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 تقرير المراجع المستقل 
 إلى مساهمي شركة المصانع الكبرى للتعدين 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية 
 

 الرأي 
المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما  لقد راجعنا القوائم المالية لشركة 

، وقائمة التدفقات النقدية للسنة  لكيةوقائمة التغيرات في حقوق الم  ،م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر2022ديسمبر    31في  
 حات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضا 

 
، وأدائها  2022ديسمبر  31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  

قاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وف
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
 أساس الرأي 

تنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم  تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤولي 
ا للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين إننا مستقلون عن الشركة وفقً  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا.  

الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما أننا التزمنا   ي السعودية ذ المهنيين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية( المعتمد في المملكة العربية  
 باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.  بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لذلك الميثاق.  

 
 األمور الرئيسة للمراجعة 

 ألمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية.  إن األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك ا
فيما يلي  وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً في تلك األمور.  

 ر الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته. وصف لكل أمر من األمو
 

بهذه يتعلق  بما في ذلك ما  تقريرنا،  المالية في  القوائم  المراجع حول مراجعة  تم وصفها في قسم مسؤوليات  التي  بمسؤولياتنا  التزمنا    لقد 
في القوائم المالية. إن نتائج عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية   األمور.  

 ة. إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة عن القوائم المالية المرفق
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 تقرير المراجع المستقل 
 إلى مساهمي شركة المصانع الكبرى للتعدين 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 مراجعة القوائم المالية )تتمة( تقرير حول 
 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة( 
 

 ر أثناء مراجعتنا و األمذه كيفية معالجة ه  للمراجعة   ةيالرئيس  ر واألم

 االعتراف باإليرادات 

والزنك   )النحاس  المعادن  مبيعات  من  الشركة  إيرادات  بلغت 
 مليون لاير سعودي.  583والذهب والفضة( خالل السنة 

مبالغ   الفردية  البيع  معامالت  تسجيل  و .جوهرية تمثل  يتم 
 مبيعات الشركة مبدئيا وفقاً لألسعار المؤقتة الخاضعة للتغيير.
مستقبلية   زمنية  فترة  أساس  على  النهائية  األسعار  تحديد  يتم 

أسعار السوق السائدة  المتوسط أو    محددة بعد الشحن، بناء على
  وفقا لشروط الترتيب التعاقدي.

تحديد المتوسطة    نظراً ألنأمر مراجعة رئيسي  كهذا    حددناقد  ل
، في تاريخ التقرير المالي،  أسعار السوق السائدةأو  المستقبلي  

 ينطوي على حكم وتقدير جوهري من قبل إدارة الشركة. 
اإليضاح   إلى  الرجوع  المالية    17- 4الرجاء  القوائم  حول 

الهامة،   المحاسبية  السياسات    5- 1- 3واإليضاح  بخصوص 
المحاسبية   واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  بخصوص 

واإليضاح   عن    22الهامة،  اإلفصاح  تفاصيل  بخصوص 
 اإليرادات. 

 : ، من بين أمور أخرى، االجراءات التالية مراجعتناتتضمن إجراءات 

بتقييم (1 باإليرادات    قمنا  لالعتراف  للشركة  المحاسبية  من السياسة  للتحقق 
 بالمعايير الدولية للتقرير المالي، االلتزام

ضوابط الشركة لالعتراف باإليرادات باألسعار المناسبة وفي    قمنا بتقييم (2
 الفترة المحاسبية الصحيحة، 

 عار المؤقتة، و سمعقولية تقديرات اإلدارة حول األ قمنا بتقييم مدى (3

معامالت البيع مقابل عقود البيع والفواتير  العينة، باختبار  على أساس  منا،  ق (4
اإليرادات تم االعتراف بها بأسعار مناسبة    تلك  ووثائق الشحن لتقييم أن 

الصحيحة. المحاسبية  الفترة  التعديالت   وفي  اختبرنا  ذلك،  على  عالوة 
 النهائية للعمالء حول الفواتير المؤقتة. 

 القوائم المالية. الذي تم تقديمه في اإلفصاح   بالتأكد من مدى كفاية قمنا  (5
 

ممتلكات المناجم والتعدين والممتلكات  إطفاء  /استهالك  
 واآلالت والمعدات 

والممتلكات   والتعدين  المناجم  لممتلكات  الدفترية  القيمة  بلغت 
والمعدات و  341  مبلغ  واآلالت  سعودي  لاير    396مليون 

م، والتي تمثل  2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في  
 ٪ من إجمالي الموجودات.   47.6

االستهالك   سياسة  الشركة  القسط    أساسعلى  إطفاء    /تطبق 
الثابت فيما يخص ممتلكات المناجم والتعدين على مدى العمر  

اإلنت  وحدة  استهالك  وسياسة  للمناجم  لغالبية  اإلنتاجي  اج 
لتحديد  بخبراء  اإلدارة    تستعين الممتلكات واآلالت والمعدات.

العمر اإلنتاجي للمناجم وتقدير كميات االحتياطي من المعادن  
 التي تتطلب حكما وتقديرا جوهريا. 

لتأثير  أمر مرجعة رئيسي  ك  هذا   حددنالقد   االحتياطيات  نظراً 
اإلنتاجي للعمر  اإلدارة  تقدير  على  المعادن  ومعدل    من 

والتعدين المناجم  لممتلكات  واآلالت    ،االستهالك  والممتلكات 
 والمعدات. 

  المالية   القوائم  حول   5-4  اإليضاح   إلى   الرجوع   الرجاء
  1-2- 3  واإليضاح   الهامة،  المحاسبية  السياسة  بخصوص
  المحاسبية   واالفتراضات   والتقديرات  األحكام   بخصوص

  عن   اإلفصاح  تفاصيل  بخصوص  8و   7  واإليضاحين   الهامة،
  على   والمعدات  واآلالت   والممتلكات  والتعدين   المناجم   ممتلكات 
 . التوالي 

 : ، من بين أمور أخرى، االجراءات التالية مراجعتناتتضمن إجراءات 

بتقييم (1 لوموضوعية  وقدرة  كفاءة    قمنا  التابع  أساس  إلدارة  الخبير  على 
 وقمنا بتقييم مدى استقالليته.   مؤهالتهم وخبراتهم المهنية

تقرير الخبير الداخلي لإلدارة لفهم التغيرات في تقديرات    قمنا بمراجعة (2
 السنة. خالل االحتياطيات  

تطبيقها بشكل    تمكمية االحتياطيات المحدثة  أن    على أساس العينة، اختبرنا (3
  اإلطفاء.  /حساب االستهالك على  مناسب 

لممتلكات المناجم والتعدين   لألعمار االنتاجيةتقديرات اإلدارة   قمنا بتقييم (4
 والممتلكات واآلالت والمعدات مع مراعاة التغير في كميات االحتياطي. 

مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية    قمنا بتقييم (5
 المرفقة. 

 

 
  



 

 
 

 تقرير المراجع المستقل 
 للتعدين إلى مساهمي شركة المصانع الكبرى 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة( 
 

 م 2022لعام المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة  
للشركة   السنوي  التقرير  في  الواردة  المعلومات  على  األخرى  المعلومات  مراجع  2022لعام  تشتمل  وتقرير  المالية  القوائم  عدا  فيما  م، 

لعام  ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة  المسؤول عن المعلومات األخرى في تقريره السنوي.   وه  مجلس اإلدارةإن  الحسابات.  
 لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.  اً م متوفر2022

 
 األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.  المالية المعلوماتال يغطي رأينا حول القوائم 

 
ءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك،  وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قرا

الل  يتم األخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خ
 المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. 

 
 م، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. 2022لعام  وعندما نقرأ التقرير السنوي للشركة  

 
 والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية  مجلس اإلدارة مسؤوليات 

مسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية    مجلس اإلدارةإن  
الشركات والنظام األساسي   نظام  للمراجعين والمحاسبين وأحكام  السعودية  الهيئة  المعتمدة من  السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى 

 ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.  مجلس اإلدارة راها ي ة الداخلية التي  للشركة، وعن الرقاب 
 

مسؤول عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية واإلفصاح،    مجلس اإلدارة عند إعداد القوائم المالية، فإن  
  مجلس اإلدارة كن هناك نية لدى  ي ر ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم  حسبما هو مالئم، عن األمو

 لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
 
 إعداد التقرير المالي في الشركة.  عمليةمسؤولون عن اإلشراف على  ، أي مجلس اإلدارة،ن بالحوكمةي المكلفإن 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار  

إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها   ينا.  تقرير المراجع الذي يتضمن رأ
يمكن أن تنشأ التحريفات   وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. 

هرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي  عن غش أو خطأ، وتُعَد جو
 يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

 
الحكم المهني ونحافظ على نزعة  وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس  

 بـ: كما نقوم  الشك المهني خالل المراجعة.
 

تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة   •
رأينا.   أساس إلبداء  لتوفير  كافية ومالئمة  أدلة مراجعة  والحصول على  المخاطر،  تلك  تحريف   لمواجهة  اكتشاف  ويعد خطر عدم 

طر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة  جوهري ناتج عن غش أعلى من الخ
 أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية. 

 

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء   •
 لرقابة الداخلية للشركة. رأي حول فاعلية ا

 

مجلس  تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها   •
 . اإلدارة

  













 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2022ديسمبر  31كما في 
 المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( )جميع 

 

 

   9 
 

 معلومات الشركة  - 1
  المرسوم شركة المصانع الكبرى للتعدين )"الشركة" أو "أماك"( هي شركة مساهمة سعودية وافق وزير التجارة واالستثمار عليها بموجب  

بتاريخ  247رقم   كيو  )الموافق  1428شوال    9/  في 2007أكتوبر    21هـ  مسجلة  وهي  رقم    مدينة   م(  تجاري  سجل  بموجب  جدة 
بالتالي، تم   من جدة إلى نجران.  المسجلم، انتقل المكتب  2015خالل   م(.2008يناير    16هـ )الموافق  1429محرم    7في    4030175345

م( ليصبح السجل  2010أكتوبر  11هـ )الموافق 1431ذو القعدة  3بتاريخ  5950017523رقم تعديل السجل التجاري الصادر في نجران 
  1هـ )الموافق  1442ذو الحجة  22بتاريخ  5950123986م، حصلت الشركة على السجل التجاري برقم 2021خالل  التجاري الرئيسي. 

 م( لفرع جديد في نجران. 2021أغسطس 
 

تعدين خامات المعادن غير الحديدية،  أنشطة  وتزاول الشركة   المملكة العربية السعودية   -نجران    96ص.ب.   يقع المكتب المسجل للشركة في 
  بما في ذلك )األلمنيوم والنحاس والرصاص( وتعدين خامات المعادن الثمينة المنتمية إلى مجموعة الذهب والفضة والبالتين والبيع بالجملة

 للمعادن الثمينة واألحجار الكريمة. 
 

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج مكثفات الزنك والنحاس وسبائك الذهب والفضة   م.2012يوليو    1بدأت الشركة انتاجها التجاري في  
م( من وزارة الصناعة والموارد المعدنية،  2008سبتمبر    13هـ )الموافق  1429رمضان    13الصادر بتاريخ    86بموجب ترخيص رقم ق/

 142941قامت الشركة بتجديد الرخصة لثالثين سنة بترخيص رقم   م(.2022يونيو    28هـ )الموافق  1443ي القعدة  ذ  29وينتهي بتاريخ  
 هـ(. 1443ذو الحجة  1م )الموافق 2022يونيو  30تبدأ من 

 
وينتهي في  م( لمدة عشرين سنة  2015سبتمبر    8هـ )الموافق  1436ذو القعدة    24بتاريخ    ق   /9598كما حصلت الشركة على ترخيص رقم  

م( من وزارة الصناعة والموارد المعدنية للتنقيب عن الذهب والفضة من "آيه سي كومبانيينج  2035فبراير    2هـ )الموافق  1456ذو القعدة    23
 سايت ماونت جويان سيرفيس". 

 
قراره بالموافقة على تقديم الشركة للطرح    ةي سوق المالالأصدر مجلس هيئة  م، بدأت الشركة في إجراءات الطرح العام األولي.2021خالل 
مارس    29في   هـ(.1443جمادى األولى    18م )الموافق  2021ديسمبر    22من رأسمال الشركة في    ٪30مليون سهم ويمثل    19.8بقيمة  
تغيرت   لسعودية.هـ( تم إدراج أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية )تداول( في المملكة العربية ا1443شعبان    26م )الموافق  2022

 حالة الشركة من "شركة مساهمة سعودية مقفلة" إلى "شركة مساهمة سعودية" وتم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن. 
 

تعمل الشركة على توسيع  . )سطحي(  ومنجم جبل قيان   (تحت األرض ) ، لدى الشركة منجمين باسم منجم المصانع  المالي  في تاريخ التقريركما  
 غرض زيادة الطاقة اإلنتاجية لمنجم المصانع تحت األرض. ل  بمعيضالحالي من خالل مواصلة تطوير مشروع تطوير المعادن الخام  نشاطها  

 
 أسس اإلعداد  - 2
 
 بيان االلتزام    1- 2

العربية   المملكة  في  والمعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المالية  القوائم  إعداد هذه  السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  تم 
ا المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  بـ "المعايير  إليها مجتمعة  للمراجعين والمحاسبين )يشار  السعودية  الهيئة  لعربية  المعتمدة من 

 السعودية"(. 
 
 أساس القياس    2- 2

التاريخية،   التكلفة  المالية على أساس  القوائم  المستقبلية  أِعدَّت هذه  الحالية لاللتزامات  بالقيمة  به  الُمعتَرف  الموظفين  التزام منافع  باستثناء 
 كما تم أيضاً اعداد القوائم المالية باستخدام اساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.  باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض    3- 2

 القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالشركة. يتم عرض 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  - 3

اإليرادات   مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  عمل  اإلدارة  من  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  واأليتطلب    صول والمصروفات 
والتقديرات نتائج قد تتطلب    االفتراضات قد ينتج عن عدم التيقن بشأن تلك   والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. 

 أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.  صول تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية لأل
 

 المتعلقة بتعرض الشركة إلى المخاطر وعدم التقين ما يلي:  األخرى اإلفصاحاتتتضمن 
 

 ( 30و 17إفصاحات تحليل الحساسية )اإليضاحين  •

 ( 30إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح  •

( 31إدارة راس المال )اإليضاح  •



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3
 
 األحكام    1- 3

المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بعمل األحكام التالية ذات األثر الجوهري األكبر على المبالغ المسجلة في القوائم  في سياق تطبيق السياسات  
 المالية: 

 
 مصروفات التنقيب والتقييم   1- 1- 3

لتحديد ما إذا كانت المنافع  يتطلب تطبيق الشركة للسياسة المحاسبية الخاصة بمصروفات التنقيب والتقييم أن تقوم الشركة بعمل أحكام وذلك  
  االقتصادية محتملة من التنقيب المستقبلي أو البيع، او أن األنشطة لم تصل إلى مرحلة التقييم المعقول لوجود االحتياطيات. 

 
ح أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية مما لدى الشرك   التنقيبة من أصول  باإلضافة إلى تطبيق األحكام المحاسبية لتحديد ما إْن كان من المرجَّ

ديرات  والتقييم أو ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، فقد طبقت الشركة عدًدا من التق
 واالفتراضات. 

 
 تاريخ بداية االنتاج     2- 1- 3

لتحديد ما إذا انتقلت المعادن إلى مرحلة االنتاج، أي عند اكتمال التعدين بشكل  تقوم الشركة بتقييم كل مرحلة تنقيب بحسب التطور / اإلنشاء 
المعايير المستخدمة لتقييم تاريخ البداية يتم تحديدها بناء على الطبيعة المنفردة لكل مشروع تطوير /   جوهري وجاهز لالستخدام المنشود. 

 التعدين كنسبة التعقيد والموقع. إنشاء 
 

في هذه المرحلة، يتم اعادة تصنيف جميع المبالغ من  عتبارها معايير مختلفة لتقييم متى تكون مرحلة االنتاج قد بدأت.تأخذ الشركة في ا
تستخدم بعض المعايير لتحديد تاريخ بداية االنتاج،  " أو الممتلكات واآلالت والمعدات". مناجم وتعدين  التنقيب والتقييم" إلى ممتلكات    أصول"

 المثال ال الحصر، على سبيل 
 

 مستوى رأس المال المنفق مقارنة مع تقدير تكلفة االنشاء األصلية  •

 اكتمال الفترة المعقولة الختبار آالت ومعدات التنقيب •

 القدرة على انتاج معادن قابلة للبيع من )ضمن المواصفات(  •

 امكانية االستدامة في انتاج المعادن •
 

اء إلى مرحلة االنتاج، يتم التوقف عن رسملة تكاليف تطوير تعدين محددة، وتعتبر التكاليف إما كجزء  عند انتقال تعدين تحت التطوير / االنش
التعدين والتحسينات وتطوير    أصول من تكلفة المخزون أو تسجيلها كمصروف، باستثناء التكاليف التي تتأهل للرسملة التي تتعلق بإضافات  

يبدأ في هذه المرحلة أيضاً االستهالك /   )التخلص من النفايات(.تنقية الشوائب  ين أو تكاليف  التعدين تحت األرض أو تطوير احتياطي التعد
 االطفاء. 

 
 تكاليف تنقية الشوائب / أصل تطوير مناجم تحت األرض     3- 1- 3

الشوائب لإلنتاج   للتطوير وتنقية  الشوائب  تنقية  بين  التمييز  الهامة  المحاسبية  تتعلق  تُلزم األحكام  التي  الشوائب لإلنتاج  تنقية  بين  والتمييز 
 باستخالص المخزون وتلك التي تتعلق بإنشاء أصل أعمال تنقية الشوائب / أصل تطوير تحت األرض. 

 

د الشركة المكونات المستقلة لُكتَل ا لمعدن الخام  وبمجرد أن تحدد الشركة تنقية الشوائب إلنتاجها لكل عملية من عمليات التعدين السطحي، تُحد ِ
ن القابل للتحديد هو مقدار ُمحدَّد الكمية من كتلة المعدن الخام وهو األكثر يسًرا في الوصول إليه عن   لكل عملية من عملياتها التعدينية. ِ والمكو 

ة من أجل تحديد هذه المكونات وتمييزها باإلضافة إلى تحديد ا طريق أعمال تنقية الشوائب. لكميات المتوقعة )بالطن  ويستلزم وضع أحكام هامَّ
ن من هذه المكونات.  ِ ر استخالصه في كل مكو  وتُجَرى هذه التقييمات لكل عملية تعدين  مثال( من الشوائب التي ستخضع للتنقية والخام الُمقرَّ

 سيتفاوتان بين المناجم لعدد من األسباب،ولذلك فإنَّ ِخطط المنجم وتحديد المكونات  على ِحدة بناًء على المعلومات المتاحة في خطة المنجم؛ 
أو    / و  الجغرافي  الموقع  أو   / الخام و  المعدن  لكتلة  الجغرافية  الخصائص  أو   / السلع و  نوعية  الحصر،  المثال ال  بينها على سبيل  ومن 

 االعتبارات المالية. 
 

ر استخدامه في توزيع تكاليف تنقية الشوائب لإلنتاج ما بين المخزون  كما يستلزم وضع األحكام بهدف تحديد المقياس المناسب لإلنتاج   الُمقرَّ
وتعتبر الشركة أنَّ نسبة الكميات المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب التي تخضع لتنقية   وأي أصل )أصول( أعمال تنقية الشوائب لكل مكون. 

 ن ُمحدَّد من خام المعدن الخام، هو مقياس اإلنتاج األنسب. كمية متوقعة )بالطن مثال( من الخام الُمَراد استخالصه لمكو ِ 
 
 الضريبة المؤجلة أصول    4- 1- 3

الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم على الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح خاضع    أصول يتم االعتراف ب 
الضريبة المؤجلة الذي    أصوليجب أن يحدد حكم اإلدارة الجوهري مبلغ   للضريبة يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم. 

ال الوقت  أساس  على  إدراجه  الضريبي  يمكن  التخطيط  استراتيجيات  إلى  إضافة  للضريبة  الخاضعة  المستقبلية  األرباح  ومستوى  محتمل 
 المستقبلية.

  



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3
 
 األحكام )تتمة(  1- 3
 
 ايرادات من العقود مع العمالء   5- 1- 3

 اإليرادات من العقود مع العمالء. وتوقيتطبقت الشركة األحكام التالية التي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ 
 

 تحديد العقد واجب التنفيذ
اساسية مع عمالء رئيسيين تحدد  خدمات  بالنسبة لمبيعات أغلب النحاس والزنك المركز )تركز المعادن(، على الرغم من وجود اتفاقيات  

  العميل غير ملزم بشراء أي أن  دنى من االحجام، أي  أانها ال تتضمن أي حد  إال  البنود والشروط األساسية التي تحكم المبيعات التي تحدث،  
 خام.  مواد

 
في حال شراء العميل أكثر من الكمية    حسوماتو  أ فعلى سبيل المثال، ال توجد خصومات   كما ال يوجد شروط تتعلق بعقود شراء منفصلة. 

بالتالي، يتم تحديد   وجد غرامات تؤثر على المبيعات الكلية خالل السنة )مالم يتم االتفاق عليها بشكل مشترك(. ت المحددة في كل سنة، وال  
 ب التنفيذ بالنسبة لهذه الترتيبات كاتفاقية شراء. العقد واج 

 
 تطبيق قيود الِعَوض المتغي ِر

بوجه    فيما يتعلق بعقود الشركة التي تخضع ألسعار السوق؛ أي بوجود ِعَوض متغي ِر، قيَّمت الشركة أن هذا الِعَوض المتغي ِر سيكون مقيًَّدا 
سيقبضونه، وسيعتمد على مجموعة من العوامل شديدة التأثر بعوامل خارج تأثير الشركة، ومن  إْذ يستند ذلك إلى السعر النهائي الذي   عام،
 بينها: 
 

ر  اإلجراءات التي يتخذها الغير: التاريخ الدقيق الذي تُشَحن فيه كل شحنة )فهذا وثيق الصلة ألنَّ هذا هو التاريخ الذي يُحدَّد فيه سع •
 الُمسعَّرة مؤقتًا، التاريخ الذي تبدأ فيه فترة التسعير( السوق، أو فيما يتصل بالمبيعات 

ر قبضه في المستقبل على األسعار القائمة على السوق للسلع عالية السيولة  •  سوق السلع المتقلبة: يعتمد السعر الُمقرَّ
 

المتغي ِر اللتزامات األداء غير المستوفاة غير  وتُعَدُّ تقديرات الشركة بشأن الِعَوض المتغي ِر وأي إفصاحات ُمقدَّمة بشأن تخصيص ذلك الِعَوض  
ة.   ُمهمَّ

 
 الشركة كمستأجر  – تحديد مدة اإليجار للعقود ذات خيار التجديد واإلنهاء     6- 1- 3

فيما إذا كانت  تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير القابلة لإللغاء بالنسبة للعقد، مع أي فترات تتضمن خيار تمديد العقد  
انهاء  الشركة متيقنة بممارسة خيار التمديد، أو أي فترات تتضمن خيار إلغاء عقد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متيقنة بأنها لن تمارس خيار  

 العقد بصورة معقولة. 
 

ييم ما إذا كانت متيقنة بشكل معقول من  تقوم الشركة بممارسة األحكام في تق لدى الشركة عدة عقود إيجار تتضمن خيارات التمديد واإللغاء. 
وبالتالي فإنها تضع في اعتبارها كافة العوامل ذات العالقة التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة   ممارسة خيار التجديد من عدمه أو إلغاء العقد.

إذا ما كان هناك حدث جوهري أو تغير في الظروف  بعد تاريخ البدء، تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة اإليجار و إما خيار التجديد أو االنهاء. 
يقع ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد أو االنهاء )مثل إنشاء تحسينات جوهرية على عقارات  

 مستأجرة أو تخصيص جوهري لألصل المؤجر(. 
 

من غير اليقين معقوالً   إنه سنة( كجزء من مدة اإليجار حيث  3و 10)أي    دات الثقيلةالمباني والمعال يتم تضمين فترات التجديد لعقود إيجار 
إضافة إلى ذلك، تدرج الفترات المغطاة بموجب خيارات اإلنهاء كجزء من شروط عقد اإليجار فقط في حال عدم التأكد من   أن تتم ممارسته.

 ممارستها.
 

  



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( األحكام والتقديرات   - 3
 
 لتقديرات واالفتراضات ا   2- 3

المالي  فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ التقرير  
والمطلوبات في السنة المالية الالحقة كما هو    صول القيم الدفترية لألمما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على  

إال أنه يجوز أن تتغير الظروف   اعتمدت الشركة في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عن إعداد القوائم المالية.  موضح أدناه.
تنعكس هذه التغييرات   سوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة الشركة.واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في ال

 فيما يلي المعلومات بشأن عدم التأكد من االفتراضات والتقديرات في البنود التالية: على االفتراضات عند حدوثها. 
 
 تقدير احتياطيات الخام والموارد المعدنية    1- 2- 3

المناجم    والموارد المعدنية هي تقديرات لكمية الخام التي يمكن استخراجها بشكل اقتصادي ونظامي من ممتلكات إن تقديرات احتياطيات الخام  
إن مثل هذه االحتياطيات وتقديرات الموارد المعدنية والتغيرات فيها قد تؤثر على المركز المالي للشركة المصرح عنه   التعدين للشركة. و

 التالي: ونتائجها على النحو 

التعدين والممتلكات واآلالت والمعدات بسبب التغيرات في التدفقات  المناجم والتنقيب والتقييم وممتلكات    صولقد تتأثر القيمة الدفترية أل •
 النقدية المستقبلية. 

التغيرات باستخدام    الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر ويتم تحديد مثل هذه  قائمةقد تتغير مصروفات االستهالك واالطفاء في   •
 تغير العمر االنتاجي لألصل ذات الصلة.  اإلنتاج أو طريقة وحدات 

مخصصات اعادة التأهيل والمخصصات البيئية قد تتغير حال تغير تخمين االحتياطي والتي تؤثر بدورها على التوقعات حيال حدوث   •
 األنشطة والتكاليف المرتبطة بهذه االنشطة. 

لة وقيمتها الدفترية بسبب التغيُّرات في األحكام المتعلقة بوجود هذه األصول وفي تقديرات  قد يتغير االعتراف باأل • صول الضريبية المؤجَّ
 االسترداد المحتَمل لهذه األصول. 

 
الجيولوجية   والموارد المعدنية الخاصة بها بناء على معلومات تم تجميعها بشكل مناسب تتعلق بالبياناتالخام تقوم الشركة بتقدير احتياطيات 

المالئمة ومعدالت االسترداد من قبل أشخاص مؤهلين.  الخام وأساليب االنتاج  يتطلب مثل هذا   والفنية واألحجام والعمق والشكل ودرجة 
جنبية  يستند تقدير االحتياطيات المستردة إلى عوامل مثل تقدير معدالت صرف العمالت األ  التحليل تقديرات جيولوجية معقدة لتفسير البيانات. 

حجم  وأسعار السلع ومتطلبات رأس المال المستقبلية وتكاليف االنتاج جنباً إلى جانب االفتراضات واألحكام الجيولوجية التي تم عملها تقدير  
 ودرجة جسم الخام. 

 
في   الواردة  والمبادئ  يتماشى  بما  وتفصح عنهما  المعدنية  والموارد  الخام  احتياطيات  الشركة  ر  نتائج وتقد ِ لإلبالغ عن  األسترالي  القانون 

لي للتعدين  االستكشاف والموارد المعدنية واحتياطيات الخام، الذي أعدَّته اللجنة األسترالية المشتركة الحتياطيات الخام التابعة للمعهد األسترا
جنة المشتركة الحتياطيات الخام استخدام افتراضات  ويتطلُب نظام الل وعلم المعادن، المعروفة باسم "نظام اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام". 

 استثمارية معقولة، من بينها:
 

 تقديرات اإلنتاج المستقبلية، وتشتمل على االحتياطيات المؤكَّدة والمحتَملة وتقديرات الموارد والتوسُّعات المكلَّف بها  •

 سعار اآلجلة وتقييم الشركة لمتوسط السعر على المدى الطويل أسعار السلع المستقبلية المتوقعة بناًء على أسعار السوق الحالية واأل •

 الرأسمالية والتزامات إعادة التأهيل مصروفاتالتكاليف النقدية المستقبلية لإلنتاج وال •
 

ل اإلدارة رؤية بشأن أسعار المبيعات المتوقعة بناًء على اتجاهات متوسط األسعار التاريخية   فعلى سبيل المثال، إْن   الحالية. ومن ثمَّ، ستشك ِ
ي  ظلت األسعار الحالية أعلى من المتوسطات التاريخية طويلة األجل لفترة زمنية طويلة، فقد تفترض اإلدارة أنَّ األسعار المنخفضة هي الت 

لمعدنية وفقًا لنظام اللجنة المشتركة  ونتيجة لذلك، ستُستخدم تلك األسعار المنخفضة لتقدير احتياطيات الخام والموارد ا سيُؤَخذ بها مستقباًل.
 وبصفٍة عامة، ينشأ عن افتراضات األسعار المنخفضة تقديرات أقل لالحتياطيات.  الحتياطيات الخام. 

 
تتغيَّر تقديرات  ونظًرا ألنَّ االفتراضات االقتصادية الُمستخَدمة قد تتغيَّر ومع تشكيل معلومات جيولوجية إضافية أثناء تشغيل المنجم، فقد  

 احتياطيات الخام والموارد المعدنية. 
 
 والسيارات   للمبانياألعمار االنتاجية    2- 2- 3

يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في   تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للمباني والسيارات ألغراض حساب االستهالك. 
تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل مخصص   أو التلف الطبيعي.   ل صو االعتبار االستعمال المتوقع لأل

 االستهالك الذي سيتم تعديله مستقبالً في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3
 
 واالفتراضات )تتمة( لتقديرات  ا   2- 3
 
 واستهالك وحدة اإلنتاجوالتعدين  جم  ااألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات وممتلكات المن  3- 2- 3

والمعدات وممتلكات  واآلالت  تُستخدم االحتياطيات التقديرية القابلة لالسترداد اقتصاديًا في تحديد استهالك و / أو إطفاء أصول الممتلكات  
استهالك / إطفاء تتناسب مع استنفاد العُمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع    مصروفاتوينشأ عن ذلك   ، باستثناء المباني والسيارات. والتعدين  جماالمن 

ة  ويؤخذ في االعتبار ُعمر كل بند، الذي يُقيَّم سنويًا على األقل، من حيث قيود العمر الطبيعي والتقييمات الحالية لالحتياطيات القابل من المنجم.
وتتطلُب هذه الحسابات استخدام التقديرات واالفتراضات، بما في ذلك   يقع فيها األصل. التي  والتعدين  جم  الالسترداد اقتصاديًا لممتلكات المن 

ويمكن أن يتأثر حساب ُمعدَّل وحدات اإلنتاج لالستهالك /   الرأسمالية المستقبلية.  مصروفات قيمة االحتياطيات القابلة لالسترداد وتقديرات ال
لي في المستقبل عن اإلنتاج الحالي المتوقع بناًء على االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا، اإلطفاء إلى الحد ِ الذي يختلف فيه اإلنتاج الفع

وقد تنشأ التغيُّرات في االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا بسبب التغيُّرات في   الرأسمالية المستقبلية   مصروفات أو إْن تغيَّرت تقديرات ال
 تخَدمة في تقدير االحتياطيات، بما في ذلك: العوامل أو االفتراضات الُمس

 

 التأثير على االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا للفروق بين أسعار السلع الفعلية وافتراضات أسعار السلع •

 المشاكل التشغيلية غير المتوقعة  •
 

 وتُجَرى المحاسبة عن التغيُّرات في التقديرات بأثر مستقبلي. 
 
 اغالق المنجم وااللتزام البيئي 4- 2- 3

الدول    ألنظمة تقوم تقديرات االلتزامات البيئية على فهم اإلدارة للمتطلبات القانونية   تخضع انشطة التعدين والتنقيب ألنظمة وتعليمات مختلفة.
بها   تعمل  اتفاقياتالتي  الهندسية.  وشروط  تكاليف إغالق   الترخيص والتقديرات  ويكتنف   المنجم بمجرد نشوء االلتزام.ويُجنَّب مخصص 

والتكاليف  تكاليف إعادة التأهيل النهائية عدم تيقُّن، ويمكن أن تختلف تقديرات التكلفة استجابة للعديد من العوامل، بما في ذلك تقديرات الحجم  
التنظيم والتغيُّرات  التقنية  والتغيُّرات  األصلي  وضعها  إلى  المواقع  إعادة  بأنشطة  م  المتعلقة  التضخُّ بُمعدَّالت  مقارنة  التكاليف  وزيادات  ية 

( الخصم  ُمعدَّالت  في  اختالف   (.٪2.75 م:2020و  ٪2.82 م:2021والتغيُّرات  إلى  تؤدي  قد  العوامل  بهذه  المتعلقة  الشكوك  هذه  إن 
رات وافتراضات هامة لتحديد مخصص  ولذا، تُوَضع تقدي  المصروفات الفعلية المستقبلية عن المبالغ المخصصة لهذا األمر في الوقت الحاضر. 

ونتيجة لذلك، يمكن أن تُجَرى تعديالت جوهرية على المخصصات الُمجنَّبة من شأنها أن تؤث ِر على النتائج المالية  التزام إعادة تأهيل المنجم.
 المستقبلية المطلوبة إلعادة التأهيل. يمثل أي مخصص في تاريخ التقرير المالي أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتكاليف  المستقبلية.

 
 البضاعة 5- 2- 3

المنشأة يتم عمل اختبارات صافي القيمة الدفترية في تاريخ كل تقرير مالي بحيث تمثل أسعار المبيعات التقديرية المستقبلية للمنتج الذي تتوقع  
 بيعه، ناقص التكاليف التقديرية إلكمال االنتاج واعداد المنتج للبيع.وتحقيقه عند معالجة المنتج 

 
  الموجودة على لة من المخزون، ويعتمد عدد أونصات الذهب  وخالل تقدير عدد االطنان المضافة والمزايتم قياس المخزون االحتياطي من  

 تياطي بشكل دوري. حيتم التحقق من أطنان المخزون اال  نسبة االسترداد التقديرية على طريقة المعالجة المتوقعة. وتعتمدالبيانات التحليلية، 
 
 مصروفات التنقيب والتقييم  6- 2- 3

فع  يتطلب تطبيق الشركة للسياسة المحاسبية الخاصة بمصروفات التنقيب والتقييم أن تقوم الشركة بعمل أحكام وذلك لتحديد ما إذا كانت المنا
باإلضافة إلى   لوجود االحتياطيات. االقتصادية محتملة من التنقيب المستقبلي أو البيع، او أن األنشطة لم تصل إلى مرحلة التقييم المعقول  

ح أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية مما لدى الشركة من أصول التنقيب والتقييم أو ما    تطبيق األحكام المحاسبية لتحديد ما إْن كان من المرجَّ
ال طبقت  فقد  االحتياطيات،  وجود  بشأن  معقول  تقييم  بإجراء  تسمح  مرحلة  إلى  تصل  لم  األنشطة  كانت  التقديرات  إْن  من  عدًدا  شركة 

وتحديد مورد اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام هو في حد ذاته عملية تقديرية تتضمن درجات متفاوتة من عدم التيقُّن اعتماًدا  واالفتراضات. 
ل الشركة   وتؤث ِر التقديرات تأثيًرا مباشًرا على كيفية تصنيف الموارد )أي من حيث القياس أو اإلشارة أو االستنتاج(.    مصروفات عندما تؤج ِ

اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات معينة بشأن األحداث والظروف المستقبلية، ال سيما ما إن  وتستلزم سياسة التأجيل من   التنقيب والتقييم.
اقتصاديًا.  إنشاء عملية استخراج مجدية  توفر   كان ممكنًا  التقديرات واالفتراضات عند  تتغيَّر أي من هذه  وفي حال   معلومات جديدة. وقد 

ح، يُشَطب المبلغ المرسَمل ذي الصلة من    مصروفات، تشير إلى أنَّ استرداد المصروفاتأصبحت معلومات متاحة، بعد رسملة ال غير مرجَّ
  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تصبح فيها المعلومات الجديدة متاحة. 
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 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( األحكام  - 3
 
 التقديرات واالفتراضات )تتمة(    2- 3
 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي  - عقود اإليجار  7- 2- 3

لقياس التزامات  تستخدم الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي لديها، باستثناء عندما يتوفر معدل الفائدة المنصوص عليه ضمنيًا في عقد اإليجار  
معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة الذي قد تضطر الشركة لدفعه لالقتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل،   عقود اإليجار.

 في نفس الظروف االقتصادية. لحق استخدام األصول التمويل الضروري للحصول على أصل بقيمة مماثلة 
 

اإلضافي المبلغ الذي قد تضطر الشركة لدفعه وهو ما يتطلب تقديراً عندما ال يكون هناك معدالت قابلة  وبالتالي يعكس معدل االقتراض  
تقدر الشركة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت   للمالحظة متاحة، أو عندما تحتاج للتعديل لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار.

 الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات خاصة بالمنشأة. القابلة للمالحظة )مثل معدالت 
 
 برامج المنافع المحددة  8- 2- 3

يشمل التقييم االكتواري إعداد افتراضات متعددة   يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. 
ومعدالت    الرواتب،وتتضمن هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في   الفعلية في المستقبل.   قد تختلف عن التطورات

ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية   . الوفاة، وحركة التوظيف، والتقاعد
 تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي.  التغيرات في تلك االفتراضات.عالية تجاه 

 
وفي سياق تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االعتبار عائد السوق   إن معيار القياس األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم.

تخضع جداول   معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاح والخاص بالدول المعنية.  يستند على سندات الشركات / الحكومة ذات الجودة العالية. 
تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية   الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية.

 (. 17منافع الموظفين في اإليضاح ) توجد تفاصيل أكثر حول التزامات المتوقعة للدول المعنية. 
 
 تعويضات على أساس األسهم  9- 2- 3

ال يؤخذ في االعتبار شروط   عند تحديد القيمة العادلة لمنح المكافآت التي يتم تسويتها على أساس األسهم، يتم تطبيق طريقة تقييم مناسبة. 
العادلة لمنح المكافآت، ولكن خالل فترة االستحقاق يتم تقييم احتمالية استيفاء الشروط  الخدمة واألداء غير المرتبطين بالسوق عند تحديد القيمة  

يؤخذ في االعتبار أي شروط لألداء المرتبط   كجزء من أفضل تقدير للشركة لعدد المكافآت الممنوحة التي من المتوقع أن يتم استحقاقها.
 لمنح المكافآت.  بالسوق وشروط عدم االستحقاق عند تحديد القيمة العادلة 

 
 غير المالية  صول االنخفاض في قيمة األ   10- 2- 3

لة ناقصاً  يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العاد
احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعامالت  يتم   تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى 
تعامل عادل أل  التي تمت بشروط  الملزمة،  العرضية الستبعاد    صولالبيع  التكاليف  ناقصا  السوق  للمالحظة في  القابلة  أو األسعار  مماثلة 

يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الموازنة للسنوات   التدفقات النقدية المخصومة.   يتم احتساب القيمة قيد االستخدام على أساس نموذج  األصل. 
صل  الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة يمكن أن تعزز أداء األ 

قابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة  إن القيمة ال للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها.
 وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل. 

 
 المخصصات 11- 2- 3

ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويمكن تقديره بصورة موثوق منها، ويكون  تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو  
تحدد المخصصات عن طريق خصم   هناك احتمال أن يُطلب من الشركة سداد هذا االلتزام من تدفق منافع اقتصادية إلى خارج الشركة. 

السو  تقييمات  يعكس  والذي  الضريبة  قبل  ما  بمعدل  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  المتعلقة  التدفقات  والمخاطر  للمال  الوقتية  للقيمة  الحالية  ق 
 يدرج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل.  بااللتزام

 
 مبدأ االستمرارية  12- 2- 3

قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى قناعة أن لديها الموارد لالستمرار في  
إضافةً إلى ذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل من الشك حول قدرة الشركة   المستقبل المنظور.نشاطها في  

  وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.  على االستمرار وفق مبدأ االستمرارية.



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 
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 امةلسياسات المحاسبية الهل ملخص  - 4
 ( عند إعداد هذه القوائم المالية: 5تم تطبيق السياسات المحاسبية ادناه بشكل ثابت فيما عدا ما ذكر في اإليضاح )

 
 العمالت األجنبية  4-1

األولى المؤهلة  تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئياً عن طريق الشركة بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد في تاريخ المعاملة  
الوظيفية    صول يتم تحويل األ لالعتراف.  للعملة  الفورية  بأسعار الصرف  الوظيفية  العملة  إلى  المقومة بعمالت أجنبية  النقدية  والمطلوبات 

لبنود غير النقدية  يتم تحويل ا تدرج الفروقات الناتجة عن تسويات أو تحويل بنود نقدية في الربح أو الخسارة السائدة في تاريخ التقرير المالي.
يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة   التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية.

ع الربح أو الخسارة الناشئة عن  يتم التعامل م  بالقيمة العادلة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. 
 لنقدي. تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً للتسجيل بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للبند غير ا

 
 من "متداولة" إلى "غير متداولة"  األصول والمطلوباتتصنيف  4-2

 والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى التصنيف متداول / غير متداول.   صولتعرض الشركة األ 
 
 صول األ

 : وذلك يعتبر األصل متداوالً 
 

 توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية، •

 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي،  •

 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي، أو عشر  اثنيتوقع تحقق األصل خالل  •

شهراً على األقل من  عشر  اثني  إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل    ه في حكمما  كون األصل نقداً أو   •
 تاريخ التقرير المالي.

 
 ولة. غير متدا أصول األخرى ك صول يتم تصنيف جميع األ

 
 المطلوبات 

 : وذلك متداوالً  االلتزاميعتبر 
 

 توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للشركة، •

 بغرض المتاجرة بشكل أساسي، بااللتزاماالحتفاظ  •

 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي، أوعشر  اثنيتوقع تسوية االلتزام خالل  •

 شهراً على األقل بعد تاريخ التقرير المالي. اثني عشر  عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  •
 

 يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
 

 ومطلوبات غير متداولة.  أصول ومطلوبات الضريبة المؤجلة ك أصول تصنف 
 
 وتقييم   تنقيب  أصول    4-3

 والتقييم على استكشاف الموارد المعدنية وتحديد الجدوى الفنية وتقييم الجدوى التجارية لمْوِرد ُمحدَّد. التنقيب يشتمل نشاط 
 

 والتقييم ما يلي:   التنقيبويتضمَّن نشاط 
 

 السابقة وتحليلها التنقيبالبحث عن بيانات  •

 من خالل الدراسات الجيوفيزيائية التنقيب جمع بيانات  •

 االستكشافي وجمع العينات الحفر  •

 تحديد حجم ودرجة المْوِرد وفحصهما •

 الوقوف على متطلبات النقل والبنية التحتية •

 إجراء دراسات السوق والتمويل  •
 

التكلفة الكاملة المحاسبية الُمطبَّقة على أساس منطقة االهتمام لتكاليف   وتَُرسمل تكاليف الترخيص   والتقييم.التنقيب  وتطب ِق الشركة طريقة 
قائمة وتُستَهلك على مدار العمر اإلنتاجي للمنجم. تنقيب  في منطقة التنقيب المدفوعة للحصول على الحق في 
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 المحاسبية الهامة )تتمة( لسياسات ل ملخص  - 4
 
 )تتمة(  وتقييم تنقيب  أصول   3- 4

ل   والتقييم على الربح أو الخسارة عند تكبُّدها، ما لم تْخلُص  التنقيب    مصروفاتوبمجرد الحصول على الحق النظامي في االستكشاف، تُحمَّ
ح أن تتحقق فائدة اقتصادية مستقبلية.  وتشمل هذه التكاليف ما يتعلق مباشرة من مكافآت الموظفين والمواد والوقود   الشركة إلى أنه من المرجَّ

 للمقاولين.  المقدمةالُمستخَدم وتكاليف المسح وتكاليف الحفر والمدفوعات 
 

ستخَدمة لتحديد  وتعتمد المعلومات المُ  تستوفي معايير الرسملة، تُستخَدم ِعدَّة مصادر مختلفة للمعلومات.  مصروفات وعند تقييم ما إْن كانت ال
 والتقييم.التنقيب  احتمالية المنافع المستقبلية على ما أُجِرَي من نطاق 

 
  مصروفات والتقييم المتكبَّدة على التراخيص في ظل عدم إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام كالتنقيب    مصروفاتوتُقيَّد  

 إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام.  عند تكبُّدها حتى إجراء تقييم كاٍف بغرض
 

ترسمل  وعند إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام )إْذ ترى الشركة عند هذه المرحلة احتمالية تحقُّق منافع اقتصادية(، 
شاف وتقييم حتى مرحلة إنشاء احتياطي متوافق مع اللجنة  تقييم أخرى متكبَّدة على الترخيص المعني كأصول استك  مصروفاتالشركة أي  

 االستكشاف والتقييم الُمرسَملة أصاًل غير ملموس.  مصروفات وتُعتَبر  المشتركة الحتياطيات الخام. 
 

الموارد واحتمالية االستكشاف  والتقييم المستحَوذ عليها في عملية تجميع منشآت بالقيمة العادلة، بما في ذلك  التنقيب    أصول ب ويُعتَرف مبدئيًا  
والمحتَملة. المؤكََّدة  االحتياطيات  تتجاوز  قيمة  تمثل  تُعتبر  أصل   بما  بالحصول على  المرتبطة  التكاليف  أيًضا  تُرسَمل  ذلك،  وعلى غرار 

تجاريًا(، نشاًطا  تمثل  ال  )التي  وتقييم  الق استكشاف  في  المتراكم  االنخفاض  ناقًصا  بالتكلفة،  الحقًا  ُوِجَد.وتُقَاس  إْن  إنشاء   يمة،  وبمجرد 
ل   والتقييم إلى "منجم قيد  التنقيب    أصولاالحتياطيات المتوافقة مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام والموافقة على أعمال التطوير، تُحوَّ

 والتقييم. التنقيب وال يُحمَّل أي إطفاء خالل مرحلة  ". والتعدين جمااإلنشاء"، وهي فئة فرعية ضمن "ممتلكات المن 
 
 مناجم قيد االنشاء  4-4

ل ال " بمجرد أن يدعم  والتعدين  وتقييم" إلى "مناجم قيد اإلنشاء" وهي فئة فرعية من "ممتلكات المناجمتنقيب    أصول من "  مصروفات تُحوَّ
 هذا التطوير على الموافقات المناسبة. العمل المنَجز حتى تاريخه التطوير المستقبلي للممتلكات ويحصل 

 
الالحقة على إنشاء أو تركيب أو استكمال مرافق البنية التحتية في "مناجم    مصروفات والتقييم، تَُرسمل جميع الالتنقيب    أصول وبعد تحويل  
حد ِ الذي يعتبر جزًءا ال يتجزأ من  التطوير صافي عائدات بيع الخام المستخَرج خالل مرحلة التطوير إلى ال  مصروفات وتمثل   قيد اإلنشاء".

وتُرسَمل أي تكاليف متكبَّدة على اختبار األصول لتحديد ما إن كانت تعمل على النحو المستهَدف، بالصافي بعد حسم أي   تطوير المنجم. 
ر، يُعتَرف بأي زيادة في قائمة الربح  وعندما تتجاوز هذه العائدات تكلفة االختبا عائدات مقبوضة من بيع أي منتج أُنتَِج أثناء عملية االختبار.

ل جميع   أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.  الُمدَرجة في "المناجم قيد اإلنشاء" إلى "مناجم اإلنتاج" التي تُعد    صول األ وبعد بدء اإلنتاج، تُحوَّ
 ". والتعدين أيًضا فئة فرعية من "ممتلكات المناجم

 
 والممتلكات واآلالت والمعدات والتعدين جم اممتلكات المن 4-5
 

 االعتراف األولي 
ل األصول إلى "ممتلكات وآالت ومعدات" أو "ممتلكات   تُدرج بنود الممتلكات   ". مناجم وتعدينعند استكمال مرحلة "المنجم قيد اإلنشاء"، تُحوَّ

 المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. بالتكلفة بعد خصم االستهالك والتعدين جم اواآلالت والمعدات وممتلكات المن 
 

يل  وتشتمل التكلفة المبدئية لألصل على سعر شراءه أو تكلفة إنشاءه وأي تكاليف مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بالوصول باألصل إلى مرحلة التشغ
ويمثل سعر الشراء أو تكلفة اإلنشاء   يف االقتراض. والتقدير المبدئي اللتزام إعادة التأهيل واألصول المؤهَّلة )حيثما كان ذلك مناسبًا( وتكال

 إجمالي المبلغ المدفوع والقيمة العادلة ألي عوض آخر ُدفع لشراء األصل. 
 

أيًضا من القيمة العادلة العائدة الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تعتبر محتَملة االستخراج  والتعدين  وتتألف ممتلكات المناجم  
ينتقل مشروع إنشاء المنجم إلى مرحلة اإلنتاج، تتوقف رسملة بعض تكاليف إنشاء المنجم، وتعتبر  قتصادي في وقت الشراء. اال وعندما 

ا ُمدَرجة ضمن ال ا جزًءا من تكلفة المخزون وإمَّ ، باستثناء التكاليف المؤهَّلة للرسملة المتعلقة بإضافات أصول التعدين  مصروفاتالتكاليف إمَّ
 تطوير احتياطي قابل للتعدين. تطوير منجم باطني، أو أعمال التطوير األخرى، أوأو  سينات،والتح
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة( للملخص  - 4
 
 والممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( والتعدين جم اممتلكات المن   5- 4
 

 االستهالك / اإلطفاء 
المتراكمة لتطوير المنجم على أساس طريقة وحدات اإلنتاج على مدى االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا من  تُستَهلك / تُطفَأ التكاليف  

، باستثناء في حالة األصول التي يكون عمرها اإلنتاجي أقل من عمر المنجم؛ حيث تُطبَّق في هذه الحالة طريقة القسط الث   ابت.المنجم المعني 
 بلة لالسترداد اقتصاديًا االحتياطيات المؤكَّدة والمحتَملة. وتشمل االحتياطيات القا

 
 الطرق التالية:  أساسيتم احتساب االستهالك / اإلطفاء على 

 
 طريقة االستهالك / اإلطفاء  الفئات 

  
 العمر االنتاجي للمنجم  -طريقة القسط الثابت   غير ملموسة  أصول 
 العمر االنتاجي للمنجم  -طريقة القسط الثابت   تعدين أصول 

 العمر االنتاجي للمنجم  -طريقة القسط الثابت   أصل تطوير منجم تحت األرض 
 سنة أيهما أٌقل   30العمر االنتاجي للمنجم أو  -طريقة القسط الثابت   المباني 

 أٌقل مدة اإليجار أو العمر االنتاجي للمنجم، أيهما  - القسط الثابت  تحسينات المباني المستأجرة 
 وحدة إنتاج اعمال مدنية 
 وحدة إنتاج آالت ومعدات 
 وحدة إنتاج معدات ثقيلة 

 وحدة إنتاج مخلفات السدود 
 سنوات  4 -طريقة القسط الثابت   السيارات 

 
الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تُعتبر محتَملة االستخراج االقتصادي في وقت  وتُطفأ القيمة العادلة التقديرية العائدة  

اإلنتاج، حيث يتمثل العامل المشترك في االحتياطيات المؤكَّدة والمحتَملة، ولبعض المناجم، هو جزء من    ة الشراء على أساس طريقة وحد
وقد تُدَرج هذه الموارد المعدنية األخرى في حسابات االستهالك في ظل ظروف محدودة وفي   الموارد المعدنية المتوقع استخراجها اقتصاديًا. 

وتنطبق هذه الحالة عندما ال تتمتع الموارد المعدنية األخرى بوضع االحتياطيات   ستخراجها االقتصادي. ظل وجود درجة عالية من الثقة في ا
سة والمبيَّنة  لمجرد أنه لم تُنفَّذ أعمال التقييم التفصيلية الالزمة بعد، واتفق الموظفون الفنيون المسؤولون على أن إدراج نسبة من الموارد المقا 

 معدالت تحويل االحتياطي التاريخية. هو أمر مناسب بناًء على 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت.  تدرج
 

المواد والعمالة المباشرة،  ذاتياً تكلفة  إنشاؤهاالتي يتم  صول تتضمن تكلفة األ تشمل التكلفة المصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل.
إلى العمل وفقاَ للغرض المحدد من أجله، وتكاليف التفكيك وإزالة بعض البنود، وإعادة    صولاأل   مباشرة بإحضاروأي تكاليف أخرى تتعلق  

 مؤهلة.  أصول اقتراض  األصلية وتكاليفالموقع لحالته 
 

جوهري تم االعتراف به مبدئيا عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية  يتم استبعاد بند الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء  
تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي   مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. 

 ربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات األصل. متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة ال
 

بأث  تعديلها  ويتم  مالية،  نهاية كل سنة  الممتلكات واآلالت والمعدات في  استهالك  االنتاجية وطرق  المتبقية واالعمار  القيمة  ر يتم مراجعة 
 مستقبلي، إذا كان ذلك مالئماً. 

 
 نشود منها.تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض الم صول ال يتم استهالك األ

 
وكذلك عندما يتم إجراء تفتيش رئيسي )صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط( فيتم إدراج التكلفة العائدة لألصل مباشرة في القيمة  

ويتم تسجيل هذا األمر كعنصر منفصل مع عمر انتاجي يساوي عموماً الفترة   الدفترية لآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف. 
إذا حدثت الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ المحدد، يتم احتساب   الدوري(. الفحص  الرئيسي المبرمج التالي )  والفحصالحالي    الفحصما بين  

 و الخسارة مباشرة. أي قيمة دفترية حالية للصيانة السابقة فوراً في قائمة الربح ا
 

أي خسارة انخفاض في القيمة مسجلة. اليتم إدراج األعمال   بالتكلفة ناقصاً  التنفيذ  جاهزة لالستعمال    صول عندما تكون األ رأسمالية تحت 
 الشركة.   المرجو منها، يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات المناسبة ويتم احتسابها وفقاً لسياسات

  ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.
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 )تتمة(  والممتلكات واآلالت والمعدات والتعدين جم اممتلكات المن 5- 4
 

 التغير في التقدير 
م لمنجم المصانع إلى  2022يناير    1بناًء على تقييم وتوصية االستشاري الخاص باإلدارة، تم تعديل مجموع الوحدات المتوقعة لإلنتاج من  

  2,2م: 2021يناير  1مليون طن مكعب ) 4,1مليون طن مكعب( ومنجم جبل قيان من  8,6م: إلى 2021يناير  1مليون طن مكعب ) 8,2
م( 2026ديسمبر    31م:  2021م ) 2030ديسمبر    31إضافة لذلك، فإن العمر االنتاجي لمنجم جبل قيان يقدر أنه حتى   مليون طن مكعب(.

سيؤدي   م.2022يناير    1عة والعمر االنتاجي بأثر مستقبلي من  تم تطبيق هذا التغير في وحدات االنتاج المتوق على أساس أفضل التقديرات. 
  10,1التغير في وحدات االنتاج المتوقعة والعمر االنتاجي إلى تغير في مخصص االستهالك واإلطفاء المحمل للفترة الحالية بما يقارب مبلغ  

 تيجة الفحص السنوي للعمر االنتاجي المتبقي واالحتياطيات. ومع ذلك، ال يمكن احتساب التأثير في السنوات المستقبلية ن  مليون لاير سعودي.
 
 عقود اإليجار      4-6

وذلك، إذا ما تم بموجب   ذاته عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.  د تُقي ِم الشركة في بداية العقد جميع االتفاقيات لتحديد ما إْن كان هو بح
ًرا في أي معامالت، بل هي ال   لفترة محددة مقابل ثمن محدد.العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد   والشركة ليست مؤج ِ

 تتعامل إال بصفة المستأِجر. 
 

 الشركة كمستأجر 
إيجار األ  فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود  بكافة عقود اإليجار وقياسها،  بتطبيق طريقة واحدة لالعتراف  الشركة    صول تقوم 

  صول التي تمثل الحق في استخدام األاألصول  استخدام  حق  م الشركة باالعتراف بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار و تقو منخفضة القيمة. 
 المعنية.

 
 حق استخدام األصول  
حق استخدام  قاس  ي  (.صول في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق استعمال األحق استخدام األصول  تقوم الشركة بإدراج  

تتضمن تكلفة   بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار.األصول  
أو قبل تاريخ    قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار المدفوعة في حق استخدام األصول  

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار  حق استخدام األصول  يتم استهالك   بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة.
 ، أيهما أقصر، على النحو التالي: صولاإلنتاجية المقدرة لأل 

 

 سنوات  10مباني  •

 سنوات  3معدات ثقيلة    •
 
كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، فيحتسب االستهالك  إذا  

 . 10-4النخفاض القيمة، ويرجى الرجوع إلى اإليضاح حق استخدام األصول  خضع ي  باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
 

 اإليجار  عقود التزامات 
تتضمن دفعات   اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. عقود  في بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإدراج التزامات  

رة القيمة بناًء  اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصاً أي محفزات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغي 
تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر الممارسة لخيار الشراء   على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية.

ة الحق في انهاء  الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشرك
بضائع( في   إلنتاجودفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف )ما لم يتم تكبدها  عقد اإليجار.

 الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع. 
 

ض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني  عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقترا
اإليجار ليعكس ازدياد الفائدة وانخفاض المبلغ عند دفع    عقود   بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. 

اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في مدفوعات  عقود  ت  كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزاما اإليجارات.
تغير  اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات اإليجار( أو  

 مكون التكلفة المالية في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تضمين  في تقييم خيار شراء األصل األساسي.
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة( للملخص  - 4
 
 )تتمة(   عقود اإليجار 6- 4
 

 منخفضة القيمة  صولعقود االيجار قصيرة األجل وعقود إيجار األ
اإليجار قصيرة األجل الخاصة )أي عقود اإليجار التي تبلغ تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود  

  صول كما تقوم بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار لأل شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12مدتها  
يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل   تُعتبر منخفضة القيمة.  صولالمنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار أل

 منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  صول وعقود إيجار األ
 
 المخزون      4-7
 

 ات ُمركَّزمخزون 
ح، وتتضمن تكلفة   قياس المركزات بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل.يتم   وتُحدَّد التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجَّ

 المباشرة والتكاليف األخرى المتكبَّدة للوصول بها إلى موقعها وحالتها الحاليين. مصروفاتالمواد والعمالة ونسبة مناسبة من ال 
 

 لخام مخزون ا
ا  يُعتَرف بمخزون الخام كمخزون عند استخراجه من المنجم، ويمكن إجراء تقييم موثوق به للمحتوى المعدني ويمكن قياس تكلفة اإلنتاج قياسً 

ويُقيَّم مخزون   وتشتمل تكلفة مخزون الخام على جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للوصول به إلى الموقع والحالة الحاليين. موثوقًا. 
يتم تقييم كميات ودرجات المخزون واألعمال قيد التنفيذ بصورة رئيسية من خالل   الخام بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيُّهما أقل. 

 الدراسات االستقصائية والفحوصات. 
 

 األدوات وقطع الغيار والمواد االستهالكية
صافي القيمة القابلة للتحقق هو   اد االستهالكية بالتكلفة، ناقًصا مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة. يتم تقييم األدوات وقطع الغيار والمو 

ويُحدَّد أي مخصص للتقادم بالرجوع   سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقص التكاليف التقديرية لالنتهاء ومصروفات البيع.
 تُجَرى مراجعة دورية لتحديد مقدار أي مخصص للتقادم. و إلى بنود ُمحدَّدة من المخزون. 

 
 النقد وما في حكمه      8- 4

جل  يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق وودائع قصيرة األ
والتي يمكن تحويلها لمبالغ نقدية معلومة وتخضع لمخاطر غير جوهرية في التغير في  عالية السيولة بتاريخ استحقاق ثالثة أشهر او أقل  

 القيمة. 
 
 األدوات المالية    9- 4

 التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. و أصل مالي لمنشأة ما  ينشأ عنه األداة المالية هي أي عقد 
 
 المالية  صولاأل أ( 
 

 االعتراف األولي والقياس 
اآلخر    يعتمد القياس الالحق، عند االعتراف األولي، لألصل المالي على تصنيفه إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

المالية عند التسجيل األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال الشركة في إدارة    صول يعتمد تصنيف األ 
باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري، تقوم الشركة في بداية األمر بقياس األصل المالي   .صول هذه األ

يتم قياس الذمم المدينة   ي حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة. بقيمته العادلة زائداً، ف
( "اإليرادات من العقود من  15التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 لمزيد من المعلومات حول السياسة المحاسبية.  17-4جوع إلى اإليضاح يرجى الر  العمالء".
 

  من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية 
يشار إلى هذا التقييم أنه اختبار لـ "مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة   . والتي هي " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم"

المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو    صول تُصنف األ على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األداة. 
 و الخسارة، بغض النظر عن نموذج األعمال. فائدة على أصل المبلغ القائم وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أ 
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 المالية )تتمة(  صولاأل أ( 
 

 االعتراف األولي والقياس )تتمة( 
يحدد نموذج   ها المالية من أجل إيجاد تدفقات نقدية. أصولالمالية إلى كيفية قيام الشركة بإدارة    صوليشير نموذج أعمال الشركة في إدارة األ 

  صول يتم االحتفاظ باأل المالية أو كليهما.  صول األعمال فيما إذا أنه سيكون هناك تدفقات نقدية من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األ
المالية من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية    صول لفة المطفأة في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ باألالمالية المصنفة والمقاسة بالتك
المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نطاق نموذج أعمال بهدف    صولمنها، بينما يتم االحتفاظ باأل

 ية تعاقدية منها وبيعها. االحتفاظ بها للحصول على تدفقات نقد
 

في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق    صولالمالية التي تتطلب تسليم األ  صوليتم االعتراف بمشتريات أو مبيعات األ
 )التجارة العادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. 

 
 القياس الالحق 

 المالية ضمن الفئات التالية:  صولألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف األ 
 

 المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(،  صولاأل •

 )أدوات الدين(، المتراكمة المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر  صولاأل •

عند إلغاء االعتراف  المتراكمة  المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر    صولاأل •
 )أدوات حقوق الملكية(،

 . المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  صولاأل •
 
 المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(،  صولاأل

األ  قياس  القيمة.   صوليتم  النخفاض  وتخضع  الفع ال  الفائدة  معدل  باستخدام طريقة  الحقاً  المطفأة  بالتكلفة  باألرباح   المالية  االعتراف  يتم 
  صول تتضمن األ هي الفئة األكثر أهمية للشركة. هذه   والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو تعديله أو انخفاض قيمته.

 المالية للشركة بالتكلفة المطفأة على النقد وما في حكمه والذمم المدينة األخرى. 
 
 المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( صولاأل

، تُدرج إيرادات الفائدة وإعادة تقييم صرف العمالت األجنبية وخسائر  فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تدرج تغيرات   المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.  صولاالنخفاض في القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح او الخسارة وتحتسب بنفس طريقة األ

االعتراف بها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم المدرج في    وعند التوقف عن القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. 
 الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. 

 
 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  أصولحالياً، ال يوجد لدى الشركة أي 

 
 المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(  صولاأل

عند االعتراف األولي، يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية مصنفة  
 ( األدوات المالية:32في تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستو

 تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة.
 

اح كإيرادات أخرى في قائمة  يتم االعتراف بتوزيعات األرب  المالية في الربح أو الخسارة.   صول ال يتم أبداً تدوير األرباح والخسائر من هذه األ
  الربح أو الخسارة عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد الشركة من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه 

لدخل الشامل اآلخر غير  إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا الحالة، يتم تسجيل األرباح في الدخل الشامل اآلخر.
 معرضة لتقييم انخفاض القيمة. 

 
 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  أصولحالياً، ال يوجد لدى الشركة أي 

 
  



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 

 

 

   21 
 

 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ل ملخص  - 4
 

 األدوات المالية )تتمة(    9- 4
 

 المالية )تتمة(  صول أ( األ
 

 )تتمة( القياس الالحق  
 

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  صولاأل
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في القيمة   صولتقيد األ

 العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

وًما من التسليم إلى العميل بناًء على سعر  ي   90إلى    30وتُسعَّر أغلب مبيعات الشركة مؤقتًا، ما يعني أنَّ سعر البيع النهائي عادة ما يُحدَّد بعد  
ضة لتحركات في أسعار السلع المستقبلية. وفي كل   الُمدَرج في السوق المنصوص عليه في العقد، ونتيجة لذلك، فإنَّ مبيعات الشركة ُمعرَّ

مؤقتًا بأسعار السوق باستخدام أسعار السوق اآلجلة  تاريخ قوائم مالية، وبعد البيع المبدئي، تُحدَّد أسعار الحسابات التجارية المدينة الُمسعَّرة  
ويؤد ِي هذا التعرض لسعر السلع إلى عجز هذه الحسابات التجارية المدينة عن اجتياز اختبار   ذات الصلة للفترة المنصوص عليها في العقد.
لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من تاريخ  ونتيجة لذلك، تُقَاس هذه الحسابات المدينة با المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة

العادلة م القيمة  / )خسائر(  أرباح  بها في  السوق والُمعتَرف  الُمحدَّدة حسب  تعديالت الحقة على األسعار  المقابل، مع  بالبيع  ن  االعتراف 
وتُعَرض أرباح )خسائر( القيمة العادلة من    كانت جوهرية. المنتجات الُمسعَّرة مؤقتًا والقيمة الدفترية للحسابات التجارية المدينة القائمة، إنْ 

 المنتجات الُمسعَّرة مؤقتًا ضمن اإليرادات كحركة في إيرادات مؤقتة. 
 

 الغاء االعتراف 
مالية متماثلة(    أصول يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو حيثما يقتضي الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من  

 )أي استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة( عند: 
 

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، او  •

قيام الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى   •
طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام الشركة فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام الشركة بتحويل أو  

 ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.  األصل،كافة مخاطر ومنافع االحتفاظ ب 
 

أي    عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، وإلى 
بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل  ولم تقم   مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. 

يتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة الشركة به.  ل سيطرتها على األصل، فإنه عند ذلك  وفي تلك الحالة تستمر   ولم تحو 
اللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي تحتفظ  ويقاس األصل المحول وا الشركة باالعتراف أيضا بااللتزام ذات الصلة. 

 بها الشركة. 
 

بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الشركة   ويقاس استمرار العالقة التي تتخذ شكل ضمان على األصل المحول 
 بسداده ـ أيهما أقل. 

 

 االنخفاض في القيمة 
 خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.تعترف الشركة بمخصص مقابل  

تتوقع الشركة  تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وذلك وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي  
ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة تدفقات نقدية من بيع ضمانات محتفظ بها   ة بما يقارب معدل الفائدة األصلية الفعلي. استالمها، والمخصوم

 أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من الشروط التعاقدية. 
 

االئتمان التي ال يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف  بالنسبة لمخاطر   تدرج خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين.
شهرا التالية )خسائر االئتمان    12األولي، يتم تكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر قد تكون محتملة خالل  

وجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف االولي،  بالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان التي ي  شهراً(. 12المتوقعة على مدى  
يجب عمل مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة المتبقية لفترة التعرض للمخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر )العمر  

المتوقعة(.  ال الزمني لخسائر االئتمان  التجارية  الحسابات  الشركة على  المدينة  وتطب ُِق  المؤقت( والحسابات  للتسعير  الخاضعة  مدينة )غير 
شهًرا الطريقة المبسََّطة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حسبما يجيزه المعيار الدولي للتقرير المالي    12األخرى الُمستَحقة في أقل من  

لكن يتم االعتراف بدالً من ذلك بمخصص خسائر استناداً إلى العمر  بالتالي، ال تقوم الشركة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان،   (.9رقم )
قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة   الزمني لألصل المالي لخسائر االئتمان المتوقعة في كل تاريخ تقرير مالي.
وفيما يتصل بأي أصول مالية أخرى   المدينين والبيئة االقتصادية.السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة ب 

شهًرا(، تُحتَسب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على الخسارة االئتمانية المتوقعة على    12ُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة )الُمستَحقة خالل أكثر من  
  12المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر ألداة مالية قد تكون محتملة خالل    شهراً هي جزء من خسائر االئتمان  12إن فترة   شهًرا.   12مدى  

 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي. 
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 )تتمة(  االنخفاض في القيمة 
زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ البداية، فإن المخصص سيستند إلى خسائر االئتمان المتوقعة على العمر  ومع ذلك، عندما تكون هناك  

وعند تحديد ما إْن كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر االئتمانية  الزمني.
ويتضمَّن ذلك المعلومات   معلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود غير ضروريين.المتوقعة، تراعي الشركة ال

 تقبلية.والتحليالت الكمية والنوعية بناًء على الخبرة التاريخية للشركة والتقييم االئتماني القائم على المعرفة، بما في ذلك المعلومات المس
 

لكن في بعض الحاالت، يمكن للشركة أيًضا اعتبار األصل   يوماً.  90مالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية  تعتبر الشركة أن أصل  
مل قبل أن  المالي متعثًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة المبالغ التعاقدية القائمة بالكا

ويُشَطب األصل المالي عند عدم وجود توقُّع معقول بشأن استرداد التدفقات   ة تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة. تأخذ باالعتبار أي 
 النقدية التعاقدية، وعادة ما يقع ذلك عند تجاوز موعد االستحقاق أكثر من سنة واحدة وال يخضع لنشاط اإلنفاذ.

 
 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.  صول ييم ما إذا كانت األفي كل تاريخ تقرير مالي، تقوم الشركة بتق

ل  يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألص
 المالي.

 
 ب( المطلوبات المالية 

 
 االعتراف األولي والقياس 

  تصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو اقتراضات أو ذمم دائنة 
باشرة إلى المعامالت في  يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وبعد خصم التكاليف العائدة م حسب مقتضى الحال.

إيجار والمطلوبات األخرى والذمم  عقود  تشمل المطلوبات المالية للشركة الذمم الدائنة التجارية والتزامات   حال االقتراضات والذمم الدائنة.
 الدائنة طويلة األجل. 

 
 القياس الالحق 

 المالية ضمن الفئات التالية:  صولألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف األ 
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و  •

 إيجار(.  عقود  مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة )ذمم دائنة طويلة األجل والتزامات  •
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
بالق يمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والمطلوبات  تشتمل المطلوبات المالية 

الخسارة.  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  لها  المخصصة عند االثبات األولي  بها لغرض   المالية  المالية كـ "محتفظ  المطلوبات  تصنف 
 ؤها في المستقبل القريب. المتاجرة" حال تكبدها لغرض إعادة شرا

 
المطلوبات المالية المحددة عند االعتراف   يتم االعتراف باألرباح او الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة. 

ذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في  االولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة قد تم تحديدها في التاريخ االولي من االعتراف وفقط إ
 لم تحدد الشركة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  (. 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 االيجار والذمم الدائنة طويلة االجل( عقود المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات  

بعد االعتراف األولي، يتم قياس التزامات عقود اإليجار والذمم الدائنة طويلة األجل الحقاً بالتكلفة المطفأة   أهمية للشركة.هذه هي الفئة األكثر  
يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة الفعال   .الفعليباستخدام طريقة معدل الفائدة  

 م إلغاء االعتراف بالمطلوبات في قائمة الربح او الخسارة. وعندما يت 
 

من معدل  تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ  
وعموماً تنطبق هذه الفئة على التزامات عقود   ي قائمة الربح أو الخسارة.يتم تسجيل إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل ف الفعلي.  الفائدة

 (. 15و 9االيجار والذمم الدائنة الطويلة األجل )أنظر االيضاحين 
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 )تتمة(   ب( المطلوبات المالية
 

 الغاء االعتراف 
وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب شروط   إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه. يتم  

األصلي   مختلفة تماماً أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي
 يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة.  مع االعتراف بااللتزام الجديد. 

 
 مقاصة األدوات المالية ج(  

لغ  ايتم مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسوية المب 
 وسداد المطلوبات في آن واحد.  صول مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق األ صول المدرجة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية األ

 
 غير المالية  صول االنخفاض في قيمة األ  4-10

حال وجود مثل هذا المؤشر أو في  وفى   في تاريخ كل تقرير مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشراً على االنخفاض في القيمة. 
إن القيمة القابلة لالسترداد   حال كان هناك ضرورة للقيام باختبار انخفاض القيمة السنوي، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. 

يتم تحديد المبلغ   أيهما أعلى.   – االستعمال  لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصاً تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد  
األخرى    صولالفردية، ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية إلى الشركة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الناتجة عن األ   صولالقابل لالسترداد لأل 
لة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض  عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القاب  . صولأو مجموعات األ 

 القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد. 
 

الذي  الضريبة  وفي سياق تقييم القيمة قيد االستعمال، يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام الخصم قبل  
وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد،   القيمة الزمنية للمال والمخاطر المتصلة باألصل. يعكس تقييمات السوق الحالية من حيث 

 وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة.  يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق. 
 

يستند احتساب انخفاض القيمة للشركة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة من  
يتم حساب   وتغطي هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة عموما فترة خمس سنوات.  فردية.   أصولالوحدات المولدة للنقد لدى الشركة والتي لها  

 مو الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. معدل الن 
 

  صول القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة في بنود المصروفات بما يتفق مع وظيفة األ   انخفاضيتم تسجيل خسائر  
 المنخفضة في القيمة. 

 
القيمة المعترف بها سابقاً قد لم    انخفاضخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر  ، يتم إجراء تقييم في تاري صولبالنسبة لأل

 وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد.  .انخفضت تعد موجودة أو قد 
ً   االنخفاضيتم عكس خسارة   المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ أن    االفتراضات  فقط إذا كان هنالك تغيير في  المعترف بها سابقا

يكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز   السابقة.  االنخفاضتم االعتراف بخسارة  
 بل ـ بعد طرح االستهالك ـ فيما إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. القيمة الدفترية التي تم تحديدها من ق 

لقيد  يتم إدراج عكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة إال إذا جرى إدراج األصل بمبلغ ُمعاد تقديره، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع عكس ا
 على أنه زيادة من إعادة التقييم. 

 
  31غير الملموسة، باستثناء الشهرة، التي ليس لها أعمار انتاجية محدده للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها كما في    صول تم اختبار األي 

 ديسمبر وذلك على مستوى الوحدة المولدة للنقد، حسبما هو مالئم، وعندما تشير الظروف إلى إمكانية انخفاض القيمة الدفترية. 
 

 للشهرة سنوياً في نهاية السنة وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية. يتم إجراء اختبار 
 

ق بها  يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده محققة للنقد )أو مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي تتعل
ال يمكن  القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة. عندما تكون القيمة   الشهرة. 

 عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تتعلق بالشهرة في الفترات المستقبلية.
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بعد االعتراف   يُعتَرف بالقروض والسلف حسب نسبة المتحصَّالت المستلَمة منها، بالصافي بعد حسم تكلفة المعامالت المتكبَّدة، إن ُوِجَدت.
ائمة  ويتم االعتراف بالمكاسب والخسائر في ق الفعلي.   الفائدةاألولي لها، تقاس القروض والسلف الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  

الفع ال. الفائدة  بالمطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بطريقة معدل  تحتسب التكلفة المطفأة   الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف 
إطفاء  يتم تسجيل  باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 

 معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

لفة  فضاًل عن ذلك، تَُرْسَمُل تكاليف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء يستغرق فترة طويلة أو إنتاج أصول مؤهَّلة، كجزٍء من تك
ُل تكلفة االقتراض األخرى على قائمة  ذلك األصول.  الربح أو الخسارة. وتَُحمَّ
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 منافع موظفين قصيرة األجل 
يتم االعتراف بااللتزام من حيث المبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى   يتم صرف منافع الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمات ذات الصلة. 

 مقدمة في السابق من قبل الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة يُعتد بها. الشركة التزام قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة 
 

 تعويضات على أساس األسهم 
لكية في  يتم قياس تكلفة المكافآت الممنوحة التي يتم تسويتها على أساس األسهم الممنوحة للموظفين بالرجوع إلى القيمة العادلة ألداة حقوق الم

يتم   هذه التكلفة كمصروف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية. يتم إثبات   تاريخ منح المكافآت. 
خدمة  االعتراف بتكلفة المكافآت الممنوحة التي يتم تسويتها على أساس األسهم خالل فترة االستحقاق، وهي الفترة التي يقدم فيها الموظفون ال 

 ستيفاء أي شرط أداء غير مرتبط بالسوق مرتبط بمنح المكافآت. المطلوبة لمنح المكافآت ويجب ا
 

 منافع ما بعد التوظيف 
لغ  يتم احتساب االلتزام على الشركة بموجب منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها من خالل تقدير مب 

يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً من قبل   الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ.المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل  
يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة والذي يتكون من األرباح   مختصين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

تقوم الشركة بتحديد صافي مصروف الفائدة على صافي التزام المنافع المحددة للفترة   امل اآلخر.والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الش
لك  من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية مقابل صافي التزام المنافع المحددة، وكذ

يدرج صافي مصروف الفائدة والمصروفات   المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع.   األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام
 (. 17األخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن تكاليف الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة )انظر اإليضاح 
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 عام)أ( 
الشركة التزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب من الشركة  تدرج المخصصات عندما يكون لدى  

لمبلغ  به  يعتد  تقدير  باإلمكان إجراء  اقتصادية ويكون  الشركة تجسد منافع  إلى خارج  نقدية للمصادر  تدفقات  سداد هذا االلتزام من خالل 
ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً    مستقل،المخصصات، فيتم تسجيل السداد كأصل  وحيثما تتوقع الشركة سداد بعض أو جميع   االلتزام.
 يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد طرح أي سداد.  فعلياً.

 
الي والذي يعكس، عندما يكون  وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الح

 وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.  مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام.
 
 إعادة تأهيل المناجم  ب( مخصص)

ا في نهاية العمر التشغيلي لمرافق الشركة وممتلكات المناجم   ا أثناء التشغيل وإمَّ الخاصة  والتعدين  ستتكبد الشركة تكاليف إعادة تأهيل المناجم إمَّ
وجود  وتعترف الشركة بمخصص إعادة تأهيل المناجم عند   وتقي ِم الشركة مخصصها إلعادة تأهيل المناجم في كل تاريخ قوائم مالية.  بها.

التزام نظامي أو ضمني على الشركة ناتج عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق خارجي للموارد لسداد االلتزام وبحيث  
ك وتتضمَّن طبيعة أعمال التأهيل هذه: تفكيك الهياكل وإزالتها وتأهيل المناجم وسدود المخلفات وتفكي  يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.

رة واستصالحها وإعادة الغطاء النباتي فيها.   المرافق التشغيلية وإغالق المصانع ومواقع النفايات وترميم المناطق المتضرَّ
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 ( )تتمةإعادة تأهيل المناجم   ب( مخصص)

وعند االعتراف مبدئيًا بااللتزام،  موقع العمليات التعدينية أو اضطراب األرض / البيئة به. وعادة ما ينشأ االلتزام عند تركيب أصل في  
 ر / إنشاء المنجم. تَُرْسَمُل القيمة الحالية للتكاليف التقديرية بزيادة القيمة الدفترية لألصول التعدينية ذات العالقة في حدود المتكبَّد نتيجة تطوي 

ويُعتَرف باالضطرابات اإلضافية التي   التزامات إعادة تأهيل تنشأ من خالل إنتاج المخزون كجزٍء من بند المخزون ذي الصلة.ويُعتَرف بأي  
وتُحتَسب   على األصول المقابلة والتزام إعادة التأهيل عند نشوئها.   مصروفات تنشأ نتيجة لمزيد من التطوير / اإلنشاء في المنجم كإضافات أو  

الم الحالية،  التكاليف  قيمها  أثناء اإلنتاج بصافي  تُنشأ بصفة مستمرة  التي  التجاري(  بدء اإلنتاج  الموقع )بعد  بأعمال إصالح أضرار  تعلقة 
 ويُعتَرف بها في الربح أو الخسارة مع تقدم االستخراج. 

 
التكال في  التغيُّرات  أو  التأهيل  التقديري إلعادة  الموعد  في  التغيُّرات  التعامل مع  بأثر مستقبلي من خالل  ويُجَرى  التقديرية  المستقبلية  يف 

جزٍء  االعتراف بتعديل على التزام إعادة التأهيل وتعديل مقابل على األصل الذي يتعلق به إذا كان التقدير المبدئي قد اعتُرف به في األصل ك
 . ( 16)من أصل جرى قياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  

 
وفي حال   ي التزام إعادة التأهيل، ومن ثمَّ أي خصم من األصل الذي يتعلق به، القيمة الدفترية لذلك األصل. ال يجوز أن يتجاوز أي تخفيض ف

ل على الفور إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.   وقوع ذلك، فإنَّ أي زيادة عن القيمة الدفترية تُحمَّ
 

م إعادة التأهيل، ومن ثمَّ إضافة على القيمة الدفترية لألصل، تدرس الشركة ما إْن كان هذا  وإذا نشأ عن التغيير في التقدير زيادة في التزا
وفي حال أن تقدير األصول   مؤشًرا يدلُّ على انخفاض قيمة األصل ككل، وإذا كان األمر كذلك، فإنه يخضع الختبار االنخفاض في القيمة.

صات إعادة التأهيل، تجاوز القيمة القابلة لالسترداد، يُحمَّل ذلك الجزء من الزيادة مباشرة  الُمعدَّلة للمناجم الناضحة، بالصافي بعد حسم مخص 
 على المصروف. 

 
طر  وبمرور الوقت، يَُزاد االلتزام المخصوم للتغيير في القيمة الحالية بناًء على معدالت الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية والمخا 

وبالنسبة   باإلطفاء الدوري للخصم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كجزٍء من تكاليف التمويل.   ويُعتَرف  المصاحبة لاللتزام. 
 للمواقع المغلقة، يُعتَرف بالتغييرات في التكاليف التقديرية على الفور في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 
ل  االلتزام  ل فيما يتعلق بالفرق المؤقَّت من التزام سحب  وال تعترف الشركة باألصل الضريبي المؤجَّ  من الخدمة وال بااللتزام الضريبي المؤجَّ

 المقابل فيما يتعلق بالفرق المؤقت من األصل المسحوب من الخدمة. 
 
 رسوم االمتياز    14- 4

شوال    19بتاريخ    140تخضع الشركة لرسوم امتياز بموجب نظام االستثمار التعديني السعودي الصادر استنادا إلى المرسوم الملكي رقم م/
)الموافق  1441 نسبة   م(.  2020يونيو    11هـ  يمثل  بما  السعودية  الحكومة  إلى  امتياز  دفع رسوم  الشركة  الدخل    ٪20ويتعيَّن على  من 

والتي تحل محل المرسوم الملكي   م.2021يناير    1إلى نسبة محددة من صافي قيمة المعادن عند استخراجها اعتبارا من  االفتراضي إضافة  
م( ويتعيَّن على الشركة دفع رسوم امتياز إلى الحكومة السعودية بما يمثل  2004أكتوبر   4هـ )الموافق  1425شعبان    20بتاريخ    47رقم م/
 من الدخل االفتراضي، أيهما أقل.  ٪20ترخيص تعديني أو ما يعادلها بنسبة  من صافي الدخل السنوي لكل  25٪
 

 لكل ترخيص تعديني مسجل باسم الشركة يخضع لرسوم امتياز.  وبالتالي، فإن صافي الدخل ينبغي خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ.
 الخسارة. جزء من تكلفة االيرادات في قائمة الربح أو كتظهر رسوم االمتياز 

 
ونظًرا ألنَّ الشركة هي شركات مختلطة مع مساهمين أجانب، فإنَّ المساهمين السعوديين فقط هم المسؤولون عن دفع رسوم االمتياز عن  

ويمكن للمساهم السعودي حسم الزكاة المستَحقة عليه من التزامه المتعلق برسوم   حصتهم في صافي الربح العائد لرخصة التعدين المعنيَّة. 
يدفعون   االمتياز. أنهم  المعنية، غير  التعدين  العائد لرخصة  والمساهمون األجانب ُمعفون من دفع رسوم االمتياز عن حصتهم في صافي 

 ٪. 20ضريبة دخل بنسبة 
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 الزكاة 
يتم تحميل مخصص للزكاة للشركة على قائمة الربح أو   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(.تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة  

 الخسارة. 
 

 ضريبة الدخل الحالية
ان معدالت الضريبة والقوانين  ومطلوبات ضرائب الدخل الحالية وفقاً للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده للهيئات الضريبية.  أصوليتم قياس  
يتم إدراج   المستخدمة في احتساب قيمة الضريبة هي تلك المطبقة كما في تاريخ قائمة المركز المالي في المملكة العربية السعودية.الضريبة 

 ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المدرجة مباشرةً في حقوق الملكية في حقوق الملكية وليس قائمة الربح أو الخسارة. 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة 
والمطلوبات وقيمها الدفترية    صولتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بين األساس الضريبي لألي 

 حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي. 
 

 يتم إدراج مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة: 

تزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال، في وقت المعاملة،  عندما ينشأ ال •
 وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة 

 

الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات مشتركة،  فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في  •
المستقبل   المؤقتة في  الفروقات  قيد  يتم عكس  أال  المحتمل  ويكون من  المؤقتة  الفروقات  قيد  توقيت عكس  السيطرة على  يمكن  عندما 

 المنظور. 
 

الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم وأي خسائر    أصوليتم االعتراف ب 
الضريبة المؤجلة على الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح خاضع للضريبة يمكن بمقابله    أصول يتم إدراج   ضريبية غير مستخدمة. 

 للخصم وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية غير المستخدمة، باستثناء:  استخدام الفروقات المؤقتة القابلة
 

عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام في معاملة ليست   •
 بح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة. تجميع أعمال، في وقت المعاملة، وال يؤثر على الر

 

فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات مشتركة، ويتم   •
المؤقتة في المستقبل المنظور ويكون الربح  الضريبة المؤجلة فقد للحد الذي يكون فيه من المحتمل عكس قيد الفروقات    أصول االعتراف ب 

 الخاضع للضريبة متاحاً والذي يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة. 
 

وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً كافية  تقرير مالي الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل   صولتتم مراجعة القيمة الدفترية أل
الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في    صول يعاد تقييم األ الضريبة المؤجلة أو جزء منها.   أصول خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كافة  

الضريبية المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة    صول تاريخ اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية األ
 للضريبة. 

 

أو تسدد فيها    صول ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها األ  أصولتقاس  
إن الضريبة   . التقرير الماليأو السارية المفعول بتاريخ  الضريبية )واألنظمة الضريبية( الصادرة    المعدالتالمطلوبات وذلك على أساس  

يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة   المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة يتم إثباتها خارج الربح أو الخسارة.
 ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة. 

 

في    تم الحقاً االعتراف بالمنافع الضريبية المقتناة كجزء من تجميع األعمال، ولكن دون استيفاء معايير االعتراف المستقل في ذلك التاريخ،ي 
يتم التعامل مع التعديل إما كخفض في الشهرة )طالما أنها ال يتجاوز الشهرة(   حال وجود معلومات جديدة حول تغير في الحقائق أو الظروف. 

 الخسارة.  ذا تم تكبدها خالل فترة القياس أو االعتراف بها في قائمة الربح أوإ
 

الضريبية    أصولالضريبة المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقط، وفقط إذا، كان لها حق قانوني نافذ لتسوية    أصولتقوم الشركة بتسوية  
الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضريبة المؤجلة التي تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس    أصولالحالية ومطلوبات الضريبية الحالية و
  صول أة الخاضعة للضريبة أو منشآت مختلفة خاضعة للضريبة، التي تنوي إما تسوية المطلوبات واأل السلطة الضريبية إما على نفس المنش

وتسوية المطلوبات في وقت واحد، في كل فترة مستقبلية يكون فيها من المتوقع    صول الضريبية الحالية على أساس الصافي، أو لتحقيق األ
  ضريبية مؤجلة.  أصول تسوية أو استرداد مبالغ كبيرة لمطلوبات أو 
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 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ل ملخص 4
 
 الزكاة والضريبة )تتمة(    15- 4
 

 ضريبة االستقطاع 
الزكاة   إلى مساهمين أجانب وفقاً ألنظمة هيئة  أرباح مدفوعة  المعامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات  الشركة ضرائب على  تستقطع 

 والتي ال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنه. )"الهيئة"(  والضريبة والجمارك  
 

 القيمة المضافة ضريبة 
والمصروفات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة باستثناء عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء    صول يتم االعتراف باأل

ل أو كجزء  أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بالضريبة كجزء من تكلفة االستحواذ على األص  أصول 
يتم إدراج المبلغ الصافي لضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من الهيئة أو مستحقة الدفع كجزء من   حسب االقتضاء.  صول من بند األ

 الذمم المدينة األخرى أو الذمم الدائنة األخرى. 
 
 ربحية السهم   4-16
 

العائد لحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح للسنة  
على األسهم    بالفائدةيتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بقسمة الربح المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة )بعد تعديله   خالل السنة. 

دد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم  الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لع
 إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخفضة إلى أسهم عادية. 

 
 اإليرادات   17- 4
 

زمنية معينة عند نقل المعدن المركز فعليًا إلى سفينة أو آلية تسليم  يُعتَرف باإليرادات عندما تنتقل السيطرة إلى العميل، التي تنشأ في مرحلة  
تقدير للسعر المتوقع قبضه؛ أي أيام العمل العشرة السابقة في   أخرى. بالمبلغ الذي تتوقع الشركة أن تستحقه، باعتباره  وتُقَاس اإليرادات 

وفيما يتعلق بترتيبات التسعير المؤقتة هذه، تُدَرج أي تغييرات مستقبلية تطرأ   التجارية المقابلة.بالذمم المدينة  بورصة لندن للمعادن، ويُعتَرف  
( وليست ضمن  9المالي )للتقرير التجارية الُمسعَّرة مؤقتًا، ومن ثمَّ فهي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي الذمم المدينة خالل فترة التسعير في 
ض لمخاطر سعر السلع، فإن هذه  وبالنظر   (.15)للتقرير المالي  نطاق المعيار الدولي   التجارية الُمسعَّرة مؤقتًا ستفشل  الذمم المدينة  إلى التعرُّ

( وسيتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  9المالي )للتقرير  في اجتياز اختبار خصائص التدفقات النقدية ضمن المعيار الدولي  
ويُعتَرف بهذه التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل   ة. الخسارة من االعتراف المبدئي حتى تاريخ التسوي 
ثم تُدَرج هذه المبالغ على ِحَدة في اإليضاحات من اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء   الشامل اآلخر في كل فترة كجزٍء من اإليرادات، 

وتُقدَّر التغييرات في القيمة العادلة التي تزيد عن فترة التسعير حتى نهايتها بالرجوع إلى أسعار   ".كجزٍء من "الحركة في اإليرادات المؤقتة
يار  السوق اآلجلة الُمحدَّثة للنحاس والزنك وكذلك مع مراعاة اعتبارات القيمة العادلة األخرى ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في المع

وتُحدَّد اإليرادات عند التفريغ في ميناء الوصول بالرجوع   في ذلك معدل الفائدة وتعديالت مخاطر االئتمان.  (، بما13الدولي للتقرير المالي )
 لبائع. إلى متوسط أسعار المعادن في السوق المفتوحة السائدة خالل فترة التسعير التعاقدية والفحوصات المستقلة المتفَق عليها بين المشتري وا

 
 المصروفات  18- 4
 

 تكاليف مباشرة 
 يتضمن هذا البند مواد خام وعمالة مباشرة وتكاليف مباشرة أخرى.  تُصنف تكاليف االنتاج ومصروفات التشغيل كتكاليف مباشرة. 

 
 البيع والتوزيع  مصروفات 
تتضمن هذه التكاليف بشكل أساسي رواتب موظفي المبيعات   أي تكاليف متكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة البيع بالشركة.  مصروفاتتشمل هذه ال

 ومصروفات التسويق والتوزيع والمصروفات اللوجستية. 
 
 العمومية واإلدارية  مصروفاتال

وكذلك تتضمن هذه المصروفات   البيع والتوزيع.   مصروفات ات والتشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بتكلفة اإليراد  مصروفات يتعلق هذا البند بال
يتم توزيع المصروفات   توزيعات للمصروفات العامة غير المباشرة التي ال تعود مباشرة الى التكلفة المباشرة أو مصروفات البيع والتوزيع.

 دارية حسب مقتضى الحال على أساس ثابت. غير المباشرة ما بين التكاليف المباشرة ومصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإ
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 واإلفصاحات المحاسبية   في السياساتالتغيرات  - 5
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 
لم تقم   بعد ذلك التاريخ. م أو  2022يناير    1طبقت الشركة ألول مرة بعض المعايير والتعديالت والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في  

 ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد.  صدرت،الشركة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت مبكرة والتي  
 
 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - تكلفة تأدية العقد  - عقود المعاوضة    1- 5

يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للشركة تجنبها بسبب العقد( استيفاًء إن عقد المعاوضة هو عقد بموجبه تتجاوز التكاليف التي ال  
 لاللتزامات بموجب العقد متجاوزةً المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجب ذلك العقد. 

 
على التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد  تحدد التعديالت أنه عند تقدير ما إذا كان العقد هو عقد معاوضة أو عقد خسارة، تحتاج المنشأة أن تشتمل  

  تقديم البضائع أو الخدمات كل من التكاليف اإلضافية )مثل تكاليف العمالة المباشرة والمواد( وتخصيص التكاليف المتعلقة مباشرة بأنشطة 
عليها(.  العقود واإلشراف  إدارة  تكاليف  وكذلك  بالعقد،  للوفاء  المستخدمة  المعدات  استهالك  )مثل  العمومية   العقود  المصروفات  تتعلق  ال 

التعديالت أي أثر على القوائم    يكن لهذهلم   واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد. 
 المالية للشركة. 

 
 ( 3المالي ) تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  - اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام    2- 5

  تحل التعديالت محل اإلشارة إلى اإلصدار السابق لإلطار المفاهيمي للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة باإلشارة إلى اإلصدار الحالي الذي 
لي  تتضمن التعديالت استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير الما دون تغير جوهري في متطلباته.   2018صدر في مارس  

( "تجنيب األعمال" لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليومين" المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن  3)
"الرسوم" حال تكبدها    (21)المحتملة" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم    صول"المخصصات والمطلوبات واأل  37معيار المحاسبة الدولي  

أو تفسير لجنة المعايير الدولية    ( 37)ويقتضي االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي   منفصل.بشكل  
، على التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي موجود في تاريخ االقتناء.   وتضيف التعديالت أيضا  (21)

 المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ االقتناء.  صول لتوضيح أن األ (3)ة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي فقرة جديد
 

محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة تقع    أصول إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة؛ وذلك نظًرا لعدم وجود أيه  
 لناشئة خالل السنة. ضمن نطاق التعديالت ا

 
 ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  -المتحصالت قبل االستخدام المنشود  الممتلكات واآلالت والمعدات:    3- 5

انتاجها  تمنع التعديالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم  
وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت   أثناء احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. 

شركة حيث ال توجد  ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية لل من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلد السلع في الربح او الخسارة. 
 المبيعات للبنود التي تنتج عن الممتلكات واآلالت والمعدات. 

 
الشركة التابعة التي تطبيق المعايير    –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –  ( 1)المعيار الدولي للتقرير المالي     4- 5

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة. 
 

( لقياس فروقات الترجمة المتراكمة  1)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16التابعة التي تختار تطبيق الفقرة دتسمح التعديالت للشركة  
إلى تاريخ تحول الشركة االم إلى المعايير الدولية  للتقرير    باستخدام المبالغ المصفح عنها في القوائم المالية الموحدة للشركة االم، استناداً 

يُطبق   التوحيد وتأثيرات تجميع األعمال التي اقتنت الشركة األم بموجبها الشركة التابعة.   إلجراءات يم يتم عمل تعديالت    المالي، في حال
ليس   (. 1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16-التعديل أيضاً على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د

 ال تطبق المعايير ألول مرة.  إنهاير على القوائم المالية للشركة حيث للتعديالت تأث 
 
 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية   %10الرسوم في فحص نسبة    - (: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي )    5- 5

 

التزام مالي إما جديد أو معدل مستديمة وتختلف عن شروط االلتزام  توضح التعديالت أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط  
او   األصلي.  المدفوعة  الرسوم  تتضمن  بحيث  والمقرض  المقترض  بواسطة  المستلمة  او  المدفوعة  الرسوم  تلك  فقط  األتعاب  تتضمن هذه 

"األدوات المالية": االعتراف    (39) المحاسبة الدولي    لم يتم اقتراح تعديل مشابه لمعيار المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة.
  لى األدوات المالية للشركة خالل السنة. عال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة حيث ال توجد تعديالت  والقياس. 
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 الضريبة في قياس القيمة العادلة-( الزراعة 41الدولي )معيار المحاسبة    6- 5

( وهو أن تقوم المنشآت باستثناء التدفقات النقدية الخاصة بالضريبة  41من معيار المحاسبة الدولي )   22المتطلب في الفقرة    بحذف يقوم التعديل  
ليس للتعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة حيث   (.41التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ) صولعند قياس القيمة العادلة لأل 

 ( كما في تاريخ التقرير المالي. 41ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )  أصولال توجد   إنه
 
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد   - 6

تعتزم   فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.
 .لها حيز التنفيذالشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ما انطبقت عليها، عند دخو

 
 "عقود التامين"  – ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )    1- 6

( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد شامل  17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017خالل شهر مايو  
( سيحل  17عندما يصبح ساري المفعول، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي ) واالفصاح.   والعرض،   والقياس،  االعتراف، لعقود التأمين يغطي  

( على جميع أنواع  17ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ) م.2005( "عقود التأمين" الذي صدر في  4محل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
ض  عقود التأمين )مثل: التأمين على الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشأة التي أصدرتها باإلضافة إلى بع

يتمثل الهدف الكلي من المعيار   هناك بعض اإلعفاءات في مجال المعيار ستطبق. لضمانات واألدوات المالية مع مزايا المشاركة االختيارية.ا
وعلى النقيض من متطلبات المعيار   ( في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين أكثر فائدة وثباتاً لشركات التأمين.17الدولي للتقرير المالي )

( يوفر  17( الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي )4لدولي للتقرير المالي )ا
وم  ( هو نموذج عام مدع17إن جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي ) نموذجاً شامالً لعقود التأمين يغطي جميع نواحي المحاسبة ذات الصلة.

 بما يلي:
 
 تعديل محدد للعقود مع خصائص مشاركة مباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(.  •
 طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( وبشكل رئيسي للعقود القصيرة األجل.  •
 

لتاريخ مع حتمية إدراج  م أو بعد هذا ا2023يناير    1المالي في    التقرير( في فترات إعداد  17يسري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
بالتطبيق المبكر للمعيار بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) أرقام المقارنة.  ( والمعيار الدولي للتقرير  9يُسمح 

 هذا المعيار على الشركة. ال ينطبق  (.17( في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15المالي )
 
 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )    2- 6

( لتحديد  1من معيار المحاسبة الدولي )  76إلى    69م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من  2020في يناير  
 المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة. متطلبات تصنيف 
 توضح التعديالت: 

 
 المقصود بالحق في تأجيل التسوية.  •
 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.  •
 هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحقه في التأجيل.  •
 المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحويل الى أداة حقوق ملكية فإن الشروط من االلتزام ال يؤثر على تصنيفهافقط إذا كان أحد  •

 
ليس للتعديالت تأثير جوهري   او بعدها. ويجب تعديلها بأثر رجعي.  م 2023يناير    1التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  

 تاريخ هذه القوائم المالية. على الشركة كما في 
 
 (: تعريف التقديرات المحاسبية8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )    3- 6

يوضح التعديل التمييز  ( حيث قدم تعريفا للتقديرات المحاسبية.8م، أصدر المجلس تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2021في فبراير 
كما يوضح كيفية استخدام المنشآت ألساليب   ة والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح االخطاء.بين التغيرات في التقديرات المحاسبي 

م أو بعد  2023يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في    التقييم والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية. 
 في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تقع في أو بعد بداية تلك الفترة.   هذا التاريخ ويجب أن تنطبق على التغيرات

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.  يسمح بالتطبيق المبكر حال االفصاح عن تلك الحقيقة. 
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 للمعايير الدولية للتقرير المالي: االفصاح عن السياسات المحاسبية   2( وقائمة الممارسة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )        4- 6

للمعايير الدولية للتقرير المالي مع إصدار    2الممارسة  ( وقائمة  1م، أصدر المجلس تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2021في فبراير  
تساعد   حات السياسة المحاسبية.اأحكاما جوهرية، حيث يتم تقديم توجيهات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام الجوهرية على افص

الم استبدال  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسة  افصاحان حول  تقديم  المنشآت على  المنشآت  التعديالت  من  سياساتهم    لإلفصاح طلوب  عن 
ة الهامة مع متطلب السياسات المحاسبية "الهامة" وإضافة توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت للجوهرية في اتخاذ القرارات حول  ي المحاسب 

 إفصاحات السياسات المحاسبية. 
 

م، مع السماح بالتطبيق المبكر 2023يناير    1تي تبدأ في أو بعد  ( للفترات السنوية ال1تطبق هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
( تقدم توجيهات غير إلزامية على تطبيق تعريف الجوهرية لمعلومات السياسات المحاسبية،  2وحيث أن التعديالت على قائمة الممارسة ) لها.

 فإن تاريخ السريان لتلك التعديالت غير ضروري. 
 

 ثير التعديالت لتحديد تأثيرها على افصاحات السياسات المحاسبية للشركة. الشركة حاليا تقوم بتقييم تأ
 
 والمطلوبات الناتجة عن معاملة فردية   صول(: الضريبة المؤجلة المتعلقة باأل12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )    5- 6

(، والتي تضيق نطاق استثناء االعتراف األولي بموجب  12الدولي )م، أصدر مجلس اإلدارة تعديالت على معيار المحاسبة 2021في مايو  
 (، بحيث لم يعد ينطبق على المعامالت التي تؤدي إلى فروق مؤقتة متساوية خاضعة للضريبة والخصم. 12معيار المحاسبة الدولي )

 
باإلضافة إلى ذلك، في بداية أول فترة   معروضة. ينبغي أن تطبق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أقرب فترة مقارنة  

توفر ربح كاف خاضع للضريبة( والتزام ضريبي مؤجل لجميع   مقارنة معروضة، يجب أيضا االعتراف بأصل ضريبي مؤجل )بشرط 
 الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بعقود اإليجار والتزامات إيقاف التشغيل. 

 
 الشركة حاليا تقوم بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على افصاحات السياسات المحاسبية للشركة. 
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 وتعدين   جماممتلكات من    - 7
 

  مناجم منتجة   

 
 

 
 تعدين  أصول غير ملموسة   أصول مناجم قيد االنشاء 

أصل تطوير منجم  
 تحت األرض 

مناجم  تكلفة اقفال 
 المجموع  مؤجلة 

       
       التكلفة: 
 848,600,391 25,647,693 276,195,821 129,894,826 258,973,236 157,888,815 م 2021يناير  1كما في 

 54,913,457 3,492,524 12,623,609 17,675,361 -       21,121,963 إضافات خالل السنة 
 (125,390,843) -       -       44,095,174 -       (169,486,017) ( 8تحويالت خالل السنة )إيضاح 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 778,123,005 29,140,217 288,819,430 191,665,361 258,973,236 9,524,761 م2021ديسمبر  31كما في 
 121,294,871 -       11,028,068 33,791,891 -       76,474,912 إضافات خالل السنة 

 ( 5,506,382) ( 5,506,382) -       -       -       -       ( 16تعديل خالل السنة )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 893,911,494 23,633,835 299,847,498 225,457,252 258,973,236 85,999,673 م 2022ديسمبر    31كما في 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       
       االطفاء واالستنفاد المتراكم: 

 462,775,223 8,150,879 197,304,042 81,571,449 175,748,853 -       م 2021يناير  1كما في 
 38,420,361 2,444,217 9,485,000 17,243,990 9,247,154 -       المحمل للسنة 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 501,195,584 10,595,096 206,789,042 98,815,439 184,996,007 -       م2021ديسمبر  31كما في 
 51,835,250 1,582,440 10,966,923 30,038,734 9,247,153 -       المحمل للسنة 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 553,030,834 12,177,536 217,755,965 128,854,173 194,243,160 -       م 2022ديسمبر    31كما في 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       القيم الدفترية: صافي  
 340,880,660 11,456,299 82,091,533 96,603,079 64,730,076 85,999,673 م 2022ديسمبر    31كما في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 276,927,421 18,545,121 82,030,388 92,849,922 73,977,229 9,524,761 م2021ديسمبر  31كما في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( وتعدين  جم  اممتلكات من    - 7
 
 يمثل المنجم قيد اإلنشاء مشروع معيض.    7-1
 
المناجم تحت االنشاء إلى مناجم منتجة    أصول م تم تحويل  2022سبتمبر    31م وما بعد هذا التاريخ الستخراج سبائك الذهب، وخالل السنة المنتهية في  2021فبراير    1بدأ انتاجه التجاري من    قيانبدأ جبل     7-2

  31يتعلق رصيد المنجم تحت االنشاء كما في  م.2030حتى قيان  العمر االنتاجي المتوقع لمشروع جبل   . صول( بالتالي بدأ استهالك واطفاء هذه األ 8)كما هو أعاله( وممتلكات وآالت ومعدات )اإليضاح 
 م والمتعلق بمشروع معيض.2022ديسمبر 

 
ل للسنة في تكاليف مباشرة.    7-3  تم توزيع مخصص اإلطفاء واالستنفاد المحم 
 
معدل المتوسط المرجح المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض   لاير سعودي(.  566,996م:  2021)ال شيء    م بما يقارب2021ديسمبر    31المنتهية في  مبلغ تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة     7-4

 . لالقتراض وهو سعر الفائدة الفعال  ٪4,7للرسملة كان 
 
مايو   22هـ )الموافق 1413ذي الحجة  1/م المعمول به اعتباًرا من 17ين الممنوحة في األصل بموجب المرسوم الملكي رقم والتقييم )بما في ذلك حقوق التعدالتنقيب تمثل األصول غير الملموسة أصول    7-5

  44مملكة العربية السعودية، بمساحة  في مدينة نجران بالم( لمدة ثالثين سنة، مع حق التجديد لفترة مستقبلية مدتها عشرون سنة لشركة الدرع العربي للتطوير لالستغالل في منجم المصانع الواقع  1993
والتقييم )بما في ذلك حقوق التعدين( من  التنقيب  واشترت الشركة أصول   لاير سعودي سنويًا(.   440,000لاير سعودي لكل كيلو متر مربع سنويًا؛ أي    10,000كيلو متًرا مربعًا للتأجير السطحي بقيمة  

َل حق ملكية األصول المذكورة آنفا إلى الشركة بموجب قرار وزارة البترول والثروة   مليون لاير سعودي.   236.25ير ِعَوض نقدي قدره  م نظ2009شركة الدرع العربي للتطوير في أغسطس   ِ وُحو 
م  2م( وخطاب الوزارة الالحق بتاريخ 2008سبتمبر  13هـ )الموافق 1429رمضان  13المعدنية بتاريخ   22.7كما تكبَّدت الشركة تكاليف إضافية بقيمة  م(. 2008ديسمبر  30هـ )الموافق 1430الُمحرَّ

لت أصول  والتقييم.التنقيب  مليون لاير سعودي بعد االستحواذ على أصول   ِ م 2012بعد أن بدأ اإلنتاج في عام  والتعدين  جم  ااالستكشاف والتقييم هذه إلى أصول غير ملموسة ضمن ممتلكات المن التنقيب    وُحو 
 ومعالجة احتياطيات الخام التقديرية، أيهما أقل. للتنقيب ويُحدَّد العمر اإلنتاجي للمنجم على أساس مدة حقوق التعدين أو الوقت التقديري  لعمر اإلنتاجي للمنجم.وأُطِفئَت على مدار ا

 
 
 
 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 

 

 

    33 
 

 معدات الالت واآلممتلكات وال   - 8

 

 

 مباني

 
تحسينات  

المباني  
 المستأجرة 

 
 سيارات  مخلفات السدود  معدات ثقيلة  آالت ومعدات  اعمال مدنية 

األعمال  
تحت   الرأسمالية 

 المجموع  التنفيذ
          

          التكلفة: 
 699,706,874 5,045,626 22,753,563 23,900,160 141,230,040 294,463,540 16,288,221 4,051,062 191,974,662 م2021يناير  1كما في 

 20,655,345 496,132 -     -     17,743,165 1,671,677 -     442,075 302,296 إضافات خالل السنة 
 تحويالت من منجم تحت االنشاء  

 1,050,301 420,000 ( 7)ايضاح 
 

4,349,328 
 

116,626,190 1,288,686 
 

1,656,338 
 

    - 
 

    - 125,390,843 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 845,753,062 5,541,758 22,753,563 25,556,498 160,261,891 412,761,407 20,637,549 5,543,438 192,696,958 م2021ديسمبر  31كما في 
          

 24,722,332 8,592,263 239,350 -     15,256,200 -     134,892 371,778 127,849 إضافات خالل السنة 
 -     ( 2,895,927) -     -     710,176 -     -     1,925,000 260,751 تحويالت 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 870,475,394 11,238,094 22,992,913 25,556,498 176,228,267 412,761,407 20,772,441 7,840,216 193,085,558 م2022ديسمبر  31كما في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

          االستهالك المتراكم: 
 365,730,246 -     22,480,739 15,804,373 90,053,608 132,697,835 9,996,316 2,084,178 92,613,197 م2021يناير  1كما في 

 53,131,558 -     84,815 1,021,629 8,436,504 30,731,103 1,268,500 466,111 11,122,896 المحمل للسنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 418,861,804 -     22,565,554 16,826,002 98,490,112 163,428,938 11,264,816 2,550,289 103,736,093 م2021ديسمبر  31كما في 
 55,662,836 -     117,550 1,194,055 12,927,295 28,344,170 1,232,485 736,057 11,111,224 المحمل للسنة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 474,524,640 -     22,683,104 18,020,057 111,417,407 191,773,108 12,497,301 3,286,346 114,847,317 م2022ديسمبر  31كما في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

          صافي القيم الدفترية: 
 395,950,754 11,238,094 309,809 7,536,441 64,810,860 220,988,299 8,275,140 4,553,870 78,238,241 م2022ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 426,891,258 5,541,758 188,009 8,730,496 61,771,779 249,332,469 9,372,733 2,993,149 88,960,865 م2021ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 معدات )تتمة(الالت و اآل ممتلكات وال  - 8
 (. 15الممتلكات واآلالت والمعدات للرهن كضمان مقابل قرض طويل األجل )إيضاح تخضع    8-1
 

 م. 2023تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اعمال اإلنشاء والمعدات الثقيلة لآلالت والمتوقع أن تعمل في    8-2
 

ل للسنة في تكاليف مباشرة.    8-3  تم توزيع مخصص االستهالك المحم 
 

 إنشاء المباني في موقع المناجم التي تستأجرها الشركة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. تم    8-4
 
 عقود اإليجار   - 9

سنوات بينما المعدات    10  -  لمدة سنتينتتضمن بنود عقد اإليجار للمباني المستأجرة فترة إيجار   . ثقيلةومعدات    لمبانيلدى الشركة عقود إيجار  
 والحركة فيه خالل السنة:  ة المدرجحق استخدام صول أل فيما يلي القيم الدفترية  سنوات.  3الثقيلة لمدة 

 

 
 فيها خالل السنة:  ات اإليجار والحركعقود فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات 

 
 الشامل اآلخر.  والدخل لغ المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة افيما يلي المب 

 

بإجمالي   اإليجار  لعقود  الشركة  خارج  إلى  نقدية  تدفقات  إجمالي  الشركة  )  3.313.438لدى   لاير  3.324.485م:  2021لاير سعودي 
لاير سعودي   2,620,097اإليجار بمبلغ  عقود والتزامات ألصول حق استخدام  كما أنه كان لدى الشركة إضافات غير نقدية إلى  سعودي(. 

  لاير سعودي(.  362,550م: 2021)

 
 معدات ثقيلة  المباني 

 
 المجموع 

    
 9,166,730 6,789,017 2,377,713 م 2021يناير  1كما في 

 362,550 -         362,550 إضافات خالل السنة 
 ( 1,659,621) ( 641,163) ( 1,018,458) مصروف استهالك 

 ─────── ─────── ─────── 
 7,869,659 6,147,854 1,721,805 م2021ديسمبر  31كما في 

    
 2,620,097 -       2,620,097 إضافات خالل السنة 
 ( 1,939,183) ( 867,128) ( 1,072,055) مصروف استهالك 

 ─────── ─────── ─────── 
 8,550,573 5,280,726 3,269,847 م 2022ديسمبر    31كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 م 2021 م 2022 
   

 6,055,310 3,529,770 في بداية السنة 
 362,550 2,620,097 إضافات خالل السنة 

 436,395 210,301 تزايد الفائدة خالل السنة 
 ( 3,324,485) ( 3,313,438) مدفوعات تمت خالل السنة 

 ─────── ─────── 
 3,529,770 3,046,730 في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ 
 2,555,292 955,108 متداول 

 ═══════ ═══════ 
 974,478 2,091,622 غير متداول 

 ═══════ ═══════ 

 م 2021 م 2022 
   

 1,659,621 1,939,183 استخدام   حقألصول  استهالك مصروف 
 436,395 210,301 اإليجار عقود مصروف الفائدة اللتزامات

 ─────── ─────── 
 2,149,484 2,096,016 
 ═══════ ═══════ 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 المخزون    -10

 
 الحركة:  بطيء المخزونفيما يلي الحركة في مخصص ( أ

 
 م 2021 م 2022 
   

 5,612,314 5,612,314 في بداية السنة 
 -       -       المحمل للسنة 

 ───────── ───────── 

 5,612,314 5,612,314 في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 خرى األمدينة الذمم ال تجارية والمدينة الذمم ال     -11
 م 2021 م 2022 
   

 181,905,672 156,302,262 القيمة العادلة  –  ذمم مدينة تجارية )تخضع للتسعير المؤقت(
 744,267 5,012,883 تعديل التسعير المؤقت بالقيمة العادلة  إضافة: 

 ───────── ───────── 

 182,649,939 161,315,145 صافي ذمم مدينة تجارية 
 -       1,054,103 على الودائع الدفع إيرادات مستحقة 

 ───────── ───────── 

 162,369,248 182,649,939 
 ═════════ ═════════ 

 
( حول مخاطر  30أنظر إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح   يوما.  60إلى    30الذمم المدينة التجارية ال تحمل فائدة وعادة ما تكون لمدة  

 االئتمانية للذمم المدينة التجارية. االئتمان للذمم المدينة التجارية التي تبين كيفية إدارة الشركة وقياس الجودة 
 

 مدفوعة مقدًما  مصاريف الُمقدَّمة والُدفعات ال   - 12
 م 2021 م 2022 
   

 21,094,354 126,365,214 دفعات مقدمة للموردين
دين  ناقص:  ( 1,754,885) ( 1,754,885) مخصص الُدفعات الُمقدَّمة إلى مور ِ

 ───────── ───────── 

دين ُدفعات   19,339,469 124,610,329 بالصافي -ُمقدَّمة إلى مور ِ
 13,504,045 12,337,615 مبالغ مدفوعة مقدًما 

 407,425 145,472 مدينة  ذمم موظفين
 6,254,267 9,520,339 ضريبة القيمة المضافة 

 ───────── ───────── 

 146,613,755 39,505,206 
 ═════════ ═════════ 

  

 م 2021 م 2022 
   

 12,864,390 15,044,811 ات ُمركَّز
 7,939,118 5,127,155 مخزون الخام 
 14,782,053 21,008,872 مستهلكات

 41,376,024 47,308,392 أدوات وقطع غيار 
 ───────── ───────── 

 88,489,230 76,961,585 
 ( 5,612,314) ( 5,612,314) الحركة )انظر اإليضاح أدناه(  بطيء مخزونمخصص  ناقص:

 ───────── ───────── 

 82,876,916 71,349,271 
 ═════════ ═════════ 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 النقد وما في حكمه   - 13
 م 2021 م 2022 
   

 85,582 76,640 نقد في الصندوق 

 74,634,056 131,315,268 لدى البنوكأرصدة 
 -       250,000,000 ودائع قصيرة األجل 

 ───────── ───────── 

 381,391,908 74,719,638 
 ═════════ ═════════ 

   
 أشهر كما في تاريخ التقرير المالي.  3مع فترة استحقاق أقل من  ٪6,3إلى  ٪5,8يتراوح ما بين تحمل الودائع قصيرة األجل هامش ربح 

 
 حقوق الملكية   - 14
 

 رأس المــال    14-1
مليون سهم، قيمة كل سهم    56,3م )2022سبتمبر    31ريـال سعودي كما في    10مليون سهم، قيمة كل سهم    66يتكون رأسمال الشركة من  

 م(. 2021ديسمبر  31سعودي كما في ريـال  10
 
بتاريخ   (  أ العادية  العمومية غير  الجمعية  الشركة في اجتماع  المساهمون في  )الموافق  2021مارس    23قرر  هـ(  1442شعبان    10م 

من   للشركة  المال  رأس  إلى    820تخفيض  سعودي  بمبلغ    467مليون لاير  متراكمة  خسائر  تحمل  من خالل  سعودي  مليون لاير 
إلى    240,632,501 الخزينة  أسهم  مبلغ    6,990,526لاير سعودي وتخفيض  يعادل  بما  تم   لاير سعودي.   112,367,499سهم 

 هـ(. 1442رمضان  28م )الموافق 2021مايو  10استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن في 
 
الشركة في الجمعية العمومية غير العادية على قرار    هـ(، وافق المساهمون في1443صفر    26م )الموافق  2021أكتوبر    3بتاريخ   ( ب  

لاير سعودي من خالل تحويل    563,288,650لاير سعودي إلى مبلغ    467,000,000لزيادة رأس المال الخاص بالشركة من مبلغ  
تم   ظامي. لاير سعودي من حساب االحتياطي الن   4,427,449لاير سعودي من حساب األرباح المبقاة ومبلغ    91,861,201مبلغ  

 هـ(. 1443ربيع األول   13م )الموافق 2021أكتوبر  19استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن في 
 
هـ( أصدر المساهمون في الشركة، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية،  1433ربيع الثاني    13م )الموافق  2021نوفمبر    18في   (  ج

لاير سعودي كجزء من عملية الطرح األولى    660,000,000لاير سعودي إلى    563,288,650قرارا بزيادة رأسمال الشركة من  
وبلغ إجمالي المتحصالت المستلمة من   هـ(.1443شعبان   20م )الموافق  2022مارس    23في  القانونية تم استكمال اإلجراءات   العام.

لاير سعودي سيتم تسجيلها كزيادة في رأس    96,711,350لاير سعودي، منها    609,281,505االشتراك في الطرح العام األولى  
البالغ   المتبقي  والرصيد  المال  بقيمة    512,570,155األسهم  المعاملة  تكلفة  خصم  قبل  أسهم  كعالوة  تسجيله  سيتم  سعودي  لاير 

 لاير سعودي.  3,980,404
 

 االحتياطي النظامي  14-2
من رأس    ٪30من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي    ٪10تحويل  وفقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة  

 إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. المال. 
 

 خزينة   أسهم   14-3
لموظفي  تحتفظ الشركة بهذه األسهم كأسهم خزينة ألغراض إصدارها   سهم خزينة في بداية السنة الحالية.   1,458,850كان لدى الشركة  

بلغ عدد أسهم الخزينة الصادرة   الشركة عند استحقاق األسهم في خطط أسهم الموظفين، بما في ذلك تلك التي قد تتبناها الشركة في المستقبل. 
 (. 6-14م: ال شيء( )إيضاح 2021)  256,637للموظفين خالل السنة 

 
 عالوة إصدار السهم  14-4

لاير   508,589,751الجمعية العامة غير العادية باستخدام حساب عالوة اإلصدار الذي يبلغ رصيده  خالل السنة، أوصى مجلس اإلدارة  
 م على النحو التالي: 2022ديسمبر  31سعودي كما في 

 

 سهم.   2.75لاير سعودي من خالل منح سهم واحد لكل    900,000,000لاير سعودي إلى    660,000,000زيادة رأسمال الشركة من   -
 لاير سعودي إلى حساب االحتياطي النظامي.  268,589,751الرصيد المتبقي البالغ تحويل  -

 

وتخضع الزيادة المقترحة في رأس المال وتحويل الرصيد المتبقي إلى حساب االحتياطي النظامي لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية  
  .م2023العامة غير العادية المتوقع عقده في 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 الملكية )تتمة( حقوق  - 14
 

 توزيعات األرباح      14-5
  2نقدية )بواقع  أرباح  لاير سعودي كتوزيعات    129,082,300أرباح بمبلغ    عن توزيعات م، أعلن مجلس اإلدارة  2022يوليو    18بتاريخ  

 من القيمة االسمية لألسهم.  ٪20م بما يمثل 2022لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من عام 
 

  0.6نقدية )بواقع  أرباح  لاير سعودي كتوزيعات    38,814,689أرباح بمبلغ    عن توزيعات م، أعلن مجلس اإلدارة  2022نوفمبر    13بتاريخ  
 من القيمة االسمية لألسهم.  ٪6م بما يمثل 2022لاير سعودي للسهم( عن الربع الثالث لسنة 

 
 تعويضات على أساس األسهم    14-6

التعويضات على أساس األسهم بالمنح التي يتم تسويتها على أساس األسهم لألسهم العادية الممنوحة وفقا لعقد العمل ومنح المكافآت  تتعلق  
اعترفت الشركة بمصروفات   يتم تسوية منح المكافآت على أساس األسهم وال يمكن تسويتها نقدا.  التي يتم تسويتها لموظفي الشركة المؤهلين.

 التالية على أساس األسهم في قائمة الربح أو الخسارة، كمصروف منافع الموظفين خالل السنة: التعويضات 
 

 م 2022  
   مصروف التعويضات على أساس الحصة التي تم تسويتها على أساس األسهم 

 1,968,311  وفقا لعقد الموظف 
 4,762,320  األسهم مكافأة الموظف على أساس الحصة التي تم تسويتها على أساس 

  ───────── 

  6,730,631 
  ═════════ 

تم تحديد القيمة العادلة للمنح بالرجوع إلى القيمة السوقية ألسهم الشركة العادية في تاريخ  تم منح المكافآت في كلتا الحالتين مقابل ال شيء.
 196,237المكافآت الممنوحة التي تم تسويتها على أساس األسهم خالل السنة  بلغ عدد   منح المكافآت التي تم تسويتها على أساس األسهم.

م: ال شيء( فيما يتعلق بمنح أسهم المكافأة لموظفي  2021)  60,400م: ال شيء( فيما يتعلق بمنح األسهم العادية وفقا لعقد العمل و 2021)
 الشركة المؤهلين. 

 

 سلف ال وقروض  ال   -15
 م 2021 م 2022 
   

 295,797,751 207,620,205 ( 8صندوق التنمية الصناعي السعودي )إيضاح 
ق   33,333,332 -         تورُّ

 ───────── ───────── 

 207,620,205 329,131,083 
 (108,666,668) ( 102,648,000) الجزء المتداول المعروض تحت بند مطلوبات متداولة  ناقص:

 ───────── ───────── 

 220,464,415 104,972,205 ة غير متداولمطلوبات قروض وسلف ضمن 
 ═════════ ═════════ 

 

 م مقابل مشروع المصانع. 2010سبتمبر    1حصلت الشركة على القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي )"الصندوق"( بتاريخ    15-1
ويستحق   وهذا القرض مضمون برهن ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وبرهن بضمان كل مساهم سابق في الشركة قبل اإلدراج. 

م،  2018غير أن الشركة والصندوق توصَّال، الحقًا في يوليو   صف سنوي على ست سنوات. القرض السداد على ثالثة عشر قسًطا ن 
 إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية وفقًا لطلب الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على أحد عشر قسًطا نصف سنوي. 

 

ض األصلية حسب طلب الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على  م، توصَّلت الشركة والصندوق إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القر2020وفي يونيو  
 م.2024م حتى إبريل 2021سبعة أقساط نصف سنوية ُمستَحقة الدفع اعتباًرا من مايو 

 

م من اجل مشروع جبل قيان الجديد  2020يونيو    28مليون لاير سعودي من الصندوق بتاريخ    94.3حصلت الشركة على قرض آخر بقيمة  
وهذا القرض مضمون برهن ممتلكات الشركة   م.2028م إلى مارس  2022قسط نصف سنوي ابتدأ من مايو  ثالثة عشر  ويستحق السداد على  

م، أصدر الصندوق ضمان شركة  2022أكتوبر    4ومع ذلك، في   عن كل مساهم سابق للشركة قبل اإلدراج.وآالتها ومعداتها وبرهن ضمان  
 وضمان شخصي للمساهمين السابقين لكال المنشأتين.

 

لاير    110,518,400م، حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية / قرض تمويلي من أحد البنوك التجارية بمبلغ  2019في ديسمبر   15-2
 خالل السنة، قامت الشركة بتسوية مبكرة لقرض تورق.  يتضمن ضمانات سداد، تمويل لشراء وبيع سلع )تورق(.سعودي 

 

 سنويا(.   ٪4.7إلى  ٪2.7م: 2021سنويا )  ٪5.3إلى  ٪2.7تحمل القروض والسلف رسوم تمويل تتراوح ما بين  15-3
 

  للشريعة.  ألحكام جميع القروض والسلف تتم وفقا 15-4



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 سلف )تتمة( القروض وال  - 15
 فيما يلي تواريخ استحقاق القروض / التسهيالت القائمة غير المخصومة: 

 
 م 2021 م 2022 سنوات 

   
2022       - 108,666,668 
2023 101,148,000 114,166,668 
2024 68,324,000 66,500,000 
2025 15,000,000 15,000,000 

 28,300,000 28,300,000 ما بعد ذلك  
 ───────── ───────── 

 212,772,000 332,633,336 
 ═══════ ═══════ 
 

 مخصص تكلفة إغالق المناجم    -16
 م 2021 م 2022 
   

 30,012,302 34,448,813 في بداية السنة 
 3,492,524 ( 5,506,382) )تعديالت( / إضافات للسنة 
 943,987 1,537,591 عكس الخصم خالل السنة 

 ─────── ─────── 
 34,448,813 30,480,022 في نهاية السنة 

 ═══════ ═══════ 
 

 منافع الموظفين  - 17
 

 وصف عام للبرنامج 
فيما يلي   لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية.تدير الشركة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير ممول )"البرنامج"( وفقاً  

 الحركة في برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير ممول للسنة المنتهية: 
 م 2021  م 2022 
    

 6,902,591  9,399,663 الرصيد في بداية السنة 
    

    مدرج في قائمة الربح أو الخسارة 

 2,412,751  3,720,890 تكلفة خدمة حالية 
 173,546  288,625 تكلفة فائدة 

 4,009,515  2,586,297 
    ُمتضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر

 860,719  ( 1,382,493) )مكسب( / خسارة اكتوارية 
    

 ( 949,944)  ( 1,037,776) منافع مدفوعة 
 ────────  ──────── 

 9,399,663  10,988,909 الرصيد في نهاية السنة 
 ════════  ════════ 

 

 االفتراضات االكتوارية 
 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المطبقة في تاريخ التقرير المالي: 

 

 م 2021 م 2022 
   

 ٪ 3.25 % 4.20 معدل الخصم 
 ٪ 3.00 % 4.20 المتوقع لزيادة الرواتب: /ةمعدل زيادة الرواتب المستقبلي 

 حسب العمر  حسب العمر  معدل الوفيات 
 العمر والخدمة  العمر والخدمة  حركة الموظفين/ معدالت االنسحاب 

 

  



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 منافع الموظفين )تتمة(    -17
 

 فيما يلي تحاليل الحساسية الكمية لالفتراضات الرئيسية: 
 م 2021 م 2022 

   معدل الخصم: 
 ( 830,082) ( 651,281) ٪1الزيادة بواقع +

 970,335 729,775 ٪ 1-بنسبة النقص 
   معدل الزيادة في الرواتب 

 865,298 614,644 ٪1الزيادة بواقع +
 ( 757,784) ( 560,741) ٪ 1-النقص بنسبة 

 
للتغيرات   نتيجة  المحددة  الموظفين  منافع  التزام  على  التأثير  استقراء  طريقة  إلى  استناداً  أعاله  الحساسية  تحاليل  تحديد  في  تم  المعقولة 

تستند تحاليل الحساسية إلى تغير في االفتراض الجوهري والمحافظة   االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة اعداد التقرير المالي.
ألنه من غير    قد ال تكون تحاليل الحساسية ممثلة للتغير الفعلي في التزام منافع الموظفين نظراً  على إبقاء جميع االفتراضات االخرى ثابتة. 

 المحتمل بان التغيرات في االفتراضات ستحدث بمعزل عن بعضها البعض. 
 

 سنوات(.  9.5م: 2021سنوات ) 6.5فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة هي 
 

 فيما يلي تفاصيل )المكسب( / الخسارة االكتوارية: 

 فيما يلي المدفوعات المتوقعة لبرنامج المنافع المحددة في السنوات المستقبلية:
 

 
 تجارية الدائنة ال ذمم ال   -18

لالطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالجهات ذات العالقة،   يوماً.   60ال يترتب على الذمم الدائنة التجارية فائدة ويتم تسويتها عادة خالل  
 دى الشركة. ( لمزيد من المعلومات حول آلية إدارة مخاطر السيولة ل30الرجاء الرجوع إلى اإليضاح ) (. 28يرجى الرجوع إلى اإليضاح )

 
 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات غير مالية أخرى ال  - 19

 
  

 م 2021 م 2022 
   

 389,277 ( 802,313) االفتراضات الديموغرافية 
 471,442 ( 630,151) تعديالت الخبرة 

 -       49,971 التغير في االفتراضات المالية 
 ──────── ──────── 

 (1,382,493 ) 860,719 
 ════════ ════════ 

 م 2021 م 2022 
   

 908,429 1,661,829 شهراً التالية )فترة التقرير المالي السنوي التالية(  12خالل 
 2,550,820 4,906,357 سنوات  5و 1ما بين 

 9,782,665 8,189,196 سنوات  5أكثر من 
 ──────── ──────── 

 13,241,914 14,757,382 مجموع الدفعات المتوقعة 
 ════════ ════════ 

 م 2021 م 2022 
   

 22,836,795 19,531,740 مصروفات مستحقة الدفع 
 8,459,713 9,276,331 وغيرها  اإلجازاتمستحقات 

 2,628,130 -       أخرى 
 ──────── ──────── 

 28,808,071 33,924,638 
 ════════ ════════ 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 

 

 

   40 
 

 الزكاة وضريبة الدخل    -20
 

 الزكاة  20-1
 

 مخصص محمل للسنة 
 م 2021 م 2022 
   

 12,405,653 16,051,342 زكاة متعلقة بالسنة الحالية 
 ( 3,560,822) ( 4,669,413) السابقة  متعلقة بالسنواتزكاة 

 ───────── ───────── 

 11,381,929 8,844,831 
 ═════════ ═════════ 

 يستند مخصص للزكاة إلى ما يلي: 
 م 2021 م 2022 
   

 804,696,405 1,105,281,591 حقوق الملكية 
 31,758,131 50,878,520 مخصصات أول المدة وتسويات أخرى 

 (521,596,385) ( 589,712,197) طويلة األجل )بعد خصم التمويل المتعلق بها(   صول القيمة الدفترية أل
 ───────── ───────── 

 566,447,914 314,858,151 
 171,584,236 144,047,531 دخل السنة الخاضع للزكاة 

 ───────── ───────── 

 486,442,387 710,495,445 وعاء الزكاة 
 ═════════ ═════════ 

 الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة
 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كما يلي: 

 م 2021 م 2022 
   

 2,307,918 8,844,831 الرصيد في بداية السنة 
 8,844,831 11,381,929 صافي المحمل للسنة 

 ( 2,307,918) ( 4,175,418) خالل السنة   تمت مدفوعات 
 ───────── ───────── 

 8,844,831 16,051,342 الرصيد في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 ضريبة الدخل    20-2

 ديسمبر كما يلي:  31المكونات الرئيسية لضريبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في يمكن تفصيل 
 

 م 2021 م 2022 
   : مدرج في قائمة الربح أو الخسارة 

 13,803,562 2,469,981 مصروف ضريبة الدخل للسنة 
لة محملة / )دائنة( خالل السنة   (16,780,623) 2,426,519 ضريبة مؤجَّ

 ────────── ────────── 

 4,896,500 (2,977,061 ) 
 ══════════ ══════════ 

   مدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر
 (45,980) 87,271 ةاكتواري  بخسارةضريبة مؤجلة تتعلق 

 ══════════ ══════════ 

 
  



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(   - 20
 

 ضريبة الدخل )تتمة(    20-2
 

 تسوية مصروف الضريبة والربح المحاسبي للسنة المنتهية: 
 م 2021 م 2022 
   

 203,132,539 142,609,575 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 ────────── ────────── 

 40,626,508 28,521,915 المملكة العربية السعودية المطبقة في  ٪20مصروف ضريبة الدخل على أساس نسبة 
   

 تعديالت للمبالغ غير القابلة للخصم / )الخاضعة للضريبة( في احتساب الدخل الخاضع  
 للضريبة:        

  

 (29,775,168) ( 24,377,681) (٪72.65م: 2021) ٪85.47نسبة مساهمة سعودية غير خاضعة للضريبة 
 (13,828,401) 752,266 أخرى 

 ───────── ───────── 

 ( 2,977,061) 4,896,500 دائن( ٪1,47م: 2021) مدين ٪3,43معدل الضريبة الفع ال بنسبة 
 ═════════ ═════════ 

 ٪ 27.35 % 14.53 حصة المساهم غير السعودي 
 ═════════ ═════════ 

 
 م 2021 م 2022 
   

 9,090,672 2,651,641 الحالية ضريبة الدخل المتعلقة بالسنة 
 4,712,890 ( 181,660) سابقة  ضريبة الدخل المتعلقة بسنة 

 ───────── ───────── 

 2,469,981 13,803,562 
 ══════════ ══════════ 

 كانت حركة مخصص ضريبة الدخل خالل السنة على النحو التالي: 
 م 2021 م 2022 
   

 5,109,868 6,293,684 في بداية السنة الرصيد 
 13,803,562 2,469,981 مخصص خالل السنة 

 (12,619,746) ( 10,587,401) خالل السنة   ات تمتمدفوع
 ───────── ───────── 

 6,293,684 ( 1,823,736) يد في نهاية السنة صالر
 ═════════ ═════════ 

 فيما يلي مكونات الضريبة المؤجلة: 
 م 2021 م 2022 
   

 29,315,715 28,468,630 خسائر ضريبة مرحلة 
 ( 1,566,334) ( 863,863) الفرق في المحاسبة والوعاء الضريبي للممتلكات واآلالت والمعدات 

 3,422,256 1,235,787 المخصصات 
 502,130 319,423 منافع الموظفين 

 ───────── ───────── 

 31,673,767 29,159,977 الضريبة المؤجلة  أصول صافي  
 ═════════ ═════════ 

 ديسمبر: 31الضريبة المؤجلة خالل السنة المنتهية في   أصولفيما يلي الحركة في 
 م 2021 م 2022 
   

 14,847,164 31,673,767 يناير 1كما في 
 16,780,623 ( 2,426,519) دائنة خالل السنة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارةالمؤجلة الضريبة ال

 45,980 ( 87,271) ضريبة مؤجلة مدرجة في الدخل الشامل اآلخر 
 ───────── ───────── 

 31,673,767 29,159,977 ديسمبر   31في كما 
 ═════════ ═════════ 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  - 20
 

 الوضع الزكوي 
 

 : وضريبة الدخل الربوط الزكوية  
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية   م.2012مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى    وضريبة الدخل أنهت الشركة وضعها الزكوي  

االقرارات الزكوية للسنوات من   م.2023ابريل    30م وحصلت على شهادة زكاة سارية المفعول حتى تاريخ  2021وضريبة الدخل لسنة  
 م حالياً قيد المراجعة لدى الهيئة. 2021م إلى 2013

 
 مخصص رسوم امتياز  - 21
 م 2021 م 2022 
   

 21,911,194 18,206,630 رسوم االمتياز المتعلقة بالسنة الحالية 
 ( 1,710,573) 5,982,320 رسوم االمتياز المتعلقة بسنة سابقة 

 ───────── ───────── 

 24,188,950 20,200,621 
 ══════════ ══════════ 

 
 م 2021 م 2022 
   
 8,756,154 20,200,621 يناير 1في 

 20,200,621 24,188,950 المخصص خالل السنة 

 ( 8,756,154) ( 38,845,491) مدفوع خالل السنة 
 ───────── ───────── 

 20,200,621 5,544,080 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 
 التكاليف المباشرة في قائمة الربح أو الخسارة. تظهر رسوم االمتياز كجزء من 

  



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 صافي بال اإليرادات،   - 22
 م 2021 م 2022 
   

   إيرادات من العقود مع العمالء: 
 239,844,681 187,036,042 ُمركَّزات النحاس 
 205,655,604 188,072,494 ُمركَّزات الزنك
 155,295,314 214,969,860 معادن نفيسة

 ───────── ───────── 

 590,078,396 600,795,599 
 (14,142,281) ( 7,309,693) الحركة في تعديالت التسعير المؤقتة خالل السنة 

 ───────── ───────── 

 582,768,703 586,653,318 
 ═════════ ═════════ 

 بيع وتسويق  مصروفات  - 23
 م 2021 م 2022 
   
 22,257,669 21,370,875 نقل

 6,383,827 3,454,115 اعالنات وحمالت ترويج 
 ───────── ───────── 

 24,824,990 28,641,496 
 ═════════ ═════════ 

 عمومية وإدارية  مصروفات  - 24
 م 2021 م 2022 
   

 12,316,809 14,829,214 تكاليف موظفين 
 3,201,912 4,819,650 أجور ومكافآت لإلدارة 

 4,714,326 10,273,233 أتعاب مهنية
 2,208,538 2,935,804 أجهزة حاسب آلي ومستلزمات مكتبية

 -       6,730,631 مصروفات تعويضات على أساس األسهم
 ───────── ───────── 

 39,588,532 22,441,585 
 ═════════ ═════════ 

 تمويل التكاليف   .25
 م 2021 م 2022 
   

 12,166,588 10,294,605 بنكية ورسوم تكلفة تمويل متعلقة بقروض 
 436,395 210,301 تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

 943,987 1,537,591 عكس قيد تكلفة إغالق منجم 
 ───────── ───────── 

 12,042,497 13,546,970 
 ═════════ ═════════ 

 ربحية السهم   - 26
ائمة  احتساب الربحية االساسية للسهم بقسمة الربح للسنة العائد لحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القيتم  

وكذلك لم يتم عرض ربحية السهم المستقلة من العمليات المستمرة بسبب عدم   ال ينطبق على الشركة الربحية المخفضة للسهم. خالل السنة.
 د عمليات متوقفة خالل السنة. وجو

 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 
 م 2021 م 2022 
   

 197,264,769 126,331,146 ربح للسنة ال صافي 
 ═════════ ═════════ 

 54,870,015 62,405,767 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 ═════════ ═════════ 

 3.60 2.02 والمخفضة األساسية  -خسارة السهم  
 ═════════ ═════════ 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 التقارير القطاعية    -27
إن القطاع التشغيلي هو مجموعة   يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي. 

 والعمليات التي:   صولمن األ
 
 . تعمل في أنشطة تدر إيرادات (1
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر تقييم األداء. (2
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3
 

ألنواع األنشطة  ألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات عمل وفقاً   المملكة العربية السعودية.   - تتم جميع عمليات الشركة في نجران  
 الرئيسية ولديها قطاعين يتم رفع التقارير بشأنها على النحو التالي: 

 

يمثل قطاع منجم المصانع استخراج وانتاج المعادن األساسية مثل مكثفات النحاس والزنك والمنتجات المزدوجة مثل المعادن الثمينة مثل   •
 سبائك الذهب والفضة. 

 

 وانتاج المعدان الثمينة مثل سبائك الذهب والفضة. و  استخراج قيانيمثل قطاع منجم جبل  •
 

 إن عرض معلومات الشركة ال يمثل قطاعات التشغيل.  الشركة مسئولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما في ذلك تمويل المشاريع. •
 

اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج العمليات لوحدات  يقوم مسؤول   لم يتم تجميع قطاعات التشغيل لتكوين قطاعات التشغيل المفصح عنها أعاله.
يتم تقييم أداء   األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد وتقييم األداء وتعتبر على أنها الجهة الرئيسية التخاذ القرار. 

مع ذلك، تتم إدارة   أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية.   القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح 
 أنشطة االستغالل والزكاة وضريبة الدخل على نطاق الشركة وتوزيعها على القطاعات التشغيلية. 

 
 

  



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 التقارير القطاعية )تتمة(   - 27
 

 المجموع  الشركة  منجم جبل قيان  منجم المصانع  
     م: 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

     إيرادات 

 590,078,396 -     171,433,763 418,644,633 عمالء خارجيين
 ( 7,309,693) -     3,562,483 (10,872,176) الحركة في التسعير المؤقت  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 582,768,703 -     174,996,246 407,772,457 إيرادات، بالصافي 
 (374,408,470) (24,188,949) (96,591,083) (253,628,438) تكاليف مباشرة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 208,360,233 (24,188,949) 78,405,163 154,144,019 الربح  جمالي إ

 (24,824,990) -     -     (24,824,990) مصاريف البيع والتوزيع 
 ( 39,588,532) (39,588,532) -     -     المصاريف العمومية واالدارية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 143,946,711 (63,777,481) 78,405,163 129,319,029 الربح التشغيلي 
 ( 12,042,497) -     ( 5,158,967) ( 6,883,530) تكاليف تمويل
 10,705,361 10,705,361 -     -     ايرادات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 142,609,575 (53,072,120) 73,246,196 122,435,499 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 16,278,429) (16,278,429) -     -     زكاة وضريبة دخل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 126,331,146 (69,350,549) 73,246,196 122,435,499 صافي ربح الفترة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     م:2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

     إيرادات 

 600,795,599 -     109,883,986 490,911,613 عمالء خارجيين
 (14,142,281) -     920,316 (15,062,597) الحركة في التسعير المؤقت  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 586,653,318 -     110,804,302 475,849,016 إيرادات، بالصافي 
 (318,955,821) (20,200,621) (62,255,204) (236,499,996) تكاليف مباشرة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 267,697,497 (20,200,621) 48,549,098 239,349,020 إجمالي الربح 

 (28,641,496) -     -     (28,641,496) مصاريف البيع والتوزيع 
 (22,441,585) (22,441,585) -     -     المصاريف العمومية واالدارية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 216,614,416 (42,642,206) 48,549,098 210,707,524 الربح التشغيلي 
 (13,546,970) -     ( 4,462,796) ( 9,084,174) تكاليف تمويل
 65,093 65,093 -     -     ايرادات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 203,132,539 (42,577,113) 44,086,302 201,623,350 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 5,867,770) ( 5,867,770) -     -     زكاة وضريبة دخل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 197,264,769 (48,444,883) 44,086,302 201,623,350 صافي ربح الفترة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     م 2022ديسمبر    31كما في 
 1,547,870,546 631,876,396 225,448,349 690,545,801 موجودات القطاع 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 327,673,357 86,526,399 80,052,985 161,093,973 مطلوبات القطاع 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     م2021ديسمبر  31كما في 

 1,112,261,198 145,451,218 221,916,603 744,893,377 موجودات القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 463,825,120 96,715,454 94,984,728 272,124,938 مطلوبات القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها   - 28
 

فيما يلي بيان بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة   يتم اعتماد سياسة تسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة الشركة.الشركة.  تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي  
 الرئيسية خالل السنة: 

 
 المعامالت   طبيعة المعاملة   العالقة   الجهة ذات العالقة 

 م 2021 م 2022      
        

 3,100,085 1,712,396  مصروفات سفر   جهة أخرى ذات عالقة   الشركة التجارية العربية للسفريات 

 53,130 57,960  مصروفات مياه   جهة أخرى ذات عالقة   شركة مياه نجران الصحية المحدودة
 

 فيما يلي تفاصيل أرصدة الجهة ذات العالقة مستحقة الدفع في نهاية السنة: 
 م 2021 م 2022 

   مبلغ مستحق إلى جهة ذات عالقة 
   

 ( 593,846) ( 2,810) الشركة التجارية العربية للسفريات 
 ════════ ════════ 
 

 تعويضات اإلدارة العليا 
 اإلدارة: فيما يلي تعويضات كبار موظفي 

 
 م 2021 م 2022 
   

 9,780,764 9,792,258 رواتب ومنافع أخرى 
 744,619 567,610 منافع نهاية الخدمة 

 ───────── ───────── 

 10,359,868 10,525,383 
 ════════ ════════ 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 واالرتباطات الطارئة االلتزامات     -29
 
 طارئة الرتباطات الا

 مليون لاير سعودي( متعلق بمخصص إغالق مناجم.  44,4م: 2021م )2022ديسمبر  31ال يوجد لدى الشركة ضمان بنكي كما في 
 

 االلتزامات 
 مليون لاير سعودي(.  100.4م: 2021مليون لاير سعودي ) 369م، لدى الشركة التزامات مستقبلية بمبلغ 2022ديسمبر  31في 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالية  - 30

الغرض الرئيسي للمطلوبات المالية هذه   إيجار، وذمم دائنة تجارية.عقود  تتكون المطلوبات المالية الرئيسية من قروض وسلف والتزامات  
المالية للشركة ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى ونقد وما في    صول تتضمن األ  هو تمويل عمليات الشركة وتقديم ضمانات لدعم عملياتها.

 حكمه. 
 

أنشطة الشركة تعرضها إلى العديد من المخاطر المالية والمتمثلة في مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر العملة،  
الشركة الكلي على دعم إدارة السيولة وكذلك مراقبة العديد من    يركز برنامج إدارة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 متغيرات السوق ذات الصلة والسعي المستمر لتقليل التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة. 
 

 مخاطر السوق 
تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيُّرات في معدالت  تمثل مخاطر السوق مخاطر التقلبات التي قد تطرأ على القيمة العادلة لألداة المالية أو  

ت السوق  أرباح السوق أو أسعار السوق لألوراق المالية نتيجة للتغيُّر في التصنيف االئتماني للجهة الُمصدرة أو األداة أو التغيُّر في معنويا
 وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق. 

 
 مخاطر أسعار العمولة 

 . مخاطر أسعار العمولة هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب سعر العمولة السائد على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة 
ض لها الشركة بصفٍة رئيسٍة من قروضها ذات األسعار العمولة العائمة وتخضع   إلعادة التسعير  وتنشأ مخاطر أسعار العمولة التي تتعرَّ

 وتراقب الشركة التقلبات التي تطرأ على أسعار العمولة.  بصورة منتظمة. 
 

 حساسية أسعار العمولة 
ومع بقاء   يبين الجدول التالي حساسية الشركة تجاه التقلبات المحتملة المعقولة في أسعار عموالت لهذا الجزء المتأثر من القروض والسلف.

م هو كما  2021م و2022ديسمبر    31األخرى ثابتة، فإن تأثير ربح الشركة قبل الزكاة والضريبة للسنتين المنتهيتين في  كافة المتغيرات  
 يلي:

   
زيادة / نقص في نقاط  

 االساس 
التأثير على الربح قبل  

 الزكاة والضريبة 
     

 ( 2,076,202) 100+   م 2022
   -100 2,076,202 
     

 ( 3,291,311) 100+   م 2021
   -100 3,291,311 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 
وتجري   مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبية.

 الشركة معامالتها الرئيسة باللاير السعودي والدوالر األمريكي. 
 

األصول  وتعتقد   معظم  نظًرا ألنَّ  األجنبي ضئيلة  الصرف  أسعار  في  التقلبات  نتيجة  الجوهرية  الخسائر  الناشئة عن  المخاطر  أنَّ  اإلدارة 
والمطلوبات النقدية باللاير السعودي أو بعمالت ثابت سعر صرفها مقابل اللاير السعودي، ومن ثمَّ فال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت  

 األجنبية. 
 

 أسعار البضاعة  مخاطر
ض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السلع السائدة في السوق على تشكيلة المنتجات المعدنية التي تنتجها، وهي تتمثل بصفٍة رئيس ٍة  تتعرَّ

وتعتبر أسعار النحاس والزنك والفضة والذهب في السوق هي المحركات   األسواق العالمية. في النحاس والزنك والفضة والذهب التي تبيعها في  
ض   على تحقيق التدفقات النقدية.   الشركة الرئيسة لقدرة   ط لمساهميها من مخاطر التعرُّ ط له بأن تتحو  وغالبًا ما تُعد الشركة منِتًجا غير متحوَّ

وتعتمد الحساسية على افترض حركة أسعار النحاس والزنك والفضة   والذهب.   والفضة،  والزنك،  النحاس،للتغيرات في أسعار السوق من  
، مع بقاء كافة المتغي ِرات األخرى ثابتة. ٪10والذهب بنسبة 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  - 30
 

 مخاطر أسعار البضاعة )تتمة( 
 

 

التأثير على الربح قبل  
 الضريبة للسنة المنتهية  

 م 2022ديسمبر    31في 
 زيادة / )نقص( 

التأثير على الربح قبل  
الضريبة للسنة المنتهية في  

 م2021ديسمبر  31
 زيادة / )نقص( 

   
   زيادة / )نقص( في سعر النحاس 

+10٪ 18,765,639 23,079,903 
-10٪ (18,765,639 ) (23,079,903) 

   زيادة / )نقص( في سعر الزنك 
+10٪ 17,489,060 19,780,790 
-10٪ (17,489,060 ) (19,780,790) 

   زيادة / )نقص( في سعر الذهب 
+10٪ 21,447,714 15,326,593 
-10٪ (21,447,714 ) (15,326,593) 

   زيادة / )نقص( في سعر الفضة 
+10٪ 574,458 478,045 
-10٪ (574,458 ) (478,045 ) 
 

 مخاطر االئتمان 
 مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.

أنشطتها االستثمارية ومعامالت تحويل  الشركة معرضة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بالدرجة األولى الذمم المدينة التجارية( ومن  
 العمالت األجنبية واألدوات المالية االخرى. 

 
 تجارية المدينة الذمم ال

 مان.يتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل الشركة الخاضعة إلى سياسة الشركة الثابتة واإلجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة مخاطر االئت 
لدى الشركة حاليا عميلين فقط يمثال  الحسابات التجارية المدينة غير الُمسدَّدة، وتَُرفع أي مخاوف ائتمانية إلى اإلدارة العليا.وتُراقَب دوريًا  

  تُظهر الحسابات التجارية المدينة بالصافي بعد حسم االنخفاض في القيمة بناًء على نموذج الخسارة االئتمانية المتوقَّعة  إجمالي مبيعات الشركة.
 (. 9حسبما يستلزمه المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
تعكس   المالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.   التقريريتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد  

إعداد التقرير  علومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ  عملية االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمطلوبات والم
وعموماً يتم شطب الذمم المدينة التجارية إذا تجاوزت   عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية. المالي  

كان من المتوقع ان تكون تكلفة هذا النشاط أعلى من فائدة القيام  موعد استحقاقها ألكثر من سنة واحدة وهي ال تخضع إلى نشاط التطبيق إذا 
وتعتبر خطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان، إن وجدت، جزًء ال يتجزأ من الذمم   الشركة ال تحتفظ بأية ضمانات. بذلك.

 المدينة التجارية وتُؤخذ في االعتبار عند احتساب االنخفاض في القيمة. 
 

 األدوات المالية والتأمينات النقدية 
وال تُستثمر األموال الفائضة إال لدى بنوك   تتم إدارة مخاطر االئتمان من االرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية طبقاً لسياسة الشركة.

 تجارية ذات تصنيفات ائتمانية قوية. 
 

  31في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما في    إن أقصى تعرض قد يواجه الشركة من مخاطر االئتمان هو النقد وما 
 م وهو ما يعادل القيم الدفترية المعنية. 2021م و2022ديسمبر 

 
 مخاطر السيولة 

مخاطر السيولة قد   التزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة  
تتم إدارة مخاطر السيولة على أساس منتظم عن طريق التأكد   تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.
على سبيل المثال، قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة عن   لية.من توفر أموال كافية من خالل التسهيالت االئتمانية لمقابلة اية التزامات مستقب 

فيما يلي تحليل مواعيد   السائلة.   صولشروط سداد المطلوبات المالية، مصادر القروض او االعتماد على سوق معين التي فيها تتحقق األ 
للشركة. المالية  للمطلوبات  المخصومة  التعاقدية غير  ب  االستحقاق  تحتفظ  ال  السيولة.  أصولالشركة  إلدارة مخاطر  هذه   مالية  فإن  ولهذا 

المخاطر لم يتم أخذها باالعتبار عند تحليل االستحقاق. 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  - 30
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 
 التعاقدية غير المخصومة: يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على أساس الدفعات 

 
 

 م 2022
 

 خالل سنة واحدة 
 
 سنوات   5إلى   1

 سنوات  5أكثر من 
 

 المجموع 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     
 212,772,000 -       111,624,000 101,148,000 قروض وسلف 

 3,448,291 -       2,308,185 1,140,106 التزامات عقود ايجار 
 26,957,734 -       -       26,957,734 ذمم دائنة تجارية 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 129,245,840 113,932,185       - 243,178,025 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 م 2021
 

 خالل سنة واحدة 
 
 سنوات   5إلى  1

 سنوات  5أكثر من 
 

 المجموع 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 332,633,336 15,800,000 208,166,668 108,666,668 قروض وسلف 
 3,751,855 -       1,644,182 2,107,673 التزامات عقود ايجار 

 18,052,017 -       -       18,052,017 ذمم دائنة تجارية 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 128,826,358 209,810,850 15,800,000 354,437,208 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 إدارة رأس المال   - 31

األسهم  لغرض إدارة رأسمال الشركة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة على حملة  
 الغرض الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم قيمة المساهم. في الشركة.

 
 تدير الشركة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه، وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية.

عات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهم أو إصدار  وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل توزي 
 تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الحركة والذي يمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً الدين. أسهم جديدة.

 ت عقود اإليجار ضمن الدين. تتضمن الشركة الجزء المتداول والجزء غير المتداول للسلف والتزاما
 

 م 2021 م 2022 
   

 332,660,853 210,666,935 التزامات عقود اإليجار والقروض والسلف )بما في ذلك الجزء المتداول(  -الدين 
 648,436,078 1,220,197,189 حقوق الملكية 

 ───────── ───────── 

 981,096,931 1,430,864,124 رأس المال والدين 
 ───────── ───────── 

 ٪ 33.91 % 14.72 معدل الحركة 
 ═════════ ═════════ 

 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 والمطلوبات   لموجوداتالقيمة العادلة ل   -32
إرادتهما في معاملة تتم على أساس نظامي ما  القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما بين طرفين بمعرفتهما وملء  

 يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:  بين أطراف السوق الرئيسية في تاريخ القياس.
 

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 في ظل غياب السوق الرئيسية.  من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام  •
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها. 
 

ض  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افترا
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف   ا يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. أن أطراف السوق يعملون بم

المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في  
 ثلى.السوق سيقوم باستخدامه بالطريقة الم

 
للمالحظة  تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة  

 وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة    صولتصنف كافة األ 
 العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

 أو مطلوبات مماثلة.  صولشطة أل األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق ن  :1المستوى  •

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  - الهامة لقياس القيمة العادلة  - طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   :2المستوى  •

 غير قابلة للمالحظة.  - الهامة لقياس القيمة العادلة  - طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   :3المستوى  •
 

أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي    صول تخدمة لقياس القيمة العادلة لألوفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المس
ت  لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس مدخال

 كل. المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ك
 

م  2021م و2022خالل السنة المنتهية في   من أساليب التقييم في كلتا السنتين.  1جميع األدوات المالية مقاسة بالقيمة العادلة باستخدام المستوى  
 لم تكن هناك حركات بين المستويات. 

 
والمطلوبات المتداولة األخرى، تقارب قيمها الدفترية بصورة كبيرة  التجارية  الدائنة  قامت اإلدارة بتقييم أن كل من النقد وما في حكمه والذمم  
 بسبب آجال االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. 

 
كما    القيم العادلة لقروض وسلف الشركة المحددة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الخصم تعكس معدل االقتراض 

ض والسلف بشكل جوهري عن قيمها  وم، لم تختلف القيمة الدفترية للقر 2021م و2022ديسمبر    31كما في   المالي.التقرير  في نهاية فترة  
العادلة المحسوبة. 



 للتعدين )شركة مساهمة سعودية( شركة المصانع الكبرى 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م2022ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية  - 33
 

 األنشطة التمويلية: فيما يلي تسوية التغيرات في المطلوبات الناشئة من 
  

 يناير  1
 م 2022

 
 تدفقات نقدية  إضافات 

 
 أخرى

ديسمبر   31
  م 2022

     
 3,046,730 210,301 ( 3,313,438) 2,620,097 3,529,770 التزامات عقود اإليجار 

 207,620,205 9,398,928 ( 130,909,806) -       329,131,083 قروض وسلف 
 ──────── ──────── ────────── ─────── ──────── 

من األنشطة   المطلوباتمجموع 
 التمويلية

 
332,660,853 

 
2,620,097 

 
(134,223,244 ) 

 
9,609,229 

 
210,666,935 

 ════════ ════════ ══════════ ═══════ ════════ 

  
 يناير  1

 م 2021
 

 تدفقات نقدية  إضافات 
 

 أخرى 
 ديسمبر 31
  م2021 

     
 3,529,770 436,395 ( 3,324,485) 362,550 6,055,310 اإليجار التزامات عقود 
 329,131,083 11,543,699 (92,890,487) 17,360,000 393,117,871 قروض وسلف 

 ──────── ──────── ───────── ─────── ──────── 

من األنشطة   المطلوباتمجموع 
 332,660,853 11,980,094 (96,214,972) 17,722,550 399,173,181 التمويلية

 ════════ ════════ ═════════ ═══════ ════════ 

 
تص نف الشركة الفائدة المدفوعة كتدفقات نقدية من   يتضمن بند "أخرى" تأثير رسوم تمويل على عكس قيد قروض والتزامات عقود اإليجار. 

 األنشطة التشغيلية. 
 

 األحداث الالحقة  - 34
م والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز  2022ديسمبر    31اإلدارة أنه ال توجد أحداث الحقة جوهرية منذ السنة المنتهية في  في رأي  

 المالي للشركة كما هو مبين في هذه القوائم المالية. 
 

 الموافقة على القوائم المالية     -35
 م(. 2023مارس  14هـ )الموافق 1444شعبان  22دارة بتاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإل تتم
 


