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 ۱ 

 شركة التعدين العربية السعودية )معادن(

 )شركة مساهمة سعودية(

 2019مبر ديس 31ية في للسنة المنته القوائم المالية الموحدة

 الصفحة المحتويات

 ۲ تصالاإل وتفاصيلاإلدارة 

 ۳ مسؤولية مجلس اإلدارة بيان

 ۱٤-٤ الحسابات المستقل مراجع ة الصادر عنالمراجعتقرير 

 ۱٦-۱٥ الموحدة خرالدخل الشامل اآلو الخسارة قائمة الربح أو

 ۱۷ الموحدة قائمة المركز المالي

 ۱۹-۱۸ الموحدة حقوق الملكية قائمة التغيرات في

 ۲۱-۲۰ الموحدة التدفقات النقديةقائمة 

 ۱۳۳-۲۲ القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 



                                                                                                                                                                          
 

 ۲ 

 شركة التعدين العربية السعودية )معادن(

 )شركة مساهمة سعودية(

 2019 ديسمبر 31كما في  تصالاإل وتفاصيلدارة اإل

  1010164391 رقم السجل التجاري

 بن عثمان الرميانياسر  / األستاذمعالي  رةلس اإلداأعضاء مج

 خالد بن عبدالعزيز الفالح / معالي المهندس

 سليمان بن عبدالرحمن القويز / معالي األستاذ

 عبدهللا بن إبراهيم السعدان / المهندسمعالي 

 المهندس / خالد بن صالح المديفرمعالي 

 عبدهللا بن محمد العيسى / المهندسسعادة 

  العليانلبنى بنت سليمان  / السيدةة سعاد

 عزام بن ياسر شلبي / سعادة المهندس

 كلينفلندسعادة الدكتور / كالوس كريستيان 

 سعادة األستاذ / ريتشارد أوبراين

 (2019 سبتمبر 28)ُعي ِّن في  رئيس مجلس اإلدارة -

 (2019 سبتمبر 27في  إستقال) رئيس مجلس اإلدارة -

 نائب رئيس مجلس اإلدارة -

 

 

 

 

 (2019 ديسمبر 19في  إستقال) -

 

 

 

   

  395بناية رقم  المسجلالعنوان 

  جنوب / طريق أبو بكر الصديق 

   الطريق الدائري الشمالي - 6مخرج  

  11537الرياض  

  المملكة العربية السعودية 

   

  68861ص. ب  العنوان البريدي

  11537الرياض  

  المملكة العربية السعودية 

   

  البنك السعودي البريطاني )ساب( الذي تتعامل معه الشركةالبنك 

   

  برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعي الحسابات

  الحادي والعشرون الطابق - المملكةبرج  

  طريق الملك فهد 

  11414الرياض  

  المملكة العربية السعودية 

 









































                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۲۲ 

 معلومات عامة -1

ذي القعدة  8بتاريخ  179قرار مجلس الوزراء رقم بموجب )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودية  ("معادن")تم تأسيس شركة التعدين العربية السعودية 
هـ 1417ة ذي القعد 14بتاريخ  17المرسوم الملكي رقم م/وجب العربية السعودية بم ةتأسست في المملكو( 1997مارس  17هـ )الموافق 1417

(. يبلغ رأس مال 2001فبراير  4هـ )الموافق 1421ذي القعدة  10بتاريخ  1010164391تجاري رقم ال ، بموجب السجل(1997مارس  23)الموافق 
رياالت سعودية  10ة قدرها إسمي، بقيمة عادية همأس 1,230,591,146 إلىلاير سعودي، مقسم  12,305,911,460الشركة المصرح به والمصدر 

 (. 33هم الواحد )إيضاح للس

تنمية وتطوير  بما في ذلكبجميع مراحل صناعة التعدين  ةإن أهداف الشركة وشركاتها التابعة )"المجموعة"( هي المساهمة في مختلف المشاريع المتعلق
 ما يلي:  وال يشمل ذلك دن المصاحبة،وتحسين صناعة المعادن ومنتجات المعادن ومنتجات المعا

 ،البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منها •

 ،المنتجات الهيدروكربونية والمنتجات المصاحبة لها ومشتقاتها •

 مرتبطة بها أو المكملة لها.النشاطات التي تتعلق بكل مراحل صناعة الزيت والصناعات ال •

والغزالة  والزبيرة والخبراءوالجالميد والدويحي وق ــصخيبرات والسفي مناجم مهد الذهب وبلغة واألمار وال تمارس المجموعة أنشطة التعدين الرئيسية
 زايت.يوالكاولين والمغن الدرجةالبوكسايت منخفض  إلى. تقوم المجموعة حاليا  بالتعدين عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكسايت باإلضافة والبعيثة

 هيكل المجموعة -2

 :أدناهمشتركة المذكورة مشاريع وت تابعة كة، شركالدى الشر

 نسبة الملكية الفعلية كما في  

 ديسمبر 31 ديسمبر 31  

 2018 2019  نوع الشركة الشركات التابعة التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية

 ٪100 ٪100 شركة ذات مسؤولية محدودة )إم جي بي إم( شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 ٪100 ٪100 شركة ذات مسؤولية محدودة )إم آي سي(شركة معادن للبنية التحتية 

 ٪100 ٪100 شركة ذات مسؤولية محدودة )آي ام سي(شركة المعادن الصناعية 

 - ٪100 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن لألسمدة )إم إف سي(

 - ٪100 مسؤولية محدودة ذات شركة )إم إم دي سي( شركة معادن للتسويق والتوزيع

 ٪74.9 ٪100 مسؤولية محدودةشركة ذات  )إم آر سي(شركة معادن للدرفلة 

 ٪74.9 ٪74.9 شركة ذات مسؤولية محدودة )إم إيه سي(شركة معادن لأللومنيوم 

 ٪74.9 ٪74.9 شركة ذات مسؤولية محدودة )إم بي إيه سي(شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

 ٪70 ٪70 شركة ذات مسؤولية محدودة )إم بي سي( وسفاتادن للفشركة مع

 ٪60 ٪60 شركة ذات مسؤولية محدودة )إم دبليو إس بي سي( معادن وعد الشمال للفوسفاتشركة 

 
 

    التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية المشاريع المشتركة

 ٪50 ٪50 حدودةمسؤولية مشركة ذات  م بي سي سي(إشركة معادن باريك للنحاس )

 ٪50 ٪50 شركة ذات مسؤولية محدودة للبتروكيماويات )سامابكو(شركة الصحراء ومعادن 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۲۳ 

   هيكل المجموعة )تتمة(  -2
 نسبة الملكية الفعلية كما في  

 ديسمبر 31 ديسمبر 31  

 2018 2019  الشركةع نو المملكة العربية السعودية خارجالشركات التابعة التي تم تأسيسها 

تأسست في  –ميريديان لإلستثمارات الموحدة المحدودة )إم سي آي إل( 
 موريشيوس

إم سي آي إل لديها الشركات التابعة التالية والتي لدى شركة معادن ملكية غير 
 مباشرة فيها:

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة

    تأسست في موريشيوس:

 - ٪85 محدودةسؤولية ذات مشركة  أقروزيرف إس. إيه.

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة إم سي إف آي )أفريقيا( ليميتد

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة ميريديان كوميديتيز ليميتد

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة مجموعة ميريديان للخدمات المحدودة

 - ٪85 حدودةشركة ذات مسؤولية م في آند إم قرين موريشيوس ليميتد

    تأسست في مالوي:

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة فارمرز وورلد هولدينق ليميتد

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة أقورا ليميتد

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة فارمرز وورلد ليميتد

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة قرين سيكيوريتيز ليميتد

 - ٪42.5 شركة ذات مسؤولية محدودة إنفستمنتس ليميتدليووند بروبرتي 

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مالوي لألسمدة المحدودة

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة ( ليميتد2000أوبتيكم )

    تأسست في موزمبيق:

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة موزمبيق لألسمدة المحدودة

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة ميتاداترانسالت لي

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة ترانس كارقو ليميتادا

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة موز قرين ليميتادا

    تأسست في زيمبابوي:

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة فرتس، سيد آند قرين )برايفت( ليميتد

    أخرى:

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جنوب أفريقيا –الملكية المحدودة  إم جي لخدمات إدارة

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في سيشيل –مجموعة اإلستثمار األفريقية المحدودة 

 - ٪85 شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في زامبيا –فرت، سيد آند قرين ليميتد 

 السنة المالية للشركة األمنهاية  تطابق والتي تأسست في المملكة العربية السعودية المشتركة المشاريعوالشركات التابعة  عميلجإن نهاية السنة المالية 
 مارس. 31في حين أن نهاية السنة المالية لجميع الشركات التابعة والتي تأسست خارج المملكة العربية السعودية في  .("معادن")

   ساسمعادن األشركة معادن للذهب و 2-1
 نشطتها الرئيسية فيها.تزاول أ، و1989أغسطس  9تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 الشركة في:تتمثل أهداف 

 ،والتركيزاإلستكشاف والتعدين عن الذهب والمعادن المرتبطة والموجودة ضمن المناطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين  •

 تتصاالجميع المناجم والمباني والطرق السريعة وخطوط األنابيب ومعامل التكرير ومحطات المعالجة وأنظمة اإل يل وصيانةنشاء وتشغإ •
 .يجاراإل وداض عقومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الالزمة أو المالئمة ألغر

 شركة معادن للبنية التحتية 2-2
 الرئيسية فيها.أنشطتها تزاول و 2008أغسطس  18اريخ تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بت

 تتمثل أهداف الشركة في:

 ،البنية التحتية لتطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية مشاريعإدارة  •

 تقديم خدمات لمنطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين والمواقع الصناعية األخرى في المملكة العربية السعودية. •



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۲٤ 

  عيةمعادن الصناشركة ال 2-3
 نشطتها الرئيسية فيها.أتزاول و ،2009مارس  31السعودية بتاريخ تأسست الشركة في المملكة العربية 

 تتمثل أهداف الشركة في:

 ر ووالتكريوالصهر  والتركيزوذلك عن طريق الحفر والتعدين  القائمة المستأجرة التعدينية طقاالمعادن الصناعية الموجودة ضمن المن إستغالل •

رة.الية أو صلالمعادن بحالتها األتصدير وبيع هذه ، تكرير، إستخراج •  مكر 

في منطقة الغزالة  الدرجةفي المنطقة الوسطى من الزبيرة ومنجم المغنيزايت عالي  الدرجةالشركة حاليا  بتشغيل منجم الكاولين والبوكسايت منخفض  تقوم
أغسطس  1التجاري في  إنتاجه بدأ الفرن المحوري عنمصومتعدد الطبقات يعمل بالكامل ال ذو الموقد نمصنع الفرومصانع المعالجة في المدينة المنورة. 

2017. 

 سمدةشركة معادن لأل 2-4
 تزاول أنشطتها الرئيسية فيها.، و2019 فبراير 12تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 تتمثل أهداف الشركة في:

 الفوسفات ومعادن البوتاسيوم الطبيعية،في ذلك إنتاج األسمدة، بما  •

 التنقيب عن المعادن والتي تحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم، •

 صناعة األسمدة الفوسفاتية، أسمدة البوتاسيوم، اليوريا والفوسفات والبوتاسيوم و •

 إنتاج حمض النيتريك، ونترات األمونيا والفوسفات. •

 عوالتوزيشركة معادن للتسويق  2-5
 تزاول أنشطتها الرئيسية فيها.، و2019 فبراير 13تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 تتمثل أهداف الشركة في:

 ستكون وسيلة لشركة معادن لبناء أعمال توزيع األسمدة في أهم أسواق األسمدة العالمية. •

ميريديان لإلستثمارات الموحدة المحدودة )إم ٪ من 85، لإلستحواذ على نسبة 2019بريل أ 18يخ كما وقعت شركة معادن للتسويق والتوزيع إتفاقية بتار
 أفريقيا. تبيع ميريديان بالفعل مايقاربوجنوب ، وهي الشركة الرائدة في توزيع األسمدة والعاملة في شرق )مجموعة ميريديان أو ميريديان( سي آي إل(

 عبرمصانع الخلط، والمستودعات ومرافق الموانئ بكة من المرافق والتي تشمل تحبيب األسمدة ونصف مليون طن من األسمدة سنويا  من خالل ش
  مالوي، زيمبابوي، زامبيا وموزمبيق.

الموافقات التنظيمية والقانونية جميع  وذلك بعد الحصول على 2019أغسطس  8بتاريخ  ٪ من ميريديان85تم اإلنتهاء من عملية اإلستحواذ على نسبة 
 .زمةالال

 شركة معادن للدرفلة 2-6
ملكيتها كما  كانت 2019يونيو  26حتى تاريخ وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها. و ،2010أكتوبر  10الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  تأسست
 يلي:

 ،٪74.9)"معادن"( بنسبة شركة التعدين العربية السعودية  •

 كوربوريشن٪ ، شريك أجنبي، شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا 25.1ي( بنسبة آ آرس إ هيإل. )إس.إة السعودي إنفرثيونس رولنجشركة ألكوا  •
  .(1-36)إيضاح  القوائم المالية الموحدةويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 

 :إنتاجالشركة في  تمثل أهداف

 تصنيع المعلبات، صفائح •

 المعلبات.أغطية  •

 .لجة وغير المعالجة حراريا  ارات المعاصفائح السي •

 1اإلنتاج التجاري في  صفائح السيارات بدأ مشروعمع ذلك، ، 2018 ديسمبر 9بتاريخ  للمنتجات المدرفلة المسطحة أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري
 .2019سبتمبر 

 شركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل.معادن للدرفلة و، تم توقيع "إتفاقية تحويل األصول" بين شركة معادن وشركة 2019يونيو  26بتاريخ 
موجودات ونظرا  لذلك، تم زيادة رأس المال المساهم به ليتم بموجبها تحويل ملكية مشروع صفائح السيارات إلى شركة معادن للدرفلة بالقيمة الدفترية لل

 (.37معادن للدرفلة )إيضاح  شركةفي  شركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل.لشركة معادن و

السعودية  إنفرثيونس رولنجشركة ألكوا حيث قامت  شركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل.، وقعت شركة معادن و2019يونيو  26بتاريخ 
. تمتلك شركة معادن اآلن نسبة (3-36من رأسمال شركة معادن للدرفلة إلى شركة معادن )إيضاح  ٪25.1بتحويل حصة الشركة والتي تمثل  ل.إس.إ

 من شركة معادن للدرفلة. 100%



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۲٥ 

   لومنيومشركة معادن لأل 2-7
 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. أتزاول و 2010أكتوبر  10العربية السعودية بتاريخ تأسست الشركة في المملكة 

 ،٪74.9ية )"معادن"( بنسبة شركة التعدين العربية السعود •

 كوربوريشن٪، شريك أجنبي، شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا 25.1ي( بنسبة آس إس إ هيإل. )إس.إالسعودية  نفرثيونسإكة ألكوا سملتينج رش •
 . (1-36)إيضاح  القوائم المالية الموحدةويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 

 :األوليةم يومنومنتجات األل إنتاجتمثل أهداف الشركة في ت

 ،سبائك •

 ،أعمدة •

 و ألواح •

 .مسطحات •

 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 2-8
 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. تزاول أو 2011يناير  22الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  تأسست

 ،٪74.9السعودية )"معادن"( بنسبة  شركة التعدين العربية •

٪ شركة ألومينا 40و كوربوريشن٪ لشركة ألكوا 60وهي مملوكة بنسبة  شريك أجنبي،٪ ، 25.1وا"( بنسبة آعودية المحدودة )"السوا آشركة  •
 . (1-36)إيضاح  القوائم المالية الموحدةالمحدودة، طرف ليس ذي عالقة ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 

 الشركة في: وتتمثل أهداف

 الموجودة في البعيثة، إحتياطيات البوكسايتالل إستغ •

 ،البوكسايت تكريرو إنتاج •

 .األلومينا إنتاج •

 شركة معادن للفوسفات 2-9
 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. تزاول أو 2008يناير  1تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 ،٪70 معادن"( بنسبةة السعودية )"شركة التعدين العربي •

 القوائم المالية الموحدة٪ ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 30ية )"سابك"( بنسبة ساسالشركة السعودية للصناعات األ •
 . (1-36)إيضاح 

 وتتمثل أهداف الشركة في:

 ،الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجالميد ياتإحتياط إستغالل •

 ،في مرافق المعالجة في رأس الخير الفوسفاتية األسمدة لتصنيعالمحلي ومصادر الكبريت  الطبيعيالغاز  إستخدام •

 .ويتم تصدير أي فائض من األمونيا أو بيعها محليا   األسمدة وإستخدامها في إنتاج األمونيا كمواد خام إنتاج •

 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 2-10
 وتعود ملكيتها كما يلي: .نشطتها الرئيسية فيهاتزاول أو 2014 يناير 27دية بتاريخ السعو لعربيةالشركة في المملكة ا تأسست

 ،٪60ية السعودية )"معادن"( بنسبة شركة التعدين العرب •

 ٪، شريك أجنبي، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هولندا ومملوكة بالكامل لشركة موزاييك25شركة موزاييك للفوسفات بي في. بنسبة  •
 ،(1-36)إيضاح  القوائم المالية الموحدة)"موزاييك "( ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 

 القوائم المالية الموحدة٪ ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 15)"سابك"( بنسبة ية ساسالشركة السعودية للصناعات األ •
 . (1-36)إيضاح 

 :إنتاجشركة في تتمثل أهداف ال

 ،مونيومأحادي األواألمونيوم ثنائي فوسفات أسمدة  •

 ،األمونيا •

 ،النقيحمض الفسفوريك  •

 ،حمض الفسفوريك •

 ،الكبريتيكحمض  •

 .البوتاسكبريت  •

 .2017 يناير 1 بتاريخ له الذي أعلن اإلنتاج التجاريوستثناء مصنع األمونيا إب، 2018 ديسمبر 2 بتاريخالتجاري  نتاجاإلأعلنت الشركة 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۲٦ 

 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 2-11
 وتعود ملكيتها كما يلي: .نشطتها الرئيسية فيهاتزاول أو 2011أغسطس  14تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 ،(3-2-23)إيضاح  ٪50ية السعودية )"معادن"( بنسبة شركة التعدين العرب •

 ٪.50بنسبة  شركة الصحراء للبتروكيماويات •

 .القوائم المالية الموحدةطريقة حقوق الملكية في هذه  إستخدامب مشترك مشروعفي  إستثمارك ويتم المحاسبة عنه مشترك مشروعإن شركة سامابكو هي 

 :إنتاجتتمثل أهداف الشركة في 

 ،الصودا الكاوية المركزة •

 ،الكلورين •

 .ثاني كلوريد اإليثلين •

  :توريدو إنتاجتشمل نشاطات الشركة 

والغير مستغلة من المتبقية المنتجة ا وبيع الكمية نيا لشركة معادن للبوكسايت واأللومنياأللوم مصفاة إلى إس( )سي سي الصودا الكاوية المركزة •
 ،في سوق الجملة والتجزئةقبل معادن 

 بسوق الجملة والتجزئة. )إي دي سي( ثاني كلوريد اإليثلين •

 سشركة معادن باريك للنحا 2-12
 وتعود ملكيتها كما يلي: .نشطتها الرئيسية فيهاتزاول أو 2014نوفمبر  2تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 ،(3-1-23)إيضاح  ٪50ية السعودية )"معادن"( بنسبة شركة التعدين العرب •

 .يشريك أجنب ،٪50المحدودة )"باريك"( بنسبة بي تي واي سط شركة باريك الشرق األو •

القوائم طريقة حقوق الملكية في هذه  إستخدامب مشترك مشروعفي  إستثمارك ويتم المحاسبة عنه مشروع مشتركإن شركة معادن باريك للنحاس هي 
 .المالية الموحدة

 .يزة الحفر والتعدين والتركالمستأجرة القائمة بطريقالنحاس والمنتجات الصناعية المصاحبة ضمن منطقتها التعدينية مركزات  إنتاجإن أهداف الشركة 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۲۷ 

 عداد اإل أساس -3
 لتزامبيان اإل

 : وفقا   القوائم المالية الموحدةعدت أُ 

 ،ةعن مجلس معايير المحاسبة الدولي ةالصادر للمعايير الدولية للتقرير المالي •

المعايير الدولية للتقرير تعد تقاريرها حسب  تيات الالشركعلى  قابلة للتطبيق المالي الدولية للتقرير معاييرال اتلجنة تفسير عنالتفسيرات الصادرة  •
 .المالي

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما  المعايير الدولية للتقرير المالي مع القوائم المالية الموحدةهذه تتفق 
 .ةالمالي لتقاريرل تم إعتمادها في المملكة العربية السعودية

، كما هو مبين آخرقياس أساس  إستخدامللتقرير المالي  ما تتطلب المعايير الدولية إذافيما عدا التكلفة التاريخية  أساسعلى  القوائم المالية الموحدةأعدت 
 .ملخص ألهم السياسات المحاسبية –4يضاح رقم في السياسات المحاسبية المطبقة في إ

 للمجموعة. التقارير إعداد باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها الموحدةالقوائم المالية تظهر هذه 

 التي لم يتم تطبيقها بعدعلى المعايير والتفسيرات  تالمعايير الدولية الجديدة للتقرير المالي، التعديال
فترات والتفسيرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي ليست إلزامية لتم نشر المعايير المحاسبية الجديدة التالية، والتعديالت على المعايير 

 بعد من قبل المجموعة. تطبيقهاولم يتم  2019ديسمبر  31التقرير في 

معدل  إحالل –( 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )39معيار المحاسبة الدولي رقم )(، 9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 الفائدة المرجعي

بمحاسبة التحوط ولها تأثير على أنه اليجب أن اإلعفاءات . تتعلق هذه معدل الفائدة المرجعي بإحاللفيما يتعلق  اإلعفاءاتتوفر هذه التعديالت بعض 
في تسجيل أي عدم فعالية للتحوط في قائمة الربح أو  سعر الفائدة بين البنوك إلى إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب اإلستمرار إحالليؤدي عموما  

 (.41اآلخر )إيضاح الخسارة والدخل الشامل 

 )اليبور( إلى المعدالت الخالية من المخاطر نسعر الفائدة بين بنوك لنداإلنتقال من 
، أن الفائدة المرجعية ستتوقف بعد عام بور(بنوك لندن )الي سعر الفائدة بين، أعلنت هيئة اإلدارة المالية في المملكة المتحدة، والتي تنظم 2017في يوليو 
 كثر سالسل معدل الفائدة المرجعي إنتشارا .اليبور واحدا  من أ معدل . يعد2021

وات والتوقع بتوقف معدل اليبور على إستراتيجية المجموعة الحالية إلدارة المخاطر وربما المحاسبة عن بعض األد رسوف يؤثر إصالح معدل اليبو
)إيضاح  2019ديسمبر  31أثير اليبور كما في لاير سعودي والتي تتعرض لت 27,150,445,927المالية. لدى المجموعة قروض طويلة األجل بقيمة 

38-8.) 

ئدة والتي قد تؤثر على كجزء من إستراتيجية المجموعة إلدارة المخاطر، تستخدم المجموعة األدوات المالية إلدارة المخاطر الناتجة عن تباين معدالت الفا
 هذه األدوات المالية أيضا  بمعدل اليبور.ترتبط غالبية  دوات المالية.الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وتطبق محاسبة التحوط على هذه األ

 ية الجديدة.تقوم المجموعة بتقييم األثر والخطوات التالية لضمان اإلنتقال السلس من معدل اليبور إلى المعدالت المرجع

 من قبل المجموعة والمطبقةالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة 
 :2019يناير  1طبقت المجموعة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة لفترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 

 تعديل المطلوبات الماليةأن (، األدوات المالية، بش9التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
لمكاسب أو ذا التعديل عندما يتم تعديل المطلوبات المالية، والمقاسة بالتكلفة المطفأة، دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء اإلثبات، ينبغي اإلعتراف بايتم تطبيق ه

ن التدفقات النقدية التعاقدية األصلية والتدفقات النقدية المعدلة بي الخسائر فورا  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إحتساب المكاسب أو الخسائر كفرق
اليمكن توزيعه على العمر المتبقي للألداة والذي قد يكون تغييرا  في الممارسة من معيار األصلي. وهذا يعني بأن الفرق  ليوالمخصومة بمعدل الفائدة الفع

 (.51(. )إيضاح 39المحاسبة الدولي رقم )

 2017 – 2015نوية للمعايير الدولية للتقرير المالي السالتحسينات 
تقوم الشركة بمعاملة أي قروض طويلة األجل  – تكاليف اإلقتراض –( 23معيار المحاسبة الدولي رقم )تتضمن هذه التعديالت تغييرات طفيفة على 

 16-4السياسة المحاسبية رقم ستخدام المقصود أو للبيع. )كجزء من القروض العامة تم إجراؤها لتطوير أصل مؤهل عندما يكون األصل مؤهال  لإل
 المدفوعة على القروض العامة كجزء من األصل المؤهل والمعروض ضمن المشاريع الرأسمالية قيديتم رسملة جزء من تكلفة التمويل  (.21إيضاح و

 التنفيذ.

 تسوياتها. في الخطة، أو تقليصها أو التعديل منافع الموظفين عند –( 19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (1-42تتطلب هذه التعديالت من المنشأة مايلي: )إيضاح 

 المتبقية التي تلي التعديل في الخطة، أو تقليصها أو تسوياتها ويد تكلفة الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة إستخدام إفتراضات محدثة لتحد -
المكاسب أو الخسائر عند التسويات، بأي إنخفاض في الفائض، حتى لو لم يكن  كجزء من تكلفة الخدمة السابقة،اإلعتراف في الربح أو الخسارة  -

 الفائض قد تم اإلعتراف به سابقا بسبب تأثير الحد األعلى لألصل.

 لدخلعدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة ا -( 23لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )تفسير 
، عندما يكون هناك عدم ضرائب الدخل –( 12لمعيار المحاسبة الدولي رقم )اإلعتراف والقياس  متطلباتيوضح هذا التفسير الدولي كيف يتم تطبيق 

 -( 37قم )معيار المحاسبة الدولي ر(، وليس 12بشأن معالجات ضريبة الدخل. وضح التفسير الدولي سابقا  بأن معيار المحاسبة الدولي رقم ) تأكد
 تنطبق على المحاسبة على معالجات ضريبة الدخل غير المؤكدة.، صول المحتملةأللتزامات المحتملة واالمخصصات واإل



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۲۸ 

 أساس اإلعداد )تتمة(  -3
مؤجلة والحالية كيفية اإلعتراف وقياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل ال (23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم ) يوضح

تم تطبيقها من قبل المنشأة يوجد لديها عدم المؤكدة هي أي معالجة ضريبية يغير بشأن المعالجة الضريبية. المعالجة الضريبية  تأكدعندما يكون هناك عدم 
 .بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه المعالجة من قبل السلطة الضريبية تأكد

فيما يتعلق  تأكدمحاسبة ضريبة الدخل عندما يكون هناك عدم على جميع جوانب  (23قم )ر الدولية للتقرير المالي رتفسير لجنة تفسيرات المعاييينطبق 
ة بمعالجة عنصر ما، بما في ذلك الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة، األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات، الخسائر واإلعفاءات الضريبي

ذات الصلة في  تعديالتبشأن معالجات ضريبة الدخل، وأدرجت ال التأكدجموعة أيضا  بتقييم أثر تطبيق التفسير المتعلق بعدم ومعدالت الضريبة. قامت الم
 (.4-45القوائم المالية الموحدة. )إيضاح 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة يقبسبب تطب يةسات المحاسبياالس يات فييرأثر التغ
يناير  1التقرير التي تبدأ في أو بعد لكل فترات  ،عقود اإليجار -( 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) وهو ار محاسبي جديدطبقت المجموعة معي

 ، تم توضيح أثر تطبيق هذا المعيار أدناه:2019

 طبيعة التغيير
المعيار . سوف يحل يجارعقود اإل إثباتبخصوص  (16المالي رقم )المعيار الدولي للتقرير وهو  صدار معيار جديدبإ ةم مجلس معايير المحاسبة الدوليقا

 :محل

 ،"عقود اإليجار" 17المحاسبة الدولي رقم معيار  •

 ،"إيجارعلى عقد  ينطوي ما ترتيبكان  إذاتحديد ما " 4رقم  تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي •

 ،"حوافزال – التشغيلياإليجار عقود " 15رقم  تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة •

 ."إيجارالقانوني لعقد الشكل  تنطوي علىيم جوهر المعامالت التى تقو" 27رقم  الدولية السابقةتفسير لجنة التفسيرات  •

 أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار
ما إذا كان العقد ينطوي على عقد  (16لي للتقرير المالي رقم )يرتبط التغير في تعريف عقد اإليجار بمفهوم السيطرة بشكل رئيسي. يحدد المعيار الدو

 إيجار على أساس ما إذا كان المستأجر )العميل( يملك الحق الحصري للتحكم في إستخدام األصل المحدد لفترة مقابل تعويض.

 ( الجديد16مالي رقم )ثر التغيرات في السياسات المحاسبية، العرض واإلفصاح بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير الأ
 .2019يناير  1طبقت المجموعة هذا المعيار المحاسبي الجديد لكل فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 

 :( بإستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة، ونتج عنها16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 عدم تعديل أرقام المقارنة و  •

بموجب الفترة  اإليجار المستقبلية المتبقية المستحقةعقد مدفوعات ل)تاريخ التحول( كقيمة حالية  2019يناير  1عقد اإليجار كما في  مإحتساب إلتزا •
 المتبقية من عقد اإليجار، مخصومة بإستخدام معدل إقتراض متزايد للشركة كما في تاريخ التحول. 

رالمحسوب على هذا النحو هو حق إستخدام األصل. لذلك، اليوجد تسوية مقابل األرباح المبقاة اإلفتتاحية االجانب المساوي والمعاكس من إلتزام عقد اإليج
 كما في تاريخ التحول.

(، ولكن تلك التي تتعلق 16التعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 2018ديسمبر  31علومات المالية المعروضة للسنة المنتهية في الم
( وبالتالي اليمكن مقارنتها بالمعلومات المالية المعروضة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17عيار السابق وهو معيار المحاسبة الدولي رقم )مبال
 .2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة( 16)

 األثر على المحاسبة للمستأجر

 عقد اإليجار التشغيلي السابق
( كيفية قيام المجموعة بالمحاسبة عن عقود اإليجار والتي تم تصنيفها سابقا  كعقود إيجار تشغيلية بموجب 16للتقرير المالي رقم )يغير المعيار الدولي 

 .المركز المالي(، والتي كانت خارج 17معيار المحاسبة الدولي رقم )

 :تثبت ناه(، فإن المجموعةداء ماهو مذكور أعقود اإليجار )بإستثن( لكل 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

عقد اإليجار في قائمة المركز المالي الموحدة، والتي تم قياسها مبدئيا  بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار  حق إستخدام األصول وإلتزام •
 المستقبلية المتبقية،

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وإستهالك حق إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات عقد اإليجار في  •

الفائدة )يعرض ضمن األنشطة التشغيلية( في قائمة جزء مبلغ المدفوع نقدا  إلى أصل المبلغ )يعرض ضمن األنشطة التمويلية( وفصل إجمالي ال •
 التدفقات النقدية الموحدة.

َ ( يتم إ16وجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )بم  –( 36لدولي رقم )لمعيار المحاسبة ا ختبار حق إستخدام األصول لإلنخفاض في القيمة وفقا
 . وهذا يستبدل المتطلب السابق إلثبات مخصص لعقود اإليجار المرهقة. اإلنخفاض في قيمة األصول

ذات القيمة المنخفضة )مثل أجهزة الكومبيوتر الشخصية  شهرا  أو أقل( وعقود اإليجار 12بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار البالغة 
ر المالي رقم إثبات مصروف عقد اإليجار على أساس القسط الثابت كما هو مسموح به في المعيار الدولي للتقريواألثاث المكتبي(، إختارت المجموعة 

ض هذا المصروف ضمن المصروفات األخرى في قائمة الربح أو م عر. يتالعمر اإلنتاجي لألصل األساسي أيهما أقصرعلى مدة عقد اإليجار، أو  (16)
      الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۲۹ 

 أساس اإلعداد )تتمة(  -3
 التمويلية السابقةعقود اإليجار 

علق بالموجودات والتي كان محتفظ بها سابقا  ( فيما يت17( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )الفرق الرئيسي بين  يكمن
جد لهذا التغير أثر جوهري على القوائم المالية مانات القيمة المتبقية والمقدمة من المستأجر إلى المؤجر. اليوبموجب عقد اإليجار التمويلي في قياس ض

 الموحدة للمجموعة.

 األثر على المحاسبة للمؤجر
فية قيام المؤجر بالمحاسبة عن عقود اإليجار. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( بشكل جوهري كي16المالي رقم ) لم يغير المعيار الدولي للتقرير

بالمحاسبة عن عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن كعقدي إيجار منفصلين. يتعين على المؤجر الوسيط  (، يقوم المؤجر الوسيط16)رقم 
كعقد إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى حق إستخدام األصل الناشئ من عقد اإليجار الرئيسي وليس بالرجوع إلى من الباطن  تصنيف عقد اإليجار

 (.17ن الحال بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )األصول األساسية كما كا

 (16لمالي رقم )بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير ا القوائم المالية الموحدةملخص األثر على 

 2019يناير  1قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
تم  ،(17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) المركز المالييجار التشغيلية والتي كانت خارج اإل محفظة كبيرة من عقودالمجموعة، كمستأجر، لدى 

 (.16للتقرير المالي رقم )بموجب المعيار الدولي  المركز الماليإثبات عقود اإليجار هذه في 

األصول كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة تحت الموجودات غير المتداولة وإلتزام عقد اإليجار تحت  إختارت المجموعة عرض حق إستخدام
 كل من المطلوبات غير المتداولة والمتداولة.

 المقابلة التالية: وإلتزاماتهااألصول  ق إستخدامإثبات لح (16أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ إیضاحات 
 ۱٬۲۹۲٬٤۸۰٬۰۷۱ ۲۰ حق إستخدام األصول

 )۱٬۲۹۲٬٤۸۰٬۰۷۱( ۲-٤۰،  ۱-٤۰ عقد اإليجار اتإلتزام
   

 

   (16)تسوية لعقود اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ إیضاحات 
 ٥٬۷۱۰٬۷۸۳  2018ديسمبر  31مفصح عنها كما في د إيجار تشغيلي وعق اماتإلتز

 ۱٬۲۹۲٬٤۸۰٬۰۷۱ ۲۰ 2019يناير  1اإلثبات األولي لحق إستخدام األصول كما في 
 )٥٬۷۱۰٬۷۸۳(  ناقصا : عقود إيجار قصيرة األجل مثبتة كإلتزام عقد إيجار

 ۱٬۲۹۲٬٤۸۰٬۰۷۱ ٤۰ إلتزام عقد إيجار
   

   2019يناير  1يجار مثبت كما في د إعق إلتزام
 ۲٬۱٦۲٬۸٥٤٬٦۸۸ ٤۰ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

 )۸۷۰٬۳۷٤٬٦۱۷( ٤۰ لم تستحق بعد تكلفة تمويل مستقبليةناقصا : 
 ۱٬۲۹۲٬٤۸۰٬۰۷۱ ٤۰ صافي القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

 2019 ديسمبر 31 المنتهية في للسنة ةالموحد ل اآلخروالدخل الشامقائمة الربح أو الخسارة    
المتعلقة بعقود اإليجار والمصنفة سابقا  كعقود إيجار تشغيلية اريف ص( تغير في قيمة وعرض الم16نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

، يتم عرض مصاريف عقود اإليجار التشغيلية بشكل أساسي كجزء من (17تكون المجموعة هي المستأجر(. بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ))حيث 
 تكلفة المبيعات. والمدرجة ضمناإلنتاج  تكلفة

إستهالك. نتيجة لذلك، تتأثر مؤشرات األداء  (، يتم تقسيم المصروف إلى تكلفة تمويل ومصروف16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 والتي يتم اإلفصاح عنها من قبل المجموعة.الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ربح، الربح التشغيلي والرئيسية مثل إجمالي ال

غير مدرجة في القياس المبدئي لإللتزام )مثال: مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة( كمصاريف تشغيلية، وكذلك المصاريف يتم تصنيف أي مدفوعات إيجار 
 المتاحة. اإلعفاءاتحيث تقوم المجموعة، كمستأجر، باإلستفادة من  وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضةعقود اإليجار قصيرة األجل المتعلقة ب

إطفاء والتي تتكبدها المجموعة عند الدخول في عقد إيجار، كمستأجر، في تكلفة حق إستخدام األصل. وفقا  لذلك، يتم المباشرة األولية يتم إدراج التكاليف 
رقم  ر التشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدوليهذه التكاليف اآلن على مدى فترة عقد اإليجار بينما قد يتم إدراجها كمصروف عند حدوثها لعقود اإليجا

(17.) 

 ( على الدخل الشامل اآلخر.16لم يؤثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۳۰ 

 أساس اإلعداد )تتمة(  -3

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  تدفقات النقدية الموحدةة القائم
(، يتم عرض المدفوعات بموجب عقود اإليجار التشغيلية كجزء من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، بينما 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

تقوم . صل المبلغأل دفوعات بين مدفوعات نقدية للفائدة من إلتزام عقد اإليجار وسداد( يتم تقسيم الم16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 (.16المجموعة بعرض سداد أصل المبالغ ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية وفقا  لما يقتضيه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

المدفوعة كجزء من التدفقات النقدية من  تكلفة التمويلووفقا  للسياسة المحاسبية للمجموعة، يتم تصنيف  (7وفقا  لما يسمح به معيار المحاسبة الدولي رقم )
 األنشطة التشغيلية.

 تطبيق الوسائل العملية

 لمعيار:الشركة الوسائل العملية التالية والمسموح بها بموجب ا ( ألول مرة، إستخدمت16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 و  عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة تطبيق معدل خصم واحد على محفظة •

 وأي مكونات غير إيجارية  مصاحبة باعتبارها مكونا  إيجاريا  واحدا . المحاسبة عن كل مكون إيجاري   •



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۳۱ 

 ألهم السياسات المحاسبية  ملخص -4

 المعروضة واتالسنعلى جميع  منتظمةبصورة . تم تطبيق هذه السياسات القوائم المالية الموحدةهذه  فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد
 . (3فيما عدا السياسة المتعلقة بعقود اإليجار والتي تم تغييرها بسبب تطبيق المعيار المحاسبي الجديد )راجع إيضاح رقم 

 يةطريقة حقوق الملك إستخدامبمحاسبة الوتوحيد الأسس   4-1
 الشركات التابعة

. المجموعة عليهاالتى تسيطر  الشركاتهي تلك الشركات التابعة  .التابعة على القوائم المالية للشركة والشركات تشتملالقوائم المالية الموحدة للمجموعة 
لتأثير على ستثمر فيها ولديها القدرة على المُ ا بالشركة رتباطهاناتجة عن إ متغيرةالحق في عوائد لها أو يكون المجموعة السيطرة عندما تتعرض  تتحقق

  ستثمر فيها.المُ  الشركةسلطتها على  إستخدامتلك العوائد من خالل 

 :كل العناصر الثالثة التاليةلدى المجموعة  يكون فقط عندمامستثمر فيها ال الشركةالمجموعة تسيطر على 

 (،بهاالُمستثمر  للشركة ذات الصلة األنشطة الحالية على توجيه درةالقستثمر فيها )حقوق قائمة تمنحها المُ  الشركةسلطة على  •

 ،الُمستثمر فيها بالشركةرتباطها من إ متغيرةُمعرضة لـ، أو يكون لديها حقوق في، عوائد  •

 .عوائدهاالُمستثمر فيها للتأثير على  الشركةسلطتها على  إستخدامقدرة على ال •

 ويتم عدم التوحيد من تاريخ توقف السيطرة. للمجموعة. ويل السيطرةمن تاريخ تحالشركات التابعة  توحيديتم 

والخسائر غير المحققة الناتجة عنها. إن السياسات المحاسبية  والمكاسبات والمعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة ستثماراإل إستبعاديتم 
 مجموعة.للشركات التابعة تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة لل

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل مملوكة بالكامل بشكل منفصل في الشركات غير الوحقوق ملكية مسيطرة في نتائج الملكية غير الحقوق  إظهاريتم 
  على التوالي. الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة المركز المالي اآلخر الموحدة

 تجميع األعمال
الشهرة بند المجموعة. تقوم المجموعة بقياس  إلى تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ وذلك عند إنتقال السيطرة

، ناقصا  القيمة للعوض المحول بما في ذلك المبلغ المعترف به ألي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليهاعلى إعتبار أن القيمة العادلة 
المحملة تم قياسها جميعا  كما في تاريخ اإلستحواذ. عندما تكون الزيادة سلبية، يتم إثبات العادلة للموجودات المستحوذ عليها القابلة للتمييز والمطلوبات 

 مباشرة في األرباح.مكاسب صفقة الشراء 

ابلة للتميز للشركة المستحوذ عليها كما في تاريخ اإلستحواذ. ة من صافي الموجودات القبناءا  على حصتها النسبييتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة 
المستحوذ عليها إلى لحصة المجموعة السابقة في حقوق الملكية في الشركة في حال إتمام تجميع األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية 

. يتم إستبعاد األرصدة الربح أو الخسارةيتم إثبات أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس هذه في  القيمة العادلة  كما في تاريخ اإلستحواذ.
محاذاة السياسات المحاسبية يتم عن المعامالت المتداخلة بين المجموعة.  ناتجةوالمعامالت المتداخلة بين المجموعة وأي دخل أو مصاريف غير محققة 

 المجموعة بتطبيقها.ورة، لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية التي تقوم للشركات التابعة، عند الضر

 يتم تحميل تكاليف المعامالت والتي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بتجميع األعمال كمصاريف عند حدوثها.

 المشاريع المشتركة
مع طرف أو أكثر للقيام بأنشطة عادة ما تتم، ولكن ليس زامات( تل)حقوق وإ قائمة عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية يتواجد المشروع المشترك

 مشتركة. كيان قانوني يخضع لسيطرةبالضرورة، من خالل 

 ثباتإلبالتكلفة وتعدل فيما بعد  في األصلات ستثماراإل ثبتتُ . المحاسبية طريقة حقوق الملكية إستخدامب المشاريع المشتركة في تتم المحاسبة عن الحصة
 :يجموعة فحصة الم

 الموحدة و الربح أو الخسارةالمستثمر فيها في قائمة  الشركةفي  ستحواذخسائر مابعد اإلأو  أرباح •

 .الموحدة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر للشركةحركة الدخل الشامل اآلخر  •

 ،بعد تعديلهاالموحدة تاريخ قائمة المركز المالي  حتىلُمعدة المالية االقوائم  أساسعلى  المشاريع المشتركةحصة المجموعة في نتائج أعمال تم تحديد ي
 .، إن وجدتلسياسات المحاسبية للمجموعةمع ا لتتوافق

 إستالمحقية اإلقرار بأ عندلإلستثمار  ةالدفتري القيمةكتخفيض في المستلمة أو المستحقة القبض من المشاريع المشتركة  رباحاألتوزيعات  إثباتيتم 
 .باحاألر

في  تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية تعادل أو تزيد عن حصتها اتإستثمارخسائر إضافية عندما تكون حصة خسائر المجموعة في  إثباتاليتم 
 خرى.األ منشأةالو قامت بدفعات نيابة عن أ اتإلتزام مالم تكون قد تكبدتغير مضمونة طويلة األجل  أخرى أي ذمم مدينة بما في ذلك منشأةال

الخسائر غير  إستبعادت. كما يتم كذلك المنشآحصتها في هذه  بقدر ومشاريعها المشتركةالمكاسب غير المحققة من معامالت بين المجموعة  إستبعاديتم 
تم  مستثمر فيهالشركات  بيةالسياسات المحاستم تغيير عند الحاجة، ي. المحول صلفي قيمة األ إنخفاضتج عن المعاملة دليال  على وجود ينالمحققة ما لم 
 من قبل المجموعة. المتبعةللمحافظة على الثبات مع السياسات  حقوق الملكيةطريقة  بإستخدام المحاسبة عنها

ح رقم في القيمة حسب السياسة الموضحة في اإليضا نخفاضطريقة حقوق الملكية لإل إستخدامب تم المحاسبة عنهاات ستثمارالقيمة الدفترية إل إختباريتم 
4-11. 
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 ۳۲ 

 العمالت األجنبية ترجمة  4-2
والمؤهلة للتسجيل  الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك المعامالت حسب أسعاراللاير السعودي  إلى يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية

 بالمجموعة.  منشأةويتم تسجيلها مبدئيا  من قِّبل كل 

بأسعار الصرف السائدة في ذلك  اللاير السعودي إلى تاريخ التقريربالعمالت األجنبية كما في  ة المقومةات النقديطلوبوالم كما يجري تحويل الموجودات
 الموحدة. الخسارة وأالربح قائمة  فيوتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  تسويةوالخسائر الناتجة عن عمليات  المكاسب. يتم قيد التاريخ

 ترادااإليبعتراف اإل  4-3
 ، إن وجدت، المبالغالحسومات والمحددة في العقود مع العمالء وتستثني  اتالتعويضتتكون اإليرادات من مبيعات إلى أطراف خارجية وتقاس بناءا  على 

 العقد مع العميل إلتزامات األداء كما هو محدد في الشركةيتم إثبات اإليرادات متى )أو عندما( تستوفي المحصلة نيابة عن األطراف الخارجية. 
 )المشتري( إما: إلى العميل المتعهد بها اتالخدمو ئعتحويل السيطرة على البضاعندما يقوم البائع ب، )المشتري(

 أو في وقت معين •

 على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام من الخدمة. •

 :المصادر الرئيسية التاليةتعترف المجموعة باإليرادات من 

 العمالء: لتالية مباشرة إلىأ( مبيعات السلع ا

 الصناعيةاألسمدة الفوسفاتية، األمونيا والمعادن  •

 المنتجات المدرفلة المسطحةنيوم األولي ووماأللمنتجات األلومينا،  •

 مركزات النحاس والزنك والفضة( المنتجات المصاحبة مثل سبائك الذهب )بما في ذلك •

 ب( تقديم الخدمات التالية مباشرة إلى العمالء:

 نقل البضائع •

 ، أي مبيعات السلع وتقديم الخدمات مباشرة إلى العمالء:يرادات الرئيسية المذكورة أعالهلمصادر اإلفيما يلي توقيت وقياس االعتراف باإليرادات 

 األسمدة الفوسفاتية، األمونيا والمعادن الصناعيةمبيعات 
تسويق )شركة سابك الوكذلك من خالل وكيلي  عمالءمونيا والمعادن الصناعية مباشرة إلى موعة بصفة رئيسية منتجات األسمدة الفوسفاتية، األتبيع المج

 لبيع األسمدة الفوسفاتية واألمونيا. واللذان يعمالن كوكيلينوشركة موزاييك(. 

الي، فإن المجموعة تعتبر مسؤولة عن التوب حسب شروط التجارة الدولية البحري على التكلفة والشحن بناءا  تقوم المجموعة ببيع نسبة كبيرة من بضاعتها 
تلبية  عن إلى العميل في ميناء التحميل. وبالتالي فإن المجموعة مسؤولة الموعودة تقديم خدمات الشحن بعد التاريخ الذي تنقل فيه السيطرة على البضاعة

 مع العمالء ويتم إثبات اإليرادات كالتالي: لتكلفة والشحنعقود اإلتزامي أداء بموجب 

إلى العميل واالعتراف باإليرادات ذات الصلة على  الموعودة البضائعبيع وتسليم البضائع في ميناء التحميل مما يؤدي إلى نقل السيطرة على هذه  •
  توقيت زمني معين و أساس

 .من الخدمة اإلتمامالمعادل لمرحلة عتراف باإليرادات ذات الصلة على أساس الوقت العميل واإلإلى ميناء  الموعودة الشحن لتسليم البضائعخدمات  •

قبل تحميل السفينة وفقا  للمواصفات الواردة من قبل إستشاريين مستقلين ومعتمدين دوليا   الموعودة في ميناء التحميل، يتم التحكم في جودة وكمية البضاعة
تمتلك شركة اإليرادات في وقت معين. المجموعة ويحفز اإلعتراف ب الموافق عليها يفي بإلتزام الموعودة للبضائعيل الفعلي على السفينة التحمفي العقد. 

 .معادن حرية التصرف الكامل بشأن سعر بيع البضائع

سعر يتم فصل أو تقسيم  ،. لذامع العميلالعقد  في الواردة الدوليةحسب شروط التجارة وخدمات النقل  البضائعيتضمن سعر البيع اإليراد الناتج من بيع 
 وخدمات النقل ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل. الموعودة البضائع، وهما بيع اإلثنينتزامات األداء لإإلى البيع 

إلى ميناء الشحن، إلى السفينة  هاتسليمتم البضاعة والتي  تحميل يتم عندما الموعودة تقوم المجموعة بإثبات الذمم المدينة التجارية لبيع وتسليم البضائع
حيث أن مرور الوقت مطلوب فقط قبل أن يتم إستحقاق السداد. ومع ذلك، لزمنية التي يصبح فيها حق العوض غير مشروط، طة االنقحيث أن ذلك يمثل 

ي مع مرور الوقت، إذا كانت مادية، بناءا  على مرحلة إتمام الخدمة والتي يتم تقييمها ف فإن الذمم المدينة التجارية والمتعلقة بخدمة النقل يتم اإلعتراف بها
 يتم الفصل بين إلتزامات األداء المنفصلة بناءا  على سعر بيع منفصل. نهاية كل فترة تقرير.

مع  التكلفة والشحنجب عقود بموالبضائع الموعودة اء لنقل بية إلتزام األديتم إثبات كل تكاليف الشحن والمناولة التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتل
 ربح أو الخسارة الموحدة.ئمة الفي قا كتكلفة مبيعاتالعمالء 

 نيوم األولي والمنتجات المدرفلة المسطحةمومنتجات األلومينا، األل مبيعات
إلى العمالء، ووفقا  للعقد، يتم مباشرة  والمنتجات المدرفلة المسطحة األلومنيوم األوليمنتجات األلومينا و ، ببيعالمالك الرئيسيتقوم المجموعة، بصفتها 

مؤقتا . اليتم تسوية سعر البيع حتى تاريخ مستقبلي محدد مسبقا  ويستند على سعر السوق في وقت أو خالل فترة زمنية محددة عودة ع الموالبضائتسعير 
ا هو محدد في بسعر مؤقت بناءا  على آلية تسعير كمالمبيعات مبدئيا  )عند إستيفاء جميع المعايير المذكورة أعاله(، مسبقا . يتم اإلعتراف باإليراد من هذه 

 .للفترة المعادلة لتلك المبينة في العقد المستقبليستخدام السعر إيتم تحديد المبيعات المسع رة مؤقت ا للسوق في تاريخ كل تقرير ب. العقد
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 والمركزات مبيعات سبائك الذهب
مركزات النحاس والزنك والفضة مباشرة إلى العمالء بموجب  والمنتجات المصاحبة مثل ذهب، ببيع سبائك الالمالك الرئيسيتقوم المجموعة، بصفتها 

ستخراج العقد والذي يختلف في طبيعة وآلية التسعير. المنتج الرئيسي للمجموعة هو الذهب وتعتبر المركزات التي يتم إنتاجها كجزء من عملية اإل
ات المصاحبة غير هامة ويتم تحميلها كدائن على تكلفة اإلنتاج المطبقة تعتبر إيرادات مبيعات المنتجكمنتجات مصاحبة  ناتجة من عملية إنتاج الذهب. 

 على مبيعات سبائك الذهب كرصيد منتجات مصاحبة.

 مبيعات سبائك الذهب •
 على سعر الذهب الفوري ويتم اإلعتراف يتم تحديد سعر البيع في تاريخ البيع بناءا  تقوم المجموعة بشكل رئيسي ببيع سبائك الذهب في السوق الفورية. 

وقت معين، وذلك عندما يتم توصيل سبائك الذهب إلى المطار، وهو أيضا  التاريخ والمكان والوقت  فييرادات والذمم المدينة التجارية ذات الصلة، باإل
 إلى العميل. الذي يتم فيه تحويل السيطرة على سبائك الذهب

الفحص بإستخدام الحرارة العالية لسبائك الذهب عند وصولها إلى المصفاة الخاصة  على ات إلى تعديالت الكمية بناءا  عادة ما تخضع إيرادات المبيع
 بالعميل.

. ا  مؤقتالقيمة المتوقعة" إلثبات اإليرادات من الكميات المفوترة  ة. تستخدم المجموعة " طريقمؤقتا  السبائك على الكميات المفوترة  إيرادات مبيعاتستند ت
 في مستوى مبالغ العوض المحتملة. ويتم تضمينها على محتوى الذهب المحتملتعتمد اإليرادات المعترف بها 

 مبيعات مركزات المعادن •
على تاريخ مستقبلي محدد بعد الشحن، بناءا  لذي تم تحديده مسبقا ، تعتمد اإليرادات من مبيعات مركزات المعادن )نحاس، زنك وفضة( على سعر البيع وال

وقت معين، في وقت الشحن، والذي يعتبر أيضا   على أساس والذمم المدينة التجارية ذات الصلة، المبيعات إيراداتعتراف ب. يتم اإلالسائدة أسعار السوق
  الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى العميل. التاريخ

في ذلك الوقت أو خالل فترة عرض  السائد مسبقا  ويستند إلى سعر السوقيتم تسوية سعر البيع النهائي لهذه المركزات خالل تاريخ مستقبلي محدد 
م اإلعتراف مبدئيا  بإيرادات مركزات المعادن بسعر السوق الحالي. ومع ذلك، الحقا  في تاريخ كل تقرير، يتم األسعار المنصوص عليها في العقد. يت

 للفترة المنصوص عليها في العقد. يتم إثبات تسوية سعر السوق لسوق المستقبلية ذات الصلةهذه المبيعات المسعرة مؤقتا  للسوق بإستخدام أسعار اتحديد 
 .لذمم المدينة التجارية القائمةوفي القيمة الدفترية ل ضمن المبيعات مباشرة

 الدخل من ودائع ألجل
 ائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق.على الودائع ألجل على أساس زمني، وذلك بالرجوع إلى المبلغ الق عوائد اإلستثمارتستحق 

 وتوزيعيق تسومصاريف بيع و 4-4
والمبيعات  قتسويالعالن ورسوم اإلمنتجات المجموعة وتشمل مصاريف  ونقل جميع تكاليف بيع وتسويق والتسويق والتوزيعالبيع مصاريف  تتضمن

 لزم األمر. ذاوتكلفة المبيعات، إ سويق والتوزيعوالت البيعبين مصاريف على أساس ثابت فيما المصاريف ع . توزاألخرى ذات الصلة

 ةإداريمصاريف عمومية و  4-5
البيع والتسويق  نشاطأو  تكلفة المبيعاتب مرتبطة ليست على وجه التحديد والتي مباشرةتكاليف مباشرة وغير ة داريالمصاريف العمومية واإل تتضمن
 .لزم األمر ذاعات، إمبية وتكلفة إداريعمومية وفيما بين مصاريف بت ثا أساسعلى المصاريف  توزع .بالمجموعة والتوزيع

 ربحية السهم 4-6
 بقسمة: وذلك والمخفضة من العمليات المستمرة يةساستُحسب ربحية السهم األ

 حملة األسهم العادية للشركة األم إلى العائدالربح من العمليات المستمرة  •

 .المالية السنة خالل المصدرةلعادية المتوسط المرجح لعدد األسهم ا أساس على •

 .ية والمخفضة هي نفسهاساسن ربحية السهم األوبالتالي فإ وعةعادية محتملة من قبل المجمصدار أي أسهم إلم يتم 

 معداتو مصانعممتلكات وو ممتلكات تعدين 4-7

 وممتلكات ومصانع ومعدات ممتلكات تعدين
 .كتستهلال و المملوكة بالتكلفة التاريخيةراضي تسجل األ

 تشتمل .في القيمة نخفاضإلالمتراكمة لخسائر الو المتراكم ستهالكاإل خصمبعد  التاريخية والمعدات بالتكلفة المصانعالممتلكات ووتعدين الممتلكات تظهر 
 :تمل علىتشو ،صلعلى وتطوير األ ستحواذباإل ةمباشر المتعلقةصاريف مالالتكلفة على 

 ،سعر الشراء •

 ،دارةلذي تنويه اإلقادرا  على العمل بالشكل ا الالزمة لجعله الموقع والظروف إلى صلاأل إحضارة بمباشر قةتعلالمتكاليف ال •

 ،واإلزالة تأهيل الموقع إعادةو المنجم إغالق لتزاماألولي إلالتقدير  •

 .من أجله تي أنشئض الذللغر جاهزةن كوتلوالتى تستغرق فترة طويلة المؤهلة  بالموجوداتذات العالقة  اإلقتراضتكاليف  •

للمناجم المعنية  ةمحتملالو ةمؤكدال إقتصاديا   القابلة لإلسترداد ات الخاميإحتياطعلى  بناءا   نتاجإلاطريقة وحدات  إستخدامب التعدين ممتلكات إستهالكيتم 
 أقل من عمر المنجم. صلقتصادي لألعندما يكون العمر اإل جم والتي تستهلك بطريقة القسط الثابتابإستثناء أصول المن

طريقة  يتم تحميل اإلستهالك إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بإستخدام. اإلستهالك المتراكم خصمبعد  والمعدات بالتكلفة المصانعتظهر الممتلكات و
صل ويتم إستهالكها بإستخدام العمر اإلنتاجي القسط الثابت. يتم تحديد العناصر الهامة لبند ممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات بشكل منف

للعنصر.
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 )تتمة( ومعدات مصانعممتلكات وو ممتلكات تعدين 4-7
 بمعدالت متفاوتة نتاجمن اإل بدال   أو اإلنتاجية ستخداما  باإلأساس ية مرتبطقتصادمنافعها اإل فاذإستنوالتى يعتبر المباني وبنود المصانع والمعدات تستهلك 

 يهما أقصر.أو عمر المنجم أ ينتاجاإلعمرها  على مدىالقسط الثابت  يقةطر إستخدامب

المقدرة  يةنتاجمدى األعمار اإلعلى  لها القيمة المتبقية ناقصا  لتوزيع تكلفة الموجودات المعنية الموحدة  على قائمة الربح أو الخسارة ستهالكيتم تحميل اإل
 التالية:

 عدد السنوات   الموجوداتت فئا

 تعدينكات ممتل •

 

 القابلة لإلستردادبإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة 

 المستفاد منه أيهما أقل اإلنتاجيأو طريقة القسط الثابت على العمر  إقتصاديا  

 50 – 4   أعمال مدنية •

 40 – 9   يمبان •

 40 – 5   معدات ثقيلة •

معدات ل متحركة وأجهزة إتصامتضمنة  معدات أخرى •

 40 – 4   وأجهزة حاسب آلي  مختبرات ومعدات سالمة، الورش

 20 – 4   مصانع ثابتة •

 10 – 4   معدات مكتبية •

 10 – 4    أثاث وتركيبات •

 4    سيارات •

من المرجح تدفق المنافع  ونكيعندما فقط مستقل حسب ماهو مناسب  أصلأو تسجيلها ك صلالالحقة ضمن المبالغ الدفترية لأل ضافة التكاليفيتم إ
قيمة الدفترية ألي بند تم لا إثبات التوقف عنيتم  .به قياس تكلفة البند بشكل موثوق ممكنال ومنالمجموعة  إلىية المستقبلية المرتبطة بالبند قتصاداإل

 خالل فترةالموحدة  الربح أو الخسارةرى على قائمة ع تكاليف اإلصالح والصيانة األُخيجم تحميل. يتم ستبدالهعندما يتم إمستقل  أصلالمحاسبة عنه ك
ل مصاريف الصيانة واإلصالحات اإلعتيادية والتي ال تزيد منالتى حدثت فيها.  التقرير التى التزيد من مخرجات  وأ لألصل المقدر ينتاجاإل العمر تُحمَّ

 .الموحدة عند تكبدها الربح أو الخسارة، على قائمة نتاجاإل

 . تقرير في نهاية كل فترة الضرورةعند  وتتم التسويةلألصول در المق ينتاجاإلة والعمر يقيم المتبقمراجعة ال يتم

 سترداد له.ه الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد في حالة زيادة قيمتالقيمة القابلة لإل إلىصل مباشرة تخفض القيمة الدفترية لأل

 الموحدة. في قائمة الربح أو الخسارة وتدرجيم الدفترية صالت مع القة المتحبمقارن وذلك ستبعاداإلوخسائر  مكاسبد تحد

 موجودات اإلستكشاف والتقييم
 السنة التى حدثت فيها. كمصاريف خاللاإلستكشاف والتقييم تقيد مصاريف 

أو في عملية الحصول على مزيد  يا  إقتصاد تملةذات الجدوى المحي المعادن إحتياطمتكبدة في البحث األولي عن ال تكاليفبالاإلستكشاف تتعلق مصاريف 
 :بــ  مرتبطةعلى مصاريف عادة اإلستكشاف  مصاريفيات المعادن الموجودة. تشمل إحتياطمن المعلومات حول 

 على حقوق اإلستكشاف، الحصول •

 ،والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية الطبوغرافيةالدراسات  •

 ،ستكشافيإحفر  •

 ،حفر الخنادق •

 ،عينات الخام إختبار •

 ستخراج موارد تعدينية.ية إلقتصادة والجدوى اإلبتقييم الجدوى الفني المرتبطةاألنشطة  •

نشطة اإلستكشاف أو أخالل  ة منيات المعادن المحددإحتياطتطوير لية قتصادالتكاليف المتكبدة لمعرفة الجدوى الفنية واإل إلىتعود التقييم  نفقات
 على تكاليف:التقييم  اتنفق. تشتمل ستحواذاإل

يات من خالل الحفر للحصول على العينات الالزمة، وعمليات حفر الخنادق وأخذ العينات من منطقة خام تم تصنيفها حتياطاإلتحديد حجم ودرجة  •
 ،لي مؤكد ومحتمإحتياطعلى أنها إما مصادر معدنية أو 

 ،المعادن وطرق معالجتها ستخراجتحديد األساليب المثلى إل •

 ،والشحن نتاجالمتعلقة بكل من اإل خاصة باإلستقصاء، والنقل ومتطلبات البنية التحتيةات اسدر •

 ،تراخيص األنشطة •

ية قتصاداإلية، ويشمل ذلك النطاق ودراسات الجدوى قتصادي لتحديد ما إذا كان تطوير المواد المعدنية مجديا  من الناحية اإلقتصادالتقييم اإل •
 األولية والنهائية.
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. تعتمد محتمل يإقتصادتطوير  كمشروع المحتمل التعدينياإلستكشاف تحديد مشروع والتقييم كمصاريف حتى يتم  تقيد جميع تكاليف اإلستكشاف

اإلستكشاف مصاريف . يتم رسملة الخام الموجود درجة الثقة في إلىباإلضافة  اإلستكشافالمعلومات المستخدمة لمعرفة هذا اإلستنتاج على مستوى 
 ية مستقبلية نتيجة لتلك المصاريف.إقتصادالحصول على منافع من الممكن ما تبين لإلدارة بأنه  إذاكموجودات ملموسة والتقييم 

تعريف وتحديد  نفقات، بما في ذلك اويرهو تطأتعدينها  جاري والتيمعدنية اليات حتياطاإل بزيادةاإلستكشاف والتقييم المتعلقة مصاريف م رسملة يت
دراسة ل م المعادلةيوالتقي يةقتصادالدراسات اإلالتأكد من يات المعدنية، كتكاليف تطوير مناجم وذلك بعد إكتمال حتياطالمعادن الموجودة في تلك اإل

 الجدوى.

م لحين ييستكشاف وتقإية كموجودات إقتصادمنافع  تحققلمحتمل من ا بأنه ستنتاج اإلدارةبعد إمصاريف اإلستكشاف والتقييم المتكبدة  جميع ةيتم رسمل
، من عدمهية إقتصادمنافع  ذا سيكون هناكوما إية قتصادالجدوى الفنية واإلحال معرفة وستخراج الموارد المعدنية. إلية قتصادالجدوى الفنية واإل معرفة
 . في القيمة إنخفاضأي خسارة  اتإثبفي قيمته ويتم  إنخفاضاألصل للتأكد من وجود  إختباريتم 

  موجودات اإلستكشاف والتقييم. إستهالك. اليتم في القيمة نخفاضاإل خصمالتاريخية بعد  بالتكلفةتظهر موجودات اإلستكشاف والتقييم 

في قيمة موجودات اإلستكشاف  ضإنخفافقط، يتم إعتبار واحد أو أكثر من الحقائق والظروف التالية لتحديد  ض موجودات اإلستكشاف والتقييماغروأل
 . يشتمل ذلك على ما يلي:من عدمه والتقييم

أن يتم  توقعومن غير المفي منطقة محددة خالل الفترة أو أنها ستنتهي في المستقبل القريب  اإلستكشاف منشأةيحق فيها للالفترة التي  إنتهاء •
 ،اتجديده

 ،اولم يتم التخطيط له المعدنية في المنطقة المحددة ضمن الموازنةيم الموارد ستكشاف وتقيلمزيد من إ يةساسيتم وضع النفقات األلم  •

قررت ومن الموارد المعدنية  تجارية جدوىإكتشاف كميات ذات  إلى يلم تؤدلموارد المعدنية في المنطقة المحددة ايم يستكشاف وتقإعمليات  •
 ،األنشطة في المنطقة المحددةهذه  إيقاف منشأةال

ل صسترداد القيمة الدفترية ألإ المحتملمن غير  هنإإال المنطقة المحددة،  في رتطويال مواصلة حتماليةإ رغمأنه  إلىكافية تشير بيانات  توجد •
 البيع. بواسطةناجح أو التطوير ال اإلستكشاف والتقييم بالكامل من

 في القيمة نخفاضاإلوعكس  نخفاضاإل إختبارتقوم بإجراء  منشأةالفي قيمة أصل موجودات اإلستكشاف والتقييم، فإن  إنخفاضحتمالية وجود إعند تحديد 
على  بناءا  "منجم تحت اإلنشاء"  إلىيتم تحويل موجودات اإلستكشاف والتقييم  .11-4 والتقييم كما هو محدد في اإليضاحعلى موجودات اإلستكشاف 

 تنفيذسيتم تحققها ونية اإلدارة في تطوير و يةقتصادن المنافع اإلي حالة أرية فالتجارخصة التعدين والجدوي  إستالماإلطار الفني النهائي وعندما يتم 
 .المنجم

 التجاري.  نتاجاإلمرحلة وإعالن  ال مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح" عند اكتممناجم عاملة" إلى المرسمل تصنيف "منجم تحت اإلنشاء" إعادةيتم 

 الموحدة. ية في قائمة التدفقات النقديةإستثمار كأنشطةالمرسملة اإلستكشاف والتقييم  موجودات إلى العائدةات النقدية قتصنف التدف

 اإلزالة نشاط ومصروفزالة اإل نشاط أُصل
 . المفتوحةمناجمها في  لعملياتها التعدينية نتاجالتطوير واإل مراحلخالل  شوائب()إزالة  الترابية وأالطبقة الصخرية  زالةتتكبد معادن تكاليف إ

 المستهدف مي الخاحتياطاإل إلىلوصول من أجل ا للمناجم المفتوحةخالل مرحلة التطوير المتكبدة الترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية  تكاليفم رسملة تي
 نتاجاإل وحدةطريقة  امإستخدبالخام )والذي تم تحسين الوصول اليه(  يحتياطعلى مدى العمر المتبقي من اإل هذه التكاليف تطفأ. التجاري نتاجاإل قبل بدء

 .إقتصاديا   القابلة لإلسترداد ةوالمحتمل ةالمؤكد اتيحتياطاإل على

 نوعين من المنافع حسب التالي: إلى نتاجخالل مرحلة اإلالترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية أنشطة  عادة   تؤدي

 المخزون أو إنتاج •

 .ستقبلفي الم لتعدينهالخام مكون اإلحتياطي  إلىتحسين الوصول  •

يتم المحاسبة  نتاجفي مرحلة اإلالترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية في الفترة محل الفحص، فإن تكاليف  هإنتاجتم عند تحقق المنافع على شكل مخزون 
 ذلك المخزون. إنتاجعنها كجزء من تكاليف 

 " ـتقبل يتم اإلعتراف بالتكلفة كموجودات غير متداولة تعرف بالمسفي  الخام لتعدينهمكون اإلحتياطي  إلىعلى شكل تحسين الوصول عند تحقق المنافع 
 كافة الشروط التالية: عند تحقق" اإلزالة نشاطأُصل 

 اإلزالة، مستقبلية مصاحبة لنشاط يةإقتصاد حقق منافعمن المحتمل ت •

 ،ليهالخام الذي تم تحسين الوصول إمكون  يمكن تحديد •

 .الخام بشكل موثوق إلىتحسين الوصول ب المرتبط اإلزالةنشاط ب المتعلقةقياس التكاليف  يمكن •

 للمخزون عند حدوثها. إنتاجية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كتكاليف نتاجاإل اإلزالةتكاليف  يتم تحميل نهط فإهذه الشرو جميع عند عدم تحقق

من الخام  لمكون محدد وصول أفضل إلى تؤدي ةنيتعدي بعمليات المرتبطة مباشرةة بالتكلفمبدئيا  الترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاطيتم قياس أصل 
في مرحلة  الترابية وأإزالة الطبقة الصخرية  نفس وقت نشاط خالل التشغيل العرضية والتى تحدثعمليات تكاليف إضافية مباشرة.  تخصيص إلى إضافة  

جزء من تكلفة أصل  كما هو مخطط له التعتبر نتاجفي مرحلة اإلالترابية  وأقة الصخرية الطب إزالة نشاطستمرار تعتبر غير ضرورية إلالتي و نتاجاإل
 .  الترابية وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاط



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۳٦ 

 )تتمة( ومعدات مصانعممتلكات وو ممتلكات تعدين 4-7
لمنجم القائمة أو تحسين لموجودات ا إلىكإضافة  إلزالة()أصل نشاط ا الترابية وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاطالناشئ عن صل األيتم المحاسبة عن 

في  ستثماراإل إجماليمن  ا  جزء يشكل ذلك. الموحدة في قائمة المركز الماليكجزء من ممتلكات تعدين القائم(  صلاألحسب طبيعة كموجودات ملموسة )
أن القيمة  إلىروف في الظ اتأو التغير ما تشير األحداثالقيمة عندفي  خفاضنإلا ختباريتم مراجعتها إلالتي والوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة  / الوحدة

 الدفترية قد تكون غير مستردة.  

 لنشاطكنتيجة  ليهوأصبح يمكن الوصول إ ن الخام الذي تم تحديدهكو  على عمر مُ  نتاجاإلطريقة وحدة  إستخدامبالحقا  أصل نشاط اإلزالة  إستهالكيتم 
نالتقديري في تحديد العمر  إقتصاديا   لإلسترداد ةالقابلالمؤكدة والمحتملة  اتيحتياطاإل تستخدم اإلزالة. اإلزالة  نشاط. أصل هالخام الذي تم تحديد لُمكو 
 القيمة.في  إنخفاضوأي خسائر المتراكم  ستهالكخصم اإلبالتكلفة بعد  يُظهر

  حق إستخدام األصول وإلتزام عقد اإليجار 4-8
بدء العقد. تقوم المجموعة بإثبات حق إستخدام األصل وإلتزام عقد اإليجار المقابل العقد أو ينطوي على عقد إيجار، عند قييم ما إذا كان تقوم المجموعة بت

مدة اإليجار ات ا عقود اإليجار ذ، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل )والمحددة بأنهفيما يتعلق بكل إتفاقيات عقد اإليجار والتي تكون فيها هي المستأجر
. تقوم المجموعة بإثبات مدفوعات عقد اإليجار لعقود اإليجار هذه كمصروف ذات القيمة المنخفضة ( وعقود اإليجار لألصولشهرا  أو أقل 12البالغة 

إستنفاد المنافع  والتي يتم فيه يكون أكثر تمثيال  للنمط الزمنيهناك أساس منهجي آخر  ابت على مدة عقد اإليجار مالم يكنتشغيلي على أساس القسط الث
 اإلقتصادية من األصل المؤجر.

 إلتزام عقد اإليجار
فوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة بإستخدام المعدل الضمني في عقد يجار مبدئيا  بالقيمة الحالية لمديتم قياس إلتزام عقد اإل

 عدل إقتراض متزايد إذا لم يتم تحديد المعدل بسهولة.اإليجار. تقوم المجموعة بإستخدام م

 اإليجار المدرجة في قياس إلتزام عقد اإليجار من:تتكون مدفوعات عقد 

 مدفوعات عقد اإليجار الثابتة )متضمنة المدفوعات الضمنية الثابتة(، ناقصا  أي حوافز تأجيرية، •

 يخ البدء،معدل، تقاس مبدئيا  بإستخدام المؤشر أو المعدل في تار مدفوعات عقد اإليجار المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر أو •

 وجب ضمانات القيمة المتبقية،المبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع من قبل المستأجر بم •

 معقول بممارسة الخيارات، وسعر ممارسة خيارات الشراء، في حال كان المستأجر على يقين  •

 عقد اإليجار. ءيجار تعكس ممارسة الخيار إلنهاد اإليجار، إذا كانت شروط عقد اإلمدفوعات الغرامات في حال إنهاء عق •

 ي قائمة المركز المالي الموحدة.يتم عرض إلتزام عقد اإليجار كبند منفصل ف

( وبتخفيض القيمة ليالفائدة الفعمعدل  يتم قياس إلتزام عقد اإليجار الحقا  بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على إلتزام عقد اإليجار )بإستخدام طريقة
 الدفترية لتعكس ماتم دفعه من عقد اإليجار.

 اإليجار )وإجراء التسوية المقابلة لحق إستخدام األصل( كلما:تقوم المجموعة بإعادة قياس إلتزام عقد 

م إعادة قياس إلتزام عقد اإليجار بخصم مدفوعات عقد تم تغيير مدة العقد أو كان هناك تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يت •
 م المعدل،اإليجار المعدلة بإستخدام معدل الخص

بموجب القيمة المتبقية المضمونة، وفي هذه المتوقعة  ةاإليجار بسبب التغير في المؤشر أو المعدل أو التغير في الدفعتغيرت مدفوعات عقد  •
ر مدفوعات عقد يجار بخصم مدفوعات عقد اإليجار المعدلة بإستخدام معدل الخصم األولي )مالم تتغيالحاالت يتم إعادة قياس إلتزام عقد اإل

 .(ي معدل الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم إستخدام معدل الخصم المعدلاإليجار بسبب التغير ف

، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس إلتزام عقد اإليجار بخصم تم تعديل عقد اإليجار ولم يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل •
 معدل خصم معدل.المعدلة بإستخدام  مدفوعات عقد اإليجار

 إستخدام األصولحق 
يف تكال يشتمل حق إستخدام األصول على القياس األولي إللتزام عقد اإليجار المقابل، مدفوعات عقد اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء وأي

 مباشرة أولية. يتم إعادة قياسها الحقا  بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة.

لة أصل مؤجر، إعادة تأهيل اعة إلتزام بتكاليف تفكيك وإزوبد المجمعندما تتك، (37رقم ) ت مخصص وقياسه بموجب معيار المحاسبة الدولييتم إثبا
وأحكام عقد اإليجار. يتم إدراج التكاليف في حق إستخدام األصل ذو روط أو إعادة األصل األساسي للحالة المطلوبة بموجب ش الموقع الذي تتواجد فيه

 الصلة، مالم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون.

يتم إستهالك حق إستخدام األصل ذو الصلة . لألصل األساسي أيهما أقصر العمر اإلنتاجياألصول على فترة عقد اإليجار أو  يتم إستهالك حق إستخدام
بأن المجموعة في حال كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق إستخدام األصل تعكس على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي، 

 ار الشراء. يبدأ اإلستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.تتوقع ممارسة خي

 ي قائمة المركز المالي الموحدة.األصول كبند منفصل فيتم عرض حق إستخدام 

اإلنخفاض في قيمة األصول لتحديد ما إذا كان حق إستخدام األصل قد إنخفضت قيمته  –( 36تقوم المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )
 .11-4سبة عن أي خسارة إنخفاض في القيمة محددة كما هو موضح في إيضاح رقم والمحا

 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۳۷ 

 )تتمة( حق إستخدام األصول وإلتزام عقد اإليجار 4-8
األصل. يتم إثبات المدفوعات ذات العالقة  مؤشر أو معدل في قياس إلتزام عقد اإليجار وحق إستخدامعلى ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة والتي التعتمد 

" في قائمة الربح أو يتم إدراجها في بند "مصاريف أخرىه المدفوعات وكمصروف في الفترة التي تكبدت فيها الحدث أو الحالة والتي أدت إلى هذ
 الخسارة الموحدة.

  مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 4-9
ل المنجمالتنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعفي حساب التطوير اإلنشاء أو الموجودات التي ما زالت في مرحلة  ترسمل الذي  أو األصلالذي تحت اإلنشاء  . يحو 
غير الملموسة )يعتمد على طبيعة  موجوداتالأو  معداتالمصانع وأو الممتلكات وال التعدين ممتلكاتمن  المناسبة الفئة إلى التطوير اإلنشاء أوتحت 

 اإلدارة. بالشكل الذي تنويهعلى العمل  أو الظرف الالزم  لجعله قادرا  و / الموقع في  األصلعندما يكون  المشروع(

 ستحواذتنسب بشكل مباشر إلنشاء األصل أو اإل التطوير وأية تكاليف /وتكاليف اإلنشاء الشراء  سعرتتكون من التنفيد  قيدسمالية أر مشاريعبند تكلفة 
بالصافي بعد خصم متحصالت بيع أي  (ستخدام)قبل أن تصبح جاهزة لإل لتشغيل التجريبي لألصلالمصاحبة لتتم رسملة التكاليف  .عليه من قبل اإلدارة

 خالل فترة التشغيل التجريبي.  اجإنت

 .التجاري الموجودات المؤهلة حتى بدء اإلنتاج مؤهلة كجزء من تكلفةالموجودات المتعلقة باليتم رسملة تكاليف التمويل 

 .هإثباتتم  القيمةفي  إنخفاض أي خصمبالتكلفة بعد  المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذيتم قياس 

 .د التنفيذرأسمالية قيالمشاريع ال إستهالكاليتم 

 األصول.من  المناسبة الفئة إلىتحويلها  بعداإلدارة  بالشكل الذي تنويهادرة على العمل عندما تكون األصول ق ستهالكيبدأ اإل

 والشهرة الموجودات غير الملموسة 4-10
 الشهرة

 ضمن الموجودات غير الملموسة.تظهر الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ على األعمال 

يتم إختبارها لتحديد اإلنخفاض في القيمة اليتم إطفاء الشهرة ولكن . بالتكلفة كما في تاريخ اإلستحواذ األعمالالشهرة عند اإلستحواذ على م إدراج تي
تكلفة ناقصا  خسائر سنويا ، أو في أغلب األحيان عندما تشير األحدات أو التغيرات في الظروف إلى إحتمال وجود إنخفاض في قيمتها، ويتم إدراجها بال

 اإلنخفاض في القيمة.

، من تاريخ اإلستحواذ، إلى الوحدات المولدة للنقد والتي من المتوقع يتم توزيع الشهرة المكتسبة من تجميع األعمالرض إختبار اإلنخفاض في القيمة، لغ
مولدة للنقد سنويا  والتي تم . يتم إختبار الوحدات الاإلدارية الداخلية إستفادتها من التآزر من الدمج وتمثل الحد األدنى والذي بموجبه يتم مراقبة لألغراض

القيمة توزيع الشهرة عليها، أو في أغلب األحيان عندما تشير األحدات أو التغيرات في الظروف إلى إحتمال وجود إنخفاض في قيمتها. في حل كانت 
مة أوال  لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة المخصصة لدفترية، يتم توزيع خسارة اإلنخفاض في القيالقابلة لإلسترداد للوحدات المولدة للنقد أقل من القيمة ا

أصول الوحدات  إلى الوحدات المولدة للنقد ثم إلى الموجودات األخرى للوحدات المولدة للنقد على أساس تناسبي بناءا  على القيمة الدفترية لكل أصل من
 المولدة للنقد.

بح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. اليتم عكس اإلنخفاض في القيمة للشهرة القيمة مباشرة في قائمة الر سارة إنخفاض فييتم إثبات أي خ
 الحقا .

 عالقات العمالء والعقود غير األساسية
جي عادلة في تاريخ اإلستحواذ. يوجد لها عمر إنتاوالمكتسبة من خالل تجميع األعمال بالقيمة ال عالقات العمالء والعقود غير األساسيةبيتم اإلعتراف 

 بعد خصم مخصص اإلطفاء وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكم حيثما أمكن.محدد ويتم إدراجها الحقا  بالتكلفة 

 فئات الموجودات غير الملموسة
 

 عدد السنوات

 10  عالقات العمالء •

 4  العقود غير األساسية •

 ها لإلنخفاض في القيمةولكن يتم إختبارال يتم إطفاؤها  الشهرة •

بشكل منفصل تسجل بشكل مبدئي وتقاس بالتكلفة. بعد التسجيل المبدئي، تقاس األصول غير الملموسة بالتكلفة بعد  الموجودات غير الملموسة المقتناة
 خصم مخصص اإلطفاء وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكم حيثما أمكن.

قائمة الربح أو على  ذات الصلة. بدال  من ذلك، يتم تحميل النفقات تكاليف التطوير المرسملةإستثناء ب تولدة داخليا  الململموسة ر اغي الموجوداتترسمل ال
 الموحدة في الفترة التى حدث فيها المصروف. الخسارة

 غير محدد.عمر عمر محدد أو كغير الملموسة  للموجودات المستفاد منهاعمار يتم تقدير األ



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۳۸ 

 والشهرة )تتمة(الموجودات غير الملموسة  4-10
لخسارة ستخدم طريقة القسط الثابت ويتم تقييمها بإ الخاصة بها يةنتاجاإلعمار المحدد على فترة األيتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر 

عمار طرق اإلطفاء والقيم المتبقية واأل. يتم مراجعة تهانخفضت قيمإقد الملموسة عندما يكون هناك مؤشر أن الموجودات غير في القيمة  نخفاضاإل
المحدد على قائمة الربح أو الخسارة مر . يتم تحميل مصروف اإلطفاء الخاص بالموجودات غير الملموسة ذات الععلى األقل سنويا   المقدرة يةنتاجاإل

 الملموسة ذات العمر تقوم المجموعة بإطفاء الموجودات غير. غير الملموسة الموجوداتمصروف متناسق مع وظيفة م تصنيف للاستخدالموحدة بإ
 التالية: على مدى السنوات طريقة القسط الثابت إستخدامالمحدد ب اإلنتاجي

 فئات الموجودات غير الملموسة
 

 عدد السنوات

 35  (الحق التعاقدي في إستخدام)بنية تحتية  •

 4-10  (ERP System) البرامج المطورة داخليا   •

 7-5  التقنيتطوير ال •

 طريقة القسط الثابت  إستخدامعلى مدى عمر المنجم ب  (بمناجم)متعلقة البرامج والتراخيص  •

في القيمة عن طريق مقارنة قيمتها القابلة لإلسترداد مع  تقوم المجموعة بإختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلنخفاض
 قيمتها. إما سنويا  أو عندما يكون هناك مؤشر أن الموجودات غير الملموسة قد إنخفضتقيمتها الدفترية 

القيمة الدفترية لألصل و األصل إستبعادمن كفرق بين صافي متحصالت الموجودات غير الملموسة  إثباتإلغاء الناتجة من الخسائر  وأتقاس المكاسب 
 األصل. إثباتإلغاء ما يتم عند  وحدةلما الخسارة وأفي قائمة الربح  بهايتم اإلعتراف و

والموجودات  الرأسمالية قيد التنفيذوالمشاريع وحق إستخدام األصول  المعداتلممتلكات والمصانع والتعدين وا لممتلكاتفي القيمة  نخفاضإلا 4-11
 بإستثناء الشهرة غير الملموسة

والمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ  وحق إستخدام األصول متلكات والمصانع والمعداتلموا ممتلكات التعدينالمجموعة بمراجعة القيم الدفترية لِّ  تقوم
قيمتها. في حال وجود هذا  نخفضتإكان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد  إذالتحديد فيما  تقرير ماليبتاريخ كل  والموجودات غير الملموسة

صول عن األ غير مولد لنقد مستقل. عندما يكون األصل في القيمة نخفاضاإلأجل تحديد حجم سترداد من القابلة لإل نه يتم تقدير قيمة األصلفإالمؤشر، 
يكون هناك مؤشر على أن األصل أو عندما  المبلغ القابل لإلسترداد لكل وحدة مولدة للنقد العائد لها األصل. يتم سنويا  األخرى، فإن المجموعة تقوم بتقدير 

 .ذو العمر غير المحدد ألصل غير الملموسفي قيمة ا إنخفاض إختبارء إجرانخفضت قيمته قد إ

بخصم  ستخدامتقدير القيمة في اإليتم . هإستخدامأو قيمة األصل  إستبعادتكاليف  مطروحا  منهالقيمة األعلى للقيمة العادلة القيمة القابلة لإلسترداد هي ا
لذلك  العائدةلقيمة الزمنية للنقود والمخاطر ل الحالي التقييم السوقيمعدل خصم يعكس  إستخدامحالية بقيمتها ال إلى المقدرة التدفقات النقدية المستقبلية

 .لهاتدفقات النقدية المستقبلة تقديرات اللم يتم تعديل  األصل والتي

د ترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقالمبلغ القابل لإلسسترداد عندما يكون القيمة القابلة لإل إلىألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة الدفترية ليتم تخفيض 
 في القيمة في جزء التشغيل من قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إنخفاضليكون أقل من القيمة الدفترية. يتم تسجيل خسارة  هتم تقديرقد 

رة إنخفاض في قيمتها مسبقا ، يمكن عكس خسارة اإلنخفاض في الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد )فيما عدا مكون الشهرة( والتي تم تسجيل خسا
اإلعتراف تم لنقد منذ إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات أو الوحدات المولدة لالقيمة الموزعة فقط 

  بخسارة اإلنخفاض في القيمة األخيرة.

القيمة التقديرية المعدلة للمبالغ  إلىفي فترة تالية فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد  في القيمة نخفاضإلاعندما تنتفي خسارة 
في  نخفاضاإل إثباتلم يتم  لو القيمة الدفترية زيد عن ما كان ينبغي أن تكون عليهأن ينتج عن هذه الزيادة قيمة دفترية معدلة ت القابلة لإلسترداد واليجب

 الموحدة. جزء التشغيل من قائمة الربح أو الخسارة في القيمة في نخفاضاإلعكس خسارة  إثباتل أو الوحدة المولدة للنقد. يتم األص

 المخزون 4-12
 منتجات تامة الصنع

 نتاجوحدة اإلها، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة يلممكن تحققلقيمة اصافي ا وأ للفترة نتاجوحدة اإلتكلفة  أساسعلى  القابلة للبيع يتم قياس المنتجات تامة الصنع
 القابلة للبيع. نتاجعلى مخرجات اإل نتاجتكلفة اإل إجماليبقسمة 

 يلي: امتتضمن و عن طريق تكلفة وحدة اإلنتاج ،، الناتجة عن عملية التحويلالمتاح في تاريخ التقرير القابل للبيع المخصصة للمخزونتكلفة يتم تحديد ال

 ،ستخراج ومعالجة الخامإق مباشرة بتكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعل •

 ،نشاط اإلزالةلموجودات ستخراج ومعالجة الخام وإطفاء أي إوالمصانع والمعدات المستخدمة في الممتلكات  إيجارممتلكات التعدين و إستهالك •

 ،مباشرة أُخرى إنتاجمصروفات  •

 .نتاجتكاليف اإل علىكدائن مصاحبة الات منتجالمن بيع  ةحققالم اتداإليرا تحمل •

 إلتمام ومصروفات البيع.تكاليف ا ناقصا  ألعمال دي لهي سعر البيع المقدر في السياق العا هايصافي القيمة الممكن تحقق

 .تاريخ التقريربعر الفوري للسلع لسا إلىصافي القيمة الممكن تحقيقها، وذلك بالرجوع  أساسيتم تقييم المنتجات المصاحبة على 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۳۹ 

 )تتمة( المخزون 4-12
 التشغيل قيدمنتجات 

المحتويات القابلة  نسبة اإلنجاز في المرحلة المعنية وتشمل أساسللفترة على  نتاجوحدة اإلطريقة تكلفة  إستخدامب التشغيل قيدتحدد تكلفة المنتجات 
 :سترداد المقدرةلإل

 ،نتاجأنشطة اإل إلى، باإلضافة ومعالجة الخام ستخراجإق مباشرة باريف المقاولين والتي تتعلتكلفة العمالة والمواد ومص •

إزالة إطفاء أي موجودات تكلفة ستخراج ومعالجة الخام وإوالمصانع والمعدات المستخدمة في الممتلكات  إيجارممتلكات التعدين و إستهالك •
 ،مؤجلة

 ة.مباشر أُخرى إنتاجمصروفات  •

المحتويات القابلة بة اإلنجاز في المرحلة المعنية ونسنفس  إستخدامبالسياق العادي لألعمال هي سعر البيع المقدر في  هايقالممكن تحق صافي القيمة
 .يةبيعأي مصروفات  ناقصا  سترداد المقدرة لإل

 الخام المتراكم
إذا لم يكن من  .لمزيد من المعالجةباألسعار الحالية ومتاح  مستقبلية يةادإقتصتبر ذو منافع عأمن المنجم و ستخراجهإالخام المتراكم الخام الذي تم يمثل 

م استخدتم تحديد تكلفة الخام المتراكم بإي شهرا  بعد تاريخ التقرير، يتم إدراجها ضمن الموجودات غير المتداولة. 12المتوقع معالجة الخام المتركم خالل 
 .يا  إقتصاد غير مجد   عتبارهمباشرة في حالة إ وفكمصريحمل الخام . المرجحطريقة متوسط التكلفة 

في حالة التأكد من أن المعالجة و. حدوثهاعتبار التكلفه مصروف عند إالخام المتراكم يتم متى سيتم معالجة في حالة وجود درجة كبيرة من عدم التأكد 
صافي  أو نتاجتكلفة اإل أساسيا ، يتم تقويمه على إقتصاد نجم و مجد  لمل المحددة التركيزة للخام يمكن توقعها بشكل مؤكد بسبب تجاوزه درجة يلبالمستق

 ي عن طريق دراسة وتحليل المعادن.أساسالتشغيل بشكل  قيدودرجات الخام المتراكم والمنتجات  كمياتال تقيم، أيهما أقل. هايالقيمة الممكن تحقق

  المستهلكةقطع الغيار والمواد 
متوسط التكلفة المرجح.   أساس. يتم تحديد التكلفة على ، أيهما أقلهايصافي القيمة الممكن تحققبالتكلفة أو  المستهلكةالمواد قطع الغيار ومخزون  تقييميتم 

 .تقريركل تاريخ وجد، في  إذا، مخصص المواد المتقادمة وبطيئة الحركةيتم تقدير 

 .لبيعناقصا  مصروفات اسعر البيع المقدر هي  القابلة للتحققصافي القيمة 

 المواد الخام
 متوسط التكلفة المرجح. إستخدام، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة بهايالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقق أساستقيم المواد الخام على 

 البيع.مصاريف منه  مطروحا  ها سعر البيع المقدر يتمثل صافي القيمة الممكن تحقق

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 4-13
 تجاريةمدينة الالذمم ال

ناقصا  مخصص الخسارة، إن  ييتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيا  يالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا  إما بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعل
لى وصف لسياسات المجموعة بخصوص للحصول ع 16-4وجدت، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 

 اإلنخفاض في القيمة.

خالل الدخل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من يتم قياس الذمم المدينة التجارية والتي التستوفي معايير 
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  مدينة التجارية، إذا كانت مادية،الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن الذمم ال

 الموحدة ويتم عرضها ضمن اإليرادات.

 لموظفينمستحقات برنامج تملك المنازل ل
وحدات السكنية التي شيدتها قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بإنشاء برنامج تملك المنازل للموظفين والذي يتيح للموظفين المؤهلين فرصة شراء ال

 .(21-4)إيضاح  عند إتمام كامل الدفعات إلى الموظف من خالل سلسلة من الدفعات خالل عدد معين من السنوات. يتم نقل ملكية الوحدة السكنية الشركة

ويلة ط مج تملك المنازل للموظفينت برنامستحقاكبموجب برنامج تملك المنازل، يتم تصنيف الوحدات السكنية ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى 
الموظف في حالة  األجل وذلك عند توقيع عقد البيع مع الموظفين المؤهلين. يتم إعادة األقساط الشهرية المدفوعة من قبل الموظف تجاه الوحدة السكنية إلى

 .الشركةتم إعادة المنزل إلى توقف الموظف عن العمل في حدود المبالغ المدفوعة باإلضافة إلى بدل السكن الشهري وي

 ودائع ألجل 4-14
بعد أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من  والتي تستحقعالية السيولة قصيرة األجل ات أخرى إستثمارإيداعات لدى البنوك و ودائع ألجلتشمل 

تعتبر ذات مخاطر إئتمانية منخفضة، وبالتالي يتم اإلعتراف  يتم إيداع الودائع ألجل لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف إستثماري، والتي ئها.إقتناريخ تا
 مالم يكن هناك دليل على زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان للطرف المقابل.  شهرا   12بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى بمخصص 

 النقد ومعادالت النقد 4-15
مبالغ  إلىقابلة للتحويل وئها إقتنامن تاريخ  أو أقل ثالثة أشهر والتي تستحق خالل وودائع ألجللدى البنوك و النقد في الصندوق النقد ومعادالت النقد يمثل

 نقدية محددة وتخضع لمخاطر تغيرات ضئيلة في القيمة.

الموحدة.  رض إعداد قائمة التدفقات النقديةغل النقد ومعادالت النقدمن  من قبل المجموعة ستخداملإل ةغير المتاح ةالمقيد ومعادالت النقدالنقد  إستبعاديتم 
 .32و  21-4حسب اإليضاحين  لموظفينا إدخارخطة  ببرنامج ةالمقيد ومعادالت النقديتعلق النقد 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤۰ 

 والمطلوبات المالية المالية الموجودات، األدوات المالية 4-16
الموحدة عندما، وفقط عندما، تصبح المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية  قائمة المركز الماليفي تقوم المجموعة بإثبات أصل مالي أو إلتزام مالي 

 مطلوبات.ولألداة. تقوم المجموعة بإثبات كافة حقوقها وإلتزاماتها التعاقدية بموجب المشتقات في قائمة المركز المالي الموحدة كموجودات 

 األدوات المالية المشتقة
التقوم المجموعة بإستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض . تقة إلدارة بعض التعرضات لمخاطر السوقتستخدم المجموعة األدوات المالية المش

 لألغراض المحاسبية.المضاربة، إال أن المجموعة قد تختار عدم تصنيف بعض المشتقات كأدوات تحوط 

 إلدارة العليا بهذا الخصوص.فع تقارير لاألوضاع ور مراقبةبإنتظام لقيود ويتم يخضع إستخدام األدوات المالية المشتقة 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة
 (.2-1-49تستخدم المجموعة عقود مبادلة أسعار الفائدة إلدارة تعرضها لحركة أسعار الفائدة على قروضها طويلة األجل )إيضاح 

عار فائدة عائمة والحفاظ على اإلحتياطي النقدي على شكل ودائع ألجل فيما يتعلق بالموجودات المالية، تتمثل سياسة المجموعة في إستثمار النقد الحر بأس
 وذلك من أجل الحفاظ على السيولة.)أقل من سنة( 

 ( تعتبر أساسا  بدون فوائد.ب عقود اإليجاربموج اتلتزامالمطلوبات المالية األخرى )بإستثناء القروض طويلة األجل واإل

 عقود الصرف اآلجل
تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. في  مالت األجنبيةمخاطر صرف العتتمثل 

المجموعة ليست معرضة لمخاطر األدوات المالية المقومة فإن ولذلك  لكل دوالر أمريكيلاير سعودي  3.75سعر صرف اللاير السعودي مثبت عند 
 (.1-1-49األمريكي )إيضاح  بالدوالر

( ويتم 3-8. كافة عقود مبيعات السلع تقريبا  مع عمالء دوليين )إيضاح تتم معامالت المجموعة بشكل أساسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي
 معظم عقود المشتريات وعقود المصروفات الرأسمالية.عيرها بالدوالر األمريكي وكذلك بالمثل تس

 عقود الصرف اآلجل. وعة بإستخدامالتقوم المجم

 عقود السلع
 (.3-1-49 إيضاحفي أسعار السلع التي تنتجها ) التغيراتتتعرض أرباح المجموعة إلى 

 بيع منتجاتها بأسعار السوق السائدة وعدم التحوط من مخاطر أسعار السلع. علىسياسة المجموعة في الوقت الحالي تقوم 

 عقود األسعار المؤقتة
ا من التسليم إلى  180إلى  30أن سعر البيع النهائي يتم تحديده عادة بعد يعات المجموعة بشكل مؤقت، وهذا يعني ر بعض مبيتم تسعي ، بناءا  العميليوم 
 السعر السوقي والمنصوص عليه في العقد ونتيجة لذلك تكون عرضة للتغيرات في أسعار السلع المستقبلية.على 

بإستخدام أسعار السوق المستقبلية  يتم تحديد السعر السوقي للذمم المدينة التجارية والتي تم تسعيرها بشكل مؤقتع المبدئي، في تاريخ كل تقرير، بعد البي
. دفعات المبلغ األصلي والفائدةيؤدي التعرض لسعر السلع إلى فشل هذه الذمم المدينة التجارية في إختبار  ذات الصلة للفترة المنصوص عليها في العقد.

تسويات تم إثبات ة لذلك، يتم قياس هذه الذمم المدينة التجارية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من تاريخ اإلعتراف بالمبيعات المقابلة، ويتيجن
، إذا كانت مادية. يتم القائمة ريةتجاسعر السوق الالحقة في مكاسب / )خسائر( القيمة العادلة للمنتجات المسعرة مؤقتا  والقيمة الدفترية للذمم المدينة ال

 ضمن اإليرادات. مكاسب / )خسائر( القيمة العادلة للمنتجات المسعرة مؤقتا  عرض 

 الموجودات المالية
 تشمل الموجودات المالية األساسية للمجموعة مايلي:

 (،1-4بية رقم ة المحاس)السياس –( طريقة حقوق الملكية بإستخدام اتم المحاسبة عنهشركات تحت السيطرة المشتركة ) •

 إستثمارات أخرى في األوراق المالية، والتي تنوي المجموعة اإلحتفاظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق، •

 ،مالية مشتقة أدوات •

 (،13-4رقم )السياسة المحاسبية  – الدفع ذمم مدينة تجارية وأخرى، بإستثناء المصاريف المدفوعة مقدما  والزكاة / ضريبة الدخل المستحقة •

 ( و14-4ودائع ألجل )السياسة المحاسبية رقم  •

 (.15-4النقد ومعادالت النقد )السياسة المحاسبية رقم  •

 جميعها مستمدة مباشرة من عمليات المجموعة.

 اإلثبات المبدئي للموجودات المالية
 املة المرتبطة مباشرة.العادلة في تاريخ التبادل متضمنة تكاليف المعيتم إثبات الموجودات المالية مبدئيا  بالقيمة 

 يتم إثبات الذمم المدينة التجارية والتي التتضمن مكون تمويل مهم بناءا  على سعر المعاملة.

 الشركة لشراء أو بيع األصل. والذي يمثل تاريخ إلتزام ،يتم إثبات مشتريات ومبيعات الموجودات المالية العادية بتاريخ التبادل

 لتكلفة المطفأة ناقصا  اإلنخفاض في القيمة.لمالية بالقيمة العادلة أو بابعد ذلك، يتم قيد الموجودات ا



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤۱ 

 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات الماليةاألدوات المالية،  4-16
 تصنيف الموجودات المالية

 إدارة أصل مالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية: يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أحد الفئات الثالثة التالية بناءا  على نموذج أعمال والذي يتم فيه

 مقاسة بالتكلفة المطفأة، •

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و •

 اآلخر.القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  •

 ككل للتصنيف. يتم تقييم األداة الهجينةو المشتقات المضمنة في العقود التي يكون فيها المضيف أصل مالي اليتم تقسيمها

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها
نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة( بمبلغ يعادل خسائر اإلئتمان  بتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألصل المالي )بإستخدام

 المبدئي.المالي قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات  ذلك األصلئتمانية على إذا كانت المخاطر اإلالمتوقعة على مدى العمر 

جوهري منذ اإلثبات المبدئي، تقوم المجموعة بقياس مع ذلك، إذا لم تكن مخاطر اإلئتمان على ذلك األصل المالي في تاريخ التقرير قد زادت بشكل 
 شهرا . 12لى مدى مخصص الخسارة لألصل المالي بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ع

ان هذا يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في الفترات الالحقة في حالة إنخفاض قيمة الخسارة وك
 اإلنخفاض يرتبط بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إثبات اإلنخفاض في القيمة.

جارية والتي التتضمن مكون تمويل مهم بمبلغ يعادل خسائر ، يتم حساب مخصص الخسارة للذمم المدينة التبغض النظر عن التغير في المخاطر اإلئتمانية
 اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 اإلنخفاض في القيمة هذه في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إثبات خسائر

  للموجودات الماليةإلغاء اإلثبات 
إنقضاء الحقوق التعاقدية للحصول على تدفقات نقدية من الموجودات المالية، أو عندما تقوم  عندفقط  ثبات الموجودات الماليةتقوم المجموعة بإلغاء إ

 افة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى منشأة أخرى بشكل كامل.بتحويل الموجودات المالية وك

 الموحدة.ثبات للموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإل

 المطلوبات المالية
 المالية األساسية للمجموعة مايلي: المطلوباتتشمل 

 (،17-4القروض طويلة األجل )السياسة المحاسبية رقم  •

 (،20-4)السياسة المحاسبية رقم يجار اإلإلتزام عقد  •

 أدوات مالية مشتقة، •

 - منافع إنتهاء خدمات الموظفين اتإلتزامالمتعلقة بالزكاة / ضريبة الدخل و اإللتزامات بإستثناء – رىوذمم تجارية وأخمطلوبات مشاريع  •
 ( و22-4)السياسة المحاسبية رقم 

 (.22-4المصاريف المستحقة )السياسة المحاسبية رقم  •

 لعمليات.لدعم الوضمان لمطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة من ايتمثل الغرض الرئيسي 

 المالية للمطلوباتاإلثبات المبدئي 
ذلك، يتم قيد  يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة للعوض المستلم صافية من تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة، حسب اإلقتضاء. بعد

 التكلفة المطفأة.المطلوبات المالية ب

مخصوما منها تكاليف المعامالت المؤهلة المتكبدة، إن  ،العادلة )والتى تمثل قيمة المتحصالت المستلمة بالقيمةجل مبدئيا  يتم إثبات القروض طويلة األ
 وجدت(.

ت ن المتحصالبعد اإلثبات المبدئي لها، تقاس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أية فروقات بي
طريقة معدل الفائدة  )صافية من تكاليف المعامالت( والقيمة المستردة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القروض طويلة األجل بإستخدام

 الفعلي.

 تصنيف المطلوبات المالية
 تصنف المطلوبات المالية ويتم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة بإستثناء التالي:

 أو عندما يطبق منهج اإلرتباط المستمر، إللغاء اإلثباتمالية التي تنشأ عندما اليكون تحويل أصل مالي مؤهال  بات الالمطلو •

 لمالي والتي يتم قياسها بالقيمة األعلى لمبلغ مخصص الخسارة والمبلغ الذي تم إثباته مبدئيا ،عقود الضمان ا •

مة األعلى لمبلغ مخصص الخسارة، المبلغ الذي تم إثباته فائدة في السوق والتي يجب قياسها بالقيبتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر ال إلتزامات •
 مبدئيا  والعوض المحتمل في حالة تجميع األعمال.

 

 

 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤۲ 

 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات الماليةاألدوات المالية،  4-16
 إلغاء اإلثبات للمطلوبات المالية 

ات ضمن المطلوبات المالية. يتم إثبات الفرق بين القيمة اإللتزام إنقضاءيتم سداد أو إلغاء أو  لمالية فقط عندماء إثبات المطلوبات اتقوم المجموعة بإلغا
اسب أو مكك ي ذلك أي موجودات غير نقدية محولة او مطلوبات محَملةالدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء إثباتها والعوض المدفوع والمستحق، بما ف

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. خسائر

بالفرق  إنقضاء اإللتزام المحدد في العقد. يتم اإلعترافسداد أو إلغاء أو يتم إلغاء إثبات القروض طويلة األجل من قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم 
لة إلى طرف  لة أو مطبين القيمة الدفترية لمطلوبات مالية مسددة أو محوُّ لوبات آخر وبين العوض المدفوع بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محوُّ

 محَملة كمكاسب في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.

 ت الماليةمقاصة الموجودات المالية مع المطلوبا
لمقاصة ملزم  قانونيحق لديها  المجموعة في حال كانتفي القوائم المالية الموحدة بلغ ويتم إدراج صافي الم مقاصة الموجودات والمطلوبات الماليةتتم 

     .في الوقت ذاته تحقيق األصل واإللتزامعلى أساس الصافي أو  إما لتسويةفي االنية و المبالغ المعترف بها
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إن  ،المتكبدة المؤهلة المستلمة مخصوما منها تكاليف المعامالت المتحصالتقيمة والتى تمثل ) دلةالعا بقيمتهامبدئيا   طويلة األجل لقروضا إثباتيتم 

أية فروقات بين  إثباتيتم . ائدة الفعليالفمعدل طريقة  إستخدامالقروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة ب تقاس، لها المبدئي ثبات. وبعد اإل(وجدت
 طريقة إستخدامبفترة القروض طويلة األجل  مدى الموحدة على في قائمة الربح أو الخسارة والقيمة المستردة (امالتتكاليف المع )صافية منصالت المتح
 . الفائدة الفعلي معدل

ل سحب بعض أو ك يكون عنده من المحتملالذي  الحد إلى لإلقتراضتكاليف معامالت كض وتسهيالت القر بدءالمدفوعة عند  المقدمة الرسوميتم إثبات 
خدمات السيولة وتطفأ ة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدما  مقابل يتم رسمل .تسحب التسهيال حتى يتمالرسوم هذه ، يتم تأجيل وفي هذه الحالة. تالتسهيال

 .أنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيالتدليل  توفربها في حالة عدم  المتعلقعلى فترة التسهيل 

 .بعد فترة التقريرشهرا   12لمدة ال تقل عن  بتأجيل تسوية اإللتزامما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط  متداولةت تصن ف القروض كمطلوبا

 إلنجازالمطلوبة خالل الفترة الزمنية  مؤهلة موجودات إنتاجنشاء أو إء أو إقتنا إلى مباشرة والمنسوبة العامة والمحددة قتراضيتم رسملة تكاليف اإل
 ستخدامفترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لإلبالضرورة تتطلب . الموجودات المؤهلة هي أصول المقصود منه أو بيعه ستخداملإل المؤهل ألصلوإعداد ا

ف من تكالي على الموجودات المؤهلة إنفاقهابإنتظار  محددةمؤقت لقروض ال ستثماراإلمن  المكتسبة ستثماراإل إيراداتخصم المقصود منها أو بيعها. ت
 المؤهلة لل رسملة. التمويل

 فيها. يتم تكبدهاالموحدة خالل الفترة التى  قائمة الربح أو الخسارة علىيتم تحميل تكاليف التمويل األُخرى كمصروف 
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 المخصصات عندما يكون لدى المجموعة: إثباتيتم 

 ،نتيجة لحدث سابق ضمنيقانوني حالي أو  إلتزام •

 ،في المستقبل لتزامتسوية اإلاألمر تدفق خارجي للموارد من أجل  دعييستمن المحتمل أن  •

 .به بشكل موثوق لتزاماإلمبلغ  قياس يمكن •

 لإللتزامالمصاحبة المخاطر ، و، حسب اإلقتضاءالقيمة الزمنية للنقود والذي يعكس اليمعدل خصم ماقبل الضرائب الح إستخداميتم خصم المخصصات ب
التمويل  تكلفةالخصم كجزء من  إستخدامالزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت عند يتم إثبات . جوهريالقيمة الزمنية للنقود  وذلك عندما يكون تأثير

 الموحدة.  الخسارة وأفي قائمة الربح 

 تفكيكتأهيل موقع و إعادةو اإلزالةات إلتزاممخصص  4-19
 يشار إليها مجتمعة)وتفكيك مصنع التأهيل للموقع  إعادةو وإزالة منجم إغالقات إلتزامة ستخراج والمعالجة للمجموعواإل عن أنشطة التعدين عادة تنشأ
 وإصالح الموقع: اإلزالةيمكن أن تشمل . ("تأهيل موقع وتفكيك إعادةاإلزالة وات إلتزام"

 مصنع ومباني،  وتفكيك منشأةتوقف تشغيل  •

  ،نفاياتالأو معالجة التخلص من  •

 ض. رالموقع واأل أهيلت إعادة •

 على متطلبات القوانين واألنظمة الحالية. المطلوب والتكاليف المرتبطة به العمل حجميعتمد 

كمصروف على عمر المنجم المقدر  ستهالك"منجم تحت اإلنشاء". يُعتبر اإل من كجزءقيمتها الحالية وترسمل  إلىالتكاليف المقدرة  كاملخصم يتم 
  ".ممتلكات تعدين" إلىتحويل األصل  تمي عندماطريقة وحدات اإلنتاج  إستخدامب

نشطة التعدين المشروع بأ صلةالذات  غالقفي وقت اإلوالمتوقع حدوثها على عمر المنجم  اإلزالةات إلتزامتشمل التكاليف المدرجة بالمخصص جميع 
عندما  وإلتزام التخلص غير المخطط له كمصروف مناتج متوقعة كالتلوث النالظروف غير ال عن الناتجةعتراف بالتكاليف يتم اإل فيها في تاريخ التقرير.

 : منها على عدة عوامل لإلزالة الفعلية التكاليفويعتمد توقيت . ية تقديرها بشكل يعتمد عليهإمكانو ينتج عن هذا الحدث إلتزام محتمل

 ،عمر المنجم •

 ،التقنيةالتطورات في مجال  •

 ،شروط رخصة التشغيل •

 ،مالبيئة التي يعمل بها المنج •

 االقتصادية.ستدامة التغيرات في اإل •



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی    ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤۳ 
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 تقديرات الجوهريةللو لألحكامالخاضعة  عتبر من األمور اإلعتياديةت لإلزالةه مستقبليال ةالنقدي اتالتدفق وتوقيت ةالمقدر المبالغعلى  إن التعديالت
على هذه  تؤثر التي تتلخص العوامل المنجم المتعلق بها.التعديالت كزيادة في المطلوبات يقابلها زيادة في أصل مثل هذه  يتم تسجيل .المستخدمة
 في اآلتي:  التعديالت

 ،أعمار المناجموالمعدنية والموارد  الخام اتيإحتياطتقدير تحديث  •

 ،التقنيةالتطورات في مجال  •

 ،دارة البيئةإيات ستراتيجإو والقوانين متطلبات األنظمة •

 ،بما فيها تأثيرات التضخم المتوقعةعمال رات في أسس التقديرات وتكاليف األالتغي •

 االقتصادية.ستدامة التغيرات في اإل •

 اإليجار عقود  4-20
يتم رسملة المستأجر.  ىلإتحويل جوهري للمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية اإليجار عقد ترتب على  إذا تمويليكعقود إيجار اإليجار تصنف عقود 

 .أيهما أقل المستقبليةاإليجار للحد األدنى لدفعات  للممتلكات المستأجرة أو القيمة الحالية العادلةبالقيمة اإليجار عقد  نشأةالتمويلي من تاريخ اإليجار عقود 

 ،تكلفة التمويلبعد خصم  ،المقابلة اإليجارات إلتزام. تُعتبر يلالتمو وتكلفةلمطلوبات ل تسوية المبلغ األساسي يجار تمويلي بينعقد إ يتم توزيع كل دفعة
معدل  إلىللوصول اإليجار تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة عقد  بند يتم تحميلمن ضمن المطلوبات غير المتداولة. 

ي على مدى التمويلاإليجار عقود  المستحوذ عليه بموجبصل األ اإلستهالك علىسب يحت. محاسبية فترةلكل  لتزامثابت على الرصيد المتبقي لإل فائدة
 أيهما أقل. اإليجار و فترة عقد أألصل ل اإلنتاجي المستفاد منهالعمر 

على قائمة الربح  ثابتالقسط ال أساسعلى تشغيلية اليجار اإلعقود التي تتم بموجب دفعات التُحمل ات األخرى كعقود إيجار تشغيلية. اإليجارتصنف جميع 
 التشغيلي.اإليجار أو الخسارة الموحدة على فترة عقد 
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 برنامج خطة اإلدخار للموظفين
فق هـ )الموا1420ربيع الثاني  6بتاريخ  424من اللوائح الداخلية للشركة والمعتمدة بالقرار رقم  76من نظام العمل والمادة رقم  145للمادة رقم  وفقا  
مجموعة على وديين في الدخار لتشجيع الموظفين السعاإلخطة برنامج  تقديمتم  ،جتماعيةاإل والشؤون( الصادر من معالي وزير العمل 1999يوليو  19

 جانب تحفيزهم على مواصلة العمل لدى المجموعة. إلىلتأمين مستقبلهم  مجاالت أكثر فائدة لهممدخراتهم في  إستثمارالتوفير و

. يساهم الموظف المشارك في برنامج ختياريةإعد المساهمة في البرنامج كما ت فقط اإلدخار على الموظفين السعوديين خطة مة في برنامجالمساهتقتصر 
لاير سعودي في  300ي الشهري للموظف وبحد أدنى مبلغ ساس٪ كحد أقصى من الراتب األ15 إلىكحد أدنى ٪ 1اإلدخار بدفع مساهمة شهرية بمقدار 

 لشهر.ا

٪ في السنة حتى تصل ما نسبته 10للسنة األولى من مساهمة الموظف الشهرية وتزداد هذه النسبة بمقدار  ٪ سنويا  10تساهم المجموعة بدفع نسبة قدرها 
مجموعة في يتم إيداع مساهمة الموظف ومساهمة الحيث . من السنة الحادية عشرة فصاعدا  ٪ 100وتواصل المساهمة بنسبة  ٪ للسنة العاشرة100

 ة الدفع للموظفالموحدة. تستحق مساهمة المجموع الربح أو الخسارةمة المجموعة شهريا  على قائمة مساه تحملظف. حساب اإلدخار المخصص للمو
 .فقطستقالته إخدماته أو  إنتهاءعند  بعد إنقضاء السنة العاشرة وذلك

 خرىجل األُ ة األات قصيرلتزامإلا

شهرا  بعد  12خالل  بشكل كامللمتوقع تسويتها واقدية شاملة المنافع غير الن والرواتبالخاصة باألُجور المطلوبات الموظف من  يتم إثبات مايتعلق بخدمة
يتم عرض  .لتزامويتم قياسها بالمبلغ المتوقع دفعه عند تسوية اإل التقريرفترة  نهاية حتى الفترة التى قام خاللها الموظفين بتقديم خدماتهم ذات الصلة إنتهاء

 الموحدة. في قائمة المركز المالي متداولة موظف ةفعمن اتإلتزامكالمطلوبات 

 للموظفين تملك المنازل برنامج
 يشتمل البرنامج على ثالث فئات:

 مشروع اإلسكان
ء الوحدات السكنية التي شيدتها تملك المنازل للموظفين والذي يتيح للموظفين المؤهلين فرصة شراقامت بعض الشركات ضمن المجموعة بإنشاء برنامج 

 يتم نقل ملكية الوحدة السكنية عند إتمام كامل الدفعات. .من خالل سلسلة من الدفعات خالل عدد معين من السنوات هذه الشركات التابعة

ة من الموظفين لة األجل مستحقكذمم مدينة طويت السكنية ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى بموجب برنامج تملك المنازل، يتم تصنيف الوحدا
إلى الموظف في حالة توقف  وذلك عند توقيع عقد البيع مع الموظفين المؤهلين. يتم إعادة األقساط الشهرية المدفوعة من قبل الموظف تجاه الوحدة السكنية

 إلى المجموعة. لغ المدفوعة باإلضافة إلى بدل السكن الشهري ويتم إعادة المنزلالموظف عن العمل في حدود المبا

 القرض السكني
اد تقدم بعض الشركات ضمن المجموعة قرض بدون فائدة للموظف المؤهل لشراء أو بناء منزله مقابل رهن العقار بإسم الشركة كضمان. يتم خصم سد

 القرض من راتب الموظف على شكل أقساط شهرية.

كمصروف وذلك كجزء من  زل الموظف وفقا  لبرنامج تملك المنازل المعتمد، ويتم تسجيلهاتتحمل الشركة تكلفة الفائدة المرتبطة بتمويل شراء أو بناء من
 تكلفة التمويل.



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی    ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤٤ 

 منافع الموظفين )تتمة(  4-21
 قرض تأثيث حسب برنامج تملك المنازل

. في حالة إستقالة الموظف أو والتي سيتم شطبها بالتساوي خالل فترة خمس سنواتمن المجموعة قرض تأثيث للموظف المؤهل تقدم بعض الشركات ض
 من قرض التأثيث. سبب قبل إنتهاء الفترة المحددة، سوف يطلب من الموظف دفع الرصيد المتبقي إنتهاء خدماته ألي

 الموظفين إنتهاء خدماتمنافع إلتزام 
إنتهاء خدمات إللتزام منافع الموحدة تمثل القيمة الحالية  اليالمثبتة في قائمة المركز الم الموظفين المحددة إنتهاء خدماتمنافع  بإلتزامالمطلوبات المتعلقة 

طريقة وحدة  إستخدامسنويا  بواسطة خبراء إكتواريين مستقلين ب الموظفين إنتهاء خدماتمنافع كما في نهاية فترة التقرير. يتم حساب إلتزام  الموظفين
 المتوقعة. ئتماناإل

عالية الشركات على سندات السوقي معدل العائد  إستخدامشركات عالية الجودة، فقد تم ية لسندات بية السعودمملكة العرحيث أنه التوجد سوق عميقة في ال
المستقبلية  الخارجة بخصم التدفقات النقدية الموظفين إنتهاء خدماتمنافع القيمة الحالية إللتزام  إلىللوصول كية يالواليات المتحدة األمرفي الجودة 
 المقدرة.

. يتم إدراج التكلفة ضمن مصروف منفعة الموظفين إنتهاء خدماتمنافع معدل الخصم على صافي رصيد إلتزام  إستخدامة التمويل بصافي تكلفيتم حساب 
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.الموظف في 

الدخل قائمة ترة التى حدثت فيها مباشرة  في في الف كتواريةخبرة والتغيرات في اإلفتراضات اإلالالقياس الناتجة من تسويات  إعادةتُسجل مكاسب وخسائر 
 الموحدة. الموحدة وفي قائمة المركز الماليفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية  . يتم تضمينها في األرباح المبقاةالموحدة الشامل اآلخر

في قائمة الربح أو الخسارة  ةها مباشرإثباتيص في الخطة يتم ت أو تقلمن تعديال الناشئالموظفين  إنتهاء خدماتمنافع التغييرات في القيمة الحالية إللتزام 
 كتكاليف خدمة سابقة.الموحدة 

 مستحقةالمصاريف الخرى واألالمطلوبات مشاريع والمطلوبات  4-22
مقابل البضائع سيتم دفعها  التى بالمبالغ (ائنةبما في ذلك الذمم التجارية الد)ات المتعلقة بتكاليف العقود الخاصة بالمشاريع الرأسمالية لتزاماإل إثباتيتم 

 لم تستحقما المعنية  منشأةلل متزايدمعدل إقتراض  إستخدامات المستقبلية بلتزامإللالقيمة الحالية  إلىها إثباتخصم المبالغ التى تم . يتم والخدمات المستلمة
 في أقل من سنة واحدة.

 دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة. المتوقعنة األخرى بالمبالغ ات المتعلقة بالذمم الدائلتزاماإل إثباتيتم 

 والضريبة المؤجلة الزكاة وضريبة الدخل وضريبة اإلستقطاع 4-23
 الشركات ذات المساهمين السعوديين فقط

 لشركات التابعةالمتعلقة باالزكاة بالشركة و لمتعلقمخصص الزكاة ايتم تقدير "(. الهيئةألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )" وفقا  تخضع الشركة للزكاة 
إن وجدت،  ،يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقةالموحدة.  الربح أو الخسارةعلى قائمة يحمل و في نهاية كل فترة تقرير المملوكة لها بالكامل

 عند تحديد تلك المبالغ.  الربوط النهائيةبموجب 

 همين األجانبمساال ذاتالشركات المختلطة 
وفقا  ألنظمة الهيئة تخضع الشركات التابعة ذات المساهمين األجانب للزكاة بالنسبة لمساهميها السعوديين ولضريبة الدخل بالنسبة لمساهميها األجانب 

يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية  ة.وحد. يحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل للشركات المختلطة على قائمة الربح أو الخسارة المالعامة للزكاة والدخل
 المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط النهائية عند تحديد تلك المبالغ.

حقوق الملكية غير المسيطرة في  المتعلقة بهم في حصةالضمن يتم إدراج الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بمساهمي األقلية في بعض الشركات التابعة 
 الموحدة. الربح أو الخسارةقائمة 

  الموحدة.قائمة الربح أو الخسارة  في والضريبة المؤجلةالضريبة الحالية مصروف يشمل والذي مصروف الضريبة  إثباتيتم 

 قائمة الربح أو الخسارةفي  المدرجالربح الضريبي للسنة. يختلف الربح الضريبي عن صافي الربح  أساس الضريبة الحالية المستحقة على سبتتح
غير بنود غير خاضعة للضريبة أو كذلك يستثني و الحقةفي سنوات  لإلستقطاعقابل أو للضريبة  دخل أو مصروف خاضع يستثني بنود هنأل الموحدة
العمل بها  حد كبير إلى أو المتوقعالمعمول بها معدالت الضريبة  إستخدامالمطلوبات على المجموعة للضريبة الحالية ب حتسابإ. يتم لإلستقطاعقابلة 

 .اريخ التقريربت

الضريبية المستخدمة يتم إثبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ 
الضريبة المؤجلة  إثبات موجودات ألغراض الضرائب. يتم عادة إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة ويتم

لإلستقطاع. اليتم إثبات هذه الموجودات  ةقابلال ةمؤقتال اتقبالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا  مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن إستخدامها لقاء الفرو
طلوبات في عملية غير مؤثرة على الربح ى موجودات أو موالمطلوبات في حالة كون الفروقات المؤقتة عائد إلى اإلثبات المبدئي لشهرة أو عائد إل

 . تجميع األعمالالضريبي أو المحاسبي ماعدا في حالة 

والتى تنتج من اإلستثمارات في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة  الخاضعة للضريبة ةمؤقتال اتقيتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفرو
تة لن تنعكس في دما يكون لدى المجموعة القدرة على عكس هذه الفروق المؤقتة ومن المحتمل أن هذه الفروق المؤقلة بإستثناء عنوالشركات الزمي

 المستقبل المنظور.  



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤٥ 

 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل وضريبة اإلستقطاع والضريبة المؤجلة 4-23
كافية  مستقبلية أرباححتمل أن يكون هناك بالقدر الذي الي اهتقرير ويتم تعديلكل في تاريخ الضريبة المؤجلة  لموجودات ةالدفتري القيمةتم مراجعة ت

 .أو جزء منه األصل بإستردادخاضعة للضريبة تسمح 

 القوانينعلى  ءا  بنايتم فيها تسوية المطلوبات أو يتحقق األصل  في الفترة التى الضريبة المتوقع تطبيقها معدالت أساسالضريبة المؤجلة على  حتسابإيتم 
ما عدا في حالة  الموحدة قائمة الربح أو الخسارة في تُردتُحمل الضريبة المؤجلة أو  في تاريخ التقرير. االعمل بهحد كبير  إلىأو المتوقع  االمعمول به
  مباشرة في حقوق الملكية. الضريبة المؤجلةفي هذه الحالة تحَمل و حقوق الملكية رُدها مباشرة فيُحملت أو تم بنود  إلىكونها تعود 

 ستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية حسب نظام ضريبة الدخل السعودي.إتقوم المجموعة ب

 متيازرسوم اإل 4-24
هـ 1425شعبان  20بتاريخ م /47رسوم الملكي رقم التعديني الصادر بالم ستثمارمن نظام اإل 71للمادة رقم  وفقا  و فصاعدا   2005إعتبارا  من عام 

لكل  ٪ من صافي الدخل السنوي25تمثل  إمتيازالمملكة العربية السعودية رسوم  (، يتعين على المجموعة أن تدفع لحكومة2004اكتوبر  4)الموافق 
 متيازصافي مبلغ رسوم اإل إظهارويتم  متيازرسوم اإل إجمالي زكاة المستحقة منيتم خصم ال أو ما يعادل ضريبة الدخل المقد رة، أيهما أقل. رخصة تعدين

 (.46و  9اإليضاحين )الموحدة  قائمة الربح أو الخسارةكجزء من تكلفة المبيعات في 

 التعدين الصغيرة على أساس المبيعات كالتالي: ةالمستحقة لرخص متيازاألدنى لرسوم اإلومع ذلك، يكون الحد 

 التعريفة األساس المعادن

 لاير لكل طن متري 01.5 الطن المتري الفعلي المباع البوكسايت منخفض الدرجة

 لاير لكل طن متري 2.25 الطن المتري الفعلي المباع الكاولين

 لاير لكل طن متري 4.50 الطن المتري الفعلي المباع الحراريات الغير مشكلة /المغنيسيا الخامدة /  يسياالمغن

 إلى متيازلم يتحقق الحد األدنى من القدرة التعدينية. يتم تحميل مخصص رسوم اإل إذالاير سعودي  90.000المستحقة الدفع  تيازمالحد األدنى لرسوم اإل
 تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم إدراجها في عملية تقييم المخزون.

وم اإلمتياز بناءا  على حصتهم من صافي السعوديون وحدهم مسؤولين عن دفع رس لمساهمون، يكون االشركات المختلطة ذات المساهمين األجانبفي 
عدين المعينة. يمكن للمساهم السعودي خصم الزكاة المستحقة عليه من إلتزام رسوم اإلمتياز. يعفى المساهمين األجانب من الربح والعائدة إلى رخصة الت

 .%20، مع ذلك، يقومون بدفع ضريبة دخل بمعدل ةى رخصة التعدين المعينافي الربح والعائدة إلبناءا  على حصتهم من صدفع رسوم اإلمتياز 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤٦ 

 تجميع األعمال -5

 رأس المال المصدر ٪ من85سبة التابعة لها، اإلستحواذ على ن معادن للتسويق والتوزيع، أكملت المجموعة، من خالل شركة 2019أغسطس  8بتاريخ 
وهي الشركة الرائدة في والتي تحمل حقوق تصويت كاملة،  وشركاتها التابعة )مجموعة ميريديان أو ميريديان( لمحدودةحدة االمو ميريديان لإلستثماراتل

لاير  436.856.535بمبلغ إجمالي قدره  وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والقانونية الالزمة ،توزيع األسمدة والعاملة في شرق أفريقيا
 .سعودي

 تتركز عمليات ميريديان أعمال توزيع األسمدة في أهم أسواق األسمدة العالمية في شرق أفريقيا.شبكة معادن باإلستحواذ على ميريديان لبناء شركة قامت 
ئ عبر الموان ومرافق من المرافق والتي تشمل تحبيب األسمدة ومصانع الخلط، والمستودعات ة التوزيع التابعة لهامن خالل شبكعلى بيع األسمدة 

 مالوي، زيمبابوي، زامبيا وموزمبيق.

السيطرة إلى المجموعة. اإليرادات الناتجة عن أعمال ميريديان للفترة من تاريخ  من تاريخ إنتقالعلى نتائج ميريديان  القوائم المالية الموحدةتتضمن 
لاير سعودي.  مليون  93بلغت لنفس الفترة  الربحي وصافي لاير سعود مليون  643بلغت  2019 ديسمبر 31إلى  2019أغسطس  8اإلستحواذ في 

لاير سعودي  مليون 463بأن اإليرادات الموحدة للمجموعة كانت ستزداد بمبلغ دارة ، تقدر اإل2019يناير  1ومع ذلك، إذا كان اإلستحواذ قد حدث في 
 .2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةلاير سعودي  مليون 2الموحد بمبلغ  الربحصافي  وسيزداد

بإستخدام طريقة اإلستحواذ حيث يتم تسجيل الموجودات  (،3وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) تم المحاسبة عن عملية اإلستحواذ كتجميع لألعمال
لألصول إكمال تخصيص سعر الشراء قامت المجموعة بتخصيص و في تاريخ اإلستحواذ. العادلةملة بقيمها توالمطلوبات المحالملموسة وغير الملموسة 

 اإللتزامات واإللتزامات المحتملة المفترضة.المحددة والتي تم الحصول عليها و
 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات كما في تاريخ اإلستحواذ والتي تم تلخيصها أدناه:

 إیضاحات 

القیم العادلة عند 
 اإلستحواذ

 ۲۰۱۹أغسطس  ۸

التسویات من 
 تخصیص سعر

 الشراء

القیم الدفتریة عند 
 اإلستحواذ

 ۲۰۱۹أغسطس  ۸
     الموجودات

     الموجودات غير المتداولة

 ۱۷٥٬۰۰۰٬٦۷۳ - ۱۷٥٬۰۰۰٬٦۷۳ ۱۹ ممتلكات ومصانع ومعدات
 ۱۱٬۲٥۸٬٥۰۳ - ۱۱٬۲٥۸٬٥۰۳ ۲۱ مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 ۱۷۸٬۲۲٤ ۸٥٬۸۷٥٬۰۰۰ ۸٦٬۰٥۳٬۲۲٤ ۲۲ موجودات غير ملموسة
 ٦٬۳۸۳٬٥۰۷ - ٦٬۳۸۳٬٥۰۷ ۲-۲٤ موجودات ضريبة مؤجلة

 - - -  موجودات غير متداولة أخرى
  ۲۷۸٬٦۹٥٬۹۰۷ ۸٥٬۸۷٥٬۰۰۰ ۱۹۲٬۸۲۰٬۹۰۷ 

     الموجودات المتداولة
 ۱۳٬۹٥۹٬۸۲۹ - ۱۳٬۹٥۹٬۸۲۹ ۲۸ دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما  

 ٤٥٦٬۳۰٦٬۹٤۲ ٤۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۹۸٬۳۰٦٬۹٤۲ ۲۹ مخزون
 ۱٥۲٬٥۹٥٬۳۹۳ - ۱٥۲٬٥۹٥٬۳۹۳ ۳۰ جارية وأخرىذمم مدينة ت

 ۱۰٥٬۱٥٤٬٦۰٦ - ۱۰٥٬۱٥٤٬٦۰٦ ۲-٥ النقد ومعادالت النقد
  ۷۷۰٬۰۱٦٬۷۷۰ ٤۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۲۸٬۰۱٦٬۷۷۰ 

 ۹۲۰٬۸۳۷٬٦۷۷ ۱۲۷٬۸۷٥٬۰۰۰ ۱٬۰٤۸٬۷۱۲٬٦۷۷  مجموع الموجودات
     المطلوبات

     المطلوبات غير المتداولة
 ۹۷٬۲۰٦٬٥٥۰ - ۹۷٬۲۰٦٬٥٥۰ ۳۸ قروض طويلة األجلالجزء غير المتداول من ال
 ۹٬۰٤۱٬۰۱٤ ۳٥٬۲٥۰٬۰۰۰ ٤٤٬۲۹۱٬۰۱٤ ۳-۲٤ مطلوبات ضريبة مؤجلة

  ۱٤۱٬٤۹۷٬٥٦٤ ۳٥٬۲٥۰٬۰۰۰ ۱۰٦٬۲٤۷٬٥٦٤ 
     مطلوبات متداولة

 ۲٤۷٬۷۲۳٬۳۰٤ - ۲٤۷٬۷۲۳٬۳۰٤ ٤۳ ذمم دائنة تجارية وأخرى
 ٤۲٬٦٦٦٬٤۳٦ - ٤۲٬٦٦٦٬٤۳٦ ٤٤ مصاريف مستحقة

 ۲۸٦٬۱۹٥٬٦۸۸ - ۲۸٦٬۱۹٥٬٦۸۸ ۳۸ القروض طويلة األجلالجزء المتداول من 
 ۱٬۹٦۷٬٦۷۸ - ۱٬۹٦۷٬٦۷۸ ٥-٤٥ ضريبة مستحقة

  ٥۷۸٬٥٥۳٬۱۰٥ - ٦۷۸٬٥٥۳٬۱۰٦ 
 ٦۸٤٬۸۰۰٬٦۷۰ ۳٥٬۲٥۰٬۰۰۰ ۷۲۰٬۰٥۰٬٦۷۰  مجموع المطلوبات

 ۲۳٦٬۰۳۷٬۰۰۷ ۹۲٬٦۲٥٬۰۰۰ ۳۲۸٬٦٦۲٬۰۰۷ ۱-٥ إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤۷ 

 تجميع األعمال )تتمة( -5

 الشهرة المعترف بها كما في تاريخ اإلستحواذ 5-1

 المجموع إیضاحات 
   كما في تاريخ اإلستحواذ

 ۳۲۸٬٦٦۲٬۰۰۷ ٥ إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد
 (۲٬۳۲۰٬۰۱٦)  حقوق الملكية غير المسيطرة

 ۳۲٦٬۳٤۱٬۹۹۱  مجموع فرعي
 ۲۷۷٬۳۹۰٬٦۹۲ ٥ من األسهم %85موجودات بنسبة في صافي الحصة معادن 

 ٤۳٦٬۸٥٦٬٥۳٥  النقد المدفوع إلى مجموعة ميريديان
 ۱٥۹٬٤٦٥٬۸٤۳ ۲۲ الشهرة المعترف بها في تاريخ اإلستحواذ

   
 صافي من النقد ومعادالت النقد المكتسبة تكلفة اإلستحواذ 5-2

 المجموع إیضاإل 
 ٤۳٦٬۸٥٦٬٥۳٥  ة ميريديانالنقد المدفوع إلى مجموع

 (۱۰٥٬۱٥٤٬٦۰٦) ٥ ناقصا : النقد ومعادالت النقد لميريديان المكتسبة كما في تاريخ اإلستحواذ
 ۳۳۱٬۷۰۱٬۹۲۹  صافي التدفق النقدي الخارجي كما في تاريخ اإلستحواذ على مجموعة ميريديان

   
 في تاريخ اإلستحواذحقوق الملكية غير المسيطرة كما  5-3

 المجموع ضاحاتیإ 
   كما في تاريخ اإلستحواذ

 ۳۲۸٬٦٦۲٬۰۰۷ ٥ إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد
 (۲٬۳۲۰٬۰۱٦)  الملكية غير المسيطرةحقوق 

 ۳۲٦٬۳٤۱٬۹۹۱  مجموع فرعي
 ٤۸٬۹٥۱٬۲۹۹ ٥ من األسهم %15حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي الموجودات بنسبة 

 ۲٬۳۲۰٬۰۱٦  جموعة ميريديانق الملكية في مإضافة: حصة حقو
 ٥۱٬۲۷۱٬۳۱٥ ۳-۳٦ المجموع

   
 
 
 
 
 

  
 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤۸ 

 التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة -6
ة للمحاسبين الهيئة السعودي المعتمدة منخرى اإلصدارات األالمعايير وو للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، 

 المفصح عنهامبالغ ال فيتؤثر أحكام وتقديرات وافتراضات  إستخدامبإدارة المجموعة  قيامفي المملكة العربية السعودية، كما تم إعتمادها  انونيينالق
 القوائم المالية الموحدة.ريخ واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتا المرفقة المحاسبية واإليضاحاتلإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات 

مستقبلية يعتقد بأنها معقولة توقعات بأحداث  بما في ذلكسابقة وعوامل أخرى اإلدارة ال على خبرة وتعتمد ةمستمر بصفةيتم تقييم التقديرات واإلفتراضات 
لتعريفها، مع النتائج الفعلية  وفقا  ، المحاسبيةى التقديرات نادرا  ما تتساو .يرات وافتراضات متعلقة بالمستقبلتقد بإجراءروف. تقوم المجموعة ظلل وفقا  

 المتعلقة بها.

 تطبيق السياسات المحاسبية عند الهامة  المحاسبية األحكام 6-1
 :الموحدة هام للغاية على المبالغ المعترف بها في القوائم الماليةأثر األحكام الهامة التالية لها 

 ةفي القيمة للشهر إختبار اإلنخفاض •

 ،لممتلكات والمصانع والمعداتلممتلكات التعدين وا المستفاد منها يةنتاجاإلاألعمار  •

 ،للموجودات الملموسة قيمةالفي  نخفاضفي القيمة وعكس اإل نخفاضاإل •

 تحديد الوحدات المولدة للنقد، •

 ،إلتزام عقد اإليجارحق إستخدام األصول و •

 ،دخلال يبةزكاة وضرال •

 ،ييممصروفات اإلستكشاف والتق •

 ،إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية تكلفة •

 .التجاري نتاجتاريخ بداية اإل •

 إختبار اإلنخفاض في القيمة للشهرة
في القيمة. يتطلب ذلك تقدير القيمة  قد تعرضت لإلنخفاض الناتجة عن التوحيد كانت الشهرة على أساس سنوي، ما إذا ،تقوم إدارة المجموعة بإختبار

القابلة لإلسترداد تعتبر أكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج  القيمةها. اد للوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليالقابلة لإلسترد
ة المستخدمة في . اإلفتراضات الرئيسيلحساب القيمة النهائيةالمستخدم التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو 

 .22المبالغ القابلة لإلسترداد مبينة في إيضاح رقم  تحديد

 لممتلكات والمصانع والمعداتممتلكات التعدين وال المستفاد منها يةنتاجاإلاألعمار 
لمؤكدة والمحتملة والقابلة على أساس وحدات اإلنتاج على إحتياطيات الخام اتعدين  ممتلكاتضمن المجموعة والمصنفة إطفاء موجودات /  إستهالكيتم 

في حالة أن يكون العمر اإلنتاجي المستفاد منه لموجودات المناجم هذه أقصر من عمر المنجم، وفي هذه  ماعدا من المنجم المعني، لإلسترداد إقتصاديا  
 عند توفر معلومات جديدة. التقديرفي وقت صحيحة  أُعتبرتالتى  فتراضاتاإلتتغير  قد لمنجم،اوعند تحديد عمر  .طريقة القسط الثابتبيق الحالة يتم تط

 ي للمنجم فيما يلي:نتاجتقدير العمر اإل علىمثل العوامل التي قد تؤثر تت

 ،الخام المؤكدة والمحتملة ياتإحتياطالتغيرات في  •

 ،من وقت آلخر كبيرةبدرجة  تتفاوتيات الخام والتي إحتياطدرجة  •

 ،يات الخامإحتياطفي تقدير وتصنيف  ةالمستخدم فترضةمالارها وأسعسلع للالحقيقية سعار األالفروقات بين  •

 ،عوامل تشغيلية غير متوقعة في مواقع التعدين •

ر سلبا  على الجدوى قد تؤث التىو تأهيل ومعدالت الخصم إعادةتكاليف معالجة وتكاليف رأسمالية وتشغيلية وتعدينية وتغيرات في تكاليف  •
  يات الخام.حتياطية إلقتصاداإل

للممتلكات  يةنتاجاإلوقيمها الدفترية. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار  لممتلكات التعدين المستقبلي ستهالكتغيرات قد يؤثر على اإلمإن أي ا  من هذه ال
هذه  خاللها ستستمرتى والالمقدرة  ةالوضع الحالي للموجودات والفتر أساستتم هذه المراجعة على  .والمصانع والمعدات غير التعدينية بصورة دورية

 ية للمجموعة.إقتصادمنافع  جلبالموجودات في 

 .أعمارها اإلنتاجية المستفاد منهاإستهالك موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات ومصانع ومعدات على أساس القسط الثابت على يتم 

 للموجودات الملموسة القيمةفي  نخفاضفي القيمة وعكس اإل نخفاضاإل
في قيمة هذه الموجودات أو وجود دليل على أن  إنخفاضة للتأكد من وجود دليل على وقوع مراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسجموعة بقوم المت

 نخفضت.إقد  تكون السابقة لم تعد موجودة أو أنها المثبتة في السنوات في القيمة نخفاضإلخسارة ا

 تحديد الوحدات المولدة للنقد
الوحدات المولدة للنقد إلى أحكام وتفسيرات هامة فيما يتعلق بالتكامل بين الموجودات، توليد تدفقات نقدية مستقلة عن  الموجودات فييتطلب تصنيف 

 .الوحدات المولدة للنقدطريق الموجودات، وجود أسواق نشطة، مستخدمين خارجيين، والطريقة التي تراقب بها اإلدارة لعمليات 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٤۹ 

 )تتمة(تطبيق السياسات المحاسبية عند الهامة  بيةالمحاس األحكام 6-1

 عقد اإليجار اتحق إستخدام األصول وإلتزام
إدارة األصول خيارات التمديد واإلنهاء مضمنة في عدد من عقود اإليجار عبر المجموعة. وتستخدم هذه الخيارات لزيادة المرونة التشغيلية من ناحية 

 المستخدمة في عمليات المجموعة.

ة خيار د مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار جميع الحقائق والظروف والتي تخلق حافزا  إقتصاديا  لممارسة حق التمديد، أو عدم ممارستحديعند 
أن يتم تمديد عقد  إذا كان مؤكدا  وبشكل معقول( في مدة عقد اإليجار اإلنهاء. فقط يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء

 )أو لن يتم إنهاؤه(.اإليجار 

تحديده بسهولة، كما هو الحال عموما  بالنسبة  إذا كان هذا المعدل اليمكنيتم خصم مدفوعات عقد اإليجار بإستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. 
دفعه إلقتراض األموال ر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر الفرد لعقود اإليجار في المجموعة، يتم إستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأج

 وبنفس الشروط والضمانات والظروف. الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة لحق إستخدام األصل في بيئة إقتصادية مماثلة

 الدخل يبةالزكاة وضر
تخضع الشركات التابعة ذات المساهمين األجانب للزكاة بالنسبة لمساهميها  ، بينماللزكاة الشركة وشركاتها الثالث التابعة المملوكة بالكاملتخضع 

 ة العامة للزكاة والدخل.السعوديين ولضريبة الدخل بالنسبة لمساهميها األجانب وفقا  ألنظمة الهيئ

ويتم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل  كاة والدخلألنظمة الهيئة العامة للزفترة تقرير وفقا   في نهاية كليتم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل 
بموجب الربوط النهائية عند تحديد تلك  ت،المستحقة، إن وجديتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية . الهيئة العامة للزكاة والدخلعلى أساس سنوي إلى 

  المبالغ.

 مصروفات اإلستكشاف والتقييم
تقييم أحكام لتحديد ما إذا كان هناك منافع إقتصادية مستقبلية محتملة إما موعة الخاصة بمصروفات اإلستكشاف واليتطلب تطبيق السياسة المحاسبية للمج

 البيع أو ما إذا كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإلحتياطي. من اإلستكشاف المستقبلي أو 

والتقييم أو ما إذا كانت  المجموعة الخاصة باإلستكشاف اك منافع إقتصادية مستقبلية محتملة من موجوداتإضافة إلى إستخدام أحكام لتحديد ما إذا كان هن
 فإن المجموعة تقوم بإستخدام مجموعة من التقديرات واإلفتراضات. األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإلحتياطيات

 تكلفة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
إزالة الطبقة الصخرية وكذلك التمييز بين  نتاجاإلوالتطوير  مرحلتيخالل  الترابيةإزالة الطبقة الصخرية أو لتمييز بين إستخدام إفتراضات هامة ليتطلب 

، مما يؤدي ينه في المستقبلمكون اإلحتياطي الخام لتعدبإتاحة الوصول إلى  وتلك المتعلقةستخراج المخزون ة بإالمتعلقو نتاجخالل مرحلة اإلأو الترابية 
 أصل أنشطة اإلزالة.  إلى تكوين

إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة عندما تحدد المجموعة  التعدين التشغيلية كتلة الخام لكل عملية من عملياتيتم تحديد المكونات المنفصلة ل
 . لكل عملية تعدين تشغيلية نتاجاإل

اإلزالة. إفتراضات هامة تكون مطلوبة للتعرف  نشاطعن طريق إليها التى تم تحسين الوصول الخام إحتياطي ات محددة من ميك المكون القابل للتمييز هو
من هذه  لكل التها والخام الذي سوف يتم تعدينهمن النفايات التى سوف تتم إزعلى وتحديد هذه المكونات وكذلك لتحديد الكميات المتوقعة )بالطن( 

ن التعدين وتحديد المكونات يكو خططلذلك لمعلومات المتاحة في خطة التعدين. على ا بناءا   ات لكل عملية تعدين على حدهالتقييم تطبيق هذه المكونات. يتم
الجغرافي الخام والموقع حتياطي إل الجيولوجيةالخصائص نوع السلعة و على سبيل المثال ال الحصر،، تشمل هذه األسباب متغير بين المناجم لعدة أسباب.

 اإلعتبارات المالية. أو  / و

أصول أنشطة إزالة لكل  / أصلأي وية بين المخزون نتاجي مناسب ليستخدم في توزيع تكاليف اإلزالة اإلإنتاجفتراض لتحديد معيار مطلوب كذلك إ
 طن( من الخام الذي سوف يتم تعدينهت المتوقعة )بالعدل الكميات المتوقعة )بالطن( من النفايات التى سوف تتم إزالتها للكميامكون. تعتبر المجموعة م

 ي المناسب. نتاجالخام هو المعيار اإلإحتياطي لمكون محدد من 

 التجاري نتاجاإل بدايةتاريخ 
الموجودات ذات تتحقق عندما تكون  والتى عادة منشأةعة من إدارة القادرة على العمل بالطريقة المتوق الموجوداتالتجاري عندما تكون  نتاجيتحقق اإل
 .التصميميةط اقة لقادرة على العمل المتواصل حسب النسبة المقترحة ل العالقة

عتبار لمختصين بالتعدين. يتم األخذ باإلعلى تشاور بين المحاسبين والمهندسين وا ن تقديري مبنيالتجاري لألصول العائدة للتعدي نتاجقرار تحقق اإليكون 
 الية:قائمة العوامل غير الشاملة الت

 ،النسبة المقترحة للطاقة التصميمية للمنجم أو المصنع •

 ،أو بشكل قريب منه المستوى المتوقع إلىسترداد المعادن إوصول  •

 و المستمر نتاجتحقق اإل •

 .تكبدها التي سيتممستوى المصروفات الرأسمالية المستقبلية  •

بدء  وقتللتوصل ل( بطريقة مستقلة إلى آخره المعمل، المصفاة، مصانع المعالجة،، المنجم) نتاجاإل / التعدين عمليةب متعلقةعتبار عوامل عدة يتم األخذ باإل
  جاري.تال نتاجعندما يكون المنجم قادرا  على اإل ستهالك. يبدأ اإلالجوانب األخرىقبل  نتاجاإل أحد جوانب عملية بدأ في حالالتجاري خصوصا   نتاجاإل



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی    ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٥۰ 

  اتفي التقدير لعدم التأكدالمصادر الرئيسية  6-2
تشكل مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات  لتىوا لعدم التأكد في التقديراترئيسية المصادر التمثل البنود التالية 

 والمطلوبات خالل العام المالي التالي:

 ،ي الخامإحتياطوالموارد المعدنية تقديرات  •

 ،المنجم إغالق إلتزام •

 ،المتقادمة وبطيئة الحركة قطع الغيار تمخصصا •

 المسيطرةالشراء والبيع لحقوق الملكية غير خيارات  •

 .ات المحتملةلتزاماإل •

 الخام الموارد المعدنية وإحتياطيتقديرات 
 مستقبال   نتاجلإلو المخصصة ستخراجها أإها سواء  التى يتم بودرجات التركيز المرتبطة الخام  الموارد المعدنية وإحتياطيتنطوي تقديرات وتصنيفات 

الموارد المعدنية ستخراج إفقط حتى يتم  تقديريةالخام  إحتياطيوالموارد المعدنية درجات تركيز  كمياتعتبار إ. يجب التأكدعلى درجة من عدم 
على عوامل متغيرة منها أسعار المعادن  دا  عتماإ الخام الموارد المعدنية وإحتياطيتتغير كمية قد عالوة على ذلك، ومعالجتها بالفعل.  الخام وإحتياطي

 وأسعار صرف العمالت.

أي تغير جوهري في إن درجة تركيز الخام. وتقدير  السلع على المدى الطويلأسعار تقديرات  أساسللمجموعة على  ي الخام المقدرإحتياطتم تحديد 
ذلك، ال توجد ضمانات بأن  إلىفة ضا. باإلللممتلكاتية قتصاداإل الجدوى ؤثر علىيمكن أن ي اإلزالةيات أو درجة التركيز أو نسبة حتياطكميات اإل

كبر تحت ظروف ذات نطاق أات ختبارفي معامل اإلستعطي نفس النتيجة النطاق  ات المعملية صغيرةختباري معادن أخرى في اإلأستخالص الذهب أو إ
 .نتاجالموقع أو أثناء اإل

وتقييم خطط التعدين الالحقة لتاريخ أي  نتاجستخراج المعادن واإلإبارات تقلبات أسعار السلع ونتائج الحفر وإختقد يتم تعديل التقديرات وذلك في حالة 
. كما المعادن بنفس الصورة المتوقعة حاليا   ستخالصإالخام المستخرج والمعالج ومعدل  إحتياطيات تقدير. ومن الممكن أال تكون الكمية ودرجة تركيز

ير ثإلى تأ هذه المحتويات المعدنيةستخراج إجوهري في تقديرات إحتياطيات الخام والموارد المعدنية أو قدرة المجموعة على  خفاضنإيمكن أن يؤدي أي 
 المجموعة وآفاق مستقبلها ومركزها المالي ونتائج عملياتها. أعمالسلبي جوهري على 

 المنجم إغالق لتزامإ
على فهم اإلدارة للمتطلبات  بناءا  ات البيئية لتزامبتقدير اإل ائح بيئية متعددة. تقوم المجموعةنظمة ولولمجموعة ألللتعدين واإلستكشاف اتخضع أنشطة 

. كما أن لتزاماإلحالما ينشأ  اإلزالةالترخيص والتقديرات الهندسية. يجنب مخصص إتفاقيات وشروط  في المملكة العربية السعوديةالنظامية الحالية 
ن التغيرات المستقبلية في األنظمة إف ذلك، إلىا من المبالغ المخصصة. باإلضافة تلف جوهريسنوات مستقبلية من الممكن أن تخالتكاليف المتكبدة في 

 الممكن أن توثر على القيمة الدفترية لهذا المخصص.واللوائح البيئية وأعمار المناجم المقدرة من 

 المتقادمة وبطيئة الحركةقطع الغيار  مخصصات
لاير سعودي  93,103,074  بتكوين مخصص لقطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة. بلغ مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركةموعة أيضا  تقوم المج
عتبار تقلبات األسعار أو التكلفة المتعلقة يرات تأخذ في اإل(. هذه التقدلاير سعودي 92.692.378: 2018 ديسمبر 31) 2019 ديسمبر 31كما في 
)إيضاح  السنة روف ال تزال قائمة كما في نهايةظالمدى الذي تؤكده هذه األحداث بأن ال إلىحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة مباشرة بأ

29-1). 

 الشراء والبيع لحقوق الملكية غير المسيطرةخيارات 
مخصومة. رة بالقيمة الحالية للقيمة المستردة بناءا  على تحليل التدفقات النقدية اليتم إثبات القيمة العادلة لخيارات الشراء والبيع لحقوق الملكية غير المسيط

مين بين شركة تقوم المجموعة سعر خيارات الشراء والبيع لحقوق الملكية غير المسيطرة بتاريخ كل تقرير مالي وفقا  للصيغة المحددة في إتفاقية المساه
 من هذه القوائم المالية الموحدة. 3-43فاصيل في إيضاح رقم معادن وميريديان. تم توضيخ المزيد من الت

 ات المحتملةلتزاماإل
ممارسة أحكام  المتأصلةات لتزامتقدير هذه اإل يتضمنبلي أو أكثر. عند وقوع أو عدم وقوع حدث مستق ،حسب طبيعتهاب ،ات المحتملةلتزامتسوية اإل يتم

 حداث مستقبلية. أوعمل تقديرات لنتائج  هامة



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٥۱ 

 بيانات القطاعيةلا -7

 التقارير القطاعية
 .صانع القرار التشغيلي الرئيسي إلىالتقارير الداخلية المقدمة يتم التقرير عن قطاعات األعمال التشغيلية بطريقة تتماشى مع 

اللجنة اإلدارية تتكون من الرئيس راتيجية. لتقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، وإتخاذ القرارات اإلست )اللجنة اإلدارية(عينت المجموعة لجنة 
 موظفي اإلدارة العليا.كبار المدراء التنفيذيين و وكبير

 قطاع األعمال 7-1
 :هو مكون من المجموعة إن قطاع األعمال 

 ،تتكبد مصروفاتو إيرادات قد تكتسبتعمل في أنشطة  •

 ،يم األداءيتتعلق بتوزيع الموارد وتق راتقراستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ إتقوم اإلدارة ب •

 تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة. •

قاس بنفس طريقة قائمة الربح أو ة تخارجي أطرافمن  اتخالل التوحيد. اإليراد هاإستبعادويتم شروط تعامل عادل على  بناءا  العمليات بين القطاعات تتم 
 .الموحدة الخسارة

القوائم المالية من  4قطاعية داخلية هي نفس السياسات المحاسبية في اإليضاح رقم  ة من قبل المجموعة في تقاريرالسياسات المحاسبية المستخدم
 .الموحدة

 اعات األعمال التالية:تتألف عمليات المجموعة من قط

 متعلقة بالتالي:تشغيل  عمليات يتكون من ،ستراتيجية للفوسفاتالوحدة اإلأعمال قطاع  •

كبريت الطبيعي والغاز ال إستخداموسفات المرَكز في حزم الجالميد والف صخور ستخالصإتعدين الفوسفات و – سفاتشركة معادن للفو -

 ومنتجات األمونيا في رأس الخير. الفوسفاتية األسمدةلتصنيع 

الوسطى من منطقة الزبيرة  تعدين المعادن الصناعية في منجم الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة في المنطقة – شركة المعادن الصناعية -

  في المدينة المنورة. يومصنع الفرن المحورمصنع الفرن ذو الموقد المتعدد الطبقات  ،في منطقة الغزالةومنجم المغنزايت عالي الدرجة 

ديسمبر  2تاريخ أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري ب. خبراءالفوسفات  يإحتياط ستغاللتطوير منجم إل – شركة معادن وعد الشمال للفوسفات -

 .2017يناير  1مصنع األمونيا والذي أعلن اإلنتاج التجاري له بتاريخ  ، بإستثناء2018

 وسيلة لشركة معادن لبناء أعمال توزيع األسمدة في أهم أسواق األسمدة العالمية.تعتبر  – شركة معادن للتسويق والتوزيع -

تم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة العامة للشركة ي –قسم الفوسفات والمعادن الصناعية في اإلدارة العامة  -

 على هذا القطاع.

التعدين منطقة رأس الخير وغيرها من مواقع لمنشآت معادن في وتقديم الخدمات  وإنشاءالمسؤولة عن تطوير  –شركة معادن للبنية التحتية  -

إيرادات وتكاليف وموجودات شركة معادن للبنية التحتية على هذا  ٪ من33، فقد تم تحميل والتصنيع في المملكة العربية السعودية. لذلك

   القطاع.

 متعلقة بالتالي:تشغيل  عمليات يتكون من، لومنيومالوحدة االستراتيجية لألأعمال قطاع  •

تقوم شركة معادن المصفاة في رأس الخير.  إلىتعدين البوكسايت في منجم البعيثة ونقله فيما بعد  – واأللوميناشركة معادن للبوكسايت  -

 .2016أكتوبر  1لأللومنيوم بمعالجة األلومينا التي توفرها شركة معادن للبوكسايت واأللومينا. أعلنت المصفاة اإلنتاج التجاري في 

معادن شركة  من المشتراةام بمعالجة مادة األلومينا الخ تقوم بإدارة المصهر في رأس الخير وتقوم حاليا   – لومنيومشركة معادن لأل -

 . 2014سبتمبر  1التجاري في  نتاجاإل لومنيومشركة معادن لأل أعلنت. األلومنيوم األوليمنتجات بغرض تصنيع للبوكسايت واأللومينا 

ادن شركة معتشتمل  .2018 ديسمبر 9شركة اإلنتاج التجاري في الأعلنت و مصنع الدرفلة إنشاءاإلنتهاء من تم  – شركة معادن للدرفلة -

 المبانيالمعالجة وغير المعالجة حراريا ، وصفائح السيارات صفائح للدرفلة أيضا  على مشروع صفائح السيارات والذي يحتوي على 

 .2019سبتمبر  1المشروع اإلنتاج التجاري في بدأ  التغليف.وصفائح  اتواإلنشاء

 على هذا القطاع. هاتم تحميليخارجية وإيرادات المبيعات الالتكلفة ذات العالقة  –في اإلدارة العامة  لومنيومقسم األ -

من مواقع التعدين  وغيرهامنطقة رأس الخير معادن في  لمنشآتوتقديم خدمات  وإنشاءمسؤولة عن تطوير  –شركة معادن للبنية التحتية  -

ن للبنية التحتية على هذا موجودات شركة معادإيرادات وتكاليف و ٪ من67والتصنيع في المملكة العربية السعودية. لذلك، فقد تم تحميل 

 القطاع.



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
  ۲۰۱۹بر مدیس ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٥۲ 

 قطاع األعمال )تتمة( 7-1

 متعلقة بالتالي:تشغيل  عمليات يتكون من، ساسقطاع الوحدة االستراتيجية للمعادن الثمينة ومعادن األ •
 

والدويحي مار وبلغة والسوق مناجم للذهب وهي مهد الذهب واأل خمسةالتي تعمل على تشغيل  – ساسشركة معادن للذهب ومعادن األ -

 نع معالجة في منجم الصخيبرات والموجودة في مناطق جغرافية مختلفة بالمملكة العربية السعودية. ومص

في المنطقة الجنوبية الشرقية الواقعة بها و والمعادن المرتبطة النحاس مركزات إنتاجقوم بيمشترك  مشروع – لنحاسشركة معادن باريك ل -

 .2016يوليو  1التجاري في  نتاجاإل ت الشركةبدأرة. للمدينة المنو

تم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة العامة للشركة  –في اإلدارة العامة  ساسقسم المعادن الثمينة ومعادن األ -

 على هذا القطاع.

 اإلدارة العامة  •

 تتعلق متنوعةمشتركة التي تنفذ مشاريع ال والمشاريعبما في ذلك تمويل الشركات التابعة  والحوكمة مسؤولة عن اإلدارة الفعالةاإلدارة العامة  -

 عرضال .المصاحبةالمعادن ومنتجات  ومنتجات المعادنوتحسين صناعة المعادن  تطويرتنمية ومتضمنة  تعدينصناعة المراحل  بجميع

 قطاع تشغيلي. اليعني أنها تمثلمعلومات اإلدارة العامة ل

 



                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٥۳ 

        قطاع األعمالالبيانات المالية ل 2 -7
 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات  اتإيضاح 

        ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱

 ۱۷٬۷۳٦٬۲۷۸٬٥۸٦ - ۲٬۰۸٦٬۲۰٤٬۸۹٦ ۷٬۳۹۹٬۷٦۲٬۳٥٥ ۸٬۲٥۰٬۳۱۱٬۳۳٥  ۸،  ۳-۷ مبيعات البضائع والخدمات إلى عمالء خارجيين
 ۲٬۳۰۳٬۷۱۸٬٥۸٦ - ۷۰٤٬۱۳۲٬٥۲٤ ۸٤۱٬۷٦٤٬۰۹۲ ۷٥۷٬۸۲۱٬۹۷۰   إجمالي الربح

        
 (۱٬۱۱۰٬۸٥۲٬۹۹۲) (۲۳۳٬۳۷۷٬۹۳۳) ٥۹۲٬٦۲۸٬٥۲۳ (٤۹٦٬٦٦٤٬۱۷۸) (۹۷۳٬٤۳۹٬٤۰٤)   صافي )الخسارة( / الربح  قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (۲۰٥٬٤۰۳٬٥۰۰) (۱٤۰٬٥۰۷٬٦٥۹) - (۲۳٬۹٥۳٬٦۹٥) (٤۰٬۹٤۲٬۱٤٦)  ۱٤ ناقصا : دخل من ودائع ألجل
 ۲٬٤۰۱٬۳٦۳٬۹۱٤ ۸۱٬٥۲۰٬۳٦۹ ٤۳٬۳۱٥٬۹۸۸ ۱٬۱۰۲٬۳۲٦٬٤۹۰ ۱٬۱۷٤٬۲۰۱٬۰٦۷  ۱٥ إضافة: تكلفة تمويل

صافي الربح / )الخسارة( قبل صافي دخل / )تكلفة( التمويل والزكاة وضرائب 

 ۱٬۰۸٥٬۱۰۷٬٤۲۲ (۲۹۲٬۳٦٥٬۲۲۳) ٦۳٥٬۹٤٤٬٥۱۱ ٥۸۱٬۷۰۸٬٦۱۷ ۱٥۹٬۸۱۹٬٥۱۷   الدخل
        :بنود خاصة بالتشغيل وإعادة قياس

 ۳٥٬۲٤٥٬۰۳۸ - ۳٥٬۲٤٥٬۰۳۸ - -  ۱۳ إضافة: إنخفاض في قيمة موجودات غير متداولة، بالصافي
 (۸۷٬۳۹۰٬۲٥۰) (۱٤٤٬۷۳۷) (۱۱٬۳٤۱٬٦۳۷) (٥۹٬۰٦۲٬٤٦۸) (۱٦٬۸٤۱٬٤۰۸)  ۱٦ إضافة: صافي )دخل( / مصروفات أخرى غير تشغيلية

 )ربح( مشاريع مشتركة /ي صافي خسارة ناقصا : حصة ف
۲۳-۱-۳  ،

۲۳-۲-۳  - ۷۷٬۱۷۷٬۸۲۰ (۱۸۹٬۲٥٥٬٥٥۱) - (۱۱۲٬۰۷۷٬۷۳۱) 
 ۹۲۰٬۸۸٤٬٤۷۹ (۲۹۲٬٥۰۹٬۹٦۰) ٤۷۰٬٥۹۲٬۳٦۱ ٥۹۹٬۸۲۳٬۹٦۹ ۱٤۲٬۹۷۸٬۱۰۹   ذو الصلة قبل الفوائد والضرائبالربح 

 ٤٬٦۳٦٬٤٦٥٬۷٤٥ ۷۰٬۷٤۰٬۳٥۰ ٥۰٥٬٥۱٤٬۳۰٥ ۱٬٦۷۰٬٤۹۳٬۲۹۲ ۲٬۳۸۹٬۷۱۷٬۷۹۸   إضافة: إستهالكات وإطفاءات
 ٥٬٥٥۷٬۳٥۰٬۲۲٤ (۲۲۱٬۷٦۹٬٦۱۰) ۹۷٦٬۱۰٦٬٦٦٦ ۲٬۲۷۰٬۳۱۷٬۲٦۱ ۲٬٥۳۲٬٦۹٥٬۹۰۷   الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة

        
 (۷۳۹٬٤٦۳٬۹۳۸) (۳۲۱٬۸٦۱٬۸۲۸) ٥۸۱٬٦۹۷٬۲۲۱ (٤۹۰٬٦۸۲٬۲۱۹) (٥۰۸٬٦۱۷٬۱۱۲)   العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم)الخسارة( / الربح صافي 

        
 ۱۰٬۰٤٥٬۳۲۹٬۸۳۱ - ۲٬۷٦۰٬٦٤۰٬۹۰۲ ۱٬٤۰۹٬۳۸۹٬۳٦۳ ٥٬۸۷٥٬۲۹۹٬٥٦٦  ۱۸ ممتلكات تعدين

 ٦٤٬٤۹٦٬٤۳۸٬٦٥٦ ۱۱۹٬۰٦۲٬٤٥۲ ۲٬۸٦۷٬۲۷۹ ۳۰٬۹۳۹٬٤۰۸٬٥٤۹ ۳۳٬٤۳٥٬۱۰۰٬۳۷٦  ۱۹ ممتلكات ومصانع ومعدات
 ۱٬٤۱٦٬۷۳۹٬۸٥٤ ۳٬٦٤۱٬۰٥۲ ۲٤٬۱۲۲٬۷۰۹ ۱٬۱۳٦٬۳۷۰٬۷۱٥ ۲٥۲٬٦۰٥٬۳۷۸  ۲۰ األصول حق إستخدام

 ۲٬۷٤۷٬٥۷٥٬۳٥۰ ۱۲٬۲۸۲٬۷۸۲ ۳۷۰٬٥۰۰ ۱٬٦٥٥٬۱۹۲٬۰٥٤ ۱٬۰۷۹٬۷۳۰٬۰۱٤  ۲۱ مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
 ۳٥٦٬۰۹۷٬٥۳۲ ٤۸٬۰۳٤٬۸٦٥ ۷٬۱۲۸٬٥۳۷ ٥۲٬۷۹٦٬٦٤٥ ۲٤۸٬۱۳۷٬٤۸٥  ۲۲ موجودات غير ملموسة

 ۱٬۱۱٦٬۷۱٦٬٦۹۳ - ۹۲٦٬۷۰۸٬٦۹۳ ۱۹۰٬۰۰۸٬۰۰۰ -  ۲۳ ةمشترك مشاريعإستثمار في 
 ۹۷٬٦٥۷٬٥۹۷٬۰٤۸ ٤٬٦۷۸٬٤٦٤٬٤۷۱ ٤٬۳۷۰٬۱۰۲٬۱۰۸ ٤۰٬۳۷۰٬۱٥۳٬۹٤٦ ٤۸٬۲۳۸٬۸۷٦٬٥۲۳   مجموع الموجودات

        
 ٤۹٬٥۹۳٬٤۹۲٬٦۰۳ - ۸۲۹٬۹۳۰٬٤٤۷ ۲۰٬۷۲٦٬۱۲۲٬۹٦۸ ۲۸٬۰۳۷٬٤۳۹٬۱۸۸  ۳۸ قروض طويلة األجل
 ۱٬۲٦٦٬٦۰۰٬۳۱۰ ۳٬٦۸۳٬۱۸۷ ۲٤٬٦٦۷٬٤۳٤ ۱٬۰٤۲٬۱٥٥٬٦۳۹ ۱۹٦٬۰۹٤٬۰٥۰  ٤۰ إلتزام عقد اإليجار
 ٥۹٬۲٦٤٬٦٦٤٬۲۸۳ ۸۸۰٬۷۹۷٬۰٤۲ ۱٬٦۱۹٬۰۱٥٬۳٦٥ ۲٤٬٤۷۹٬٦۱٤٬۱۲۱ ۳۲٬۲۸٥٬۲۳۷٬۷٥٥   مجموع المطلوبات



                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٥٤ 

        )تتمة(قطاع األعمال البيانات المالية ل 2 -7
 المجموع اإلدارة العامة عادن األساسالمعادن الثمينة وم األلومنيوم الفوسفات  اتإيضاح 

        2018دیسمبر  ۳۱

 ۱٤٬۱۷۰٬۷٥۹٬۹۲۰ - ۱٬۹۷٦٬۳۳۷٬٤۷۸ ٥٬٦٦۸٬۲٥۱٬۲۸۸ ٦٬٥۲٦٬۱۷۱٬۱٥٤  ۸،  ۳-۷ مبيعات البضائع والخدمات إلى عمالء خارجيين
 ٤٬۸۸٦٬۹۸۰٬۰٦٦ - ٦۷٤٬٤۰۱٬۱۸۳ ۱٬۹٦۲٬۷۹۱٬٤۱۰ ۲٬۲٤۹٬۷۸۷٬٤۷۳   إجمالي الربح

        
 ۲٬٥۳٤٬۳۹٤٬۱٤٦ (۲۳۱٬۸۸۹٬۲٤٦) ٦۰٤٬٤۱۲٬۳۷۸ ۷٥۰٬۲۲۹٬۷۹٥ ۱٬٤۱۱٬٦٤۱٬۲۱۹   / )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل الربحصافي 

 (۱۲۳٬۹٤۲٬۱۲۲) (۱۱۸٬۹٤۰٬٦۷٤) - (۳٬۱۳۲٬۷۷۰) (۱٬۸٦۸٬٦۷۸)  ۱٤ ناقصا : دخل من ودائع ألجل
 ۱٬۷٥۳٬٤۰۳٬٦۲۰ ۳۹٬۷٥٦٬۲۷۸ ٥۱٬۱۷٥٬۸٦۷ ۱٬۰۹٥٬۳۱٥٬۸۹٦ ٥٦۷٬۱٥٥٬٥۷۹  ۱٥ تمويلإضافة: تكلفة 

صافي الربح / )الخسارة( قبل صافي دخل / )تكلفة( التمويل والزكاة وضرائب 

 ٤٬۱٦۳٬۸٥٥٬٦٤٤ (۳۱۱٬۰۷۳٬٦٤۲) ٦٥٥٬٥۸۸٬۲٤٥ ۱٬۸٤۲٬٤۱۲٬۹۲۱ ۱٬۹۷٦٬۹۲۸٬۱۲۰   الدخل
        :بنود خاصة بالتشغيل وإعادة قياس

ة الموجودات غير المتداولة، إنخفاض في قيمة( / إنخفاض في قيم ناقصا : )عكس

 (٤٦٬٤۸۰٬۰۸۳) - ۱۸٬٥۷۹٬۱٥٦ (٦٥٬۰٥۹٬۲۳۹) -  ۱۳ افيبالص
 ۳٬۳۲٥٬٦۱۰ ۱٬٥٦٦٬۸۱۸ ۹٬۹۳۰٬۳٥٥ (۱۲٬۷۰٥٬۱۹٤) ٤٬٥۳۳٬٦۳۱  ۱٦ )دخل( أخرى غير تشغيلية / إضافة: صافي مصروفات

 ربح مشاريع مشتركةناقصا : حصة في صافي 
۲۳-۱-۳ 

،۲۳-۲-۳  - - (۱٤۳٬٥۳٥٬۳۰٦) - (۱٤۳٬٥۳٥٬۳۰٦) 
 ۳٬۹۷۷٬۱٦٥٬۸٦٥ (۳۰۹٬٥۰٦٬۸۲٤) ٥٤۰٬٥٦۲٬٤٥۰ ۱٬۷٦٤٬٦٤۸٬٤۸۸ ۱٬۹۸۱٬٤٦۱٬۷٥۱   ذو الصلة قبل الفوائد والضرائبالربح 

 ۳٬۱۹۳٬۲۳۱٬٤۳٦ ۲۰٬٦۷٦٬٤۹۹ ٤٤۲٬۳۳۲٬۷٥۸ ۱٬٤۲۱٬٥۷۷٬۷۷۳ ۱٬۳۰۸٬٦٤٤٬٤۰٦   إضافة: إستهالكات وإطفاءات
 ۷٬۱۷۰٬۳۹۷٬۳۰۱ (۲۸۸٬۸۳۰٬۳۲٥) ۹۸۲٬۸۹٥٬۲۰۸ ۳٬۱۸٦٬۲۲٦٬۲٦۱ ۳٬۲۹۰٬۱۰٦٬۱٥۷   ت واإلطفاءات ذو الصلةالربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكا

 ۱٬۸٤۷٬۹۱۷٬۰۸۰ (۳٥۹٬۷٤۸٬٥۸۷) ٥۹۰٬۸۱۰٬۹۰۲ ٦۳۲٬۲٤۱٬٤۳٦ ۹۸٤٬٦۱۳٬۳۲۹   صافي الربح / )الخسارة( العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم        
        

 ۱۰٬۰٤٥٬۰٤۲٬۸٥٤ - ۲٬٥۲۹٬۳۸٥٬۱۹۸ ۱٬٤٥٦٬۸۸۹٬٦٦۷ ٦٬۰٥۸٬۷٦۷٬۹۸۹  ۱۸ نممتلكات تعدي
 ٦٦٬٤۸۲٬۳٥۳٬۱٤٤ ۱۲٤٬٥٦۱٬٦۸٤ ٦٬۹٤۱٬۱۹۱ ۳۱٬٤۷۲٬۷۹۹٬٥٦۳ ۳٤٬۸۷۸٬۰٥۰٬۷۰٦  ۱۹ ممتلكات ومصانع ومعدات

 ۲٬۱۹۷٬۰۲۹٬۲۸٥ ۱٦٬۹۸۷٬۲۸۰ ۱٬۷۹۹٬۳۷۸ ۱٬۳۸۰٬۰٥٥٬۸٤۳ ۷۹۸٬۱۸٦٬۷۸٤  ۲۱ رأسمالية قيد التنفيذمشاريع 
 ۳٤۰٬۱۸۷٬۸۸۲ ٤٥٬۲۷٥٬۷۸۸ ۱٥٬۹۳۸٬۲۲۳ ۱۹۹٬۸٦۱٬۱۳۰ ۷۹٬۱۱۲٬۷٤۱  ۲۲ دات غير ملموسةجومو

 ۱٬٤۲۳٬٥۲٦٬۰۸٤ - ۱٬۰۷۷٬٥۹۱٬۸٤٥ ۳٤٥٬۹۳٤٬۲۳۹ -  ۲۳ مشاريع مشتركةإستثمار في 
 ۹۸٬۱۳۸٬۲٥۳٬٤۲۸ ٦٬۰۱۲٬۲۷٦٬۰۳۲ ٤٬۱٥۰٬٥۱٤٬۳۲۷ ۳۹٬٦٥٥٬٦٥۲٬۸۱٤ ٤۸٬۳۱۹٬۸۱۰٬۲٥٥   الموجوداتمجموع 

        
 ٥٤٬٥٦٦٬٤۸۸٬۳۲۸ - ۱٬۰۰۱٬۰۹۰٬۸٦٦ ۲٤٬۰٤۰٬٤۰٦٬۳٦٦ ۲۹٬٥۲٤٬۹۹۱٬۰۹٦  ۳۸ طويلة األجل وضقر

 ۲۷٬۱۸۳٬۷۸۰ - ۲۷٬۱۸۳٬۷۸۰ - -  ٤۰ إلتزام عقد اإليجار التمويلي
 ٦۱٬٤٤۳٬۸۲۷٬۱۸۰ ٤٦۳٬۷۷۹٬٦۲۷ ۱٬٦۱۲٬۲۹۰٬۰۰۳ ۲٦٬٦٥٤٬۹۷۹٬۸۹۱ ۳۲٬۷۱۲٬۷۷۷٬٦٥۹   المطلوباتمجموع 

 



                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٥٥ 

 القطاع الجغرافي 7-3

ية أخرى. وتقوم المجموعة بعملياتها فقط في المملكة إقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات إقتصادإيرادات في بيئة  تحقققطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة لا
 .وشرق أفريقيا ولذلك تقع جميع الموجودات غير المتداولة للمجموعة في المملكة العربية السعودية (2رقم  حا)إيض وشرق أفريقيا العربية السعودية

 كما يلي: للسنة المنتهية حسب الوجهة للمجموعةتوزيع الجغرافي لإليراد المتحقق ال

 موعالمج العامةاإلدارة  ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات  اتإيضاح 

        ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
        الدولية

 ٥٬٦۰۳٬۲٤۱٬۱٥۸ - - ۹۰٦٬٦٦۸٬۷۷۰ ٤٬٦۹٦٬٥۷۲٬۳۸۸   شبه القارة الهندية، وآسيا والمحيط الهادئ
البرازيل، سنغافورة، دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط 

 ٦٬۳٤۱٬۷٥٤٬۹۲٥ - ۳٬۳۷۲٬٤۸٥ ٤٬۱٤۲٬۷۲۲٬۱۱۹ ۲٬۱۹٥٬٦٦۰٬۳۲۱   الالتينية وأمريكا الشماليةوشمال أفريقيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا 
 ٤٬٤٦۸٬۸٦۷٬۱۷۳ - ۲٬۰۸۲٬۸۳۲٬٤۱۱ ۱٬۰۹٦٬٦۹٥٬۰۰٥ ۱٬۲۸۹٬۳۳۹٬۷٥۷   سويسرا وآخرين

 ۱٦٬٤۱۳٬۸٦۳٬۲٥٦ - ۲٬۰۸٦٬۲۰٤٬۸۹٦ ٦٬۱٤٦٬۰۸٥٬۸۹٤ ۸٬۱۸۱٬٥۷۲٬٤٦٦   مجموع فرعي
 ۱٬۳۲۲٬٤۱٥٬۳۳۰ - - ۱٬۲٥۳٬٦۷٦٬٤٦۱ ٦۸٬۷۳۸٬۸٦۹   المحلية
 ۱۷٬۷۳٦٬۲۷۸٬٥۸٦ - ۲٬۰۸٦٬۲۰٤٬۸۹٦ ۷٬۳۹۹٬۷٦۲٬۳٥٥ ۸٬۲٥۰٬۳۱۱٬۳۳٥  ۸،  ۲-۷ المجموع

        2018 دیسمبر ۳۱
        الدولية

 ٥٬۹۲۸٬٥٥۸٬۲۲۸ - - ۱٬۳۱۹٬۸۹٤٬٥۰٤ ٤٬٦۰۸٬٦٦۳٬۷۲٤   شبه القارة الهندية، وآسيا والمحيط الهادئ
الشرق األوسط البرازيل، سنغافورة، دول مجلس التعاون الخليجي و

 ۳٬۷۲۱٬۲۹۸٬۱۷۹ - ۷٬۷٤۲٬٥۳۰ ۲٬۸۳٤٬۰۱۹٬۷۸٦ ۸۷۹٬٥۳٥٬۸٦۳   مريكا الالتينية وأمريكا الشماليةوشمال أفريقيا، أفريقيا، أوروبا، أ
 ۳٬۷۱۲٬۷۲۲٬۷۳۲ - ۱٬۹٦۸٬٥۹٤٬۹٤۸ ۷٤۹٬٤۹٥٬۲۹۸ ۹۹٤٬٦۳۲٬٤۸٦   سويسرا وآخرين

 ۱۳٬۳٦۲٬٥۷۹٬۱۳۹ - ۱٬۹۷٦٬۳۳۷٬٤۷۸ ٤٬۹۰۳٬٤۰۹٬٥۸۸ ٦٬٤۸۲٬۸۳۲٬۰۷۳   مجموع فرعي
 ۸۰۸٬۱۸۰٬۷۸۱ - - ۷٦٤٬۸٤۱٬۷۰۰ ٤۳٬۳۳۹٬۰۸۱   المحلية
 ۱٤٬۱۷۰٬۷٥۹٬۹۲۰ - ۱٬۹۷٦٬۳۳۷٬٤۷۸ ٥٬٦٦۸٬۲٥۱٬۲۸۸ ٦٬٥۲٦٬۱۷۱٬۱٥٤  ۸،  ۲-۷ المجموع

 
 



                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٥٦ 

 القطاع الجغرافي )تتمة( 7-3

 كما يلي:لسنة المنتهية ل لوجهةحسب او العمالء الرئيسيين للمجموعة عن طريق ات الخارجيةتوزيع الجغرافي لإليرادال

 المجموع اإلدارة العامة المعادن الثمينة ومعادن األساس األلومنيوم الفوسفات 

      2019 ديسمبر 31
 ۲٬۰۰۷٬۲٤٥٬۲٤۳ - ۲٬۰۰۷٬۲٤٥٬۲٤۳ - - سويسرا - 1العميل رقم 
 ۱٬۱۹٥٬٦۰۸٬۷٥۰ - - - ۱٬۱۹٥٬٦۰۸٬۷٥۰ شبه القارة الهندية - 2العميل رقم 

 ۹٥۷٬۸۱۳٬٤۷٤ - - ۹٥۷٬۸۱۳٬٤۷٤ - أسبانيا – 3رقم  ميلالع
      

      2018ديسمبر  31
 ۱٫۸٤٥٫٦۱۲٫٤۱٦ - ۱٫۸٤٥٫٦۱۲٫٤۱٦ - - سويسرا - 1العميل رقم 
 ۱٫۱٦٥٫٥۳۰٫۸۱۰ - - ۱٫۱٦٥٫٥۳۰٫۸۱۰ - أسبانيا - 2العميل رقم 
 ۹۱٦٫٥۳٤٫۰۰۰ - - - ۹۱٦٫٥۳٤٫۰۰۰ شبه القارة الهندية - 3العميل رقم 

 

        :كما يلي لسنة المنتهيةل إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات  اتإيضاح 

        2019 ديسمبر 31
 ۸٬۰۳۱٬۱۲۹٬۰۰۷ - - - ۸٬۰۳۱٬۱۲۹٬۰۰۷   أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة خفض الدرجةبوكسايت من

 ۱۳٤٬۷۱۰٬۸۳٦ - - - ۱۳٤٬۷۱۰٬۸۳٦   والحراريات الغير مشكلة
 ٤٬۰۰۷٬۳۷٦٬۰۷۸ - - ٤٬۰۰۷٬۳۷٦٬۰۷۸ -   األلومنيوم األولي

 ٤٥۳٬٦٦٤٬۹۱٤ - - ٤٥۳٬٦٦٤٬۹۱٤ -   األلومينا
 ۲٬۹۳۸٬۲۱٤٬۷۸۰ - - ۲٬۹۳۸٬۲۱٤٬۷۸۰ -   المنتجات المدرفلة المسطحة

 ۲٬۰۸٦٬۲۰٤٬۸۹٦ - ۲٬۰۸٦٬۲۰٤٬۸۹٦ - -   الذهب
 ۷٥٦٬۰۹٤ - - ٥۰٦٬٥۸۳ ۲٤۹٬٥۱۱   )تقديم الخدمات(البنية التحتية 

 ۸٤٬۲۲۱٬۹۸۱ - - - ۸٤٬۲۲۱٬۹۸۱   أخرى
 ۱۷٬۷۳٦٬۲۷۸٬٥۸٦ - ۲٬۰۸٦٬۲۰٤٬۸۹٦ ۷٬۳۹۹٬۷٦۲٬۳٥٥ ۸٬۲٥۰٬۳۱۱٬۳۳٥  ۸،  ۲-۷ المجموع

        2018ديسمبر  31        
 ٦٬۳۷۹٬٤۷۲٬٦٤٥ - - - ٦٬۳۷۹٬٤۷۲٬٦٤٥   أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

بوكسايت منخفض الدرجة، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة 

 ۱٤٦٬۲۰۷٬۳۰۸ - - - ۱٤٦٬۲۰۷٬۳۰۸   والحراريات الغير مشكلة
 ٤٬۹٥۲٬٦۳٤٬۹٥٥ - - ٤٬۹٥۲٬٦۳٤٬۹٥٥ -   األلومنيوم األولي

 ٥۳٦٬٦٥٤٬۱٦۰ - - ٥۳٦٬٦٥٤٬۱٦۰ -   األلومينا
 ۱۷۷٬۹٦٤٬۸۸۷ - - ۱۷۷٬۹٦٤٬۸۸۷ -   المدرفلة المسطحةالمنتجات 

 ۱٬۹۷٦٬۳۳۷٬٤۷۸ - ۱٬۹۷٦٬۳۳۷٬٤۷۸ - -   الذهب
 ۱٬٤۸۸٬٤۸۷ - - ۹۹۷٬۲۸٦ ٤۹۱٬۲۰۱   البنية التحتية )تقديم الخدمات(

 ۱٤٬۱۷۰٬۷٥۹٬۹۲۰ - ۱٬۹۷٦٬۳۳۷٬٤۷۸ ٥٬٦٦۸٬۲٥۱٬۲۸۸ ٦٬٥۲٦٬۱۷۱٬۱٥٤  ۸،  ۲-۷ المجموع

 .وشرق أفريقيا تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية 1-7و  2جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمبينة في إإليضاحات رقم 



                                                                                                                                                         
  )معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھی

 )السعودية مالم يذكر خالف ذلك جميع المبالغ بالرياالت(

 ٥۷ 

 المبيعات -8

 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

     الفوسفاتقطاع 
     أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

 ٦٬۱۹۱٬۳۱۰٬٦۲۲  ۷٬۸۱۳٬۹۳۲٬۸۱۰  مبيعات البضائع •
 ٥٬٦٥۲٬۹۸٤  (۹۰٬۹۰۳٬۳۱٤)  الحركة في أسعار المنتجات المؤقتة خالل السنة

  ۷٬۷۲۳٬۰۲۹٬٤۹٦٬  ٦۱۹٦٬۹٦۳٬٦۰٦ 
 ۱۸۲٬٥۰۹٬۰۳۹  ۳۰۸٬۰۹۹٬٥۱۱  تقديم خدمات النقل •
  ۸٬۰۳۱٬۱۲۹٬۰۰۷  ٦٬۳۷۹٬٤۷۲٬٦٤٥ 

     المعادن الصناعية
 ۱٤۳٬۳۹۲٬۹۸۸  ۱۳۳٬۰٤٤٬۲٤٤  مبيعات البضائع •
 ۲٬۸۱٤٬۳۲۰  ۱٬٦٦٦٬٥۹۲  تقديم خدمات النقل •

  ۱۳٤٬۷۱۰٬۸۳٦  ۱٤٦٬۲۰۷٬۳۰۸ 

 ٦٬٥۲٥٬٦۷۹٬۹٥۳  ۸٬۱٦٥٬۸۳۹٬۸٤۳  مجموع فرعي

     قطاع األلومنيوم
     ولياأللومنيوم األ

 ٤٬۹٤۸٬٤۰۹٬۸٤٤  ٤٬۰۰٦٬٥۸٥٬۸۰۱  مبيعات البضائع •
 (۱۸٬۷۰٥٬٥٦۳)  (۱٤٬۷٥٤٬۹۹۱)  الحركة في أسعار المنتجات المؤقتة خالل السنة

  ۳٬۹۹۱٬۸۳۰٬۸۱۰  ٤٬۹۲۹٬۷۰٤٬۲۸۱ 
 ۲۲٬۹۳۰٬٦۷٤  ۱٥٬٥٤٥٬۲٦۸  تقديم خدمات النقل •
  ٤٬۰۰۷٬۳۷٦٬۰۷۸  ٤٬۹٥۲٬٦۳٤٬۹٥٥ 

     األلومينا
 ٥۳٦٬٦٥٤٬۱٦۰  ٤٥۳٬٦٦٤٬۹۱٤  البضائعمبيعات  •

     المنتجات المدرفلة المسطحة
 ۱۷۷٬۹٦٤٬۸۸۷  ۲٬۹۱۹٬۲۷۰٬۹۷۳  مبيعات البضائع •
 -  ۱۸٬۹٤۳٬۸۰۷  تقديم خدمات النقل •

 ٥٬٦٦۷٬۲٥٤٬۰۰۲  ۷٬۳۹۹٬۲٥٥٬۷۷۲  مجموع فرعي

     قطاع المعادن الثمينة ومعادن األساس
     الذهب

 ۱٬۹۷٦٬۳۳۷٬٤۷۸  ۲٬۰۸٦٬۲۰٤٬۸۹٦  البضائعمبيعات  •

     البنیة التحتیة
 ۱٬٤۸۸٬٤۸۷  ۷٥٦٬۰۹٤  تقديم الخدمات

 -  ۸٤٬۲۲۱٬۹۸۱  أخرى

 ۱٤٬۱۷۰٬۷٥۹٬۹۲۰  ۱۷٬۷۳٦٬۲۷۸٬٥۸٦ ۱-۸،  ۳-۷،  ۲-۷ المجموع
    

     توقيت اإلعتراف باإليرادات 8-1
     في وقت معين

 ۱۳٬۹٦۱٬۰۱۷٬٤۰۰  ۱۷٬۳۹۱٬۲٦۷٬۳۱٤  مبيعات البضائع -
 ۱٬٤۸۸٬٤۸۷  ۷٥٦٬۰۹٤  تقديم الخدمات -

 ۱۳٬۹٦۲٬٥۰٥٬۸۸۷  ۱۷٬۳۹۲٬۰۲۳٬٤۰۸  مجموع فرعي
     على مدى فترة معينة

 ۲۰۸٬۲٥٤٬۰۳۳  ۳٤٤٬۲٥٥٬۱۷۸  تقديم خدمات النقل -

 ۱۷٬۷۳٦٬۲۷۸٬٥۸٦ ۸ المجموع
 

۱٤٬۱۷۰٬۷٥۹٬۹۲۰ 
 



                                                                                                                                                         
  )معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )السعودية مالم يذكر خالف ذلك جميع المبالغ بالرياالت(

 ٥۸ 

 المبیعات (تتمة)   -۸
 

 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في 
 2018 ريسمبد 31  2019 ديسمبر 31 

    تحليل مبيعات الذهب
 ٤۱۷٬۳۳٥  ۳۹٤٬۱۱۷ المباع –كمية الذهب باألونصة 
    لألونصة: –متوسط السعر المحقق 
 ۱٬۲٦۳  ۱٬٤۱۱ بالدوالر األمريكي

 ٤٬۷۳٦  ٥٬۲۹۳ ما يعادله باللاير السعودي 

 تكلفة المبيعات -9

 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

 ۱٬۱۱۷٬۳٥۸٬۳۷۱  ۱٬٦۱٤٬۹٦۷٬۸۳٥  رواتب ومزايا الموظفين
 ۷٥۹٬٦٤٦٬۰٥٦  ۱٬۲٦۳٬۸٦۸٬۷٤۷  عقود الخدمات

 ۱۲۸٬۸۰۰٬٥۸۱  ۲۹٤٬٥۷۷٬۳۰۲  إصالحات وصيانة
 ۱۹۱٬۷۷۰٬۷٦٥  ۱۷۹٬۱۹٦٬۷۹۲  مواد مستهلكة

 ۷۱٦٬۸٤٦٬٤٦٤  ۸۱۱٬٤۲٤٬۲٥۳  مصاريف غير مباشرة
 ۳٬٦٤٤٬٤۷٦٬٥۸۸  ٦٬۸۷٦٬٦۹۲٬۲۸٦  منافع مستهلكةخام ومواد 

1-9 بيع منتجات مصاحبة  (٥۱٬۱۲٦٬٥۹۷)  (۷۳٬۱۹۷٬۰۸۸) 
 ۱٬۳۸٦٬۹٦۰  - 29 ومواد مستهلكةشطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة 
۱-۲۹ مخصص مخزون مواد متقادمة، بالصافي  ٤۱۰٬٦۹٤٦٬  ٦۰۱۲٬۰۹۲ 

 ۱۲۳٬۷۹۲٬۳٥۳  ۱۲۲٬۳۸٤٬٦٥٥ ٤٦ رسوم إمتياز
 ٦٬٦٥٦٬۸۹۳٬۱٤۲  ۱۱٬۱۱۲٬۳۹٥٬۹٦۹  مجموع تكاليف التشغيل النقدية

۱-۱۸ إستهالك ممتلكات تعدين  ۸۱۲٬۰۷۷٬۸۸۲  ٦۲٥٬۸٤۲٬٤۱٤ 
۱-۱۹ إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات  ۳٬٥٤٤٬۲۸۷٬۳۹٦  ۲٬٤۹۱٬۰۲٥٬۷٦۱ 

۱-۲۰ إستهالك حق إستخدام األصول  ۲۰۳٬۲٤۲٬۸۳٥  - 
۱-۲۲ موسةإطفاء موجودات غير مل  ۲۷٬٤۲٤٬۰٦۱  ۲٤٬۹۰٦٬۰٥۹ 

 ۹٬۷۹۸٬٦٦۷٬۳۷٦  ۱٥٬٦۹۹٬٤۲۸٬۱٤۳  مجموع التكاليف التشغيلية
۲۹،  ۲٦ الزيادة في المخزون  (٥۹۷٬٥٦۳٬٦۰٥)  (۷۲۳٬۱٤۱٬٥٥٥) 

 ۹٬۰۷٥٬٥۲٥٬۸۲۱  ۱٥٬۱۰۱٬۸٦٤٬٥۳۸  مجموع تكلفة البضاعة المباعة
 ۲۰۸٬۲٥٤٬۰۳۳  ۳۳۰٬٦۹٥٬٤٦۲  تقديم خدمات النقلتكلفة 

 ۹٬۲۸۳٬۷۷۹٬۸٥٤  ۱٥٬٤۳۲٬٥٦۰٬۰۰۰  المجموع
     
 :من السلع التالیة ومعادن األساسعن طریق شركة معادن للذھب  كون مبیعات المنتجات المصاحبةتت ۹-۱

 ۳٦٬۹۹٤٬۳٥٦  ۲۹٬۱٦۰٬۲٤۳  زنك
 ۲۸٬۷٤۹٬۳۱۷  ۱٦٬۲٥۲٬۷۰۱  نحاس
 ۷٬٤٥۳٬٤۱٥  ٥٬۷۱۳٬٦٥۳  فضة

 ۷۳٬۱۹۷٬۰۸۸  ٥۱٬۱۲٦٬٥۹۷ ۹ المجموع
     

 وتوزیعمصاریف بیع وتسویق  -10

 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھية في 
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 

 ٤۹٬۱۹۸٬٦۹۹  ٥۰٬۰٤٥٬٤۹۳ رواتب ومزايا الموظفين
 ۱۰٬۳۷۷٬۰۹٤  ۷٬۸۳۲٬۳۱٥ عقود الخدمات

 ۱٤۳٬۲٤٤٬۹۰٥  ۲٦۰٬٤۳۹٬۸٥٦ مباشرة غير مصاريف نقل ومصاريف
 ۲۹٬۳۷٦٬۱۹۷  ۹۱٬٦۷۷٬٤٥۱ تخزينمستودعات و
 ۳٥۹٬۱۷۱  ۱٬٤٥۲٬٥۰۷ مواد مستهلكة
 ۹۰٬۱٤٥٬٦۸۱  ۱۹۷٬٥۷۲٬۸۳۱ والخصومات رسوم التسويق
 ۲۸٬۲۰٤٬۳۳٦  ۳۲٬۰٦۰٬۲٥۰ أخرى يةمصاريف بيع

 ۳٥۰٬۹۰٦٬۰۸۳  ٦٤۱٬۰۸۰٬۷۰۳ المجموع
    



                                                                                                                                                         
  )معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھية في 

 )السعودية مالم يذكر خالف ذلك جميع المبالغ بالرياالت(

 ٥۹ 

 ةإداریمصاریف عمومیة و  -11

ی    للسنة المنتھية في  للسنة المنتھیة ف
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

 ۲٦۸٬٥۳٥٬۹٦۹  ۲۸۹٬٥٥۹٬۳۷۹  رواتب ومزايا الموظفين
 ۹٦٬۸٤۷٬۹۳٥  ۱٤٦٬٥۸۷٬۰۷۹  عقود الخدمات

 ٤۳٬۱٦۲٬۰۰۲  ۷۳٬۷۰۸٬۲۲۹  مصاريف غير مباشرة وأخرى
 ۱٬٦۹۰٬٥۱۰  ۲٬٦۳۳٬٦۹۰  مواد مستهلكة

 ٥٬۰۷۷٬٥۸۲  ۲٬٦٦۹٬۰۲۲  قطع غيار
1-18 لكات تعدينإستهالك ممت  -  ۳۹۲٬۸۳۰ 

1-19 ممتلكات ومصانع ومعدات إستهالك  ۳۰٬۷۲۸٬۲٤۱  ۳٤٬۳۳۹٬٥۹۳ 
1-20 إستهالك حق إستخدام األصول  ۸۸٦٬۱٥۷  - 
1-22 إطفاء موجودات غير ملموسة  ۱٥٬۰۷۱٬۸۸٥  ۱۲٬۱٦٤٬۰۸۱ 

1-31 ودائع ألجلمخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على   -  ۱٬۲٥۹٬٦٦٦ 

 ٤٦۳٬٤۷۰٬۱٦۸  ٥٦۱٬۸٤۳٬٦۸۲  المجموع
     

 فنيةالخدمات الو مصاريف اإلستكشاف  -12

ی  للسنة المنتھیة في    للسنة المنتھیة ف
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

 ۳۷٬۳٥۰٬٤٦۱  ۳۱٬۹۹۲٬٦۷۰  نيموظفرواتب ومزايا ال
 ٤٤٬۰۷۳٬۹٥٦  ۱۳٦٬۸٦٥٬۹۸٥  عقود الخدمات

 ٦٬۱٦٥٬۸۷۸  ٤٬۹۲٥٬۹۲۳  مصاريف غير مباشرة وأخرى
 ۲٬۹۱۱٬۳٤٦  ۳٬۰۳۹٬۱۳٤  مستهلكةمواد 

 ۳۷٥٬٦۱۱  ۳۳۸٬۷۲۲  قطع غيار
1-18 إستهالك ممتلكات تعدين  -  ۱٤٦٬٥۸٥ 

1-19 إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات  ۲٬۷٤۷٬۲۸۸  ۳٬۹۸٤٬٤۹۱ 
1-22 إطفاء موجودات غير ملموسة  -  ٤۲۹٬٦۲۲ 

 ۹٥٬٤۳۷٬۹٥۰  ۱۷۹٬۹۰۹٬۷۲۲  المجموع

 ، بالصافيالموجودات غير المتداولة إنخفاض في قيمة عكس / في قيمة( )إنخفاض  -13
 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

 (۱۸٬٥۷۹٬۱٥٦)  (۳۳٬٤٤٥٬٦٦۰) 18 مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذإنخفاض في قيمة 
 (۲۸۰٬۸۷٥٬۰۰۰)  (۱٬۷۹۹٬۳۷۸) 21 يد التنفيذيع رأسمالية قفي قيمة مشار إنخفاض

3-2-23 إستثمار في مشروع مشترك عكس إنخفاض في قيمة  -  ۳٤٥٬۹۳٤٬۲۳۹ 

2-7 المجموع  (۳٥٬۲٤٥٬۰۳۸)  ٤٦٬٤۸۰٬۰۸۳ 

 ألجل ودائعمن  دخل  -14
 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھية في  
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاح 

 ۱۲۳٬۹٤۲٬۱۲۲  ۲۰٥٬٤۰۳٬٥۰۰ ۲-۷ مقاسة بالتكلفة المطفأة –ودائع ألجل  دخل من
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 ٦۰ 

 تمویل تكلفة -15
 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

     
 ٤٦۰٬۲۹٥٬۷۰۷  ٦٤٥٬۹٦۳٬۹٦۹  صندوق اإلستثمارات العامة

 ۹۹٬٦۹٦٬۳٥۰  ۱٤٤٬۳٤۷٬۳۳۸  باللاير السعوديمشتريات 
 ۱۰۱٬٤۲۳٬٥٥۱  ۲٦۹٬۹٦۸٬۷٥٥  تجاري

 ۱۹٬۲۰٥٬۸۰۹  ۱۲٬۲٤٦٬۷۰۷  األمريكيمشتريات بالدوالر 
 ۳۱٬٤٦٦٬۰۳۰  ٦٦٬٦۳۸٬٤۷۷  وكالة

 ۲۰٬٤۳۳٬٤٦۸  ۸٦٬٥۳۳٬۰۱۱  صندوق التنمية الصناعية السعودي
 ٥٦٥٬۹٥۱٬۹۱۱  ٦۸۳٬۱۷۷٬٤۱۳  تسهيل مرابحة باللاير السعودي

 ۱۱۳٬۹۸۹٬٤۷٤  ۱٤۷٬۷۰۱٬۰۹۳  وكل صكتسهي
 ۲۰٬۷٥٦٬۲٥۰  ۳۲٬۰٦۲٬٥۰۰  تسهيل إئتماني متجدد

 ۳۲٬۷٦۸٬۹٦۲  ٥٤٬۳۱۷٬۲۸۹  أخرى

 ۱٬٤٦٥٬۹۸۷٬٥۱۲  ۲٬۱٤۲٬۹٥٦٬٥٥۲  مجموع فرعي
 ۱٤٬۲٥۰٬۰۰۰  ۱٤٬۲٥۰٬۰۰۰ ۲٦ إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد

 ۱۹۲٬۹۷۸٬۱۸۹  ۱۰۹٬۱۰٤٬۹۳۰ ۱۱-۳۸ معاملة على القروض طويلة األجلإطفاء تكلفة 

 إلتزامات إغالق مناجممخصص زيادة 
۳۹-۱  ،۳۹-۲  ،

۳۹-۳  ،۳۹-٤ ۲۲٬٤۸۱٬٤۲۹  ۲۳٬٥٤٥٬٦۸۱ 
 ۲٬٥۹۹٬٦٥۹  ٥۳٬۰۰٤٬۹٤۲ ۲-٤۰ إلتزام عقد اإليجارزيادة في تكلفة التمويل المستقبلية بموجب 

 ۱٬۹٤۸٬۰٤٥  ۲۳٬۹۹۱٬٦۹۱ ٤۱ الفائدة المشتقة المستحقةصافي التسوية على 
 ۲۰٬۸۱۷٬٦۹۳  ۲٤٬٥۲۲٬۳٤۰ ۱-٤۲ إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفينعلى  التمويلتكلفة 

 ۳۱٬۲۷٦٬۸٤۱  ۱۱٬۰٥۲٬۰۳۰ ۱-٤۳ تخفيض خصم مبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجل

 ۱٬۷٥۳٬٤۰۳٬٦۲۰  ۲٬٤۰۱٬۳٦۳٬۹۱٤ ۱-۱٥،۲-۷ المجموع
     
 التمويلتكلفة ملخص  ۱-۱٥
 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  

 ۱٬۷٥۳٬٤۰۳٬٦۲۰  ۲٬٤۰۱٬۳٦۳٬۹۱٤ ۱٥ مقيدة كمصاريف خالل السنة

كجزء من موجودات مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ  تكلفة إقتراض مرسملة
 ٥٤۹٬۸۳٦٬٦۳۳  ۲۱٬۱۷۸٬۲۳۱ ۲۱ خالل السنة

مالية قيد من موجودات مؤهلة ضمن مشاريع رأسإطفاء تكلفة معاملة مرسملة كجزء 
 ۲۹٬٤٦٤٬۸۳٤  ۲٬۰۹٤٬۱۸٤ ۱۱-۳۸،  ۲۱ التنفيذ خالل السنة

 ۲٬۳۳۲٬۷۰٥٬۰۸۷  ۲٬٤۲٤٬٦۳٦٬۳۲۹  المجموع

 صافيبال، أُخرىمصاریف  /) إیرادات( -۱٦
 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ إيضاحات 

 -  (۱۰٬۱۷۹٬۷٤۳) 1-39 صص إغالق المناجمعلقة بمختسوية مت
 ٤٬٥۲٤٬۹۱۸  - 2-43 زيادة / )إنخفاض( في مخصص لصندوق البحوث والتطوير
 ٤٬٥۲٤٬۹۱۸  - 2-43 زيادة / )إنخفاض( في مخصص لصندوق التنمية اإلجتماعية

 (۳٬۰۲۷٬۳۹۱)  (٦٬٥۰۱٬۰۱۳) 1-1-49 )مكاسب( / خسائر فرق سعر الصرف
 ۹٬٤۰۲٬۹۰۹  (٤٦٬۸۷٥٬۰۰۰)  لبة )مستحقة القبض( / مستحقة الدفع في قضية قانونية ألحد المقاولينونية لمطاتسوية قان

 ۱٬۹٦۷٬۸۱۰  -  تعديل سعر أمر شراء
 (۸٬٤۷۹٬٦۸٤)  (۱٬٤٦٥٬٦٦۳)  مكاسب من توريد الكهرباء إلى الهيئة العامة للموانئ والهيئة الملكية للجبيل وينبع

 (٥٬٥۸۷٬۸۷۰)  (۲۲٬۳٦۸٬۸۳۱)  أخرى، صافي

 ۳٬۳۲٥٬٦۱۰  (۸۷٬۳۹۰٬۲٥۰) 2-7 المجموع
     



                                                                                                                                                         
  )معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )السعودية مالم يذكر خالف ذلك جميع المبالغ بالرياالت(

 ٦۱ 

 ربحیة السھم العادي(خسارة) /  -۱۷

 للسنة المنتھية في  للسنة المنتھیة في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاح 

 ۱٬۸٤۷٬۹۱۷٬۰۸۰  (۷۳۹٬٤٦۳٬۹۳۸)  حملة األسهم العادية للشركة األم)الخسارة( / الربح العائد إلى 

حساب ربحية السهم األساسية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام في 
 ۱٬۱٦۸٬٤۷۸٬۲٦۱  ۱٬۱۷۸٬۳٤۸٬۲٥۳ ۳۳ والمخفضة

 ۱٫٥۸  (۰٫٦۲)  )خسارة( / ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي من العمليات المستمرة
     

على  حملة األسهم العادية للشركة األم إلىالعائد الربح  )الخسارة( / بقسمةللسهم العادي والمخفضة  يةساسسهم األربحية ال )خسارة( / حتسابيتم إ
 .(33)إيضاح  السنة خالل المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٦۲ 

 ممتلكات تعدين  -18

  ------------------------------------------------------------------------------مناجم عاملة  -----------------------------------------------------------------------------------    

 إيضاحات 
موجودات 

 مناجم تحت اإلنشاء اإلستكشاف والتقييم

المصانع الثابتة 
ومرافق ترشيح 

 *الخام
البنية التحتية / مباني 

 *أخرى *ت الثقيلةعداالم األعمال المدنية للمناجم 

مخصص إغالق 
وإعادة تأهيل 

 المناجم
موجودات 

 نشاط اإلزالة

مشاريع تعدين 
رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

             التكلفة

 ۱۱٬٤٦٤٬۰٦٤٬۷۳۹ ٤۸۱٬۰۰۸٬۲۸۷ ۱۹۲٬٤٤٤٬۱۳۱ ۲۱۱٬٤۰۰٬۹٥٦ ٤۰۸٬۹٥۹٬٦٦٤ ۳۷۲٬٦۲۰٬۰۷۹ ٥۰۱٬۰۷٥٬۲٤۹ ۱٬۹۳۸٬۱٥٤٬۷٥۲ ٤٬۷۱۹٬٥۸۳٬٦٦۹ ۲٬۳۳۱٬۹٤۱٬۸٦۱ ۳۰٦٬۸۷٦٬۰۹۱  2018يناير  1

 ۲۷٥٬۱٤٥٬۸۲۹ ۱٦۸٬۰٥٤٬۲۷٤ ٦۰٬٦۲۸٬۰۳٦ - - - - - ٦٬۷۱٤٬۰۳۰ ۱۳٬۰۹۹٬۸۰۷ ۲٦٬٦٤۹٬٦۸۲  خالل السنة إضافات

 - (۸۰٬٦۷۲٬۳٦۹) - - ٤٤٬۱٥٦٬۱۱۲ ۱۹٬۲۸۸٬۳٦۰ ۹۷٦٬۱۲۱٬۱۳۳ ۹۸٬۳٥٤٬٦۷۷ ۱٬۲۸۷٬۷۹۳٬۷٥٥ (۲٬۳٤٥٬۰٤۱٬٦٦۸) -  التعدينتحويل بين ممتلكات 

 (۱۸٬٥۷۹٬۱٥٦) (۱۸٬٥۷۹٬۱٥٦) - - - - - - - - - ۱۳ إنخفاض في القيمة خالل السنة
محول )إلى( / من ممتلكات ومصانع 

 (۲۳٬٥۳۷٬٦۳٤) - - - ۱۹٬۰۰٤٬۱۷٦ ٥٬۷٦۱٬۷۲۰ (٤۷٬۹۸۹٬٥٦٤) ۲٬۳۰۷٬۹۲۷ (۲٬٦۲۱٬۸۹۳) - - ۱۹ ومعدات
محول )إلى( / من مشاريع رأسمالية قيد 

 ۱٬۲٥۸٬٥۱۹٬٤٥٦ ۸٥٬۰٦۷٬٤۷۹ ۸٥٬۳۷۳٬٦٤۸ - ٦٬۱۲٦٬٤٦٦ ۳٬۳٦٥٬٦۳٦ ۳٦۷٬۰٥٤٬۳۰٥ ۲۱۳٬٥۸۱٬۱٦۸ ٥۰۰٬۹۸۳٬۰۷٤ - (۳٬۰۳۲٬۳۲۰) ۲۱ التنفيذ
 تأهيلمخصص إغالق وإعادة زيادة في 

 المناجم

۳۹-۲  ،
۳۹-۳ - - - - - - - ۷۳٬٤۰٦٬٤۹۷ - - ۷۳٬٤۰٦٬٤۹۷ 

 ۱۳٬۰۲۹٬۰۱۹٬۷۳۱ ٦۳٤٬۸۷۸٬٥۱٥ ۳۳۸٬٤٤٥٬۸۱٥ ۲۸٤٬۸۰۷٬٤٥۳ ٤۷۸٬۲٤٦٬٤۱۸ ٤۰۱٬۰۳٥٬۷۹٥ ۱٬۷۹٦٬۲٦۱٬۱۲۳ ۲٬۲٥۲٬۳۹۸٬٥۲٤ ٦٬٥۱۲٬٤٥۲٬٦۳٥ - ۳۳۰٬٤۹۳٬٤٥۳  2018ديسمبر  31

بالمعيار تسوية متعلقة  - 2019يناير  1

             (:16الدولي للتقرير المالي رقم )
إعادة تصنيف إلى حق إستخدام 

 األصول

۲۰ - - (۷۷٬۳۸٦٬٥۰٦) - - (۳۷٬۹۹۲٬۳۲۰) (۱٤٬٤۹٥٬۲۱۰) - - - (۱۲۹٬۸۷٤٬۰۳٦) 

 ۱۲٬۸۹۹٬۱٤٥٬٦۹٥ ٦۳٤٬۸۷۸٬٥۱٥ ۳۳۸٬٤٤٥٬۸۱٥ ۲۸٤٬۸۰۷٬٤٥۳ ٤٦۳٬۷٥۱٬۲۰۸ ۳٦۳٬۰٤۳٬٤۷٥ ۱٬۷۹٦٬۲٦۱٬۱۲۳ ۲٬۲٥۲٬۳۹۸٬٥۲٤ ٦٬٤۳٥٬۰٦٦٬۱۲۹ - ۳۳۰٬٤۹۳٬٤٥۳  مجموع فرعي

 ۸۱۹٬٥۳۲٬۰۲۲ ٥۹٤٬۱٦٥٬٥۰٥ ۱۳۱٬۷۷٤٬٦۱۳ -  - - - ۱۳٬۸۳۳٬۰۰۹ - ۷۹٬۷٥۸٬۸۹٥  خالل السنة إضافات

 - (۳۷۹٬۱٦۰٬۷٥٦)  - ۱۳٬۷۳٤٬۹۱۱ ۱۷٬٥۰۱٬٤۰۲ ۲۳٬۳۰۱٬٥۸٥ ۱٥۸٬۷۲٥٬٦۰٦ ۳۳۹٬۱٦۲٬۲۳۲ - (۱۷۳٬۲٦٤٬۹۸۰)  كات التعدينين ممتلتحويل ب

 (۳۳٬٤٤٥٬٦٦۰) (۲۰٬۸٤۰٬۸۳۲) - - - - - - - - (۱۲٬٦۰٤٬۸۲۸) ۱۳ إنخفاض في القيمة خالل السنة
مخصص إغالق وإعادة تأهيل زيادة في 

 المناجم

۳۹-۲  ،
۳۹-٥ - - - - - - - ٤۳٬۱٦۸٬٥۰۰ - - ٥۳٬۱٦۸٬٥۰۰ 

 (۱٬۰۹۹٬۰۹۷) - - - (۱٬۰۹۹٬۰۹۷) - - - - - -  تسويات

 ۱۳٬۷۳۷٬۳۰۱٬٤٦۰ ۸۲۹٬۰٤۲٬٤۳۲ ٤۷۰٬۲۲۰٬٤۲۸ ۳۳۷٬۹۷٥٬۹٥۳ ٤۷٦٬۳۸۷٬۰۲۲ ۳۸۰٬٥٤٤٬۸۷۷ ۱٬۸۱۹٬٥٦۲٬۷۰۸ ۲٬٤۱۱٬۱۲٤٬۱۳۰ ٦٬۷۸۸٬۰٦۱٬۳۷۰ - ۲۲٤٬۳۸۲٬٥٤۰  2019ديسمبر  31



                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٦۳ 

 )تتمة(ممتلكات تعدين  -18

  ------------------------------------------------------------------------------مناجم عاملة  -----------------------------------------------------------------------------------    

 إيضاحات 
موجودات 

 مناجم تحت اإلنشاء اإلستكشاف والتقييم

المصانع الثابتة 
 ومرافق ترشيح

 *الخام
البنية التحتية / 
 *أخرى *المعدات الثقيلة األعمال المدنية مباني للمناجم 

إغالق مخصص 
وإعادة تأهيل 

 المناجم
موجودات 

 نشاط اإلزالة

مشاريع تعدين 
رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

 إستهالك متراكم
            

 ۲٬۳٦٦٬۰۳۱٬۲۹۲ - ۳۱٬٤۹۸٬٤۰٦ ٥۳٬٦۸۳٬٤۷۱ ۱۸۰٬۰٥٥٬۰۱۸ ۱۲۹٬۱۲۲٬٦۸۷ ٤۰٬٦۲۲٬۱۹٤ ٥٤۹٬۸۲۳٬۲٤٤ ۱٬۳۸۱٬۲۲٦٬۲۷۲ - -  2018يناير  1

 ٦۲٦٬۳۸۱٬۸۲۹ - ٤۱٬٦٥۳٬۷٦۳ ۹٬۲۷٥٬۱٥۳ ٥۱٬۰۱٦٬۲۲۰ ٤۸٬۷۲٥٬۰٥٥ ۱۷٬۹٥۷٬۷۸۲ ۱٤٥٬۱۱۷٬۱۱٤ ۳۱۲٬٦۳٦٬۷٤۲ - - ۱-۱۸ المحمل للسنة
ممتلكات ومصانع  ( / منإلى)محول 

 (۸٬٤۳٦٬۲٤٤) - - - ٥٬۲۱۱٬۸۰۸ ٦٬٥۷۱٬٥۷٤ (۱۷٬۸۱۸٬۲٦۲) ۲٬٥۱۳٬٦۳۷ (٤٬۹۱٥٬۰۰۱) - - ۱۹ ومعدات

 2018ديسمبر  31
 

- - ۱٬٦۸۸٬۹٤۸٬۰۱۳ ٦۹۷٬٤٥۳٬۹۹٤ ٥۰٬۷٦۱٬۷۱٤ ۱۸٤٬٤۱۹٬۳۱٦ ۲۳٦٬۲۸۳٬۰٦ ٤٦۲٬۹٥۸٬٦۲٤ ۷۳٬۱٥۲٬۱٦۹ - ۲٬۹۸۳٬۹۷٦٬۸۷۷ 
تسوية متعلقة بالمعيار  - 2019يناير  1

             (:16الدولي للتقرير المالي رقم )

 (۱۰۲٬۹۸٤٬۰۳۳) - - - (۹٬٦۰۱٬٤۱۹) (۲٤٬٥۸۷٬۹۸٤) - - (٦۸٬۷۹٤٬٦۳۰) - - ۲۰ إعادة تصنيف إلى حق إستخدام األصول

 ۲٬۸۸۰٬۹۹۲٬۸٤٤ - ۷۳٬۱٥۲٬۱٦۹ ٦۲٬۹٥۸٬٦۲٤ ۲۲٦٬٦۸۱٬٦۲۷ ۱٥۹٬۸۳۱٬۳۳۲ ٤۰٬۷٦۱٬۷۱٤ ٦۹۷٬٤٥۳٬۹۹٥ ۱٬٦۲۰٬۱٥۳٬۳۸۳ - -  مجموع فرعي

 ۸۱۲٬۰۷۷٬۸۸۲ - ۸۷٬٤۳۷٬۸٤۸ ۱۰٬٤۷٤٬۹٤۹ ٤٥٬۱۸٤٬۳٤۲ ٤۲٬۸٤۹٬٤۷۲ ۷۲٬٦۰۹٬۰۱۹ ۱٥٥٬۷۳۸٬۱۰٦ ۳۹۷٬۷۸٤٬۱٤٦ - - ۱-۱۸ المحمل للسنة

 (۱٬۰۹۹٬۰۹۷) - - - (۱٬۰۹۹٬۰۹۷) - - - - - -  تسويات

 2019ديسمبر  31
 

- - ۲٬۰۱۷٬۹۳۷٬٥۲۹ ۸٥۳٬۱۹۲٬۱۰۱ ۱۱۳٬۳۷۰٬۷۳۳ ۲۰۲٬٦۸۰٬۸۰٤ ۲۷۰٬۷٦٦٬۸۷۲ ۷۳٬٤۳۳٬٥۷۳ ۱٦۰٬٥۹۰٬۰۱۷ - ۳٬٦۹۱٬۹۷۱٬٦۲۹ 

 صافي القيمة الدفترية كما في
 

           

 ۱۰٬۰٤٥٬۰٤۲٬۸٥٤ ٦۳٤٬۸۷۸٬٥۱٥ ۲٦٥٬۲۹۳٬٦٤٦ ۲۲۱٬۸٤۸٬۸۲۹ ۲٤۱٬۹٦۳٬۳۷۲ ۲۱٦٬٦۱٦٬٤۷۹ ۱٬۷٥٥٬٤۹۹٬٤۰۹ ۱٬٥٥٤٬۹٤٤٬٥۲۹ ٤٬۸۲۳٬٥۰٤٬٦۲۲ - ۳۳۰٬٤۹۳٬٤٥۳ ۲-۷ 2018ديسمبر  31

 ۱۰٬۰٤٥٬۳۲۹٬۸۳۱ ۸۲۹٬۰٤۲٬٤۳۲ ۳۰۹٬٦۳۰٬٤۱۱ ۲٦٤٬٥٤۲٬۳۸۰ ۲۰٥٬٦۲۰٬۱٥۰ ۱۷۷٬۸٦٤٬۰۷۳ ۱٬۷۰٦٬۱۹۱٬۹۷٥ ۱٬٥٥۷٬۹۳۲٬۰۲۹ ٤٬۷۷۰٬۱۲۳٬۸٤۱ - ۲۲٤٬۳۸۲٬٥٤۰ ۲-۷ 2019ديسمبر  31

إيجار تمويلي.مصانع ومعدات مقتناة كجزء من عقد  2018ديسمبر  31كما في  ينتشمل ممتلكات التعد* 



                                                                                                                                                   
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ة فی إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھی
 )ميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكج(

 ٦٤ 

 )تتمة( ممتلكات تعدين -18
 بالتكلفة األولي ثباتاإل

 والتقييم افاإلستكش موجودات
دما يكون عن "ممتلكات تعدينـ "لوالتى تُعتبر تصنيف فرعي  "اإلنشاءمناجم تحت " إلى "التقييماإلستكشاف و موجودات"يتم تحويل المصروفات من 
 .لهذا التطوير لى الموافقات المطلوبةوتم الحصول ع ُمْمتَلَكاتلليؤيد التطوير المستقبلي  العمل المنجز حتى تاريخه

 اإلنشاءتحت  مناجم
قال تتم رسملة جميع المصروفات  مناجمإكمال منشآت البنية التحتية في " وأوالتركيب  اإلنشاءستكشاف والتقييم على إلا موجوداتة لعملية تحويل الحِّ

 ا  جزء لذي تعتبر فيهإلى الحد امصروفات التطوير صافية من المتحصالت من مبيعات الخام المستخرج خالل مرحلة التطوير تكون ". اإلنشاءتحت 
 من عملية تطوير المنجم. يا  أساس

ي منتج من بيع أ ة من المتحصالت المستلمةكانت تعمل حسب المطلوب صافي إذااألصول لتحديد ما  إختباريتم رسملة أية تكاليف متكبدة خالل مرحلة 
عند . الموحدةوالدخل الشامل اآلخر  سارةفي قائمة الربح أو الخ تبارخف اإلتحصالت عن تكاليمفرق زيادة الأي . يتم تسجيل ختبارخالل اإل هإنتاجيتم 

ممتلكات  تصنيف فرعي من " "مناجم منتجة" والذي يعتبر كذلك إلى" اإلنشاءجم تحت افي "من المُضمنة الموجوداتكافة يتم تحويل ، نتاجبدء اإل
 ".تعدين

 مناجمالوإعادة تأهيل  إغالقمخصص 
 صلية التالية:الحالة األ إلىالموقع  إعادةنشطة أ مناجمالتأهيل  إعادةو إغالقمخصص يتضمن 

 ،تفكيك وإزالة الهياكل •

 ،السدودتفكيك المناجم وتأهيل  إعادة •

 ،التشغيلتفكيك منشآت  •

 ،المصانع ومواقع النفايات إغالق •

 .ةالمناطق المتأثروإحياء صالح ستإالحالة األصلية و إلى إعادة •

يتم رسملة ، لتزامعند اإلعتراف األولي باإلالبيئة األرضية في موقع عمليات المنجم. عندما يتم تغيير تم تركيب األصل أو يعندما  لتزاماإل ينشأ عادة
 المنجم. إنشاء الحالية للتكاليف المقدرة بزيادة القيمة الدفترية ألصول المناجم المعنية طالما تم تكبدها كنتيجة من تطوير/القيمة 

 العاملةالمناجم 
د الممتلكات بنو إظهارأو" الممتلكات والمصانع والمعدات". يتم  ،"تعدين"ممتلكات  إلىيتم تحويل األصول " اإلنشاء"منجم تحت كتمال مرحلة إ عند

 القيمة.في  نخفاضاإلوخسائر المتراكم  ستهالكاإلبعد خصم المناجم المنتجة بالتكلفة والمصانع والمعدات و

وتكاليف  التأهيل إعادة لتزامإل والتقدير المبدئي تتعلق ببدء تشغيل األصلوأية تكاليف  اإلنشاءعر شراء األصل أو تكلفة تشمل التكلفة األولية لألصل س
ألي القيمة العادلة مجموع المبلغ المدفوع و اإلنشاءالمؤهلة. يمثل سعر الشراء أو تكلفة  بالموجودات ذات الصلة )حيثما كان ذلك مناسبا ( اإلقتراض
 للحصول على األصل. مستلمتعويض 

  ل نشاط اإلزالةأص
من عملياتها  نتاجاإلوالتطوير  مرحلتي( خالل إزالة شوائب) الطبقة الصخرية أو الترابية زالةتتكبد المجموعة تكاليف إكجزء من عملياتها التعدينية، 

 إنشاء)إزالة خالل مرحلة التطوير( تتم رسملتها كجزء من تكلفة  نتاجاإلالتشغيلية. تكاليف اإلزالة المتكبدة خالل مرحلة تطوير المنجم قبل بدء مرحلة 
 ختباريتم اإل. تتوقف عملية رسملة تكلفة اإلزالة خالل التطوير عندما نتاجإلاطريقة وحدات  إستخدامبالمنجم  ها على عمرطفاؤفيما بعد إ يتموالمنجم 

 ب من قبل اإلدارة.المطلو ستخدامويكون جاهزا  لإلالمكون  / لمنجمالتدريجي ل

في تشكيل نوعين من ( سبب نتاجإزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلللمنجم السطحي ) نتاجاإلزالة خالل مرحلة اإل أنشطة تٌعتبر عادة
 المنافع:

 المخزون، أو إنتاج •

المخزون عندما تتحقق  إنتاجية كجزء من تكلفة نتاجزالة اإلتتم المحاسبة عن تكلفة اإلفي المستقبل.  الذي سيتم تعدينه الخام إلىتحسين الوصول  •
زالة" عندما تتحقق المنافع اإل ل نشاطأصالتكلفة كموجودات غير متداولة يشار اليها كـ"  إثبات. يتم خالل الفترة المنافع في شكل مخزون منتج

 .مستقبلالفي  الخام المتوقع تعدينه إلىول أفضل على شكل وص

 منجم، ويتم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي والذي يمثل أصلأصل قائم،  علىن يأو تحس / لـ ةاإلزالة كإضاف نشاطل ن أصتتم المحاسبة ع
يتم مراجعتها والتي المولدة للنقد ذات الصلة  / الوحدات في الوحدة ستثماراإل إجماليتشكل جزء من " والتى ممتلكات تعدينكجزء من " الموحدة

 سترداد.ة الدفترية قد تكون غير قابلة لإلروف أن القيمفي الظ اتأو التغير ر األحداثي القيمة عندما تُشيف نخفاضلإل

الخام التى أمكن الوصول اليها نتيجة  إحتياطيعلى عمر المكون المحدد من  نتاجإلاطريقة وحدات  إستخداماإلزالة فيما بعد ب نشاطل أص إستهالكيتم 
لتحديد العمر المستفاد منه للمكون  ةوالمحتمل ةالمؤكد اتيحتياطتكون من اإلتي تيا  والإقتصاد لإلسترداد ةالقابل اتيحتياطاإل خدامإستيتم اإلزالة.  لنشاط

 في القيمة. إنخفاضأي خسائر و ستهالكمنها اإل بالتكلفة مطروحا   ل نشاط اإلزالةأص إظهاريتم الخام.  إحتياطيالمحدد من 



                                                                                                                                                   
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھی
 )ميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكج(

 ٦٥ 

 تمة(ممتلكات تعدين )ت -18
 مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ

تتم المحاسبة من الممارسات الصناعية للمناجم المنتجة الشروع في مشاريع رئيسية ذات طبيعة رأسمالية لتحسين أو تطوير للعمليات المتتابعة القائمة و
ح جاهزة لإلستخدام، ومن ويلها بالتكلفة إلى المناجم المنتجة وتصبعنها "كمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ" حتى يتم اكتمالها للغرض المقصود منها ويتم تح

 هذه النقطة فصاعدا  يبدأ اإلستنفاذ.

 في القيمة نخفاضاإلو ستهالكاإل

 اإلستكشاف والتقييم  موجودات
 (.6)ولي للتقرير المالي المعيار الدالقيمة حسب في  نخفاضسنويا  لإل هاميتقي موجودات اإلستكشاف والتقييم ولكنه يتم إستهالكال يتم 

 اإلنشاء تحتمناجم 
لمنجم ابدء والذي يتضح من  المعدة من أجله ستخداموتصبح هذه األصول متاحة لإل عملية اإلنشاء" حتى إكتمال اإلنشاء تحت"مناجم  إستهالكاليتم 
 التجاري. نتاجلإلرسميا  

  اإلزالة  نشاطل أصو العاملةناجم والمالمناجم  تأهيل إعادةو إغالقمخصص 
 في نخفاضها لإلإختبارويتم  طريقة منتظمةاإلزالة ب نشاط وموجوداتالمناجم والمناجم المنتجة تأهيل  إعادةو إغالقالقيمة الدفترية لمخصص  إستنفاذيتم 

 في القيمة. نخفاضالقيمة سنويا  وعند تحديد مؤشرات اإل

 التنفيذ قيدرأسمالية تعدين  مشاريع
 إختبارللغرض المعدة من أجله. يتم سنويا   متاحة الموجوداتوتصبح  اإلنشاءأعمال  من نتهاءاإلك حتى يتم ال تستهل التنفيذ قيدسمالية رأالالتعدين  مشاريع
 في القيمة. نخفاضالقيمة وعند تحديد مؤشرات اإل في نخفاضلإل التنفيذ قيدرأسمالية التعدين المشاريع 

 :للسنة المحمل ستهالكتوزيع اإل 18-1

 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

  كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
  

 

 ٦۲٥٬۸٤۲٬٤۱٤  ۸۱۲٬۰۷۷٬۸۸۲ ۹ تكلفة المبيعات

 ۳۹۲٬۸۳۰  - ۱۱ مصاريف عمومية وإدارية 

 ۱٤٦٬٥۸٥  - ۱۲ مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 ٦۲٦٬۳۸۱٬۸۲۹  ۸۱۲٬۰۷۷٬۸۸۲ ۱۸ المجموع

 كضمانمرهونة ممتلكات تعدين  18-2
 5.243.258.431: 2018ديسمبر  31) 2019 ديسمبر 31لاير سعودي كما في  4,951,673,769 في قيمتها الدفتريةاص ممتلكات تعدينتم رهن 

 .(12-38)إيضاح  التمويل الموحدة الشروط إتفاقياتبموجب  للمقرضينكضمان  لاير سعودي(



                                                                                                                                                                                                                               
 (عادنم) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٦٦ 

 معداتمتلكات ومصانع وم  -19

 موجودات غير تعدينية  

 المجموع سيارات ثاث وتركيباتأ معدات مكتبية مصانع معدات أخرى معدات ثقيلة مباني أعمال مدنية أراضي اتإيضاح 

            التكلفة

 ٥٤٬۱٥۷٬٥۸٦٬۸۹۸ ٤٤٬۸۰۰٬٦۹٤ ٦۷٬۰٤۲٬۸٦٦ ۸۳٬۱۲۷٬۹۲۰ ۳۳٬٤۳۹٬۷٤۷٬۷٦۲ ۲٬٤۸۷٬۹٦۷٬٦۷٥ ۱٦۱٬۰۸۸٬۱۷۹ ۱۲٬٥۲٥٬۸۲۲٬٦٥۸ ٥٬۲۸٦٬٤۳۹٬۱٤٤ ٦۱٬٥٥۰٬۰۰۰  2018يناير  1

 ۲۷۸٬۷۷٤٬۳٥۹ - - - ۲۷۸٬۷۷٤٬۳٥۹ - - - - -  السنةخالل  ةإضاف

 ۲۳٬٥۳۷٬٦۳٤ (۷۸۰٬۰۲۷) ٤۲۲٬٥۰٥ ۳۳۰٬۰۷٥ ۱٤٬٥٥۹٬۰۷٦ (۱۲٬۹۱۳٬۳٥۸) (۱٬۷۳٦٬۱۲۹) ۳۹۱٬۱۱٥ ۲۳٬۲٦٤٬۳۷۷ - ۱۸ محول من / )إلى( ممتلكات تعدين 
 التنفيذ قيدرأسمالية  اريعمشمحَول من 

 ۲٤٬۳۱۰٬۲۲٥٬۹۹٥ ۱٤۰٬٦٦۰ ۱۹٬۸۰۹٬۹٥٦ ۳٬۱٤۷٬۱۰۸ ۱۲٬٤۱۸٬۸۲۷٬۰٤٥ ٥٤۲٬٥۲٦٬۳۳٤ ۹۳۰٬۹۸٦٬٤۳۳ ۳٬۸٥۹٬۷۷٤٬۳۸٦ ٦٬٥۳٥٬۰۱٤٬۰۷۳ - ۲۱ خالل السنة

 (۱۸٥٬۳٤٤٬٤٦۸) - - - - (۱۸٥٬۳٤٤٬٤٦۸) - - - -  السنة شطب خالل

 (٦٬٤۷٥٬۰۰۰) - (۸٥۰٬۰۰۰) - - - - (٥٬٦۲٥٬۰۰۰) - -  اتتسوي

 ۷۸٬٥۷۸٬۳۰٥٬٤۱۸ ٤٤٬۱٦۱٬۳۲۷ ۸٦٬٤۲٥٬۳۲۷ ۸٦٬٦۰٥٬۱۰۳ ٤٦٬۱٥۱٬۹۰۸٬۲٤۲ ۲٬۸۳۲٬۲۳٦٬۱۸۳ ۱٬۰۹۰٬۳۳۸٬٤۸۳ ۱٦٬۳۸۰٬۳٦۳٬۱٥۹ ۱۱٬۸٤٤٬۷۱۷٬٥۹٤ ٦۱٬٥٥۰٬۰۰۰  2018ديسمبر  31

 ۱۷٥٬۰۰۰٬٦۷۳ ۳٬٤٥۳٬٦۷۹ ۹۱٥٬۹٦۸ ۲٬٥۸۰٬۹٦۰ ۱۷٬۷۳۲٬٥۸۷ ٥۷۳٬٦۱٥ - ۱٤۹٬۷٤۳٬۸٦٤ - - ٥ إضافات من خالل تجميع األعمال

 ۱۷٤٬٤۷۳٬٤۲۰ ۱٬۲٤۷٬۲۲٤ ٥۹۰٬٤۹٤ ٦۳۳٬٦٤۱ ۱٤۱٬۱۹٥٬۳٦۸ ۹٥۰٬٤۰۸ - ۲۹٬۸٥٦٬۲۸٥ - -  السنةخالل  فةإضا
 التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعمحَول من 

 ۱٬۲٤۲٬۳۷٤٬۳٤٤ - ۲٬٤۹٤٬۹۹۱ ۱۲٬۲٦٥٬٦۰٥ ۷۷۰٬۳۱٦٬۹۳۸ ۲۳٤٬۹۰٥٬۲٤۲ - ٤۹٬٥۰۰٬۸۲۲ ۱۷۲٬۸۹۰٬۷٤٦ - ۲۱ خالل السنة

 (۲۲۹٬۱۷۸٬۲۲۳) - - - - (۲۲۹٬۱۷۸٬۲۲۳) - - - -  السنة خاللشطب 

 (۲٦۷٬۹۰٥) - - (۲٦۷٬۹۰٥) - - - - - -  اتتسوي

 ۷۹٬۹٤۰٬۷۰۷٬۷۲۷ ٤۸٬۸٦۲٬۲۳۰ ۹۰٬٤۲٦٬۷۸۰ ۱۰۱٬۸۱۷٬٤۰٤ ٤۷٬۰۸۱٬۱٥۳٬۱۳٥ ۲٬۸۳۹٬٤۸۷٬۲۲٥ ۱٬۰۹۰٬۳۳۸٬٤۸۳ ۱٦٬٦۰۹٬٤٦٤٬۱۳۰ ۱۲٬۰۱۷٬٦۰۸٬۳٤۰ ٦۱٬٥٥۰٬۰۰۰  2019ديسمبر  31

   
 

       
 



                                                                                                                                                                                                                               
 (عادنم) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ٦۷ 

 معدات )تتمة(ممتلكات ومصانع و -19

 
 

 موجودات غير تعدينية

 المجموع سيارات أثاث وتركيبات معدات مكتبية مصانع معدات أخرى معدات ثقيلة مباني أعمال مدنية أراضي إيضاحات 

            اإلستهالك المتراكم

 ۹٬۷۰٦٬٦٥٤٬۱۱۰ ۳٦٬۷۸۲٬٥۳۷ ٥۸٬۱۷۰٬۲۱۱ ٤۹٬۲٦٦٬۰٦۲ ٦٬۹۲٦٬۳۹۱٬۲۲۰ ۸٥۹٬٥٤۸٬۷۸۲ ٦۰٬۳۲٥٬٤٦٦ ۱٬۰۷۹٬۲۲۳٬۹۷۱ ٦۳٦٬۹٤٥٬۸٦۱ -  2018يناير  1

 ۸٬٤۳٦٬۲٤٤ (٦۱٤٬٥٥۸) ٤۲۲٬٥۰٥ ۲۹٤٬۱٤۹ ۱۰٬۳٥٤٬٤۱٥ (۱۱٬٦٤۷٬۷٥۳) (۱٬۷۳٦٬۱۲۹) (۱٥٤٬۷۱٤) ۱۱٬٥۱۸٬۳۲۹ - ۱۸ محول من / )إلى( ممتلكات تعدين

 ۲٬٥٦۸٬۹۷۸٬۹٦۳ ٦٬٤٥۷٬۱۹۸ ۲٬۲۷٥٬٥۸۸ ۸٬٥٦٤٬۳۷۹ ۱٬٦٦۳٬۷۱٦٬٦۳٤ ۳۱۰٬۸۸۸٬۳٥٤ ۱۳٬۸۹۸٬۰۷۰ ۳۷۳٬۸۸٤٬٤٦۱ ۱۸۹٬۲۹٤٬۲۷۹ - ۱-۱۹ للسنة المحمل

 (۱۸٥٬۳٤٤٬٤٦۸) - - - - (۱۸٥٬۳٤٤٬٤٦۸) - - - -  السنةخالل  شطب

 (۲٬۷۷۲٬٥۷٥) - (۸٥۰٬۰۰۰) - - - - (۱٬۹۲۲٬٥۷٥) - -  تسوية

 ۱۲٬۰۹٥٬۹٥۲٬۲۷٤ ٤۲٬٦۲٥٬۱۷۷ ٦۰٬۰۱۸٬۳۰٤ ٥۸٬۱۲٤٬٥۹۰ ۸٬٦۰۰٬٤٦۲٬۲٦۹ ۹۷۳٬٤٤٤٬۹۱٥ ۷۲٬٤۸۷٬٤۰۷ ۱٬٤٥۱٬۰۳۱٬۱٤۳ ۸۳۷٬۷٥۸٬٤٦۹ -  2018ديسمبر  31

 ۳٬٥۷۷٬۷٦۲٬۹۲٥ ۱٬۳۷٦٬۹۲۱ ٦٬۲۲۳٬۲٤۲ ۸٬۷۰۰٬۸۹۹ ۲٬۳۰۳٬۰۰۲٬۹۱۲ ۳۳٥٬۹۱٦٬۹۹۳ ۷۸٬۳۱٤٬۱۸۹ ٤٦۸٬٦۷٦٬٥٥۱ ۳۷٥٬٥٥۱٬۲۱۸ - ۱-۱۹ للسنة المحمل

 (۲۲۹٬۱۷۸٬۲۲۳) - - - - (۲۲۹٬۱۷۸٬۲۲۳) - - - -  السنةخالل  شطب

 (۲٦۷٬۹۰٥) - - (۲٦۷٬۹۰٥) - - - - - -  تسوية

 ۱٥٬٤٤٤٬۲٦۹٬۰۷۱ ٤٤٬۰۰۲٬۰۹۸ ٦٦٬۲٤۱٬٥٤٦ ٦٦٬٥٥۷٬٥۸٤ ۱۰٬۹۰۳٬٤٦٥٬۱۸۱ ۱٬۰۸۰٬۱۸۳٬٦۸٥ ۱٥۰٬۸۰۱٬٥۹٦ ۱٬۹۱۹٬۷۰۷٬٦۹٤ ۱٬۲۱۳٬۳۰۹٬٦۸۷ -  2019ديسمبر  31

            صافي القيمة الدفترية

 ٦٦٬٤۸۲٬۳٥۳٬۱٤٤ ۱٬٥۳٦٬۱٥۰ ۲٦٬٤۰۷٬۰۲۳ ۲۸٬٤۸۰٬٥۱۳ ۳۷٬٥٥۱٬٤٤٥٬۹۷۳ ۱٬۸٥۸٬۷۹۱٬۲٦۸ ۱٬۰۱۷٬۸٥۱٬۰۷٦ ۱٤٬۹۲۹٬۳۳۲٬۰۱٦ ۱۱٬۰۰٦٬۹٥۹٬۱۲٥ ٦۱٬٥٥۰٬۰۰۰ ۲-۷ 2018ديسمبر  31

 ٦٤٬٤۹٦٬٤۳۸٬٦٥٦ ٤٬۸٦۰٬۱۳۲ ۲٤٬۱۸٥٬۲۳٤ ۳٥٬۲٥۹٬۸۲۰ ۳٦٬۱۷۷٬٦۸۷٬۹٥٤ ۱٬۷٥۹٬۳۰۳٬٥٤۰ ۹۳۹٬٥۳٦٬۸۸۷ ۱٤٬٦۸۹٬۷٥٦٬٤۳٦ ۱۰٬۸۰٤٬۲۹۸٬٦٥۳ ٦۱٬٥٥۰٬۰۰۰ ۲-۷ 2019ديسمبر  31

   
 

        



                                                                                                                                            
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (مساھمة سعودیةشركة )
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھية في 

 )ذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم ي(

 ٦۸ 

 معدات )تتمة(ممتلكات ومصانع و  -19

  :للسنة المحمل ستهالكتوزيع اإل 19-1

 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 2018 ديسمبر 31  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ إیضاحات 

  كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
  

 

 ۲٬٤۹۱٬۰۲٥٬۷٦۱  ۳٬٥٤٤٬۲۸۷٬۳۹٦ ۹ تكلفة مبيعات

 ۳٤٬۳۳۹٬٥۹۳  ۳۰٬۷۲۸٬۲٤۱ ۱۱ وإدارية مصاريف عمومية 

 ۳٬۹۸٤٬٤۹۱  ۲٬۷٤۷٬۲۸۸ ۱۲ مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 ۲٬٥۲۹٬۳٤۹٬۸٤٥  ۳٬٥۷۷٬۷٦۲٬۹۲٥  مجموع فرعي

 ۳۹٬٦۲۹٬۱۱۸  - ۲۱ التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريع

 ۲٬٥٦۸٬۹۷۸٬۹٦۳  ۳٬٥۷۷٬۷٦۲٬۹۲٥ ۱۹ المجموع

 انمصانع المرهونة كضمممتلكات ومعدات و 19-2
: 2018ديسمبر  31) 2019 ديسمبر 31لاير سعودي كما في  27,277,743,656والمعدات والبالغ صافي قيمتها الدفترية  المصانعتم رهن الممتلكات و

  (.12-38مقرضين بموجب اتفاقية التمويل الموحدة الشروط )إيضاح للكضمان  لاير سعودي( 742.144.704.27

 وصفائح السيارات مصنع الدرفلةلات المولدة للنقد اإلنخفاض في القيمة للوحد 19-3
 مصنع الدرفلةاإلنخفاض في القيمة للوحدات المولدة للنقد ل

بسبب اإلنخفاض في القيمة المسجلة في  الشركة بإجراء تقييم لإلنخفاض في القيمة للوحدات المولدة للنقد لمصنع الدرفلةإدارة ، قامت 2019ديسمبر  31كما في 

تحليل التدفقات النقدية لتقييم اإلنخفاض في القيمة هي  اإلدارة. المنهجية التي تم إستخدامها من قبل سابقة والسنة األولى من العمليات التجاريةالسنوات ال

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل ما يلي: تشمل. المخصومة

 ،حتسابها بإستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية٪ سنويا  والتي تم إ310.معدل خصم ماقبل الضرائب بنسبة  •

 ،حتى يصل المصنع إلى طاقته التصميمية القصوى %4,83معدل نمو بنسبة  •

٪ والتي تم تقديرها بناءاَ على توقعات إستشاريين 0.4طريقة غوردون للنمو لحساب القيمة النهائية والتي تضمنت إفتراض معدل نمو بنسبة  تم إعتماد •

 رجيين للصناعة.خا

وجودات غير الملموسة للوحدات المنتجة إستنتجت اإلدارة إلى أن القيمة القابلة لإلسترداد للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، الممتلكات والمصانع والمعدات والم

لإلسترداد على خطة العمل  ةالقابل للقيمةهذا التقدير  إستندمليون لاير سعودي.  227للنقد لمصنع الدرفلة أعلى من القيمة الدفترية لهذه الموجودات بمبلغ 

والتكاليف للوحدات المولدة للنقد لمصنع الدرفلة )بما في ذلك حجم الخمسية المعتمدة. تضمن اإلحتساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل 

  لومنيوم.األالنتائج التاريخية وأيضا  مراجعة توقعات طرف ثالث لسوق  المبيعات واألسعار، تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية( وشمل مراجعة

 من الممكن أن تساوي قيمتها الدفترية فيما لو تم تغيير اإلفتراضات الرئيسية على النحو التالي:للوحدات المولدة للنقد لمصنع الدرفلة القيمة القابلة لإلسترداد 

 إلى  من  

 %۱۰٬٥۹  %۱۰٬۳۰  معدل الخصم

 %۳٬٥۳  %٤٬۰۰  معدل النمو

 %۳٬۲۳  %٤٬۸۳  نمو حتى يصل المصنع إلى طاقته التصميمية القصوىالمعدل 

تغير في فرضية مع بقاء جميع الفرضيات األخرى ثابتة. عمليا ، من غير المحتمل أن يحدث ذلك والتغيرات في بعض تحليل الحساسية أعاله على أساس 

 رابط.الفرضيات من الممكن أن يكون مت

القيمة  تجاوز سبب فيولم تحدد أي حاالت من الممكن أن تتاألخرى أخذت إدارة الشركة في اإلعتبار وقيمت بشكل معقول التغيرات في اإلفتراضات الرئيسية 

 الدفترية للوحدات المولدة للنقد لقيمتها القابلة لإلسترداد. 

 اراتاإلنخفاض في القيمة للوحدات المولدة للنقد لصفائح السي
بسبب اإلنخفاض في القيمة المسجلة  لصفائح السيارات في القيمة للوحدات المولدة للنقد الشركة بإجراء تقييم لإلنخفاضإدارة ، قامت 2019ديسمبر  31كما في 

تحليل التدفقات النقدية خفاض في القيمة هي لتقييم اإلن اإلدارةالمنهجية التي تم إستخدامها من قبل  في السنوات السابقة والسنة األولى من العمليات التجارية.

 الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل ما يلي:االفتراضات  تشمل. المخصومة

 ،٪ سنويا  والتي تم إحتسابها بإستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية310.معدل خصم ماقبل الضرائب بنسبة  •

٪ والتي تم تقديرها بناءاَ على توقعات إستشاريين 0.4ة النهائية والتي تضمنت إفتراض معدل نمو بنسبة تم إعتماد طريقة غوردون للنمو لحساب القيم •

 خارجيين للصناعة.



                                                                                                                                            
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (مساھمة سعودیةشركة )
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )ذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم ي(

 ٦۹ 

 وصفائح السيارات )تتمة( مصنع الدرفلةاإلنخفاض في القيمة للوحدات المولدة للنقد ل 19-3

أسمالية قيد التنفيذ، الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة للوحدات المنتجة إستنتجت اإلدارة إلى أن القيمة القابلة لإلسترداد للمشاريع الر

لإلسترداد على خطة العمل  ةالقابل للقيمةإستند هذا التقدير عودي. مليون لاير س 163أعلى من القيمة الدفترية لهذه الموجودات بمبلغ  لصفائح السياراتللنقد 

)بما في ذلك  لصفائح السياراتن اإلحتساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل والتكاليف للوحدات المولدة للنقد الخمسية المعتمدة. تضم

  .السيارات ألومنيوم ( وشمل مراجعة النتائج التاريخية وأيضا  مراجعة توقعات طرف ثالث لسوقحجم المبيعات واألسعار، تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية

 الرئيسية على النحو التالي: من الممكن أن تساوي قيمتها الدفترية فيما لو تم تغيير اإلفتراضات لصفائح السياراتالقيمة القابلة لإلسترداد للوحدات المولدة للنقد 

 إلى  من  

 %۱۱٬۳۰  %۱۰٬۳۰  معدل الخصم

 %۲٬٦٥  %٤٬۰۰  معدل النمو

في فرضية مع بقاء جميع الفرضيات األخرى ثابتة. عمليا ، من غير المحتمل أن يحدث ذلك والتغيرات في بعض تحليل الحساسية أعاله على أساس تغير 

 مترابط.الفرضيات من الممكن أن يكون 

القيمة  تجاوز يولم تحدد أي حاالت من الممكن أن تتسبب فاألخرى أخذت إدارة الشركة في اإلعتبار وقيمت بشكل معقول التغيرات في اإلفتراضات الرئيسية 

 الدفترية للوحدات المولدة للنقد لقيمتها القابلة لإلسترداد.

 في القيمة للوحدات المولدة للنقد لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات اإلنخفاض
بناءا  على الظروف ل للفوسفات، لشركة معادن وعد الشما، قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لإلنخفاض في القيمة للوحدات المولدة 2019ديسمبر  31كما في 

أي إنخفاض في القيمة. إستندت القيمة في اإلستخدام لموجودات شركة معادن وعد الشمال  اإلنخفاض في القيمةتقييم  لم ينتج عن .الضعيفة لسوق السلع

  دها من قبل اإلدارة.للفوسفات على تحليل التدفقات النقدية المخصومة والتي استخدمت أحدث خطة عمل خمسية والتي تم إعدا
  مايلي: ليلاالفتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التح تشمل
 ،٪ سنويا  والتي تم إحتسابها بإستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية.410معدل خصم ماقبل الضرائب بنسبة  •

٪ والتي تم تقديرها بناءاَ على توقعات إستشاريين 4,0معدل نمو بنسبة تم إعتماد طريقة غوردون للنمو لحساب القيمة النهائية والتي تضمنت إفتراض  •

 رجيين للصناعة.خا

لشركة معادن وعد الشمال  وممتلكات التعدينإستنتجت اإلدارة إلى أن القيمة القابلة لإلسترداد للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، الممتلكات والمصانع والمعدات 

لإلسترداد على خطة العمل الخمسية  ةالقابل للقيمةدير إستند هذا التقمليون لاير سعودي.  2,091لدفترية لهذه الموجودات بمبلغ أعلى من القيمة ا للفوسفات

)بما في ذلك حجم المبيعات لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات المعتمدة. تضمن اإلحتساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل والتكاليف 

 .النتائج التاريخيةسعار، تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية( وشمل مراجعة واأل

 نحو التالي:القيمة القابلة لإلسترداد للوحدات المولدة للنقد من الممكن أن تساوي قيمتها الدفترية فيما لو تم تغيير اإلفتراضات الرئيسية على ال

 إلى  من  

 %۱۰٬۸۹  %۱۰٬٤۰  معدل الخصم

 %۳٬۳٦  %٤٬۰۰  لنمومعدل ا

تغير في فرضية مع بقاء جميع الفرضيات األخرى ثابتة. عمليا ، من غير المحتمل أن يحدث ذلك والتغيرات في بعض تحليل الحساسية أعاله على أساس 

 الفرضيات من الممكن أن يكون مترابط.

الرئيسية األخرى ولم تحدد أي حاالت من الممكن أن تتسبب في تجاوز القيمة  أخذت إدارة الشركة في اإلعتبار وقيمت بشكل معقول التغيرات في اإلفتراضات

 الدفترية للوحدات المولدة للنقد لقيمتها القابلة لإلسترداد.



                                                                                                                                                                                                                                
        

 (معادن) سعودیةتعدین العربیة الشركة ال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۷۰ 

 حق إستخدام األصول -20

 المجموع السفن البنية التحتية أراضي سيارات مصانع معدات ثقيلة اتيضاحإ 

         التكلفة
تعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي تسوية م - 2019يناير  1

         (:16رقم )
 ۱۲۹٬۸۷٤٬۰۳٦ - - - ۱٤٬٤۹٥٬۲۱۰ ۷۷٬۳۸٦٬٥۰٦ ۳۷٬۹۹۲٬۳۲۰ ۱۸ إعادة تصنيف من ممتلكات تعدين

 ۲۹۷٬۸۷٦٬۳۹۰ - ۲۹۷٬۸۷٦٬۳۹۰ - - - - ۲۲ إعادة تصنيف من الموجودات غير الملموسة
 ۱٬۲۹۲٬٤۸۰٬۰۷۱ ۷٤٬٤۲۰٬۱۰٦ - ۱۰٥٬۳۱۷٬٥٥۰ ۸٤٬۸۹۲٬٤۳۰ ۹٤۱٬٦۲٥٬۲۲۸ ۸٦٬۲۲٤٬۷٥۷ ۲-٤۰ ، ۱-٤۰ اإلثبات األولي لحق إستخدام األصول

 ۱٬۷۲۰٬۲۳۰٬٤۹۷ ۷٤٬٤۲۰٬۱۰٦ ۲۹۷٬۸۷٦٬۳۹۰ ۱۰٥٬۳۱۷٬٥٥۰ ۹۹٬۳۸۷٬٦٤۰ ۱٬۰۱۹٬۰۱۱٬۷۳٤ ۱۲٤٬۲۱۷٬۰۷۷  مجموع فرعي
 ۱۰۷٬٤۳۹٬۹٤۰ ٤۸٬٤۲۲٬۲٦٥ ۱٬۰٦۹٬۸٥٤ ۱۰٬۸۰٤٬٦٤۰ ۳۰٬٦۳۷٬٦۰٥ ۱٦٬٥۰٥٬٥۷٦ - ۲-٤۰،  ۱-٤۰ إضافات خالل السنة

 (۳۷٬۸۸۷٬٦٦٥) - - (٤۲۱٬۲۸۲) (۹٬۳٤۸٬۹۰۹) ۱۰٬۹۷٥٬۹۱٤ (۳۹٬۰۹۳٬۳۸۸)  تسويات

 ۱٬۷۸۹٬۷۸۲٬۷۷۲ ۱۲۲٬۸٤۲٬۳۷۱ ۲۹۸٬۹٤٦٬۲٤٤ ۱۱٥٬۷۰۰٬۹۰۸ ۱۲۰٬٦۷٦٬۳۳٦ ۱٬۰٤٦٬٤۹۳٬۲۲٤ ۸٥٬۱۲۳٬٦۸۹  2019ديسمبر  31
         المتراكم اإلستهالك

لمعيار الدولي للتقرير المالي تسوية متعلقة با - 2019يناير  1
  (:16رقم )

 
      

 ۱۰۲٬۹۸٤٬۰۳۳ - - - ۹٬۷۸۱٬۸۸٥ ٦۸٬٦۱٤٬۱٦٤ ۲٤٬٥۸۷٬۹۸٤ ۱۸ إعادة تصنيف من ممتلكات تعدين
 ۹٤٬٥۰۹٬۰٥٤ - ۹٤٬٥۰۹٬۰٥٤ - - - - ۲۲ إعادة تصنيف من الموجودات غير الملموسة

 ۱۹۷٬٤۹۳٬۰۸۷ - ۹٤٬٥۰۹٬۰٥٤ - ۹٬۷۸۱٬۸۸٥ ٦۸٬٦۱٤٬۱٦٤ ۲٤٬٥۸۷٬۹۸٤  مجموع فرعي
 ۲۰٤٬۱۲۸٬۹۹۲ ٤۷٬۷۰۹٬۰۰۳ ۸٬۲۹۷٬٤٤۸ ٥٬۸٤٦٬۲۰۱ ٤۰٬۹۱۸٬۸۷۱ ٦۱٬۹٤٥٬۹٦۷ ۳۹٬٤۱۱٬٥۰۲ ۱-۲۰ للسنةالمحَمل 
 (۲۸٬٥۷۹٬۱٦۱) - - - (۲٬٦۹۷٬۰۷۳) - (۲٥٬۸۸۲٬۰۸۸)  تسويات

 ۳۷۳٬۰٤۲٬۹۱۸ ٤۷٬۷۰۹٬۰۰۳ ۱۰۲٬۸۰٦٬٥۰۲ ٥٬۸٤٦٬۲۰۱ ٤۸٬۰۰۳٬٦۸۳ ۱۳۰٬٥٦۰٬۱۳۱ ۳۸٬۱۱۷٬۳۹۸  2019ديسمبر  31

  صافي القيمة الدفترية
 

      

 ۱٬٥۲۲٬۷۳۷٬٤۱۰ ۷٤٬٤۲۰٬۱۰٦ ۲۰۳٬۳٦۷٬۳۳٦ ۱۰٥٬۳۱۷٬٥٥۰ ۸۹٬٦۰٥٬۷٥٥ ۹٥۰٬۳۹۷٬٥۷۰ ۹۹٬٦۲۹٬۰۹۳ ۲-۷ 2019يناير  1

 ۱٬٤۱٦٬۷۳۹٬۸٥٤ ۷٥٬۱۳۳٬۳٦۸ ۱۹٦٬۱۳۹٬۷٤۲ ۱۰۹٬۸٥٤٬۷۰۷ ۷۲٬٦۷۲٬٦٥۳ ۹۱٥٬۹۳۳٬۰۹۳ ٤۷٬۰۰٦٬۲۹۱ ۲-۷ 2019ديسمبر  31



                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۷۱ 

 )تتمة( تخدام األصولحق إس -20
للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وموجودات خدمات الدعم في رأس الخير والتي تم تحويلها للهيئة الملكية للجبيل وينبع  إستخدام األصول حقتكون ي

ة متعلقة بإحضار الموجودات من تكلفة اإلنشاء وأي تكاليف مباشركما ورد في إتفاقية التنفيذ الموقعة بين شركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع. تتكون تكلفة 

ومع ذلك، تم إثبات هذه  ،هذه الموجودات لحالتها التشغيلية للغرض الذي أُنشأت من أجله. تقيد هذه الموجودات بالتكلفة التاريخية ناقصا  اإلطفاء المتراكم

يحسب اإلطفاء على الفترة المتبقية ( و22يضاح )إ 2019يناير  1( في 16للتقرير المالي رقم ) إستخدام األصول عند تطبيق المعيار الدولي حقالموجودات ك

 من مدة إتفاقية إستخدام األرض والخدمة.

 توزيع اإلستهالك المحمل للسنة:  20-1

 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

  الربح أو الخسارةكمصروف من خالل 

 

  

 -  ۲۰۳٬۲٤۲٬۸۳٥ ۹ تكلفة مبيعات

 -  ۸۸٦٬۱٥۷ ۱۱ مصاريف عمومية وإدارية

 -  ۲۰٤٬۱۲۸٬۹۹۲ ۲۰ المجموع

     



                                                                                                                                                                                                                               
 (عادنم) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۷۲ 

 التنفيذ قيدالرأسمالية  المشاريع -21

  موجودات غير تعدينية   

 اإلجمالي إدارية وأخرىمكاتب  3مشروع األمونيا رقم  صفائح السيارات ممتلكات ومصانع ومعدات  إیضاحات 

        
 ۲٦٬٤۰۹٬٤٦۹٬۹۷۷ ۱٤٬۸٤٤٬۱۰۰ - ۱٬۰٦۱٬٥۹٦٬۰٥٥ ۲٥٬۳۳۳٬۰۲۹٬۸۲۲   2018يناير  1

 ۱٬۷٦٦٬۲۸۳٬۸۱٤ ۲٬٦٥٤٬۰۹۱ ۱۷۱٬٥۱٥٬۱۸٥ ۸۸٬۹۳۹٬۳۲٦ ۱٬٥۰۳٬۱۷٥٬۲۱۲   إضافات خالل السنة
 (۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰) - - (۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰) -   إنخفاض في القيمة في نهاية السنة*

 (۱٬۲٥۸٬٥۱۹٬٤٥٦) - ۳٬۰۳۲٬۳۲۰ - (۱٬۲٦۱٬٥٥۱٬۷۷٦)  ۱۸ تعدينمحول )إلى( / من ممتلكات 
 (۲٤٬۳۱۰٬۲۲٥٬۹۹٥) - - - (۲٤٬۳۱۰٬۲۲٥٬۹۹٥)  ۱۹ محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات

 (۳٤٬۹۷۹٬۰٥٥) - - - (۳٤٬۹۷۹٬۰٥٥)  ۲۲ محول إلى موجودات غير ملموسة

 ۲٬۱۹۷٬۰۲۹٬۲۸٥ ۱۷٬٤۹۸٬۱۹۱ ۱۷٤٬٥٤۷٬٥۰٥ ۷۷٥٬٥۳٥٬۳۸۱ ۱٬۲۲۹٬٤٤۸٬۲۰۸  ۲-۷ 2018ديسمبر  31
 ۱۱٬۲٥۸٬٥۰۳ - - - ۱۱٬۲٥۸٬٥۰۳  ٥ إضافات من خالل تجميع األعمال

 ۱٬۷۹۹٬٥٤۱٬٥۲۸ (۱۷٬٤۹۸٬۱۹۱) ۷٦٦٬۰۷۳٬۷۱۲ (۱۹٬۸٥٤٬۳٥٤) ۱٬۰۷۰٬۸۲۰٬۳٦۱   إضافات خالل السنة
 (۱٬۷۹۹٬۳۷۸) - - - (۱٬۷۹۹٬۳۷۸)  ۱۳ إنخفاض في القيمة خالل السنة

 (۱٬۲٤۲٬۳۷٤٬۳٤٤) - - (۷٥٥٬٦۸۱٬۰۲۷) (٤۸٦٬٦۹۳٬۳۱۷)  ۱۹ محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات
 (۱٦٬۰۸۰٬۲٤٤) - - - (۱٦٬۰۸۰٬۲٤٤)  ۲۲ محول إلى موجودات غير ملموسة

 ۲٬۷٤۷٬٥۷٥٬۳٥۰ - ۹٤۰٬٦۲۱٬۲۱۷ - ۱٬۸۰٦٬۹٥٤٬۱۳۳  ۲-۷ 2019ديسمبر  31

        



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (مساھمة سعودیة شركة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )ذلكجميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف (

 ۷۳ 

 د التنفيذ )تتمة( المشاريع الرأسمالية قي -21

 * اإلنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات في شركة معادن 

، قامت الشركة بتقييم وجود مؤشر لإلنخفاض في القيمة في مشروع صفائح السيارات وبالتالي تم حساب المبلغ القابل لإلسترداد 2018ديسمبر  31كما في 

في قيمتها. إستند هذا  تخفيضلتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية لهذه األصول بحاجة إلى  ائح السياراتلمشروع صف ية قيد التنفيذألصول المشاريع الرأسمال

مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل والتكاليف لمشروع  التقدير للمبلغ القابل لإلسترداد على خطة العمل الخمسية المعتمدة. تضمن اإلحتساب

وشمل مراجعة النتائج التاريخية وأيضا  مراجعة توقعات طرف  في ذلك حجم المبيعات واألسعار، تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية(بما صفائح السيارات )

 .السيارات ثالث لسوق ألومنيوم

بنسبة معدل خصم ماقبل الضرائب ليل هي تحليل التدفقات النقدية المخصومة. شملت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التحكانت المنهجية المستخدمة 

 ٪ سنويا  والتي تم إحتسابها بإستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية.3.11

٪ والتي تم تقديرها بناءاَ على توقعات إستشاريين خارجيين 7.3إفتراض معدل نمو بنسبة تم إعتماد طريقة غوردون للنمو لحساب القيمة النهائية والتي تضمنت 

 صناعة.لل

والحاجة إلى تحميل إنخفاض في القيمة إضافية بمقدار مشروع صفائح السيارات لموجودات  في اإلستخدامأظهرت نتائج هذا التحليل إنخفاضا  في القيمة 

 والتي تم تحميلها على النحو التالي: لاير سعودي 000.000.375

 2018 اتإيضاح 

ة األسهم العادية للشركة األم ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة في القيمة عائدة إلى حمل من اإلنخفاض 74.9٪

 ۲۸۰٫۸۷٥٫۰۰۰ ۱۳ الموحدة
ع صفائح السيارات ويتم تسويته مقابل ومن اإلنخفاض في القيمة عائدة إلى شريك في مشروع مشترك في مشر 25.1٪

 ۹٤٫۱۲٥٫۰۰۰ ۳۷ مشتركالمبلغ المستحق للشريك في مشروع 

 ۳۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰  خفاض في قيمة مشروع صفائح السياراتإجمالي اإلن

 :خالل السنة قامت المجموعة برسملة التالي كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 اتإيضاح 

ستخدام معدل رسملة يتراوح بين صافي تكلفة اإلقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة )بإ

 ٥٤۹٬۸۳٦٬٦۳۳  ۲۱٬۱۷۸٬۲۳۱ ۱-۱٥ سنويا ( %3,92إلى  1,73%

 ۲۹٬٤٦٤٬۸۳٤  ۲٬۰۹٤٬۱۸٤ ۱۰-۳۸،  ۱-۱٥ إطفاء تكلفة معاملة على القروض طويلة األجل

 ۳۹٬٦۲۹٬۱۱۸  - ۱-۱۹ ممتلكات ومصانع ومعدات إستهالك

 ۳٬۰۳۰٬۰٤٤  - ۱-۲۲ إطفاء موجودات غير ملموسة

 ۲٬۰۷٦٬۲۳۰  - ۱-۱-٤۲ سائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفينخ

 ٦۲٤٬۰۳٦٬۸٥۹  ۲۳٬۲۷۲٬٤۱٥  المجموع

 المرهونة كضمان رأسمالية قيد التنفيذمشاريع  21-1
لاير  606.061.169: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31لاير سعودي كما في  887,773,606وقدرها على مبالغ  صافي القيمة الدفتريةتشتمل 
  (.12-38 )إيضاح مقرضينلل تم رهنها كضمان سعودي(



                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی إیضاحات حول القوائم الما  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لیة الموحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۷٤ 

 والشهرة الموجودات غير الملموسة -22

 اتيضاحإ 
 الشهرة 
 البنية التحتية (5)إيضاح 

البرامج 
 والتراخيص

البرامج 
 المجموع *أخرى التطوير التقني المطورة داخليا  

  التكلفة
 

    
 

 
 ٥٤۷٬٤۳٦٬۱۳۹ - ۱۷٬۷۰٥٬۱۱۲ ۲٤٬۳٦۹٬٤٦۲ ۲۰۷٬٤۸٥٬۱۷٥ ۲۹۷٬۸۷٦٬۳۹۰ -  2018يناير  1

 ۱۱٥٬۱۷۳ - - - ۱۱٥٬۱۷۳ - -  إضافات خالل السنة
 ۳٤٬۹۷۹٬۰٥٥ - - - ۳٤٬۹۷۹٬۰٥٥ - - ۲۱ خالل السنة محَول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

 ٥۸۲٬٥۳۰٬۳٦۷ - ۱۷٬۷۰٥٬۱۱۲ ۲٤٬۳٦۹٬٤٦۲ ۲٤۲٬٥۷۹٬٤۰۳ ۲۹۷٬۸۷٦٬۳۹۰ -  2018ديسمبر  31
         (:16تسوية متعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) - 2019يناير  1

 (۲۹۷٬۸۷٦٬۳۹۰) - - - - (۲۹۷٬۸۷٦٬۳۹۰) - ۲۰ إعادة تصنيف إلى حق إستخدام األصول
 ۲۸٤٬٦٥۳٬۹۷۷ - ۱۷٬۷۰٥٬۱۱۲ ۲٤٬۳٦۹٬٤٦۲ ۲٤۲٬٥۷۹٬٤۰۳ - -  مجموع فرعي

 ۱۷۳٬٦۲۱ - - - ۱۷۳٬٦۲۱ - -  إضافات خالل السنة
 ۲٤٥٬٥۱۹٬۰٦۷ ۸٥٬۸۷٥٬۰۰۰ - - ۱۷۸٬۲۲٤ - ۱٥۹٬٤٦٥٬۸٤۳ ٥ إضافات من خالل تجميع األعمال

 ۱٦٬۰۸۰٬۲٤٤ - - - ۱٦٬۰۸۰٬۲٤٤ - - ۲۱ خالل السنة محَول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ
 ٥٤٦٬٤۲٦٬۹۰۹ ۸٥٬۸۷٥٬۰۰۰ ۱۷٬۷۰٥٬۱۱۲ ۲٤٬۳٦۹٬٤٦۲ ۲٥۹٬۰۱۱٬٤۹۲ - ۱٥۹٬٤٦٥٬۸٤۳  2019ديسمبر  31

         اإلطفاء المتراكم
 ۲۰۱٬۸۱۲٬٦۷۹ - ۷٬۲۰۸٬٥۰۹ ۱۷٬۹۳۰٬٤۹۷ ۹۰٬۳۷۲٬۹۱۲ ۸٦٬۳۰۰٬۷٦۱ -  2018يناير  1

 ٤۰٬٥۲۹٬۸۰٦ - ۲٬٤۰۲٬۸۳٦ ۲٬۷۸۸٬۸۹۷ ۲۷٬۱۲۹٬۷۸۰ ۸٬۲۰۸٬۲۹۳ - ۱-۲۲ للسنةالمحَمل 
 ۲٤۲٬۳٤۲٬٤۸٥ - ۹٬٦۱۱٬۳٤٥ ۲۰٬۷۱۹٬۳۹٤ ۱۱۷٬٥۰۲٬٦۹۲ ۹٤٬٥۰۹٬۰٥٤ -  كما تم اإلفصاح عنه سابقا   – 2018ديسمبر  31
         (:16تسوية متعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) - 2019يناير  1

 (۹٤٬٥۰۹٬۰٥٤) - - - - (۹٤٬٥۰۹٬۰٥٤) - ۲۰ إعادة تصنيف إلى حق إستخدام األصول
 ۱٤۷٬۸۳۳٬٤۳۱ - ۹٬٦۱۱٬۳٤٥ ۲۰٬۷۱۹٬۳۹٤ ۱۱۷٬٥۰۲٬٦۹۲ - -  مجموع فرعي

 ٤۲٬٤۹٥٬۹٤٦ ٤٬۲۳٤٬۳۷٥ ۲٬٤۰۲٬۸۳٥ ۲٬۷۷٤٬۷۳٦ ۳۳٬۰۸٤٬۰۰۰ - - ۱-۲۲ للسنةالمحَمل 
 ۱۹۰٬۳۲۹٬۳۷۷ ٤٬۲۳٤٬۳۷٥ ۱۲٬۰۱٤٬۱۸۰ ۲۳٬٤۹٤٬۱۳۰ ۱٥۰٬٥۸٦٬٦۹۲ - -  2019ديسمبر  31

         صافي القيمة الدفترية

 ۳٤۰٬۱۸۷٬۸۸۲ - ۸٬۰۹۳٬۷٦۷ ۳٬٦٥۰٬۰٦۸ ۱۲٥٬۰۷٦٬۷۱۱ ۲۰۳٬۳٦۷٬۳۳٦ - ۲-۷ 2018ديسمبر  31

 ۳٥٦٬۰۹۷٬٥۳۲ ۸۱٬٦٤۰٬٦۲٥ ٥٬٦۹۰٬۹۳۲ ۸۷٥٬۳۳۲ ۱۰۸٬٤۲٤٬۸۰۰ - ۱٥۹٬٤٦٥٬۸٤۳ ۲-۷ 2019ديسمبر  31

 .والمكتسبة من خالل تجمیع األعمال عالقات العمالء والعقود غیر األألألألیة* تمثل 



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۷٥ 

 )تتمة(  والشهرة الموجودات غير الملموسة -22
: 2018ديسمبر  31) 2019 ديسمبر 31لاير سعودي كما في  11,428,944للموجودات غير الملموسة على مبالغ وقدرها تشتمل صافي القيمة الدفترية 

 (.11-38 لاير سعودي( تم رهنها كضمان للمقرضين بموجب إتفاقية التمويل موحدة الشروط )إيضاح 004.878.13

لملكية للجبيل للهيئة ا والتي تم تحويلهاخدمات الدعم في رأس الخير موجودات نية التحتية وتتكون الموجودات غير الملموسة للبنية التحتية من موجودات الب
وأي  تكلفة اإلنشاءالتنفيذ الموقعة بين شركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع. تتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة من  تفاقيةإوينبع كما ورد في 

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة التاريخية هذه ذه الموجودات لحالتها التشغيلية للغرض الذي أُنشأت من أجله. تقيد تكاليف مباشرة متعلقة بإحضار ه
األصول عند  ق إستخدامإثبات هذه الموجودات كحتم  األرض والخدمة. إستخدامتفاقية إفاء على الفترة المتبقية من مدة اإلطفاء المتراكم. يحسب اإلط ناقصا  
 (.20)إيضاح  2019يناير  1( في 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) تطبيق

 :للسنة توزيع اإلطفاء المحمل 22-1

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

     أو الخسارة الربحكمصروف من خالل 
 ۲٤٬۹۰٦٬۰٥۹  ۲۷٬٤۲٤٬۰٦۱ ۹ المبيعاتتكلفة 

 ۱۲٬۱٦٤٬۰۸۱  ۱٥٬۰۷۱٬۸۸٥ ۱۱ مصاريف عمومية وإدارية
 ٤۲۹٬٦۲۲  - ۱۲ مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 ۳۷٬٤۹۹٬۷٦۲  ٤۲٬٤۹٥٬۹٤٦  مجموع فرعي
 ۳٬۰۳۰٬۰٤٤  - ۲۱ مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 ٤۰٬٥۲۹٬۸۰٦  ٤۲٬٤۹٥٬۹٤٦ ۲۲ المجموع

 الشهرة 22-2

 والتي اليمكن تخصيصها ألي موجودات غير ملموسة محددة ومنفصلة. ة والقوى العاملة المجمعةالشهرة إلى شبكة توزيع األسمدتعود 

في القيمة، يتم تجميع  تقوم المجموعة بإختبار ما إذا كانت الشهرة تعرضت ألي إنخفاض في القيمة على أساس سنوي. بالنسبة إلختبار اإلنخفاض
والتي تقوم بتوليد تدفقات نقدية من اإلستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات  الموجودات معا  في مجموعات أصغر من الموجودات

، 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  سمدةالنقدية للموجودات أو الوحدات المولدة للنقد األخرى. تم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد لشركات توزيع األ
إحتساب القيمة في اإلستخدام والتي تتطلب إستخدام اإلفتراضات. تستخدم على واحدة من الوحدات المولدة للنقد، بناءا  والتي تعتبر مجموعة مجموعة 

والتي تغطي فترة خمس سنوات. يتم تقدير التدفقات النقدية بعد  دارةمن قبل اإل المعتمدةالحسابات التدفقات النقدية المتوقعة بناءا  على الموازنات المالية 
عمل مجموعة ترة الخمس سنوات بإستخدام معدل النمو المقدر أدناه. يتسق معدل النمو التوقعات الواردة في تقارير الصناعة والخاصة بالصناعة والتي تف

في قطاع  "قطاع أعمال الوحدة اإلستراتيجية للفوسفاتاألسمدة ككل وتندرج تحت " الوحدات المولدة للنقد. يتم تخصيص الشهرة إلى شركات توزيع
قرار اإلدارة بتخصيص الشهرة ألعمال األسمدة أخذ في اإلعتبار السبب الرئيسي التي تم من أجله اإلستحواذ أي الحصول على شبكة توزيع التشغيل. 

الربح قبل هوامش وسط معدل الخصم ومت معدل نمو المبيعات، علىلإلفتراضات  تعتبر أكثر حساسيةحساب القيمة في اإلستخدام  األسمدة في شرق أفريقيا.
 التي تقوم عليها التوقعات هي: الرئيسيةاالفتراضات . الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة

 ٪    اإلفتراضات الرئيسية

 ۱٥٬٤    معدل نمو المبيعات
 ۲۸    معدل الخصم
 ۷٬۸    الصلةالربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو  متوسط هامش

 الحساسية للتغيرات في اإلفتراضات
الرئيسية المذكورة أعاله من شأنه أن يتسبب في  بأن أي تغير محتمل ومعقول في أي من اإلفتراضاتفيما يتعلق بتقييم القيمة في اإلستخدام، تعتقد اإلدارة 

اآلثار المترتبة على  بحث أدناه تمة وبشكل جوهري لقيمتها القابلة لإلسترداد. تجاوز القيمة الدفترية لمجموعة الوحدات المولدة للنقد بما في ذلك الشهر
 التغييرات في االفتراضات الرئيسية.

 معدل نمو المبيعات
إن . في حال بقاء جميع اإلفتراضات األخرى على نفس الحال، ف%15,4يعات في الفترة المتوقعة ليكون بمعدل نمو سنوي مركب قدره تقدير نمو المب تم

 سوف يعطي قيمة في اإلستخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية. %7,7إلى  %15,4إنخفاض معدل النمو هذا من 

 معدل الخصم
بناءا  على معدالت السوق معدلة لتعكس تقدير اإلدارة  2019ديسمبر  31كان الخصم عبارة عن تقدير لمتوسط التكلفة المرجح لرأس المال كما في 

ى إل %28من  هذا المعدل زيادة في حال بقاء جميع اإلفتراضات األخرى على نفس الحال، فإندة والمتعلقة بالعمليات في شرق أفريقيا. للمخاطر المحد
 سوف يعطي قيمة في اإلستخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية. 0,34%

 متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة
في حال بقاء جميع  في الفترة المتوقعة. %7,8بنسبة  مش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلةوامتوسط هتم تقدير 

إلى  %7,8اإلفتراضات األخرى على نفس الحال، فإن إنخفاض متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة هذا من 
 مساوية للقيمة الدفترية الحالية. سوف يعطي قيمة في اإلستخدام 1,6%



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۷٦ 

 ةمشترك اريعمشفي  ستثماراإل  -23

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاحات 

 ۱٬۰۷۷٬٥۹۱٬۸٤٥  ۹۲٦٬۷۰۸٬٦۹۳ ۳-۱-۲۳ شركة معادن باريك للنحاس
 ۳٤٥٬۹۳٤٬۲۳۹  ۱۹۰٬۰۰۸٬۰۰۰ ۳-۲-۲۳ شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

 ۱٬٤۲۳٬٥۲٦٬۰۸٤  ۱٬۱۱٦٬۷۱٦٬٦۹۳ ۲-۷ المجموع

 ،٪50والبالغة  ينالمشترك هذين المشروعينللمحاسبة عن نسبة حصة ملكية المجموعة في رأس المال المصدر والمدفوع في طريقة حقوق الملكية ستخدم تُ 
 .1-4إيضاح رقم يرجى اإلطالع على 

 ينمشتركال ينروعللمشملخص المعلومات المالية 
المعدة . السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  ين المالية لهذين المشروعين المشتركائم وعد القتُ 

 لمجموعة.اتلك الخاصة بيخ  تقاريرها المالية متوافقة مع وتوار للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  

حسابات على  بناءا  ، شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتو لشركة معادن باريك للنحاس( ٪100 والتي تمثلملخص للمعلومات المالية ) فيما يلي
 للمجموعة: لمالية الموحدةالقوائم اذات العالقة كما هو مبين في  اتستثمارتسوية للقيمة الدفترية لإل إلىباإلضافة  السنوية المدققة المالية قوائمهم أو اإلدارة

  شركة معادن باريك للنحاس 1 -23
 والدخل الشامل اآلخر ملخص قائمة الربح أو الخسارة 23-1-1
 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

 ۱٬۱۱۳٬۳٦۱٬۷۸۳  ۱٬۱٦٦٬۱٤۹٬۷۸۹  واإليرادات التشغيلية األخرىالمبيعات 
 (۸٬٦۸٥٬٥۸۸)  (۳٬٥٤۲٬۲۸۸)  تكلفة تمويل

 (۱۲۸٬٥۱٦٬٥۱۷)  (۱۸۳٬۲۸٥٬۳۸٥)  إستهالك وإطفاء
 (٥۸۷٬٥۹۷٬۱۲۲)  (٤۸۰٬۳٤۹٬٤۹٥)  مصاريف أخرى

 ۳۸۸٬٥٦۲٬٥٥٦  ٤۹۸٬۹۷۲٬٦۲۱  الربح قبل الزكاة ورسوم إمتياز وضريبة الدخل
 (٤٤٬۲٤۷٬۰۲۷)  (٥۰٬۹٤۱٬٦۱۱)  مصروف زكاة ورسوم إمتياز

 (٤٤٬٤۷۷٬۳۸٥)  (٥۰٬۲۱٦٬۲۳۷)  ريبة الدخلض
 ۲۹۹٬۸۳۸٬۱٤٤  ۳۹۷٬۸۱٤٬۷۷۳  ربح السنة من العمليات المستمرة
 (۹۷۲٬۱۷۸)  (۱٬۱٤۲٬٦۳۰)  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

 ۲۹۸٬۸٦٥٬۹٦٦  ۳۹٦٬٦۷۲٬۱٤۳  إجمالي الدخل الشامل
 ۱٤۳٬٥۳٥٬۳۰٦  ۱۸۹٬۲٥٥٬٥٥۱ ۳-۱-۲۳ حصة المجموعة في الربح للسنة

 -  (۷٦۳٬۷۰۳) ۳-۱-۲۳ حصة المجموعة في الخسارة الشاملة األخرى
 ۱٤۳٬٥۳٥٬۳۰٦  ۱۸۸٬٤۹۱٬۸٤۸ ۲-۷ إجمالي الدخل الشامل للسنة*حصة المجموعة في 

     
ذلك، تم إحتساب عالوة على  .*يتم تخفيض حصة معادن في صافي الدخل بمصروف الزكاة ورسوم اإلمتياز والتي تنطبق على المساهم السعودي فقط

معادن. وقد  لشركة القوائم المالية الموحدةالحصة في صافي الدخل بناءا  على مسودات القوائم المالية لشركة معادن باريك للنحاس والمتاحة بتاريخ إصدار 
 والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة. يؤدي ذلك أحيانا  إلى بعض التغيرات الطفيفة

، 2018يناير  1معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي إعتبارا  من من أيضا   ريك للنحاسمعادن باإنتقلت شركة 
 .2018ديسمبر 31وكذلك تناولت الشركة أيضا  تأثير تسويات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي خالل السنة المنتهية في 



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھی

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۷۷ 

 ثمار في مشاريع مشتركة )تتمة(اإلست -23

 قائمة المركز الماليملخص  23-1-2

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاح 

     الموجودات
 ۱٬۸۲٤٬۰٦۷٬۸۳۸  ۱٬۷٥۱٬۲٥٦٬۸٤۳  الموجودات غير المتداولة

     الموجودات المتداولة
 ۲٤۰٬٤۷۹٬٦۳٤  ۲۳۳٬٦٦۳٬۹۲۹  موجودات متداولة أخرى

 ٤۸۱٬۳۷۳٬۹٥۸  ۱٦۲٬٦۸۳٬۸۱۱  ادالت النقدالنقد ومع
 ۲٬٥٤٥٬۹۲۱٬٤۳۰  ۲٬۱٤۷٬٦۰٤٬٥۸۳  مجموع الموجودات

 المطلوبات
 

 
 

 
     المطلوبات غير المتداولة
 ٦۷٬۰۸۷٬۱٤٥  ٦۷٬۸۳۹٬۷۱٦  أُخرىمطلوبات غير متداولة 

     مطلوبات متداولة
 ۱۷۹٬٥۸۲٬۸٥٥  -  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 ۱۳۹٬۱٦۱٬٦۱۹  ۲۱٥٬٦۰۱٬٦۷۳  مطلوبات متداولة أُخرى
 ۳۸٥٬۸۳۱٬٦۱۹  ۲۸۳٬٤٤۱٬۳۸۹  مجموع المطلوبات
 ۲٬۱٦۰٬۰۸۹٬۸۱۱  ۱٬۸٦٤٬۱٦۳٬۱۹٤  صافي الموجودات

 ٪٥۰  ٪٥۰  ٪ ةملكية المجموعنسبة 

 ۹۲٦٬۷۰۸٬٦۹۳ ۳-۱-۲۳ نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات*
 

۱٬۰۷۷٬٥۹۱٬۸٤٥ 

 (.1-1-23الزكاة ورسوم اإلمتياز )إيضاح مصروف أثر ة ملكية المجموعة في صافي الموجودات على تشتمل نسب* 

 تسوية القيمة الدفترية 23-1-3
 كالتالي: (12-2)إيضاح  شركة معادن باريك للنحاسفي رأس المال المصدر والمدفوع في  ٪50بنسبة  ستثماراإل

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاحات 

 ۲۰۲٬٤۸۲٬٦٤٦  ۲۰۲٬٤۸۲٬٦٤٦ ٥٥ الحصص بالتكلفة
 ٦۲٦٬۱۹۷٬۹۳۹  ۲۸٦٬۸۲۲٬۹۳۹  مكون حقوق ملكية أخرى

 ۸۲۸٬٦۸۰٬٥۸٥  ٤۸۹٬۳۰٥٬٥۸٥  إجمالي المساهمة في حقوق الملكية
 ۲٤۸٬۹۱۱٬۲٦۰  ٤۳۷٬٤۰۳٬۱۰۸ ۳-۱-۲۳ المتراكمالربح  الحصة في

 ۱٬۰۷۷٬٥۹۱٬۸٤٥  ۹۲٦٬۷۰۸٬٦۹۳ ۲-۱-۲۳،  ۲۳ القيمة الدفترية لإلستثمار

 شركة معادن باريك للنحاس:ل المتراكم الربحفي  شركة معادنحصة 

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۱۰٥٬۳۷٥٬۹٥٤  ۲٤۸٬۹۱۱٬۲٦۰  يناير 1
 ۱٤۳٬٥۳٥٬۳۰٦  ۱۸۹٬۲٥٥٬٥٥۱ ۱-۱-۲۳ الربحالحصة في صافي 

 ۱٥۰٬۰۳٤٬۲٥۱  ۱۹۸٬٥٤٤٬۷۰۰  لحاليةالسنة ا
 (٦٬٤۹۸٬۹٤٥)  (۹٬۲۸۹٬۱٤۹) ۱-۱-۲۳ *تسوية إلحاقية متعلقة بالسنة الماضية

 -  (۷٦۳٬۷۰۳) ۱-۱-۲۳ الخسارة الشاملة األخرى للسنةالحصة في 

 ۲٤۸٬۹۱۱٬۲٦۰  ٤۳۷٬٤۰۳٬۱۰۸ ۳-۱-۲۳ ديسمبر 31
     

 عالوة على ذلك، تم إحتساب .زكاة ورسوم اإلمتياز والتي تنطبق على المساهم السعودي فقط*يتم تخفيض حصة معادن في صافي الدخل بمصروف ال
لشركة. وقد يؤدي ل الحصة في صافي الدخل بناءا  على مسودات القوائم المالية لشركة معادن باريك للنحاس والمتاحة بتاريخ إصدار القوائم المالية المستقلة

ن معايير الهيئة السعودية أيضا  م معادن باريك للنحاسإنتقلت شركة  والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة. طفيفةذلك أحيانا  إلى بعض التغيرات ال
، وكذلك تناولت الشركة أيضا  تأثير تسويات التحول إلى المعايير الدولية 2018يناير  1للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي إعتبارا  من 

 .2018ديسمبر 31للتقرير المالي خالل السنة المنتهية في 



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۷۸ 

 كة )تتمة(اإلستثمار في مشاريع مشتر -23

   شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 23-2
سنة للأحدث مسودات القوائم المالية لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات على  2-2-23و  1-2-23تستند المعلومات المفصح عنها في إيضاح 

لشركة الصحراء ومعادن  بناءا  على مسودات القوائم المالية 2018ديسمبر  31في  السنة المنتهية المنتهية معلوماتو 2019ديسمبر  31المنتهية في 
من قبل  2018بر نشأ نتيجة معامالت شهر ديسمي. سوف يتم تناول أي تأثير قد 2018نوفمبر  30لفترة اإلحدى عشر شهرا  المنتهية في  للبتروكيماويات

 الشركة في فترة التقرير المقبل.

 الربح أو الخسارة ملخص قائمة 23-2-1

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاح 

 ۷۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٦۱٥٬٤۰۰٬۰۰۰  المبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى
 (۷۰٬٦۰۰٬۰۰۰)  (۱۷۰٬٥۰۰٬۰۰۰)  تكلفة تمويل

 (۱۱۳٬٤۰۰٬۰۰۰)  (۱۲٦٬۲۰۰٬۰۰۰)  إستهالك وإطفاء
 (٤۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰)  (٤٥۸٬٦۰۰٬۰۰۰)  مصاريف أخرى

 ۱۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰  (۱۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰)  )الخسارة( / الربح قبل الزكاة ورسوم إمتياز وضريبة الدخل
 -  (۲٬۳۰۰٬۰۰۰)  مصروف زكاة ورسوم إمتياز

 ۱۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰  (۱٤۲٬۲۰۰٬۰۰۰)  المستمرة)خسارة( / ربح السنة من العمليات 
 -  -  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

 ۱۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰  (۱٤۲٬۲۰۰٬۰۰۰)  إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل
 ٥٥٬٥۰۰٬۰۰۰  (۷۷٬۱۷۷٬۸۲۰) ۳-۲-۲۳ إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة*حصة المجموعة في 

القوائم والمتاحة بتاريخ إصدار  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتعلى مسودات القوائم المالية لشركة  لدخل بناءا  في صافي ا معادن حصة*يتم إحتساب 
 والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة. لشركة معادن. وقد يؤدي ذلك أحيانا  إلى بعض التغيرات الطفيفة المالية الموحدة

 ملخص قائمة المركز المالي 23-2-2

 ديسمبر 31  سمبردي 31  
 2018  2019 إيضاح 

     الموجودات
 ۲٬٤۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٬٤٥۳٬۰۰۰٬۰۰۰  الموجودات غير المتداولة

     الموجودات المتداولة
 ۳٥٤٬۳۰۰٬۰۰۰  ۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰  موجودات متداولة أخرى

 ۱٦۹٬۷۰۰٬۰۰۰  ٦۷٬۰۰۰٬۰۰۰  النقد ومعادالت النقد
 ۲٬۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٬۸٥۳٬۰۰۰٬۰۰۰  مجموع الموجودات

     المطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة

 ۱٬۸۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٬۱٥٤٬۰۰۰٬۰۰۰  قروض طويلة األجل
 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  مطلوبات غير متداولة أُخرى

     مطلوبات متداولة
 ۱۱۱٬٦۰۰٬۰۰۰  ٥٥٬۰۰۰٬۰۰۰  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 ۳٦۸٬٤۰۰٬۰۰۰  ۱٥۸٬۰۰۰٬۰۰۰  ولة أُخرىمطلوبات متدا
 ۲٬٤۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٬٤۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰  مجموع المطلوبات
 ٥۹٦٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰  صافي الموجودات

 ٪٥۰  ٪٥۰  ٪ ةنسبة ملكية المجموع
 ۳٤٥٬۹۳٤٬۲۳۹  ۱۹۰٬۰۰۸٬۰۰۰ ۳-۲-۲۳ نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات*

 (.3-2-23عة في صافي الموجودات على أثر المساهمة اإلضافية في حقوق الملكية )إيضاح * تشتمل نسبة ملكية المجمو



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۷۹ 

 )تتمة( ةمشترك اريعاإلستثمار في مش -23
  تسوية القيمة الدفترية 23-2-3

 كالتالي: (11-2)إيضاح  اتشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويفي  في رأس المال المصدر والمدفوع ٪50اإلستثمار بنسبة 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 

 ٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥٥ الحصص بالتكلفة
 ۷۸٬۷٤۸٬٤۱۹  -  حقوق ملكية أخرى اتمكون

 ٥۲۸٬۷٤۸٬٤۱۹  ٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  إجمالي المساهمة في حقوق الملكية
 (۱۸۲٬۸۱٤٬۱۸۰)  (۲٥۹٬۹۹۲٬۰۰۰)  المتراكمة الخسارة إجمالي الحصة في

 -  -  نخفاض في القيمة المتراكماإل
 ۳٤٥٬۹۳٤٬۲۳۹  ۱۹۰٬۰۰۸٬۰۰۰ ۲-۲-۲۳،  ۲۳،  ۱۳ القيمة الدفترية لإلستثمار

 :للبتروكيماوياتلشركة الصحراء ومعادن  حصة معادن في الخسارة المتراكمة

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 -  (۱۸۲٬۸۱٤٬۱۸۰)  ريناي 1
 -  (۷۷٬۱۷۷٬۸۲۰) ۱-۲-۲۳،  ۲-۷ الخسارة للسنةالحصة في صافي 

 -  (۷۱٬۱۰۰٬۰۰۰)  السنة الحالية
 -  (٦٬۰۷۷٬۸۲۰)  متعلقة بالسنة الماضية* تسوية إلحاقية

نتيجة عكس  2018ديسمبر  31إجمالي الحصة في الخسائر المتراكمة المتحملة كما في 
 (۱۸۲٬۸۱٤٬۱۸۰)  -  مةاإلنخفاض في القي

 (۱۸۲٬۸۱٤٬۱۸۰)  (۲٥۹٬۹۹۲٬۰۰۰)  ديسمبر 31
     

والمتاحة بتاريخ إصدار القوائم  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتحصة معادن في صافي الدخل بناءا  على مسودات القوائم المالية لشركة  *يتم إحتساب
 والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة. يرات الطفيفةالمالية المستقلة. وقد يؤدي ذلك أحيانا  إلى بعض التغ

 :عكس اإلنخفاض في القيمةنتيجة  2018ديسمبر  31كما في  المتحملةراكمة في الخسائر المت حصة شركة معادن

 المجموع  إيضاح 

 (۱۲٥٫۲۲٤٫۱۸۰)   2016يناير  1الخسارة المتراكمة كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في 
    حصة المجموعة في الخسارة غير المتحملة:

الصحراء ومعادن  متضمنة تسويات متعلقة بتحول شركة 2016ديسمبر  31الخسارة للسنة المنتهية في الحصة في صافي 
 (۹۰٫۹۰۲٫۰۰۰)   2016يناير  1إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في  للبتروكيماويات

 (۲۲٫۱۸۸٫۰۰۰)   2017ديسمبر  31الخسارة للسنة المنتهية في الحصة في صافي 
 ٥٥٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱-۲-۲۳ 2018نوفمبر  30صافي الربح للفترة المنتهية في الحصة في 

 (٥۷٫٥۹۰٫۰۰۰)   2018نوفمبر  30حتى  2016يناير  1الخسارة المتراكمة للفترة من 
 (۱۸۲٫۸۱٤٫۱۸۰)   2018ديسمبر  31المتحملة كما في  معادن للبتروكيماوياتلشركة الصحراء وإجمالي الحصة في الخسارة المتراكمة 

من رأس المال المصدر  ٪50، قامت الشركة بتخفيض قيمة إستثمارها البالغ2016يناير  1بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في 
الصحراء ومعادن ( جنبا  إلى جنب مع الحصة في الخسارة المتراكمة في شركة 11-2)إيضاح  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتوالمدفوع في شركة 

تفاصيل  .معدل خصم سوقي مالئم بإستخدام نموذج تقييم حقوق الملكية والتي تتضمن إجراء إختبار اإلنخفاض في القيمةبناءا  على  للبتروكيماويات
 كالتالي: تروكيماوياتللبالصحراء ومعادن في شركة اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار 

 المجموع  إيضاح 

    الحصص بالتكلفة 
 ٤٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥٥ 2016يناير  1كما في 

 (۱۲٥٫۲۲٤٫۱۸۰)   2016يناير  1ناقصا : الحصة في الخسارة المتراكمة كما في 
 ۳۲٤٫۷۷٥٫۸۲۰   القيمة الدفترية للحصص والتي إنخفضت قيمتها سابقا   –مجموع فرعي 
    ملكية أخرىمكونات حقوق 

 ٤۷٫۹۹۸٫٤۱۹   2016يناير  1مساهمة إضافية كما في 
 ۳۰٫۷٥۰٫۰۰۰   2017ديسمبر  31مساهمة إضافية خالل السنة المنتهية في 

 ۷۸٫۷٤۸٫٤۱۹   والتي إنخفضت قيمتها سابقا   مكونات حقوق ملكية أخرى -مجموع فرعي 
 ٤۰۳٫٥۲٤٫۲۳۹   إجمالي اإلنخفاض في القيمة



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۸۰ 

 )تتمة( ةمشترك اريعتثمار في مشاإلس -23
فيما يتعلق بخالفها القديم مع مورد لخام اإليثيلين، إنخفضت  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتوبناءا  على قرار شركة ، 2018ديسمبر  31كما في 

ن باإلرتفاع في أسعار البتروكيماويات والتي بشكل ملحوظ. هذا اإلنخفاض في تكلفة اإلنتاج إقتر للبتروكيماوياتالصحراء ومعادن تكاليف إنتاج شركة 
والذي  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتتم إجراء تقييم منقح للمبلغ القابل لإلسترداد لشركة  إلى الربحية. الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتأعادت شركة 

 وتسويته مع حصة المجموعة في الخسارة المتراكمة لشركةلاير سعودي  403.524.239اإلنخفاض في القيمة بالكامل بمبلغ قدره أشار إلى عكس 
لاير سعودي مما أدى إلى صافي  57.590.000 بمبلغ قدره 2018نوفمبر  30إلى  2016يناير  1للفترة التي تبدأ من  الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

للوصول إلى المبلغ القابل لإلسترداد  ٪8النقدية المستقبلية بمعدل  لاير سعودي. تم تخفيض التدفقات 345.934.239فاض في القيمة بمبلغ عكس في اإلنخ
 .الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتمن شركة 

 .لإلستثمار في المشاريع المشتركة متاحة توفر أسعار سوقيةنظرا  لعدم  ةالمشترك في المشاريع ستثماريمة العادلة لإلاليمكن تحديد الق

 مؤجلة ةضريب  -24

 لضريبة الدخ 24-1

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ إیضاحات 
 (۸۲٬۷۲٥٬٦۷۸)  (۱٥٥٬۱۰۱٬٦۰۳)  ضريبة الدخل المؤجلة

 ۱۳٦٬۱۱۲٬۹۹۱  ۳٤٬٥۲۲٬۳۹۱ ۲-۲٤ الخسارة الموحدةموجودات ضريبة مؤجلة محملة كرصيد دائن على قائمة الربح أو 
 (۲۱۸٬۸۳۸٬٦٦۹)  (۱۸۹٬٦۲۳٬۹۹٤) ۳-۲٤ حملة كرصيد مدين على قائمة الربح أو الخسارة الموحدةمطلوبات ضريبة مؤجلة م

 ۱۰٬۱۹۹٬۳۱۱  (۱۳٬۰۲٦٬۷۷۰) ٥-٤٥ ضريبة الدخل الحالي

 (۷۲٬٥۲٦٬۳٦۷)  (۱٦۸٬۱۲۸٬۳۷۳)  مجموع ضريبة الدخل

ة لي تفاصيل موجودات ومطلوبات ضريب. فيما يالضريبي هاأساسو محددةلبنود ة الفروق المؤقتة بين القيمة الدفتري نتيجةنشأت ضريبة الدخل المؤجلة 
 والربح أو الخسارة المحملة والدائنة.مؤجلة 

 موجودات ضريبة مؤجلة 24-2
 إلى:الرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 ٤۹۳٬۲۱۳٬۹۰۸  ٦۱٦٬٥۹۹٬۸۷۱ خسائر ضريبية
 ۳٬۱۱۹٬۸۸٦  ۲٬۹۹۱٬۷۳۳ ر متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكةمخصص قطع غيا

 ۸٤٬۲۸۱٬٤٦٤  - ممتلكات ومصانع ومعدات، مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وموجودات غير ملموسة
 ۱٬۱۰٥٬۹۱٤  ٦٬۳۲۹٬۰۰٦ وإعادة تأهيل موقع وتفكيك اإلزالةإلتزامات مخصص 

 ۱۱٬۲٦٦٬٦٥۰  ۱۱٬۷۱۷٬۱۸۲ إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
 ٤٬۸٤۹٬۹۸٦  ۱٬۱۰٥٬۹۱٤ مخصص البحوث والتطوير

 ٥۹۷٬۸۳۷٬۸۰۸  ٦۳۸٬۷٤۳٬۷۰٦ إجمالي موجودات ضريبة مؤجلة

 كالتالي: السنة خالل مؤجلةموجودات ضريبة صافي الحركة في 

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ إيضاح 
 ٤٦۱٬۷۲٤٬۸۱۷  ٥۹۷٬۸۳۷٬۸۰۸  يناير 1

 -  ٦٬۳۸۳٬٥۰۷ ٥ إضافة من خالل تجميع األعمال
 ۱۳٦٬۱۱۲٬۹۹۱  ۳٤٬٥۲۲٬۳۹۱ ۱-۲٤ قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنةعلى محمل كرصيد دائن 

 ٥۹۷٬۸۳۷٬۸۰۸  ٦۳۸٬۷٤۳٬۷۰٦  ديسمبر 31



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۸۱ 

 ضريبة مؤجلة )تتمة( -24

 مطلوبات ضريبة مؤجلة 24-3

 :إلىيشمل الفروق المؤقتة العائدة الرصيد 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 ٦۰۷٬۳۱۷٬٦٤٤  ۸٤۱٬۲۳۲٬٦٥۲ رأسمالية قيد التنفيذ وموجودات غير ملموسةممتلكات ومصانع ومعدات، مشاريع 

 السنة كالتالي: خالل مطلوبات ضريبة مؤجلةالحركة في صافي 

 في للسنة المنتهية  للسنة المنتهية في  

 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ اتإيضاح 
 ۳۸۸٬٤۷۸٬۹۷٥  ٦۰۷٬۳۱۷٬٦٤٤  يناير 1

 -  ٤٤٬۲۹۱٬۰۱٤ ٥ تجميع األعمالإضافة من خالل 
 ۲۱۸٬۸۳۸٬٦٦۹  ۱۸۹٬٦۲۳٬۹۹٤ ۱-۲٤ محمل كرصيد مدين على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة

 ٦۰۷٬۳۱۷٬٦٤٤  ۸٤۱٬۲۳۲٬٦٥۲  ديسمبر 31

 أخرىات إستثمار  -25

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إيضاحات 
 ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤۷٬۸٥۰٬۰۰۰  يناير 1

 (۲٬۱٥۰٬۰۰۰)  (٤٬٦٦٥٬۰۰۰)  المسدد خالل السنة

 ٤۷٬۸٥۰٬۰۰۰  ٤۳٬۱۸٥٬۰۰۰ ٥۱،  ۳ ديسمبر 31
 (٤٬٦٦٥٬۰۰۰)  (٤٬۷٤٥٬۰۰۰)  ناقصا : الجزء المتداول من اإلستثمارات األخرى

 ٤۳٬۱۸٥٬۰۰۰  ۳۸٬٤٤۰٬۰۰۰  اإلستثمارات األخرىء غير المتداول من الجز

تاريخ  إلىمحدد والتي يوجد لدى المجموعة النية والمقدرة لإلحتفاظ بها  إستحقاقعتبر موجودات مالية غير مشتقة ذات تاريخ ي اإلستثمارإن هذا 
في  مبدئيا  بالقيمة العادلة. هإثباتيتم و ه،إستحقاقعلى  بناءا   غير متداولةجودات كمو تصنف كقروض أو مدينين. تم تصنيف هذا اإلستثماروال  ستحقاقاإل

 في القيمة. إنخفاضأي خسائر  ناقصا  بالتكلفة المطفأة  هذا األصل الماليتواريخ التقارير الالحقة، يتم قياس 

 أخرى غير متداولة موجودات  -26
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إيضاحات 

 ۷۱٬۲٥۰٬۰۰۰  ۷۱٬۲٥۰٬۰۰۰  ة معاملة قرض متجددتكلف
 (۱٤٬۲٥۰٬۰۰۰)  (۲۸٬٥۰۰٬۰۰۰) ۱٥ إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد خالل فترة التسهيل

  ٤۲٬۷٥۰٬۰۰۰  ٥۷٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 (۱٤٬۲٥۰٬۰۰۰)  (۱٤٬۲٥۰٬۰۰۰) ۲۸ قرض متجدد تكلفة معاملةالجزء المتداول من ناقصا : 

 ٤۲٬۷٥۰٬۰۰۰  ۲۸٬٥۰۰٬۰۰۰  مجموع فرعي
 ۲٦٥٬۸۷۹٬۷۳۷  ٤۳۳٬۹۰٦٬٦۷۰  مستخرجخام مخزون 

 (۱۸٤٬٦۱۳٬۰۸٦)  (۳٤۸٬۱۷٥٬۰۳۷) ۲۹ مستخرجخام ناقصا : الجزء المتداول من مخزون 

 ۸۱٬۲٦٦٬٦٥۱  ۸٥٬۷۳۱٬٦۳۳  مجموع فرعي
 ۱٬۰٥۲٬٤۷۰٬٤٥٦  ۹۹٦٬٦۸٥٬۱۹٦  مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

 (٥٥٬۷۸٥٬۲٦۰)  (٦٥٬۸۰۹٬۰٦٦)  ناقصا : المدفوع خالل السنة

  ۹۳۰٬۸۷٦٬۱۳۰  ۹۹٦٬٦۸٥٬۱۹٦ 
 (٦۲٬۰٥۲٬٥۲۳)  (٦۰٬۰٥٤٬۷۹۷) ۳۰ ناقصا : الجزء المتداول من مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

 ۹۳٤٬٦۳۲٬٦۷۳  ۸۷۰٬۸۲۱٬۳۳۳  مجموع فرعي
 ۲۰٬۰٥٦٬۸۱٤  ۱۳٬۸۱۰٬۱۷۹  أثاث وقرض منزل –برنامج تملك المنازل 

 ۱٬۰۷۸٬۷۰٦٬۱۳۸  ۹۹۸٬۸٦۳٬۱٤٥  موعالمج



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۸۲ 

 شريك في مشروع مشتركالمستحق من   -27
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إيضاحات 

 ۳٦٫٦۸٦٫۰٤۱  - ٥۱،  ۲-٤۷ مستحق من شركة ألكوا كوربوريشن

لتوسعة  (،37،  21ح السيارات )إيضاحي مشروع صفائفي  ٪25.1حصتها والبالغة  عنيمثل هذا المبلغ مساهمة مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن 
 أيضا  صفائح السيارات. تشكيلة منتجات مجمع األلومنيوم في رأس الخير لتشمل

 مدفوعة مقدما  دفعات ومصاريف   -28
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إيضاح 

 ۷٦٬۱۷٤٬٤۸۰  ۱۱٤٬۳٤٦٬۳٤۰  دفعات مقدمة للمقاولين
 ۲٦٬۸۸۷٬۳۰۷  ۲۲٬٦۱۱٬۹۱۰  دفعات مقدمة للموظفين
 ۲٬۸۱۷٬۳٦٥  ۱۱٬۷۱٥٬۳۰۳  إيجارات مدفوعة مقدما  

 ۳۲٬٦۸۱٬٤۰٥  ٦۲٬٦۷۹٬۲٥۹  تأمين مدفوع مقدما  
 ۱٤٬۲٥۰٬۰۰۰  ۱٤٬۲٥۰٬۰۰۰ ۲٦ الجزء المتداول من تكلفة معاملة قرض متجدد

 ۳۸٬۳۳٦٬۱٦۰  ۲٦٬٦۱۹٬۱٦۱  مصاريف أخرى مدفوعة مقدما  

 المجموع
 ۲٥۲٬۲۲۱٬۹۷۳  ۱۹۱٬۱٤٦٬۷۱۷ 

 المخزون  -29
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إيضاحات 

     مخزون قابل للبيع
 ۹٦٥٬٥۲۲٬۷۸۰  ۱٬۷۷٤٬۷٤۲٬۲٤٦  جاهزة للبيع -منتجات تامة الصنع 

 ۹٦٥٬٥۲۲٬۷۸۰  ۱٬۸٦۸٬٦۱۳٬۰٤٥  تكلفة المنتجات تامة الصنع
 -  (۹۳٬۸۷۰٬۷۹۹)  صافي القيمة الممكن تحقيقهاناقصا : شطب مخزون إلى 

 ۸۳٦٬۹۳۰٬٤٦٤  ۹٥٦٬۳٦۰٬٤۱۰  منتجات تحت التشغيل
 ۸۳٦٬۹۳۰٬٤٦٤  ۹۸۲٬۷۱۳٬٥٥۱  منتجات تحت التشغيلتكلفة 

 -  )۲٦٬۳٥۳٬۱٤۱(  صافي القيمة الممكن تحقيقهاناقصا : شطب مخزون إلى 
 ۱۸٤٬٦۱۳٬۰۸٦  ۳٤۸٬۱۷٥٬۰۳۷ ۲٦ مستخرجخام الجزء المتداول من مخزون 

 ۳٬۸۹۰٬۷۷٥  ۳٬۰۸٤٬۹۷۷  منتجات مصاحبة

 ۱٬۹۹۰٬۹٥۷٬۱۰٥  ۳٬۰۸۲٬۳٦۲٬٦۷۰ ۹ مجموع فرعي
     مخزون مواد مستهلكة

     مستهلكةقطع غيار ومواد 
 ۱٬٤٦۷٬۲۲٤٬۱۸۱  ۱٬٦٥٤٬۲۸۱٬٤٦۸  يناير 1

 ۱۸۷٬۰٥۷٬۲۸۷  ۳٥۹٬۹۱٦٬٤٤۷  صافي اإلضافات خالل السنة
 ۱٬٦٥٤٬۲۸۱٬٤٦۸  ۲٬۰۱٤٬۱۹۷٬۹۱٥  ديسمبر 31

 (۱٬۳۸٦٬۹٦۰)  - ۹ ر متفادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكةشطب قطع غيا
 (۹۲٬٦۹۲٬۳۷۸)  (۹۳٬۱۰۳٬۰۷٤) ۱-۲۹ بطيئة الحركة ومواد مستهلكةمتقادمة ومخصص قطع غيار 

 
 ۱٬۹۲۱٬۰۹٤٬۸٤۱  ۱٬٥٦۰٬۲۰۲٬۱۳۰ 

 ۷٦۰٬۷۷۰٬٤۷۹  ۷٥٥٬۱٦۳٬٤٦٤  مواد خام

 مجموع فرعي
 ۲٬٦۷٦٬۲٥۸٬۳۰٥  ۲٬۳۲۰٬۹۷۲٬٦۰۹ 

 المجموع
 ٥٬۷٥۸٬٦۲۰٬۹۷٤٬  ٥۳۱۱٬۹۲۹٬۷۱٤ 

 بطيئة الحركة ومواد مستهلكة مما يلي:متقادمة وتتكون الحركة في مخصص قطع غيار  29-1

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ إیضاحات 
 ٤٦٬٦۸۰٬۲۸٦  ۹۲٬٦۹۲٬۳۷۸  يناير 1

 ٤٦٬۰۱۲٬۰۹۲  ٤۱۰٬٦۹٦ ۹ ، بالصافيممخزون متقاد)عكس( / مخصص لمخصص 

 ۹۲٬٦۹۲٬۳۷۸  ۹۳٬۱۰۳٬۰۷٤ ۲۹،  ۲-٦ ديسمبر 31



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۸۳ 

 التجارية واألخرىالمدينة الذمم   -30
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ اتإيضاح 

     ذمم مدينة تجارية
 ۱٬٦٤۷٬۷۳۳٬۲۹۳  ۱٬۸۹۱٬۷۷۰٬۹۷۲  طرف ثالث –ذمم مدينة اُخرى 
 ۳۲۳٬۱۸٤٬۲۳۲  ۲٦٥٬۸٤٦٬۳۳۲ ۲-٤۷ سابكشركة مبالغ مستحقة من 

 ۲۹٬۸۰۷٬۰۹٥  ۳۹٬۳۲۲٬۱۰۷ ۲-٤۷ مبالغ مستحقة من شركة موزاييك
 ۹۳٬۰۹۹٬۷۳۰  ۸۱٬۹۹۷٬۹٤۲ ۲-٤۷ إنسيبال إس إيه ألكوا مبالغ مستحقة من شركة

 ٦٬٦٤٤٬٥٤۸  ۱۳٦٬۷٦۱٬۲۰۷ ۲-٤۷ مبالغ مستحقة من شركة ألكوا واريك إل إل سي
 ۲٬۱۰۰٬٤٦۸٬۸۹۸  ۲٬٤۱٥٬٦۹۸٬٥٦۰ ۲-٤۹،  ۳-۱-٤۹ مجموع فرعي

 ۱٬۱۰۷٬۲۳۸  ۷۷٬٤٥٦ ۲-٤۷ شركة معادن باريك للنحاسمبالغ مستحقة من 
 ٥٬٥٥٦  - ۲-٤۷ )إس إم بي(مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعدين 

 ۲٬۳٦۳٬۰۳٦  ۲٬۲٥۳٬٦۱۱  مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للموانىء
 ٦۲٬۰٥۲٬٥۲۳  ٦۰٬۰٥٤٬۷۹۷ ۲٦ ات برنامج تملك المنازل للموظفينالجزء المتداول من مستحق

 ۲۳٬٥۸۸٬۱۹۱  ٥۳٬٥۳۳٬۳۷٤  التنظيميةضريبة قيمة مضافة مستحقة من الجهات 
 ۲۱۰٬۱۰۳٬٤۱٦  ۳۲٦٬٥۲۳٬۸۳۸  مبالغ مستحقة من أرامكو

 ۳٦٬۱۹٦٬۷۲٦  ۱۳۷٬۲۳۷٬۷۷۳  أخرى
 ۲٬٤۳٥٬۸۸٥٬٥۸٤  ۲٬۹۹٥٬۳۷۹٬٤۰۹ ٥۱ المجموع

عاقدية المجموعة بجميع الذمم المدينة التجارية، من خالل نموذج أعمال، وذلك بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية. ومع ذلك، فإن الشروط التتحتفظ 
 القائم.الدين والفائدة على أصل  التؤدي، في تاريخ محدد، إلى تدفقات نقدية والتي تكون فقط مدفوعات أصل الدينلبعض الذمم المدينة التجارية 

 ودائع ألجل  -31

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  
 2018  2019 إيضاحات 

 ۳٬٥۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٬۱٥۹٬۱۷٥٬۰۰۰ ٥۰ ودائع ألجل ذات تواريخ إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من عام من تاريخ إقتنائها
 (۲٬۲۰۱٬۱۹٤)  (۲٬۲۰۱٬۱۹٤) ۱-۳۱ خسائر اإلئتمان المتوقعةناقصا : مخصص 

 ٤۹-۳ ۳٬۱٥٦٬۹۷۳٬۸۰٦  ۳٬٥۳۲٬۷۹۸٬۸۰٦ 
 ۲٤٬۱۱۱٬۳۰۷  ۲۹٬۸۱٥٬۰٤۲  عوائد إستثمارات مستحقة

 ۳٬٥٥٦٬۹۱۰٬۱۱۳  ۳٬۱۸٦٬۷۸۸٬۸٤۸ ٥۱ المجموع

 السائدة.السوق أسعار  أساس ىعل يعائد مال ودائع ألجليتحقق عن 
 

 حركة مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة 31-1

 للسنة المنتهية في  المنتهية فيللسنة   

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 یضاحاتإ 

 ۹٤۱٬٥۲۸  ۲٬۲۰۱٬۱۹٤ ۲-٤۹ يناير 1
 ۱٬۲٥۹٬٦٦٦  - ۲-٤۹، ۱۱ خسائر اإلئتمان المتوقعةزيادة في مخصص 

 ۲٬۲۰۱٬۱۹٤  ۲٬۲۰۱٬۱۹٤ ۳۱ ديسمبر 31

 النقد ومعادالت النقد  -32

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  
 2018  2019 إيضاحات 

     غير مقيدة
 ٤٬۷۲۲٬۱٤۲٬۲۳٤  ۱٬۱٤۰٬٥۲۱٬۲٥۸  ألجل ذات تواريخ إستحقاق تعادل / أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إقتنائهاودائع 

 ٥۹۷٬۹۷۳٬۹۷۳  ۲٬۳٦۷٬٥۲۹٬۰۳۰  نقد وأرصدة لدى البنوك
 ٥٬۳۲۰٬۱۱٦٬۲۰۷  ۳٬٥۰۸٬۰٥۰٬۲۸۸ ٥۰،  ۳-٤۹ مجموع فرعي

     مقيدة
 ۷۳٬۰٤٥٬۸٥۷  ۹٦٬۸٤٥٬۷۸۸ ۲-٤۲ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٥٬۳۹۳٬۱٦۲٬۰٦٤  ۳٬٦۰٤٬۸۹٦٬۰۷٦ ٥۱ المجموع

 .إلتزام برنامج إدخار الموظفينبالمقيدة  رصدة لدى البنوكاألو النقديرتبط 



                                                                                                                                   
 (معادن) ودیةشركة التعدین العربیة السع

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ (

 ۸٤ 

 س المالأر  -33

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاحات 

     مصرح به ومصدَّر ومدفوع بالكامل 

 عودي للسهملاير س 10سهم عادي بقيمة إسمية  ۱٫۱٦۸٫٤۷۸٫۲٦۱
 

۱۱٫٦۸٤٫۷۸۲٫٦۱۰  ۱۱٫٦۸٤٫۷۸۲٫٦۱۰ 
لاير سعودي للسهم، بعد تحويل  10سهم عادي بقيمة إسمية  ٦۲٬۱۱۲٬۸۸٥

 ٦۲۱٬۱۲۸٬۸٥۰ ۲-۳۸ القرض طويل األجل إلى حقوق الملكية

- 

- 

۱٬۲۳۰٬٥۹۱٬۱٤٦  ۱  ،۱۷ ۱۲٬۳۰٥٬۹۱۱٬٤٦۰ 
 

۱۱٬٦۸٤٬۷۸۲٬٦۱۰ 

      
(، وافق مساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة 2019نوفمبر  4 )الموافقهـ 1441ربيع األول  8بتاريخ ادية غير الع العامةفي اجتماع الجمعية 

 796,370,000بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل قرضها طويل األجل والمستحق إلى صندوق اإلستثمارات العامة إلى حقوق ملكية بمبلغ 
عادي لصالح صندوق اإلستثمارات العامة بسعر ممارسة سهم  62,112,885سعودي(. نتج عن ذلك إصدار لاير  2,986,387,500دوالر أمريكي )

لاير سعودي للسهم(، مما أدى إلى زيادة رأس  38.08 قدرهالاير سعودي باإلضافة إلى عالوة  10للسهم )القيمة اإلسمية لاير سعودي  48.08قدره 
وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات  لاير سعودي 2,365,258,650الوة اإلصدار بمقدار لاير سعودي وع 621,128,850المال بمقدار 

 .خالل السنةالتنظيمية 

قبل تاريخ موعد تم تحديد سعر إصدار السهم أعاله بناءا  على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة أشهر تداول 
تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها . سبب زيادة رأس المال ل2019نوفمبر  4غير العادية، والمنعقد بتاريخ  الجمعية العامةإجتماع 
 .على تحقيق أهدافها للنموتها وتحسين قدر االئتماني

 اإلصدارعالوة   -34

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاح 

ياالت للسهم الواحد الصادر ر 10بقيمة إسمية قدرها سهم عادي  ٥۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰
 لاير سعودي للسهم الواحد 10بعالوة قدرها 

 
٥٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  

 
٥٬۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 

رياالت للسهم الواحد الصادر  10سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  ۲٤۳٫٤۷۸٫۲٦۱
لاير سعودي للسهم الواحد، صافي بعد تكاليف  13بعالوة قدرها 

 المعامالت

  
 

۳٬۱٤۱٬۳٥۱٬٦۹۷  

 
 

۳٬۱٤۱٬۳٥۱٬٦۹۷ 
رياالت للسهم الواحد الصادر  10سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  ٦۲٬۱۱۲٬۸۸٥

تحويل بعد  لاير سعودي للسهم الواحد 38.08بعالوة قدرها 
 -  ۲٬۳٦٥٬۲٥۸٬٦٥۰ ۲-۳۸ طويل األجل إلى حقوق ملكية القرض

 ناقصا : تكلفة معاملة 
 (۱۷٬٤۲۰٬۳۰۸)  - 

 دارصافي الزيادة في عالوة اإلص 
 ۲٬۳٤۷٬۸۳۸٬۳٤۲  - 

 المجموع   ۸۳۰٬٥۹۱٬۱٤٦
 

۱۰٬۷۳۹٬۱۹۰٬۰۳۹  
 

۸٬۳۹۱٬۳٥۱٬٦۹۷ 

افی الدخلمن  تتحویال  -35  ص

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ۸٦۹٬٤٥۹٬۷۳۱  ۱٬۰٥٤٬۲٥۱٬٤۳۹ يناير  1
 ۱۸٤٬۷۹۱٬۷۰۸  - لسنةل دخلال من صافي ٪10تحويل 

 ۱٬۰٥٤٬۲٥۱٬٤۳۹  ۱٬۰٥٤٬۲٥۱٬٤۳۹ ديسمبر 31

ي نظامي وذلك بتحویل إحتياطفي المملكة العربیة السعودیة، تقوم الشركة بتكوین والذي یتوافق مع أنظمة الشركات المطبقة للشركة  ياألساس نظاملطبقاً ل
ظامی حتى یبلغ ھذا اإلحتیاطاإل إلىالسنة  ربحمن صافي  ۱۰٪ من رأس المال المدفوع. ٪۳۰ي حتياطی الن



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 )معادن( شركة التعدين العربية السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی إیضاحات حول القوائم المالیة الم  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱وحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۸٥ 

 مسيطرةحقوق الملكية غير ال -36

 العمليات المتداخلة. لكل شركة تابعة قبل إستبعاد المفصح عنها المبالغمسيطرة تعتبر ذات أهمية للمجموعة. غير تملك حقوق أقلية  يفيما يلي مخلص للمعلومات المالية لكل شركة تابعة الت
 ملخص قائمة المركز المالي 36-1

 

 إيضاحات

 شركة معادن لأللومنيوم شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكسايت 

 شركة معادن للفوسفات ميناواأللو
شركة معادن وعد الشمال  

 ميريديان للفوسفات

 المجموع

 ٪۱٥ ٪٤۰ ٪۳۰ ٪۲٥٫۱ ٪۲٥٫۱ ٪۲٥٫۱ حقوق الملكية غير المسيطرة )٪(
 )٥-۲(إیضاح  )۱۰-۲(إیضاح  )۹-۲(إیضاح  )۸-۲(إیضاح  )۷-۲(إیضاح  )٦-۲(إیضاح  

         2019 ديسمبر 31
 ۷٦٬۳۳۹٬٥۹٦٬٦٦٦ ۳۲۷٬۱۱٥٬۸۲۰ ۲٦٬٤۹۳٬۲۱۹٬۳۸۷ ۱٤٬۲۰۰٬۷۳٤٬۱۷٦ ۱۲٬۳۸٥٬٤۰۱٬۷٤٥ ۱۷٬۳٦۳٬۸۰۲٬۸۸۳ ٥٬٥٦۹٬۳۲۲٬٦٥٥  لةموجودات غير متداو

 ۱۳٬۱۰۸٬۳۹۸٬٦٤٤ ۱٬۱۷۹٬۲٤۲٬۷۹٤ ۲٬۲۳۸٬۷۰٤٬۱۸۰ ۳٬۰٥۷٬٤۰۱٬۸۸٦ ۱٬۸۲۹٬٤٦۷٬۱۹٥ ۲٬۳۳۰٬۰٦۱٬۸۷٦ ۲٬٤۷۳٬٥۲۰٬۷۱۳  موجودات متداولة
 ۸۹٬٤٤۷٬۹۹٥٬۳۱۰ ۱٬٥۰٦٬۳٥۸٬٦۱٤ ۲۸٬۷۳۱٬۹۲۳٬٥٦۷ ۱۷٬۲٥۸٬۱۳٦٬۰٦۲ ۱٤٬۲۱٤٬۸٦۸٬۹٤۰ ۱۹٬٦۹۳٬۸٦٤٬۷٥۹ ۸٬۰٤۲٬۸٤۳٬۳٦۸  إجمالي الموجودات

 ٥۱٬۹۳۷٬۲٤۷٬۷۱۳ ۱٤۸٬۰۱٤٬۲۰۹ ۱۸٬٦۱٤٬٤٤٥٬۸۲۰ ۸٬٤۰٤٬۹۰۲٬۰٤۹ ۸٬۲۲۹٬۳۸۱٬٦۲۲ ۱۲٬۷۲۸٬۹٤٥٬٥۷۷ ۳٬۸۱۱٬٥٥۸٬٤۳٦  مطلوبات غير متداولة
 ۹٬٥۰۳٬٥۳۰٬۱۹٥ ۹۹۸٬۹٥٤٬۸٦۳ ۲٬٤۹۷٬٦۳۳٬۳۰٤ ۱٬۷٤۹٬۷۰۰٬٥٥۰ ۸٥٥٬۳۹۸٬۲٤۳ ۱٬٦۸٤٬۷۳۳٬٦۰٥ ۱٬۷۱۷٬۱۰۹٬٦۳۰  مطلوبات متداولة

 ٦۱٬٤٤۰٬۷۷۷٬۹۰۸ ۱٬۱٤٦٬۹٦۹٬۰۷۲ ۲۱٬۱۱۲٬۰۷۹٬۱۲٤ ۱۰٬۱٥٤٬٦۰۲٬٥۹۹ ۹٬۰۸٤٬۷۷۹٬۸٦٥ ۱٤٬٤۱۳٬٦۷۹٬۱۸۲ ٥٬٥۲۸٬٦٦۸٬۰٦٦  المطلوبات إجمالي
 ۲۸٬۰۰۷٬۲۱۷٬٤۰۲ ۳٥۹٬۳۸۹٬٥٤۲ ۷٬٦۱۹٬۸٤٤٬٤٤۳ ۷٬۱۰۳٬٥۳۳٬٤٦۳ ٥٬۱۳۰٬۰۸۹٬۰۷٥ ٥٬۲۸۰٬۱۸٥٬٥۷۷ ۲٬٥۱٤٬۱۷٥٬۳۰۲  الشركة التابعة صافي موجودات

 ۸٬٤۹۰٬۸۹۷٬۱۱۳ ٥۳٬۹۰۸٬٤۳۱ ۳٬۰٤۷٬۹۳۷٬۷۷۷ ۲٬۱۳۱٬۰٦۰٬۰٤۰ ۱٬۲۸۷٬٦٥۲٬۳٥۸ ۱٬۳۲٥٬۳۲٦٬٥۸۰ ٦٤٥٬۰۱۱٬۹۲۷  صافي الموجوداتالحصة في 
 (۱۰۸٬۱۰۲٬۷۸٤) - (۹٬۰٥۲٬٤٦٤) - (۳٤٬۰۷٦٬٥۱۰) (٦٥٬۹۲۳٬٦٤۷) ۹٤۹٬۸۳۷  أثر الزكاة وضريبة الدخل

 ۱۷۹٬٦۳۰٬۷۷۰ - - - - - ۱۷۹٬٦۳۰٬۷۷۰  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر
من تحويل مساهمة اضافية في رأس المال ناتجة  أثر

 ٥٬۸۱۲٬۹٥٦ - - - - - ٥٬۸۱۲٬۹٥٦  مشروع صفائح السيارات
 (۸۳۱٬٤۰٥٬٤۹۰) - - - - - (۸۳۱٬٤۰٥٬٤۹۰)  حصة حقوق ملكية محولة إلى شركة معادن

التأثير على حقوق الملكية المكتسبة من خالل صافي 
 ٥٥۷٬٤۲۸ ٥٥۷٬٤۲۸ - - - - -  تجميع األعمال
 ۷٬۷۳۷٬۳۸۹٬۹۹۳ ٥٤٬٤٦٥٬۸٥۹ ۳٬۰۳۸٬۸۸٥٬۳۱۳ ۲٬۱۳۱٬۰٦۰٬۰٤۰ ۱٬۲٥۳٬٥۷٥٬۸٤۸ ۱٬۲٥۹٬٤۰۲٬۹۳۳ - ۳-۳٦ العائد إلى حقوق ملكية غير مسيطرة صافي الموجودات

         2018ديسمبر  31
 ۷٦٬۰۰۱٬٥۸۷٬٤٤٤ - ۲۷٬۱۸۰٬۱۱٤٬۱٤٥ ۱٤٬٦۲٤٬۸۲۷٬۲۲۱ ۱۲٬۳۳۰٬۰٤۲٬۳۹٤ ۱٦٬۸۱٥٬۹٤۸٬۹۳۹ ٥٬۰٥۰٬٦٥٤٬۷٤٥  متداولة موجودات غير

 ۱۲٬۹۲۰٬٤۰٥٬۹۳۷ - ۳٬۷٦۳٬٥۸۱٬۷۳۹ ۲٬۸۳۷٬۲٦۹٬۲۱۹ ۱٬٦٦۱٬۸۳٥٬۳۲٤ ۲٬۹٤٥٬۲۱٦٬۱٥۹ ۱٬۷۱۲٬٥۰۳٬٤۹٦  موجودات متداولة
 ۸۸٬۹۲۱٬۹۹۳٬۳۸۱ - ۳۰٬۹٤۳٬٦۹٥٬۸۸٤ ۱۷٬٤٦۲٬۰۹٦٬٤٤۰ ۱۳٬۹۹۱٬۸۷۷٬۷۱۸ ۱۹٬۷٦۱٬۱٦٥٬۰۹۸ ٦٬۷٦۳٬۱٥۸٬۲٤۱  إجمالي الموجودات

 ٥۱٬٤٦۸٬۰٦۰٬٦۲٥ - ۱۹٬۷٤۸٬۸٥٥٬۱۰۸ ۸٬۸۲۸٬۳۲۳٬۹٥۰ ۷٬۷٥٦٬۹۱۲٬۱۳۳ ۱۱٬۳٤۲٬۷۳۳٬۲۰۸ ۳٬۷۹۱٬۲۳٦٬۲۲٦  مطلوبات غير متداولة
 ۹٬۰٥۳٬٥۳۸٬۷۳۳ - ۲٬۳۳۰٬۰٥٦٬۷۷۱ ۱٬٥٤۷٬٥٤٦٬٤٦۱ ۱٬۰٥٦٬۱۱٦٬۹۲۰ ۱٬٦٥۸٬۷۸٤٬۳۹٥ ۲٬٤٦۱٬۰۳٤٬۱۸٦  مطلوبات متداولة

 ٦۰٬٥۲۱٬٥۹۹٬۳٥۸ - ۲۲٬۰۷۸٬۹۱۱٬۸۷۹ ۱۰٬۳۷٥٬۸۷۰٬٤۱۱ ۸٬۸۱۳٬۰۲۹٬۰٥۳ ۱۳٬۰۰۱٬٥۱۷٬٦۰۳ ٦٬۲٥۲٬۲۷۰٬٤۱۲  المطلوبات إجمالي
 ۲۸٬٤۰۰٬۳۹٤٬۰۲۳ - ۸٬۸٦٤٬۷۸٤٬۰۰٥ ۷٬۰۸٦٬۲۲٦٬۰۲۹ ٥٬۱۷۸٬۸٤۸٬٦٦٥ ٦٬۷٥۹٬٦٤۷٬٤۹٥ ٥۱۰٬۸۸۷٬۸۲۹  الشركة التابعة صافي موجودات

 ۸٬۷۹٦٬٥۷٦٬۷۹۳ - ۳٬٥٤٥٬۹۱۳٬٦۰۲ ۲٬۱۲٥٬۸٦۷٬۸۱۰ ۱٬۲۹۹٬۸۹۱٬۰۱٥ ۱٬٦۹٦٬٦۷۱٬٥۲۱ ۱۲۸٬۲۳۲٬۸٤٥  ي الموجوداتصافالحصة في 
 ۲٬۲۳۷٬۹٥۲ - (۲٦٬۰٥۷٬۷۷۳) - (۲٤٬٦٥٥٬۹۱۳) (٦٦٬٦٤۲٬۷٦۳) ۱۱۹٬٥۹٤٬٤۰۱  أثر الزكاة وضريبة الدخل

 (۷٬۱۱۹٬۲۳۰) - - - - - (۷٬۱۱۹٬۲۳۰)  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر
 ۸٬۷۹۱٬٦۹٥٬٥۱٥ - ۳٬٥۱۹٬۸٥٥٬۸۲۹ ۲٬۱۲٥٬۸٦۷٬۸۱۰ ۱٬۲۷٥٬۲۳٥٬۱۰۲ ۱٬٦۳۰٬۰۲۸٬۷٥۸ ۲٤۰٬۷۰۸٬۰۱٦ ۳-۳٦ العائد إلى حقوق ملكية غير مسيطرة في الموجوداتصا



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱وحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الم

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۸٦ 

 )تتمة(حقوق الملكية غير المسيطرة  -36

 راآلخ الدخل الشاملو الربح أو الخسارة ملخص لقائمة 36-2

 

 إيضاحات

 شركة معادن لأللومنيوم شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكسايت 

 شركة معادن للفوسفات واأللومينا
شركة معادن وعد الشمال  

 ميريديان للفوسفات

 ٪۱٥ ٪٤۰ ٪۳۰ ٪۲٥٫۱ ٪۲٥٫۱ ٪۲٥٫۱ حقوق الملكية غير المسيطرة )٪( المجموع
  )٥-۲(إیضاح  )۱۰-۲(إیضاح  )۹-۲إیضاح ( )۸-۲(إیضاح  )۷-۲(إیضاح  )٦-۲(إیضاح  

         2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ۲۰٬٦۹۲٬۳۳٥٬۷۳۹ ٦٤۳٬٥٤۹٬۸٤٥ ۳٬٤٥٤٬۲۸٤٬۸۳٦ ٤٬۱۳۱٬٤۲۲٬٦۳٤ ۲٬۳٤٤٬۸۱۷٬۲٥۹ ٦٬۸۳۲٬٥۲٤٬۳۰۷ ۳٬۲۸٥٬۷۳٦٬۸٥۸  المبيعات
 (۱٬۷٦۱٬۹٦۲٬۸۱٥) ٦٥٬۱٥۸٬٥۱۲ (۱٬۲٥۹٬٥۲۷٬۳٥۲) ۲٤٬۲۸۷٬۸۲۱ ۲۳٬۰۹٥٬٦۱۹ (۳۹۰٬٦٤۳٬۸۱۹) (۲۲٤٬۳۳۳٬٥۹٦)  السنة قبل الزكاة وضريبة الدخلربح  /)خسارة( 

 (۲۳٦٬٦۹۱٬۸٤٤) (٥٬۳٤۹٬۳۷۰) ۱٤٬٥٤٦٬۷٥٤ (٥٬٥٤٥٬٤۷۰) (٤٤٬٤۰۲٬٤٥۱) (۳٦٬٦۳۱٬۳٥۳) (۱٥۹٬۳۰۹٬۹٥٤)  مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة
         ة األخرى للسنة:الخسارة الشامل

جزء الفعال من التغيرات في ال –تحوط التدفق النقدي 
 (۱۹۸٬۸۹۳٬۹۳۲) - - - (۲۷٬٤۰۰٬۳۷٦) (۱۷۱٬٤۹۳٬٥٥٦) - ٤۱ القيمة العادلة

مكاسب / )خسائر( عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع 
 (۸۸۹٬٤٥۳) - ٤۱٬۰۳٦ (۱٬٤۳٤٬۹۱۷) (٥۲٬۳۸۲) ٥٥٦٬۸۱۰ -  إنتهاء خدمات الموظفين

 (۲۸٬۸۷۷٬۷۳۰) (۲۸٬۸۷۷٬۷۳۰) - - - - -  خسارة فروقات سعر الصرف على الترجمة

 (۲٬۲۲۷٬۳۱٥٬۷۷٤) ۳۰٬۹۳۱٬٤۱۲ (۱٬۲٤٤٬۹۳۹٬٥٦۲) ۱۷٬۳۰۷٬٤۳٤ (٤۸٬۷٥۹٬٥۹۰) (٥۹۸٬۲۱۱٬۹۱۸) (۳۸۳٬٦٤۳٬٥٥۰)  للسنةالشامل  الدخل / مجموع )الخسارة(
الشامل العائد إلى حقوق  الدخل / الخسارة() مجموع

         الملكية غير المسيطرة:
)الخسارة( / الربح للسنة قبل الزكاة وضريبة الحصة من 

 (٦۲۱٬۳٥۹٬۲۲۳) ۹٬۷۷۳٬۷۷۷ (٥۰۳٬۸۱۰٬۹٤۱) ۷٬۲۸٦٬۳٤٦ ٥٬۷۹۷٬۰۰۰ (۹۸٬۰٥۱٬٥۹۹) (٤۲٬۳٥۳٬۸۰٦)  الدخل 
 (۱٦۷٬۳۱٤٬۳٦۳) (۸۰۲٬٤۰٥) ۲۲٬۸۲٤٬۰۱۱ (۱٬٦٦۳٬٦٤۱) (۲۰٬٥٦٥٬٦۱۲) (۸٬٤۷٥٬۳٥۳) (۱٥۸٬٦۳۱٬۳٦۳)  الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

 (۷۸۸٬٦۷۳٬٥۸٦) ۸٬۹۷۱٬۳۷۲ (٤۸۰٬۹۸٦٬۹۳۰) ٥٬٦۲۲٬۷۰٥ (۱٤٬۷٦۸٬٦۱۲) (۱۰٦٬٥۲٦٬۹٥۲) (۲۰۰٬۹۸٥٬۱٦۹) ۳-۳٦ الحصة من )الخسارة( / الربح للسنة
         ة األخرى للسنة:الشامل الخسارة الحصة من

التغيرات في الجزء الفعال من  –تحوط التدفق النقدي 
 (٤۹٬۹۲۲٬۳۷٦) - - - (٦٬۸۷۷٬٤۹٤) (٤۳٬۰٤٤٬۸۸۲) - ٤۱،  ۳-۳٦ القيمة العادلة

مكاسب / )خسائر( عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع 
 إنتهاء خدمات الموظفين

۳٦-۳  ،
٤۲-۱-۱ - ۱۳۹٬۷٥۹ (۱۳٬۱٤۸) (٤۳۰٬٤۷٥) ۱٦٬٤۱٤ - (۲۸۷٬٤٥۰) 

 (٤٬۳۳۱٬٦٥۹) (٤٬۳۳۱٬٦٥۹) - - - - -  الترجمةخسارة فروقات سعر الصرف على 

 (۸٤۳٬۲۱٥٬۰۷۱) ٤٬٦۳۹٬۷۱۳ (٤۸۰٬۹۷۰٬٥۱٦) ٥٬۱۹۲٬۲۳۰ (۲۱٬٦٥۹٬۲٥٤) (۱٤۹٬٤۳۲٬۰۷٥) (۲۰۰٬۹۸٥٬۱٦۹)  لمجموعا

         



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱وحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الم

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۸۷ 

 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة( -36 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر )تتمة(ملخص لقائمة الربح أو  36-2

 

 إيضاحات

 مشركة معادن لأللومنيو شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكسايت 

 شركة معادن للفوسفات واأللومينا
شركة معادن وعد الشمال  

 ميريديان للفوسفات

 ٪۱٥ ٪٤۰ ٪۳۰ ٪۲٥٫۱ ٪۲٥٫۱ ٪۲٥٫۱ حقوق الملكية غير المسيطرة )٪( المجموع
  )٥-۲(إیضاح  )۱۰-۲(إیضاح  )۹-۲(إیضاح  )۸-۲(إیضاح  )۷-۲(إیضاح  )٦-۲(إیضاح  

       2018ديسمبر  31ية في للسنة المنته
 

 
 ۱۷٬٤٦٦٬٦۳۱٬۲٤۳ - ۱٬۱٦۳٬۸۲٤٬۹۱۷ ٥٬۲۱٥٬٦٤۷٬۷۲۸ ۳٬۱۱٦٬٦٦۸٬٦۲۱ ۷٬٦۷۱٬۰۰۲٬۲۸۱ ۲۹۹٬٤۸۷٬٦۹٦  المبيعات

 ۱٬٤۹٦٬۰٦۰٬۱٦٥ - ٤٥٤٬۷۲٥٬۱۱۹ ۷۲٥٬٤٦٥٬٥٥۷ ٥۲۲٬٤۹٤٬۷٤٤ ۹۸٬٤۳٦٬۸٥٥ (۳۰٥٬۰٦۲٬۱۱۰)  الدخلالسنة قبل الزكاة وضريبة ربح / )خسارة( 
 (۱٤۱٬۸۷۸٬۹۲۹) - (۳۸٬۹۰۹٬٥۱٥) (۲۰٬۳۸۳٬٥۲۰) (٦۰٬۰۷۰٬۷۲۱) (٤۷٬۰۸۲٬۷۸۰) ۲٤٬٥٦۷٬٦۰۷  لزكاة وضريبة الدخل للسنةمصروف ا

         ة األخرى للسنة:الخسارة الشامل
الجزء الفعال من التغيرات في  –النقدي تحوط التدفق 
 (۲٦٬۹٤۰٬۸٦۳) - - - - (۲٦٬۹٤۰٬۸٦۳) - ٤۱ القيمة العادلة

ائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات خسائر ع
 (۹٬۷۳۱٬۱۳۱) - (۲٬۱۲۱٬٦۹۳) (۳٬۲۱٥٬۷۷۸) (۲٬۰٦٤٬۹۹٤) (۲٬۱۳۹٬۹۱۸) (۱۸۸٬۷٤۸)  الموظفين

 (۳٦٬٦۷۱٬۹۹٤) - (۲٬۱۲۱٬٦۹۳) (۳٬۲۱٥٬۷۷۸) (۲٬۰٦٤٬۹۹٤) (۲۹٬۰۸۰٬۷۸۱) (۱۸۸٬۷٤۸)  مجموع فرعي

 ۱٬۳۱۷٬٥۰۹٬۲٤۲ - ٤۱۳٬٦۹۳٬۹۱۱ ۷۰۱٬۸٦٦٬۲٥۹ ٤٦۰٬۳٥۹٬۰۲۹ ۲۲٬۲۷۳٬۲۹٤ (۲۸۰٬٦۸۳٬۲٥۱)  للسنةالدخل الشامل  /)الخسارة(  مجموع
الشامل العائد إلى حقوق الدخل  /)الخسارة( مجموع 

         المسيطرة:الملكية غير 
الحصة من )الخسارة( / الربح للسنة قبل الزكاة وضريبة 

 ٤۷۸٬۸۱۲٬۹٥۸ - ۱۸۱٬۸۹۰٬۰٤۸ ۲۱۷٬٦۳۹٬٦٦۷ ۱۳۱٬۱٤٦٬۱۸۱ ۲٤٬۷۰۷٬٦٥۱ (۷٦٬٥۷۰٬٥۸۹)  الدخل
 (۸۱٬۰۹٤٬٦۱٤) - (۲۹٬۰۹٦٬۷٤۹) (٦٬۱۱٥٬۰٥٦) (٤٤٬۰۲٦٬۸٤۰) (۲۹٬٥۲۹٬۱۹٦) ۲۷٬٦۷۳٬۲۲۷  الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

 ۳۹۷٬۷۱۸٬۳٤٤ - ۱٥۲٬۷۹۳٬۲۹۹ ۲۱۱٬٥۲٤٬٦۱۱ ۸۷٬۱۱۹٬۳٤۱ (٤٬۸۲۱٬٥٤٥) (٤۸٬۸۹۷٬۳٦۲) ۳-۳٦ الحصة من )الخسارة( / الربح للسنة
         ة األخرى للسنة:الخسارة الشامل الحصة من

الجزء الفعال من التغيرات في  –تحوط التدفق النقدي 
 (٦٬۷٦۲٬۱٥۷) - - - - (٦٬۷٦۲٬۱٥۷) - ٤۱،  ۳-۳٦ العادلةالقيمة 

خسائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات 
 الموظفين

۳٦-۳  ،
٤۲-۱-۱ (٤۷٬۳۷٦) (٥۳۷٬۱۱۹) (٥۱۸٬۳۱۳) (۹٦٤٬۷۳۳) (۸٤۸٬٦۷۷) - (۲٬۹۱٦٬۲۱۸) 

 (۹٬٦۷۸٬۳۷٥) - (۸٤۸٬٦۷۷) (۹٦٤٬۷۳۳) (٥۱۸٬۳۱۳) (۷٬۲۹۹٬۲۷٦) (٤۷٬۳۷٦)  مجموع فرعي

 ۳۸۸٬۰۳۹٬۹٦۹ - ۱٥۱٬۹٤٤٬٦۲۲ ۲۱۰٬٥٥۹٬۸۷۸ ۸٦٬٦۰۱٬۰۲۸ (۱۲٬۱۲۰٬۸۲۱) (٤۸٬۹٤٤٬۷۳۸)  المجموع

         



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی إیضاحات حول القوائم المالیة الم  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱وحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۸۸ 

 تمة(حقوق الملكية غير المسيطرة )ت  -36
 غير المسيطرة الملكيةحركة حقوق  36-3

٪ 25.1. بتحويل حصة الشركة والتي تمثل لنج إنفرثيونس السعودية إس.إل. إتفاقية لتحويل األسهم، حيث قامت شركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل، وقعت شركة معادن وشركة ألكوا رو2019يونيو  26بتاريخ  *
لاير سعودي.  491.405.831 في شركة معادن للدرفلة %25.1والتي تمثل نسبة  القائمة رةغير المسيط القيمة الدفترية لحصة حقوق الملكيةبلغت  اإلتفاقية مباشرة،قبل  من رأسمال شركة معادن للدرفلة إلى شركة معادن.

مساهمي الشركة األم بنفس المبلغ.لاير سعودي وزيادة في حقوق الملكية العائدة إلى  491.405.831قامت المجموعة بإثبات إنخفاض في حقوق الملكية غير المسيطرة بقيمة   

 

 إيضاحات

 شركة معادن لأللومنيوم شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكسايت 

 شركة معادن للفوسفات واأللومينا
شركة معادن وعد الشمال  

 ميريديان للفوسفات

 ٪۱٥ ٪٤۰ ٪۳۰ ٪۲٥٫۱ ٪۲٥٫۱ ٪۲٥٫۱ حقوق الملكية غير المسيطرة )٪( المجموع
  )٥-۲(إیضاح  )۱۰-۲(إیضاح  )۹-۲(إیضاح  )۸-۲(إیضاح  )۷-۲(إیضاح  )٦-۲(إیضاح   
 ۸٬٤۳۲٬٤٦۲٬٥۸۳ - ۳٬۳٦۷٬۹۱۱٬۲۰۷ ۱٬۹٤٤٬۱۱٤٬۹٦۹ ۱٬۱۸۸٬٦۳٤٬۰۷٤ ۱٬٦٤۲٬۱٤۹٬٥۷۹ ۲۸۹٬٦٥۲٬۷٥٤  2018يناير  1

 ۳۹۷٬۷۱۸٬۳٤٤ - ۱٥۲٬۷۹۳٬۲۹۹ ۲۱۱٬٥۲٤٬٦۱۱ ۸۷٬۱۱۹٬۳٤۱ (٤٬۸۲۱٬٥٤٥) (٤۸٬۸۹۷٬۳٦۲) ۲-۳٦ )الخسارة( / الربح للسنةحصة في صافي 
 (۲۸٬۸۰۷٬۰۳۷) - - (۲۸٬۸۰۷٬۰۳۷) - - - ۳۰ خالل السنةتوزيعات أرباح مدفوعة 

         الشاملة األخرى للسنة: الخسارةالحصة في 
الجزء الفعال من التغيرات في القيمة  –تحوط التدفق النقدي 

 (٦٬۷٦۲٬۱٥۷) - - - - (٦٬۷٦۲٬۱٥۷) - ٤۱،  ۲-۳٦ العادلة
 (۲٬۹۱٦٬۲۱۸) - (۸٤۸٬٦۷۷) (۹٦٤٬۷۳۳) (٥۱۸٬۳۱۳) (٥۳۷٬۱۱۹) (٤۷٬۳۷٦) ۱-۱-٤۲،  ۲-۳٦ إنتهاء خدمات الموظفينعائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع خسائر 

 (۹٬٦۷۸٬۳۷٥) - (۸٤۸٬٦۷۷) (۹٦٤٬۷۳۳) (٥۱۸٬۳۱۳) (۷٬۲۹۹٬۲۷٦) (٤۷٬۳۷٦)  مجموع فرعي
 ۸٬۷۹۱٬٦۹٥٬٥۱٥ - ۳٬٥۱۹٬۸٥٥٬۸۲۹ ۲٬۱۲٥٬۸٦۷٬۸۱۰ ۱٬۲۷٥٬۲۳٥٬۱۰۲ ۱٬٦۳۰٬۰۲۸٬۷٥۸ ۲٤۰٬۷۰۸٬۰۱٦ ۱-۳٦ 2018ديسمبر  31

الزيادة في حقوق الملكية غير المسيطرة ناتجة من خالل تجميع 
 ٥۱٬۲۷۱٬۳۱٥ ٥۱٬۲۷۱٬۳۱٥ - - - - - ٥ األعمال

 (۷۸۸٬٦۷۳٬٥۸٦) ۸٬۹۷۱٬۳۷۲ (٤۸۰٬۹۸٦٬۹۳۰) ٥٬٦۲۲٬۷۰٥ (۱٤٬۷٦۸٬٦۱۲) (۱۰٦٬٥۲٦٬۹٥۲) (۲۰۰٬۹۸٥٬۱٦۹) ۲-۳٦ للسنةحصة في صافي )الخسارة( / الربح 
         الشاملة األخرى للسنة: الخسارةالحصة في 

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة  –تحوط التدفق النقدي 
 (٤۹٬۹۲۲٬۳۷٦) - - - (٦٬۸۷۷٬٤۹٤) (٤۳٬۰٤٤٬۸۸۲) - ٤۱،  ۲-۳٦ العادلة

إلتزام منافع إنتهاء  مكاسب / )خسائر( عائدة إلى إعادة قياس
 (۲۸۷٬٤٥۰) - ۱٦٬٤۱٤ (٤۳۰٬٤۷٥) (۱۳٬۱٤۸) ۱۳۹٬۷٥۹ - ۱-۱-٤۲،  ۳-۳٦ خدمات الموظفين

 (٤٬۳۳۱٬٦٥۹) (٤٬۳۳۱٬٦٥۹) - - - - -  خسارة فروقات سعر الصرف على الترجمة
 (۱٬٤٤٥٬۱٦۹) (۱٬٤٤٥٬۱٦۹) - - - - -  حصة االحتياطيات األخرى غير القابلة للتوزيع

من تحويل مشروع صفائح  اضافية في رأس المال ناتجةمساهمة 
 ۱۹٥٬٤۸۸٬۸۹٤ - - - - - ۱۹٥٬٤۸۸٬۸۹٤ ۳۷ خالل السنة السيارات
 ۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - - - ۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  خالل السنة زيادة رأس المالمدفوعات ل

 - - - - - (۲۲۱٬۱۹۳٬۷٥۰) ۲۲۱٬۱۹۳٬۷٥۰  تجارية خالل السنةشطب ذمم دائنة تجارية / ذمم مدينة 
 (۸۳۱٬٤۰٥٬٤۹۱) - - - - - (۸۳۱٬٤۰٥٬٤۹۱)  خالل السنة* حصة حقوق ملكية محولة إلى شركة معادن

 ۷٬۷۳۷٬۳۸۹٬۹۹۳ ٥٤٬٤٦٥٬۸٥۹ ۳٬۰۳۸٬۸۸٥٬۳۱۳ ۲٬۱۳۱٬۰٦۰٬۰٤۰ ۱٬۲٥۳٬٥۷٥٬۸٤۸ ۱٬۲٥۹٬٤۰۲٬۹۳۳ - ۱-۳٦ 2019ديسمبر  31



                                                                                                                                
 )نمعاد( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۸۹ 

یك فیالمستحق    -37   ع مشتركمشرو لشر

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 اتإيضاح 

 ٤۰٥٫۱٦٦٫٤٤۰  ٤۰٥٬۳۸۷٬٦٤٤  مبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن

 (۲۰۹٫۸۹۸٫۷٥۰)  (۲۰۹٬۸۹۸٬۷٥۰)  اإلنخفاض في القيمة المتراكمة

 (۱۱٥٫۷۷۳٫۷٥۰)  (۲۰۹٬۸۹۸٬۷٥۰)  الرصيد اإلفتتاحي

 (۹٤٫۱۲٥٫۰۰۰)  - ۲۱ اإلنخفاض في القيمة خالل السنة

 -  (۱۹٥٬٤۸۸٬۸۹٤) ۳-۳٦ محول إلى شركة معادن للدرفلة خالل السنة*

 ۱۹٥٫۲٦۷٫٦۹۰  - ۲-٤۷ المستحق لشريك في مشروع مشترك، بالصافي

في رأس  األلومنیوم مجمع٪ في تكلفة المشروع المشترك لتوسعة تشكیلة منتجات 1.25حصتھا البالغة  كوربوریشنشركة ألكوا  إلىتمثل المبالغ المستحقة 
 .أیضاً صفائح السیارات الخیر لتشمل

. ، تم توقیع "إتفاقیة تحویل األصول" بین شركة معادن وشركة معادن للدرفلة وشركة ألكوا رولنج إنفرثیونس السعودیة إس.إل۲۰۱۹یونیو  ۲٦ریخ بتا* 
ومقابل  لایر سعودي ۰۲۷٫٦۸۱٫۷٥٥بمبلغ  رفلة بالقیمة الدفتریة للموجوداتلیتم بموجبھا تحویل ملكیة مشروع صفائح السیارات إلى شركة معادن للد

 بمبلغالسعودیة إس.إل.  شركة معادن وشركة ألكوا رولنج إنفرثیونسفي شركة معادن للدرفلة من رأس المال  المدفوعات لزیادة ، تم زیادةذلك
   لایر سعودي على التوالي. ۸۹٤٫٤۸۸٫۱۹٥لایر سعودي و  ۱۳۳٫۱۹۲٫٥٦۰

٫قروض    -38  األجل طوى

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 اتإيضاح 

 ٥٤٬٥٦٦٬٤۸۸٬۳۲۸  ٤۹٬٥۹۳٬٤۹۲٬٦۰۳ ۸-۳۸،  ۲-۷ مجموع القروض

 ۲۷۲٬۸۱۷٬۹٤۱  ۲٥۱٬٥۹۱٬٦٥٤  تكلفة تمويل مستحقة

 ٥٤٬۸۳۹٬۳۰٦٬۲٦۹  ٤۹٬۸٤٥٬۰۸٤٬۲٥۷ ٥۱،  ۳-٤۹ مجموع فرعي

 (۳٬۱٦۲٬۷٥۷٬٤۲٥)  (۲٬٤۳٦٬۲۱۹٬۷۸۱) ۸-۳۸ نفة كمطلوبات متداولةناقصا : الجزء المتداول من القروض مص
 (۲۷۲٬۸۱۷٬۹٤۱)  (۲٥۱٬٥۹۱٬٦٥٤)  ناقصا : تكلفة تمويل مستحقة

 (۳٬٤۳٥٬٥۷٥٬۳٦٦)  (۲٬٦۸۷٬۸۱۱٬٤۳٥)  الجزء المتداول من القروض مصنفة كمطلوبات متداولة -مجموع فرعي 

 ٥۱٬٤۰۳٬۷۳۰٬۹۰۳  ٤۷٬۱٥۷٬۲۷۲٬۸۲۲ ۸-۳۸ الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل



                                                                                                                                                                                                                                                                            
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة ل

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹۰ 

 التسهيالت المعتمدة 38-1

صندوق التنمية الصناعية وات العامة ستثمارموحدة الشروط مع صندوق اإلتمويل  إتفاقياتوشركة معادن وعد الشمال للفوسفات  شركة معادن للبوكسايت واأللوميناو شركة معادن للدرفلةو لومنيومشركة معادن لأل أبرمت •

يل موحدة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا بإعادة هيكلة تسهيالت قروضها مع صندوق اإلستثمارات العامة وكذلك أبرمت إتفاقيات تمو لومنيومقامت شركة معادن لألبينما  المحلية، سعودي وتحالف من المؤسسات الماليةال

 ،الشروط جديدة مع تحالف من المؤسسات المالية المحلية

 ،مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة إئتمانإتفاقية تسهيل  )معادن( لشركةأبرمت ا •

 ،مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونةقروض إتفاقيتي  ساسأبرمت شركة معادن للذهب ومعادن األ •

 ،هيل مرابحةبحة مع مشاركين في تساشركة معادن للبنية التحتية وشركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل مر أبرمت •

 كوك.تسهيل صن في أبرمت شركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل صكوك مع مشاركي •

 :2019ديسمبر  31ون التسهيالت الممنوحة للمجموعة من التالي كما في تتك

 

إتفاقية شركة معادن 

 الموقعة في لأللومنيوم

 2010 نوفمبر 30

 والمعاد هيكلتها في 

 2017ديسمبر  14

 عادن للدرفلةإتفاقية شركة م

 الموقعة في

   2010نوفمبر  30

 والمعاد هيكلتها في 

 2019ديسمبر  19

 إتفاقية شركة معادن

 للبوكسايت واأللومينا

  الموقعة في

  2011 نوفمبر 27

 والمعاد هيكلتها في

 2018يوليو  16

إتفاقية شركة معادن وعد 

 الشمال للفوسفات

 الموقعة في

 2014يونيو  30

 الموقعة في إتفاقية )معادن(

  2012ديسمبر  18

 والمجددة في 

 2017ديسمبر  18

شركة معادن  تيإتفاقي

 للذهب ومعادن األساس

 الموقعة في

  2015مارس  24

  2015إبريل  26و 

 إتفاقية شركة معادن

 للبنية التحتية

 الموقعة في

 2015ديسمبر  30

شركة معادن  تيإتفاقي

 للفوسفات

 الموقعة في

  2016 فبراير 25

 المجموع 2018فبراير  20و 

 ۱٥٬۲۸۱٬٦۲٥٬۰۰۰ - - - - ۷٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٬٥۰٦٬۲٥۰٬۰۰۰ - ٤٬۲۷٥٬۳۷٥٬۰۰۰ صندوق اإلستثمارات العامة
          التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و

 ٤٬۲۹۹٬۸٥٤٬٦٥٥ - - - - ٤٬۲۹۹٬۸٥٤٬٦٥٥ - - - شراء*
 ٦٬۹٥۳٬۸۹٥٬۳٤٥ - - - - ٥٬٤٥۰٬۱٤٥٬۳٤٥ - - ۱٬٥۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰  تجاري*
 ٥٬۳۳۷٬٥۰۰٬۰۰۰ - - - - - ٤٬۰۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ - مرابحة
 ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - - ۱٬٦٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - وكالة

 ۱۸٬٤٦۱٬۲٥۰٬۰۰۰ - - - - ۱۱٬٤۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤٬۲٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٬٥۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ المجموع الفرعي
 ٥٬۹۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ - - ۱٬۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ - ٤٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - ٦۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - ة السعوديصندوق التنمية الصناعي

 ۱۷٬٦۷۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬٤۹۳٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - - - ٥٬۱۷۸٬۷٥۰٬۰۰۰ باللاير السعوديتسهيل مرابحة 
 تسهيل مرابحة باللاير السعودي

 ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - - - ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - رأس مال عامل(تسهيل )
 ٥۸٬۱٤٤٬۳۷٥٬۰۰۰ ۱۱٬٤۹۳٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬٥۰۱٬۲٥۰٬۰۰۰ ۱٬۹۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۹٥۷٬۸۷٥٬۰۰۰ المجموع الفرعي

 ۷٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - ۷٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - - إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد
كوكيل  – السعوديةإتش إس بي سي العربية 

 ۳٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - - - - - مشاركين في تسهيل صكوكل
 ٦۹٬۱٤٤٬۳۷٥٬۰۰۰ ۱٤٬۹۹۳٬۷٥۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬٥۰۱٬۲٥۰٬۰۰۰ ۱٬۹۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۹٥۷٬۸۷٥٬۰۰۰ مجموع التسهيالت الممنوحة

          



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹۱ 

 )تتمة( التسهيالت المعتمدة 38-1
ستيفاء إتم  إذاالمقترضة ضمن المجموعة، و الوحدات القانونيةعلى الشروط والتعهدات المالية التالية لكل من الموحدة الشروط التمويل  إتفاقياتنصت 

 األجل: طويل قرضالتقدم المؤسسات المالية سوف  الشروط، فإن

من قبل شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن  إضافية يلات تموإلتزامإنشاء إضافية و / أو ات إمتيازقيد على إنشاء  •
 ،التمويل الموحدة الشروط إتفاقياتبموجب  ا  بذلك تحديد فات، مالم يكن مسموحا  وعد الشمال للفوس

 ،ماليةالنسب الالحفاظ على  •

 ،من النفقات الرأسمالية همسموح بحد أقصى  •

 ،على المساهمين أرباحعلى توزيع  دقي •

( أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة العربية 6قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ) ستثمارعلى مدة اإل دقي •
 السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.

  ن:خاصة والتي تتضم شروط معينة وتعهدات على تسهيالت المرابحة إتفاقياتنصت 

 الحفاظ على وجود الشركتين كشركتين ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية، •

 تسهيالت المرابحة، إتفاقياتبموجب  تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديدا   •

بذلك  وعا أوغير طوعا لبيع، تأجير وتحويل أو التخلي عن أي أصل مالم يكن مسموحا نصا  سواء  طمليات مجموعة عد على الدخول في أي عملية أو قي •
 تسهيالت المرابحة، إتفاقياتبموجب 

وقروض الدائنين  االقل مع المطالبات غير المضمونة تسهيالت المرابحة تصنف في جميع االوقات بالتساوي على إتفاقياتبالسداد بموجب  اتإلتزام •
  ،القوانين المطبقة عموما  على الشركاتمطالبات الدائنين المتوجبة حسب ماعدا األخرى 

 ،ماليةالنسب الالحفاظ على  •

 .على المساهمين أرباحعلى توزيع  دقي •

 على شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتضمن: �نصت إتفاقية تسهيل صكوك

 ملكة العربية السعودية،الحفاظ على وجود الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين الم •

 ،إتفاقية تسهيل صكوكبموجب تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديدا   •

لك بذ قيد على الدخول في أي عملية أو مجموعة عمليات سواء  طوعا أوغير طوعا لبيع، تأجير وتحويل أو التخلي عن أي أصل مالم يكن مسموحا نصا   •
 ،إتفاقية تسهيل صكوكبموجب 

 ،ماليةالنسب الالحفاظ على  •

 .على توزيع أرباح على المساهمين قيد •

 لأللومنيومتسهيل شركة معادن 

 تسهيالتوكالء 

 تسهيل مرابحة باللاير،كوكيل مابين الدائنين ووكيل  البنك األهلي التجاري •

 بنك أبو ظبي األول كوكيل تسهيل تقليدي بالدوالر. •

 شركة معادن للدرفلة تسهيالت

 *  وكالء تسهيالت

 بنك الرياض كوكيل مابين الدائنين، •

 بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت مشتريات باللاير، •

 دي الفرنسي كوكيل ضمان داخلي،البنك السعو •

 فرع لندن، كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل. -بنك الرياض •

كمتعهد للقرض لشركة  حلت شركة معادن بموجبها محل صندوق اإلستثمارات العامة، 2019نيو يو 26الموقعة بتاريخ  "هاءالتحويل واإلنإلتفاقية "وفقا  
إعتبار  ابين شركة معادن وصندوق اإلستثمارات العامة تم بموجبه أخرى "إتفاقية قرض"، تم توقيع 2019يونيو  26في نفس الوقت وبتاريخ  .معادن للدرفلة

ا  والذي تم تحويله الحق ويعتبر مستحق عند الطلبقديمه إلى شركة معادن من قبل صندوق اإلستثمارات العامة لاير سعودي قد تم ت 2.986.387.500مبلغ 
لاير  46.594.914 . نتج عنها أيضا  إثبات تكلفة بقيمة(33)إيضاح  وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية خالل السنةإلى حقوق ملكية 

 (.2-38)إيضاح حملة األسهم العادية للشركة األم عائدة إلى  الموحدةسعودي في األرباح المبقاة 

 1,312,500,000، أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع بنوك تجارية فيما يتعلق بتسهيل مرابحة جديد باللاير بمبلغ 2019ديسمبر  19في 
لاير  375,000,000لاير سعودي وتسهيل مرابحة باللاير البالغ  1,009,770,000رصيد مشتريات باللاير الحالي البالغ لتحل محل لاير سعودي 

سعودي. 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹۲ 

 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 38-1
 تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

تحالف من وعودي وصندوق التنمية الصناعية السمع صندوق اإلستثمارات العامة  تمويل موحدة الشروط إتفاقية الشركةأبرمت ، 2018يوليو  16في 
مما أدى إلى إعادة جدولة السداد والتعهدات الخاصة  إعادة هيكلة تسهيل قرضها مع صندوق اإلستثماراتتم ، 2018يوليو  31بتاريخ  .المؤسسات المالية

مرابحة باللاير وتسهيالت وكالة باللاير بها. إعتبارا  من نفس التاريخ، أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع بنوك تجارية فيما يتعلق بتسهيالت 
 من: للبوكسايت واأللومينامويل لشركة معادن جديدة لتحل محل رصيد التسهيالت. بناءا  على ذلك، تتكون تسهيالت الت

 التسهيل الممنوح 

 ۳٫٥۰٦٫۲٥۰٫۰۰۰ تعديل اإلتفاق القائم –صندوق اإلستثمارات العامة 

  ريةالمصارف اإلسالمية والبنوك التجا

 ۲٫۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ الشريحة أ –مرابحة باللاير 

 ۱٫٦٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰ الشريحة ب –مرابحة باللاير 

 ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ باللايروكالة 

 ٤٫۲٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰ المجموع الفرعي

 ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

 ۸٬٥۰۱٬۲٥۰٬۰۰۰ مجموع التسهيالت الممنوحة
  

مخصصات تسهيالت مرابحة باللاير وتسهيالت وكالة باللاير ضافة إلى إعادة جدولة السداد، يتضمن تسهيل صندوق اإلستثمارات العامة المعاد هيكلته وباإل
نة فيما يتعلق بالرصيد معيللمدفوعات المقدمة للمشاركين إعتماداَ على توافر النقد الزائد لخدمة الدين. تستمر المدفوعات المقدمة حتى يتم إستيفاء شروط 

 .مرابحة باللاير وتسهيالت وكالة باللايرالتسهيالت القائم تحت كل من التسهيالت كما أنها محدودة بالوقت ل

 وكالء تسهيالت

 تسهيل مرابحة باللاير،كوكيل مابين الدائنين ووكيل  البنك األهلي التجاري •

 .اللايرة بإتش إس بي سي العربية السعودية كوكيل لتسهيل وكال •

 كالتالي: 2018خالل يوليو سدادها بالكامل إعادة هيكلتها / والتي تم  2011نوفمبر  27الموقعة في  موحدة الشروطالتمويل تفاصيل إتفاقية ال

 ۳٫۷٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ صندوق اإلستثمارات العامة

  المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية

 ۲٫٦۹۰٫۷۱۲٫۸٤٤ مشتريات

 ۲٥۸٫۷٥۰٫۰۰۰ تجاري

 ۷٦۸٫۷٥۰٫۰۰۰ وكالة

 ۳٫۷۱۸٫۲۱۲٫۸٤٤ المجموع الفرعي

 ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ۳٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

 ۸٫۷۰۸٫۲۱۲٫۸٤٤ مجموع التسهيالت الممنوحة

 تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 تسهيالت*  وكالء 

 ،إتش إس بي سي العربية السعودية كوكالء تسهيالت شراءوك اإلسالمي للتنمية البن •

 كوكالء تسهيالت تجارية. يوبنك سوميتومو ميتسو بنك ميزوهو المحدود •

 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹۳ 

 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 38-1
 )"معادن"(تسهيل شركة التعدين العربية السعودية 

 تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

إن تاريخ  مليار لاير سعودي. 7.5مليار لاير سعودي إلى  9بتعديل إجمالي مبلغ التسهيل من  ات التمويلإتفاقي، جددت الشركة 2017ديسمبر  18في 
من تجمع مؤسسات مالية محلية ودولية  المتجدد النهائي لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تاريخ توقيع اإلتفاقية. تم الحصول على التسهيل اإلستحقاق

 من المؤسسات المالية التالية: مكون

 مصرف الراجحي •

 البنك العربي الوطني •

 بنك الخليج الدولي بي إس سي، فرع الرياض •

 البنك األول •

 ةبنك الجزير •

 البنك السعودي الفرنسي •

 فرع الرياض ،بنك جي بي مورجان تشيس، إن إيه •

 بنك الرياض •

 مجموعة سامبا المالية  •

 البنك األهلي التجاري •

 ي البريطاني البنك السعود •

 البنك السعودي لإلستثمار •

 على التالي: فقط لشركة األمباتشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق 

 الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات إلى الفوائد عن ثالثة أضعاف وإال سوف يتم وقف توزيع األرباح. يجب أال تقل نسبة •

عرضة لفترة هي حالة تقصير و عتبر ذلكأ)الشركة األم فقط(، وإال  ثالثة أضعاف حقوق الملكية أقل من أو يعادلفي الديون إجمالي صا يكون يجب أن •
 عملية إصدار حقوق أولوية. ءأو تسعة أشهر في حال قيام الشركة بتصحيح هذه الحالة ببد ،تمتد حتى ستة أشهرتصحيح 

 صندوق اإلستثمارات العامةتسهيل 

كمتعهد للقرض لشركة  حلت شركة معادن بموجبها محل صندوق اإلستثمارات العامة، 2019يونيو  26الموقعة بتاريخ  "هاءتفاقية التحويل واإلنإل"وفقا  
بين شركة معادن وصندوق اإلستثمارات العامة تم بموجبه أخرى  "إتفاقية قرض"، تم توقيع 2019يونيو  26معادن للدرفلة. في نفس الوقت وبتاريخ 

 .ركة معادن من قبل صندوق اإلستثمارات العامة ويعتبر مستحق عند الطلبلاير سعودي قد تم تقديمه إلى ش 2.986.387.500إعتبار مبلغ 

العامة حيث ترغب شركة  بين شركة معادن وصندوق اإلستثمارات "إتفاقية تحويل الدين"توقيع  2019يونيو  26باإلضافة إلى ماذكر أعاله، تم بتاريخ 
وذلك بعد ملكية التم تحويل هذا القرض الحقا  إلى حقوق  ذكور أعاله.مادن في زيادة رأسمالها من خالل إصدار أسهم جديدة لغرض تسوية القرض المع

 (.33الحصول على جميع الموافقات التنظيمية خالل السنة )إيضاح 

 تسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس
 على التالي: للشركة وتشمل هذه التسهيالت الممنوحةمع صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونة  أبرمت الشركة إتفاقيتي تسهيالت

الممنوحالتسهيل   الهدف  تاريخ اإلعتماد  

 ۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰  تمويل إنتاج الذهب من منجم السوق 2015 مارس 24

 ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  أنابيب المياه تمويل مصروفات رأسمالية لمنجم الدويحي الجديد للذهب وخط 2015بريل أ 26

 ۱٫۳۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰  إجمالي التسهيالت الممنوحة

 تتضمن: يالتونصت إتفاقيات التمويل على بعض الشروط والتعهدات الخاصة 

 ،إتفاقية القرضبموجب  بذلك تحديدا   ، مالم يكن مسموحا  عن طريق الشركةتمويل إضافية  قيد على إنشاء إمتيازات إضافية و / أو إنشاء إلتزامات •

 ،ماليةالنسب الالحفاظ على  •

 ،حد أقصى مسموح به من النفقات الرأسمالية •

 و قيد على توزيع أرباح على المساهمين •

( أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة العربية 6قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ) قيد على مدة اإلستثمار •
 أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف. السعودية



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھية في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹٤ 

 التسھیالت المعتمدة (تتمة) ۳۸-۱
 تسهيل شركة معادن للبنية التحتية

 ، تتكون من:إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودةتسهيل مرابحة مع تفاقية إأبرمت الشركة ، 2015ديسمبر  30في 

 التسهيل الممنوح تسهيل مرابحة

 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة - سعودية المحدودةإتش إس بي سي العربية ال

 .2016فبراير  17تم السحب من التسهيل في 

 للفوسفاتتسهيل شركة معادن 
ن تاريخ ، جدير بالذكر أنه تم سداد التسهيل بالكامل متحالف من المؤسسات الماليةمع  تمويل موحدة الشروط إتفاقية الشركةأبرمت ، 2008يونيو  15في 

 مع مشاركي تسهيل مرابحة مكونة من: 2016فبراير  25حسب إتفاقية تسهيل المرابحة الجديدة الموقعة من قبل الشركة في  2016مارس  30السحب في 

 التسهيل الممنوح تسهيل مرابحة

 ۱۱٫٤۹۳٫۷٥۰٫۰۰۰ المرابحةكوكيل لمشاركي تسهيل  -بنك الرياض 

تسهيل صكوك جديدة  بموجب إتفاقية 2016فبراير  25لسحب إلتفاقية تسهيل المرابحة الموقعة من قبل الشركة بتاريخ تم السداد بشكل جزئي من تاريخ ا
 مع مشاركين في تسهيل صكوك تتكون من:  2018فبراير  20وموقعة من قبل الشركة بتاريخ 

 التسهيل الممنوح تسهيل صكوك

 ۳٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ صكوكتسهيل لكوكيل  –إتش إس بي سي العربية السعودية 

  



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی إیضاحات حول القوائم   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹٥ 

 لتمويل الموحدة الشروط المختلفةا إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  38-2

 2017ديسمبر  14تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  – تسهيالت شركة معادن لأللومنيوم

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ٤٬۲۷٥٬۳۷٥٬۰۰۰  ٤٬۲۷٥٬۳۷٥٬۰۰۰ (2-47)إيضاح  صندوق اإلستثمارات العامة
 (٤۲٬۹۳۱٬۹۰۰)  (۳۸٬۸۳۰٬٦۹۹) السنة في نهاية تكلفة المعاملةرصيد ناقصا : 

 ٤٬۲۳۲٬٤٤۳٬۱۰۰  ٤٬۲۳٦٬٥٤٤٬۳۰۱ مجموع فرعي

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناءا  على معدل اليبور زائدا  
1.5٪.  

على أقساط نصف سنوية  2023 مارس 31بدأ سداد القرض في ، سوف ي2017ديسمبر  14تاريخ بعد إعادة الهيكلة ب
مليون لاير  1.218فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية تزايد على مدى يمليون لاير سعودي و 99.9تبدأ من 

 (.9-38)إيضاح  2031 سبتمبر 30سعودي في 

    .1-38جراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو موضح في إيضاح باإلضافة إلى ذلك، يتوجب على الشركة إ

ديسمبر  31لاير سعودي ) 4,101,201تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38( )إيضاح لاير سعودي 4.097.225: 2018

    التجاريةالبنوك سالمية والمصارف اإل
 ٥٬۱۷۸٬۷٥۰٬۰۰۰  ٥٬۱۷۸٬۷٥۰٬۰۰۰ مرابحة باللاير

 ۱٬٥۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰  ۱٬٥۰۳٬۷٥۰٬۰۰۰ بالدوالر األمريكيتقليدي  -تجاري 
 (٦۳٬٥۷۰٬٥٥٥)  (٥۳٬٦۱۸٬٤۳٦) السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 ٦٬٦۱۸٬۹۲۹٬٤٤٥  ٦٬٦۲۸٬۸۸۱٬٥٦٤ مجموع فرعي

بناءا  على معدل سعر  وب على المرابحة اإلسالمية باللايرللقرض المسح يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي
للقرض  فيما يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي. ٪1.65 العمولة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا  هامش

 .٪1.55 هامش بناءا  على معدل اليبور زائدا   المسحوب على تسهيل الدوالر التقليدي

، على أقساط نصف سنوية 2021 مارس 31في  المسحوب على المرابحة اإلسالمية باللاير بدأ سداد القرضسوف ي
مليون لاير  1.812مليون لاير سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  259تبدأ من 

 (.9-38)إيضاح  2027 سبتمبر 30سعودي في 

، على أقساط نصف سنوية تبدأ 2021 مارس 31في  الدوالر التقليديحوب على تسهيل المس بدأ سداد القرضسوف ي
مليون لاير  601مليون لاير سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  129من 

 (.9-38)إيضاح  2024 سبتمبر 30سعودي في 

    .1-38كما هو موضح في إيضاح فوعات المقدمة باإلضافة إلى ذلك، يتوجب على الشركة إجراء بعض المد

ديسمبر  31لاير سعودي ) 9,952,119تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38( )إيضاح لاير سعودي 9.936.945: 2018

 ۱۰٬۸٥۱٬۳۷۲٬٥٤٥  ۱۰٬۸٦٥٬٤۲٥٬۸٦٥ (8-38 قروض شركة معادن لأللومنيوم )إيضاح مجموع
    



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹٦ 

 )تتمة(التمويل الموحدة الشروط المختلفة  إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  38-2
 تسهيالت شركة معادن للدرفلة

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ۲٫۹۸٦٫۳۸۷٫٥۰۰  ۲٬۹۸٦٬۳۸۷٬٥۰۰ (2-47)إيضاح  اإلستثمارات العامةصندوق 
 -  (۲٬۹۸٦٬۳۸۷٬٥۰۰) خالل السنة محول إلى شركة معادنناقصا : 

 ۲٫۹۸٦٫۳۸۷٫٥۰۰  - مجموع فرعي
 (٥۲٫۱۱۹٫٤۸۰)  - السنة في نهاية تكلفة معاملةناقصا : رصيد 
 ۲٫۹۳٤٫۲٦۸٫۰۲۰  - يمجموع فرع

 ٪. 1.5يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءا  على معدل اليبور زائدا  
مليون  30.8من تبدأ مبالغ السداد . 2016ديسمبر  31 فيقرض على أقساط نصف سنوية سداد أصل مبلغ البدأ 

 30مليون لاير سعودي في  153.9قيمة الدفعة النهائية لاير سعودي ثم تتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح 
    (.9-38)إيضاح  2026يونيو 

يونيو  30ليتم دفعها في  2018ديسمبر  31و  2018يونيو  30، تم تأجيل السداد المستحق في 2018خالل يونيو 
2019.    

ديسمبر  31لاير سعودي ) 5,436,618تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
لاير  46.682.862تم تحميل الرصيد المتبقي والبالغ  (.11-38( )إيضاح لاير سعودي 11.183.829: 2018

لى حملة األسهم العادية للشركة األم خالل إلى األرباح المبقاة الموحدة العائدة إ 2019يونيو  30في  سعودي كما
    (.3-36الفترة )إيضاح 
    التجاريةالبنوك سالمية والمصارف اإل

 ۱٬۰۰۹٬۷۷۰٬۰۰۰  ۱٬۰۰۹٬۷۷۰٬۰۰۰ شراء باللاير السعودي
 -  (۱٬۰۰۹٬۷۷۰٬۰۰۰) خالل السنة المدفوعناقصا : 

 ۱٬۰۰۹٬۷۷۰٬۰۰۰  - مجموع فرعي
 (۱۳٬۰٥۷٬۳۹٤)  - السنة في نهاية معاملةتكلفة رصيد ناقصا : 

 ۹۹٦٬۷۱۲٬٦۰٦  - مجموع فرعي

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع التسهيالت باللاير 
 اوت على مدى فترة القرض. السعودي بناءا  على معدل سايبور زائدا  هامش يتف

٪ في 2.45٪ و 1.65الربح على أصل مبلغ القرض المسحوب لكل فترة عمولة ما بين هامش  / يتراوح الهامش
 السنة.

مليون لاير سعودي ثم يتزايد على مدى  10.4من  ، يبدأ السداد2016ديسمبر  31سداد أصل مبلغ القرض في  بدأ
    (.9-38)إيضاح  2026يونيو  30مليون لاير سعودي في  13.5فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 

يونيو  30ليتم دفعها في  2018ديسمبر  31و  2018يونيو  30، تم تأجيل السداد المستحق في 2018خالل يونيو 
2019.    

ديسمبر  31لاير سعودي ) 13,057,394تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38( )إيضاح لاير سعودي 3.075.608: 2018

 ۳٬۹۳۰٬۹۸۰٬٦۲٦  - المجموع الفرعي المرحل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی إیضاحات حول القوائم   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹۷ 

 تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة( 38-2
 )تتمة( تسهيالت شركة معادن للدرفلة

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ۳٬۹۳۰٬۹۸۰٬٦۲٦  - الرصيد المرحل
    

 ٤۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ صندوق التنمية الصناعية السعودي
 (٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰)  (۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰) خالل السنة المدفوعناقصا : 

 ٤۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ مجموع فرعي
 (۱۳٬۱۲٦٬۷٤٦)  (۸٬۱۲۲٬۳۸۲) السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 ٤۱۱٬۸۷۳٬۲٥٤  ۲٦٦٬۸۷۷٬٦۱۸ مجموع فرعي

مليون لاير سعودي  25مبلغ السداد يبدأ من  .2016يناير  25التنمية الصناعية السعودي في بدأ سداد تسهيالت صندوق 
    (.9-38)إيضاح  2021يوليو  19مليون لاير سعودي في  62.5ثم يتزايد على مدى فترة القرض مع قسط نهائي يبلغ 

يونيو  30ليتم دفعها في  2018ديسمبر  31و  2018يونيو  30، تم تأجيل السداد المستحق في 2018يو خالل يون
2019.    

ديسمبر  31لاير سعودي ) 5,004,364تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38( )إيضاح لاير سعودي 6.914.466: 2018

 ۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ بحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(تسهيل مرا
 -  (۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰) خالل السنة المدفوعناقصا : 

 ۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  - مجموع فرعي
، تم تعديل معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل القرض من مبالغ 2018 سبتمبر 30خالل الربع المنتهي في 

 ٪.1.20فترة عمولة على أساس سايبور زائدا   القرض المسحوبة لكل
، تم تعديل معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل القرض من مبالغ 2019 يونيو 30خالل الربع المنتهي في 

سداد مبلغ تسهيل مرابحة في  وتم تعديل إستحقاق ٪1.20على أساس سايبور زائدا  القرض المسحوبة لكل فترة عمولة 
    (. 9-38)إيضاح  2019 ديسمبر 31

    2019 ديسمبر 19تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  - التجاريةالبنوك سالمية والمصارف اإل
 -  ۱٬۳۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ شراء باللاير السعودي

 -  (۱۱٬۱٥٦٬۲٥۰) السنة في نهاية معاملةتكلفة رصيد ناقصا : 
 -  ۱٬۳۰۱٬۳٤۳٬۷٥۰ مجموع فرعي

لغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع التسهيالت باللاير السعودي يُحتسب معدل العمولة على المب
 ٪.0.95 هامش  بناءا  على معدل سايبور زائدا  

مليون لاير سعودي ثم يتزايد على مدى فترة  39من  ، يبدأ السداد2021 يونيوسداد أصل مبلغ القرض في  سوف يبدأ
 (.9-38)إيضاح  2032ن لاير سعودي في يونيو مليو 263القرض حتى يصل القسط النهائي 

لاير سعودي مع رصيد القرض ويتم إطفاؤها  11,156,250تم خصم المعاملة المتكبدة للحصول على القرض والبالغة 
    .على مدى فترة القرض

 ٤٬۷۱۷٬۸٥۳٬۸۸۰  ۱٬٥٦۸٬۲۲۱٬۳٦۸ (8-38قروض شركة معادن للدرفلة )إيضاح  مجموع

    
 
 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹۸ 

 )تتمة(التمويل الموحدة الشروط المختلفة  إتفاقياتت مستخدمة بموجب تسهيال 38-2
 للبوكسايت واأللوميناتسهيل شركة معادن 

، قامت الشركة بإعادة هيكلة تسهيالت القروض عن طريق تعديل اإلتفاقية مع صندوق اإلستثمارات العامة وأبرمت إتفاقية تمويل موحدة 2018خالل يوليو 
  تم تسوية باقي التسهيالت األخرى بالكامل قبل المدة المحددة.ا الشروط جديدة بينم

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2019  2018 

 ۳٫٦۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  - صندوق اإلستثمارات العامة
 (۹۳٫۷٥۰٫۰۰۰)  - السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ۳٫٥۰٦٫۲٥۰٫۰۰۰  - (2-47)إيضاح  مجموع فرعي
 -  - السنة هايةفي ن تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 (۳٫٥۰٦٫۲٥۰٫۰۰۰)  - 2018يوليو  16تحويل إلى تسهيل معاد هيكلته في 
 -  - مجموع فرعي

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءا  على سعر الفائدة بين بنوك لندن 
 ٪.1.5)اليبور( زائدا  

. ويبدأ 2017يونيو   30من  اءا  قسط كل ستة أشهر ابتد 21دوق اإلستثمارات العامه على يُسدد المبلغ األساسي لتسهيل صن
يونيو  30مليون لاير سعودي في  435زداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية قدرها يمليون لاير ثم  75السداد بمبلغ 

    (.9-38)إيضاح  2027
لاير  5.979.758: 2018ديسمبر  31)الشيء ى مدى فترة القرض بلغت تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها عل

لاير سعودي إلى التسهيل  69.746.252تم تحويل تكلفة المعاملة غير المطفأة المتبقية بمبلغ  (.11-38سعودي( )إيضاح 
    المعاد هيكلته.
    التجاريةالبنوك اإلسالمية والمصارف 

 ۷٦۷٫٥۲۰٫۰۰۰  - شراء بالدوالر االمريكي
 ۱٫۸۱٥٫٥٦٤٫۳۲٦  - شراء باللاير السعودي

 ۲٤۸٫٤۰۰٫۰۰۰  - تجاري   
 ۷۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰  - ةوكال
 -  ۳٫٥٦۹٫٤۸٤٫۳۲٦ 

 (۳٫٥٦۹٫٤۸٤٫۳۲٦)  - السنة خالل المدفوعناقصا : 
 -  - مجموع فرعي

 -  - السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 
 -  - مجموع فرعي

لى أصل المبلغ )المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة( من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة العمولة ع تحتسب
ربح في حالة تسهيالت هامش عمولة على جميع تسهيالت الدوالر األمريكي على أساس معدل اليبور زائدا  هامش )

 تتفاوت على مدى فترة القرض. التي الوكالة( و
ى أصل المبلغ )المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة( من مبالغ القرض المسحوبة لكل العمولة عل يبلغ معدل

فترة عمولة على جميع تسهيالت اللاير السعودي على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية )"سايبور"( زائدا  هامش 
 القرض. ى مدى فترةح في حالة تسهيالت وكالة( والتي تتفاوت علبرهامش )

٪ في 2.4٪ إلى 1.45الربح على أصل المبلغ من القروض المسحوبة لكل فترة عمولة ما بين هامش  / يتراوح الهامش
 السنة.

. يبدأ سداد التسهيالت 2017يونيو  30التسهيالت المعتمدة اإلسالمية والتجارية من مجموع بدأ سداد المبالغ األساسية من 
مليون لاير سعودي في  431ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  وديسع ون لايرملي 74من  ا  بتداءإ

    (.9-38)إيضاح  2027يونيو  30
لاير  45.389.289: 2018ديسمبر  31) الشيءتكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 

    .(11-38سعودي( )إيضاح 
 ۸٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰  - الصناعية السعودي صندوق التنمية

 (۸٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰)  - السنة خالل المدفوعناقصا : 
 -  - مجموع فرعي

 -  - السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 
 -  - مجموع فرعي

 40أعاله من . بدأ سداد التسهيالت المذكورة 2017بدأ سداد مبلغ تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي من يوليو 
 2024مليون لاير سعودي في أبريل  80مليون لاير سعودي ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 

 (.9-38)إيضاح 
رسوم لإلجراءات وتقييم القروض. سيتم مقابل مليون لاير سعودي  75عودي مبلغ صندوق التنمية الصناعية الس إستقطع

    فترة القرض.إطفاء هذه الرسوم على مدى 
لاير  48.680.596: 2018ديسمبر  31) الشيءتكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 

    (.11-38سعودي( )إيضاح 
 -  - تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

غ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس معدل العمولة معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبال
 ٪ . 0.95( زائدا  بين البنوك السعودية )سايبور

    .(9-38)إيضاح  2019 يناير 24المرابحة في  تسهيلسداد  أستحق
 -  - (8-38إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا )إيضاح 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۹۹ 

 )تتمة(يات التمويل الموحدة الشروط المختلفة تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاق 38-2

 2018 يوليو 16تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  –واأللومينا تسهيالت شركة معادن للبوكسايت 
 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ۳٬٥۰٦٬۲٥۰٬۰۰۰  ۳٬٥۰٦٬۲٥۰٬۰۰۰ (2-47)إيضاح  صندوق اإلستثمارات العامة
 -  (۷٤٬۳۳۲٬٥۰۰) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ۳٬٥۰٦٬۲٥۰٬۰۰۰  ۳٬٤۳۱٬۹۱۷٬٥۰۰ مجموع فرعي
 (۱۱٦٬۹۲۷٬۱٦۲)  (۱۰۷٬٦۳٦٬٦۸۲) السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 ۳٬۳۸۹٬۳۲۲٬۸۳۸  ۳٬۳۲٤٬۲۸۰٬۸۱۸ مجموع فرعي
اليبور زائدا  معدل يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناءا  على 

1.5.٪ 
على أقساط نصف سنوية تبدأ من  2019 يونيو 30سداد القرض في  بدأ، 2018 يوليو 16بعد إعادة الهيكلة بتاريخ 

مليون لاير  392.7مليون لاير سعودي ويتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  74.3
    .(9-38)إيضاح  2031 يوليو 31سعودي في 

تكلفة  مع رصيد إضافتهالاير سعودي تم  42.562.500تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة على إعادة الهيكلة والبالغة 
لاير سعودي. عالوة على ذلك، تم أيضا   69.746.252المعاملة المقدمة غير المطفأة قبل إعادة الهيكلة والبالغة 

لاير سعودي كفرق بين القيمة الدفترية للقرض قبل إعادة  9.163.384 إضافة تكلفة المعاملة غير النقدية والبالغة
الهيكلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد إعادة الهيكلة، مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي للقروض قبل إعادة 

مدى فترة  ها علىويتم إطفاؤ 2018 يوليو 16القرض كما في  الهيكلة. تم خصم المبلغ اإلجمالي مقابل رصيد
    (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  4.544.974: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 9,290,480القرض بمبلغ 

    التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و
 ٤٬۰۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٬۰۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ مرابحة باللاير السعودي

 ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ باللاير السعودي وكالة

 ٤٬۲٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٬۲٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 -  (۷۱٬۱۷۰٬٥۰۰) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ٤٬۲٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٬۱۷۳٬۸۲۹٬٥۰۰ مجموع فرعي
 (۳۷٬۸۰۲٬۸۹۷)  (۳۲٬۹۰٥٬٦۱۲) السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 ٤٬۲۰۷٬۱۹۷٬۱۰۳  ٤٬۱٤۰٬۹۲۳٬۸۸۸ مجموع فرعي
غ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة( من مبالغ القرض المسحوبة العمولة على أصل المبلغ )المبل يبلغ معدل

ح في حالة برهامش لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت اللاير السعودي على أساس معدل سايبور زائدا  هامش )
ة باللاير للمرابح ٪1.45ة باللاير وبمعدل للمرابحة باللاير )الشريحة ب( ووكال ٪1.55بمعدل تسهيالت وكالة( 

    .)الشريحة أ(

بمبلغ  يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض لاير سعودي 40.250.000غت بلتكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة 
    (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  2.447.103: 2018ديسمبر  31)لاير سعودي  4,897,285

 ۳٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٦۸٦٬٦۹۳٬۷٥۰ تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(
 -  (۳٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ۳٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٤٦٬٦۹۳٬۷٥۰ مجموع فرعي
 -  (۲٬٤۹۲٬۷۲۱) السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 ۳٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٤٤٬۲۰۱٬۰۲۹ مجموع فرعي
وتم سحب تسهيل مرابحة جديد  2018ديسمبر  31تم إعادة سداد تسهيل مرابحة باللاير السعودي بالكامل كما في 

 .2019مارس  31خالل الربع المنتهي في 
مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس معدل معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من 

اس معدل العمولة بين على أسعلى التسهيل المعاد سداده و٪ 0.95العمولة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا  
 . المسحوب الجديد٪ على التسهيل 0.8البنوك السعودية )سايبور( زائدا  

 .(9-38)إيضاح  2024 ينايرالمرابحة في  تسهيليستحق سداد 
لاير سعودي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بمبلغ  2.941.000تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة بلغت 

    (.11-38: الشيء( )إيضاح 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 448,279

 ۷٬۹۳٦٬٥۱۹٬۹٤۱  ۷٬۸۰۹٬٤۰٥٬۷۳٥ (8-38إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا )إيضاح 
    



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۰۰ 

 التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة( إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  38-2
 شركة معادن وعد الشمال للفوسفاتتسهيالت 

 ديسمبر 31  برديسم 31 

 2019  2018 

 ٦٬۸۳۹٬۲۷۸٬۱۷٤  ٦٬۸۳۹٬۲۷۸٬۱۷٤ (2-47)إيضاح  صندوق اإلستثمارات العامة
 -  (۲۳۹٬۳۷٤٬۸۱۱) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ٦٬۸۳۹٬۲۷۸٬۱۷٤  ٦٬٥۹۹٬۹۰۳٬۳٦۳ مجموع فرعي
 (٥٥٬۸۰۳٬۸۸۸)  (٤۹٬۱۳۷٬۳۳۷) السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 ٦٬۷۸۳٬٤۷٤٬۲۸٦  ٦٬٥٥۰٬۷٦٦٬۰۲٦ فرعي مجموع
العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة على أساس معدل اليبور  معدل يبلغ

 ٪ في السنة.1.5زائدا  
. يبدأ السداد بمبلغ 2019يونيو  30ا  من اءبتدإقسط كل ستة أشهر  24على  أصل مبلغ القرضيتم سداد سوف 
 31مليون لاير سعودي في  606لقرض بدفعة نهائية قدرها زداد على مدى فترة ايثم  سعودي مليون لاير 112.5
    (.9-38)إيضاح  2030ديسمبر 

ديسمبر  31لاير سعودي ) 6,666,551تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38يضاح لاير سعودي( )إ 1.674.254: 2018

    التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و
 ۳۰٤٬۳۹۲٬٥۱۸  ۳۰٤٬۳۹۲٬٥۱۸ شراء بالدوالر االمريكي
 ۲٬٦۲۰٬۲٥٤٬٤۲۰  ۲٬٦۲۰٬۲٥٤٬٤۲۰ شراء باللاير السعودي

 ٥٬۱۸۲٬٦۲٦٬۳٥۰  ٥٬۱۸۲٬٦۲٦٬۳٥۰ تجاري
 ۱٬٤۸۸٬۱٤۱٬۱۹۸  ۱٬٤۸۸٬۱٤۱٬۱۹۸ وكالة   

 ۹٬٥۹٥٬٤۱٤٬٤۸٦ مجموع فرعي
 

۹٬٥۹٥٬٤۱٤٬٤۸٦ 
 -  (۸۸٦٬۹۱۸٬۱۸۷) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ۹٬٥۹٥٬٤۱٤٬٤۸٦  ۸٬۷۰۸٬٤۹٦٬۲۹۹ مجموع فرعي
 (۱٦٬۷۲۱٬۰٦۱)  (۱٤٬۲۳۰٬۷٥۳) السنة في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 ۹٬٥۷۸٬٦۹۳٬٤۲٥  ۸٬٦۹٤٬۲٦٥٬٥٤٦ مجموع فرعي
لكل فترة عمولة على أساس معدل اليبور  والقائم قرض المسحوبةالعمولة على أصل المبلغ من مبالغ ال يبلغ معدل

 ٪ في السنة.2.10٪ إلى 1.25زائدا  
ثم تزداد على مدى  سعودي مليون لاير 171. يبدأ السداد من 2019يونيو  30ض من ولغ القرابدأ سداد أصل مب

 (.9-38 )إيضاح 2030ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  809فترة القرض بدفعة نهائية 
ديسمبر  31لاير سعودي ) 2,490,308تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 

    (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  29.982.875: 2018
 ۳٬۹۰٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٬۹٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰)  (۱٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ۳٬۸٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٬۷۹٥٬۰۰۰٬۰۰۰ مجموع فرعي
 (۲۹۷٬٥۰۱٬۸۰۸)  (۲۷٦٬٤٤۳٬۲۸٦) السنة في نهاية معاملةتكلفة رصيد ناقصا : 

 ۳٬٥٤۷٬٤۹۸٬۱۹۲  ۳٬٥۱۸٬٥٥٦٬۷۱٤ مجموع فرعي
 ٪ في السنة.1.7 دفي حدولكل فترة عمولة  والقائم العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة يبلغ معدل

ثم تزداد على مدى  سعودي مليون لاير 60. يبدأ السداد من 2018 ديسمبر 22ض من ولغ القرابدأ سداد أصل مب
 (.9-38)إيضاح القرض فترة 

ديسمبر  31لاير سعودي ) 21,058,522تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  1.658.192: 2018

 ۱۹٬۹۰۹٬٦٦٥٬۹۰۳  ۱۸٬۷٦۳٬٥۸۸٬۲۸٦ (8-38مجموع قروض شركة معادن وعد الشمال للفوسفات )إيضاح 
    



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۰۱ 

 تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة( 38-2
 اإلستثمارات العامة( قرض مع صندوق تسهيل شركة التعدين العربية السعودية )إتفاقية

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 -  ۲٬۹۸٦٬۳۸۷٬٥۰۰ صندوق اإلستثمارات العامة
رياالت للسهم  10سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  62,112,885ناقصا : تحويل القرض إلى رأس مال بمقدار 

 (٦۲۱٬۱۲۸٬۸٥۰) (33)إيضاح  الواحد
 
- 

رياالت للسهم  10سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  62,112,885وة إصدار بمقدار ناقصا : تحويل القرض إلى عال
 (۲٬۳٦٥٬۲٥۸٬٦٥۰) (34)إيضاح  لاير سعودي للسهم الواحد 38.08الصادر بعالوة قدرها  الواحد

 
- 

 -  - المجموع

 تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد 38-3
 العربية السعوديةشركة التعدين تسهيل 

 يسمبرد 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 -  - (3-50و  9-38تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد )إيضاح 

 ٪ في السنة۰٫۸٥معدل العمولة السائد بین البنوك السعودیة (سایبور) زائداً  أساسمبالغ القرض المسحوب على  أصلالعمولة على  معدلحتسب ی

 المختلفةالتمويل الموحدة الشروط  إتفاقياتبموجب  تسهيل مستخدم 38-4
 ساسومعادن األ معادن للذهبشركة الت تسهي

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

    منجم السوق
 ۱٤۳٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰)  (۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹٦٬۰۰۰٬۰۰۰ مجموع فرعي
 (٤٬٥٥٥٬۱٥٥)  (۲٬۷۱۸٬۷۹۸) السنة صيد تكلفة معاملة في نهايةناقصا : ر

 ۱۱٦٬٤٤٤٬۸٤٥  ۹۳٬۲۸۱٬۲۰۲ مجموع فرعي

مليون لاير سعودي ثم يزداد  8من  أ  بتداءإ، على أساس نصف سنوي، 2016يوليو  20بدأ سداد هذا القرض في 
    (. 9-38)إيضاح  2022نوفمبر  9مليون لاير سعودي في  18على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 

ديسمبر  31لاير سعودي ) 1,836,357تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  2.199.862: 2018

    الدويحي وخط أنابيب المياه منجم
 ۱٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰)  (۱٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مجموع فرعي
 (۳٥٬۳٥۳٬۹۷۹)  (۲۳٬۳٥۰٬۷٥٥) السنة ناقصا : رصيد تكلفة معاملة في نهاية

 ۸۸٤٬٦٤٦٬۰۲۱  ۷۳٦٬٦٤۹٬۲٤٥ مجموع فرعي

مليون لاير سعودي ثم يزداد على  60من  بتداءإأساس نصف سنوي، ، على 2017يوليو  9بدأ سداد هذا القرض في 
    (. 9-38)إيضاح  2023أكتوبر  30مليون لاير سعودي في  100مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 

ديسمبر  31لاير سعودي ) 12,003,224تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  14.118.092: 2018

 ۸۲۹٬۹۳۰٬٤٤۷ (8-38قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس )إيضاح  مجموع
 

۱٬۰۰۱٬۰۹۰٬۸٦٦ 



                                                                                                                                           
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۰۲ 

 تسهيالت المرابحة المختلفة   إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  38-5
 تسهيل شركة معادن للبنية التحتية

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ۸۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰  ۸۰٥٬۰۰۰٬۰۰۰ كوكيل مشاركي تسهيل المرابحة  -إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  
 (۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰)  (۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ۸۰٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ مجموع فرعي
 (۷٬۰۰۰٬۰۰۰)  (٦٬۰۰۰٬۰۰۰) السنة معاملة في نهاية ناقصا : رصيد تكلفة

 ۷۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ 
يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل  سايبور 

 ٪ في السنة.1زائدا  
مليون لاير سعودي على أساس نصف  39بدفعات متساوية بمبلغ  2016ديسمبر  30بدأ سداد أصل مبلغ القرض في 

ديسمبر  30 مليون لاير سعودي في 298ية ألصل القرض بمبلغ خالل فترة عشر سنوات مع دفعة نهائ سنوي
 (.9-38)إيضاح  2025

ديسمبر  31لاير سعودي ) 1.000.000تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
    (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  1.000.000: 2018

 ۷۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (8-38قروض شركة معادن للبنية التحتية )إيضاح  وعمجم
 

۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 تسهيل شركة معادن للفوسفات

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ۱۰٬۳٤٤٬۳۷٥٬۰۰۰  ٥٬۹۰۰٬۸۸۲٬۳٥۳ كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة -بنك الرياض 
 (٤٬٤٤۳٬٤۹۲٬٦٤۷)  (۷۳۷٬٦۱۰٬۲۹٦) السنة خالل المدفوعناقصا : 

 ٥٬۹۰۰٬۸۸۲٬۳٥۳  ٥٬۱٦۳٬۲۷۲٬۰٥۷ مجموع فرعي
 (٤٤٬٦۷۹٬۲۷۲)  (۳۱٬۳٤۷٬۷۹۰) السنة ناقصا : رصيد تكلفة معاملة في نهاية

 ٥٬۱۳۱٬۹۲٤٬۲٦۷  ٥٬۸٥٦٬۲۰۳٬۰۸۱ 
 سايبوريبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل 

 ٪ في السنة لتسهيل مرابحة بالدوالر1.1زائدا   ٪ في السنة لتسهيل مرابحة باللاير السعودي ومعدل اليبور1ئدا  زا
 .األمريكي

مليون لاير سعودي ويزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية  575بمبلغ  2017فبراير  25بدأ سداد القرض في 
 (.9-38يضاح )إ 2023فبراير  25مليون لاير سعودي في  3.448

ديسمبر  31لاير سعودي ) 13,331,482مدى فترة القرض بلغت  تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على
    (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  38.216.227: 2018

 ٥٬۱۳۱٬۹۲٤٬۲٦۷ (8-38قروض شركة معادن للفوسفات )إيضاح  مجموع
 

٥٬۸٥٦٬۲۰۳٬۰۸۱ 

 بموجب إتفاقية تسهيل صكوكتسهيالت مستخدمة  38-6
 تسهيل شركة معادن للفوسفات

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ۳٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تسهيل صكوكلكوكيل  –إتش إس بي سي العربية السعودية 
 (٤٬۲۱۷٬۸۸۸)  (۳٬٥۹۲٬۹٥۸) السنة معاملة في نهاية ناقصا : رصيد تكلفة

 ۳٬٤۹٦٬٤۰۷٬۰٤۲  ۳٬٤۹٥٬۷۸۲٬۱۱۲ 
 سايبوريبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل 

 .٪ في السنة1.35زائدا  
 (.9-38)إيضاح  2025فبراير  20سيتم سداد هذا القرض دفعة واحدة بتاريخ 

ديسمبر  31لاير سعودي ) 624,930لغت ة القرض بتكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فتر
  (.11-38لاير سعودي( )إيضاح  507.112: 2018

 

 

 ۳٬٤۹٦٬٤۰۷٬۰٤۲ (8-38قروض شركة معادن للفوسفات )إيضاح  مجموع
 

۳٬٤۹٥٬۷۸۲٬۱۱۲ 
    



                                                                                                                                           
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھی

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۰۳ 

 ميريديان 38-7

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

    بنوك تجارية
 -  ٥۹٬۸۳۹٬۳۰۹ المحدود البنك األفريقي للتنمية

في السنة واليوجد لدى هذا القرض شروط سداد  %22القرض أعاله مضمون مقابل المخزون، ويحمل سعر فائدة 
  محددة.

 
 

 -  ۲٤٬۲۹۸٬۸۲٦ إيكو بنك ليميتد
في السنة. يتم سداد القرض على مدة  %19القرض أعاله مضمون ضمان متبادل داخل الشركة، ويحمل سعر فائدة 

  .2022مايو  31نهائية تستحق في شهرا  مع دفعة  36
 

 
   ۱٦٬٥۱٦٬۲۸٦ فيرست ميرتشانت بنك مالوي ليميتد

القرض أعاله مضمون مقابل سندات الرهن العقاري على الصوامع في كانيغو، ليلونغوي مالوي، ويحمل سعر فائدة 
  في السنة. 9%

 
 

 -  ۳۰٦٬۹۳٥٬۱۷۲ ىالسحب على المكشوف من البنك والتسهيالت األخر
 -  ٤۰۷٬٥۸۹٬٥۹۳ (8-38قروض )إيضاح ال مجموع

    
 القروض إجمالي 38-8

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاحات 

     التسهيالت المستخدمة بموجب:
     :إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط

 ۱۰٬۹٥۷٬۸۷٥٬۰۰۰  ۱۰٬۹٥۷٬۸۷٥٬۰۰۰ ۲-۳۸ 2017ديسمبر  14إعادة الهيكلة بتاريخ  – شركة معادن لأللومنيوم
 ٤٬۷۹٦٬۱٥۷٬٥۰۰  ۱٬٥۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲-۳۸ 2019ديسمبر  19إعادة الهيكلة بتاريخ  – شركة معادن للدرفلة

 ۸٬۰۹۱٬۲٥۰٬۰۰۰  ۷٬۹٥۲٬٤٤۰٬۷٥۰ ۲-۳۸ 2018يوليو  16إعادة الهيكلة بتاريخ  – شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 ۲۰٬۲۷۹٬٦۹۲٬٦٦۰  ۱۹٬۱۰۳٬۳۹۹٬٦٦۲ ۲-۳۸ ل للفوسفاتشركة معادن وعد الشما

     :تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد
 -  - ۳-۳۸ شركة التعدين العربية السعودية 

 ۱٬۰٤۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۸٥٦٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤-۳۸ شركة معادن للذهب ومعادن األساس  تتسهيال
     إتفاقيات تسهيالت مرابحة :
 ۸۰٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥-۳۸ شركة معادن للبنية التحتية

 ٥٬۹۰۰٬۸۸۲٬۳٥۳  ٥٬۱٦۳٬۲۷۲٬۰٥۷ ٥-۳۸ شركة معادن للفوسفات
     إتفاقية تسهيل صكوك :

 ۳٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦-۳۸  للفوسفاتشركة معادن 
 -  ٤۰۷٬٥۸۹٬٥۹۳ ۷-۳۸ ميريديان

 ٥٥٬۳۷۱٬۸٥۷٬٥۱۳  ٥۰٬۲٥٥٬۰۷۷٬۰٦۲ ٥۰ مجموع فرعي
 (۸۰٥٬۳٦۹٬۱۸٥)  (٦٦۱٬٥۸٤٬٤٥۹)  السنة فة معاملة في نهايةناقصا : رصيد تكل

 ٥٤٬٥٦٦٬٤۸۸٬۳۲۸  ٤۹٬٥۹۳٬٤۹۲٬٦۰۳ ۳۸ مجموع فرعي
     مصنفة كمطلوبات متداولةالجزء المتداول من القروض  :ناقصا  

 ۹٦۰٬٥۷۲٬۷٤٥  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  شركة معادن للدرفلة
 ٤۸٥٬٥۰۳٬۰۰۰  ۲۷٥٬٦۳۹٬٦۲٥  شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 ۷۱٦٬۰۷۱٬۳۸٦  ۷۸٤٬۰۱۰٬۷۷۳  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
 ۱۸٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰  شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰  شركة معادن للبنية التحتية
 ۷۳۷٬٦۱۰٬۲۹٤  ۷۳۷٬٦۱۰٬۲۹٤  شركة معادن للفوسفات

 -  -  شركة التعدين العربية السعودية
 -  ۳۱۲٬۹٥۹٬۰۸۹  ميريديان

 ۳٬۱٦۲٬۷٥۷٬٤۲٥  ۲٬٤۳٦٬۲۱۹٬۷۸۱ ٥۰،  ۳۸ فرعي مجموع

 ٥۱٬٤۰۳٬۷۳۰٬۹۰۳  ٤۷٬۱٥۷٬۲۷۲٬۸۲۲ ٥۰،  ۳۸ من القروض األجلطويل الجزء 
     



                                                                                                                                           
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھية في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۰٤ 

 القروض طويلة األجل إستحقاقتواريخ  38-9

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاح 

2019  -  ۳٬۱٦۲٬۷٥۷٬٤۲٥ 
2020  ۲٬٤۳٦٬۲۱۹٬۷۸۱  ۲٬٤۳۸٬۸۷۲٬۳۱۲ 
2021  ۳٬۸۱٤٬۱۰۰٬۸۸٤٬  ٦۰۹۸٬۳٤۳٬٥٤٦ 
2022  ٤٬٥٤٦٬٥٦۸٬۸۹٤٬  ٥۸٦۲٬۹۸٤٬۹٤٤ 
2023  ٥٬٤۸۳٬۲٦٥٬۹۹۷  ٥٬۹۳۸٬۳٦۷٬۹٦۸ 
2024  ٤٬۰٤۳٬۲۷٦٬۹٥۸  ٤٬۱٥٥٬۲٥۹٬۸۳٥ 
2025  ۲٬٤۹۰٬٦٦۳٬٥٤۳  ٤٬۱٥٥٬۲٥۹٬۸۳٥ 
 ۲٦٬٥٦۰٬۰۱۱٬٦٤۸  ۲۷٬٤٤۰٬۹۸۱٬۰۰۱  2030إلى 2026

 ٥٥٬۳۷۱٬۸٥۷٬٥۱۳  ٥۰٬۲٥٥٬۰۷۷٬۰٦۱ ۳-٤۹ المجموع

     
 عمالت التسهيالت فئات  38-10
وتتمثل األرصدة المسحوبة بما يعادل  على التوالي بالدوالر األمريكي وباللاير السعودي مناصفة ساسهي باأل المجموعةالتسهيالت المتعاقد عليها من قبل  إن

  ي:الدوالر األمريكي بما يل

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 

2019  2018 

 )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(

 ۳٬۸٥۱٬۷۲۸٬۳۸۰ )بالدوالر األمريكي( صندوق اإلستثمارات العامة
 

٤٬٦۹٥٬۲۷۷٬٥۱۳ 
    التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و

 ۸۱٬۱۷۱٬۳۳۸  ۷۹٬۹٥۳٬۷٦۸ (مريكياألدوالر )بالشراء 
 ۹٦۸٬۰۰٦٬٥۱۲  ٥۹۲٬٥۸٦٬٤۲٦ ي(شراء )باللاير السعود

 ۱٬۷۸۳٬۰۳۳٬٦۹۳  ۱٬۷۸۹٬۰٥٤٬٤۰٥ (مريكياألدوالر )بال تجاري
 ٤٥٥٬٥۰٤٬۳۲۰  ۳۹٤٬۳٥٦٬٤۲۳ )باللاير السعودي( وكالة

 ۲٬٤٥٤٬۳۳۳٬۳۳۳  ۲٬٤۳٦٬۲۱٦٬۹۳۳ مرابحة )باللاير السعودي(

 ٥٬۷٤۲٬۰٤۹٬۱۹٦  ٥٬۲۹۲٬۱٦۷٬۹٥٥ مجموع فرعي
 ۱٬٤۱٦٬۲٦٦٬٦٦٦  ۱٬۳۱۰٬۹۳۳٬۳۳۳ )باللاير السعودي( سعوديصندوق التنمية الصناعية ال

 ۱٬۱۰۸٬۲۳٥٬۲۹٤  ۱٬۳۲٥٬۷۳۹٬۲۱٦ )باللاير السعودي( تسهيل مرابحة
 ٦۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۹٥٬۰۰۰٬۰۰۰ (مريكياألدوالر )بال تسهيل مرابحة

 ۹۳۳٬۳۳۳٬۳۳۳  ۹۳۳٬۳۳۳٬۳۳۳ صكوك )باللاير السعودي(تسهيل 
 ۱۹۰٬٦٦٦٬٦٦۷  ۹۲٬٤٥۱٬٦٦۷ )باللاير السعودي( س مال عامل(أر )تسهيل باللاير تسهيل مرابحة

 ۱٤٬۷٦٥٬۸۲۸٬٦٦۹  ۱۳٬٤۰۱٬۳٥۳٬۸۸٤ المجموع
    



                                                                                                                                           
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۰٥ 

 إطفاء تكلفة معامالت 38-11

 للسنة المنتھیة في  للسنة المنتھیة في  
 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 إيضاحات 

     :إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط
 ۱٤٬۰۳٤٬۱۷۰  ۱٤٬۰٥۳٬۳۲۰ ۲-۳۸ 2017ديسمبر  14إعادة الهيكلة بتاريخ  – ادن لأللومنيومشركة مع

 ۲۱٬۱۷۳٬۹۰۳  ۲۳٬٤۹۸٬۳۷٦ ۲-۳۸ 2019ديسمبر  19إعادة الهيكلة بتاريخ  – شركة معادن للدرفلة
 ۹۷٬۸۷۸٬۳۳٦  ۱٤٬٦۳٦٬۰٤٤ ۲-۳۸ شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

 ۱۰۰٬۰٤۹٬٦٤۳  -  2011نوفمبر  27تسهيل موقع في 
 ٦٬۹۹۲٬۰۷۷  ۱٤٬٦۳٦٬۰٤٤  2018يوليو  16تسهيل معاد هيكلته في 

 (۹٬۱٦۳٬۳۸٤)  -  نقديةتكلفة معاملة غير 
 ۳۳٬۳۱٥٬۳۲۱  ۳۰٬۲۱٥٬۳۸۱ ۲-۳۸ شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 ۱٦٬۳۱۷٬۹٥٤  ۱۳٬۸۳۹٬٥۸۱ ٤-۳۸ شركة معادن للذهب ومعادن األساس تتسهيال
     تسهيالت مرابحة :إتفاقيات 

 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥-۳۸ شركة معادن للبنية التحتية
 ۳۸٬۲۱٦٬۲۲۷  ۱۳٬۳۳۱٬٤۸۲ ٥-۳۸ للفوسفاتشركة معادن 

     إتفاقية تسهيل صكوك:
 ٥۰۷٬۱۱۲  ٦۲٤٬۹۳۰ ٦-۳۸ شركة معادن للفوسفات

 ۲۲۲٬٤٤۳٬۰۲۳  ۱۱۱٬۱۹۹٬۱۱٤  مجموع فرعي

     مشاريع الرأسمالية قيد التنفيذالمرسمل كجزء من ال :ناقصا  
 ۲۹٬٤٦٤٬۸۳٤  -  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
 -  ۲٬۰۹٤٬۱۸٤  شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 ۲۹٬٤٦٤٬۸۳٤  ۲٬۰۹٤٬۱۸٤ ۲۱،  ۱-۱٥ مجموع فرعي

 ۱۹۲٬۹۷۸٬۱۸۹  ۱۰۹٬۱۰٤٬۹۳۰ ۱٥ مجموع المحمل إلى تكلفة تمويل
     
 الضمانات 38-12

 التمويل الموحدة الشروط ذات العالقة: إتفاقياتن الموجودات التالية كضمان للقروض طويلة االجل بموجب شروط تم ره

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاحات 

 ٥٬۲٤۳٬۲٥۸٬٤۳۱  ٤٬۹٥۱٬٦۷۳٬۷٦۹ ۲-۱۸ ممتلكات تعدين
 ۲۷٬۷۰٤٬۱٤٤٬۷٤۲  ۲۷٬۲۷۷٬۷٤۳٬٦٥٦ ۲-۱۹ ممتلكات ومصانع ومعدات

 ٦۰٦٬۰٦۱٬۱٦۹  ۸۸۷٬۷۷۳٬٦۰٦ ۱-۲۱ اريع رأسمالية قيد التنفيذمش
 ۱۳٬۸۷۸٬۰۰٤  ۱۱٬٤۲۸٬۹٤٤ ۲۲ موجودات غير ملموسة

 ۳۳٬٥٦۷٬۳٤۲٬۳٤٦  ۳۳٬۱۲۸٬٦۱۹٬۹۷٥  المجموع



                                                                                                                                           
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۰٦ 

 تفكیكتأھیل موقع و إعادةو اإلزالة اتإلتزاممخصص   -۳۹

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 اتإيضاح 

 ۱۰٦٬٥٤۳٬٥۰۱  ۱۲۰٬٥٥٤٬۸۲۰ ۱-۳۹ مناجم الذهب
 ۱۰۸٬۲۱٤٬٦۰۸  ۱۲۲٬۲۲۲٬۹۹۸ ۲-۳۹ بوكسايتالمنجم 

 ۱٦٤٬۸۸۸٬۰۳۷  ۲۰۳٬٦٦۲٬٦۹۳ ۳-۳۹ مناجم الفوسفات
 ٥٬۹۷۹٬۱۸۳  ٤٬٦٥٥٬۰۰٤ ٤-۳۹ زايت يجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنامن

 ۳۸٥٬٦۲٥٬۳۲۹  ٤٥۱٬۰۹٥٬٥۱٥  المجموع

ات فكي لتزامكتلكك اإل تكبد. يتوقع المتعلقة بها جم والمصانع والبنية التحتيةالمنا تفكيكوجم وتسوية االمن إغالق إلتزاملمواجهة  تم تكوينها اإلزالةمخصصات 

ودية وعلكى الحاليكة فكي المملككة العربيكة السكع فهم اإلدارة للمتطلبكات القانونيكةعلى  بناءا  المخصص بتقديراإلدارة  تقومالمنجم.  إغالقالسنة التى يتوقع فيها 

 الرخص والتقديرات الهندسية. إتفاقياتشروط 

، وذلكك العاملكة المنكاجم ممتلكاتلمختلف المقدرة  المستقبليةوتسوية المواقع  غالقكامل المبالغ لتكاليف اإلل القيمة الحالية المنجم إزالة إلتزاميمثل مخصص 

 إفتراضكاتفكي ية، إن وجكدت، سكواءا  فكي األنظمكة واألنظمة ذات العالقكة. التغيكرات المسكتقبلو غالقعلى المعلومات المتوفرة حاليا  بما فيها خطط اإل بناءا  

 ها عند تحديدها.إثباتالتكلفة ربما تكون جوهرية وسيتم 

 ع لإلغالق:اإلزالة لكل منجم من المناجم باإلضافة إلى السنة التى بدأ بها اإلنتاج التجاري والتاريخ المتوق فيما يلي الحركة في مخصص إلتزام

 



                                                                                                                                                                                                                                                                            
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۰۷ 

 مناجم الذهب  39-1

 المجموع منجم بلغة منجم الصخيبرات منجم اآلمار منجم الدويحي منجم مهد الذهب منجم السوق اتإيضاح 

 ۹۷٬۲٤۸٬۸۱٥ ۲٤٬۷٥۰٬٥۸۹ ۱۳٬۸٦۰٬۳۷۱ ۸٬٤۳۷٬۸۹۳ ۱۲٬٥٥۱٬۷۸۲ ۲۲٬۳۳۷٬٦۸۲ ۱٥٬۳۱۰٬٤۹۸  2018يناير  1
 ۹٬۲۹٤٬٦۸٦ ۲٬۱٥۸٬٥۹۷ ۱٬۳۰۸٬٥٤۰ ۸٤۱٬۲٦٥ ۱٬۳٦۱٬۰۹٦ ۲٬۲٦۱٬۰۰۷ ۱٬۳٦٤٬۱۸۱ ۱٥ ناشئة عن مرور الوقت السنةزيادة خالل 

 ۱۰٦٬٥٤۳٬٥۰۱ ۲٦٬۹۰۹٬۱۸٦ ۱٥٬۱٦۸٬۹۱۱ ۹٬۲۷۹٬۱٥۸ ۱۳٬۹۱۲٬۸۷۸ ۲٤٬٥۹۸٬٦۸۹ ۱٦٬٦۷٤٬٦۷۹ ۳۹ 2018ديسمبر  31
 ۱۰٬۱۷۲٬۲۸۲ ۲٬۳٥٥٬۰۹۷ ۱٬٤۳۹٬۳۹٤ ۹۲٥٬۳۹۲ ۱٬٤۹۷٬۲۰٦ ۲٬٤٦٦٬۸۲۹ ۱٬٤۸۸٬۳٦٤ ۱٥ ناشئة عن مرور الوقت السنةزيادة خالل 

تسوية خالل السنة محملة كدائن على 
 (۱۰٬۱۷۹٬۷٤۳) (۸٬۳۱۱٬٦٤۹) - - - - (۱٬۸٦۸٬۰۹٤) ۱٦ اإليرادات األخرى

 ۱٤٬۰۱۸٬۷۸۰ - ٤٬٥۸۳٬۳۱۱ ۳٬٦۹۸٬۸۹۸ ۷٬۱۸۹٬۲۹۳ - (۱٬٤٥۲٬۷۲۲) ۱۸ المخصص خالل السنةتسوية في 

 ۱۲۰٬٥٥٤٬۸۲۰ ۲۰٬۹٥۲٬٦۳٤ ۲۱٬۱۹۱٬٦۱٦ ۱۳٬۹۰۳٬٤٤۸ ۲۲٬٥۹۹٬۳۷۷ ۲۷٬۰٦٥٬٥۱۸ ۱٤٬۸٤۲٬۲۲۷ ۳۹ 2019ديسمبر  31

 ۲۰۰۱ ۱۹۹۱ ۲۰۰۸ ۲۰۱٦ ۱۹۸۸ ۲۰۱٤  تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 

 ۲۰۳٤ ۲۰۳٤ ۲۰۲۹ ۲۰۲۷ ۲۰۲۳ ۲۰۲۳  المتوقع  لإلغالقالتاريخ 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھية في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۰۸ 

 بوكسايتالمنجم  39-2

 منجم البعيثة اتإيضاح  

 ۳٥٬۰۰۰٬۱۳٤  2018يناير  1
 ۱٬۷۱۱٬٤٦۷ ۱٥ عن مرور الوقت ناشئة السنةزيادة خالل 

 ۷۱٬٥۰۳٬۰۰۷ ۱۸ السنةزيادة في المخصص خالل 

 ۱۰۸٬۲۱٤٬٦۰۸ ۳۹ 2018ديسمبر  31
 ٤٬۰٥۷٬۲۲۸ ۱٥ ناشئة عن مرور الوقت السنةزيادة خالل 

 ۹٬۹٥۱٬۱٦۲ ۱۸ تسوية في المخصص خالل السنة

 ۱۲۲٬۲۲۲٬۹۹۸ ۳۹ 2019ديسمبر  31

 ۲۰۱٤  تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 

 ۲۰٥۹  التاريخ المتوقع لإلغالق

 مناجم الفوسفات 39-3

 المجموع  منجم الخبراء  منجم الجالميد  اتإيضاح 

  2018يناير  1
 

٦۰٬۳۱۹٬۲۷۰  ۹۰٬٤۸٥٬۰۸۳  ۱٥۰٬۸۰٤٬۳٥۳ 
 ۱۲٬۱۸۰٬۱۹٤  ٤٬٦۱۱٬۱٥۰  ۷٬٥٦۹٬۰٤٤  ۱٥ ناشئة عن مرور الوقت السنةزيادة خالل 

 ۱٬۹۰۳٬٤۹۰  ۱٬۹۰۳٬٤۹۰  -  ۱۸ السنةزيادة في المخصص خالل 

 ۱٦٤٬۸۸۸٬۰۳۷  ۹٦٬۹۹۹٬۷۲۳  ٦۷٬۸۸۸٬۳۱٤  ۳۹ 2018ديسمبر  31
 ۸٬۰۷٥٬۱۹۳  ٥٬۰٤۱٬۷٦۰  ۳٬۰۳۳٬٤۳۳  ۱٥ ناشئة عن مرور الوقت السنةزيادة خالل 
 ۳۰٬٦۹۹٬٤٦۳  ۲٤٬٥۳۸٬٦۳٤  ٦٬۱٦۰٬۸۲۹  ۱۸ المخصص خالل السنةتسوية في 

 ۲۰۳٬٦٦۲٬٦۹۳  ۱۲٦٬٥۸۰٬۱۱۷  ۷۷٬۰۸۲٬٥۷٦  ۳۹ 2019ديسمبر  31

   ۲۰۱۷  ۲۰۰۸   تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 

   ۲۰٤٥  ۲۰٤۲   التاريخ المتوقع  لإلغالق

 زايتيمناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغن 39-4

 المجموع  نع المدينةامص  منجم الغزالة  منجم الزبيرة  إيضاحات 

  2018يناير  1
 

۲٬۲۲۳٬۲۹۸  ۲۳۰٬۳۰٦  ۳٬۱٦٦٬۲٥٬٦  ٤٥۱۹٬۸٤۹ 
 ۳٥۹٬۳۳٤  ۱۳٥٬٥۸٤  ۲۰٬٤۱۷  ۲۰۳٬۳۳۳  ۱٥ ناشئة عن مرور الوقت السنةزيادة خالل 

 ٥٬۹۷۹٬۱۸۳  ۳٬۳۰۱٬۸۲۹  ۲٥۰٬۷۲۳  ۲٬٤۲٦٬٦۳۱  ۳۹ 2018ديسمبر  31
 ۱۷٦٬۷۲٦  ۹۷٬۳۱۷  ۳٬۷۷۳  ۷٥٬٦۳٦  ۱٥ ناشئة عن مرور الوقت السنةزيادة خالل 

 (۱٬٥۰۰٬۹۰٥)  (۸٥٦٬٦۷۹)  (۱٦۱٬۹٥۷)  (٤۸۲٬۲٦۹)  ۱۸ تسوية خالل السنة

 ٤٬٦٥٥٬۰۰٤  ۲٬٥٤۲٬٤٦۷  ۹۲٬٥۳۹  ۲٬۰۱۹٬۹۹۸  ۳۹ 2019ديسمبر  31

   ۲۰۱۱  ۲۰۱۱  ۲۰۰۸   تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 

   ۲۰٤۱  ۲۰٥۷  ۲۰۳٦   التاريخ المتوقع  لإلغالق



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۰۹ 

 إلیجارعقد ا إلتزام  -٤۰
 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 حاتإيضا 

 ۲۸٬۱۱۷٬۰۱۲  ۲٬۰۹۲٬٥۷۲٬٥۷٥ ۱-٤۰ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية
 (۹۳۳٬۲۳۲)  (۸۲٥٬۹۷۲٬۲٦٥) ۲-٤۰ لم تستحق بعد تكلفة تمويل مستقبليةناقصا : 

 ۲۷٬۱۸۳٬۷۸۰  ۱٬۲٦٦٬٦۰۰٬۳۱۰ ۳-٤۹،  ۲-۷ صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار
 (۲۱٬٤٦۲٬۹۷۰)  (۱۳۹٬٤۸۰٬۸٥٥)  المطلوبات المتداولة المدرج ضمن من إلتزام عقد اإليجار جزء المتداولناقصا : ال

 ٥٬۷۲۰٬۸۱۰  ۱٬۱۲۷٬۱۱۹٬٤٥٥  عقد اإليجار الجزء طويل األجل من إلتزام

  ستحقاقاإلتواريخ 

 :السنوات التالية خالل تستحقلحد األدنى لدفعات اإليجار ا

۲۰۱۹ -  ۲۲٬۳۱٥٬۲۷۲ 
۲۰۲۰ ۲۰۸٬٤۸۰٬۸۲۷  ٥٬۸۰۱٬۷٤۰ 
۲۰۲۱ ۱۲۷٬۷۹۳٬۷٦۱  - 
۲۰۲۲ ۷٤٬۷۲۳٬٦۱٥  - 
۲۰۲۳ ٦۹٬۸۹٦٬۹۳٦  - 
۲۰۲٦٥٬٤ ٤۸۲٬۲٥۹   
 -  ۱٬٥٤٦٬۱۹٥٬۱۷۷ وما بعد ۲۰۲٥

 ۲۸٬۱۱۷٬۰۱۲  ۲٬۰۹۲٬٥۷۲٬٥۷٥ المجموع

 :الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبليةالحركة في  40-1

 لمنتهية فيللسنة ا  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ٦٥٬۳۸۰٬۹۷۸  ۲۸٬۱۱۷٬۰۱۲  يناير 1
     (:16متعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) اتتسوي

 -  ۲٬۱٦۲٬۸٥٤٬٦۸۸ ۲۰ اإلثبات األولي إللتزام عقد اإليجار

 ٦٥٬۳۸۰٬۹۷۸  ۲٬۱۹۰٬۹۷۱٬۷۰۰  مجموع فرعي
 -  ۱۱٥٬۸۲۳٬۲٥۲ ۲۰ نةإضافات خالل الس

 (۳۷٬۲٦۳٬۹٦٦)  (۲۰٤٬۱۹۹٬۹۱۹)  مدفوعات خالل السنة
 -  (۱۰٬۰۲۲٬٤٥۸)  تسوية

 ۲۸٬۱۱۷٬۰۱۲  ۲٬۰۹۲٬٥۷۲٬٥۷٥ ٤۰ ديسمبر 31
     
 الحركة في تكلفة تمويل مستقبلية: 40-2

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 (۳٬٥۳۲٬۸۹۱)  (۹۳۳٬۲۳۲)  يناير 1
     (:16متعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) اتتسوي

 -  (۸۷۰٬۳۷٤٬٦۱۷) ۲۰ اإلثبات األولي إللتزام عقد اإليجار

 (۳٬٥۳۲٬۸۹۱)  (۸۷۱٬۳۰۷٬۸٤۹)  مجموع فرعي
 ۲٬٥۹۹٬٦٥۹  ٥۳٬۰۰٤٬۹٤۲ ۱٥ زيادة في تكلفة تمويل مستقبلية خالل السنة

 -  (۸٬۳۸۳٬۳۱۲) ۲۰ إضافات خالل السنة
 -  ۷۱۳٬۹٥٤  تسوية

 (۹۳۳٬۲۳۲)  (۸۲٥٬۹۷۲٬۲٦٥) ٤۰ ديسمبر 31
     

 .، إلى قيمتها الحاليةسنويا  ٪ 4معدل فائدة فعلي حوالي إستخدام ب المسقبلية اإليجارعقود تم خصم الحد األدنى لدفعات 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱۰ 

 أدوات مالية مشتقة  -41

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 اتإیضاح 

 -  ۲۸٬۸۸۸٬۹۰۸  يناير 1
 ۱٬۹٤۸٬۰٤٥  ۸٬۹٤۰٬۹٤۳  صافي التسوية على الفائدة المشتقة المستحقة

 ۱٬۹٤۸٬۰٤٥  ۲۳٬۹۹۱٬٦۹۱ ۱٥ اإلستحقاق خالل السنة
 -  (۱٥٬۰٥۰٬۷٤۸)  السنةالمدفوع خالل 

 ۲٦٬۹٤۰٬۸٦۳  ۱۹۸٬۸۹۳٬۹۳۲ ۲-۳٦ ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر خسارة في القيمة العادلة

 ۲۸٬۸۸۸٬۹۰۸  ۲۳٦٬۷۲۳٬۷۸۳ ۳-٤۹ ديسمبر 31

 عائدة إلى: خسارة في القيمة العادلة ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر

 للسنة المنتهية في  المنتهية فيللسنة   

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 اتإیضاح 

 ۲۰٬۱۷۸٬۷۰٦  ۱٤۸٬۹۷۱٬٥٥٦  حملة األسهم العادية للشركة األم
 ٦٬۷٦۲٬۱٥۷  ٤۹٬۹۲۲٬۳۷٦ ۳-۳٦ مسيطرةال حقوق الملكية غير

 ۲٦٬۹٤۰٬۸٦۳  ۱۹۸٬۸۹۳٬۹۳۲ ۳-۳٦ المجموع

)أداة تحوط( مع مؤسسات مالية لجزء معين من  ئدةمبادلة أسعار الفاإتفاقيات  في شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللومينادخلت 

لسعر تشتمل أدوات التحوط وبند التحوط على شروط هامة متشابهة مثل اقروضها طويلة األجل للتحوط مقابل التغيرات في أسعار اليبور )بند تحوط(. 

 المرجعي، تواريخ إعادة التعيين، تواريخ السداد، تواريخ اإلستحقاق والقيمة اإلسمية.

، تم تقييم 2019 ديسمبر 31ويخضع لإلختبار المحتمل لفعالية التحوط في تاريخ كل تقرير. كما في تاريخ  بدايتهتم تحديد الترتيب كترتيب تحوط منذ 

 العام. خاللإعتبار أن جميع الشروط الهامة متطابقة على  ٪100فعالية التحوط لتكون 

 كالتالي: ركاتوالتي أبرمتها الشكانت اإلتفاقيات المختلفة 

 2023سبتمبر  29لاير سعودي وبتاريخ إستحقاق في  1.820.250.000، بقيمة إسمية قدرها 2018أكتوبر  1إعتبارا  من  -

 2024أبريل  1لاير سعودي وبتاريخ إستحقاق في  1.800.000.000، بقيمة إسمية قدرها 2019أبريل  1من  إعتبارا   -

 2024يونيو  28لاير سعودي وبتاريخ إستحقاق في  1.227.187.500ة قدرها ، بقيمة إسمي2019يونيو  30إعتبارا  من  -

مع سبتمبر. تتطابق تواريخ التسوية  30مارس و  31الدفع كل ستة أشهر تنتهي في دلة تسوية صافي الفائدة المستحقة أو المستحقة تتطلب عقود المبا

 ألساسي.التواريخ والتي تكون فيها الفائدة مستحقة الدفع على الدين ا

 تأثير مبادالت الفوائد على المركز واألداء المالي للشركة كانت كالتالي:

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

  2019  2018 

 ۲۸٬۸۸۸٬۹۰۸  ۲۳۰٬۹۸۱٬۸۱۰  القيمة الدفترية )مطلوبات(
 ۱٬۸۲۰٬۲٥۰٬۰۰۰  ٤٬۸٤۷٬٤۳۷٬٥۰۰  القيمة األسمية
 ۱:۱  ۱:۱  نسبة التحوط

 ۲٦٬۹٤۰٬۸٦۳  ۲۲٥٬۸۳٤٬۷۹٥  تحوط المستخدم في تحديد فعالية التحوطخسارة في قيمة بند ال

 مةئألدوات التحوط القا دلةالعا المتراكمة في القيمةخسارة ال

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31  

 -  ۲٦٬۹٤۰٬۸٦۳  يناير 1
 ۲٦٬۹٤۰٬۸٦۳  ۱۹۸٬۸۹۳٬۹۳۲  شاملة األخرىالخسارة للسنة والمحملة إلى الخسارة ال

 ۲٦٬۹٤۰٬۸٦۳  ۲۲٥٬۸۳٤٬۷۹٥  ديسمبر 31



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی  إیضاحات حول القوائم المالیة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھی

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱۱ 

 الموظفين منافع  -42

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 اتإيضاح 

 ٥٤٥٬٤۱۷٬۸۸۳  ٦۲٥٬٥٥۳٬٤۱۷ ۱-٤۲ لموظفينا إنتهاء خدمات إلتزام منافع
 ۷۳٬۰٤٥٬۸٥۷  ۹٦٬۸٤٥٬۷۸۸ ۲-٤۲ خطة اإلدخار للموظفين

 ٦۱۸٬٤٦۳٬۷٤۰  ۷۲۲٬۳۹۹٬۲۰٥  موعالمج

 لموظفينا إنتهاء خدمات منافعإلتزام  42-1

تابعة ال من الشركات قانون العمل في المملكة العربية السعودية لكل شركة اتتتوافق مع متطلب والتي إنتهاء خدمات الموظفينتدير المجموعة خطة منافع 

 إنتهاءبتاريخ للموظفين الخطة تعتمد على الرواتب والبدالت النهائية وسنوات الخدمة المتراكمة  ُمْقتََضىبِّ منافع إنتهاء خدمات الموظفين المعنية. مدفوعات 

 بالشروط المصرح بها في قانون العمل في المملكة العربية السعودية. كما تم تعريفها خدماتهم

 تحقق عندما تستحق هذه المنافع.افع تالمنمدفوعات  اتإلتزاموهي خطط غير ممولة  خدمات الموظفين إنتهاءخطط منافع 

 الموحدةفي قائمة المركز المالي  معترف بهاالمبالغ ال

 سنة حسب التالي:خالل ال إنتهاء خدمات الموظفينمنافع  إلتزام والحركة في الموحدة في قائمة المركز المالي معترف بهاالمبالغ ال

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ٤٦۲٬۷٥٤٬٤۲۳  ٥٤٥٬٤۱۷٬۸۸۳  يناير 1
 ۱۱٤٬٤۳٤٬۹۰٤  ۱۰٤٬۸۹٤٬۷٦۱  مجموع المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة

 ۹۳٬٦۱۷٬۲۱۱  ۸۰٬۳۷۲٬٤۲۱  تكلفة الخدمة الحالية
 ۲۰٬۸۱۷٬٦۹۳  ۲٤٬٥۲۲٬۳٤۰ ۱٥ تكلفة تمويل

 ۲٦٬۲۳۹٬۱۱۱  ۳۲۹٬۸٦۹ ۱-۱-٤۲ منافع إنتهاء خدمات الموظفينخسائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام 
 ۲٦٬۲۳۹٬۱۱۱  ۱۳٬۱٥٦٬٦۲٦  خسائر من التغير في اإلفتراضات المالية

 -  (۱۲٬۸۲٦٬۷٥۷)  مكاسب خبرة
 (٥۸٬۰۱۰٬٥٥٥)  (۲٥٬۰۸۹٬۰۹٦)  المبالغ المسددة

 ٥٤٥٬٤۱۷٬۸۸۳  ٦۲٥٬٥٥۳٬٤۱۷ ٤۲ ديسمبر 31

 معترف به في الدخل الشامل اآلخر: إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين قياس عادةإعائدة إلى خسائر  42-1-1

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۲٤٬۱٦۲٬۸۸۱  ۳۲۹٬۸٦۹  خالل السنة* في الدخل الشامل اآلخر خسائر إعادة قياس محملة كمدين

ياس مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ خالل خسائر إعادة ق
 ۲٬۰۷٦٬۲۳۰  - ۲۱ السنة

 ۲٦٬۲۳۹٬۱۱۱  ۳۲۹٬۸٦۹ ۱-٤۲ المجموع

 عائدة إلى: السنة في الدخل الشامل اآلخر خالل خسائر إعادة قياس محملة كمدين* 

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 رديسمب 31 إیضاحات 

 ۲۱٬۲٤٦٬٦٦۳  ٤۲٬٤۱۹  مساهمي الشركة األم
 ۲٬۹۱٦٬۲۱۸  ۲۸۷٬٤٥۰ ۳-۳٦،  ۲-۳٦ حقوق الملكية غير المسيطرة

 ۲٤٬۱٦۲٬۸۸۱  ۳۲۹٬۸٦۹  المجموع



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱۲ 

 )تتمة( منافع إنتهاء خدمات الموظفينإلتزام  42-1

 الهامة كتواريةاإلفرضيات ال

 كالتالي: إنتهاء خدمات الموظفين منافع إلتزامالمستخدمة في تحديد  مةالها كتواريةاإلفرضيات كانت ال

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

 ٪٤٫٥  ٪٤ معدل الخصم
 ٪٤٫٥ - ۲٫٥  ٪٤ - ۲٫٥ معدل زيادة الرواتب

 ۹۰جدول أ   ۸۰جدول أ  معدل الوفيات
 ٪٥  ٪٦ معدل السحوبات

 تحليل الحساسية

 :كالتالي ية المرجحةساسللتغيرات في الفرضيات األ ع المحددةالمناف إلتزامحساسية 

ر على إلتزام منافع ثاأل  ٪ مستوى الحساسية 
  الخدمة إنتهاء

 ٪ مستوى الحساسية

 
إلتزام منافع ر على ثاأل

 نقص  زيادة  الخدمة إنتهاء

        2019 ديسمبر 31
 ۸۹٬٦۳۸٬۹۸۷  ٪۱  (٦۸٬۳۷۰٬۳۰٥)  ٪۱ معدل الخصم

 (٦۸٬۹۷٥٬٦٤۰)  ٪۱  ۸۹٬۰٦۹٬٤٥٥  ٪۱ عدل زيادة الرواتبم
 ۱۱۹٬٥۱۳  ٪۱۰  (۱۱۹٬٤۹۹)  ٪۱۰ معدل الوفيات

 ۱٬۸۳٦٬۳۷٥  ٪۱۰  (۱٬۷٦۰٬۳۲۰)  ٪۱۰ معدل السحوبات
        2018ديسمبر  31

 ۷۷٬٤٦۰٬۳۲۹  ٪۱  (٦۰٬۳۰۸٬٦٥۹)  ٪۱ معدل الخصم
 (٦۱٬۰۹۸٬۰۳٤)  ٪۱  ۷۷٬۰۱٦٬۹۷۷  ٪۱ معدل زيادة الرواتب

 ۱۰٦٬۸٥٦  ٪۱۰  (۱۰٦٬٥۹٤)  ٪۱۰ معدل الوفيات
 ۱٬۷۲٤٬۱۱۱  ٪۱۰  (۱٬٦٥۰٬٥٦٥)  ٪۱۰ معدل السحوبات

في بعض  اتوالتغيرذلك  ، من غير المحتمل أن يحدثاألخرى ثابتة. عمليا   الفرضياتتغير في فرضية مع بقاء جميع  أساس تحليل الحساسية أعاله على

لَ أ ن مترابط.ممكن أن يكومن ال الفرضيات في قائمة  االمعترف به منافع إنتهاء خدمات الموظفين مطلوباتيقة المستخدمة في حساب نفس الطر تْستُْعمِّ

منافع إنتهاء خدمات  لتزامإلالحالية القيمة )الهامة  كتواريةاإلفرضيات لل منافع إنتهاء خدمات الموظفين إلتزامعند حساب حساسية  الموحدة المركز المالي

 في نهاية فترة التقرير(. االمتوقعة كم ئتمانطريقة وحدة اإلب المحسوبة وظفينالم

 السابقة.  السنةب في إعداد تحليل الحساسية مقارنة  الفرضيات المستخدمة  وأنواعلم تتغير الطرق 

 على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة منافع إنتهاء خدمات الموظفينإلتزام  أثر

إنتهاء خدمات منافع  لتزامالمتوقع إل ستحقاقسنة. يوضح الجدول التالي تحليل اإل 12.74هي  منافع إنتهاء خدمات الموظفين لتزاممرجح إلال المتوسطفترة 

  غير المخصوم: الموظفين

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

۲۰۱۹ -  ۳٦٬۰٤٦٬۸٤۲ 
۲۰۲۰ ٤٥٬۳۳۹٬۷٦۹  ۲۷٬۱۳٥٬۲۸۹ 
۲۰۲۱  ۳۲٬۷۷۳٬٥٥۱  ۳۰٬۲۱٦٬۲۳۱ 
۲۰۲۲ ۲۳٬٤۹٦٬۸٦۸  ۲۰٬٤۸۲٬٦٤۳ 
۲۰۲۳ ۲٤٬٥٤٤٬۷۳٤  ۲۱٬٤٥٦٬٥۸٦ 
۲۰۲٤ ۲۳٬۷۲٦٬٦٤۲  ۲۱٬٤٥٦٬٥۸٦ 
 ۸٦۳٬۸۹۹٬۱۳۹  ۹٥۳٬٦۸٤٬٦۹٦ ومابعد ۲۰۲٥

 ۱٬۰۲۰٬٦۹۳٬۳۱٦  ۱٬۱۰۳٬٥٦٦٬۲٦۰ المجموع



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھية في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱۳ 

 إدخار الموظفين خطة 42-2

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ٦۹٬۸۷۲٬۸۷۱  ۷۳٬۰٤٥٬۸٥۷  يناير 1
 ٤۱٬٦۲۰٬۳۳۳  ۳۸٬۷۷٥٬۲۱۷  مساهمة خالل السنة

 (۳۸٬٤٤۷٬۳٤۷)  (۱٤٬۹۷٥٬۲۸٦)  مسحوبات خالل السنة

 ۷۳٬۰٤٥٬۸٥۷  ۹٦٬۸٤٥٬۷۸۸ ٤۲،  ۳۲ ديسمبر 31

 وأخرى وذمم تجارية مطلوبات مشاريع -43

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاحات 

     الجزء غير المتداول:
 ۸٤۱٬۷٥۹٬۳٥٤  ٦۷۹٬۹۳۱٬۸۱۳  المحتفظ بها من المدفوعات المقدمة إجمالي المبالغ المحتجزة

 (٦٤۰٬۰۳۰٬٥۱٤)  (٦۷۹٬۹۳۱٬۸۱۳)  ناقصا : الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة )أنظر أدناه(

  -  ۲۰۱٬۷۲۸٬۸٤۰ 
 (۱۱٬۰٥۲٬۰۳۰)  - ۱-٤۳ لمبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجلالمطفأ ناقصا : الخصم غير 

 ۱۹۰٬٦۷٦٬۸۱۰  -  القيمة الحالية للجزء طويل األجل من المبالغ المحتجزة المستحقة
 ۱۱۰٬۸۸۷٬۰۰۸  ۹۰٬۳۷۳٬٤۲٥ ۲-٤۳ مساهمات غير مستردة

 -  ۷۸٬۹۰۰٬۸۰٥ ۳-٤۳ لحقوق الملكية غير المسيطرة البيعخيار 

 ۳۰۱٬٥٦۳٬۸۱۸  ۱٦۹٬۲۷٤٬۲۳۰  مجموع فرعي

  الجزء المتداول
  

 
 ٦٤۰٬۰۳۰٬٥۱٤  ٦۷۹٬۹۳۱٬۸۱۳  الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة )أنظر أعاله(

 ۳۸۱٬۳٤۱٬۹۱۷  ٥۱۱٬۳۲٥٬۸۳٤  مشاريع
 ۱٬۰۹۹٬۳۸٦٬۹۱۰  ۱٬۷٦۲٬۷۲٥٬۸٦٥  تجارية

 ۱٤٬۷٦۱٬۹۰٦  ۲۲٬٦۹۳٬٥۰۰  دفعات مقدمة من عمالء
 ۳۲٬٦۰۲٬۹۰٥  ۷۳٬٥٤٥٬۷۹۰  ة للعمالءحسومات مستحق

 ٤۷٬۲٦۷٬۹٦۰  ۱۱۸٬۸۷۷٬٤۰۱  أخرى

 ۲٬۲۱٥٬۳۹۲٬۱۱۲  ۳٬۱٦۹٬۱۰۰٬۲۰۳  مجموع فرعي 

 ۳٬۳۳۸٬۳۷٤٬٤۳۳ ٥۱،  ۳-٤۹ المجموع
 

۲٬٥۱٦٬۹٥٥٬۹۳۰ 

 بعد شهرا   12وبات تستحق السداد ألكثر من المتداولة والمطلوبات األخرى يتم إظهارها بقيمتها المخصومة حيث أن قيمة تلك المطل غیر المبالغ المحتجزة

 .تاريخ قائمة المركز المالي

تكاليف عقود تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة ب ةاإللتزامات المتعلق في الدائنة بشكل رئيسي المشاریعتتمثل ذمم 

 معادن وعد الشمال للفوسفات.

 طويلة األجل المستحقة محتجزةالمبالغ لر المطفأ لالحركة في الخصم غي 43-1

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 (٤۲٬۳۲۸٬۸۷۱)  (۱۱٬۰٥۲٬۰۳۰)  يناير 1
 ۳۱٬۲۷٦٬۸٤۱  ۱۱٬۰٥۲٬۰۳۰ ۱٥  إلى تكلفة تمويل ةوالمحمل مبالغ محتجزة مستحقة غير متداولةتخفيض خصم 

 (۱۱٬۰٥۲٬۰۳۰)  - ٤۳ ديسمبر 31
 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱٤ 

 مساهمات غير مستردةالحركة في  43-2

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۱۳۳٬٥۸۲٬٥۸٦       ۱۱۰٬۸۸۷٬۰۰۸  يناير 1
 ۲٥٬٤٥۳٬٦٦۷  ۷٬٦٤٤٬٤٥٤  خصم من المدفوعات المقدمة لبعض المقاولين 1٪

 ٤٬٥۲٤٬۹۱۸  - ۱٦ مخصص لصندوق البحوث والتطوير
 ٤٬٥۲٤٬۹۱۸  - ۱٦ مخصص لصندوق التنمية اإلجتماعية

 (٥۷٬۱۹۹٬۰۸۱)  (۲۸٬۱٥۸٬۰۳۷)  المدفوعات المقدمة لمشروع دعم المجتمع

 ۱۱۰٬۸۸۷٬۰۰۸  ۹۰٬۳۷۳٬٤۲٥ ٤۳ ديسمبر 31

ة معادن وعد الشمال للفوسفات لدعم هدف الشركات المتمثل في إنشاء صندوق تمثل مساهمات من قبل أحد مقاولي شركة معادن لأللومنيوم وشرك

 للمسؤولية اإلجتماعية لتنمية مشروع إجتماعي.

 خيارات البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة 43-3

التابعة لها، على  والتوزيع شركة معادن للتسويق، من خالل 2019أغسطس  8المجموعة بتاريخ  ، إستحوذت5كما تم إيضاحه أيضا  في إيضاح رقم 

وتعتبر  لميريديان لإلستثمارات الموحدة المحدودة )مجموعة ميريديان أو ميريديان( والتي تحمل حقوق تصويت كاملة،من رأس المال المصدر  85%

 أفريقيا.شركة رائدة في توزيع األسمدة وتعمل في شرق 

 خيار البيع

في ميريديان ممارسة  حاملي أسهم حقوق الملكية غير المسيطرةل حيث يمكن البيعمعادن وميريديان بنود لخيار  تتضمن إتفاقية المساهمين بين شركةأيضا ، 

 تي يملكونها في ميريديان في أي وقت خالل فترة ممارسة خيار البيع:خيار البيع فيما يتعلق بالشرائح التالية من حقوق الملكية غير المسيطرة ال

 الفترة المرجعية لخيار البيع ة من حقوق الملكية غير المسيطرةالنسب الشريحة ذات الصلة

 (2020لسنة المالية ا) 2020مارس  31نهاية السنة المالية لميريديان في  %25 الشريحة األولى

 (2021لسنة المالية ا) 2021مارس  31نهاية السنة المالية لميريديان في  %25 الشريحة الثانية

 (2022لسنة المالية ا) 2022مارس  31هاية السنة المالية لميريديان في ن %25 الشريحة الثالثة

 (2023لسنة المالية ا) 2023مارس  31نهاية السنة المالية لميريديان في  %25 الشريحة الرابعة

حاملي أسهم حقوق  بيع عن طريقلخيار اليجب أن يتخذ قرار ممارسة خيار البيع أو خالف ذلك بترحيل الشريحة ذات الصلة إلى تاريخ مرجعي الحق 

 )فترة ممارسة خيار البيع(. يوما  قبل التاريخ المرجعي لخيار البيع 90و  45بين  الملكية غير المسيطرة في ميريديان

خيارات ملزمة غير قابلة حقوق الملكية غير المسيطرة في ميريديان تعتبر حاملي أسهم وفقا  لشروط إتفاقية المساهمين، فإن خيارات البيع والتي يحتفظ بها 

يجب أن يتم حساب سعر  إذا لم يتم ممارسة الخيار قبل ذلك. 2023في عام  شركة معادن للتسويق والتوزيعمن األسهم إلى  %15لإللغاء لبيع ماتبقى من 

الربح قبل الفوائد والضرائب على  مساهمين، وذلك عن طريق تطبيق المضاعف ذي الصلةخيار الشراء والبيع لكل شريحة ذات صلة وفقا  إلتفاقية ال

مقسوما  على العدد  والبيع للشريحة ذات الصلة مضروبا  في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة الخاضعة لخيار الشراء ةالمدققواإلستهالكات واإلطفاءات 

مليون لاير سعودي عند ممارسة الخيار.  110,6إلى مليون لاير سعودي  78,3لي النقدية الخارجة من قدرت المجموعة إجما اإلجمالي ألسهم ميريديان.

للتقييم العادل وفقا  للمعيار الدولي  3للقيم المستردة بناءا  على الخيارات. يعتبر هذا هو المستوى رقم  %26وقدره  قبل الضريبةماتم إستخدام معدل الخصم 

 (. 13للتقرير المالي رقم )



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱٥ 

 المصاريف المستحقة -44

 برديسم 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاحات 

 ٤۹۰٬٥۸۸٬۳۹۹  ۳۰٤٬۹۸۹٬۳۳۱  مشاريع
 ۱٬۱٦٤٬۹٥٤٬۲۸٤  ۱٬٥٤۸٬۲۱۷٬۳٥۳  تجارية
 ۲۲۰٬۰۰٥٬۷۳٤  ۲٦٥٬۰۰٥٬۰٦۱  موظفين

 ۳۳٬۷٦۷٬٤٥٤  ۳۷٬۳٥۳٬۱۰۰ ۲-٤۷،  ۱-٤۷ ألكوا كوربوريشنشركة  –مصاريف مستحقة 
 -  ۱٥٬۷۱۳٬٥۱٦ ۲-٤۷،  ۱-٤۷ شركة موزاييك –مصاريف مستحقة 

 ۱٬۹۰۹٬۳۱٥٬۸۷۱  ۲٬۱۷۱٬۲۷۸٬۳٦۱ ٥۱،  ۳-٤۹ المجموع

ينا تمثل المصاريف المستحقة الخاصة بالمشاريع بشكل رئيسي تكاليف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللوم
      وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

ألكوا  شركة مستحقة أخرى متعلقة بموظفي يفوتكالبشكل رئيسي المصاريف المتعلقة بالموظفين  ربوريشنكوتمثل المصاريف المستحقة لشركة ألكوا 
 لومينا.المعارين لشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأل كوربوريشن

المعارين  موزاييكمستحقة أخرى متعلقة بموظفي  وتكاليفلموظفين المصاريف المتعلقة با بشكل رئيسي تمثل المصاريف المستحقة لشركة موزاييك
 معادن وعد الشمال للفوسفات. لشركة

 وضريبة الدخل المستحقة الزكاة  -45

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاحات 

 ۱۸۹٬۱٥۳٬۰٤۱  ۲٥٦٬٥۲٤٬۷٥۳ ۲-٤٥ زكاة مستحقة
 ۱٬٥٤۸٬٥۳۰  ۱۰٬۸٤٥٬۰٦٦ ٥-٤٥ ضريبة دخل مستحقة

 ۲٦۷٬۳٦۹٬۸۱۹  لمجموعا
 

۱۹۰٬۷۰۱٬٥۷۱ 

 مكونات الوعاء الزكوي 45-1

 شركة طبقا  لنظام الزكاة وضريبة الدخل من البنود التالية:كل تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي ل

 ، السنة حقوق المساهمين في بداية •

 ، السنةالمخصصات في بداية  •

 ،القروض طويلة األجل •

 ،صافي الدخل المعد ل •

 ،مستهلكةومواد  قطع غيار •

 ،التعدين لممتلكاتصافي القيمة الدفترية  •

 ،صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات •

 ،للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذصافي القيمة الدفترية  •

 ،صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة •

 ،مشتركة مشاريعفي  ستثمارالقيمة الدفترية لإل •

 .اصر األخرىبعض العن •

 .أعلى أيهما المعد ل، الدخل صافي أو الزكوي الوعاء أساس على ٪ 2.5 بنسبة الزكاة تحتسب



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱٦ 

 الزكاة المستحقة 45-2

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۱۱٥٬٥۹۷٬۰۳۸  ۱۸۹٬۱٥۳٬۰٤۱  يناير 1
 ۲۱٦٬۲۳۲٬۳٥٥  ۲٤۹٬۱٥٦٬۱٥۹  مخصص الزكاة

 ۱۸۹٬۱٥۳٬۰٤۱  ۱۸۰٬۲۰٦٬۹٥٥ ۳-٤٥ السنة الحالية
 ۲۷٬۰۷۹٬۳۱٤  ٦۸٬۹٤۹٬۲۰٤  النقص في المخصص خالل السنة السابقة

 (۱٤۲٬٦۷٦٬۳٥۲)  (۱۸۱٬۷۸٤٬٤٤۷) ٤-٤٥ إلى الجهات المختصةالسنة المدفوع خالل 
 ۱۸۹٬۱٥۳٬۰٤۱  ۲٥٦٬٥۲٤٬۷٥۳ ٤٥ ديسمبر 31

 مما يلي: يتكون مخصص الزكاة 45-3

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۹۳٬٥٥٥٬۳۰٤  ۷٤٬٤۷٤٬٥۸۳  شركة التعدين العربية السعودية
 ۱۳٬٦۰۱٬٤۷۷  ۱۰٬۹۳۱٬۳۱۰ ۲-٤٦ شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 ۲٬٤۳۰٬۸۷۰  ٤٬۲۰٤٬۹۹٤  شركة المعادن الصناعية
 ۲٬۹۸۸٬۱۰۰  ۳٬۰۸۳٬۲۳٥  عادن للبنية التحتيةشركة م

 ۲۳٬۲۰۲٬۸۰۸  ۱۳٬٥٥۸٬۰۱۲  شركة معادن للفوسفات
 ۱٦٬٦۷۱٬۳۹۷  ۱۳٬۹۰٤٬۱٤۰  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 ۱۷٬٥٥۳٬٥۸٤  ۲٦٬٥۷۱٬۸۹۱  شركة معادن لأللومنيوم
 ۳٬۱۰٥٬٦۲۰  ۱۱٬٦۷۳٬٦۳۲  شركة معادن للدرفلة

 ۱٦٬۰٤۳٬۸۸۱  ۲۱٬۸۰٥٬۱٥۸  األلومنياشركة معادن للبوكسايت و
 ۱۸۹٬۱٥۳٬۰٤۱  ۱۸۰٬۲۰٦٬۹٥٥ ۲-٤٥ المجموع

 الربوط النهائية 45-4

وحصلت على شھادات  ۲۰۱۸إلى  ۲۰۱٤للسنوات المالیة من بتقدیم إقراراتھا الزكویة الموحدة  التابعة المملوكة بالكاملالثالث الشركة وشركاتھا  قامت
لم تقم الھیئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكویة النھائیة للشركة وشركاتھا الثالث التابعة المملوكة بالكامل للسنوات لنفس الفترة.  مؤقتة زكویة

للنتائج ، قدمت الشركة أفضل تقدیر لھا ۲۰۱۳إلى  ۲۰۰۹ناءاً على نتائج السنوات التي تم الحصول على ربوط لھا من ب .۲۰۱۸إلى  ۲۰۱٤الخمس من 
 وقامت ۲۰۱۸إلى  ۲۰۱٤األرصدة والمعالالالت والتي لم تكن نتائجھا مؤكدة للسنوات التي لم یتم الحصول على ربوط لھا من  بشأنثر ترجیحاً لتقدیراتھا األك

خصص بتسجيل ضافی تحسبا للتقییم النھائي الذي ستصدره الھیئة العامة للزكاة والدخل م  .إ
وضریبة  والتي تتضمن مساھمي األقلیة، والتي تتألف من مساھمین سعودیین وأجانب، تم تقدیم إقراراتھا الزكویةبالنسبة للشركات التابعة الخمس المتبقیة 

دیسمبر  ۳۱حتى  مؤقتةوتم إستالم شھادات زكاة وضریبة دخل  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱) حتى ۲الدخل في الوقت المحدد من تاریخ التأسیس (أنظر إیضاح رقم 
 وط زكویة وضریبة دخل نھائیة. ولكن بدون إصدار رب، ۲۰۱۸

 ضريبة الدخل المستحقة 45-5

 المنتهية فيللسنة   للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۲٦٬۰٥۹٬٦۳۲  ۱٬٥٤۸٬٥۳۰  يناير 1
 -  ۱٬۹٦۷٬٦۷۸ ٥ إضافة من خالل تجميع األعمال

 (۱۰٬۱۹۹٬۳۱۱)  ۱۳٬۰۲٦٬۷۷۰ ۱-۲٤ مخصص / )عكس( ضريبة الدخل
 ۱٬٥٤۸٬٥۳۰  ۱۳٬۰۲٦٬۷۷۰ ٦-٤٥ السنة الحالية

 (۱۱٬۷٤۷٬۸٤۱)  -  السنة السابقةالزيادة في المخصص خالل 
 (۱٤٬۳۱۱٬۷۹۱)  (٥٬٦۹۷٬۹۱۲)  إلى الجهات المختصةالسنة المدفوع خالل 

 ۱٬٥٤۸٬٥۳۰  ۱۰٬۸٤٥٬۰٦٦ ٤٥ ديسمبر 31



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھية في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱۷ 

 مما يلي: ضريبة الدخليتكون مخصص  45-6

 للسنة المنتهية في  المنتهية في للسنة  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاح 

 ۱٬٥٤۸٬٥۳۰  -  شركة معادن لأللومنيوم
 -  ۱۳٬۰۲٦٬۷۷۰  ميريديان

 ۱٬٥٤۸٬٥۳۰  ۱۳٬۰۲٦٬۷۷۰ ٥-٤٥ المجموع

 مستحقة إمتيازرسوم   -46

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۷۳٬۰۷۹٬۳٥٤  ۱۲٤٬۸۰۰٬٤٤۸  يناير 1
 ۱۲۳٬۷۹۲٬۳٥۳  ۱۲۲٬۳۸٤٬٦٥٥ ۹ السنةخالل مخصص رسوم إمتياز 

 ۱۲٤٬۸۰۰٬٤٤۸  ۱۲٤٬٥۰٥٬۹٤۸ ۱-٤٦ محمل خالل السنة الحالية 
 (۱٬۰۰۸٬۰۹٥)  (۲٬۱۲۱٬۲۹۳)    تسوية السنة السابقة

 (۷۲٬۰۷۱٬۲٥۹)  (۱۲۲٬٦۷۹٬۱٥٥)  إلى الجهات المختصةالسنة المدفوع خالل 

 ۱۲٤٬۸۰۰٬٤٤۸  ۱۲٤٬٥۰٥٬۹٤۸  ديسمبر 31

)، یتعین على المجموعة أن ۲۰۰٤أكتوبر  ٤ھـ (الموافق ۱٤۲٥شعبان  ۲۰م بتاریخ /٤۷على نظام التعدین السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  بناءاً 
دخل افي الدخل السنوي لكل رخصة تعدین، كما ھو محدد أو ما یعادل ضریبة ال٪ من ص۲٥لحكومة المملكة العربیة السعودیة تعادل  إمتیازتدفع رسوم 
على صافي الدخل السنوي، أیھما أقل. سیتم خصم الزكاة المستحقة من ھذا المبلغ. لذلك، یخضع صافي الدخل لكل رخصة تعدین مسجلة  بناءاً  اإلفتراضية

لرسوم  سفاتوشركة معادن وعد الشمال للفو و شركة معادن للبوكسایت واألمونیاسفات وشركة معادن للفو ساسشركة معادن للذھب ومعادن األ إسمب
 . إمتیاز

عن طریق شركة المعادن الصناعیة، مسجلة كحامل  یسیالبوكسایت منخفض الدرجة والكاولین والمغنلبالنسبة  إمتیازتُدفع تعریفة ثابتة للطن المباع كرسوم 
 رخصة تعدین صغیرة.

 .الموحدةالربح أو الخسارة كجزء من تكلفة المبیعات في قائمة  تیازمتظھر رإلإلإل اإل

 مما يلي: متيازيتكون مخصص رسوم اإل 46-1

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۱۲۳٬۷۳۱٬۹۹۰  ۱۲۳٬۰۹۰٬٦٥۳ ۲-٤٦ مناجم الذهب
 ٤٤٤٬۸۲۸  ۷۸٥٬۷۲۸  بوكسايت منخفض الدرجة 

 ۲۹۸٬٦۰۰  ۳٦۹٬۷٤۷  الكاولين
 ۱۸۲٬۹۳۰  ۱۷٦٬۷٦۰  يسياالمغن

 ۱۱۲٬٦۲٥  ۳٦٬۷۱۳  المغنيسيا الخامدة
 ۹٥۰  ۳٬٤۳٦  الحراريات الغير مشكلة

 ۲۸٬٥۲٥  ٤۲٬۹۱۱  خام المغنيسيا

 ۱۲٤٬۸۰۰٬٤٤۸  ۱۲٤٬٥۰٥٬۹٤۸ ٤٦ المجموع

 من قبل مناجم الذهب كما يلي: المستحقة الدفع متيازحتساب مخصص رسوم اإلإيتم  46-2

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ٥۹۱٬۳۹٥٬۹۸۹  ٥۳٦٬۰۸۷٬۸٥۲  متيازرسوم اإلو الزكاة مناجم العاملة قبلاللسنة من ل صافي الدخل
 ۱٤۷٬۸٤۸٬۹۹۷  ۱۳٤٬۰۲۱٬۹٦۳  لسنة ، كما هو محددل الدخل٪ من صافي 25

 ۱۳۷٬۳۳۳٬٤٦۷  ۱٤۹٬٤۲۳٬٥۱۷  للسنة الخاضع للضريبة على أساس صافي الدخل اإلفتراضيةضريبة الدخل 
 ۱۳۷٬۳۳۳٬٤٦۷  ۱۳٤٬۰۲۱٬۹٦۳  حتساب أعاله، أيهما أقلالمخصص بناءا  على طريقتي اإل

 (۱۳٬٦۰۱٬٤۷۷)  (۱۰٬۹۳۱٬۳۱۰) ۳-٤٥ خصم مخصص الزكاة

 ۱۲۳٬۷۳۱٬۹۹۰  ۱۲۳٬۰۹۰٬٦٥۳ ۱-٤٦ للسنةمتياز صافي مخصص رسوم اإل



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱۸ 

 عالقةالمعامالت واألرصدة مع أطراف ذات   -47

 ذات عالقة أطرافالمعامالت مع  47-1

 :وتتلخص بالتالي السنة قيد الفحص خاللاألعمال العادية  في سياقعالقة الذات  طرافاألمع التى تمت معامالت فيما يلي ال

 ي الشركات التابعةغير المسيطرة ف الحصصالمعامالت مع مختلف 

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاحات 

ه، وفقككا  إلتفاقيككة الشككراء بككين يككإس إنسككيبال إإلككى ألكككوا  شككركة معككادن لأللومنيككوم مبيعككات
 ۹٥۷٬۸۱۳٬٤۷٤  السنة خالل المساهمين،

 

۱٬۱٦٥٬٥۳۰٬۸۱۰ 

 ۱٬۲٤۸٬۷٥۱٬۷۸۳  السنة خالل ، وفقا  إلتفاقية التسويق،من خالل سابك تشركة معادن للفوسفا مبيعات
 

۱٬٦٤۷٬۷۱٦٬۷٤٥ 
 إلتفاقيكة التسكويقوفقكا   مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مكن خكالل شكركة سكابك،

، صافي من تكلفكة الفوسفات ثنائي األمونيومإيرادات مبيعات ماقبل اإلنتاج التجاري من  –
: 2018ديسكككمبر  31والبالغكككة الشكككيء ) 2019ديسكككمبر  31ة المنتهيكككة فكككي اإلنتكككاج للسكككن

 ٤٦۳٬٤۸۳٬٦٤۷  لاير سعودي( تم قيدها كدائن على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ. 130.299.157

 

۲٥۸٬۰٦٦٬۲۳۸ 
مبيعككات شككركة معككادن وعككد الشككمال للفوسككفات مككن خككالل شككركة موزاييككك، وفقككا  إلتفاقيككة 

، صكافي الفوسفات ثنكائي األمونيكومعات ماقبل اإلنتاج التجاري من إيرادات مبي –التسويق 
ديسككمبر  31والبالغككة الشككيء ) 2019ديسككمبر  31مككن تكلفككة اإلنتككاج للسككنة المنتهيككة فككي 

لاير سكككعودي( تكككم قيكككدها ككككدائن علكككى مشكككاريع رأسكككمالية قيكككد  287.368.760: 2018
 ۷۲۱٬٦٤٤٬۳٦۸  التنفيذ.

 

٥٦۹٬۱٥۳٬۱٤۲ 

كوربوريشكن لككوا أالمعارين ورسكوم تقنيكة وتككاليف أخكرى مدفوعكة لشكركة تكلفة الموظفين 
 ٤٦٬٤۷۹٬۹٤۷ ٤٤ السنة خالل

 

۸۳٬٤٤۰٬۳۰۸ 

 ۸٦٬۱٤۱٬۰٦۸ ٤٤ السنة خاللموزاييك تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة 
 

٤٦٬٦۹٦٬٤۲۰ 
     

 ذات العالقة األرصدة مع أطراف 47-2

 :كالتالي ذات عالقة أطرافعالقة نشأت عن معامالت مع  ذات أطراف)إلى(  / المستحقة من المبالغ

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاح 

 شريك في مشروع مشتركالمبالغ المستحقة من 

 ةغير مسيطر في شرك شركة أم لشريككمبالغ مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن 
 ۳٦٫٦۸٦٫۰٤۱  - ۲۷ وشركة معادن للبوكسايت واأللوميناة معادن للدرفلة لأللومنيوم، شركمعادن 

     
 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی  إیضاحات حول القوائم المالیة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھی

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۱۹ 

 )تتمة( ذات العالقة األرصدة مع أطراف 47-2

 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

 2018  2019 إيضاحات 

 تجارية وأخرى مستحقة من: ذمم مدينة

     شركاء غير مسيطرين:
 ۲۹۰٬۸۰۱٬٦۹۰  ۲۰۱٬۹۲۹٬۲٥٥  جاريةت -شركة سابك في شركة معادن للفوسفات  •
 ۳۲٬۳۸۲٬٥٤۲  ٦۳٬۹۱۷٬۰۷۷  تجارية -شركة سابك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  •

 ۳۲۳٬۱۸٤٬۲۳۲  ۲٦٥٬۸٤٦٬۳۳۲ ۳۰ ذمم مدينة تجارية مستحقة من شركة سابك –مجموع فرعي 

 ۳۹٬۳۲۲٬۱۰۷ ۳۰ تجارية -شركة موزاييك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  •
 

۲۹٬۸۰۷٬۰۹٥ 

 ۳٥۲٬۹۹۱٬۳۲۷  ۳۰٥٬۱٦۸٬٤۳۹  ذمم مدينة تجارية –مجموع فرعي 
     :تابعة لشريك غير مسيطر اتشرك
 ۹۳٬۰۹۹٬۷۳۰  ۸۱٬۹۹۷٬۹٤۲ ۳۰ تجارية -إيه في شركة معادن لأللومنيومس إنسيبال إشركة ألكوا  •
 ٦٬٦٤٤٬٥٤۸  ۱۳٦٬۷٦۱٬۲۰۷ ۳۰ تجارية -شركة ألكوا واريك إل إل سي في شركة معادن لأللومنيوم  •

 ۹۹٬۷٤٤٬۲۷۸  ۲۱۸٬۷٥۹٬۱٤۹  مبالغ مستحقة من شركة ألكوا –مجموع فرعي 
     شركة مشروع مشترك:

 ۱٬۱۰۷٬۲۳۸  ۷۷٬٤٥٦ ۳۰ أخرى - شركة معادن باريك للنحاس •
     :كيان لغرض خاص

 ٥٬٥٥٦  - ۳۰ أخرى - المعهد السعودي التقني للتعدين •

 ٤٥۳٬۸٤۸٬۳۹۹  ٥۲٤٬۰۰٥٬۰٤٤  المجموع

 ع مشتركوفي مشر لشريكمستحقة مبالغ 

 - 37 مستحقة لشركة ألكوا كوربوريشنمبالغ  •
 

۱۹٥٬۲٦۷٬٦۹۰ 

 معادن   شركة ٪ في67.18مساهم  يملك  - قروض طويلة األجل من صندوق اإلستثمارات العامة
 مستحقة إلى صندوق اإلستثمارات العامة مقابل تمويل لــ:مبالغ 

 ٤٬۲۷٥٬۳۷٥٬۰۰۰  ٤٬۲۷٥٬۳۷٥٬۰۰۰ 2-38 2017ديسمبر  14تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  -كة معادن لأللومنيوم تسهيل شر
 ۲٬۹۸٦٬۳۸۷٬٥۰۰  - 2-38 تسهيل شركة معادن للدرفلة 

 ۳٬٥۰٦٬۲٥۰٬۰۰۰  ۳٬٤۳۱٬۹۱۷٬٥۰۰ 2-38 2018 يوليو 16تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  - تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 ٦٬۸۳۹٬۲۷۸٬۱۷٤  ٦٬٥۹۹٬۹۰۳٬۳٦۳ 2-38 تسهيل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 ۱۷٬٦۰۷٬۲۹۰٬٦۷٤  ۱٤٬۳۰۷٬۱۹٥٬۸٦۳  المجموع

 )المساهم النهائي( لشريك غير مسيطر: لشركة األملالمبالغ المستحقة 

معادن في شركة ألكوا كوربوريشن لزيادة رأس المال  شركة من ةمدفوعات مستلم •
 ٦۸٬۱٥٥٬٤۳۲  واأللومينا وكسايتللب

 

٦۸٬۱٥٥٬٤۳۲ 

معادن في شركة ألكوا كوربوريشن لزيادة رأس المال  شركة من ةمدفوعات مستلم •
 -  للدرفلة

 

۲۳۰٬۳۸۷٬٤۲٥ 

 لأللومنيومشركة ألكوا كوربوريشن في شركة معادن عائدة إلى مصاريف مستحقة  •
 ۳۷٬۳٥۳٬۱۰۰ ٤٤ واأللومينا وشركة معادن للبوكسايت

 

۳۳٬۷٦۷٬٤٥٤ 

 ۳۳۲٬۳۱۰٬۳۱۱  ۱۰٥٬٥۰۸٬٥۳۲  المجموع

 لشريك غير مسيطرمستحقة مبالغ 

وعد الشمال في شركة معادن  موزاييكشركة عائدة إلى مصاريف مستحقة  •
 ۱٥٬۷۱۳٬٥۱٦ 44 للفوسفات

 

- 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۲۰ 

 موظفي اإلدارة العلياتعويضات  47-3

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31  

 ۲۲٬۰۹۹٬٥۳۰  ٥۳٬۱٤٥٬٥۱۳  منافع موظفين قصيرة األجل
 ٦٬۱٥٥٬۰۹٤  ۳٬۹۷٦٬٥٥۳  منافع إنتهاء خدمات الموظفين

 ۲۸٬۲٥٤٬٦۲٤  ٥۷٬۱۲۲٬۰٦٦  المجموع

 ات محتملةإلتزامتعهدات و  -48

 تعهدات رأسمالية 48-1

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2019  2018 

    من أجل: متعاقد عليهاالرأسمالية ال النفقات

 ٤٫۱۰۱٫٤٤۳٫۷۳۰  ٦٬۸۰۹٬۷٥۷٬٥۱٤ ممتلكات ومصانع ومعدات
    

 الضمانات 48-2

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاحات 

 ۳۳۲٬۲٤۸٬۰٤۲  ۱۱۱٬٥۲۰٬۲٤٤  أرامكو السعودية لغرض إمدادات الديزل والغاز المستقبليةضمان لصالح شركة 

ة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متعلقة بحامض الفوسفوريك ضمانات لصالح وزار

 -  المستقبلية النقي وإمدادات الوقود واللقيم

 

- 
 ۲۳٤٬۳۷٥٬۰۰۰  ۲۳٤٬۳۷٥٬۰۰۰   من الكبريت المصهورمدادات المستقبلية اإلضمان لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض 

ومؤسسات التمويل األخرى لتمويل التنمية الصناعية السعودي ضمانات لصالح صندوق 

   التسهيالت المتاحة لكل من:*

 

 
 ٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  - ۲-۲-۲۳ شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو(

 ۳۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  - ۲-۲-۲۳ شركة معادن باريك للنحاس

 ۸۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  -  مجموع فرعي
 ۱۸٬۸۷۹٬۷۱۷  ۱۸٬۸٤٥٬۸٥۱  العامة للموانئ الهيئةضمان لصالح 
 ۱٬۷٥۳٬۲۹۷  -  لألرصاد وحماية البيئةالعامة  الهيئةضمان لصالح 

 -  ۲۹٬۰٤٥٬٤۱۸  ضمان لصالح منجم فوسفات األردن للتوريد المستقبلي من الخام المركز
 ۲۲٬٥۸۳٬۷۱٤  ٤٬۷۰٤٬۹۲٥  أخرى

 ۱٬٤۳٤٬۸۳۹٬۷۷۰  ۳۹۸٬٤۹۱٬٤۳۸  المجموع

عككادن شككركة الصككحراء ومل يككةإئتمانتسككهيالت  مككنح مقابككل ومؤسسككات التمويككل األخككرى ية السككعوديشككركة معككادن لصككندوق التنميككة الصككناعضككمانات  *

 .(2-23)إيضاح  في الشركات تحت السيطرة المشتركة ٪50شركة معادن باريك للنحاس بقدر حصتها البالغة للبتروكيماويات )سامابكو( و

 خطابات اإلئتمان 48-3

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

  2019  2018 

 ۱۱٫۳۷۷٫٦۳٥  ۱٬٤۳۷٬٦۳۸  ثالثة خطابات إئتمان لغرض شراء معدات ومواد

 ات المحتملةلتزاماإل 48-4

قضائية ضد المقاولين ودعاوى من و طالباتتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها، بما في ذلك متمن وقت آلخر ات محتملة إلتزاملدى المجموعة تظهر 

أي  تكبد. ومن غير المتوقع في السياق العادي لألعمالات المحتملة لتزامهذه اإلنشأت حيث ة متنوعة من القضايا. تحكيم تنطوي على مجموعإجراءات و

 المحتملة. المطالباتهذه  من هامةات إلتزام



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی  إیضاحات حول القوائم المالیة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھی

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۲۱ 

 المخاطر الماليةإدارة   -49

 العديد من المخاطر المالية مثل: إلىعمليات المجموعة تعرضها 

 ،مخاطر السوق •
 ،ئتمانمخاطر اإل •
 .مخاطر السيولة •

 مخاطر السوق 49-1

تتكون مخاطر السوق من  المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار األسواق. القيمة العادلة للتدفقات النقديه في التذبذب فيمخاطر السوق تتمثل 

 ثالثة أنواع من المخاطر:

 ،جنبيةاألعمالت ال صرفمخاطر  •
 ،(الفائدة) مخاطر سعر العمولة •
 .اطر أسعار السلعومخ •

، نقد ودائع ألجل، تجاريةاألخرى، مبالغ مستحقة من شريك في مشروع مشترك، ذمم مدينة  ستثماراتاإل تشمل األدوات المالية التى تتأثر بمخاطر السوق

، مشاريع وذمم تجارية وأخرى مطلوبات، إلتزام بموجب عقد إيجارومعادالت النقد، مبالغ مستحقة إلى شريك في مشروع مشترك، قروض طويلة األجل، 

 .واألدوات المالية المشتقة مستحقة مصاريف

 . السنة نهاية المراكز كما فيب ةالتالي األقسامتحليل الحساسية في  يتعلق

دوات المالية بالعمالت األ نِّْسبَةو العائم على الديون والمشتقات إلىنسبة معدل الفائدة الثابت و ُديُونصافي ال أن أساستم إعداد تحليل الحساسية على 

على األثر  إظهارالتغيرات في متغيرات السوق على األدوات المالية للمجموعة و إلىاألجنبية جميعها ثابتة. الهدف من تحليل الحساسية لتوضيح الحساسية 

 إن أمكن ذلك. المساهمينحقوق خسارة والربح أو ال

 على األداء المالي للمجموعة. ة المحتملةر العكسياثمالية ويسعى لتخفيض اآلالق اسوبات األتقلللمجموعة على  الكلييركز برنامج إدارة المخاطر 

 العمالت األجنبيةصرف مخاطر  49-1-1

ملة الع .األجنبية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت لتدفقات النقديهل القيمة العادلة في التذبذب فيمثل مخاطر العمالت تت

تراقب . واليورووالدوالر األمريكي ي باللاير السعودي أساستتم معامالت المجموعة بشكل . وعة هي اللاير السعوديالوظيفية وعملة التقارير للمجم

 السعودي اللايرصرف معظم المعامالت بالدوالر األمريكي. سعر  أن مخاطر العمالت ليست جوهرية.وتعتقد ب ،اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت

 .ة لمخاطر األدوات المالية المقومة بالدوالر األمريكيمعرضليست  المجموعةولذلك  لكل دوالر أمريكيلاير سعودي  3.75مثبت عند 

 سمالية.الرأ المصروفاتعقود وكذلك معظم عقود المشتريات و األمريكي الدوالرب مسعرةكافة عقود مبيعات السلع 

 ةالتعرض للعمالت األجنبي

 باللاير السعودي كانت كالتالي: معبر عنهوالمخاطر العمالت األجنبية في نهاية فترة التقرير للمجموعة اض عرُ ت

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

  2019  2018 

 -  -  ذمم مدينة تجارية
 ۲۳٬۳۳۱٬۲۸٦  ۳۸٬٥۸٥٬۰٤۲  ومصاريف مستحقة مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

 ۲۳٬۳۳۱٬۲۸٦  ۳۸٬٥۸٥٬۰٤۲  المجموع
     

  



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی  إیضاحات حول القوائم المالیة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھی

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۲۲ 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -49

 مخاطر صرف العمالت األجنبية )تتمة( 49-1-1

 القوائم المالية الموحدةفي  بلغ معترف بهم

 عمالت أجنبية: لصرفبالمبالغ التالية العائدة  السنة خالل الموحدةقائمة الربح أو الخسارة تم اإلعتراف في 

 للسنة المنتهية في  ة فيللسنة المنتهي  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إيضاح 

 ۳٫۰۲۷٫۳۹۱  ٦٬٥۰۱٬۰۱۳ ۱٦ مكاسب صرف العمالت األجنبية المدرجة ضمن اإليرادات / المصروفات األخرى

 تحليل الحساسية للعمالت األجنبية

. حساسية الربح أو الخسارة واليور / ي أسعار صرف اللاير السعوديالتغير ف إلىي أساستتعرض المجموعة بشكل ، كما تم عرضه في الجدول أعاله

 المقوم باليورو.نين ا  من رصيد المديأساسجنبية تنشأ وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األ

 بعد الضريبة وحقوق الملكية: رباحة على األالعملة األجنبي صرففي سعر  (النقص)الزيادة / تأثير 

 للسنة المنتهية في  المنتهية في للسنة  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31  

    سعر صرف اللاير السعودي / اليورو
 ۱٬۱۰۳٬٤٦۷  ۲٬٥۹۲٬۲۹۳ ٪10زيادة بمقدار     -                      
 (۱٬۱۰۳٬٤٦۷)  (۲٬٥۹۲٬۲۹۳) ٪10إنخفاض بمقدار     -                      

 ركة أسعار صرف العمالت األخرى ليس جوهريا .تعرض المجموعة لح

 ر الفائدةاسعأمخاطر  49-1-2

 ض المجموعة. تعرُ الفائدة أسعار سوق القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في التذبذب فيأسعار الفائدة في مثل مخاطر تت

أسعار الفائدة على مخاطر  إلىاألجل للمجموعة والذى يعرض المجموعة  ةطويل القروض إلىا  أساسيعود مخاطر التغيرات في سوق أسعار الفوائد  إلى

 .التدفقات النقدية

المعيار الدولي ب أسعار الفوائد كما تم تعريفهللمجموعة والمسجلة بالتكلفة المطفأة ليست خاضعة لمخاطر  والقروض ذات المعدل الثابت الذمم المدينة

تعرض المجموعة  يعتبرأسعار الفوائد. لذلك،  بلية لن تتذبب بسبب التغير في سوقالتدفقات النقدية المستق وأ لدفتريةالقيمة احيث أن  ،7رقم  لماليللتقرير ا

 .جوهري غيرلمخاطر سعر الفائدة بالقيمة العادلة 

 تحوط التدفق النقدي

تحديدها كتحوط للتدفق النقدي. نظرا  لتشابه الشروط الهامة بموجب ترتيبات التحوط، من  والتي تم إتفاقيات مبادلة أسعار الفائدةدخلت المجموعة في 

 خالل فترة ترتيب التحوط. الجدول التالي يوضح القيمة اإلسمية التي يشملها ترتيب التحوط: ٪100المتوقع أن تبقى فعالية التحوط بمعدل 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاح 

 ۱٫۸۲۰٫۲٥۰٫۰۰۰  ٤٬۸٤۷٬٤۳۷٬٥۰۰ ٤۱ اإلسمية للتحوط القيمة

الدخل تأثر ينتيجة التغيرات في أسعار الفوائد. التى تم تسويتها صافي المشتقات  حساس للزيادة أو النقص لمصروفات الفوائد من الدخل الشامل اآلخر

 على النحو التالي: الشامل اآلخر للمجموعة

 هية فيللسنة المنت  المنتهية فيللسنة  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 

    سعر الفائدة
 (۲٦۹٬٤۰۸)  (۱٦٬۸٤۹٬۱٦۲) نقطة أساس 100الزيادة بمقدار  –
 ۲٦۹٬٤۰۸  ۱٦٬۸٤۹٬۱٦۲ نقطة أساس 100اإلنخفاض بمقدار  –

 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
ة فی  إیضاحات حول القوائم المالیة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھی

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۲۳ 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -49

 مخاطر أسعار الفائدة )تتمة( 49-1-2

 التعرض ألسعار الفائدة

ض اإلقتراض ا في نهاية فترة التقرير  كما المتغيرةللقروض ذات أسعار الفائدة التسعير التعاقدي  إعادةريخ تواالفوائد و أسعارلمجموعة للتغيرات في يعرِّ

 التالي:ك

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاح 

 ٥٬۳۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٬۹۲٦٬۰۰۰٬۰۰۰  القروض ذات سعر فائدة ثابت
     تواريخ إعادة التسعير -ض ذات سعر فائدة متغير القرو
 ٥۰٬۰٦۰٬۸٥۷٬٥۱۳  ٤٥٬۳۲۹٬۰۷۷٬۰٦۲  أشهر أو أقل 6

 ٥٥٬۳۷۱٬۸٥۷٬٥۱۳  ٥۰٬۲٥٥٬۰۷۷٬۰٦۲ ۸-۳۸  المجموع

 تحليل الحساسية لسعر الفائدة

 أرباحتتأثر  نتيجة التغيرات في أسعار الفوائد. ة األجلمن القروض طويل الفوائدمصروفات وحقوق الملكية حساسة للزيادة أو النقص لالربح أو الخسارة 

 المجموعة قبل الضرائب على النحو التالي:

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في 

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 

    سعر الفائدة
 (۹۰٤٬٦۳٤٬۱۲٤)  (۸۸۸٬۹۷٦٬٥۷٦) نقطة أساس 100الزيادة بمقدار  –
 ۹۰٤٬٦۳٤٬۱۲٤  ۸۸۸٬۹۷٦٬٥۷٦ نقطة أساس 100ار اإلنخفاض بمقد –

 مخاطر أسعار السلع 49-1-3

  التى تنتجها. المختلفة ب في سوق أسعار السلع السائدة لمنتجات المعادنذالتذب لمخاطرالمجموعة معرضة 

من  الذمم المدينةمن  اد وما يقابلهمؤقت. اإليرسعر  أساسعلى  لومنيومواأل ، الفوسفاتذهب، المنتجات المصاحبةالمجموعة ببيع منتجات معينة للتقوم 

معين، أي تاريخ في وقت يكون  العميل )عادة إلى السيطرة على البضائع الموعودةيتم تحويل ها عندما إثباتالمبيعات للسلع المقومة بسعر مؤقت يتم 

على سعر السوق  بناءا   سوف يتم تقديره هإثباتالمفترض  مم المدينةالذفي هذا التاريخ، مبلغ اإليراد و( ويتم قياس اإليراد بصورة موثوق بها. التسليم

 قبلي للسلعة المباعة.المست

 .الذمم المدينةفي رصيد  إنخفاضقد ينتج عنها مما  واأللومنيومفي أسعار منتجات الذهب  اطر التغيرات العكسية المستقبليةالمجموعة مخ لذلك، تواجه 

بأن تغطية مخاطر أسعار  ،بشكل عام وال تعتقد المجموعةهي بيع منتجاتها بأسعار السوق السائدة. المعتادة  المجموعة  ذهب والفوسفات فإن سياسةعدا الما

 السلع ستعود بالنفع على المساهمين على المدى البعيد.

 سعار السلعألتعرض ال

 للمجموعة للتغيرات في أسعار السلع كما يلي: التجارية الذمم المدينةتعرض رصيد 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إیضاح 

     خاصة بـ: –الذمم المدينةحسابات 
 ۱٬۲۰۹٬۱۰٦٬۹۰۸  ۱٬۲٦۷٬٥۳۱٬۸٤٥  الفوسفات
 ۷۲٤٬۸٤٦٬۱۰۳  ۸۹٦٬۹٤٤٬۸٦۱  األلومنيوم

 ۱٦٦٬٥۱٥٬۸۸۷  ۲٥۱٬۲۲۱٬۸٥٤  الذهب
 ۲٬۱۰۰٬٤٦۸٬۸۹۸  ۲٬٤۱٥٬٦۹۸٬٥٦۰ ۳۰ المجموع

     
 إلدارة مخاطر أسعار السلع اتالسياسات واإلجراء

 سعار القائمة على العقود مع العمالء.األ إستخدامتقوم سياسة المجموعة إلدارة هذه المخاطر من خالل 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۲٤ 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -49

 مخاطر أسعار السلع )تتمة( 49-1-3

 تحليل الحساسية لسعر السلعة 

 لومنيوماألل على فرضية أن أسعار الفوسفات وريبة وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار السلع. يعتمد التحليالتأثير على الربح قبل الض أدناهيظهر الجدول 

 . مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة ٪10والذهب تغيرت 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

  2019  2018 

     زيادة / )إنخفاض( في أسعار الفوسفات
 ۱۱۷٬٥۷۷٬۹۹۱  ۷٥٬۳۸۲٬٥۸۸  للطن دوالر٪ 10زيادة 
 (۱۱۷٬٥۷۷٬۹۹۱)  (۷٥٬۳۸۲٬٥۸۸)  للطن دوالر ٪10نقص 

     يإم إل إزيادة / )إنخفاض( في أسعار األلومنيوم 
 ٤۳۲٬۲٥٥٬۲۲۰  ۳۹٥٬٥۳۳٬۰٤۹  للطن دوالر٪ 10زيادة 
 (٤۳۲٬۲٥٥٬۲۲۰)  (۳۹٥٬٥۳۳٬۰٤۹)  للطن دوالر ٪10نقص 

     إنخفاض( في أسعار الذهب) / زيادة
 ۱۹۷٬٦۳۳٬۷٤۷  ۲٥۱٬۲۲۱٬۸٥٤  لألونصة دوالر٪ 10ة زياد

 (۱۹۷٬٦۳۳٬۷٤۷)  (۲٥۱٬۲۲۱٬۸٥٤)  لألونصة دوالر ٪10نقص 

 المادية عقود السلع

ها إثباتم . وال تعتبر هذه العقود عقود مشتقات ويتم التعامل معها كعقود تنفيذية والتى يتسياق األعمال اإلعتياديةفي  السلع الماديةتدخل المجموعة في عقود 

 وقياسها بالتكلفة عند حدوث العملية.

 ئتمانمخاطر اإل 49-2

 خر لخسارة مالية. تكبد الطرف اآل والتسبب في اتهإلتزامبعدم مقدرة طرف على الوفاء  ئتمانتمثل مخاطر اإل

 .هاإستحقاقعند الدفعات في سداد  األخرى تخفق األطرافعندما  ئتمانتتعرض المجموعة لمخاطر اإل

 ئتمانرض لمخاطر اإلالتع

. حيث توضع البنوك والمؤسسات المالية لدى الودائع التي تشملأنشطتها التمويلية  خالل تسليم المبيعات ومن بتاريختحصيل النقد يتم تتأكد المجموعة أن 

 ئتمانورة منتظمة وترفع أية مشاكل تتعلق باإلتراقب الذمم المدينة التجارية القائمة بصو ي داخليإئتمانعتمادا  على تصنيف إالعمالء  لكل إئتمانحدود 

 . لإلدارة العليا

خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى من التخلف عن السداد. تقوم المجموعة بإحتساب يوجد لدى المجموعة عدد محدود من العمالء واليوجد لديها تاريخ 

 ستحقاقاإلموعد  فيها تجاوزالتي تم يام األبناءا  على عدد  المتوقعة على مدى العمر خسائر اإلئتمانمن خالل نموذج تم تطويره داخليا . يتم حساب  العمر

إما على أنها "لم تنخفض قيمتها" أو "إنخفضت قيمتها"  خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمرودرجة تقييم الطرف المقابل. يتم التقرير عن مخصص 

 وفقا  لذلك.

لدى مؤسسات مالية ذات  الودائع ألجل يتم إيداع ي جيد.ئتمانإات قصيرة األجل بصورة عامة لدى بنوك تجارية ذات تصنيف رستثمايتم إيداع النقد واإلكما 

 12يتم اإلعتراف بمخصص بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى  ذات مخاطر إئتمانية منخفضة، وبالتالي تصنيف إستثماري والتي تعتبر

 ن هناك دليل على زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان للطرف المقابل.مالم يك شهرا  

 العمالء األفراد أو قطاعات صناعية محددة و / أو مناطق معينة. إلىسواءا  من خالل التعرض  ئتماناليوجد تركيزات هامة لمخاطر اإل



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۲٥ 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -49

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 49-2

بصفة مستمرة على مدار كل  ئتمانكان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإل إذاوما  صللأل ية عدم السداد عند التسجيل األوليباإلعتبار إحتمال المجموعةتأخد 

جيل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر عدم السداد كما في تاريخ التس صلقد تحدث لألوالتي مقارنة مخاطر عدم السداد ب المجموعة تقومفترة تقرير. 

 المؤشرات التالية: خصوصا   والداعمة. يؤخذ في اإلعتبار المعلومات المتاحة المعقولة اإلئتمانكان هناك زيادة كبيرة في مخاطر  إذالتقييم ما المبدئي 

 كانت متاحة( إذا) خارجيتصنيف إئتماني  •

ضاية المتوقع أن تحدث تغير كبير في مقدرة الفي األعمال، الحالة المالية أو اإلقتص المتوقعالفعلي أو  الكبيرالعكسي التغير  •  على الوفاء ُمْقتَرِّ

 اتهمإلتزامب

 لنفس المقترض أخرى ألدوات مالية ئتمانمخاطر اإلفي  ةكبير زيادة •

 ئتمانأو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسين اإل لتزامي قيمة الضمان الداعم لإلف ةكبير اترتغي •

سلوك المقترض وتشمل التغيرات في وضع الدفعة للمقترضين في المجموعة والتغيرات في النتائج التشغيلية وقع في األداء المتو ةكبير اتتغير •

 للمقترض

 ٫  اتإیضا

 خسائر اإلئتمان
المتوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

خسائر اإلئتمان  
المتوقعة على مدى 

العمر لم تنخفض قیمتھا 
  اإلئتمانیة 

خسائر اإلئتمان 
 المتوقعة على مدى

العمر إنخفضت قیمتھا 
 المجموع  اإلئتمانیة

 ۳٬۱٥۹٬۱۷٥٬۰۰۰  -  -  ۳٬۱٥۹٬۱۷٥٬۰۰۰ ۳۱ ودائع ألجل
 (۲٬۲۰۱٬۱۹٤)  -  -  (۲٬۲۰۱٬۱۹٤) ۱-۳۱ ناقصا : مخصص خسارة اإلئتمان

 القيمة الدفترية
 

۳٬۱٥٦٬۹۷۳٬۸۰٦  -  -  ۳٬۱٥٦٬۹۷۳٬۸۰٦ 
         

 الربح أو الخسارة الموحدة كانت كالتالي: المثبتة في قائمة لودائع ألجلاإلنخفاض في القيمة  خسائر

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2019 ديسمبر 31 إیضاحات 

 ۹٤۱٬٥۲۸  ۲٬۲۰۱٬۱۹٤  يناير 1
 ۱٬۲٥۹٬٦٦٦  -  زيادة في المخصص خالل السنة

 ۲٬۲۰۱٬۱۹٤  ۲٬۲۰۱٬۱۹٤ ۱-۳۱ ديسمبر 31

 ينة التجاريةالذمم المد

 ولكن لم تنخفض قيمتها على النحو التالي: تجاوزت موعد إستحقاقهاتحليل الذمم المدينة التجارية التي 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاح 

 ۲٬۰۲۸٬۱۳٤٬۱٥۹  ۲٬۰٦٦٬٥۸۱٬٦٦۹  لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها
     خفض قيمتهاتجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تن

 ٤۱٬۲۳۸٬٦۱۱  ۱٥۸٬٤۱۹٬۷۰۳  يوم 30أقل من 
 ۱۸٬۰۹۰٬۸۹٦  ۱٥٬٦۸٤٬٤۸۷  يوم 30-60
 ۸۹٬٦٥۷  ٦٬۲۷٥٬۳٤٤  يوم 61-90

 ۱۲٬۹۱٥٬٥۷٥  ۱٦۸٬۷۳۷٬۳٥۷  ، صافييوم 90أكثر من 

 ۲٬۱۰۰٬٤٦۸٬۸۹۸  ۲٬٤۱٥٬٦۹۸٬٥٦۰ ۳۰ المجموع
     



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۲٦ 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -49

 اطر السيولة مخ 49-3

 تمثل مخاطر السيولة أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. 

ت كافية من التسهيال مبالغحكيمة لمخاطر السيولة تتضمن الحفاظ على سيولة نقدية كافية وأوراق مالية قابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل الاإلدارة 

حتفظت المجموعة بإيداعات تحت الطلب والنقد ومعادالت النقد التالية إالملتزم بها للوفاء بإلتزاماتها عند إستحقاقها لتقوية وضعها في السوق.  اإلئتمانية

يل عن طريق الحفاظ رونة في التمووالتي من المتوقع ان تولد تدفقات نقدية إلدارة مخاطر السيولة. عالوة على ذلك، تحتفظ إدارة الخزينة بالمجموعة بالم

 على توفرها من خالل خطوط إئتمان ملتزم بها.

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاحات 

 ۳٬٥۳۲٬۷۹۸٬۸۰٦  ۳٬۱٥٦٬۹۷۳٬۸۰٦ ۳۱ ودائع ألجل
 ٥٬۳۲۰٬۱۱٦٬۲۰۷  ۳٬٥۰۸٬۰٥۰٬۲۸۸ ۳۲ النقد ومعادالت النقد غير المقيدة

 ٦٬٦٦٥٬۰۲٤٬۰۹٤  المجموع
 

۸٬۸٥۲٬۹۱٥٬۰۱۳ 
     

 التعرض لمخاطر السيولة

 :السنةغير المسحوبة التالية كما في نهاية  يةئتماناإل التيالتسه إلىية الوصول إمكانلدى المجموعة 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاحات 

 سعر فائدة عائم
 

 
 

 

 ينتهي خالل سنة -

 - ۳-۳۸ تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد •

 

- 

   بعد أكثر من سنة ينتهي -
 

 
 ۷٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳-۳۸ تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد •
 ۲٬٤٦٥٬۳۰۷٬۳٤۰  ٤۰۳٬۳۰٦٬۲٥۰  تسهيالت أخرى )لتمويل المشاريع بشكل رئيسي( •

 سعر فائدة ثابت
 

 
 

 
 -  -  ينتهي خالل سنة -
 ۹٥٬۰۰۰٬۰۰۰  -  ينتهي بعد أكثر من سنة -

 المجموع
 ۷٬۹۰۳٬۳۰٦٬۲٥۰  ۱۰٬۰٦۰٬۳۰۷٬۳٤۰ 

     
 

 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة

 )عودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ بالرياالت الس(

 ۱۲۷ 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -49

 مخاطر السيولة )تتمة( 49-3

 المطلوبات المالية اتإستحقاق

 الجداول أدناه تحلل المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات ذات أهمية مبنية على اإلستحقاقات التعاقدية لـ:

 ،المطلوبات المالية غير المشتقة جميع •

 التعاقدية أساسية لمعرفة توقيت التدفقات النقدية.   ستحقاقاتهاإات المالية المشتقة والتي تعتبر افي وإجمالي األدوص •

عتبار أن أثر الخصم إشهرا  تساوي قيمتها الدفترية ب 12المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. األرصدة المستحقة خالل 

 تبر غير جوهري.يع

التعاقدية للمطلوبات  ستحقاقاتاإل
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5 – 3 السنة الثانية السنة األولى المالية

إجمالي التدفقات النقدية 
 التعاقدية

المطلوبات بالقيمة 
 الدفترية

       كما في: غير مشتقة

       2019ديسمبر  31

       

 ٤۹٬۸٤٥٬۰۸٤٬۲٥۷ ٦٥٬٦۱۳٬۷٤۹٬۹۹۲ ۳٦٬۳٤٤٬۹۳۸٬۳۰۱ ۱۸٬۹٦۱٬۸۸۱٬۷٥٥ ٥٬۷۲۲٬۳۹٤٬۷۲٤ ٤٬٥۸٤٬٥۳٥٬۲۱۲ (38)إيضاح  قروض طويلة األجل

 ۱٬۲٦٦٬٦۰۰٬۳۱۰ ۲٬۰۹۲٬٥۷۲٬٥۷٥ ۱٬٥٤٦٬۱۹٥٬۱۷۷ ۲۱۰٬۱۰۲٬۸۱۰ ۱۲۷٬۷۹۳٬۷٦۱ ۲۰۸٬٤۸۰٬۸۲۷ (40)إيضاح عقد اإليجار  إلتزام
 ۲۳٦٬۷۲۳٬۷۸۳ ۲۳۰٬۹۸۱٬۸۱۰ - - - ۲۳۰٬۹۸۱٬۸۱۰ (41أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية 
 ۳٬۳۳۸٬۳۷٤٬٤۳۳ ۳٬۳۳۸٬۳۷٤٬٤۳۳ - - ۱٦۹٬۲۷٤٬۲۳۰ ۳٬۱٦۹٬۱۰۰٬۲۰۳ (43)إيضاح  وأخرى

 ۲٬۱۷۱٬۲۷۸٬۳٦۱ ۲٬۱۷۱٬۲۷۸٬۳٦۱ - - - ۲٬۱۷۱٬۲۷۸٬۳٦۱ (44مصاريف مستحقة )إيضاح 

 ٥٦٬۸٥۸٬۰٦۱٬۱٤٤ ۷۳٬٤٤٦٬۹٥۷٬۱۷۱ ۳۷٬۸۹۱٬۱۳۳٬٤۷۸ ۱۹٬۱۷۱٬۹۸٤٬٥٦٥ ٦٬۰۱۹٬٤٦۲٬۷۱٥ ۱۰٬۳٦٤٬۳۷٦٬٤۱۳ المجموع

       

       كما في: غير مشتقة
       2018ديسمبر  31
       

 ٥٤٬۸۳۹٬۳۰٦٬۲٦۹ ۷٤٬۸٥۷٬۹۹۷٬۲٥۹ ٤۳٬٥۳۷٬۸٤۸٬۹۱۱ ۲۱٬۷٥۹٬٥٤۸٬٦۲۲ ٤٬٥٥۱٬۱۹۰٬۲۲۹ ٥٬۰۰۹٬٤۰۹٬٤۹۷ (38)إيضاح  قروض طويلة األجل
بموجب عقود اإليجار  إلتزام

 ۲۷٬۱۸۳٬۷۸۰ ۲۸٬۱۱۷٬۰۱۲ - - ٥٬۸۰۱٬۷٤۰ ۲۲٬۳۱٥٬۲۷۲ (40)إيضاح  التمويلي
 ۲۸٬۸۸۸٬۹۰۸ ۲۸٬۸۸۸٬۹۰۸ - - - ۲۸٬۸۸۸٬۹۰۸ (41أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية 
 ۲٬٥۱٦٬۹٥٥٬۹۳۰ ۲٬٥۱٦٬۹٥٥٬۹۳۰ - - ۳۰۱٬٥٦۳٬۸۱۸ ۲٬۲۱٥٬۳۹۲٬۱۱۲ (43)إيضاح  وأخرى

 ۱٬۹۰۹٬۳۱٥٬۸۷۱ ۱٬۹۰۹٬۳۱٥٬۸۷۱ - - - ۱٬۹۰۹٬۳۱٥٬۸۷۱ (44مصاريف مستحقة )إيضاح 

 ٥۹٬۳۲۱٬٦٥۰٬۷٥۸ ۷۹٬۳٤۱٬۲۷٤٬۹۸۰ ٤۳٬٥۳۷٬۸٤۸٬۹۱۱ ۲۱٬۷٥۹٬٥٤۸٬٦۲۲ ٤٬۸٥۸٬٥٥٥٬۷۸۷ ۹٬۱۸٥٬۳۲۱٬٦٦۰ المجموع

       



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                 
                             )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )خالف ذلكت السعودية مالم يذكر جميع المبالغ بالرياال(

 ۱۲۸ 

 إدارة رأس المال  -50

 إدارة المخاطر

 أهداف المجموعة إلدارة رأس المال:

 لفوائد ألصحاب المصلحة اآلخرين، حتى تستمر في تقديم عوائد للمساهمين وا مستمرة، منشأةالحفاظ على قدرتها على اإلستمرار ك •

 لتقليل تكلفة رأس المال.األمثل الحفاظ على هيكل رأس المال  •

سكاهمين أو رأس المال للم إعادةالمدفوعة للمساهمين،  توزيعات األربحمن أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل قيمة 

 إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون.

 كانت كالتالي: للمجموعةصافي الديون 

 ديسمبر 31  
 

 ديسمبر 31

 2019 إيضاحات 
 

2018 

   صافي الدين
 

 

 ۳٬۱٥۹٬۱۷٥٬۰۰۰ ۳۱ ودائع ألجل
 

۳٬٥۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 ۳٬٥۰۸٬۰٥۰٬۲۸۸ ۳۲ نقد ومعادالت النقد
 

٥٬۳۲۰٬۱۱٦٬۲۰۷ 

 (۲٬٤۳٦٬۲۱۹٬۷۸۱) ۸-۳۸ مستحقة الدفع خالل سنة –األجل  قروض طويلة
 

(۳٬۱٦۲٬۷٥۷٬٤۲٥) 

 (٤۷٬۸۱۸٬۸٥۷٬۲۸۱) ۸-۳۸ مستحقة الدفع بعد سنة –قروض طويلة األجل 
 

(٥۲٬۲۰۹٬۱۰۰٬۰۸۸) 

 (۲۰۸٬٤۸۰٬۸۲۷) ۳-٤۰،  ۲-٤۰ مستحق الدفع خالل سنة - عقد اإليجارإلتزام 
 

(۲۲٬۳۱٥٬۲۷۲) 

 (۱٬۸۸٤٬۰۹۱٬۷٤۸) ۳-٤۰،  ۲-٤۰ ستحق الدفع بعد سنةم - عقد اإليجارإلتزام 
 

(٥٬۸۰۱٬۷٤۰) 

 (٤٥٬٦۸۰٬٤۲٤٬۳٤۹)  صافي الدين

 

(٤٦٬٥٤٤٬۸٥۸٬۳۱۸) 
     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )خالف ذلكالرياالت السعودية مالم يذكر جميع المبالغ ب(

 ۱۲۹ 

 إدارة رأس المال )تتمة( -50

 تسوية صافي الدين
 في صافي الدين كالتالي: الحركةتتمثل 

 

 

 موجودات أخرى

 

  المطلوبات من األنشطة التمويلية

 إيضاحات 
 ائع ألجلود

 (31)إيضاح 
 النقد ومعادالت النقد

 (32)إيضاح 

 

 –قروض طويلة األجل 
 مستحقة الدفع خالل سنة

 (8-38)إيضاح 

 –قروض طويلة األجل 
 مستحقة الدفع بعد سنة

 (8-38)إيضاح 

إلتزام بموجب عقود 
 -اإليجار التمويلي 

 مستحق الدفع خالل سنة
 (1-40)إيضاح 

إلتزام بموجب عقود 
مستحق  -التمويلي  اإليجار

 الدفع بعد سنة
 المجموع (1-40)إيضاح 

 (٤۸٬۲۳۰٬۰۱۹٬۲٦٦) (۲۸٬۱۱۷٬۰۱۲) (۳۷٬۲٦۳٬۹٦٦) (٥۱٬٤۹۱٬۲۹٥٬٦۳۰) (۳٬۱۹٥٬۰۸٦٬۸۱۷)  ٤٬۲۸۱٬۷٤٤٬۱٥۹ ۲٬۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰  2018يناير  1

 ۱٬٦۸٥٬۱٦۰٬۹٤۸ ۲۲٬۳۱٥٬۲۷۲ ۱٤٬۹٤۸٬٦۹٤ (۷۱۷٬۸۰٤٬٤٥۸) ۳۲٬۳۲۹٬۳۹۲  ۱٬۰۳۸٬۳۷۲٬۰٤۸ ۱٬۲۹٥٬۰۰۰٬۰۰۰  للسنة التدفقات النقدية

 (٤٦٬٥٤٤٬۸٥۸٬۳۱۸) (٥٬۸۰۱٬۷٤۰) (۲۲٬۳۱٥٬۲۷۲) (٥۲٬۲۰۹٬۱۰۰٬۰۸۸) (۳٬۱٦۲٬۷٥۷٬٤۲٥)  ٥٬۳۲۰٬۱۱٦٬۲۰۷ ۳٬٥۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰  2018ديسمبر  31
متعلقة بالمعيار  اتتسوي

الدولي للتقرير المالي رقم 
(16:)          

اإلثبات األولي إللتزام 
 (۲٬۱٦۲٬۸٥٤٬٦۸۸) (۲٬۱٦۲٬۸٥٤٬٦۸۸) - - -  - - ٤۰ عقد اإليجار

 (٤۸٬۷۰۷٬۷۱۳٬۰۰٦) (۲٬۱٦۸٬٦٥٦٬٤۲۸) (۲۲٬۳۱٥٬۲۷۲) (٥۲٬۲۰۹٬۱۰۰٬۰۸۸) (۳٬۱٦۲٬۷٥۷٬٤۲٥)  ٥٬۳۲۰٬۱۱٦٬۲۰۷ ۳٬٥۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰  مجموع فرعي

 (۱۱٥٬۸۲۳٬۲٥۲) (۱۱٥٬۸۲۳٬۲٥۲) - - -  - - ٤۰ إضافات خالل السنة

 ۱۰٬۰۲۲٬٤٥۸ ۱۰٬۰۲۲٬٤٥۸ - - -  - - ٤۰ تسوية

خالل تجميع إضافة من 
 (۳۸۳٬٤۰۲٬۲۳۸) - - (۳۸۳٬٤۰۲٬۲۳۸) -  - - ٥ األعمال

تحويل قروض طويلة األجل 
 ۲٬۹۸٦٬۳۸۷٬٥۰۰ - - ۲٬۹۸٦٬۳۸۷٬٥۰۰ -  - -  إلى حقوق ملكية

 ٥۳۰٬۱۰٤٬۱۸۹ ۳۹۰٬۳٦٥٬٤۷٤ (۱۸٦٬۱٦٥٬٥٥٥) ۱٬۷۸۷٬۲٥۷٬٥٤٥ ۷۲٦٬٥۳۷٬٦٤٤  (۱٬۸۱۲٬۰٦٥٬۹۱۹) (۳۷٥٬۸۲٥٬۰۰۰)  للسنة التدفقات النقدية

 (٤٥٬٦۸۰٬٤۲٤٬۳٤۹) (۱٬۸۸٤٬۰۹۱٬۷٤۸) (۲۰۸٬٤۸۰٬۸۲۷) (٤۷٬۸۱۸٬۸٥۷٬۲۸۱) (۲٬٤۳٦٬۲۱۹٬۷۸۱)  ۳٬٥۰۸٬۰٥۰٬۲۸۸ ۳٬۱٥۹٬۱۷٥٬۰۰۰  2019ديسمبر  31



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (ھمة سعودیةشركة مسا)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۳۰ 

 إدارة رأس المال )تتمة( -50

 بة المديونية التالية:نس أساسوتماشيا  مع اآلخرين في الصناعة، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على 

قائمة المركز المالي الموحدة، بما في ذلك حقوق كما هو مبين في ) والقروض طويلة األجل حقوق الملكية إجماليعلى  القروض طويلة األجل مقسومة"
 الملكية غير المسيطرة(."

 :السنة كانت كالتالي كما في نهاية ،(1-38وفقا  للتعهدات المالية المتعلقة بالقروض طويلة األجل )إيضاح  نسب المديونية

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاح 

 ٥٥٬۳۷۱٬۸٥۷٬٥۱۳  ٥۰٬۲٥٥٬۰۷۷٬۰٦۲ ۸-۳۸ قروض طويلة األجل
 ۳٦٬٦۹٤٬٤۲٦٬۲٤۸  ۳۸٬۳۹۲٬۹۳۲٬۷٦٥  إجمالي حقوق الملكية

 ۹۲٬۰٦٦٬۲۸۳٬۷٦۱  ۸۸٬٦٤۸٬۰۰۹٬۸۲۷  إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين

 ۰٫٦۰  ۰٫٥٦  لدين إلى حقوق الملكيةنسبة ا

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -51

 :الفئات التالية من األداوات الماليةبالمجموعة  تحتفظ

 
 اتإيضاح

 التكلفة المطفأة 

القيمة العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة

 

 المجموع

       موجودات مالية
       2019ديسمبر  31كما في 

 ٤۳٬۱۸٥٬۰۰۰  -  ٤۳٬۱۸٥٬۰۰۰ ۲٥ أخرىمارات إستث

ضريبة القيمة المضافة واُخرى )ناقصا   ةتجاري ذمم مدينة
 ۲٬۸۸۱٬۷۹۱٬۲۳۸  ۱٬٤۳۸٬۲٦٥٬۹٦۳  ۱٬٤٤۳٬٥۲٥٬۲۷٥ ۳۰ مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين(و

 ۳٬۱۸٦٬۷۸۸٬۸٤۸  -  ۳٬۱۸٦٬۷۸۸٬۸٤۸ ۳۱ ودائع ألجل
 ۳٬٦۰٤٬۸۹٦٬۰۷٦  -  ۳٬٦۰٤٬۸۹٦٬۰۷٦ ۳۲ النقد ومعادالت النقد

 ۹٬۷۱٦٬٦٦۱٬۱٦۲  ۱٬٤۳۸٬۲٦٥٬۹٦۳  ۸٬۲۷۸٬۳۹٥٬۱۹۹  مجموع ال
       2018ديسمبر  31كما في 

 ٤۷٬۸٥۰٬۰۰۰  -  ٤۷٬۸٥۰٬۰۰۰ ۲٥ أخرىإستثمارات 
 ۳٦٬٦۸٦٬۰٤۱  -  ۳٦٬٦۸٦٬۰٤۱ ۲۷ شريك في مشروع مشتركمستحق من 
المضافة لقيمة ضريبة اواُخرى )ناقصا   ةتجاري ذمم مدينة

 ۲٬۲٤۱٬۲٥۷٬٤٥٤  ۱٬٥۱۰٬۷۰٤٬٥۷۰  ۷۳۰٬٥٥۲٬۸۸٤ ۳۰ مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين(و
 ۳٬٥٥٦٬۹۱۰٬۱۱۳  -  ۳٬٥٥٦٬۹۱۰٬۱۱۳ ۳۱ ودائع ألجل

 ٥٬۳۹۳٬۱٦۲٬۰٦٤  -  ٥٬۳۹۳٬۱٦۲٬۰٦٤ ۳۲ النقد ومعادالت النقد

 ۱۱٬۲۷٥٬۸٦٥٬٦۷۲  ۱٬٥۱۰٬۷۰٤٬٥۷۰  ۹٬۷٦٥٬۱٦۱٬۱۰۲  مجموع ال

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 2018  2019 إيضاح 

     مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ٥٤٬۸۳۹٬۳۰٦٬۲٦۹  ٤۹٬۸٤٥٬۰۸٤٬۲٥۷ ۳۸ قروض طويلة األجل
 ۲۸٬۱۱۷٬۰۱۲  ۲٬۰۹۲٬٥۷۲٬٥۷٥ ٤۰ إلتزام عقد اإليجار

 ۲٬٥۱٦٬۹٥٥٬۹۳۰  ۳٬۳۳۸٬۳۷٤٬٤۳۳ ٤۳ واُخرى وذمم تجارية مشاريع مطلوبات
 ۱٬۹۰۹٬۳۱٥٬۸۷۱  ۲٬۱۷۱٬۲۷۸٬۳٦۱ ٤٤ مصاريف مستحقة

 ٥۹٬۲۹۳٬٦۹٥٬۰۸۲  ٥۷٬٤٤۷٬۳۰۹٬٦۲٦  مجموع ال

)كمتحصالت مستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المؤهلة المتكبدة( إن وجدت. يتم قياس القروض  يتم إثبات القروض طويلة األجل مبدئيا  بقيمتها العادلة

لمطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة على أساس غير متكرر للمطلوبات هو طويلة األجل الحقا  بالتكلفة ا

 غير المالحظة.ال الهامةالمدخالت  – 3المستوى رقم 



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (ھمة سعودیةشركة مسا)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۳۱ 

 تقدير القيمة العادلة  -52

في تاريخ  عتيادية منتظمة بين المشاركين في السوقإ عاملة في ظروففي م لتزامإلتحويل  السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه يالقيمة العادلة ه

 ن قيمها الدفترية.تعتقد اإلدارة بأن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة التختلف جوهريا  ع القياس.

 طرق التقييم:لية ليتم إدراج األدوات المالية بالقيمة العادلة ، باستخدام المستويات المختلفة التا

الوصول إليها في تاريخ  المجموعة يعطة ألصول أو التزامات متماثلة تستطنش في أسواق (غير المعدلة)األسعار المعلنة المدخالت هي  -1المستوى 

 القياس.

 لتزام، إما بشكلألصل أو اإلرصدها ل الممكنوالتي تكون من  1من المستوى ض المدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجةالمدخالت هي  -2المستوى 

 و غير مباشر.أمباشر 

 .التي ال يمكن رصدها لألصل أو اإللتزامالمدخالت المدخالت هي  -3المستوى 

 ففإنه يتم تصنيتقع في مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،  إذا كانت المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام

  مل القياس.جلم بالنسبة للقيمة العادلة ألدنى مستوى مدخل يعد مهما   من نفس المستوى في التسلسل الهرميضمله جفي م قياس القيمة العادلة

 ة العادلة في نهاية فترة التقرير والتي حدث خاللها التغيير.سلسل الهرمي للقيمتعترف المجموعة بالتحويل بين مستويات الت

مدخالت  يمة العادلة للذمم المدينة التجارية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بإستخدام أساليب تقييم، والتي توظف إستخداميتم تقييم الق

عر اآلجل للسلع يد من المدخالت بما في ذلك الجودة اإلئتمانية لألطراف المقابلة ومنحنى الس. تشتمل أساليب التقييم على العدالسوق التي يمكن رصدها

العائد إلى مخاطر تخلف العميل  القيمة السوقية للذمم المدينة المسعرة مؤقتا  تعتبر صافية من تعديل التقييم اإلئتماني، 2019ديسمبر  31األساسية. كما في 

 بالقيمة العادلة. عن السداد. اليوجد تأثير جوهري للتغير في مخاطر اإلئتمان للطرف المقابل على األدوات المالية المثبتة

بناءا  على التسلسل الهرمي  2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31بقيمها العادلة كما في  الموجودات المالية والمطلوبات اماليةيعرض الجدول أدناه 

 للقيمة العادلة:

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

   2019ديسمبر  31كما في 
 

 
     الموجودات المالية

 ۱٬٤۳۸٬۲٦٥٬۹٦۳ - ۱٬٤۳۸٬۲٦٥٬۹٦۳ - الذمم المدینة التجاریة

     المطلوبات المالية
 ۲۳٦٬۷۲۳٬۷۸۳ - ۲۳٦٬۷۲۳٬۷۸۳ - أدوات مالیة مشتقة

 ۷۸٬۹۰۰٬۸۰٥ ۷۸٬۹۰۰٬۸۰٥ - - خیارات البیع لحقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۳۱٥٬٦۲٤٬٥۸۸ ۷۸٬۹۰۰٬۸۰٥ ۲۳٦٬۷۲۳٬۷۸۳ - المجموع

     2018ر ديسمب 31كما في 
     الموجودات المالية

 ۱٬٥۱۰٬۷۰٤٬٥۷۰ - ۱٬٥۱۰٬۷۰٤٬٥۷۰ - التجاریةالذمم المدینة 

     المطلوبات المالیة
 ۲۸٬۸۸۸٬۹۰۸ - ۲۸٬۸۸۸٬۹۰۸ - أدوات مالیة مشتقة



                                                                                                                                                                         
 )معادن( شركة التعدین العربیة السعودیة

 (ھمة سعودیةشركة مسا)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۳۲ 

 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية  -53

كون لها تأثير جوهري على يقد والتي  مراجع الحسابات المستقل الصادر عنالمراجعة تقرير يع وقبل تاريخ توق 2019 ديسمبر 31لم تنشأ أي أحداث بعد 

 .2019 ديسمبر 31كما في  القوائم المالية الموحدة

 أرقام المقارنة  -54

ال يوجد لعمليات إعادة  .ةليالحا للسنة األرقامالسابقة، عند الضرورة، لكي تتماشى مع عرض  السنةبتم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة الخاصة 

 .لسنة السابقةل المجموعة ربحالتصنيف هذه أي أثر على حقوق الملكية أو صافي 

 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها على سبيل األمانة    -55

مليون  140عودية )معادن( مبلغ شركة معادن للبنية التحتية وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية الس ، تسلمت2013يناير  6في 

هـ 1433ربيع األول  28بتاريخ  87لقرار مجلس الوزراء رقم  وفقا  دوالر أمريكي )على سبيل األمانة( من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، 

 ا  د الشمال للصناعات التعدينية". ويمثل هذا المبلغ جزء"مدينة وع إسم(، بشأن إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية ب2012فبراير  20ق )المواف

 من المبالغ التالية والتي وافق عليها مجلس الوزراء:

 ،مرافق المطلوبة للمدينة الصناعيةية والساسية األتالبنية التح وإنشاءمليون دوالر أمريكي لتصميم  500 •

 .المقترحة جتماعية الالزمة للمدينة الصناعيةالمساكن والمرافق اإل وإنشاءمليون دوالر أمريكي لتصميم  200 •

المكوارد ال يشككل جكزءا  مكن وفكي حسكاب مصكرفي منفصكل  هأمريككي وقكد تكم إيداعك مليكون دوالر 250مقداره  ضافيإمبلغ  إستالمتم  ،2014خالل العام 

السكجالت المحاسكبية لشكركة معكادن للبنيكة دراجكه فكي إلكم يكتم وتقلة  في دفكاتر محاسكبية مسكلشركة معادن للبنية التحتية. وقد تم قيده محاسبيا   ةالمتاحالنقدية 

 .التحتية

بقرار  ةلألغراض المحددفقط أعاله  ةلمذكورغ االمبال وجاري إستخداممليون دوالر أمريكي.  310والبالغ  تم إستالم المبلغ المتبقي، 2016خالل العام 

 الحكومية.  ةنظمللوائح واأل وفقا  بالغ المصروفة، عبر تقديم الوثائق المؤيدة للم حوبةالمبالغ المس ستردادإ تميو .مجلس الوزراء سالف الذكر

لاير  2.625.000.000: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 2.625.000.000مبلغ  2019 ديسمبر 31صافي موجودات المشروع كما في مجموع بلغ 

(.سعودي



                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 (معادن) شركة التعدین العربیة السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحد

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 ۱۳۳ 

 تركةمعلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشاريع المش -56

 إستثمار الشركة االمتكلفة  نسبة الملكية الفعلية للمجموعة ٪ رأس المال المصدر والمدفوع  

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 طبيعة النشاط الشركة التابعة
 ۸٦۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٦۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸٦۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٦۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ذهبستخراج الإ شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 ٥۰۰٬۰۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰ إدارة وتطوير مشاريع البنى التحتية معادن للبنية التحتيةشركة 
البوكسايت منخفض  الكاولين، شركة المعادن الصناعية

 ۳٤٤٬۸٥٥٬۲۰۰ ۳٤٤٬۸٥٥٬۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۳٤٤٬۸٥٥٬۲۰۰ ۳٤٤٬۸٥٥٬۲۰۰ زايتيستخراج المغنإ، والدرجة
التنقيب عن الفوسفات وإنتاج اليوريا،  شركة معادن لألسمدة

 - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۱۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ أسمدة الفوسفات والبوتاسيوم 
 - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۱۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ توزيع األسمدة الفوسفاتية شركة معادن للتسويق والتوزيع

صفائح ورقائق األلومنيوم واألغطية  شركة معادن للدرفلة

وغير المعالجة السيارات المعالجة 

 ۱٬۸٥٥٬٥٥۱٬٤۸۳ ۲٬٤۷۷٬۳۷۱٬۸۰۷ ۷٤٫۹ ۱۰۰ ۲٬٤۷۷٬۳۷۱٬۸۰۷ ۲٬٤۷۷٬۳۷۱٬۸۰۷ حراريا  
سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات  شركة معادن لأللومنيوم

 ٤٬۹۲۳٬۷۳۸٬۷٥۰ ٤٬۹۲۳٬۷۳۸٬۷٥۰ ۷٤٫۹ ۷٤٫۹ ٦٬٥۷۳٬۷٥۰٬۰۰۰ ٦٬٥۷۳٬۷٥۰٬۰۰۰ األلومنيوم
 ۳٬٦۱٦٬٥۱۹٬۸٤٥ ۳٬٦۱٦٬٥۱۹٬۸٤٥ ۷٤٫۹ ۷٤٫۹ ٤٬۸۲۸٬٤٦٤٬٤۱۲ ٤٬۸۲۸٬٤٦٤٬٤۱۲ إستخراج البوكسايت وتصفيته واأللوميناشركة معادن للبوكسايت 
 ٤٬۳٤٥٬۹۳٦٬۰۰۰ ٤٬۳٤٥٬۹۳٦٬۰۰۰ ۷۰ ۷۰ ٦٬۲۰۸٬٤۸۰٬۰۰۰ ٦٬۲۰۸٬٤۸۰٬۰۰۰ إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة شركة معادن للفوسفات

 ٤٬۷٦٥٬٥۰۱٬۱۲٥ ٤٬۷٦٥٬٥۰۱٬۱۲٥ ٦۰ ٦۰ ۷٬۹٤۲٬٥۰۱٬۸۷٥ ۷٬۹٤۲٬٥۰۱٬۸۷٥ إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة للفوسفاتمعادن وعد الشمال شركة 

 ۲۰٬۷۱۹٬٦۰۲٬٤۰۳ ۲۱٬۳٤۲٬٤۲۲٬۷۲۷      المجموع الفرعي

        المشاريع المشتركة
شركة معادن والصحراء 

 للبتروكيماويات

مركزة وثاني إنتاج الصودا الكاوية ال

 ٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥۰ ٥۰ ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ كلوريد اإلثيلين
 ۲۰۲٬٤۸۲٬٦٤٦ ۲۰۲٬٤۸۲٬٦٤٦ ٥۰ ٥۰ ٤۰٤٬۹٦٥٬۲۹۱ ٤۰٤٬۹٦٥٬۲۹۱ إنتاج النحاس والمعادن المصاحبة شركة معادن باريك للنحاس

 ٦٥۲٬٤۸۲٬٦٤٦ ٦٥۲٬٤۸۲٬٦٤٦      المجموع الفرعي

  المجموع

 
   ۲۱٬۹۹٤٬۹۰٥٬۳۷۳ ۲۱٬۳۷۲٬۰۸٥٬۰٤۹ 

        
 .(2بإستثناء المشار إليها في إيضاح رقم ) جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة الموضحة أعاله تأسست في المملكة العربية السعودية


