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شركة التعدين العربية السعودية “معادن”

www.maaden.com.sa
سنة التأسيس: 1997

عدد الموظفين: 7,000 
القيمة السوقية: 49.83 مليار ريال سعودي

ريادة تطوير قطاع التعدين 
والمعادن السعودية

مساعد العوهلي
الرئيس التنفيذي لشركة معادن

تأسست شركة معادن في عام 1997 وأخذت 
على عاتقها مسؤولية ريادة تطوير قطاع التعدين 

باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة العربية 
السعودية من خالل تحقيق قيمة كبرى للموارد 

المعدنية التي توفرها الشركة ألصحاب المصلحة 
في المملكة باإلضافة إلى اعتماد أفضل الممارسات 

الصناعية المتبعة دولّيًا.

وتعتبر الشركة في الوقت الحالي رائدًة في قطاعي 
التعدين والمعادن إذ تم تصنيفها من ضمن أفضل 
عشر شركات تعدين عالمية وفقًا لقيمتها السوقية 

باإلضافة إلى امتالكها ثالث أكبر شركة لتصنيع 
الفوسفات وتصديره على المستوى العالمي.

وتسعى الشركة إلى الريادة في قطاع التعدين المستدام 
وتعزيز حضورها العالمي. وتثق الشركة بأن تداول السعودية 

ستسهم في تحقيق أهدافها بفضل المكانة التي تتمتع بها في 
األسواق العالمية. وقال مساعد العوهلي، الرئيس التنفيذي 

لشركة معادن: “لقد حققنا إنجازات مهمة في قطاع التعدين 
في المملكة العربية السعودية وأسسنا سلسلة قيمة مميزة 
ومتكاملة على المستوى العالمي، مما ساهم في تعزيز دور 
الشركة في دعم االقتصاد المتنوع في المملكة على المدى 
الطويل”. وأضاف العوهلي قائاًل: “لقد بدأنا كشركة صغيرة 

إلنتاج الذهب وأصبحنا أكبر شركة متكاملة إلنتاج األلمنيوم في 
العالم باإلضافة إلى تحقيق النمو في أعمال النحاس والذهب 

على المستوى العالمي”.
وتمكنت معادن من تحقيق التنوع من خالل إدارة عمليات مهمة 
على المستوى العالمي إلنتاج الفوسفات واأللمنيوم والمعادن 

الصناعية والنحاس المرّكز. كما أنشأت الشركة مجمعًا جديدًا 
ضخمًا للتعدين في مدينة رأس الخير الصناعية على الساحل 

الشرقي للمملكة العربية السعودية ومدينة وعد الشمال 
الصناعية في منطقة الحدود الشمالية. 

وقال العوهلي: تعتبر معادن مثااًل حيًا يجسد النجاح الذي يمكن 
لمؤسسة وطنية رائدة تحقيقه على الصعيد التجاري بالتزامن 

مع المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية والتحول االقتصادي 
وتوفير فرص العمل وتحقيق الرفاهية للمجتمع”. وأضاف قائاًل: 
“بفضل وفرة الثروات الباطنية في المملكة العربية السعودية، 

تمكنا من تحقيق النمو واالستثمار في العديد من مشاريع 
التعدين كجزء من استراتيجيتنا على المدى الطويل والمصممة 
لتعزيز أرباح المساهمين ودعم التحول االقتصادي في المملكة 

في إطار رؤية المملكة 2030”.
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وتعتبر شركة معادن واحدة من أسرع شركات التعدين نموًا على 
المستوى العالمي وأكبر شركة تعدين متعددة السلع في الشرق 

األوسط. وساهمت الشركة في تعزيز الناتج المحلي اإلجمالي 
غير النفطي للمملكة بشكل كبير، حيث وفرت نحو 6 آالف 

فرصة عمل مميزة على مدار السنوات العشر الماضية. ووصلت 
نسبة السعوديين المستفيدين من فرص العمل إلى %65. 

وقال العوهلي: “على الرغم من اإلسهامات الكبيرة التي نقدمها 
على المستوى الوطني، إال أن بإمكاننا تقديم المزيد”. وأضاف 

قائاًل: “سنتمكن من توفير المزيد من الفرص بفضل النمو الذي 
تشهده أعمالنا”.

وتسعى الشركة حاليًا إلى تطوير مشروع ضخم بقيمة 6 مليارات 
دوالر لتعزيز إنتاج الفوسفات تحت اسم “مشروع فوسفات 

3 في مدينة وعد الشمال” وسيتم االنتهاء من المشروع 
بحلول عام 2025. ويهدف المشروع إلى تعزيز الطاقة اإلنتاجية 

لألسمدة المصنوعة من الفوسفات إلى 9 ماليين طن في 
العام، مما يجعل من معادن ثاني أكبر منتج في العالم باإلضافة 

إلى مساهمتها الكبيرة في تعزيز األمن الغذائي العالمي. وأوضح 
العوهلي قائاًل: “سيسهم المشروع في تعزيز شبكة اإلمدادات 
العالمية للشركة، مما يتيح لنا تحقيق أهدافنا المتمثلة في أن 

نصبح شركة رائدة في قطاع التعدين”.

باإلضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة أكبر مبادرة طموحة لتعزيز 
إنتاج الذهب من خالل مشروع منجمي المنصورة ومسرة بتكلفة 

تصل إلى 880 مليون دوالر أمريكي تقريبًا، مما يساهم في 
تعزيز الثروة المعدنية الهائلة للمملكة العربية السعودية وتحقيق 

أهداف الشركة المتمثلة في زيادة إنتاج الذهب إلى مليون 
أونصة سنويًا.

وفي ظل النمو الذي تحققه الشركة، تطمح معادن ألن تصبح 
في مقدمة الشركات المفضلة لدى الموظفين في المملكة 

العربية السعودية. ولذلك فقد استثمرت الشركة بشكل 
كبير في توفير برامج تدريبية لموظفيها وعقدت شراكات 

مع مؤسسات وطنية ودولية إلعداد جيل جديد من الشباب 

تعتبر معادن مثااًل حيًا يجسد النجاح 
الذي يمكن لمؤسسة وطنية رائدة 

تحقيقه على الصعيد التجاري 
بالتزامن مع المساهمة في تحقيق 

التنمية الوطنية 

منجم األمار

الذهب

قطاع المواد األساسية
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السعودي المؤهل للعمل في قطاع التعدين. وتلتزم شركة 
معادن باعتماد أفضل المعايير العالمية لحوكمة الشركات وإنجاز 

أعمالها وفق استراتيجيات استدامة متينة تعتمد على أربع ركائز 
رئيسية تهدف إلى الحد من أثر أعمال الشركة على البيئة والحد 

من األضرار والهدر وتحقيق أعلى مستويات الفائدة والربح.
وتحدث العوهلي عن خطط الشركة على المدى الطويل قائاًل: 
“في ظل تنامي الطلب على السلع التي تنتجها الشركة، نعتقد 

أننا ننجز ثورة صناعية رابعة مع شركات التعدين األخرى، مما 
يسهم في تلبية االحتياجات المستقبلية”. وأضاف قائاًل: “يعتبر 
االعتماد على التكنولوجيا أحد أهم االستراتيجيات طويلة المدى 

التي تتبناها الشركة نظرًا لدور التكنولوجيا في تعزيز كفاءة 
اإلنتاج وتحسين إجراءات وتدابير السالمة واألمن لموظفينا. 
ولذلك، فقد أطلقنا برنامجًا للتحول الرقمي في عام 2018 

يشمل مختلف أعمال الشركة ويتم تنفيذه في الوقت الحالي 
على أفضل وجه”.

تضطلع شركة معادن بتطوير قطاع المعادن في المملكة 
العربية السعودية باعتباره الركيزة الثالثة لالقتصاد بالمملكة إلى 
جانب النفط والبتروكيماويات. وتعتبر معادن أكبر شركة للتعدين 
والمعادن متعددة السلع في الشرق األوسط وواحدة من أسرع 

شركات التعدين نموًا في العالم. 
تمكنت معادن من حجز مكانة مميزة لها في قطاع التعدين 

بالمملكة العربية السعودية من خالل تحقيق قيمة مميزة 
ومتكاملة لصناعة التعدين على المستوى العالمي في مجاالت 

االستكشاف والتطوير واإلنتاج والتسويق. وتشمل أصول 
الشركة من المعادن الذهب والنحاس والفوسفات والمعادن 

الصناعية مثل البوكسايت والكاولين.
وبعد االكتتاب العام األولي للشركة، أنشأت معادن مجمعًا 
ضخمًا للتعدين في مدينة رأس الخير الصناعية ومدينة وعد 

الشمال الصناعية، كما وفرت الشركة العديد من فرص العمل 
واستثمرت في برامج التدريب بشكل كبير. وباإلضافة إلى 

ذلك، ساهمت الشركة في دعم الصناعات التحويلية وجذب 
االستثمارات األجنبية. 

وفي ظل الطلب المتنامي على السلع، تواجه معادن تحديات 
تتمثل في تحقيق النمو المستدام لتلبية الطلب المحلي 

والدولي. وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا إلنتاج النحاس نظرًا 
ألهميته الكبيرة في توليد الطاقة الكهربائية الضرورية لدعم 

االقتصاد السعودي.
تستند استراتيجية الشركة إلى ركائز أساسية تشمل التميز 

التشغيلي وتحقيق مكانة رائدة على المستوى المحلي وتعزيز 
حضورها العالمي. وتسهم القدرات التكنولوجية للشركة في 

دعم استراتيجيتها، حيث تخطط لنشر تقنيات متطورة من شأنها 
زيادة عدد خطوط األنابيب في المناجم الجديدة.

وتم تعيين معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرمّيان رئيسًا 
لمجلس إدارة شركة معادن في نهاية شهر سبتمبر من عام 

2019. ويشغل األستاذ ياسر كذلك منصب محافظ صندوق 
االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ورئيس 

مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.
وتم تعيين مساعد بن سليمان العوهلي رئيسًا تنفيذيًا للشركة 

ابتداًء من أبريل 2020، وهو يشغل كذلك منصب رئيس مجلس 
إدارة العديد من الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك( وغيرها من الشركات. وهو عضو في عدد 
من اللجان الحكومية والجمعيات غير الربحية مثل المجموعة 

السعودية لالستثمار الصناعي وشركة مرافق.
نظرة عامة

شركة معادن هي شركة رائدة تسهم في تنمية وتنوع االقتصاد 
السعودي. 

المشاريع االستراتيجية:
• االستكشاف.

• الذهب ومعادن األساس.
• الفوسفات.

• المعادن الصناعية.
• األلمنيوم.

الرؤية: تتمّثل رؤية معادن في أن تصبح شركة رائدة في التعدين 
المستدام وتتمتع بحضور عالمي قوي وواسع النطاق.

الرسالة: ريادة تطوير قطاع التعدين في المملكة العربية 
السعودية من خالل تحقيق قيمة كبرى للموارد المعدنية وتعزيز 

حضور عمالق التعدين السعودي عالميًا.

يعتبر النحاس عنصرًا أساسيًا 
في توليد الكهرباء الالزمة لدعم 
االقتصاد السعودي تماشيًا مع 

رؤية المملكة 2030

عدد الموظفين
 7,000

١لمساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي
8 مليار دوالر 

قيمة األصول
26 مليار دوالر

حقائق وأرقام 
أساسية

880 مليون دوالر
مبلغ استثمار معادن في مشروع منجم 

المنصورة ومسرة
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شركة وطنية رائدة
تؤدي شركة معادن دورًا أساسيًا في تعزيز التحول االقتصادي 

في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030. وتسهم االستراتيجية 
القوية للشركة في تحقيق الرؤية الوطنية المتمثلة في تطوير 

قطاع تعدين مميز على المستوى العالمي في المملكة العربية 
السعودية. 

األثر االجتماعي
تعتبر اإلسهامات التي تقدمها الشركة في جميع أنحاء المملكة 

بما فيها بعض المناطق النائية من أهم عوامل نجاح شركة 
معادن. وال تقتصر إسهامات الشركة على تعزيز االقتصادات 
المحلية من خالل تطوير مناجم الشركة فحسب، وإنما توفر 

كذلك مجموعة متنوعة من فرص التطوير الوظيفي والمهني 
باإلضافة إلى تقديم إسهامات مهمة لتوفير فرص التعليم 

للسعوديين - في العديد من الحاالت.
وعد الشمال ورأس الخير مدينتان صناعيتان تم إنشاؤهما 

وتطويرهما في منطقتين نائيتين في المملكة. ولم تقتصر 
إسهامات هاتين المدينتين على تطوير البنية التحتية فحسب، 

وإنما وفرت كل منهما أكثر من 12000 فرصة عمل جديدة 
لسكان المنطقتين.

بناء المستقبل
تعتبر شركة معادن أكبر شركة تعدين متعددة السلع في 

الشرق األوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نموًا في العالم. 
ومن خالل وحدات األعمال االستراتيجية الخمس واالستثمارات 
المتواصلة في البنية التحتية، نساهم في دعم رؤية المملكة 

العربية السعودية 2030 باإلضافة إلى توفير المنتجات 
األساسية في األسواق العالمية. 

من جانب آخر، لم تحظ المملكة العربية السعودية بالقدر 
الكافي من االستكشاف مقارنة بغيرها من البلدان التي تشتهر 
بصناعة التعدين على المستوى العالمي. ولذلك، تهدف شركة 

معادن إلى تغيير هذا الواقع لتصبح واحدة من أكبر خمس 
شركات تعدين في العالم. ولتحقيق ذلك، نعتمد أحدث تقنيات 

االستكشاف لتطوير اإلمكانات الهائلة في منطقة الدرع 
العربي من أجل استخراج المعادن التي من شأنها تطوير مختلف 
القطاعات السعودية وتعزيز اقتصاد المملكة والمساهمة في 
تحقيق األمن الغذائي العالمي. وكشفت أعمال التنقيب مؤخرًا 
عن رواسب معدنية جديدة مما عزز من ثقتنا في كمية ونوعية 

المناجم المكتشفة سابقًا.
العزيمة في تحقيق النمو 

منذ استكمال االكتتاب العام األولي في عام 2008، حققت 
منتجات شركتنا انتشارًا على نطاق واسع ووصلت إلى أكثر من 

20 سوق عالمية رئيسية في العالم. وتحولت الشركة من منتج 
صغير لمعدن الذهب إلى: 

• أكبر سلسلة قيمة متكاملة لأللمنيوم في الشرق األوسط 
وواحدة من أكبر سالسل القيمة حول العالم بأصول تزيد عن 

11 مليار دوالر أمريكي.
• واحدة من أكبر ثالث سالسل توريد إلنتاج األسمدة 

الفوسفاتية في العالم بفضل مدينة وعد الشمال الصناعية 
المتطورة وإنتاجها الحالي الذي يصل إلى 6 ماليين طن من 

الفوسفات سنويًا تقريبًا. ومن المقرر أن يرتفع اإلنتاج ليصل 
إلى 9 ماليين طن عندما يكتمل مشروع فوسفات 3 في 

مدينة وعد الشمال. 
• مجمع رأس الخير الحديث للصناعات التحويلية المعدنية الذي 

يرتبط بالمناجم الرئيسية في المملكة عبر سكك حديدية يصل 
طولها إلى 1,400 كيلومتر باإلضافة إلى ميناء رئيسي للتصدير.

ونهدف إلى تحقيق النمو في قطاع النحاس لتوليد الكهرباء 
الالزمة لدعم االقتصاد السعودي، كما نهتم بالفرص الجديدة 

والناشئة للتوسع خارج المملكة وتحقيق قيمة مضافة لعملياتنا. 
وفي أغسطس 2019، أنجزنا أول عملية استحواذ دولية 

وذلك بشراء %85 من أسهم مجموعة ميريديان اإلفريقية 
لتوزيع األسمدة التي تتخذ من موريشيوس مقرًا لها في إطار 

أهدافنا الرامية إلى إنشاء قنوات لتوزيع منتجات األسمدة على 
المستوى العالمي.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

قطاع المواد األساسية


