميلية . ويقر كل من ال�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة 
رقم )ح( من ن�سرة الإ�سدار بعدم وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية اأو م�سائل اإ�سافية مهمة غري التي اأُف�سح عنها يف ن�سرة الإ�سدار التكميلية هذه.

التعديالت التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار  .5
تت�سمن ن�سرة الإ�سدار التكميلية هذه تعديل وت�سحيح بع�س املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار على الوجه الآتي:

اجلدول رقم )0-1( »جدول امل�صتندات الأ�صا�صية الالزمة لالمتثال مع جورك 2004م اأو جورك 2012م« الوارد على ال�صفحة رقم )د( �صمن الق�صم  �
»اإ�صعار هام« من ن�صرة الإ�صدار 

مت تعديل اجلدول املذكور باإ�سافة كل من تقرير املوارد املعدنية ملنجم املن�سورة وامل�سرة، وتقرير املوارد املعدنية ملنجم الرجوم، وتقرير احتياطيات 
املعادن اخلام ملنجم املن�سورة وامل�سرة، وتقرير احتياطيات املعادن اخلام ملنجم الرجوم والبيانات املتعلقة بتلك التقارير اإلى اجلدول رقم )1-0( 

“جدول امل�ستندات الأ�سا�سية الالزمة لالمتثال مع جورك 2004م اأو جورك 2012م” من ن�سرة الإ�سدار، بحيث ي�سبح بعد التعديل كما يلي:
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جدول رقم )0-1(: جدول امل�صتندات الأ�صا�صية الالزمة لالمتثال مع جورك 2004م اأو جورك 2012م.

ال�صخ�ص املخت�ص واملنظمة التابع لها و�صاحب العملجورك 2012مجورك 2004موقت التقديراملكان

الفو�سفات

املوارد املعدنية

املناجم قيد التطوير

مارك كامبودنيك، ماي�سام )MAusIMM(، ا�س. اآر. كي. ●يونيو 2013ماخلرباء
)SRK Consulting( كون�سيولتينج

م�ساريع الك�سف والتنقيب

دانيال ماريتون، �سوفركو )Sofreco(●يوليو 2014ماأم وعال البلوك )القطعة( ب6

اجلالميد البلوك )القطعة( اأ1 
اإلى اأ11

دانيال ماريتون، �سوفركو )Sofreco(●يونيو 2014م

احتياطيات املعادن اخلام

املناجم قيد التطوير

جون مايلز، IMMM، ا�س. اآر. كي. كون�سيولتينج●مار�س 2013ماخلرباء
)SRK Consulting(

البوك�سايت

املوارد املعدنية

املناجم املنتجة

�ستيفان موجدريكا، ماي�سام )MAusIMM(، اك�سرتاكت ●فرباير 2011مالبعيثة
)Xstract Mining( مايننج

احتياطيات املعادن اخلام

املناجم املنتجة

كيفن اإيرفنغ، ماي�سام )MAusIMM(، اك�سرتاكت مايننج ●مار�س 2011مالبعيثة
)Xstract Mining(

الذهب

املوارد املعدنية

املناجم املنتجة

كاهان �سريفوي، ماي�سام )MAusIMM(، اأوبرتو )Optiro(●يونيو 2013مالأمار

نيك زيبور، اإف جي اإ�س )FGS(، وارديل ارم�سرتوجن الدولية ●اأكتوبر2013مبلغة
)Wardell Armstrong International(

نيك زيبور، اإف جي اإ�س )FGS(، وارديل ارم�سرتوجن الدولية ●نوفمرب 2013مبلغة ال�سمايل
)Wardell Armstrong International(

نيك زيبور، اإف جي اإ�س )FGS(، وارديل ارم�سرتوجن الدولية ●اإبريل 2013مال�سخيربات
)Wardell Armstrong International(
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ال�صخ�ص املخت�ص واملنظمة التابع لها و�صاحب العملجورك 2012مجورك 2004موقت التقديراملكان

اإدموند جون �سايدز، اآي اإم اإي �سي●اإبريل 2013ماملن�سورة وامل�سرة

اإدموند جون �سايدز، اآي اإم اإي �سي●اإبريل 2013مالرجو م

احتياطيات املعادن اخلام

املناجم املنتجة

را�سيل ماكبيث، اأوبرتو )Optiro(●يونيو 2013مالأمار

دافيد �سيلكوت، ACSM، FIMMM، CEng●اأكتوبر 2013مال�سخيربات

رالف بيرن، اآي اإم اإي �سي●يناير 2014ماملن�سورة وامل�سرة

رالف بيرن، اآي اإم اإي �سي●يناير 2014مالرجوم

الفقرة الثانية من الق�صم الفرعي رقم 2-1-7 »عوامل املخاطرة – املخاطر املرتبطة بعمليات ال�صركة – خماطر احل�صول على التمويل« الواردة  �
على ال�صفحة رقم )11( �صمن الق�صم رقم )2( »عوامل املخاطرة« من ن�صرة الإ�صدار

مت تعديل الفقرة املذكورة، وذلك بحذف عبارة »�سرورة ت�سديد املبالغ املتوفرة مبوجبها خالل جدول زمني معني« من منت الفقرة املذكورة، بحيث 
ت�سبح بعد التعديل كما يلي: 

“كما تت�سمن اتفاقية متويل املرابحة القابلة لإعادة ال�سحب العديد من ال�سروط التي يتوجب على ال�سركة اللتزام بها، والتي ت�سمل على �سبيل املثال 

�سرورة اللتزام بتعهدات وموؤ�سرات مالية حمددة )financial ratios( وعدم توزيع الأرباح  )راجع الق�سم رقم  14 “املعلومات القانونية” من هذه 
الن�سرة(. ومن املمكن اأن ل تتمكن ال�سركة من الوفاء بالتزاماتها املرتتبة مبوجب هذه التفاقيات اإذا حدث عجز يف اإيراداتها لأي �سبب من الأ�سباب، 
الأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على مقدرة ال�سركة على احل�سول على التمويل الالزم يف امل�ستقبل والذي ميكن اأن يوؤثر �سلبًا على برنامج النفقات الراأ�سمالية 

الذي تتبعه ال�سركة، كما �سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل و/اأو �سعر �سهمها.”

الفقرة رقم 4-3-1 »ال�صركة – الهيكل التنظيمي – الفو�صفات« الواردة على ال�صفحة رقم )44( من الق�صم رقم )4( »ال�صركة« من ن�صرة الإ�صدار  �
جاء يف الفقرة املذكورة اأن اإنتاج �سركة معادن للفو�سفات من ثنائي فو�سفات الأمونيوم قد بلغ حوايل 1.2 مليون طن.

الفقرة املذكورة بحيث ت�سبح بعد  لذا يقت�سي ت�سحيح  بلغ حوايل 1.8 مليون طن،  الأمونيوم قد  ثنائي فو�سفات  ال�سركة من  اإنتاج  اأن  وال�سحيح 
التعديل كما يلي:

4-3-1     الفوسفات:

تدير ال�سركة اأن�سطتها احلالية يف جمال الفو�سفات من خالل �سركة معادن للفو�سفات، وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة متلك ال�سركة 70% منها 
ومتلك �سركة �سابك 30% منها. تتاألف اأعمال الفو�سفات من منجم الفو�سفات وم�سنع لال�ستخال�س يف موقع حزام اجلالميد، ومن�ساأة لإنتاج الأ�سمدة 
مبوقع مدينة راأ�س اخلري، والتي تعمل على اإنتاج اأ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم وحم�س الكربيتيك وحام�س الفو�سفوريك والأمونيا. يف 2013، بلغ 
اإنتاج �سركة معادن للفو�سفات من ثنائي فو�سفات الأمونيوم حوايل 1.8 مليون طن، ومن الأمونيا حوايل 0.96 مليون طن، حيث بلغ اإجمايل مبيعاتهم 
جمتمعني حوايل 4.17 مليار ريـال �سعودي. وتعمل ال�سركة حاليًا على التو�سع ب�سكل كبري يف اأن�سطتها يف �سناعة الفو�سفات، فقد اأبرمت ال�سركة عام 
2013م اتفاقية �سراكة مع كل من �سركة �سابك و�سركة موزاييك )على �سكل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( لتطوير م�سروع وعد ال�سمال حيث تطور 
ال�سركة مدينة وعد ال�سمال، وهو م�سروع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية، ومدينة راأ�س اخلري، ويتوقع اأن تبلغ 
طاقته الإنتاجية فور اكتماله ما يعادل 16 مليون طن �سنويًا )راجع الق�سم  4-7-1 رقم  »ال�سركة – وحدات اأعمال ال�سركة - الفو�سفات« من هذه 

الن�سرة(.

اجلدول رقم )4-1( “الهيكل التنظيمي لل�صركة“ الواردة على ال�صفحة رقم )4٥( من الق�صم رقم )4( »ال�صركة« من ن�صرة الإ�صدار  �
ورد يف اجلدول املذكور اأن �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات مملوكة بن�سبة 50% من ال�سركة ون�سبة 50% من قبل �سركة �سابك.

وال�سحيح اأن ال�سركة املذكورة مملوكة بن�سبة 50% من قبل ال�سركة ون�سبة 50% من قبل �سركة ال�سحراء، لذا يقت�سي تعديل اجلدول املذكور بحيث 
ي�سبح بعد التعديل كما يلي:
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جدول رقم )4-1(: الهيكل التنظيمي لل�صركة.

الهيكل التنظيمي لل�صركة

�سركة التعدين العربية ال�سعودية ال�سم القانوين
)معادن(

�سركة م�ساهمة �سعوديةال�سفة القانونية

مطروحة بال�سوق املالية ال�سعوديةاأ�سهم الكتتاب العام

الرمز يف تداول: 1211رمز ال�سهم بالأ�سواق املالية

SE.1211 :الرمز يف رويرتز

MAADEN AB :الرمز يف بلومبريج

الريا�سموقع املقر الرئي�سي

املعادن الأملنيومالفو�سفاتالذهبال�سركات التابعة
ال�سناعية

الكيانات حتت البنية التحتية
ال�سيطرة 
امل�سرتكة

�سركة معادن ال�سم القانوين
للذهب ومعادن 

الأ�سا�س

�سركة معادن 
للفو�سفات

�سركة معادن وعد 
ال�سمال للفو�سفات

�سركة معادن 
لالأملنيوم؛ �سركة 
معادن للدرفلة؛ 

�سركة معادن 
للبوك�سايت 

والألومينا

�سركة املعادن 
ال�سناعية

�سركة معادن 
للبنية التحتية

�سركة 
ال�سحراء 

ومعادن 
للبرتوكيماويات

ذات م�سئولية ال�سفة القانونية
حمدودة

ذات م�سئولية ذات م�سئولية حمدودةذات م�سئولية حمدودة
حمدودة

ذات م�سئولية 
حمدودة

ذات م�سئولية 
حمدودة

ذات م�سئولية 
حمدودة

ال�سركة 70%ال�سركة 100%امل�ساهمون
�سركة �سابك %30

%100

ال�سركة %60
موزايك %25

�سركة �سابك %15
%100

ال�سركة %74.9
األكوا %25.1 

%100

ال�سركة ال�سركة 100%ال�سركة %100
%50

�سركة 
ال�سحراء 

%50 
%100

ذهب، زنك، نحا�س، املنتجات
ف�سة والر�سا�س

الأ�سمدة ثنائي واأحادي 
فو�سفات الأمونيوم، 
حام�س الكربيتيك، 

حام�س الفو�سفوريك 
والأمونيا. 

الأ�سمدة ثنائي واأحادي 
فو�سفات الأمونيوم، 
حام�س الكربيتيك، 

حام�س الفو�سفوريك 
والأمونيا )مبا فيها 
املنتجات النهائية(.

�سبائك اأ�سا�سية 
 )T( و�سبائك

وق�سبان وم�سطحات 
و�سرائح الأملنيوم

بوك�سايت، 
كاولني، 

وال�سودا 
الكاوية

خدمات البنية 
التحتية، 

والإ�سكان.

ثنائي كلوريد 
الإيثيلني 
وال�سودا 

الكاوية

موقع املقر 
الرئي�سي

مدينة وعد ال�سمال راأ�س اخلريجدة
ال�سناعية/راأ�س اخلري

اجلبيلالريا�سالريا�سراأ�س اخلري

كما مت ت�سحيح بع�س الأخطاء الطباعية يف بع�س الأ�سماء والكلمات الواردة يف اجلدول اأعاله.
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الفقرة الرابعة من الق�صم الفرعي رقم 4-7-1-1 “ال�صركة – وحدات اأعمال ال�صركة – الفو�صفات – ملحة عامة« الواردة على ال�صفحة رقم )٥2(  �
من الق�صم رقم )4( »ال�صركة« من ن�صرة الإ�صدار

جاء يف الفقرة املذكورة اأن الطاقة النتاجية مل�سروع م�سنع اإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية من املنتجات الفو�سفاتية 
التحويلية مبا يف ذلك حام�س الفو�سفوريك وثالثي فو�سفات ال�سوديوم والفو�سفات ثنائي واأحادي الكال�سيوم املتكامل هي حوايل 440 مليون طن 

�سنويًا. 

وال�سحيح اأن الطاقة النتاجية للم�سروع املذكور من املنتجات املذكورة هي حوايل 440 األف طن �سنويًا، لذا يقت�سي ت�سحيح الفقرة املذكورة بحيث 
ت�سبح بعد التعديل كما يلي:

“و�سيتم ت�سييد م�سنع اإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية، اإلى جانب املحطات التكميلية لإنتاج الأمونيا والأ�سمدة املركبة 
املُ�سيدة مبدينة راأ�س اخلري وربطها مبدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية بوا�سطة خط �سكة حديد. و�سي�سم امل�سروع املتكامل لإنتاج الفو�سفات 7 
م�سانع كربى ومرافقها التابعة، ويبلغ اإجمايل طاقتها الإنتاجية حوايل 16 مليون طن �سنويًا ت�ستمل على 3 مليون طن �سنويًا من الأ�سمدة الفو�سفاتية 
واملركبة بالإ�سافة اإلى حوايل 440 األف طن �سنويًا من املنتجات الفو�سفاتية التحويلية مبا يف ذلك حام�س الفو�سفوريك وثالثي فو�سفات ال�سوديوم 

والفو�سفات ثنائي واأحادي الكال�سيوم.”

الفقرة الأولى من الق�صم الفرعي رقم 4-7-2-4 “ال�صركة – وحدات اأعمال ال�صركة – الأملنيوم – اأن�صطة الك�صف والتنقيب – الزبرية” الواردة على  �
ال�صفحة رقم )٦0( من الق�صم رقم )4( »ال�صركة« من ن�صرة الإ�صدار  

جاء يف الفقرة املذكورة اأنه اكت�سفت امل�ستودعات الطبيعية للبوك�سايت يف منطقة الزبرية يف ثالث مناطق اأو جممعات تعدينية رئي�سية وهي: املجمع 
ال�سمايل واملجمع املركزي واملجمع اجلنوبي ويبلغ طول كل جممع منهم حوايل 30 كم، واأن ال�سركة قد ح�سلت على ملكية املجمعات الثالثة جميعها.

وال�سحيح هو اأن ال�سركة قد ح�سلت على رخ�سة حيازة )ولي�س ملكية( للثالثة جممعات املذكورة، لذا يقت�سي تعديل الفقرة املذكورة اأعاله لت�سبح 
بعد التعديل كما يلي:

“تعمل ال�سركة حاليًا على درا�سة جدوى الك�سف والتنقيب عن البوك�سايت من املخازن الطبيعية بالزبرية والكائنة مبدينة حائل �سمال �سرق اململكة. 
اكت�سفت امل�ستودعات الطبيعية للبوك�سايت يف منطقة الزبرية يف ثالث مناطق اأو جممعات تعدينية رئي�سية وهي: املجمع ال�سمايل واملجمع املركزي 
واملجمع اجلنوبي ويبلغ طول كل جممع منهم حوايل 30 كم. وقد ح�سلت ال�سركة على رخ�سة حيازة املجمعات الثالثة جميعها، وتعمل حاليًا على 
التنقيب عن املخزون يف املجمع اجلنوبي بالبعيثة. ويعمل فريق ال�ستطالع بال�سركة على تقييم عقود اإيجار التعدين باملجمع املركزي وعقود التعدين 

املمنوحة موؤخرًا باملجمع ال�سمايل.”

الفقرة الثالثة من الفقرة الفرعية رقم )ب( حتت عنوان »م�صهر الأملنيوم« من الق�صم الفرعي رقم 4-7-2-٥ “ال�صركة – وحدات اأعمال ال�صركة  �
– الأملنيوم – مرافق الإنتاج« الواردة على ال�صفحة رقم )٦0( من الق�صم رقم )4( »ال�صركة« من ن�صرة الإ�صدار

اأن يخ�س�س 51% من انتاج م�سهر الأملنيوم مل�سنع الدرفلة حيث �سوف تباع الن�سبة املتبقية من ال�سبائك  اأنه من املتوقع  جاء يف الفقرة املذكورة 
والألواح وال�سرائح وال�سبائك على �سكل )T( يف ال�سوق.

والق�سبان  ال�سبائك  املتبقية من  الن�سبة  تباع  و�سوف  الأملنيوم  م�سطحات  الدرفلة من  امل�سهر حاجة م�سنع  يلبي  اأن  املتوقع  اأنه من  هو  وال�سحيح 
وامل�سطحات و�سبائك )T( يف ال�سوق دون حتديد ن�سبة للتخ�سي�س نظرًا لتغري املنتج ب�سكل م�ستمر، لذا يقت�سي تعديل الفقرة املذكورة اأعاله لت�سبح 

بعد التعديل كما يلي: 

لإنتاج  كربون  م�سنع  اإلى  بالإ�سافة  اختزال،  خاليا  منها  وبكل  امل�سبق  للتحمي�س  التقنية  حديثي  بواتق  خطي  على  الأملنيوم  م�سهر  “و�سيحتوي 
الأنود، وم�سبك لإنتاج ال�سبائك والألواح وال�سرائح وال�سبائك على �سكل )T(. وتبلغ القدرة الإنتاجية ال�سنوية لكلي خطي الإنتاج جمتمعني حوايل 
740.000.000 طن �سنويًا من الأملنيوم، وت�ستهلك حوايل 1.4 مليون طن �سنويًا من الألومينا. ومن املتوقع اأن يلبي امل�سهر حاجة م�سنع الدرفلة من 
م�سطحات الأملنيوم و�سوف تباع الن�سبة املتبقية من ال�سبائك والق�سبان وامل�سطحات و�سبائك )T( يف ال�سوق. بداأ م�سهر الأملنيوم عمله يف دي�سمرب 
2012م، وعلى الرغم من اأنه كان ل يزال يف مراحله الأولى، اإل اأن م�سهر الأملنيوم اأنتج حوايل 187.000 طن من الأملنيوم يف عام 2013م. ويف اأكتوبر 
2013م، توقف اأحد خطوط الإنتاج عن العمل ب�سورة موؤقتة، اإل اأنه عاود العمل مرة اأخرى يف دي�سمرب 2013م، وعمل بطاقته الكاملة بدءًا من �سهر 
يونيو 2014م. وقد مت ت�سريع مرحلة الإنتاج الأويل خلط الإنتاج الثاين لتعوي�س فرتة الإغالق، وعمل بطاقته الكاملة يف الربع الأول من عام 2014م.”

الفقرة الثانية من الفقرة الفرعية رقم )ج( حتت عنوان »م�صنع الدرفلة” من الق�صم الفرعي رقم 4-7-2-٥ “ال�صركة – وحدات اأعمال ال�صركة  �
– الأملنيوم – مرافق الإنتاج« الواردة على ال�صفحة رقم )٦1( من الق�صم رقم )4( »ال�صركة« من ن�صرة الإ�صدار 

جاء يف الفقرة املذكورة باأنه �ست�سل القدرة الإنتاجية مل�سنع الدرفلة اإلى حوايل 380.000 طن �سنويًا. كما جاء يف ذات الفقرة اأنه من املتوقع اأن تبلغ 
الطاقة النتاجية ملرافق اإنتاج �سفائح ال�سيارات ورقائق الإن�ساء 80.000 طن.

�سفائح  اإنتاج  ملرافق  املتوقعة  النتاجية  الطاقة  واأن  �سنويًا  طن   480.000 حوايل  اإلى  الدرفلة  مل�سنع  الإنتاجية  القدرة  �ست�سل  اأنه  هو  وال�سحيح 
ال�سيارات ورقائق الإن�ساء 100.000 طن، لذا يقت�سي تعديل الفقرة املذكورة اأعاله لت�سبح بعد التعديل كما يلي:

“�ست�سل القدرة الإنتاجية مل�سنع الدرفلة اإلى حوايل 480.000 طن �سنويًا. وقد اأنتج م�سنع الدرفلة اأول لفة جتريبية له يف دي�سمرب 2013، واأنتج اأول 

لفة جتارية له يف يونيو 2014م. ومن املتوقع اأن يبداأ الإنتاج التجاري مل�سنع الدرفلة يف الربع الثالث من عام 2015م. كما اأنه من املتوقع اأن يبداأ اإنتاج 
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معلبات امل�سروبات من مرفق اإنتاجها تزامنًا مع بدء ت�سغيل م�سنع الدرفلة، يف حني اأنه من املتوقع اأن تبداأ مرافق اإنتاج �سفائح ال�سيارات ورقائق 
الإن�ساء عملياتها يف عام 2016م ومن املتوقع اأن تبلغ الطاقة النتاجية لتلك املرافق 100.000 طن.”

الفقرة الأولى من الق�صم الفرعي رقم 4-7-2-7 “ال�صركة – وحدات اأعمال ال�صركة – الأملنيوم – البنية التحتية ل�صناعة الأملنيوم« الواردة على  �
ال�صفحة رقم )٦1( من الق�صم رقم )4( »ال�صركة« من ن�صرة الإ�صدار

جاء يف الفقرة الأولى من الق�سم الفرعي املذكور اأعاله اأنه ت�ستمل البنية التحتية ل�سناعة الأملنيوم يف مدينة راأ�س اخلري على حمطة توليد للطاقة تعمل 
بالغاز تبلغ قدرتها 2400 ميجا وات من الكهرباء، وحمطة لتحلية املياه قادرة على حتلية 40.000 مرت مكعب من املاء النقي يوميًا. 

وقد راأت ال�سركة �سرورة تو�سيح ن�سيبها من الكميات التي تنتجها حمطة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز وحمطة حتلية املياه، وكذلك ت�سحيح كميات 
انتاج حمطة حتلية املياه التي تبلغ مليون مرت مكعب من املاء النقي يوميًا )ولي�س 40.000 مرت مكعب كما ورد يف ن�سرة الإ�سدار(، لذا يقت�سي تعديل 

الفقرة املذكورة اأعاله لت�سبح بعد التعديل كما يلي:

“ت�ستمل البنية التحتية ل�سناعة الأملنيوم على حمطة توليد للطاقة تعمل بالغاز تبلغ قدرتها 2400 ميجا وات من الكهرباء ن�سيب ال�سركة منها 1.350 
ميجا وات وحمطة لتحلية املياه قادرة على حتلية مليون مرت مكعب من املاء النقي يوميًا ون�سيب ال�سركة منها هو 25 األف مرت مكعب يوميًا، قامت 
لتدوير  الوقود الالزم  بتوريد  ال�سعودية  اأرامكو  اإدارتها. وت�سطلع �سركة  اأنها تعمل على  املياه املاحلة كما  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  واإن�سائها  بتمويلها 

حمطتي توليد الطاقة وحتلية املياه، مقابل تكلفة ثابتة، ت�سدد ال�سركة قيمتها.”

الفقرة الثالثة من الق�صم الفرعي رقم 4-7-2-7 »ال�صركة – وحدات اأعمال ال�صركة – الأملنيوم – البنية التحتية ل�صناعة الأملنيوم« الواردة على  �
ال�صفحة رقم )٦1( من الق�صم رقم )4( »ال�صركة« من ن�صرة الإ�صدار

اأوردت الفقرة املذكورة بع�س املرافق التي تت�سمنها البنية التحتية ل�سناعة الأملنيوم والتي ت�ستمل على امليناء املحتوي على ر�سيفني خم�س�سة ل�سركة 
الفقرة  تعديل  يقت�سي  لذا  املذكورة،  الفقرة  �سهوًا من  التحتية  البنية  ي�سكل جزء من هذه  الذي  امليناء  اإلى  الإ�سارة  �سقطت  وقد  لالأملنيوم،  معادن 

املذكورة لت�سبح بعد التعديل كما يلي:

“ وت�سم البنية التحتية الأخرى العديد من املرافق ملعاجلة مياه ال�سرب، ومياه الأمطار، ومعاجلة املاء املتدفق ومياه ال�سرف، والتهوية وتوزيع املواد 
الو�سيطة، ومناولة البوك�سايت املركز، واأنظمة التحكم املتكاملة، والأمن و�سبكات الت�سالت والطرق واملمرات، وجتهيزات الإ�ساءة، ومكاتب الأمن 
اأحدهما خم�س�س ملادة الألومينا وملادة الفحم  اإلى امليناء املحتوي على ر�سيفني خم�س�سة ل�سركة معادن لالأملنيوم،  واملكاتب الإدارية، بال�سافة 

الكل�سي والر�سيف الآخر خم�س�س ملادة الإ�سفلت ال�سائل. هذا بالإ�سافة اإلى الر�سيف العام والذي ي�ستخدم لأغرا�س ال�سحن العامة.”

الفقرة الأولى الواردة حتت عنوان ”نظرة عامة” من الق�صم الفرعي رقم 10-3-1-1 »ا�صتخدام متح�صالت الكتتاب – نظرة عامة على ا�صتخدام  �
“ا�صتخدام  الق�صم رقم )10(  الواردة على ال�صفحة رقم )172( من  ال�صمال”  – م�صروع وعد  الفو�صفات  – تو�صيع عمليات  متح�صالت الكتتاب 

متح�صالت الكتتاب” من ن�صرة الإ�صدار
جاء يف الفقرة املذكورة اأن الطاقة النتاجية يف املرفق املتكامل لإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية من املنتجات الفو�سفات 
التحويلية مبا يف ذلك حام�س الفو�سفوريك املكرر وثالثي فو�سفات ال�سوديوم والفو�سفات ثنائي واأحادي الكال�سيوم هي حوايل 440 مليون طن �سنويًا. 

وال�سحيح اأن الطاقة النتاجية للمرفق املذكور من املنتجات املذكورة هي حوايل 440 األف طن �سنويًا، لذا يقت�سي ت�سحيح الفقرة املذكورة بحيث 
ت�سبح بعد التعديل كما يلي:

ال�سمال، والذي يعد مرفقًا متكاماًل لإنتاج  الفو�سفات مع تطوير م�سروع وعد  التو�سع ب�سكل كبري يف عملياتها يف جمال  ال�سركة حاليًا على  “ تعمل 
الفو�سفات يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية ومدينة راأ�س اخلري. وينفذ م�سروع وعد ال�سمال من جانب �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات، 

وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ت�سرتك ال�سركة يف ملكيتها )بن�سبة 60 %(، و�سركة موزاييك )بن�سبة 25 %(، و�سركة �سابك )بن�سبة 15 %(. 

الغاز الطبيعي املحلي والكربيت  الفو�سفات يف اخلرباء مبنطقة طريف وا�ستغالل  الروا�سب املمتدة من  ا�ستغالل  اإلى  ال�سمال  ويهدف م�سروع وعد 
ل�سناعة الفو�سفات وال�سماد املركب، بالإ�سافة اإلى منتجات الفو�سفات التحويلية، مبا يف ذلك حم�س الف�سفوريك املكرر، وثالثي فو�سفات ال�سوديوم، 

والفو�سفات ثنائي واأحادي الكال�سيوم. 

و�سوف يت�سمن م�سروع وعد ال�سمال تطوير م�سنع ال�ستخال�س وم�سنع حم�س الكربيتيك وم�سنع حم�س الف�سفوريك يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات 
التعدينية، وم�سنع الأمونيا وم�سنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف مدينة راأ�س اخلري. و�سوف يربط بني املوقعني من خالل ال�سكك احلديدية. ومن 
املتوقع اأن يبداأ الإنتاج يف املرفق املتكامل لإنتاج الفو�سفات يف الربع الرابع يف عام 2016م، وبعد الكتمال من املتوقع اأن يكون معدل الطاقة الإنتاجية 
نحو 16 مليون طن �سنويًا، ت�ستمل على 3 مليون طن �سنويًا من الأ�سمدة الفو�سفاتية واملركبة، بالإ�سافة اإلى 440 األف طن �سنويًا من منتجات الفو�سفات 
التحويلية، مبا يف ذلك حم�س الف�سفوريك املكرر، وثالثي فو�سفات ال�سوديوم، والفو�سفات ثنائي واأحادي الكال�سيوم. وتقدر التكلفة الإجمالية ملرفق 
اإنتاج الفو�سفات كله بنحو 28 مليار ريـال �سعودي. وقد اأبرمت ال�سركة عقود الن�ساء املف�سلة يف هذا الق�سم مع مقاولني عامليني لن�ساء عدد من املرافق 

وامل�سانع اخلا�سة مب�سروع وعد ال�سمال كما واأنها يف �سدد منح و/اأو توقيع عقود ا�سافية لجناز املراحل املتبقية من امل�سروع.”
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الفقرة الثانية الواردة حتت عنوان »م�صنع الكربيتيك« من الق�صم الفرعي رقم 10-3-1-3 “ا�صتخدام متح�صالت الكتتاب – نظرة عامة على  �
ا�صتخدام متح�صالت الكتتاب – تو�صيع عمليات الفو�صفات – ن�صاط الك�صف والتنقيب« الواردة على ال�صفحة رقم )173( من الق�صم رقم )10( 

“ا�صتخدام متح�صالت الكتتاب” من ن�صرة الإ�صدار 
جاء يف الفقرة املذكورة باأنه قدرت قيمة م�سنع حم�س الكربيتيك مببلغ  2.089 مليون ريـال �سعودي.

وال�سحيح هو اأنه قدرت قيمة م�سنع حم�س الكربيتيك مببلغ  2.865 مليون ريـال �سعودي، لذا يقت�سي تعديل الفقرة املذكورة لت�سبح بعد التعديل 
كما يلي:

“وقد مت ابرام عقد بناء م�سنع حم�س الكربيتيك مع �سركة ا�س اأن �سي لفالني العاملية ).SNC-Lavalin International Inc(، وجمموعة �سينوبك 
 ،)SNC-Lavalin Arabia LLC )SLA(( و�سركة ا�س اأن �سي لفالني العربية املحدودة ،)Sinopec Engineering )Group( Co. Ltd( للهند�سة
و�سركة �سينوبك  E&C ال�سرق الأو�سط املحدودة ).Sinopec E&C Middle East Co. Ltd( بتاريخ 31 مار�س 2014م، والذي قدرت قيمته بنحو 
2.865 مليون ريـال �سعودي )764 مليون دولر اأمريكي( على اأ�سا�س الإجناز الكلي )ت�سليم مفتاح( لقاء مبلغ مقطوع،. ومن املتوقع اكتمال م�سنع 

حم�س الكربيتيك يف الربع الثالث من عام 2016م. كما اأن ن�سبة اإكتمال ان�ساء م�سنع حم�س الكربيتيك كما يف 2014/08/30م هي %25.7.”

الق�صم الفرعي رقم 14-1-2-٦ “املعلومات القانونية – العقود اجلوهرية – �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات – متويل م�صروع �صركة معادن  �
وعد ال�صمال للفو�صفات« الوارد على ال�صفحة رقم )200( من الق�صم رقم )14( »املعلومات القانونية« من ن�صرة الإ�صدار 

جاء يف الق�سم الفرعي املذكور اإ�سارة اإلى متويل من �سندوق التنمية كاأحد التمويالت التي ح�سلت عليها ال�سركة. وحيث اأن العقد املرتبط بهذا التمويل 
مل يتم توقيعه من قبل ال�سركة و�سندوق التنمية بعد، فاإن ذلك يتطلب تعديل هذا الق�سم بحذف الإ�سارة اإلى هذا التمويل وال�سمانات املرتبطة به.

كما جاء يف الفقرة الأولى من الق�سم الفرعي نف�سه اأن القيمة الجمالية للت�سهيالت املتعددة الأغرا�س املتاحة لل�سركة مبوجب اتفاقيات الت�سهيالت 
هي  الت�سهيالت  لتلك  الإجمالية  القيمة  اأن  وال�سحيح  �سعودي.  ريال   14.955.206.250 هي  اخلا�سة  والبنوك  املالية  املوؤ�س�سات  من  عدد  مع 
18.898.998.373 ريال �سعودي وبذلك تكون مطابقة للقيمة الإجمالية التي �سبق واأن اأف�سحت عنها ال�سركة على موقع تداول ويف قوائمها املالية. 

لذا يقت�سي تعديل الق�سم املذكور اأعاله لذكر قيمة الت�سهيالت ال�سحيحة.
وبناًء على التعديالت امل�سار اإليها اأعاله، فقد مت تعديل الق�سم الفرعي امل�سار اإليه اأعاله لي�سبح بعد التعديل كما يلي:

متويل م�سروع �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات   6-2-1-14

بتاريخ 2014/06/30م، اأبرمت �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات اتفاقية ت�سهيالت مع عدد من املوؤ�س�سات املالية والبنوك اخلا�سة، من بينها 
�سندوق ال�ستثمارات العامة ال�سعودي، اأتيحت مبوجبها ت�سهيالت متعددة الأغرا�س بقيمة اإجمالية قدرها 18.898.998.373 ريال �سعودي )مبا 
فيها مبلغ التمويل يف حالة زيادة تكلفة امل�سروع املقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية واأجنبية واملقدرة مبا يقارب 350 مليون دولر اأمريكي )ي�ساوي 

1.31 مليار ريال �سعودي(( ل�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات من اأجل متويل تكاليف امل�سروع وتو�سعه. وتتاألف الت�سهيالت مما يلي:

ت�سهيل تقليدي )مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية واأجنبية(  – 200.000.000 دولر اأمريكي )ي�ساوي مبلغ 750.000.000 ريال �سعودي(. �
ت�سهيل م�سرتيات بالريال )مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية(  – 775.000.000 دولر اأمريكي )ي�ساوي مبلغ 2.906.250.000 ريال �سعودي(. �
ت�سهيل م�سرتيات بالدولر)مقدم من قبل جمموعة بنوك اأجنبية(  – 100.000.000 دولر اأمريكي )ي�ساوي مبلغ 375.000.000 ريال �سعودي(.  �
ت�سهيل بنك ال�سترياد والت�سدير الكوري )KExim( املبا�سر – 600.000.000 دولر اأمريكي )ي�ساوي مبلغ 2.250.000.000 ريال �سعودي(. �
ت�سهيل بنك ال�سترياد والت�سدير الكوري املغطى – 175.000.000 دولر اأمريكي )ي�ساوي مبلغ 656.250.000 ريال �سعودي(. �
ت�سهيل )K-sure( املغطى – 400.000.000 دولر اأمريكي )ي�ساوي مبلغ 1.500.000.000 ريال �سعودي(. �
ت�سهيل الوكالة )مقدم من قبل جمموعة بنوك �سعودية واأجنبية(– – 440.000.000 دولر اأمريكي )ي�ساوي مبلغ 1.650.000.000 ريال �سعودي(. �
ت�سهيل �سندوق ال�ستثمارات العامة ال�سعودي – 7.500.000.000 ريال �سعودي. �

يكون ال�سداد النهائي جلميع امل�ستحقات اخلا�سة بالت�سهيالت بني فرتة 138 اأو 144 �سهًرا من تاريخ اأول �سداد بناء على تاريخ اكتمال امل�سروع. تخ�سع 
جميع وثائق الت�سهيالت للقانون الإجنليزي، با�ستثناء الوثائق اخلا�سة بت�سهيالت �سندوق ال�ستثمارات العامة ال�سعودي وت�سهيالت الوكالة والتعهدات 

والتنازلت اخلا�سة باحل�سابات الداخلية للم�ساريع حيث يخ�سع جميعها للقوانني ال�سارية يف اململكة. 
وتتاألف حزمة ال�سمان الإجمالية من: )1( �سندات اإذن؛ )2( �سند اأمر؛ )3( �سندات اأمر بالدولر الأمريكي مببلغ الإيجار املقدم، و�سندات عنا�سر 
متغرية بالدولر الأمريكي و�سندات اأمر ملخ�س�سات الإيجار امل�ستقبلية بالدولر الأمريكي؛ )4( �سندات اأمر بالدولر الأمريكي مببلغ الإيجار املقدم ، 

و�سندات عنا�سر متغرية بالريال، و�سندات اأوامر خم�س�سات اإيجارية م�ستقبلية.
عالوة على البنود املعيارية حلالت التق�سري، فاإن هذه الت�سهيالت تن�س على اأن حالة التق�سري تتحقق يف الأو�ساع التالية:

مل يدفع ال�سامن اأو ال�سريك املبالغ يف موعد ا�ستحقاقها خالل �سبعة اأيام عمل، اأو اأخفق يف الوفاء بالتزاماته الأخرى مبوجب تلك التفاقية خالل  �
60 يوًما؛ 

وجود تق�سري متبادل جتاه اأية مديونية مالية ل�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات اأو اأي �سامن قبل تاريخ المتام القت�سادي؛  �
اإنهاء خطاب تخ�سي�س الغاز اأو خطاب تخ�سي�س الكربيت اأو اإلغائهما اأو تعليقهما اأو اإبطالهما؛ �
عدم حدوث اكتمال امل�سروع يف تاريخ الت�سليم النهائي لكتمال امل�سروع. �

بالإ�سافة اإلى البنود املعيارية لهذا النوع من التفاقيات، تت�سمن هذه الت�سهيالت القيود اجلوهرية التالية:
خطابات تخ�سي�س الغاز والكربيت ال�سارية يجب اأن تبقى قيد التفعيل، بحيث ل يتم اإنهاوؤها اأو تعليقها اأو اإلغاوؤها اأو �سحبها اأو اإبطالها اأو انتهاء  �

�سريانها؛ 
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وقف ال�سحب اإذا راأى امل�ست�سار الفني والبيئي اأن تاريخ الإمتام القت�سادي �سوف يتاأخر مبا يتجاوز التاريخ النهائي لالمتام القت�سادي، ومل تكن  �
خطة التعوي�س املقرتحة من جانب �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات مقبولة من جانب امل�ست�سار الفني والبيئي خالل فرتة ثالثة اأ�سهر بعد التاأكيد؛ 

حد اأدنى لال�ستفادة من الت�سهيالت يبلغ 10.000.000 دولر اأمريكي )ي�ساوي مبلغ 37.500.000 ريال �سعودي(.وافقت �سركة معادن للفو�سفات  �
ا على التاأكيد على التزامها مبعايري بيئية معينة، مبا ي�سمل مقايي�س الأداء املحددة عن طريق اإر�سادات البيئة وال�سحة وال�سالمة ال�سادرة عن  اأي�سً

موؤ�س�سة التمويل الدولية وجمموعة البنك الدويل.
وتوؤكد ال�سركة اأنها حاليًا ملتزمة بكافة القيود املذكورة اعاله.

الق�صم رقم 19 »امل�صتندات املتاحة للمعاينة« الوارد على ال�صفحة رقم )232( من ن�صرة الإ�صدار  �
مت تعديل الق�سم املذكور وذلك باإ�سافة كل من تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق باملن�سورة وامل�سرة يف اإبريل 2013م من جانب اإدموند �سايدز، 
اآي اإم اإي �سي؛ وتقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بالرجوم يف اإبريل 2013م من جانب اإدموند �سايدز، اآي اإم اإي �سي؛ وتقرير الحتياطي اخلام 
املُعد فيما يتعلق باملن�سورة وامل�سرة يف يناير 2014م من جانب رالف بيرن، اآي اإم اإي �سي؛ وتقرير الحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بالرجوم يف يناير 

2014م من جانب رالف بيرن، اآي اإم اإي �سي اإلى امل�ستندات املتاحة للمعاينة.  لذا، يقت�سي تعديل الق�سم املذكور لي�سبح بعد التعديل كما يلي:

المستندات المتاحة للمعاينة  .19
اأبو بكر ال�سديق، �س.ب. رقم  �سوف تكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�سركة الواقع عنوانه يف املبنى رقم 395، طريق 
68861، الريا�س 11537، اململكة العربية ال�سعودية اعتبارًا من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا وحتى الثانية ع�سرًا من يوم الأحد اإلى اخلمي�س، 

على اأن ل تقل فرتة املعاينة عن 20 يومًا قبل نهاية فرتة الطرح:

قرار جمل�س الوزراء رقم 179 بتاريخ 1417/11/08هـ )املوافق 1997/03/17م(؛ �
املر�سوم امللكي رقم م/17 بتاريخ 1417/11/14هـ )املوافق 1997/03/23م(؛ �
النظام الأ�سا�سي لل�سركة؛  �
�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة رقم 1010164391 بتاريخ 1421/11/10هـ )املوافق 2001/02/04م(؛ �
موافقة الهيئة على اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية؛  �
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل عن القوائم املالية املوحدة املرحلية لل�سركة حتى تاريخ 30 يونيو 2014م. �
القوائم املالية املوحدة املرحلية للمجموعة حتى تاريخ 30 يونيو 2014م. �
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل عن القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م. �
القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م. �
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل عن القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م. �
القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م. �
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل عن القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م. �
القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م. �
درا�سة جدوى التمويل البنكي املوؤرخة 2013/07/5م املُعّدة فيما يت�سل مب�سروع وعد ال�سمال؛ �
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق باخلرباء يف 2013/06 من جانب مارك كامبودنيك وماي�سام وا�س. اآر. كي كون�سيولتينج؛ �
تقرير احتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق باخلرباء يف 2013/03 من جانب جون مايلز و IMMM وا�س. اآر. كي كون�سيولتينج؛ �
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بالبعيثة يف 2011/02 من جانب �ستيفان موجدريكا وماي�سام واك�سرتاكت مايننج؛ �
تقرير احتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بالبعيثة يف 03/ 2011 من جانب كيفن اإيرفنغ وماي�سام واك�سرتاكت مايننج؛ �
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بالأمار يف 2013/06 من جانب كاهان �سريفوي وماي�سام واأوبرتو؛  �
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق ببلغة يف 2013/10 من جانب نيك زيبور واإف جي اإ�س ووارديل ارم�سرتوجن الدولية؛ �
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بـ �سمال بلغة يف 11/ 2013 من جانب نيك زيبور واإف جي اإ�س ووارديل ارم�سرتوجن الدولية؛ �
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بال�سخيربات يف 04/ 2013 من جانب نيك زيبور واإف جي اإ�س ووارديل ارم�سرتوجن الدولية؛ �
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق باملن�سورة وامل�سرة يف اإبريل 2013م من جانب اإدموند �سايدز، اآي اإم اإي �سي؛ �
تقرير املوارد املعدنية املُعد فيما يتعلق بالرجوم يف اإبريل 2013م من جانب اإدموند �سايدز، اآي اإم اإي �سي؛ �
تقرير الحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق باملن�سورة وامل�سرة يف يناير 2014م من جانب رالف بيرن، اآي اإم اإي �سي؛ �
تقرير الحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بالرجوم يف يناير 2014م من جانب رالف بيرن، اآي اإم اإي �سي؛ �
تقرير الحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بالأمار يف 2013/06 من جانب را�سيل ماكبيث واأوبرتو �
� .CEngو FIMMMو ACSMتقرير الحتياطي اخلام املُعد فيما يتعلق بال�سخيربات يف 2013/10 من جانب دافيد �سيلكوت و
تقرير تقومي ال�سركة. �
تقرير درا�سة ال�سوق. �
موافقات اخلرباء اخلطية لإدراج اأ�سمائهم و�سعاراتهم وافاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة.« �



شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

نشرة إصدار تكميلية

www.maaden.com.sa

 ácô°T øY (Ω2014/11/13 ≥aGƒªdG) `g1436/01/20 »a äQó°U »àdG  QGó°UE’G Iô°ûf ™e √òg á«∏«ªµàdG  QGó°UE’G Iô°ûf CGô≤J ¿CG  Öéj
 QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫É`jQ 23 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH kÉjOÉY kÉª¡°S 243^478^261 ìôW ¢Uƒ°üîH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG øjó©àdG
 Iô°ûf{) .…Oƒ©°S ∫ÉjQ 11^684^782^610 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«d %26^3 áÑ°ùæH ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ »a IOÉjR πãªJ ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG

.(zQGó°UE’G

 (záÄ«¡dG{`H É¡«dEG QÉ°ûŸG h) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg á«∏«ªµàdG QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 á«∏«ªµàdG QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› QGó°UE’G Iô°ûf øe (ì) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh
 IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg
 ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,√òg á«∏«ªµàdG QGó°UE’G Iô°ûf äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG ,(∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG √òg á«∏«ªµàdG QGó°UE’G Iô°ûf ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh
(Ω2014/11/16 ≥aGƒŸG) `g1436/01/23 ïjQÉàH √òg á«∏«ªµàdG QGó°UE’G Iô°ûf äQó°U
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