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 معلومات عامة -1

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

(. يبلغ رأس مال 2001فبراير  4هـ )الموافق 1421ذي القعدة  10بتاريخ  1010164391تجاري رقم ال ، بموجب السجل(1997مارس  23)الموافق 
رياالت سعودية  10ة قدرها إسمي، بقيمة أسهم عادية 1.168.478.261 إلىلاير سعودي، مقسم  11.684.782.610الشركة المصرح به والمصدر 

 (. 32للسهم الواحد )إيضاح 

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

 البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منها، 

  والمنتجات المصاحبة لها ومشتقاتهاالمنتجات الهيدروكربونية، 

 .النشاطات التي تتعلق بكل مراحل صناعة الزيت والصناعات المرتبطة بها أو المكملة لها 

والغزالة  والزبيرة والخبراءوالجالميد والدويحي وق ــتمارس المجموعة أنشطة التعدين الرئيسية في مناجم مهد الذهب وبلغة واألمار والصخيبرات والس
 زايت.يوالكاولين والمغن الدرجةالبوكسايت منخفض  إلىعيثة. تقوم المجموعة حاليا  بالتعدين عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكسايت باإلضافة والب

 هيكل المجموعة -2

 جميعها تأسست في المملكة العربية السعودية:و، أدناهمشتركة المذكورة مشاريع ولدى الشركة، شركات تابعة 

 الفعلية كما في نسبة الملكية  

 ديسمبر 31 يونيو 30 يونيو 30  

 2018 2018 2019  نوع الشركة  الشركات التابعة

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

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

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

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

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

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

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

 ٪70 ٪70 ٪70 شركة ذات مسؤولية محدودة )إم بي سي( شركة معادن للفوسفات

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

 
 المشاريع المشتركة

 ٪50 ٪50 ٪50 شركة ذات مسؤولية محدودة م بي سي سي(إشركة معادن باريك للنحاس )

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

 .("معادن") السنة المالية للشركة األمنهاية  تطابقالمشتركة  المشاريعوالشركات التابعة  لجميعإن نهاية السنة المالية 

   ساسشركة معادن للذهب ومعادن األ 2-1
 تتمثل أهداف الشركة في:نشطتها الرئيسية فيها. تزاول أ، و1989أغسطس  9تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  

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

 ت تصاالنشاء وتشغيل وصيانة جميع المناجم والمباني والطرق السريعة وخطوط األنابيب ومعامل التكرير ومحطات المعالجة وأنظمة اإلإ
 .يجاراإل وداض عقمن المرافق الالزمة أو المالئمة ألغر ومحطات الطاقة وغيرها

 شركة معادن للبنية التحتية 2-2
 تتمثل أهداف الشركة في:الرئيسية فيها. أنشطتها تزاول و 2008أغسطس  18تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

  البنية التحتية لتطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية مشاريعإدارة، 

 .تقديم خدمات لمنطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين والمواقع الصناعية األخرى في المملكة العربية السعودية 
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  شركة المعادن الصناعية 2-3
 الشركة في:تتمثل أهداف نشطتها الرئيسية فيها. أتزاول و ،2009مارس  31تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 والتكرير ووالصهر  والتركيزوذلك عن طريق الحفر والتعدين  القائمة المستأجرة التعدينية طقاالمعادن الصناعية الموجودة ضمن المن إستغالل 

 مكّررة.الية أو صلتصدير وبيع هذه المعادن بحالتها األ، تكرير، إستخراج 

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

2017. 

 شركة معادن للتسويق والتوزيع 2-4
شركة معادن للتسويق والتوزيع ستكون وسيلة  تزاول أنشطتها الرئيسية فيها.، و2019 فبراير 13تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 لشركة معادن لبناء أعمال توزيع األسمدة في أهم أسواق األسمدة العالمية.

، وهي ("ميريديان")٪ من مجموعة ميريديان 85، لإلستحواذ على نسبة 2019أبريل  18كما وقعت شركة معادن للتسويق والتوزيع إتفاقية بتاريخ 
شبكة من الشركة الرائدة في توزيع األسمدة والعاملة في شرق أفريقيا. تبيع ميريديان بالفعل مايقارب نصف مليون طن من األسمدة سنويا  من خالل 

الصفقة لموافقة مالوي، زيمبابوي، زامبيا وموزمبيق. تخضع  عبرالمرافق والتي تشمل تحبيب األسمدة ومصانع الخلط، والمستودعات ومرافق الموانئ 
 .2019لجنة المنافسة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والتي من المتوقع أن تكون في الربع الثالث من عام 

 شركة معادن للدرفلة 2-5
ملكيتها كما  كانت 2019يونيو  26حتى تاريخ وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها. و ،2010أكتوبر  10الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  تأسست
 يلي:

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

  كوربوريشن٪ ، شريك أجنبي، شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا 25.1ي( بنسبة آ آرس إ هيإل. )إس.إالسعودية  إنفرثيونس رولنجشركة ألكوا 
  .(1-35)إيضاح  الموحدة األولية ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية

 ، على الرغم من ذلك، اليزال مشروع صفائح السيارات في مرحلة التطوير.2018 ديسمبر 9أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتاريخ 

 شركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل.ل األصول" بين شركة معادن وشركة معادن للدرفلة و، تم توقيع "إتفاقية تحوي2019يونيو  26بتاريخ 
ال المساهم به ليتم بموجبها تحويل ملكية مشروع صفائح السيارات إلى شركة معادن للدرفلة بالقيمة الدفترية للموجودات ونظرا  لذلك، تم زيادة رأس الم

 (.36في شركة معادن للدرفلة )إيضاح  ج إنفرثيونس السعودية إس.إل.شركة ألكوا رولنلشركة معادن و

 :إنتاجالشركة في  تمثل أهداف

 ،مسطحات تصنيع المعلبات 

  المعلبات.أغطية 

   صفائح السيارات المعالجة وغير المعالجة حراريا 
إتفاقية لتحويل األسهم، حيث قامت  السعودية إس.إل.شركة ألكوا رولنج إنفرثيونس ، وقعت شركة معادن و2019يونيو  26عالوة على ذلك، بتاريخ 

من رأسمال شركة معادن للدرفلة إلى شركة معادن )إيضاح  ٪25.1بتحويل حصة الشركة والتي تمثل  ل.إس.إالسعودية  إنفرثيونس رولنجشركة ألكوا 
35-3.) 

   لومنيومشركة معادن لأل 2-6
 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. أتزاول و 2010أكتوبر  10بتاريخ تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية 

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

  كوربوريشن٪، شريك أجنبي، شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا 25.1ي( بنسبة آس إس إ هيإل. )إس.إالسعودية  نفرثيونسإشركة ألكوا سملتينج 
 . (1-35)إيضاح  الموحدة األوليةالقوائم المالية ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 

 :األوليةمنيوم ومنتجات األل إنتاجتمثل أهداف الشركة في ت

 سبائك، 

 أعمدة، 

 و ألواح 

 مسطحات. 

 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 2-7
 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. تزاول أو 2011يناير  22الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  تأسست

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

  شركة ألومينا 40و كوربوريشن٪ لشركة ألكوا 60وهي مملوكة بنسبة  ٪ ، شريك أجنبي،25.1وا"( بنسبة آوا السعودية المحدودة )"آشركة ٪
 . (1-35)إيضاح  الموحدة األوليةالقوائم المالية المحدودة، طرف ليس ذي عالقة ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 

 الشركة في: وتتمثل أهداف

 ،إستغالل إحتياطيات البوكسايت الموجودة في البعيثة 

 البوكسايت تكريرو إنتاج، 

 األلومينا إنتاج. 
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 شركة معادن للفوسفات 2-8
 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. تزاول أو 2008يناير  1تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 70ة السعودية )"معادن"( بنسبة شركة التعدين العربي٪، 

 األوليةالقوائم المالية ٪ ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 30ية )"سابك"( بنسبة ساسالشركة السعودية للصناعات األ 
 . (1-35)إيضاح  الموحدة

 وتتمثل أهداف الشركة في:

 يات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجالميدإحتياط إستغالل، 

 في مرافق المعالجة في رأس الخير الفوسفاتية األسمدة لتصنيعالغاز الطبيعي المحلي ومصادر الكبريت  إستخدام، 

 ويتم تصدير أي فائض من األمونيا أو بيعها محليا   األسمدة نتاجإل لقيماألمونيا كمواد خام  إنتاج. 

 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 2-9
 وتعود ملكيتها كما يلي: .الرئيسية فيهانشطتها تزاول أو 2014 يناير 27لعربية السعودية بتاريخ الشركة في المملكة ا تأسست

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

  شريك أجنبي، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هولندا ومملوكة بالكامل لشركة موزاييك 25شركة موزاييك للفوسفات بي في. بنسبة ،٪
 ،(1-35)إيضاح  الموحدة األولية القوائم المالية)"موزاييك "( ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 

 األولية القوائم المالية٪ ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه 15ية )"سابك"( بنسبة ساسألالشركة السعودية للصناعات ا 
 . (1-35)إيضاح  الموحدة

 :إنتاجتتمثل أهداف الشركة في 

  مونيومأحادي األفوسفات وثنائي فوسفات أسمدة، 

 األمونيا، 

  النقيحمض الفسفوريك، 

 حمض الفسفوريك، 

  الكبريتيكحمض، 

 كبريت البوتاس. 

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

 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 2-10
 وتعود ملكيتها كما يلي: .نشطتها الرئيسية فيهاتزاول أو 2011أغسطس  14تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 (3-2-22)إيضاح  ٪50ية السعودية )"معادن"( بنسبة شركة التعدين العرب، 

  50شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة.٪ 

 األولية القوائم الماليةطريقة حقوق الملكية في هذه  إستخدامب مشترك مشروعفي  إستثمارك ويتم المحاسبة عنه مشترك مشروعإن شركة سامابكو هي 
 .الموحدة

 :إنتاجتتمثل أهداف الشركة في 

 الصودا الكاوية المركزة، 

 الكلورين، 

 ثاني كلوريد اإليثلين. 

  :توريدو إنتاجتشمل نشاطات الشركة 

 المتبقية في سوق الجملة المنتجة ا وبيع الكمية نيواأللوما لشركة معادن للبوكسايت نياأللوم مصفاة إلى )سي سي إس( الصودا الكاوية المركزة
 ،والتجزئة

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

 شركة معادن باريك للنحاس 2-11
 يلي: وتعود ملكيتها كما .نشطتها الرئيسية فيهاتزاول أو 2014نوفمبر  2تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 (3-1-22)إيضاح  ٪50ية السعودية )"معادن"( بنسبة شركة التعدين العرب، 

 شريك أجنبي ،٪50المحدودة )"باريك"( بنسبة بي تي واي سط شركة باريك الشرق األو. 

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

 .النحاس والمنتجات الصناعية المصاحبة ضمن منطقتها التعدينية المستأجرة القائمة بطريقة الحفر والتعدين والتركيزمركزات  إنتاجإن أهداف الشركة 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في للربع والستة القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 عداد اإل أساس -3
 لتزامبيان اإل

 : وفقا   القوائم المالية األولية الموحدةعدت أ  

 عن مجلس معايير المحاسبة الدولي ةالصادر للمعايير الدولية للتقرير المالي، 

  المعايير الدولية للتقرير تعد تقاريرها حسب  الشركات التيعلى  قابلة للتطبيق التقارير المالية اتاللجنة الدولية لتفسير عنالتفسيرات الصادرة
 .المالي

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

معيار المحاسبة الدولي قامت المجموعة بإعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية األولية الموحدة لتقاريرها المالية األولية، كما هو مسموح به بموجب 
"عرض القوائم  –( 1دولي )معيار المحاسبة ال. بناءا  عليه، تتطابق هذه القوائم المالية األولية الموحدة مع متطلبات "التقرير المالي األولي" –( 34)

 ، والمتعلقة بمجموعة كاملة من القوائم المالية.المالية"

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

 للمجموعة. التقارير إعداد باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها القوائم المالية األولية الموحدةتظهر هذه 

 الجديدةالمعايير الدولية للتقرير المالي  يقبسبب تطب يةسات المحاسبياالس يات فييرأثر التغ
 ، تم توضيح أثر تطبيق هذا المعيار أدناه:2019يناير  1طبقت المجموعة معيار محاسبي جديد لكل فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 

 "يجارعقود اإل" - (16لتقرير المالي رقم )ل الدولي معيارال

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

 :محل

  عقود اإليجار" 17معيار المحاسبة الدولي رقم"، 

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

  حوافزال – التشغيلياإليجار عقود " 15رقم  التفسيرات الدولية السابقةتفسير لجنة"، 

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

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

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

 ( الجديد16بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ثر التغيرات في السياسات المحاسبية، العرض واإلفصاحأ
 .2019يناير  1طبقت المجموعة هذا المعيار المحاسبي الجديد لكل فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 

تعديل أرقام المقارنة وإحتساب إلتزام عدم ( بإستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة، ونتج عنها 16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
)تاريخ التحول( كقيمة حالية لمبالغ اإليجارات المستحقة القائمة بموجب الفترة المتبقية من عقد اإليجار، مخصومة  2019يناير  1عقد اإليجار كما في 

إلتزام عقد اإليجارالمحسوب على هذا النحو هو حق  الجانب المساوي والمعاكس منبإستخدام معدل إقتراض متزايد للشركة كما في تاريخ التحول. 
 إستخدام األصل. لذلك، اليوجد تسوية مقابل األرباح المبقاة اإلفتتاحية كما في تاريخ التحول.

لك التي تتعلق (، ولكن ت16التعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 2018ديسمبر  31علومات المالية المعروضة للسنة المنتهية في الم
( وبالتالي اليمكن مقارنتها بالمعلومات المالية المعروضة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17بالمعيار السابق وهو معيار المحاسبة الدولي رقم )

 .2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في ( 16)

 األثر على المحاسبة للمستأجر

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

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

 ناه(، فإن المجموعة:دلكل عقود اإليجار )بإستثناء ماهو مذكور أ( 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

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

 على إلتزامات عقد اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة و تثبت إستهالك حق إستخدام األصول والفوائد 

  فصل إجمالي المبلغ المدفوع نقدا  إلى أصل المبلغ )يعرض ضمن األنشطة التمويلية( والفائدة )يعرض ضمن األنشطة التشغيلية( في قائمة
 التدفقات النقدية الموحدة.

 –( 36( يتم إختبار حق إستخدام األصول لإلنخفاض في القيمة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )16رير المالي رقم )وجب المعيار الدولي للتقبم
 اإلنخفاض في قيمة األصول. وهذا يستبدل المتطلب السابق إلثبات مخصص لعقود اإليجار المرهقة. 



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في للربع والستة القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  -3
شهرا  أو أقل( وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة )مثل أجهزة الكومبيوتر الشخصية  12بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار البالغة 

ر المالي رقم واألثاث المكتبي(، إختارت المجموعة إثبات مصروف عقد اإليجار على أساس القسط الثابت كما هو مسموح به في المعيار الدولي للتقري
 (. يتم عرض هذا المصروف ضمن المصروفات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.16)

 عقود اإليجار التمويلية السابقة
جودات والتي كان محتفظ بها سابقا  ( فيما يتعلق بالمو17( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )الفرق الرئيسي بين  يكمن

لقوائم المالية بموجب عقد اإليجار التمويلي في قياس ضمانات القيمة المتبقية والمقدمة من المستأجر إلى المؤجر. اليوجد لهذا التغير أثر جوهري على ا
 الموحدة للمجموعة.

 األثر على المحاسبة للمؤجر
( بشكل جوهري كيفية قيام المؤجر بالمحاسبة عن عقود اإليجار. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 16لم يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

لمؤجر الوسيط (، يقوم المؤجر الوسيط بالمحاسبة عن عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن كعقدي إيجار منفصلين. يتعين على ا16)رقم 
كعقد إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى حق إستخدام األصل الناشئ من عقد اإليجار الرئيسي وليس بالرجوع إلى تصنيف عقد اإليجار من الباطن 

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

 (16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )بعد ملخص األثر على القوائم المالية الموحدة 

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

 (.16زانية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )معظم عقود اإليجار هذه في المي

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

 إثبات لحق إستخدام األصول واإللتزامات المقابلة التالية: (16ير المالي رقم )أدى تطبيق المعيار الدولي للتقر

 2019يناير  1 إيضاحات 

 1.349.501.035 19 حق إستخدام األصول

 (1.349.501.035) 2-39،  1-39 إلتزام عقد اإليجار

   

 2019 يونيو 30 أشهر المنتهية في للربع والستة ةالموحد األولية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
المتعلقة بعقود اإليجار والمصنفة سابقا  كعقود إيجار تشغيلية اريف ص( تغير في قيمة وعرض الم16نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

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

(، يتم تقسيم المصروف إلى تكلفة تمويل ومصروف إستهالك. نتيجة لذلك، تتأثر مؤشرات األداء 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 والتي يتم اإلفصاح عنها من قبل المجموعة.الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات  الرئيسية مثل إجمالي الربح، الربح التشغيلي و

غير مدرجة في القياس المبدئي لإللتزام )مثال: مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة( كمصاريف تشغيلية، وكذلك المصاريف يتم تصنيف أي مدفوعات إيجار 
 حيث تقوم المجموعة، كمستأجر، باإلستفادة من اإلستثناءات المتاحة. وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضةألجل المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة ا

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

(17.) 

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

 2019يونيو  30والستة أشهر المنتهية في للربع  الموحدةاألولية قائمة التدفقات النقدية 
(، يتم عرض المدفوعات بموجب عقود اإليجار التشغيلية كجزء من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، بينما 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

تقوم . صل المبلغية للفائدة من إلتزام عقد اإليجار وسداد أل( يتم تقسيم المدفوعات بين مدفوعات نقد16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 (.16المجموعة بعرض سداد أصل المبالغ ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية وفقا  لما يقتضيه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

بية للمجموعة، يتم تصنيف الفائدة المدفوعة كجزء من التدفقات النقدية من ( ووفقا  للسياسة المحاس7وفقا  لما يسمح به معيار المحاسبة الدولي رقم )
 األنشطة التشغيلية.



                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في للربع والستة القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -4

 . المعروضة واتالسنعلى جميع  منتظمةبصورة . تم تطبيق هذه السياسات القوائم المالية الموحدةفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه 

 طريقة حقوق الملكية إستخدامبمحاسبة الوتوحيد الأسس   4-1
 الشركات التابعة

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

  ستثمر فيها.الم   الشركةسلطتها على  إستخدامتلك العوائد من خالل 

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

  (،بهاالم ستثمر  للشركة ذات الصلة األنشطة القدرة الحالية على توجيهستثمر فيها )حقوق قائمة تمنحها الم   الشركةسلطة على 

  الم ستثمر فيها بالشركةرتباطها من إ متغيرةم عرضة لـ، أو يكون لديها حقوق في، عوائد، 

 عوائدهاالم ستثمر فيها للتأثير على  الشركةسلطتها على  إستخدامقدرة على ال. 

 ويتم عدم التوحيد من تاريخ توقف السيطرة. من تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة.الشركات التابعة  توحيديتم 

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

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

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

 مشتركة. كيان قانوني يخضع لسيطرةبالضرورة، من خالل 

 ثباتإلبالتكلفة وتعدل فيما بعد  في األصلات ستثماراإل ثبتت  . المحاسبية طريقة حقوق الملكية إستخدامب المشاريع المشتركة في تتم المحاسبة عن الحصة
 :حصة المجموعة في

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

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

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

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

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

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

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

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

 بالمجموعة.  منشأةويتم تسجيلها مبدئيا  من قِبل كل 

بأسعار الصرف السائدة في ذلك  اللاير السعودي إلى تاريخ التقريربالعمالت األجنبية كما في  ة المقومةوالمطلوبات النقدي كما يجري تحويل الموجودات
 الموحدة. الخسارة وأالربح قائمة  فيوتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  تسويةوالخسائر الناتجة عن عمليات  المكاسبالتاريخ. يتم قيد 
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 ، إن وجدت، المبالغالحسومات والمحددة في العقود مع العمالء وتستثني  التعويضتتكون اإليرادات من مبيعات إلى أطراف خارجية وتقاس بناءا  على 

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

 أو في وقت معين 

  الخدمة.على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام من 

 :المصادر الرئيسية التاليةتعترف المجموعة باإليرادات من 

 أ( مبيعات السلع التالية مباشرة إلى العمالء:

 األسمدة الفوسفاتية، األمونيا والمعادن الصناعية 

  ،المنتجات المدرفلة المسطحةنيوم األولي ووماأللمنتجات األلومينا 

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

 ب( تقديم الخدمات التالية مباشرة إلى العمالء:

 نقل البضائع 

 ، أي مبيعات السلع وتقديم الخدمات مباشرة إلى العمالء:يرادات الرئيسية المذكورة أعالهفيما يلي توقيت وقياس االعتراف باإليرادات لمصادر اإل

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

 وشركة موزاييك(. يعملون كوكالء لبيع األسمدة الفوسفاتية واألمونيا.

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

 مع العمالء ويتم إثبات اإليرادات كالتالي: عقود التكلفة والشحنإلتزامي أداء بموجب 

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

  من الخدمة اإلتمامعتراف باإليرادات ذات الصلة على أساس الوقت المعادل لمرحلة العميل واإلإلى ميناء  الموعودة الشحن لتسليم البضائعخدمات. 

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

 .بيع البضائع معادن حرية التصرف الكامل بشأن سعر

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

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

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

مع  التكلفة والشحنجب عقود بموالبضائع الموعودة بية إلتزام األداء لنقل ثبات كل تكاليف الشحن والمناولة التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتليتم إ
 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. كتكلفة مبيعاتالعمالء 

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

مؤقتا . اليتم تسوية سعر البيع حتى تاريخ مستقبلي محدد مسبقا  ويستند على سعر السوق في وقت أو خالل فترة زمنية محددة البضائع الموعودة تسعير 
ي بسعر مؤقت بناءا  على آلية تسعير كما هو محدد فمسبقا . يتم اإلعتراف باإليراد من هذه المبيعات مبدئيا  )عند إستيفاء جميع المعايير المذكورة أعاله(، 

ا للسوق في تاريخ كل تقرير ب. العقد  .للفترة المعادلة لتلك المبينة في العقد المستقبليستخدام السعر إيتم تحديد المبيعات المسّعرة مؤقت 

 والمركزات مبيعات سبائك الذهب
والزنك والفضة مباشرة إلى العمالء بموجب مركزات النحاس  والمنتجات المصاحبة مثل ، ببيع سبائك الذهبالمالك الرئيسيتقوم المجموعة، بصفتها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الدخل من ودائع ألجل
 على الودائع ألجل على أساس زمني، وذلك بالرجوع إلى المبلغ القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق. اإلستثمارعوائد تستحق 

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

 لزم األمر. ذاوتكلفة المبيعات، إ البيع والتسويق والتوزيعبين مصاريف على أساس ثابت فيما المصاريف ع . توزاألخرى ذات الصلة

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

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

  حملة األسهم العادية للشركة األم إلى العائدالربح من العمليات المستمرة 

 المالية السنة خالل المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  أساس على. 

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

 معداتو مصانعممتلكات وو ممتلكات تعدين 4-7

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

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

 سعر الشراء، 

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

  واإلزالة تأهيل الموقع إعادةو المنجم إغالق لتزاماألولي إلالتقدير، 

  من أجله تللغرض الذي أنشئ جاهزةن كوتلوالتى تستغرق فترة طويلة المؤهلة  بالموجوداتذات العالقة  اإلقتراضتكاليف. 

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

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

للعنصر.
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 بمعدالت متفاوتة نتاجمن اإل بدال   أو اإلنتاجية ستخداما  باإلأساس ية مرتبطقتصادمنافعها اإل إستنفاذتبر والتى يعالمباني وبنود المصانع والمعدات تستهلك 

 يهما أقصر.أو عمر المنجم أ ينتاجاإلعمرها  على مدىطريقة القسط الثابت  إستخدامب

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

 الموجوداتت فئا
 عدد السنوات  

 ممتلكات تعدين 

 

أو طريقة  إقتصاديا   القابلة لإلستردادبإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة 

 المستفاد منه أيهما أقل اإلنتاجيالقسط الثابت على العمر 

 50 – 4   أعمال مدنية 

 40 – 9   يمبان 

 40 – 5   معدات ثقيلة 

 أجهزة إتصال متضمنة  معدات أخرى

مختبرات ، متحركة ومعدات الورش

 40 – 4   وأجهزة حاسب آلي  ومعدات سالمة

  20 – 4   مصانع ثابتة 

  10 – 4   مكتبيةمعدات 

 10 – 4    أثاث وتركيبات 

 4    سيارات 

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

 خالل فترةالموحدة  الربح أو الخسارةع تكاليف اإلصالح والصيانة األ خرى على قائمة يجم تحميل. يتم ستبدالهعندما يتم إمستقل  أصلالمحاسبة عنه ك
التى التزيد من مخرجات  وأ لألصل المقدر ينتاجاإل العمر الصيانة واإلصالحات اإلعتيادية والتي ال تزيد منت حمَّل مصاريف التى حدثت فيها.  التقرير

 .الموحدة عند تكبدها الربح أو الخسارة، على قائمة نتاجاإل

 . تقرير في نهاية كل فترة عند الضرورة وتتم التسويةلألصول در المق ينتاجاإلة والعمر يمراجعة القيم المتبق يتم

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

 الموحدة. في قائمة الربح أو الخسارة وتدرجيم الدفترية بمقارنة المتحصالت مع الق وذلك ستبعاداإلوخسائر  مكاسبد تحد

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

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

 على حقوق اإلستكشاف، الحصول 

  والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية الطبوغرافيةالدراسات، 

  ستكشافيإحفر، 

 حفر الخنادق، 

 عينات الخام إختبار، 

  ستخراج موارد تعدينية.ية إلقتصاداإل ة والجدوىبتقييم الجدوى الفني المرتبطةاألنشطة 

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

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

 ستخراج المعادن وطرق معالجتهاتحديد األساليب المثلى إل، 

  والشحن نتاجالمتعلقة بكل من اإل التحتيةخاصة باإلستقصاء، والنقل ومتطلبات البنية دراسات، 

 تراخيص األنشطة، 

 ية قتصاداإلية، ويشمل ذلك النطاق ودراسات الجدوى قتصادي لتحديد ما إذا كان تطوير المواد المعدنية مجديا  من الناحية اإلقتصادالتقييم اإل
 األولية والنهائية.
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 )تتمة( ومعدات مصانعوممتلكات و ممتلكات تعدين 4-7
. تعتمد محتمل يإقتصادتطوير  كمشروع المحتمل التعدينياإلستكشاف تحديد مشروع والتقييم كمصاريف حتى يتم  تقيد جميع تكاليف اإلستكشاف

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

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

 الجدوى.

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

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

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

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

  اولم يتم التخطيط له ستكشاف وتقييم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة ضمن الموازنةلمزيد من إ يةساسيتم وضع النفقات األلم، 

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

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

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

 تنفيذية سيتم تحققها ونية اإلدارة في تطوير وقتصادن المنافع اإلالتجارية في حالة أرخصة التعدين والجدوي  إستالماإلطار الفني النهائي وعندما يتم 
 .المنجم

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

 الموحدة. ية في قائمة التدفقات النقديةإستثمار كأنشطةاإلستكشاف والتقييم المرسملة موجودات  إلى العائدةات النقدية قتصنف التدف

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

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

 .إقتصاديا   القابلة لإلسترداد ةوالمحتمل ةالمؤكد اتيحتياطاإل على

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

 المخزون أو إنتاج 

  في المستقبل لتعدينهالخام مكون اإلحتياطي  إلىتحسين الوصول. 

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

 " ـفي المستقبل يتم اإلعتراف بالتكلفة كموجودات غير متداولة تعرف ب الخام لتعدينهمكون اإلحتياطي  إلىعلى شكل تحسين الوصول عند تحقق المنافع 
 كافة الشروط التالية: عند تحقق" اإلزالة نشاطأ صل 

 اإلزالة، مستقبلية مصاحبة لنشاط يةإقتصاد منافعحقق من المحتمل ت 

 ليهالخام الذي تم تحسين الوصول إمكون  يمكن تحديد، 

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

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

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

كما هو مخطط له التعتبر جزء من تكلفة أصل  نتاجفي مرحلة اإلالترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاطستمرار تعتبر غير ضرورية إلالتي و نتاجاإل
 .  الترابية وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاط
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 )تتمة( ومعدات مصانعممتلكات وو ممتلكات تعدين 4-7
لمنجم القائمة أو تحسين لموجودات ا إلىكإضافة  )أصل نشاط اإلزالة( الترابية وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاطالناشئ عن صل األيتم المحاسبة عن 

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

 الدفترية قد تكون غير مستردة.  

 لنشاطكنتيجة  ليهوأصبح يمكن الوصول إ ن الخام الذي تم تحديدهكوّ على عمر م   نتاجاإلطريقة وحدة  إستخدامبالحقا  أصل نشاط اإلزالة  إستهالكيتم 
اإلزالة  نشاط. أصل هالخام الذي تم تحديد لم كّونالتقديري في تحديد العمر  إقتصاديا   لإلسترداد ةالقابلالمؤكدة والمحتملة  اتيحتياطاإل تستخدم اإلزالة.
هر  القيمة.في  إنخفاضوأي خسائر المتراكم  ستهالكخصم اإلبالتكلفة بعد  يظ 

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

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

إستنفاد المنافع  يكون أكثر تمثيال  للنمط الزمني والتي يتم فيهتشغيلي على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار مالم يكم هناك أساس منهجي آخر 
 ؤجر.اإلقتصادية من األصل الم

 إلتزام عقد اإليجار

لمعدل الضمني في عقد يتم قياس إلتزام عقد اإليجار مبدئيا  بالقيمة الحالية لدمفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة بإستخدام ا
 اإليجار. تقوم المجموعة بإستخدام معدل إقتراض متزايد إذا لم يتم تحديد المعدل بسهولة.

 اإليجار المدرجة في قياس إلتزام عقد اإليجار من:ن مدفوعات عقد تتكو

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

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

 ،المبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 

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

  الخيار إلنها عقد اإليجار.مدفوعات الغرامات في حال إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت شروط عقد اإليجار تعكس ممارسة 

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

الفائدة الفعالة( وبتخفيض القيمة معدل يتم قياس إلتزام عقد اإليجار الحقا  بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على إلتزام عقد اإليجار )بإستخدام طريقة 
 كس ماتم دفعه من إلتزام عقد اإليجار.الدفترية لتع

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

 ات عقد تم تغيير مدة العقد أو كان هناك تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس إلتزام عقد اإليجار بخصم مدفوع
 اإليجار المعدلة بإستخدام معدل الخصم المعدل،

 بموجب القيمة المتبقية المضمونة، وفي هذه المتوقعة  ةتغيرت مدفوعات عقد اإليجار بسبب التغير في المؤشر أو المعدل أو التغير في الدفع
تخدام معدل الخصم األولي )مالم تتغير مدفوعات عقد الحاالت يتم إعادة قياس إلتزام عقد اإليجار بخصم مدفوعات عقد اإليجار المعدلة بإس

 اإليجار بسبب التغير في معدل الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم إستخدام معدل الخصم المعدل.

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

 حق إستخدام األصول
إليجار المقابل، مدفوعات عقد اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء وأي تكاليف يشتمل حق إستخدام األصول على القياس األولي إللتزام عقد ا

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

بتكاليف تفكيك وإزلة أصل مؤجر، إعادة تأهيل الموقع الذي  عة إلتزاموبد المجمعندما تتكيتم إثبات مخصص وقياسه بموجب معيار المحاسبة الدولي، 
وأحكام عقد اإليجار. يتم إدراج التكاليف في حق إستخدام األصل ذو الصلة، مالم يتم تتواجد فيه أو إعادة األصل األساسي للحالة المطلوبة بموجب شروط 

 تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون.

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

 الشراء. يبدأ اإلستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.تتوقع ممارسة خيار 

 يتم عرض حق إستخدام األصول كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.

اإلنخفاض في قيمة األصول لتحديد ما إذا كان حق إستخدام األصل قد إنخفضت قيمته  –( 36تقوم المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )
 .11-4عن أي خسارة إنخفاض في القيمة محددة كما هو موضح في إيضاح رقم  والمحاسبة
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 )تتمة( حق إستخدام األصول وإلتزام عقد اإليجار 4-8
المدفوعات ذات العالقة ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة والتي التعتمد مؤشر أو معدل في قياس إلتزام عقد اإليجار وحق إستخدام األصل. يتم إثبات 

ح أو كمصروف في الفترة التي تكبدت فيها الحدث أو الحالة والتي أدت إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها في بند "مصاريف أخرى " في قائمة الرب
 الخسارة الموحدة.

  مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 4-9
الذي  أو األصلالذي تحت اإلنشاء  . يحّول المنجمالتنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعفي حساب ير التطواإلنشاء أو ترسمل الموجودات التي ما زالت في مرحلة 

غير الملموسة )يعتمد على طبيعة  موجوداتالأو  معداتالمصانع وأو الممتلكات وال التعدين ممتلكاتمن  المناسبة الفئة إلى تحت اإلنشاء أو التطوير
 اإلدارة. بالشكل الذي تنويهعلى العمل  أو الظرف الالزم  لجعله قادرا  و / الموقع في  األصلعندما يكون  المشروع(

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

 خالل فترة التشغيل التجريبي.  إنتاج

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

 .هإثباتتم  القيمةفي  إنخفاض أي خصمبالتكلفة بعد  الرأسمالية قيد التنفيذالمشاريع يتم قياس 

 .المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ إستهالكاليتم 

 األصول.من  المناسبة الفئة إلىتحويلها  بعداإلدارة  ادرة على العمل بالشكل الذي تنويهعندما تكون األصول ق ستهالكيبدأ اإل

 الموجودات غير الملموسة 4-10
غير الملموسة بالتكلفة بعد  بالتكلفة. بعد التسجيل المبدئي، تقاس األصول وتقاس تسجل بشكل مبدئيبشكل منفصل المقتناة الموجودات غير الملموسة 

 أمكن.ما حيث متراكمالفي القيمة  نخفاضطفاء وخسائر اإلخصم مخصص اإل

قائمة الربح أو على  ذات الصلةتكاليف التطوير المرسملة. بدال  من ذلك، يتم تحميل النفقات إستثناء ب تولدة داخليا  المغير الملموسة  الموجوداتترسمل ال
 الموحدة في الفترة التى حدث فيها المصروف. الخسارة

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

لخسارة ستخدم طريقة القسط الثابت ويتم تقييمها بإ الخاصة بها يةنتاجاإلعمار المحدد على فترة األيتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر 
عمار المتبقية واألطرق اإلطفاء والقيم . يتم مراجعة نخفضت قيمتهاإقد الملموسة عندما يكون هناك مؤشر أن الموجودات غير في القيمة  نخفاضاإل
المحدد على قائمة الربح أو الخسارة مر . يتم تحميل مصروف اإلطفاء الخاص بالموجودات غير الملموسة ذات الععلى األقل سنويا   المقدرة يةنتاجاإل

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

 فئات الموجودات غير الملموسة
 

 عدد السنوات

  35  (الحق التعاقدي في إستخدام)بنية تحتية 

   البرامج المطورة داخليا (ERP System)  4-10 

 7-5  التقنيتطوير ال 

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

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

القيمة الدفترية لألصل و األصل إستبعادمن كفرق بين صافي متحصالت الموجودات غير الملموسة  إثباتإلغاء الناتجة من الخسائر  وأتقاس المكاسب 
 األصل. إثباتإلغاء ما يتم عند  الموحدة الخسارة وأفي قائمة الربح  بهايتم اإلعتراف و
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والموجودات  والمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذوحق إستخدام األصول  المعداتلممتلكات والمصانع والتعدين وا لممتلكاتفي القيمة  نخفاضإلا 4-11
 غير الملموسة

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

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

 .ذو العمر غير المحدد ألصل غير الملموسفي قيمة ا إنخفاض إختبارإجراء نخفضت قيمته قد إ

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

 .لهاتدفقات النقدية المستقبلة تقديرات اللم يتم تعديل  األصل والتي

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

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

  بخسارة اإلنخفاض في القيمة األخيرة.

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

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

 المخزون 4-12
 منتجات تامة الصنع

 نتاجوحدة اإلها، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة يصافي القيمة الممكن تحقق وأ للفترة نتاجوحدة اإلتكلفة  أساسعلى  القابلة للبيع المنتجات تامة الصنعيتم قياس 
 القابلة للبيع. نتاجعلى مخرجات اإل نتاجتكلفة اإل إجماليبقسمة 

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

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

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

  مباشرة أ خرى إنتاجمصروفات، 

 نتاجتكاليف اإل علىكدائن مصاحبة الات منتجالمن بيع  ةحققالم اتاإليراد تحمل. 

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

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

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

 :سترداد المقدرةلإل

 نتاجأنشطة اإل إلى، باإلضافة ستخراج ومعالجة الخامإق مباشرة بتكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعل، 

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

  ة.مباشر أ خرى إنتاجمصروفات 

المحتويات القابلة بة اإلنجاز في المرحلة المعنية ونسنفس  إستخدامبالسياق العادي لألعمال هي سعر البيع المقدر في  هايصافي القيمة الممكن تحقق
 .يةبيعأي مصروفات  ناقصا  سترداد المقدرة لإل

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

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

في حالة التأكد من أن المعالجة و. حدوثهاعتبار التكلفه مصروف عند إالخام المتراكم يتم متى سيتم معالجة في حالة وجود درجة كبيرة من عدم التأكد 
صافي  أو نتاجلفة اإلتك أساسيا ، يتم تقويمه على إقتصاد للمنجم و مجد   المحددة ة للخام يمكن توقعها بشكل مؤكد بسبب تجاوزه درجة التركيزيلبالمستق

 ي عن طريق دراسة وتحليل المعادن.أساسالتشغيل بشكل  قيدودرجات الخام المتراكم والمنتجات  كمياتال تقيم، أيهما أقل. هايالقيمة الممكن تحقق
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 )تتمة( المخزون 4-12
  ستهالكقطع الغيار والمواد القابلة لإل

متوسط التكلفة  أساس. يتم تحديد التكلفة على ، أيهما أقلهايصافي القيمة الممكن تحققبالتكلفة أو  ستهالكالغيار والمواد القابلة لإلقطع مخزون  تقييميتم 
 .تقريركل تاريخ وجد، في  إذا، مخصص المواد المتقادمة وبطيئة الحركةالمرجح.  يتم تقدير 

 .ناقصا  مصروفات البيعسعر البيع المقدر هي  القابلة للتحققصافي القيمة 

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

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

 تجارية وأخرىذمم مدينة  4-13
 الذمم المدينة التجارية

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. ناقصا   بسعر المعاملة المتعلقة بإلتزام األداء الذمم المدينة التجاريةيتم قيد 

المتوقعة على مدى عمر الموجودات. تقوم المجموعة بتقييم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس تطلعي بإستخدام منهجية خسائر اإلئتمان 
 لعمومية واإلدارية. يحّمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويفصح عنها تحت المصاريف ا

رة الموحدة. في قائمة الربح أو الخسا الديون المشكوك في تحصيلهاخصما  من مخصص  عندما تكون غير قابلة للتحصيل المدينة التجارية ةالذم شطبيتم 
في مخصص الديون المشكوك في  نخفاضيتم عكس ذلك اإل هنإفي تحصيلها فمبلغ مخصص ديون مشكوك  إنخفاضحقة في حداث الأعندما تتسبب 

 .وفقا  لمنطق معايير التدرج المحدد في سياسة المجموعة خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة من تحصيلها

 مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين
شيدتها  قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بإنشاء برنامج تملك المنازل للموظفين والذي يتيح للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي

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

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

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

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

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

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

 نقدية محددة وتخضع لمخاطر تغيرات ضئيلة في القيمة.

الموحدة.  لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية النقد ومعادالت النقدمن  من قبل المجموعة ستخداملإل ةغير المتاح ةالمقيد ومعادالت النقدالنقد  إستبعاديتم 
 .31و  21-4حسب اإليضاحين  لموظفينا إدخارخطة  ببرنامج ةالمقيد ومعادالت النقديتعلق النقد 

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

 بات.لألداة. تقوم المجموعة بإثبات كافة حقوقها وإلتزاماتها التعاقدية بموجب المشتقات في قائمة المركز المالي الموحدة كموجودات أو مطلو

 األدوات المالية المشتقة
التقوم المجموعة بإستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض لمشتقة إلدارة بعض التعرضات لمخاطر السوق. تستخدم المجموعة األدوات المالية ا

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

 ورفع تقارير لإلدارة العليا بهذا الخصوص. األوضاع مراقبةبإنتظام يخضع إستخدام األدوات المالية المشتقة لقيود ويتم 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة
 (.2-1-48تستخدم المجموعة عقود مبادلة أسعار الفائدة إلدارة تعرضها لحركة أسعار الفائدة على قروضها طويلة األجل )إيضاح 

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

( تعتبر أساسا  بدون فوائد.بموجب عقود اإليجار اتلتزام)بإستثناء القروض طويلة األجل واإلالمطلوبات المالية األخرى 
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 )تتمة( األدوات المالية المشتقة والموجودات المالية والمطلوبات المالية 4-16
 عقود الصرف اآلجل

تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. في  مخاطر صرف العمالت األجنبيةتتمثل 
ولذلك المجموعة ليست معرضة لمخاطر األدوات المالية المقومة بالدوالر  لكل دوالر أمريكيلاير سعودي  3.75سعر صرف اللاير السعودي مثبت عند 

 (.1-1-48األمريكي )إيضاح 

( ويتم 3-6. كافة عقود مبيعات السلع تقريبا  مع عمالء دوليين )إيضاح تتم معامالت المجموعة بشكل أساسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي
 معظم عقود المشتريات وعقود المصروفات الرأسمالية.تسعيرها بالدوالر األمريكي وكذلك بالمثل 

 الصرف اآلجل.عقود التقوم المجموعة بإستخدام 

 عقود السلع
 (.3-1-48 إيضاحفي أسعار السلع التي تنتجها ) التغيراتتتعرض أرباح المجموعة إلى 

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

 عقود األسعار المؤقتة
ا من التسليم إلى العميل 180إلى  30أن سعر البيع النهائي يتم تحديده عادة بعد يتم تسعير بعض مبيعات المجموعة بشكل مؤقت، وهذا يعني  ، بناءا  يوم 

 السعر السوقي والمنصوص عليه في العقد ونتيجة لذلك تكون عرضة للتغيرات في أسعار السلع المستقبلية.على 

بإستخدام أسعار السوق المستقبلية  يتم تحديد السعر السوقي للذمم المدينة التجارية والتي تم تسعيرها بشكل مؤقتبعد البيع المبدئي، في تاريخ كل تقرير، 
 قائمة.ارية الذات الصلة للفترة المنصوص عليها في العقد. يتم إثبات تسوية سعر السوق مباشرة ضمن المبيعات وفي القيمة الدفترية للذمم المدينة التج

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 تشمل الموجودات المالية األساسية للمجموعة مايلي:

 ( بإستخدام طريقة حقوق الملكية اتم المحاسبة عنهشركات تحت السيطرة المشتركة )–  (،1-4)السياسة المحاسبية رقم 

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

 مالية مشتقة أدوات، 

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

  ( و14-4ودائع ألجل )السياسة المحاسبية رقم 

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

 جميعها مستمدة مباشرة من عمليات المجموعة.

 المالية األساسية للمجموعة مايلي: المطلوباتتشمل 

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

 (،20-4)السياسة المحاسبية رقم يجار اإلد وإلتزامات بموجب عق 

 ،أدوات مالية مشتقة 

  منافع إنتهاء خدمات الموظفين اتإلتزاماإللتزامات المتعلقة بالزكاة / ضريبة الدخل و بإستثناء – تجارية وأخرىمطلوبات مشاريع وذمم - 
 ( و22-4)السياسة المحاسبية رقم 

  (.22-4المصاريف المستحقة )السياسة المحاسبية رقم 

 لعمليات.لدعم اللمطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة وضمان من ايتمثل الغرض الرئيسي 

 اإلثبات
 متضمنة تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة.في تاريخ التبادل  يتم إثبات الموجودات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة

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

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

 بعد ذلك، يتم قيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة ناقصا  اإلنخفاض في القيمة.

ة مبدئيا  بالقيمة العادلة للعوض المستلم صافية من تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة، حسب اإلقتضاء. بعد ذلك، يتم قيد يتم إثبات المطلوبات المالي
 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.

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

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

الفعلي.
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 )تتمة( األدوات المالية المشتقة والموجودات المالية والمطلوبات المالية 4-16
 التصنيف

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

 ،مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و 

 .القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 يتم تقييم األداة الهجينة ككل للتصنيف.و عقود التي يكون فيها المضيف أصل مالي اليتم تقسيمهاالمشتقات المضمنة في ال

 تصنف المطلوبات المالية ويتم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة بإستثناء التالي:

 طبق منهج اإلرتباط المستمر،المطلوبات المالية التي تنشأ عندما اليكون تحويل أصل مالي مؤهال  للتوقف عن اإلثبات أو عندما ي 

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

 إثباته م إلتزامات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر الفائدة في السوق والتي يجب قياسها بالقيمة األعلى لمبلغ مخصص الخسارة، المبلغ الذي ت
 مبدئيا  والعوض المحتمل في حالة تجميع األعمال.

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

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

بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، تقوم المجموعة بقياس  تاألصل المالي في تاريخ التقرير قد زادمخاطر اإلئتمان على ذلك كن م تلمع ذلك، إذا 
 شهرا . 12مخصص الخسارة لألصل المالي بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى 

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

ويل مهم بمبلغ يعادل خسائر بغض النظر عن التغير في المخاطر اإلئتمانية، يتم حساب مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية والتي التتضمن مكون تم
 اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر.

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

 مقاصة الموجودات المالية مع المطلوبات المالية
لمقاصة ملزم  قانونيحق لديها  المجموعة في حال كانتفي القوائم المالية الموحدة ويتم إدراج صافي المبلغ  مقاصة الموجودات والمطلوبات الماليةتتم 

 .في الوقت ذاته تحقيق األصل واإللتزامعلى أساس الصافي أو  إما لتسويةفي االنية و المبالغ المعترف بها

 إلغاء اإلثبات لألدوات المالية 
إنقضاء الحقوق التعاقدية للحصول على تدفقات نقدية من الموجودات المالية، أو عندما تقوم  دعنتقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية فقط 

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

 مة الربح أو الخسارة الموحدة.يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلثبات للموجودات المالية في قائ

ات ضمن المطلوبات المالية. يتم إثبات الفرق بين القيمة اإللتزام إنقضاءيتم سداد أو إلغاء أو  تقوم المجموعة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية فقط عندما
لةالدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء إثباتها والعوض المدفوع والمستحق، بما في ذل كمكاسب أو  ك أي موجودات غير نقدية محولة او مطلوبات محم 

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. خسائر

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

لة كمكاسب في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.  محم 
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 القروض طويلة األجل  4-17
إن  ،المتكبدة المؤهلة المستلمة مخصوما منها تكاليف المعامالت المتحصالتقيمة والتى تمثل ) العادلة بقيمتهامبدئيا   طويلة األجل لقروضا باتإثيتم 

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

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

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

بالفرق بين القيمة المحدد بالعقد. يتم اإلعتراف  لتزاماإلمدة  إنتهاءأو  سداد أو إلغاءيتم الموحدة عندما  القروض من قائمة المركز المالية إثبات إلغاءيتم 
لةالدفترية لمطلوبات مالي لة غير نقديةأي موجودات  بما في ذلكالمدفوع  ضالعوطرف آخر وبين  إلى ة مسددة أو محوُّ لةأو مطلوبات  محوُّ في قائمة  محم 

 الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.الربح أو الخسارة 

 .بعد فترة التقريرشهرا   12لمدة ال تقل عن  بتأجيل تسوية اإللتزامما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط  متداولةتصّنف القروض كمطلوبات 

 إلنجازالمطلوبة خالل الفترة الزمنية  مؤهلة موجودات إنتاجنشاء أو إء أو إقتنا إلى مباشرة والمنسوبة العامة والمحددة قتراضتكاليف اإليتم رسملة 
 ستخدامفترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لإلبالضرورة تتطلب . الموجودات المؤهلة هي أصول المقصود منه أو بيعه ستخداملإل المؤهل وإعداد األصل

على الموجودات المؤهلة من تكاليف  إنفاقهابإنتظار  محددةمؤقت لقروض ال ستثماراإلمن  المكتسبة ستثماراإل إيراداتخصم المقصود منها أو بيعها. ت
 التمويل المؤهلة للّرسملة.

 فيها. يتم تكبدهاالموحدة خالل الفترة التى  قائمة الربح أو الخسارة علىيتم تحميل تكاليف التمويل األ خرى كمصروف 

 المخصصات 4-18
 المخصصات عندما يكون لدى المجموعة: إثباتيتم 

 نتيجة لحدث سابق ضمنيقانوني حالي أو  إلتزام، 

  في المستقبل لتزامتسوية اإليستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل من المحتمل أن، 

 به بشكل موثوق لتزاماإلمبلغ  قياس يمكن. 

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

 الموحدة.  الخسارة وأفي قائمة الربح 

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

  مصنع ومباني،  وتفكيك منشأةتوقف تشغيل 

  نفاياتالأو معالجة التخلص من،  

 ض. الموقع واألر أهيلت إعادة 

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

كمصروف على عمر المنجم المقدر  ستهالك"منجم تحت اإلنشاء". ي عتبر اإل من كجزءقيمتها الحالية وترسمل  إلىالتكاليف المقدرة  كاملخصم يتم 
  ".ممتلكات تعدين" إلىيتم تحويل األصل  عندماطريقة وحدات اإلنتاج  إستخدامب

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

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

 عمر المنجم، 

  التقنيةالتطورات في مجال، 

 شروط رخصة التشغيل، 

 البيئة التي يعمل بها المنجم، 

 االقتصادية.ستدامة التغيرات في اإل 
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 )تتمة( وإعادة تأهيل موقع وتفكيك اإلزالةات إلتزاممخصص  4-19
 تقديرات الجوهريةللو لألحكامالخاضعة  عتبر من األمور اإلعتياديةت لإلزالةه مستقبليال ةالنقدي اتالتدفق وتوقيت ةالمقدر المبالغعلى  إن التعديالت
على هذه  تؤثر التي تتلخص العوامل التعديالت كزيادة في المطلوبات يقابلها زيادة في أصل المنجم المتعلق بها.مثل هذه يتم تسجيل  .المستخدمة
 في اآلتي:  التعديالت

  أعمار المناجموالمعدنية والموارد  الخام اتيإحتياطتقدير تحديث، 

  التقنيةالتطورات في مجال، 

 دارة البيئةإستراتيجيات إو والقوانين متطلبات األنظمة، 

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

 االقتصادية.ستدامة التغيرات في اإل 

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

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

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

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

على قائمة الربح  القسط الثابت أساسعلى تشغيلية اليجار اإلعقود التي تتم بموجب دفعات الت حمل ات األخرى كعقود إيجار تشغيلية. اإليجارتصنف جميع 
 التشغيلي.اإليجار أو الخسارة الموحدة على فترة عقد 

 منافع الموظفين 4-21

 برنامج خطة اإلدخار للموظفين
هـ )الموافق 1420ربيع الثاني  6بتاريخ  424من اللوائح الداخلية للشركة والمعتمدة بالقرار رقم  76من نظام العمل والمادة رقم  145للمادة رقم  وفقا  
المجموعة على وديين في دخار لتشجيع الموظفين السعاإلخطة برنامج  تقديمتم  ،جتماعيةاإل والشؤون( الصادر من معالي وزير العمل 1999يوليو  19

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

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

 الشهر.

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

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

 خرىجل األُ ة األات قصيرلتزامإلا

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

 الموحدة. في قائمة المركز المالية متداولة موظف ةفعمن اتإلتزامكالمطلوبات 

 للموظفين تملك المنازل برنامج
 يشتمل البرنامج على ثالث فئات:

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

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

كذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من الموظفين بموجب برنامج تملك المنازل، يتم تصنيف الوحدات السكنية ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى 
إلى الموظف في حالة توقف  ند توقيع عقد البيع مع الموظفين المؤهلين. يتم إعادة األقساط الشهرية المدفوعة من قبل الموظف تجاه الوحدة السكنيةوذلك ع

 الموظف عن العمل في حدود المبالغ المدفوعة باإلضافة إلى بدل السكن الشهري ويتم إعادة المنزل إلى المجموعة.

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

 القرض من راتب الموظف على شكل أقساط شهرية.

المنازل المعتمد، ويتم تسجيلها كمصروف وذلك كجزء من تتحمل الشركة تكلفة الفائدة المرتبطة بتمويل شراء أو بناء منزل الموظف وفقا  لبرنامج تملك 
 تكلفة التمويل.
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 منافع الموظفين )تتمة(  4-21
 قرض تأثيث حسب برنامج تملك المنازل

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

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

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

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

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

الدخل قائمة كتوارية في الفترة التى حدثت فيها مباشرة  في خبرة والتغيرات في اإلفتراضات اإلالالقياس الناتجة من تسويات  إعادةت سجل مكاسب وخسائر 
 الموحدة. الموحدة وفي قائمة المركز المالي. يتم تضمينها في األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الشامل اآلخر

في قائمة الربح أو الخسارة  ةها مباشرإثباتن تعديالت أو تقليص في الخطة يتم م الناشئالموظفين  إنتهاء خدماتمنافع التغييرات في القيمة الحالية إللتزام 
 كتكاليف خدمة سابقة.الموحدة 

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

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

 دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة. المتوقعات المتعلقة بالذمم الدائنة األخرى بالمبالغ لتزاماإل إثباتيتم 

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

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

 عند تحديد تلك المبالغ.  الربوط النهائيةبموجب 

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

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

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

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

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

 بتاريخ التقرير.

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

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

 الضريبي أو المحاسبي ماعدا في حالة إندماج الشركات. 

والتى تنتج من اإلستثمارات في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة  الخاضعة للضريبة ةمؤقتال اتقت الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفرويتم إثبات مطلوبا
س في والشركات الزميلة بإستثناء عندما يكون لدى المجموعة القدرة على عكس هذه الفروق المؤقتة ومن المحتمل أن هذه الفروق المؤقتة لن تنعك

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

 .أو جزء منه األصل بإستردادخاضعة للضريبة تسمح 

 القوانينعلى  بناءا  في الفترة التى يتم فيها تسوية المطلوبات أو يتحقق األصل  الضريبة المتوقع تطبيقها معدالت أساسالضريبة المؤجلة على  حتسابإيتم 
ما عدا في حالة  الموحدة الربح أو الخسارة قائمة في ت ردت حمل الضريبة المؤجلة أو  في تاريخ التقرير. االعمل بهحد كبير  إلىأو المتوقع  االمعمول به
ملت أو تم بنود  إلىكونها تعود  ها مباشرة فيح  ل و حقوق الملكية رد    مباشرة في حقوق الملكية.الضريبة المؤجلة في هذه الحالة تحم 

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

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

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

 (.45و  8اإليضاحين )الموحدة  الخسارةقائمة الربح أو كجزء من تكلفة المبيعات في 

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

 التعريفة األساس المعادن

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

 لاير لكل طن متري 2.25 الفعلي المباعالطن المتري  الكاولين

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

 إلى متيازلم يتحقق الحد األدنى من القدرة التعدينية. يتم تحميل مخصص رسوم اإل إذالاير سعودي  90.000المستحقة الدفع  متيازالحد األدنى لرسوم اإل
 تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم إدراجها في عملية تقييم المخزون.
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 التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة -5

الهيئة السعودية للمحاسبين  المعتمدة منخرى اإلصدارات األالمعايير وو للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، 
 المفصح عنهامبالغ ال فيتؤثر أحكام وتقديرات وافتراضات  إستخدامبإدارة المجموعة  قيامفي المملكة العربية السعودية، كما تم إعتمادها  القانونيين

 القوائم المالية الموحدة.واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ  المرفقة المحاسبية واإليضاحاتلإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات 

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

 المتعلقة بها.

 تطبيق السياسات المحاسبية عند الهامة  األحكام 5-1
 :الموحدة هام للغاية على المبالغ المعترف بها في القوائم الماليةأثر األحكام الهامة التالية لها 

  لممتلكات والمصانع والمعداتلممتلكات التعدين وا المستفاد منها يةنتاجاإلاألعمار، 

 قيمةالفي  نخفاضفي القيمة وعكس اإل نخفاضاإل، 

 دخلال يبةزكاة وضرال، 

  والتقييممصروفات اإلستكشاف، 

 إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية تكلفة، 

 التجاري نتاجتاريخ بداية اإل. 

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

في حالة أن يكون العمر اإلنتاجي المستفاد منه لموجودات المناجم هذه أقصر من عمر المنجم، وفي هذه  ماعدالإلسترداد إقتصاديا  من المنجم المعني، 
 عند توفر معلومات جديدة. التقديرفي وقت صحيحة  أ عتبرتالتى  فتراضاتاإلتتغير  قد لمنجم،امر وعند تحديد ع .طريقة القسط الثابتالحالة يتم تطبيق 

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

  يات الخام المؤكدة والمحتملةإحتياطالتغيرات في، 

  من وقت آلخر كبيرةبدرجة  تتفاوتيات الخام والتي إحتياطدرجة، 

  يات الخامإحتياطفي تقدير وتصنيف  ةالمستخدم فترضةمالسلع وأسعارها للالحقيقية سعار األالفروقات بين، 

 عوامل تشغيلية غير متوقعة في مواقع التعدين، 

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

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

 ية للمجموعة.إقتصادمنافع  جلبالموجودات في 

 .أعمارها اإلنتاجية المستفاد منهايتم إستهالك موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات ومصانع ومعدات على أساس القسط الثابت على 

 القيمةفي  نخفاضفي القيمة وعكس اإل نخفاضاإل
في قيمة هذه الموجودات أو وجود دليل على أن  إنخفاضة للتأكد من وجود دليل على وقوع قوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموست

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

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

 والدخل.السعوديين ولضريبة الدخل بالنسبة لمساهميها األجانب وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة 
ويتم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلفترة تقرير وفقا   في نهاية كليتم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

ط النهائية عند تحديد تلك بموجب الربو ت،يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجد. الهيئة العامة للزكاة والدخلعلى أساس سنوي إلى 
  المبالغ.

 مصروفات اإلستكشاف والتقييم
ة محتملة إما يتطلب تطبيق السياسة المحاسبية للمجموعة الخاصة بمصروفات اإلستكشاف والتقييم أحكام لتحديد ما إذا كان هناك منافع إقتصادية مستقبلي

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

أو ما إذا كانت إضافة إلى إستخدام أحكام لتحديد ما إذا كان هناك منافع إقتصادية مستقبلية محتملة من موجودات المجموعة الخاصة باإلستكشاف والتقييم 
 المجموعة تقوم بإستخدام مجموعة من التقديرات واإلفتراضات. فإن األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإلحتياطيات
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 )تتمة(تطبيق السياسات المحاسبية عند الهامة  المحاسبية األحكام 5-1

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

، مما يؤدي مكون اإلحتياطي الخام لتعدينه في المستقبلبإتاحة الوصول إلى  وتلك المتعلقةستخراج المخزون ة بإالمتعلقو نتاجخالل مرحلة اإلأو الترابية 
 أصل أنشطة اإلزالة.  إلى تكوين

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

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

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

 اإلعتبارات المالية. أو  / و

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

 ي المناسب. نتاجالخام هو المعيار اإلإحتياطي مكون محدد من ل

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

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

 للطاقة التصميمية للمنجم أو المصنع النسبة المقترحة، 

  أو بشكل قريب منه المستوى المتوقع إلىسترداد المعادن إوصول، 

 و المستمر نتاجتحقق اإل 

  تكبدها التي سيتممستوى المصروفات الرأسمالية المستقبلية. 

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

  لعدم التأكد في التقديراتالمصادر الرئيسية  5-2
تشكل مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات  لتىوا لعدم التأكد في التقديراترئيسية المصادر التمثل البنود التالية 

 والمطلوبات خالل العام المالي التالي:

  ي الخامإحتياطوالموارد المعدنية تقديرات، 

 المنجم إغالق إلتزام، 

 المتقادمة وبطيئة الحركة قطع الغيار مخصصات، 

 ات المحتملةلتزاماإل. 

 الخام الموارد المعدنية وإحتياطيتقديرات 
 مستقبال   نتاجستخراجها أو المخصصة لإلإها سواء  التى يتم بودرجات التركيز المرتبطة الخام  الموارد المعدنية وإحتياطيتنطوي تقديرات وتصنيفات 

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

 العمالت.وأسعار صرف 

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

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

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

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

    



                                                                                                                                        
 (معادن) تعدين العربية السعوديةشركة ال

 (شركة مساهمة سعودية)
  )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 34 

 )تتمة( تقديراتلعدم التأكد في الالمصادر الرئيسية  5-2

 المنجم إغالق إلتزام
على فهم اإلدارة للمتطلبات  بناءا  ات البيئية لتزامبتقدير اإل لمجموعة ألنظمة ولوائح بيئية متعددة. تقوم المجموعةللتعدين واإلستكشاف اتخضع أنشطة 

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

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

 المتقادمة وبطيئة الحركةقطع الغيار  مخصصات
لاير سعودي  90.708.927 تقوم المجموعة أيضا  بتكوين مخصص لقطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة. بلغ مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة

يرات تأخذ في (. هذه التقدلاير سعودي 92.692.378: 2018 ديسمبر 31لاير سعودي، 66.680.286: 2018 يونيو 30) 2019 يونيو 30كما في 
روف ال ظالمدى الذي تؤكده هذه األحداث بأن ال إلىعتبار تقلبات األسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة اإل

 .(1-28)إيضاح  السنة تزال قائمة كما في نهاية

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

 حداث مستقبلية. أوعمل تقديرات لنتائج  هامة

 البيانات القطاعية -6

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

لرئيس اللجنة اإلدارية تتكون من التقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية.  )اللجنة اإلدارية(عينت المجموعة لجنة 
 موظفي اإلدارة العليا.كبار المدراء التنفيذيين و وكبير

 قطاع األعمال 6-1
 :هو مكون من المجموعة إن قطاع األعمال 

  تتكبد مصروفاتو إيرادات قد تكتسبتعمل في أنشطة، 

 األداءيم يقرارات تتعلق بتوزيع الموارد وتقستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ إتقوم اإلدارة ب، 

 .تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة 

قاس بنفس طريقة قائمة الربح أو ة تخارجي أطرافمن  اتها خالل التوحيد. اإليرادإستبعادويتم شروط تعامل عادل على  بناءا  العمليات بين القطاعات تتم 
 .الموحدة الخسارة

 األولية القوائم الماليةمن  4السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير قطاعية داخلية هي نفس السياسات المحاسبية في اإليضاح رقم 
 .الموحدة

 تتألف عمليات المجموعة من قطاعات األعمال التالية:

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

ز في حزم الجالميد والف صخور ستخالصإتعدين الفوسفات و – شركة معادن للفوسفات - كبريت الطبيعي والغاز ال إستخداموسفات المرك 

 ومنتجات األمونيا في رأس الخير. الفوسفاتية األسمدةلتصنيع 

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

  في المدينة المنورة. ومصنع الفرن المحوريفي منطقة الغزالة ومنجم المغنزايت عالي الدرجة 

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

 .2017يناير  1، بإستثناء مصنع األمونيا والذي أعلن اإلنتاج التجاري له بتاريخ 2018

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

 على هذا القطاع.

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

وموجودات شركة معادن للبنية التحتية على هذا إيرادات وتكاليف  ٪ من33والتصنيع في المملكة العربية السعودية. لذلك، فقد تم تحميل 

  القطاع.
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 قطاع األعمال )تتمة( 6-1

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

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

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

معادن شركة  من المشتراةبمعالجة مادة األلومينا الخام  تقوم بإدارة المصهر في رأس الخير وتقوم حاليا   – لومنيومشركة معادن لأل -

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

تشتمل شركة معادن  .2018 ديسمبر 9شركة اإلنتاج التجاري في الأعلنت و مصنع الدرفلة إنشاءتم اإلنتهاء من  – شركة معادن للدرفلة -

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

 في مرحلة التطوير. المشروع التغليف.وصفائح  اتواإلنشاء

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

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

إيرادات وتكاليف وموجودات شركة معادن للبنية التحتية على هذا  من٪ 67والتصنيع في المملكة العربية السعودية. لذلك، فقد تم تحميل 

 القطاع.

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

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

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

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

 .2016يوليو  1التجاري في  نتاجاإل ت الشركةبدأللمدينة المنورة. 

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

 على هذا القطاع.

  اإلدارة العامة 

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

 .المصاحبةالمعادن ومنتجات  ومنتجات المعادنوتحسين صناعة المعادن  تطويرتنمية ومتضمنة  صناعة التعدينمراحل  بجميع
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        قطاع األعمالالبيانات المالية ل 2 -6

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات  اتإيضاح 

        2019 يونيو 30

 8.541.854.303 - 800.446.965 3.567.391.752 4.174.015.586  7،  3-6 مبيعات البضائع والخدمات إلى عمالء خارجيين

 1.008.090.027 - 176.782.692 345.194.312 486.113.023   إجمالي الربح

        
 (614.966.028) (71.527.484) 187.982.196 (368.182.668) (363.238.072)   صافي )الخسارة( / الربح  قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (114.910.783) (80.044.626) - (5.039.198) (29.826.959)  13 ناقصا : دخل من ودائع ألجل

 1.287.143.961 21.873.510 24.547.758 605.138.364 635.584.329  14 إضافة: تكلفة تمويل

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

 557.267.150 (129.698.600) 212.529.954 231.916.498 242.519.298   الدخل

        :بنود خاصة بالتشغيل وإعادة قياس

 (103.242.202) - (118.870.022) 15.627.820 -  15 إضافة: صافي مصروفات / )دخل( أخرى غير تشغيلية

 ناقصا : حصة في صافي ربح مشاريع مشتركة
22-1-3  ،

22-2-3  (234.825) (8.499.802) (648.340) (142.713) (9.525.680) 

 444.499.268 (129.841.313) 93.011.592 239.044.516 242.284.473   ذو الصلة قبل الفوائد والضرائبالربح 

 2.257.623.751 37.900.999 179.003.861 848.406.012 1.192.312.879   إضافة: إستهالكات وإطفاءات

 2.702.123.019 (91.940.314) 272.015.453 1.087.450.528 1.434.597.352   الصلةالربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو 

        
 (370.879.082) (100.807.504) 183.149.730 (280.623.169) (172.598.139)   حملة األسهم العادية للشركة األمالعائد إلى )الخسارة( / الربح صافي 

        
 9.804.296.391 - 2.466.511.393 1.411.792.820 5.925.992.178  17 ممتلكات تعدين

 64.871.266.523 120.679.324 4.878.638 30.855.253.013 33.890.455.548  18 ممتلكات ومصانع ومعدات

 1.575.261.273 77.625.548 44.785.705 1.146.060.187 306.789.833  19 حق إستخدام األصول

 2.811.665.097 35.019.327 1.937.078 1.619.152.099 1.155.556.593  20 التنفيذمشاريع رأسمالية قيد 

 120.791.517 39.686.066 13.296.668 58.477.065 9.331.718  21 موجودات غير ملموسة

 1.414.268.286 - 1.083.961.867 330.306.419 -  22 مشاريع مشتركةإستثمار في 

 97.239.779.804 5.254.768.480 4.209.586.280 40.678.639.213 47.096.785.831   مجموع الموجودات

        
 53.005.497.177 - 915.818.642 23.792.894.650 28.296.783.885  37 قروض طويلة األجل

 1.392.423.369 70.052.287 45.797.976 1.022.691.528 253.881.578  39 إلتزام عقد اإليجار

 61.050.397.998 286.560.996 1.435.811.333 27.703.304.683 31.624.720.986   المطلوباتمجموع 
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        )تتمة(قطاع األعمال البيانات المالية ل 2 -6

 المجموع اإلدارة العامة المعادن الثمينة ومعادن األساس األلومنيوم الفوسفات  اتإيضاح 

        2018 يونيو 30

 6.982.603.199 - 1.090.677.962 2.861.290.869 3.030.634.368  7،  3-6 مبيعات البضائع والخدمات إلى عمالء خارجيين

 2.617.242.716 - 466.262.151 1.075.985.025 1.074.995.540   إجمالي الربح

        
 1.558.555.951 (85.698.034) 421.112.324 538.288.588 684.853.073   صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (47.455.670) (47.454.820) - - (850)  13 ناقصا : دخل من ودائع ألجل

 764.399.315 19.418.927 26.553.055 464.837.675 253.589.658  14 إضافة: تكلفة تمويل

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

 2.275.499.596 (113.733.927) 447.665.379 1.003.126.263 938.441.881   الدخل

        :بنود خاصة بالتشغيل وإعادة قياس

 18.579.156 - 18.579.156 - -  12 الموجودات غير المتداولة، بالصافيناقصا : إنخفاض في قيمة 

 12.836.017 283.810 11.374.152 (3.731.081) 4.909.136  15 إضافة: صافي مصروفات / )دخل( أخرى غير تشغيلية

 (70.487.620) - (70.487.620) - -  3-1-22 ناقصا : حصة في صافي ربح مشروع مشترك

 2.236.427.149 (113.450.117) 407.131.067 999.395.182 943.351.017   ذو الصلة الفوائد والضرائبقبل الربح 

 1.544.060.746 8.719.259 229.295.589 707.866.506 598.179.392   إضافة: إستهالكات وإطفاءات

 3.780.487.895 (104.730.858) 636.426.656 1.707.261.688 1.541.530.409   الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة

 1.155.925.615 (163.773.741) 403.824.466 437.030.585 478.844.305   حملة األسهم العادية للشركة األمصافي الربح / )الخسارة( العائد إلى         

        
 8.951.052.471 - 2.656.324.860 1.396.392.312 4.898.335.299  17 ممتلكات تعدين

 44.127.614.910 127.767.436 9.955.460 28.141.147.272 15.848.744.742  18 ممتلكات ومصانع ومعدات

 26.293.652.810 43.871.923 1.811.514 5.310.018.098 20.937.951.275  20 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 329.335.437 18.129.687 19.742.512 208.326.570 83.136.668  21 موجودات غير ملموسة

 1.004.544.159 - 1.004.544.159 - -  22 مشروع مشتركإستثمار في 

 95.223.239.231 5.377.541.619 4.192.807.470 39.583.194.988 46.069.695.154   مجموع الموجودات

        
 52.991.642.253 - 1.084.130.703 24.050.099.341 27.857.412.209  37 قروض طويلة األجل

 44.156.142 - 37.819.326 6.336.816 -  39 إلتزام عقد اإليجار التمويلي

 59.339.693.070 385.555.718 1.600.095.123 26.514.696.326 30.839.345.903   مجموع المطلوبات
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        )تتمة(قطاع األعمال البيانات المالية ل 2 -6

 المجموع اإلدارة العامة المعادن الثمينة ومعادن األساس األلومنيوم الفوسفات  اتإيضاح 

        2018ديسمبر  31

 14.170.759.920 - 1.976.337.478 5.668.251.288 6.526.171.154  7،  3-6 مبيعات البضائع والخدمات إلى عمالء خارجيين

 4.886.980.066 - 674.401.183 1.962.791.410 2.249.787.473   إجمالي الربح

        
 2.534.394.146 (231.889.246) 604.412.378 750.229.795 1.411.641.219   صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (123.942.122) (118.940.674) - (3.132.770) (1.868.678)  13 ناقصا : دخل من ودائع ألجل

 1.753.403.620 39.756.278 51.175.867 1.095.315.896 567.155.579  14 تمويلإضافة: تكلفة 

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

 4.163.855.644 (311.073.642) 655.588.245 1.842.412.921 1.976.928.120   الدخل

        :بنود خاصة بالتشغيل وإعادة قياس

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

 (46.480.083) - 18.579.156 (65.059.239) -  12 بالصافي

 3.325.610 1.566.818 9.930.355 (12.705.194) 4.533.631  15 إضافة: صافي مصروفات/ )دخل( أخرى غير تشغيلية

 ةمشترك اريعناقصا : حصة في صافي ربح مش
22-1-3 

،22-2-3  - - (143.535.306) - (143.535.306) 

 3.977.165.865 (309.506.824) 540.562.450 1.764.648.488 1.981.461.751   ذو الصلة قبل الفوائد والضرائبالربح 

 3.193.231.436 20.676.499 442.332.758 1.421.577.773 1.308.644.406   إضافة: إستهالكات وإطفاءات

 7.170.397.301 (288.830.325) 982.895.208 3.186.226.261 3.290.106.157   الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة

 1.847.917.080 (359.748.587) 590.810.902 632.241.436 984.613.329   حملة األسهم العادية للشركة األمصافي الربح / )الخسارة( العائد إلى         

        
 10.045.042.854 - 2.529.385.198 1.456.889.667 6.058.767.989  17 ممتلكات تعدين

 66.482.353.144 124.561.684 6.941.191 31.472.799.563 34.878.050.706  18 ممتلكات ومصانع ومعدات

 2.197.029.285 16.987.280 1.799.378 1.380.055.843 798.186.784  20 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 340.187.882 45.275.788 15.938.223 199.861.130 79.112.741  21 موجودات غير ملموسة

 1.423.526.084 - 1.077.591.845 345.934.239 -  22 مشاريع مشتركةإستثمار في 

 98.029.266.012 6.012.276.032 4.150.514.327 39.655.652.814 48.210.822.839   مجموع الموجودات

        
 54.566.488.328 - 1.001.090.866 24.040.406.366 29.524.991.096  37 قروض طويلة األجل

 27.183.780 - 27.183.780 - -  39 إلتزام عقد اإليجار التمويلي

 61.334.839.764 463.779.627 1.612.290.003 26.654.979.891 32.603.790.243   مجموع المطلوبات
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 القطاع الجغرافي 6-3

فقط في المملكة  ية أخرى. وتقوم المجموعة بعملياتهاإقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات إقتصادإيرادات في بيئة  تحققالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة 
 ولذلك تقع جميع الموجودات غير المتداولة للمجموعة في المملكة العربية السعودية. العربية السعودية

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

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات  اتإيضاح 

        2019 يونيو 30

        الدولية

 3.196.841.020 - - 433.913.683 2.762.927.337   شبه القارة الهندية، وآسيا والمحيط الهادئ

البرازيل، سنغافورة، دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط 

 2.784.792.938 - 1.804.508 2.222.173.511 560.814.919   الالتينية وأمريكا الشماليةوشمال أفريقيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا 

 2.137.797.165 - 798.642.457 517.684.916 821.469.792   سويسرا وآخرين

 8.119.431.123 - 800.446.965 3.173.772.110 4.145.212.048   مجموع فرعي

 422.423.180 - - 393.619.642 28.803.538   المحلية

 8.541.854.303 - 800.446.965 3.567.391.752 4.174.015.586  7،  2-6 المجموع

        2018 يونيو 30

        الدولية

 2.552.694.290 - 2.909.360 497.418.907 2.052.366.023   شبه القارة الهندية، وآسيا والمحيط الهادئ

التعاون الخليجي والشرق األوسط البرازيل، سنغافورة، دول مجلس 

 1.877.700.269 -  1.238.315.798 639.384.471   وشمال أفريقيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية

 2.108.784.284 - 1.087.768.602 700.525.516 320.490.166   سويسرا وآخرين

 6.539.178.843 - 1.090.677.962 2.436.260.221 3.012.240.660   مجموع فرعي

 443.424.356 - - 425.030.648 18.393.708   المحلية

 6.982.603.199 - 1.090.677.962 2.861.290.869 3.030.634.368  7،  2-6 المجموع
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 القطاع الجغرافي )تتمة( 6-3

 كما يلي )تتمة(: للسنة المنتهية / للفترة حسب الوجهةالتوزيع الجغرافي لإليراد المتحقق للمجموعة 

 المجموع اإلدارة العامة المعادن الثمينة ومعادن األساس األلومنيوم الفوسفات  اتإيضاح 

        2018ديسمبر  31

        الدولية

 5.928.558.228 - - 1.319.894.504 4.608.663.724   شبه القارة الهندية، وآسيا والمحيط الهادئ

البرازيل، سنغافورة، دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال 

 3.721.298.179 - 7.742.530 2.834.019.786 879.535.863   أفريقيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية

 3.712.722.732 - 1.968.594.948 749.495.298 994.632.486   سويسرا وآخرين

 13.362.579.139 - 1.976.337.478 4.903.409.588 6.482.832.073   مجموع فرعي

 808.180.781 - - 764.841.700 43.339.081   المحلية

 14.170.759.920 - 1.976.337.478 5.668.251.288 6.526.171.154  7،  2-6 المجموع

 

 كما يلي:لسنة المنتهية ل / للفترة حسب الوجهةو العمالء الرئيسيين طريقللمجموعة عن  ات الخارجيةتوزيع الجغرافي لإليرادال

 المجموع اإلدارة العامة المعادن الثمينة ومعادن األساس األلومنيوم الفوسفات 

      2019 يونيو 30

 747.256.380 - 747.256.380 - - سويسرا - 1العميل رقم 

 494.703.444 - - 494.703.444 - أسبانيا - 2العميل رقم 

 587.403.750 - - - 587.403.750 شبه القارة الهندية – 3العميل رقم 

      
      2018 يونيو 30

 1.017.673.620 - 1.017.673.620 - - سويسرا - 1العميل رقم 

 623.240.652 - - 623.240.652 - أسبانيا - 2العميل رقم 

 412.162.500 - - - 412.162.500 شبه القارة الهندية – 3العميل رقم 

      
      2018ديسمبر  31

 1.845.612.416 - 1.845.612.416 - - سويسرا - 1العميل رقم 

 1.165.530.810 - - 1.165.530.810 - أسبانيا - 2العميل رقم 

 916.534.000 - - - 916.534.000 شبه القارة الهندية - 3العميل رقم 
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 القطاع الجغرافي )تتمة( 6-3

        :كما يلي لسنة المنتهيةل / للفترة إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات  اتإيضاح 

        2019 يونيو 30
 4.116.736.398 - - - 4.116.736.398   األمونيا واألمونياأسمدة فوسفات 

بوكسايت منخفض الدرجة، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة 

 57.098.234 - - - 57.098.234   والحراريات الغير مشكلة

 1.990.739.624 - - 1.990.739.624 -   األلومنيوم األولي

 206.667.873 - - 206.667.873 -   األلومينا

 1.369.616.865 - - 1.369.616.865 -   المنتجات المدرفلة المسطحة

 800.446.965 - 800.446.965 - -   الذهب
 548.344 - - 367.390 180.954   البنية التحتية )تقديم الخدمات(

 8.541.854.303 - 800.446.965 3.567.391.752 4.174.015.586  7،  2-6 المجموع

        2018 يونيو 30        

 2.957.303.517 - - - 2.957.303.517   أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

بوكسايت منخفض الدرجة، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة 

 68.471.930 - - - 68.471.930   والحراريات الغير مشكلة

 2.653.707.366 - - 2.653.707.366 -   األلومنيوم األولي

 206.961.531 - - 206.961.531 -   األلومينا

 1.090.677.962 - 1.090.677.962 - -   الذهب

 928.316 - - 621.972 306.344   البنية التحتية )تقديم الخدمات(

 6.978.050.622 - 1.090.677.962 2.861.290.869 3.026.081.791  7،  2-6 المجموع

        
        2018ديسمبر  31

 6.379.472.645 - - - 6.379.472.645   أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

بوكسايت منخفض الدرجة، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة 

 146.207.308 - - - 146.207.308   والحراريات الغير مشكلة

 4.952.634.955 - - 4.952.634.955 -   األلومنيوم األولي

 536.654.160 - - 536.654.160 -   األلومينا

 177.964.887 - - 177.964.887 -   المنتجات المدرفلة المسطحة

 1.976.337.478 - 1.976.337.478 - -   الذهب

 1.488.487 - - 997.286 491.201   البنية التحتية )تقديم الخدمات(

 14.170.759.920 - 1.976.337.478 5.668.251.288 6.526.171.154  7،  2-6 المجموع

 تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية. 1-6و  2جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمبينة في إإليضاحات رقم 
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 المبيعات -7

 المنتهية فيللسنة   للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

           قطاع الفوسفات

           أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

 6.196.963.606  2.855.244.488  3.965.079.926  1.384.860.887  1.990.634.833  مبيعات البضائع 

 182.509.039  102.059.029  151.656.472  68.152.287  79.743.757  تقديم خدمات النقل 

  2.070.378.590  1.453.013.174  4.116.736.398  2.957.303.517  6.379.472.645 

           المعادن الصناعية

 143.392.988  71.466.492  56.542.973  32.597.974  27.492.401  مبيعات البضائع 

 2.814.320  1.558.015  555.261  535.016  270.514  تقديم خدمات النقل 

  27.762.915  33.132.990  57.098.234  73.024.507  146.207.308 

 6.525.679.953  3.030.328.024  4.173.834.632  1.486.146.164  2.098.141.505  مجموع فرعي

           قطاع األلومنيوم

           ولياأللومنيوم األ

 4.923.055.728  2.639.600.648  1.978.824.992  1.309.371.127  1.053.640.002  مبيعات البضائع 

 29.579.227  14.106.718  11.914.632  10.942.976  7.929.276  تقديم خدمات النقل 

           األلومينا

 536.654.160  206.961.531  206.667.873  114.208.967  107.434.282  مبيعات البضائع 

           المنتجات المدرفلة المسطحة

 177.964.887  -  1.369.616.865  -  613.160.374  مبيعات البضائع 

 5.667.254.002  2.860.668.897  3.567.024.362  1.434.523.070  1.782.163.934  مجموع فرعي

ومعادن قطاع المعادن الثمينة 
           األساس

           الذهب

 1.976.337.478  1.090.677.962  800.446.965  495.337.742  419.869.734  مبيعات البضائع 

           البنية التحتية

 1.488.487  928.316  548.344  473.816  337.590  تقديم الخدمات

 المجموع

6-2  ،6-

3  ،6-4  ،

7-1 4.300.512.763  3.416.480.792  8.541.854.303  6.982.603.199  14.170.759.920 

            

توقيت اإلعتراف  7-1
 باإليرادات

      
  

 
 

           في وقت معين

 13.954.368.847  6.863.951.121  8.377.179.594  3.336.376.697  4.212.231.626  مبيعات البضائع -

 1.488.487  928.316  548.344  473.816  337.590  تقديم الخدمات -

 13.955.857.334  6.864.879.437  8.377.727.938  3.336.850.513  4.212.569.216  مجموع فرعي

           على مدى فترة معينة

 214.902.586  117.723.762  164.126.365  79.630.279  87.943.547  تقديم خدمات النقل -

 14.170.759.920  6.982.603.199  8.541.854.303  3.416.480.792  4.300.512.763 7 المجموع
 

          تحليل مبيعات الذهب 7-2

 333.381  221.023  163.452  103.290  85.124 المباع –كمية الذهب باألونصة 

          لألونصة: –متوسط السعر المحقق 

 1.274  1.316  1.306  1.279  1.315 بالدوالر األمريكي

 4.779  4.935  4.897  4.796  4.932 ما يعادله باللاير السعودي 
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 تكلفة المبيعات -8

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  فيللربع المنتهي   

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 1.117.358.371  517.023.264  809.861.955  262.951.287  404.332.766  رواتب ومزايا الموظفين

 759.646.056  328.895.466  604.671.949  166.109.484  312.206.605  عقود الخدمات

 128.800.581  55.251.700  133.916.853  28.996.925  81.572.733  إصالحات وصيانة

 191.770.765  87.042.876  93.592.056  45.431.684  60.101.142  مواد مستهلكة

 710.197.911  167.616.822  389.087.198  40.306.015  187.146.208  مصاريف غير مباشرة

 3.644.476.588  1.672.902.556  3.352.247.011  758.704.697  1.408.182.417  مواد خام ومنافع مستهلكة

1-8 بيع منتجات مصاحبة  (4.784.332)  (25.232.780)  (19.558.831)  (47.385.282)  (73.197.088) 

شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة 
 1.386.960  -  -  -  - 28 مستهلكةالحركة ومواد 

)عكس( / مخصص مخزون 
1-28 مواد متقادمة، بالصافي  (2.000.000)  10.000.000  (1.983.451)  20.000.000  46.012.092 

 123.792.353  66.369.158  15.815.081  30.862.507  11.958.266 45 رسوم إمتياز

 6.650.244.589  2.867.716.560  5.377.649.821  1.318.129.819  2.458.715.805  مجموع تكاليف التشغيل النقدية

1-17 إستهالك ممتلكات تعدين  160.434.306  170.317.393  323.398.724  319.046.294  625.842.414 

إستهالك ممتلكات ومصانع 
1-18 ومعدات  886.753.384  581.569.635  1.791.886.994  1.189.172.789  2.491.025.761 

1-19 إستهالك حق إستخدام األصول  37.177.548  -  82.296.622  -  - 

1-21 إطفاء موجودات غير ملموسة  4.851.164  6.194.031  9.982.749  12.381.243  24.906.059 

 9.792.018.823  4.388.316.886  7.585.214.910  2.076.210.878  3.547.932.207  مجموع التكاليف التشغيلية

28،  25 النقص / )الزيادة( في المخزون  149.508.495  20.205.930  (215.576.999)  (140.680.165)  (723.141.555) 

 9.068.877.268  4.247.636.721  7.369.637.911  2.096.416.808  3.697.440.702  مجموع تكلفة البضاعة المباعة

 214.902.586  117.723.762  164.126.365  79.630.279  87.943.547  تقديم خدمات النقلتكلفة 

 9.283.779.854  4.365.360.483  7.533.764.276  2.176.047.087  3.785.384.249  المجموع

           

 :من السلع التالية عن طريق شركة معادن للذهب ومعادن األساس كون مبيعات المنتجات المصاحبةتت 8-1

 36.994.356  27.092.755  10.669.005  16.145.170  467.746  زنك

 28.749.317  17.614.590  6.922.950  8.888.998  3.525.285  نحاس

 7.453.415  2.677.937  1.966.876  198.612  791.301  فضة

 73.197.088  47.385.282  19.558.831  25.232.780  4.784.332 8 المجموع

           
 وتوزيعمصاريف بيع وتسويق  -9

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في 

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 

 49.198.699  23.758.382  24.755.408  12.854.923  13.467.648 رواتب ومزايا الموظفين

 10.377.094  2.074.826  4.162.748  1.739.637  2.509.276 الخدماتعقود 

 143.244.905  67.768.910  139.389.504  32.965.456  86.633.602 مباشرة غير مصاريف نقل ومصاريف

 29.376.197  -  28.833.981  -  17.645.313 مستودعات وتخزين

 359.171  51.122  675.202  8.774  642.815 مواد مستهلكة

 90.145.681  52.137.908  75.418.983  19.827.663  40.232.696 والخصومات رسوم التسويق

 28.204.336  8.196.779  15.970.262  2.492.846  8.415.634 أخرى يةمصاريف بيع

 350.906.083  153.987.927  289.206.088  69.889.299  169.546.984 المجموع

          

 



                                                                                                                                                         
  (معادن) العربية السعوديةشركة التعدين 

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 44 

 ةإداريمصاريف عمومية و  -10

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 268.535.969  130.752.925  135.501.566  72.084.114  69.973.141  رواتب ومزايا الموظفين

 96.847.935  18.531.810  26.444.344  9.600.595  16.377.926  عقود الخدمات

 42.976.612  14.282.928  18.584.707  8.922.829  12.042.932  مصاريف غير مباشرة وأخرى

 1.690.510  395.287  1.922.665  160.234  1.255.271  مواد مستهلكة

 5.077.582  157.865  275.892  29.246  -  قطع غيار

1-17 إستهالك ممتلكات تعدين  -  98.206  -  196.412  392.830 

إستهالك ممتلكات ومصانع 
1-18 ومعدات  7.083.815  8.388.567  14.267.534  17.924.714  34.339.593 

1-19 إستهالك حق إستخدام األصول  4.389.224  -  4.634.948  -  - 

1-21 إطفاء موجودات غير ملموسة  3.436.366  1.629.875  6.872.732  3.259.747  12.164.081 

مخصص خسائر اإلئتمان 
 1.445.056    (224.158)    (224.158)  المتوقعة

1-29 ذمم مدينة تجارية وأخرى  (224.158)  -  (224.158)  -  185.390 

1-30 ودائع ألجل  -  -  -  -  1.259.666 

           
 463.470.168  185.501.688  208.280.230  100.913.666  114.334.517  المجموع

 فنيةالخدمات الو مصاريف اإلستكشاف  -11

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 37.350.461  20.685.583  19.416.404  11.250.227  7.754.120  نيموظفرواتب ومزايا ال

 44.073.956  14.434.533  41.353.992  10.417.222  27.602.758  عقود الخدمات

 6.165.878  2.205.149  1.990.184  494.366  1.598.678  مصاريف غير مباشرة وأخرى

 2.911.346  1.617.685  1.851.011  967.759  854.146  مواد مستهلكة 

 375.611  303.455  55.106  8.600  47.816  قطع غيار

1-17 إستهالك ممتلكات تعدين  -  36.646  -  73.292  146.585 

إستهالك ممتلكات ومصانع 
1-18 ومعدات  718.873  1.013.787  1.437.744  2.006.255  3.984.491 

1-21 إطفاء موجودات غير ملموسة  -  -  -  -  429.622 

 95.437.950  41.325.952  66.104.441  24.188.607  38.576.391  المجموع

 ، بالصافيالموجودات غير المتداولة)إنخفاض في قيمة(  /إنخفاض في قيمة  عكس  -12

 المنتهية فيللسنة   للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

مشاريع تعدين إنخفاض في قيمة 
 (18.579.156)  (18.579.156)  -  -  - 17 رأسمالية قيد التنفيذ

إنخفاض في قيمة مشاريع 
 (280.875.000)  -  -  -  - 20 رأسمالية قيد التنفيذ

إستثمار  عكس إنخفاض في قيمة
3-2-22 في مشروع مشترك  -  -  -  -  345.934.239 

2-6 المجموع  -  -  -  (18.579.156)  46.480.083 

 ألجل ودائعمن  دخل  -13

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاح 

مقاسة  –ودائع ألجل  دخل من
 123.942.122  47.455.670  114.910.783  25.953.992  55.115.411 2-6 بالتكلفة المطفأة
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 تمويل تكلفة -14

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

           
 460.295.707  190.843.966  383.962.176  95.053.939  195.904.593  صندوق اإلستثمارات العامة

 99.696.350  61.606.177  82.127.157  33.427.468  42.186.475  مشتريات باللاير السعودي 

 101.423.551  40.357.641  150.395.743  21.384.145  76.503.135  تجاري

 19.205.809  14.568.124  6.842.527  7.197.257  3.539.890  مشتريات بالدوالر االمريكي

 31.466.030  16.431.149  37.592.656  8.037.685  19.477.149  وكالة

الصناعية صندوق التنمية 
 20.433.468  10.483.333  43.019.665  5.633.333  38.228.669  السعودي

 565.951.911  239.077.592  356.015.621  117.006.085  177.862.296  تسهيل مرابحة باللاير السعودي

 113.989.474  44.141.167  76.042.500  30.423.828  38.994.132  تسهيل صكوك

 20.756.250  9.843.750  9.375.000  4.921.875  4.687.500  إئتماني متجددتسهيل 

 32.768.962  20.070.977  12.173.662  6.362.750  9.553.444  أخرى

 1.465.987.512  647.423.876  1.157.546.707  329.448.365  606.937.283  مجموع فرعي

 14.250.000  7.125.000  7.125.000  3.562.500  3.562.500 25 إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد

إطفاء تكلفة معاملة على 
 192.978.189  77.574.565  54.061.101  51.750.884  27.083.783 10-37 القروض طويلة األجل

إلتزامات إغالق مخصص زيادة 
 مناجم

38-1  ،

38-2  ،

38-3  ،

38-4 5.484.096  3.486.336  10.731.583  8.304.047  23.545.681 

زيادة في تكلفة التمويل 
إلتزام عقد المستقبلية بموجب 

 2.599.659  1.619.525  28.547.142  731.444  12.882.227 2-39 اإليجار

صافي التسوية على الفائدة 
 1.948.045  -  7.309.555  -  5.325.192 40 المستحقة المشتقة

إلتزام منافع تكلفة الفائدة على 
 20.817.693  9.711.398  10.770.843  4.855.700  5.385.422 1-41 إنتهاء خدمات الموظفين

تخفيض خصم مبالغ محتجزة  
 31.276.841  12.640.904  11.052.030  6.129.785  - 1-42 مستحقة طويلة األجل

 1.753.403.620  764.399.315  1.287.143.961  399.965.014  666.660.503 1-14،2-6 المجموع

 التمويلتكلفة ملخص  14-1

مقيدة كمصاريف خالل الربع / 
 1.753.403.620  764.399.315  1.287.143.961  399.965.014  666.660.503 14 الفترة / السنة

تكلفة إقتراض مرسملة كجزء 
من موجودات مؤهلة ضمن 
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 
 549.836.633  294.105.713  -  154.855.566  - 20 خالل الربع / الفترة / السنة

إطفاء تكلفة معاملة مرسملة 
كجزء من موجودات مؤهلة 
ضمن مشاريع رأسمالية قيد 
التنفيذ خالل الربع / الفترة / 

 29.464.834  21.585.601  -  10.736.374  - 10-37،20 السنة

 2.332.705.087  1.080.090.629  1.287.143.961  565.556.954  666.660.503  المجموع
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 صافيبال، أُخرىمصاريف  /( إيرادات) -15

 
 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في 

 
 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات

مخصص )إنخفاض( / زيادة في 
 4.524.918  2.959.173  -  1.285.937  (409.383) 2-42 لصندوق البحوث والتطوير

مخصص )إنخفاض( / زيادة في 
 4.524.918  2.959.173  -  1.285.937  (409.383) 2-42 لصندوق التنمية اإلجتماعية

خسائر / )مكاسب( فرق سعر 
 (3.027.391)  3.260.483  (1.779.717)  1.978.573  120.259 1-1-48 الصرف

حكم مدفوع ألحد المقاولين 
 9.402.909  9.402.909  -  -  -  متعلق بقضية قانونية

 1.967.810  1.886.274  (411.337)  932.364  (187.632)  تعديل سعر أمر شراء

مكاسب من توريد الكهرباء إلى 
الهيئة العامة للموانئ والهيئة 

 (8.479.684)  (6.985.634)  (494.931)  (6.985.634)  (375.515)  الملكية للجبيل وينبع

 (5.587.870)  (646.361)  (6.839.695)  (5.932.838)  (4.950.661)  أخرى، صافي

 3.325.610  12.836.017  (9.525.680)  (7.435.661)  (6.212.315) 2-6 المجموع

           

 ربحية السهم العادي)خسارة( /  -16

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاح 

)الخسارة( / الربح العائد إلى 
حملة األسهم العادية للشركة 

 1.847.917.080  1.155.925.615  (370.879.082)  517.760.803  (243.667.410)  األم

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
العادية المستخدم كمقام في 

حساب ربحية السهم األساسية 
 1.168.478.261  1.168.478.261  1.168.478.261  1.168.478.261  1.168.478.261 32 والمخفضة

)خسارة( / ربحية السهم 
 األساسية والمخفضة للسهم

 (0.20)  العادي من العمليات المستمرة

 

0.44 

 

(0.31) 

 

0.98 

 

1.58 

           

على المتوسط المرجح  حملة األسهم العادية للشركة األم إلىالعائد الربح  )الخسارة( / والمخفضة بقسمة يةساسربحية السهم األ )خسارة( / حتسابيتم إ
 ./ السنة / الفترة الربع خالل المصدرةلعدد األسهم العادية 
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 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 47 

 ممتلكات تعدين  -17

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

 إيضاحات 

 موجودات
اإلستكشاف 

 مناجم تحت اإلنشاء والتقييم

المصانع الثابتة 
ومرافق ترشيح 

 *الخام
البنية التحتية / مباني 

 *أخرى *المعدات الثقيلة األعمال المدنية للمناجم 

مخصص إغالق 
وإعادة تأهيل 

 المناجم
موجودات 

 نشاط اإلزالة

مشاريع تعدين 
رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

             التكلفة

 11.464.064.739 481.008.287 192.444.131 211.400.956 408.959.664 372.620.079 501.075.249 1.938.154.752 4.719.583.669 2.331.941.861 306.876.091  2018يناير  1

 140.702.776 77.510.917 32.793.289 - - - - - 442.098 15.425.848 14.530.624  خالل الفترة إضافات

 - (35.665.286) - - 24.630.406 4.228.897 1.550.742 14.831.666 (9.576.425) - -  تحويل بين ممتلكات التعدين

 (18.579.156) (18.579.156) - - - - - - - - - 12 إنخفاض في القيمة خالل الفترة

 (27.367.870) - - - 17.978.925 2.987.698 (48.263.059) 2.213.979 (2.285.413) - - 18 محول )إلى( / من ممتلكات ومصانع ومعدات

 85.067.479 85.067.479 - - - - - - - - - 20 محول من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

تسوية لمخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل 

 (18.847.132) - - (18.847.132) - - - - - - - 3-38 موقع وتفكيك

 (24.000) - - - - - - (24.000) - - -  تسويات

 11.625.016.836 589.342.241 225.237.420 192.553.824 451.568.995 379.836.674 454.362.932 1.955.176.397 4.708.163.929 2.347.367.709 321.406.715  2018يونيو  30

 134.443.053 90.543.357 27.834.747 - - - - - 6.271.932 (2.326.041) 12.119.058  خالل الفترة المتبقية من السنة إضافات

 - (45.007.083) - - 19.525.706 15.059.463 974.570.391 83.523.011 1.297.370.180 (2.345.041.668) -  تحويل بين ممتلكات التعدين

 3.830.236 - - - 1.025.251 2.774.022 273.495 93.948 (336.480) - - 18 محول )إلى( / من ممتلكات ومصانع ومعدات

محول )إلى( / من مشاريع رأسمالية قيد 

 التنفيذ

20 (3.032.320) - 500.983.074 213.581.168 367.054.305 3.365.636 6.126.466 - 85.373.648 - 1.173.451.977 

مخصص إغالق وإعادة تأهيل زيادة في 

 المناجم

38-2  ،

38-3 - - - - - - - 73.406.497 - - 73.406.497 

تسوية لمخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل 

 18.847.132 - - 18.847.132 - - - - - - - 3-38 موقع وتفكيك

 24.000 - - - - - - 24.000 - - -  تسويات

 13.029.019.731 634.878.515 338.445.815 284.807.453 478.246.418 401.035.795 1.796.261.123 2.252.398.524 6.512.452.635 - 330.493.453  2018ديسمبر  31

تسوية متعلقة بالمعيار  - 2019يناير  1

             (:16الدولي للتقرير المالي رقم )

 (129.874.036) - - - (14.495.210) (37.992.320) - - (77.386.506) - - 19 إعادة تصنيف إلى حق إستخدام األصول

 12.899.145.695 634.878.515 338.445.815 284.807.453 463.751.208 363.043.475 1.796.261.123 2.252.398.524 6.435.066.129 - 330.493.453  فرعي مجموع

 127.791.972 103.016.454 (28.922.906) - - - - 5.843.442 10.035.438 - 37.819.544  خالل الفترة إضافات

 - (21.358.025) - - 9.334.062 4.002.408 23.296.585 95.398.535 54.398.514 - (165.072.079)  التعدين تحويل بين ممتلكات

مخصص إغالق وإعادة تأهيل إنخفاض في 

 المناجم

38-2  ،

38-4 - - - - - - - (18.249.708) - - (18.249.708) 

 (985.097) - - - (985.097) - - - - - -  تسويات

 13.007.702.862 716.536.944 309.522.909 266.557.745 472.100.173 367.045.883 1.819.557.708 2.353.640.501 6.499.500.081 - 203.240.918  2019يونيو  30
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 ممتلكات تعدين )تتمة( -17

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

 إيضاحات 
موجودات 

 مناجم تحت اإلنشاء اإلستكشاف والتقييم

المصانع الثابتة 
ومرافق ترشيح 

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

مخصص إغالق 
وإعادة تأهيل 

 المناجم
موجودات 

 نشاط اإلزالة

مشاريع تعدين 
رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

 إستهالك متراكم
            

 2.366.031.292 - 31.498.406 53.683.471 180.055.018 129.122.687 40.622.194 549.823.244 1.381.226.272 - -  2018يناير  1

 319.315.998 - 21.624.139 1.172.124 28.472.037 25.054.800 7.615.277 74.845.781 160.531.840 - - 1-17 المحمل للفترة

ممتلكات ومصانع  من ( /إلى)محول 

 (11.699.154) - - - 4.656.561 3.797.550 (17.818.262) 2.389.431 (4.724.434) - - 18 ومعدات

تسوية لمخصص إلتزام اإلزالة وإعادة 

 316.229 - - 316.229 - - - - - - - 3-38 تأهيل موقع وتفكيك

 2.673.964.365 - 53.122.545 55.171.824 213.183.616 157.975.037 30.419.209 627.058.456 1.537.033.678 - -  2018 يونيو 30

 307.065.831 - 20.029.624 8.103.029 22.544.183 23.670.255 10.342.505 70.271.333 152.104.902 - - 1-17 المحمل للفترة المتبقية من السنة

ممتلكات ومصانع  ( / منإلى)محول 

 3.262.910 - - - 555.247 2.774.024 - 124.206 (190.567) - - 18 ومعدات

تسوية لمخصص إلتزام اإلزالة وإعادة 

 (316.229) - - (316.229) - - - - - - - 3-38 تأهيل موقع وتفكيك

 2018ديسمبر  31
 

- - 1.688.948.013 697.453.995 40.761.714 184.419.316 236.283.046 62.958.624 73.152.169 - 2.983.976.877 

تسوية متعلقة بالمعيار  - 2019يناير  1

             (:16الدولي للتقرير المالي رقم )

 (102.984.033) - - - (9.601.419) (24.587.984) - - (68.794.630) - - 19 إعادة تصنيف إلى حق إستخدام األصول

 2.880.992.844 - 73.152.169 62.958.624 226.681.627 159.831.332 40.761.714 697.453.995 1.620.153.383 - -  مجموع فرعي

 323.398.724 - 761.208 3.749.811 23.519.676 18.011.562 29.184.417 68.807.591 179.364.459 - - 1-17 المحمل للفترة

 (985.097) - - - (985.097) - - - - - -  تسويات

 2019 يونيو 30
 

- - 1.799.517.842 766.261.586 69.946.131 177.842.894 249.216.206 66.708.435 73.913.377 - 

 

3.203.406.471 

 صافي القيمة الدفترية كما في
 

           

 8.951.052.471 589.342.241 172.114.875 137.382.000 238.385.379 221.861.637 423.943.723 1.328.117.941 3.171.130.251 2.347.367.709 321.406.715 2-6 2018يونيو  30

 10.045.042.854 634.878.515 265.293.646 221.848.829 241.963.372 216.616.479 1.755.499.409 1.554.944.529 4.823.504.622 - 330.493.453 2-6 2018ديسمبر  31

 9.804.296.391 716.536.944 235.609.532 199.849.310 222.883.967 189.202.989 1.749.611.577 1.587.378.915 4.699.982.239 - 203.240.918 2-6 2019يونيو  30

إيجار تمويلي.مصانع ومعدات مقتناة كجزء من عقد  2018ديسمبر  31و  2018يونيو  30كما في  ينتشمل ممتلكات التعد* 
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 )تتمة( ممتلكات تعدين -17
  بالتكلفة األولي ثباتاإل

 اإلستكشاف والتقييم موجودات
دما يكون عن "ممتلكات تعدينـ "لوالتى ت عتبر تصنيف فرعي  "اإلنشاءمناجم تحت " إلى "التقييماإلستكشاف و موجودات"يتم تحويل المصروفات من 
ل كاتلليؤيد التطوير المستقبلي  العمل المنجز حتى تاريخه ْمت   .لهذا التطوير لى الموافقات المطلوبةوتم الحصول ع م 

 اإلنشاءمناجم تحت 
 مناجمإكمال منشآت البنية التحتية في " وأوالتركيب  اإلنشاءستكشاف والتقييم على إلا موجوداتة لعملية تحويل الِحقال تتم رسملة جميع المصروفات

 ا  جزء إلى الحد الذي تعتبر فيهمصروفات التطوير صافية من المتحصالت من مبيعات الخام المستخرج خالل مرحلة التطوير تكون ". اإلنشاءتحت 
 من عملية تطوير المنجم. يا  أساس

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

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

 وإعادة تأهيل مناجم إغالقمخصص 
 صلية التالية:الحالة األ إلىالموقع  إعادةنشطة أ مناجمتأهيل  إعادةو إغالقمخصص يتضمن 

 تفكيك وإزالة الهياكل، 

 السدودتفكيك المناجم وتأهيل  إعادة، 

 تفكيك منشآت التشغيل، 

 المصانع ومواقع النفايات إغالق، 

 ةالمناطق المتأثروإحياء صالح ستإالحالة األصلية و إلى إعادة. 

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

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

 .ةالقيمة المتراكمفي  نخفاضاإلوخسائر المتراكم  ستهالكاإلبعد خصم المناجم المنتجة بالتكلفة والمصانع والمعدات و

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

 ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات. أيضا   يتم إدراجها يتمويلال يجارلإلللحصول على األصل. القيمة المرسملة  تعويض مستلم

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

 إنشاء)إزالة خالل مرحلة التطوير( تتم رسملتها كجزء من تكلفة  نتاجاإلالتشغيلية. تكاليف اإلزالة المتكبدة خالل مرحلة تطوير المنجم قبل بدء مرحلة 
يتم . تتوقف عملية رسملة تكلفة اإلزالة خالل التطوير عندما نتاجإلاطريقة وحدات  إستخدامها على عمرها المستفاد منه بطفاؤفيما بعد إ يتموالمنجم 

 المطلوب من قبل اإلدارة. ستخدامويكون جاهزا  لإلالمكون  / لمنجمالتدريجي ل ختباراإل

( سبب في تشكيل نوعين من نتاجإزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلللمنجم السطحي ) نتاجاإلزالة خالل مرحلة اإل أنشطة ٌتعتبر عادة
 المنافع:

 المخزون، أو إنتاج 

  المخزون عندما تتحقق  إنتاجية كجزء من تكلفة نتاجتكلفة اإلزالة اإلتتم المحاسبة عن في المستقبل.  الذي سيتم تعدينه الخام إلىتحسين الوصول
زالة" عندما تتحقق المنافع اإل ل نشاطأصالتكلفة كموجودات غير متداولة يشار اليها كـ"  إثبات. يتم خالل الفترة المنافع في شكل مخزون منتج

 .مستقبلالفي  الخام المتوقع تعدينه إلىول أفضل على شكل وص

 منجم، ويتم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي والذي يمثل أصلأصل قائم،  علىن يأو تحس / لـ ةاإلزالة كإضاف نشاطل المحاسبة عن أصتتم 
يتم مراجعتها والتي المولدة للنقد ذات الصلة  / الوحدات في الوحدة ستثماراإل إجماليتشكل جزء من " والتى ممتلكات تعدينكجزء من " الموحدة

 سترداد.ة الدفترية قد تكون غير قابلة لإلروف أن القيمفي الظ اتأو التغير ر األحداثفي القيمة عندما ت شي نخفاضلإل

الخام التى أمكن الوصول اليها نتيجة  إحتياطيعلى عمر المكون المحدد من  نتاجإلاطريقة وحدات  إستخداماإلزالة فيما بعد ب نشاطل أص إستهالكيتم 
لتحديد العمر المستفاد منه للمكون  ةوالمحتمل ةالمؤكد اتيحتياطتكون من اإلتي تيا  والإقتصاد لإلسترداد ةالقابل اتيحتياطاإل إستخداميتم اإلزالة.  لنشاط

 في القيمة. إنخفاضأي خسائر و ستهالكمنها اإل بالتكلفة مطروحا   ل نشاط اإلزالةأص إظهاريتم الخام.  إحتياطيالمحدد من 
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 ممتلكات تعدين )تتمة( -17
 مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ

طبيعة رأسمالية لتحسين أو تطوير للعمليات المتتابعة القائمة وتتم المحاسبة من الممارسات الصناعية للمناجم المنتجة الشروع في مشاريع رئيسية ذات 
لإلستخدام، ومن  عنها "كمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ" حتى يتم اكتمالها للغرض المقصود منها ويتم تحويلها بالتكلفة إلى المناجم المنتجة وتصبح جاهزة

 هذه النقطة فصاعدا  يبدأ اإلستنفاذ.

 في القيمة نخفاضاإلو كستهالاإل
 اإلستكشاف والتقييم  موجودات

 (.6)المعيار الدولي للتقرير المالي القيمة حسب في  نخفاضسنويا  لإل هاميتقي موجودات اإلستكشاف والتقييم ولكنه يتم إستهالكال يتم 

 اإلنشاء تحتمناجم 
لمنجم ابدء والذي يتضح من  المعدة من أجله ستخداموتصبح هذه األصول متاحة لإل عملية اإلنشاء" حتى إكتمال اإلنشاء تحت"مناجم  إستهالكاليتم 
 التجاري. نتاجلإلرسميا  

  اإلزالة  نشاطل أصو العاملةناجم والمالمناجم  تأهيل إعادةو إغالقمخصص 
 نخفاضها لإلإختبارويتم  طريقة منتظمةاإلزالة ب نشاط وموجوداتالمناجم والمناجم المنتجة تأهيل  إعادةو إغالقالقيمة الدفترية لمخصص  إستنفاذيتم 
 في القيمة. نخفاضالقيمة سنويا  وعند تحديد مؤشرات اإل في

 التنفيذ قيدرأسمالية تعدين  مشاريع
للغرض المعدة من أجله. يتم سنويا   متاحة الموجوداتوتصبح  اإلنشاءأعمال  من نتهاءاإلك حتى يتم ال تستهل التنفيذ قيدرأسمالية الالتعدين  مشاريع
 في القيمة. نخفاضالقيمة وعند تحديد مؤشرات اإل في نخفاضلإل التنفيذ قيدرأسمالية التعدين المشاريع  إختبار

 :للسنة / / للفترة للربع المحمل ستهالكتوزيع اإل 17-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 
كمصروف من خالل  2018

   الربح أو الخسارة
       

 

 625.842.414  319.046.294  323.398.724  170.317.393  160.434.306 8 تكلفة المبيعات

مصاريف عمومية 
 392.830  196.412  -  98.206  - 10 وإدارية 

مصاريف إستكشاف 
 146.585  73.292  -  36.646  - 11 وخدمات فنية

 626.381.829  319.315.998  323.398.724  170.452.245  160.434.306 17 المجموع

 كضمانمرهونة ممتلكات تعدين  17-2
 5.722.323.047: 2018 يونيو 30) 2019 يونيو 30لاير سعودي كما في  5.059.678.864 في قيمتها الدفتريةاص ممتلكات تعدينتم رهن 

 .(11-37)إيضاح  التمويل الموحدة الشروط إتفاقياتبموجب  للمقرضينكضمان  لاير سعودي( 5.243.258.431: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،
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 معداتممتلكات ومصانع و  -18

 موجودات غير تعدينية  

 المجموع سيارات ثاث وتركيباتأ معدات مكتبية مصانع معدات أخرى معدات ثقيلة مباني أعمال مدنية أراضي اتإيضاح 

            التكلفة

 54.157.586.898 44.800.694 67.046.418 83.128.938 33.439.747.762 2.487.963.105 161.088.179 12.525.822.658 5.286.439.144 61.550.000  2018يناير  1

 173.798.517 - - - 173.798.517 - - - - -  الفترةإضافات خالل 

 27.367.870 34.801 422.505 46.685 14.222.596 (12.419.545) 1.037.893 485.063 23.537.872 - 17 )إلى( ممتلكات تعدين  من / محول

ل من   التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعمحو 

 717.415.613 - - 53.581 27.716.314 109.620.238 - 571.526.283 8.499.197 - 20 خالل الفترة

 (96.149.202) - - - - (96.149.202) - - - -  الفترة شطب خالل

 24.000 - - - - - - 24.000 - -  اتتسوي

 54.980.043.696 44.835.495 67.468.923 83.229.204 33.655.485.189 2.489.014.596 162.126.072 13.097.858.004 5.318.476.213 61.550.000  2018يونيو  30

 104.975.842 - - - 104.975.842 - - - - -  السنة الفترة المتبقية من إضافات خالل

 (3.830.236) (814.828) - 283.390 336.480 (493.813) (2.774.022) (93.948) (273.495) - 17 محول )إلى( / من ممتلكات تعدين 

ل من   التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعمحو 

 23.592.810.382 140.660 19.809.956 3.093.527 12.391.110.731 432.906.096 930.986.433 3.288.248.103 6.526.514.876 - 20 السنة خالل الفترة المتبقية من

 (89.195.266) - - - - (89.195.266) - - - -  السنة الفترة المتبقية من شطب خالل

 (6.499.000) - (850.000) - - - - (5.649.000) - -  اتتسوي

 78.578.305.418 44.161.327 86.428.879 86.606.121 46.151.908.242 2.832.231.613 1.090.338.483 16.380.363.159 11.844.717.594 61.550.000  2018ديسمبر  31

 30.485.757 - - - 30.485.757 - - - - -  الفترةإضافات خالل 

ل من   التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعمحو 

 166.019.894 - 6.478.256 1.841.810 4.928.495 131.170.348 - 8.353.481 13.247.504 - 20 خالل السنة

 (117.927.403) - - - - (117.927.403) - - - -  الفترة شطب خالل

 78.656.883.666 44.161.327 92.907.135 88.447.931 46.187.322.494 2.845.474.558 1.090.338.483 16.388.716.640 11.857.965.098 61.550.000  2019يونيو  30

   
 

       
 



                                                                                                                                                                                                                               
 (عادنم) شركة التعدين العربية السعودية
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 معدات )تتمة(ممتلكات ومصانع و -18

 
 

 تعدينيةموجودات غير 

 المجموع سيارات أثاث وتركيبات معدات مكتبية مصانع معدات أخرى معدات ثقيلة مباني أعمال مدنية أراضي إيضاحات 

            اإلستهالك المتراكم

 9.706.654.110 36.782.537 58.170.211 49.266.062 6.926.391.220 859.548.782 60.325.466 1.079.223.971 636.945.861 -  2018يناير  1

 11.699.154 34.801 422.505 38.586 10.163.847 (11.486.301) 1.037.893 (30.506) 11.518.329 - 17 ممتلكات تعدينمن / )إلى( محول 

 1.230.200.724 3.813.646 1.116.106 4.447.439 787.809.600 160.503.256 4.021.043 182.684.044 85.805.590 - 1-18 للفترة المحمل

 (96.149.202) - - - - (96.149.202) - - - -  الفترةخالل  شطب

 24.000 - - - - - - 24.000 - -  تسوية

 10.852.428.786 40.630.984 59.708.822 53.752.087 7.724.364.667 912.416.535 65.384.402 1.261.901.509 734.269.780 -  2018 يونيو 30

 (3.262.910) (649.359) - 255.563 190.568 (161.452) (2.774.022) (124.208) - - 17 تعدين محول )إلى( / من ممتلكات

 1.338.778.239 2.643.552 1.159.482 4.116.940 875.907.034 150.385.098 9.877.027 191.200.417 103.488.689 - 1-18 السنة من يةالمتبق للفترة المحمل

 (89.195.266) - - - - (89.195.266) - - - -  السنة الفترة المتبقية منخالل  شطب

 (2.796.575) - (850.000) - - - - (1.946.575) - -  تسوية

 12.095.952.274 42.625.177 60.018.304 58.124.590 8.600.462.269 973.444.915 72.487.407 1.451.031.143 837.758.469 -  2018ديسمبر  31

 1.807.592.272 506.784 3.635.362 4.275.669 1.164.157.400 174.134.420 39.157.056 233.789.840 187.935.741 - 1-18 للفترة المحمل

 (117.927.403) - - - - (117.927.403) - - - -  الفترةخالل  شطب

 13.785.617.143 43.131.961 63.653.666 62.400.259 9.764.619.669 1.029.651.932 111.644.463 1.684.820.983 1.025.694.210 -  2019 يونيو 30

            صافي القيمة الدفترية

 44.127.614.910 4.204.511 7.760.101 29.477.117 25.931.120.522 1.576.598.061 96.741.670 11.835.956.495 4.584.206.433 61.550.000 2-6 2018يونيو  30

 66.482.353.144 1.536.150 26.410.575 28.481.531 37.551.445.973 1.858.786.698 1.017.851.076 14.929.332.016 11.006.959.125 61.550.000 2-6 2018ديسمبر  31

 64.871.266.523 1.029.366 29.253.469 26.047.672 36.422.702.825 1.815.822.626 978.694.020 14.703.895.657 10.832.270.888 61.550.000 2-6 2019يونيو  30
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 معدات )تتمة(ممتلكات ومصانع و -18

  :للسنة / / للفترة للربع المحمل ستهالكتوزيع اإل 18-1
 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

كمصروف من خالل الربح أو 
   الخسارة

       

 

 2.491.025.761  1.189.172.789  1.791.886.994  581.569.635  886.753.384 8 تكلفة مبيعات

 34.339.593  17.924.714  14.267.534  8.388.567  7.083.815 10 مصاريف عمومية وإدارية 

إستكشاف وخدمات مصاريف 
 3.984.491  2.006.255  1.437.744  1.013.787  718.873 11 فنية

 2.529.349.845  1.209.103.758  1.807.592.272  590.971.989  894.556.072  مجموع فرعي

 39.629.118  21.096.966  -  10.996.224  - 20 التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريع

 2.568.978.963  1.230.200.724  1.807.592.272  601.968.213  894.556.072 18 المجموع

 مصانع المرهونة كضمانممتلكات ومعدات و 18-2

: 2018 يونيو 30) 2019 يونيو 30لاير سعودي كما في  103.671.032.27والمعدات والبالغ صافي قيمتها الدفترية  المصانعتم رهن الممتلكات و

مقرضين بموجب اتفاقية التمويل الموحدة الشروط للكضمان  لاير سعودي( 742.144.704.27: 2018ديسمبر  31لاير سعودي، 15.410.170.787

  (.11-37)إيضاح 

 



                                                                                                                                                                                                                                
        

 (معادن) السعوديةشركة التعدين العربية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 إستخدام األصولحق  -19

 المجموع معدات مكتبية السفن البنية التحتية أراضي سيارات مصانع معدات ثقيلة اتيضاحإ 

     التكلفة
 

 
  

 

تسوية متعلقة  - 2019يناير  1
بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

(16:)        

 

 

 129.874.036 - - - - 14.495.210 77.386.506 37.992.320 17 إعادة تصنيف من ممتلكات تعدين

إعادة تصنيف من الموجودات 
 297.876.390 - - 297.876.390 - - - - 21 غير الملموسة

اإلثبات األولي لحق إستخدام 
 1.349.501.035 - 126.355.496 - 105.317.550 89.978.004 941.625.228 86.224.757 2-39،  1-39 األصول

 (14.495.210) - - - - (14.495.210) - - 2-39،  1-39 تسويات

 1.762.756.251 - 126.355.496 297.876.390 105.317.550 89.978.004 1.019.011.734 124.217.077  مجموع فرعي

 113.687.089 82.869.408 - - 276.094 - 15.745.644 14.795.943 2-39،  1-39 إضافات خالل الفترة

 (3.513.125) - (3.513.125) - - - - -  تسويات

 1.872.930.215 82.869.408 122.842.371 297.876.390 105.593.644 89.978.004 1.034.757.378 139.013.020  2019 يونيو 30

          المتراكم اإلستهالك

تسوية متعلقة  - 2019يناير  1
بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

(16:)  

 

       

 102.984.033 - - - - 9.601.419 68.794.630 24.587.984 17 تعدينإعادة تصنيف من ممتلكات 

إعادة تصنيف من الموجودات 
 94.509.054 - - 94.509.054 - - - - 21 غير الملموسة

 (9.601.419) - - - - (9.601.419) - - 2-39،  1-39 تسويات

 187.891.668 - - 94.509.054 - - 68.794.630 24.587.984  مجموع فرعي

ل   109.777.274 4.143.470 22.845.704 4.104.147 2.165.209 16.351.502 26.413.874 33.753.368 1-19 للفترةالمحم 

 297.668.942 4.143.470 22.845.704 98.613.201 2.165.209 16.351.502 95.208.504 58.341.352  2019 يونيو 30

          صافي القيمة الدفترية

 1.574.864.583 - 126.355.496 203.367.336 105.317.550 89.978.004 950.217.104 99.629.093 2-6 2019يناير  1

 1.575.261.273 78.725.938 99.996.667 199.263.189 103.428.435 73.626.502 939.548.874 80.671.668 2-6 2019يونيو  30



                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30في للربع والستة أشهر المنتهية القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 )تتمة( حق إستخدام األصول -19

للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وموجودات خدمات الدعم في رأس الخير والتي تم تحويلها للهيئة الملكية للجبيل وينبع  إستخدام األصول حقتكون ي

أي تكاليف مباشرة متعلقة بإحضار كما ورد في إتفاقية التنفيذ الموقعة بين شركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع. تتكون تكلفة الموجودات من تكلفة اإلنشاء و

ومع ذلك، تم إثبات هذه  ،هذه الموجودات لحالتها التشغيلية للغرض الذي أ نشأت من أجله. تقيد هذه الموجودات بالتكلفة التاريخية ناقصا  اإلطفاء المتراكم

يحسب اإلطفاء على الفترة المتبقية ( و21)إيضاح  2019يناير  1( في 16إستخدام األصول عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) حقالموجودات ك

 من مدة إتفاقية إستخدام األرض والخدمة.

 / للسنة:  / للفترة توزيع اإلستهالك المحمل للربع 19-1

 للسنة المنتهية في  في للستة أشهر المنتهية  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

كمصروف من خالل 
     الربح أو الخسارة

    

  

 -  -  82.296.622  -  37.177.548 8 تكلفة مبيعات

مصاريف عمومية 
 -  -  4.634.948  -  4.389.224 10 وإدارية 

محملة على الشركات 
 -  -  22.845.704  -  12.131.983  التابعة

 -  -  109.777.274  -  53.698.755 21 المجموع

     
    

  



                                                                                                                                                                                                                               
 (عادنم) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 التنفيذ قيدالرأسمالية  المشاريع -20

  موجودات غير تعدينية   

 اإلجمالي مكاتب إدارية وأخرى 3مشروع األمونيا رقم  صفائح السيارات ممتلكات ومصانع ومعدات  إيضاحات 

        
 26.409.469.977 14.844.100 - 1.061.596.055 25.333.029.822   2018يناير  1

 687.481.339 (59.043) - 33.224.008 654.316.374   إضافات خالل الفترة

 (85.067.479) - - - (85.067.479)  17 محول إلى ممتلكات تعدين

 (717.415.613) - - - (717.415.613)  18 محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

 (815.414) - - - (815.414)  21 محول إلى الموجودات غير الملموسة

 26.293.652.810 14.785.057 - 1.094.820.063 25.184.047.690  2-6 2018يونيو  30

 1.078.802.475 2.713.134 171.515.185 55.715.318 848.858.838   إضافات خالل الفترة المتبقية من السنة

 (375.000.000) - - (375.000.000) -   إنخفاض في القيمة في نهاية السنة*

 (1.173.451.977) - 3.032.320 - (1.176.484.297)  17 محول )إلى( / من ممتلكات تعدين

 (23.592.810.382) - - - (23.592.810.382)  18 محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات 

 (34.163.641) - - - (34.163.641)  21 محول إلى الموجودات غير الملموسة

 2.197.029.285 17.498.191 174.547.505 775.535.381 1.229.448.208  2-6 2018ديسمبر  31

 781.482.158 (2.872.315) 215.660.542 (19.854.354) 588.548.285   إضافات خالل الفترة

 (166.019.894) - - - (166.019.894)  18 محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات 

 (826.452) - - - (826.452)  21 محول إلى الموجودات غير الملموسة

 2.811.665.097 14.625.876 390.208.047 755.681.027 1.651.150.147  2-6 2019يونيو  30

        



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ )
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 المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ )تتمة(  -20

 * اإلنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات في شركة معادن 

، قامت الشركة بتقييم وجود مؤشر لإلنخفاض في القيمة في مشروع صفائح السيارات وبالتالي تم حساب المبلغ القابل لإلسترداد 2018ديسمبر  31كما في 

في قيمتها. إستند هذا  تخفيضلتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية لهذه األصول بحاجة إلى  لمشروع صفائح السيارات الرأسمالية قيد التنفيذألصول المشاريع 

اليف لمشروع تكالتقدير للمبلغ القابل لإلسترداد على خطة العمل الخمسية المعتمدة. تضمن اإلحتساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل وال

وشمل مراجعة النتائج التاريخية وأيضا  مراجعة توقعات طرف  بما في ذلك حجم المبيعات واألسعار، تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية(صفائح السيارات )

 .السيارات ثالث لسوق ألومنيوم

بنسبة معدل خصم ماقبل الضرائب ت الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل كانت المنهجية المستخدمة هي تحليل التدفقات النقدية المخصومة. شملت اإلفتراضا

 ٪ سنويا  والتي تم إحتسابها بإستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية.3.11

على توقعات إستشاريين خارجيين  ٪ والتي تم تقديرها بناءا  7.3تم إعتماد طريقة غوردون للنمو لحساب القيمة النهائية والتي تضمنت إفتراض معدل نمو بنسبة 

 للصناعة.

والحاجة إلى تحميل إنخفاض في القيمة إضافية بمقدار مشروع صفائح السيارات لموجودات  في اإلستخدامأظهرت نتائج هذا التحليل إنخفاضا  في القيمة 

 والتي تم تحميلها على النحو التالي: لاير سعودي 000.000.375

 2018 اتإيضاح 

من اإلنخفاض في القيمة عائدة إلى حملة األسهم العادية للشركة األم ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة  74.9٪

 280.875.000 12 الموحدة

ع صفائح السيارات ويتم تسويته مقابل ومن اإلنخفاض في القيمة عائدة إلى شريك في مشروع مشترك في مشر 25.1٪

 94.125.000 36 مشروع مشتركالمبلغ المستحق للشريك في 

 375.000.000  إجمالي اإلنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات

 :/ السنة / الفترة خالل الربع قامت المجموعة برسملة التالي كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 اتإيضاح 

صافي تكلفة اإلقتراض 

المتعلقة بالموجودات 

 549.836.633  294.105.713  -  154.855.566  - 1-14 المؤهلة

 إطفاء تكلفة معاملة
14-1  ،

37-10 -  10.736.374  -  21.585.601  29.464.834 

ممتلكات إستهالك 

 39.629.118  21.096.966  -  10.996.224  - 1-18 ومصانع ومعدات

إطفاء موجودات غير 

 3.030.044  1.482.447  -  771.788  - 1-21 ملموسة

خسائر عائدة إلى إعادة 

قياس إلتزام منافع إنتهاء 

 2.076.230  -  -  -  - 1-1-41 خدمات الموظفين

 624.036.859  338.270.727  -  177.359.952  -  المجموع

 المرهونة كضمان رأسمالية قيد التنفيذمشاريع  20-1
لاير  24.621.109.443: 2018 يونيو 30) 2019 يونيو 30لاير سعودي كما في  1.708.617.276وقدرها على مبالغ  صافي القيمة الدفتريةتشتمل 
(.11-37 )إيضاح مقرضينلل رهنها كضمانتم  لاير سعودي( 606.061.169: 2018ديسمبر  31 سعودي،



                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 الموجودات غير الملموسة -21

 المجموع التطوير التقني البرامج المطورة داخليا   البرامج والتراخيص البنية التحتية اتيضاحإ 

       التكلفة

 547.436.139 17.705.112 24.369.462 207.485.175 297.876.390  2018يناير  1

 20.000 - - 20.000 -  إضافات خالل الفترة

ل من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ  815.414 - - 815.414 - 20 خالل الفترة محو 

 548.271.553 17.705.112 24.369.462 208.320.589 297.876.390  2018 يونيو 30

 95.173 - - 95.173 -  إضافات خالل الفترة المتبقية من السنة

ل من المشاريع   34.163.641 - - 34.163.641 - 20 خالل الفترة المتبقية من السنة الرأسمالية قيد التنفيذمحو 

 582.530.367 17.705.112 24.369.462 242.579.403 297.876.390  2018ديسمبر  31

       (:16تسوية متعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) - 2019يناير  1

 (297.876.390) - - - (297.876.390) 19 إستخدام األصولإعادة تصنيف إلى حق 

 284.653.977 17.705.112 24.369.462 242.579.403 -  مجموع فرعي

ل من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ  826.452 - - 826.452 - 20 خالل الفترة محو 

 285.480.429 17.705.112 24.369.462 243.405.855 -  2019 يونيو 30

       اإلطفاء المتراكم

 201.812.679 7.208.509 17.930.497 90.372.912 86.300.761  2018يناير  1

ل   17.123.437 1.201.417 1.394.449 10.423.424 4.104.147 1-21 للفترةالمحم 

 218.936.116 8.409.926 19.324.946 100.796.336 90.404.908  2018 يونيو 30

ل   23.406.369 1.201.419 1.394.448 16.706.356 4.104.146 1-21 المتبقية من السنةللفترة المحم 

 242.342.485 9.611.345 20.719.394 117.502.692 94.509.054  كما تم اإلفصاح عنه سابقا   – 2018ديسمبر  31

       (:16تسوية متعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) - 2019يناير  1

 (94.509.054) - - - (94.509.054) 19 إعادة تصنيف إلى حق إستخدام األصول

 147.833.431 9.611.345 20.719.394 117.502.692 -  مجموع فرعي

ل   16.855.481 1.201.417 1.392.437 14.261.627 - 1-21 للفترةالمحم 

 164.688.912 10.812.762 22.111.831 131.764.319 -  2019 يونيو 30

       صافي القيمة الدفترية

 329.335.437 9.295.186 5.044.516 107.524.253 207.471.482 2-6 2018يونيو  30

 340.187.882 8.093.767 3.650.068 125.076.711 203.367.336 2-6 2018ديسمبر  31

 120.791.517 6.892.350 2.257.631 111.641.536 - 2-6 2019يونيو  30



                                                                                                                                   
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30تهية في للربع والستة أشهر المنالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة(  -21
: 2018 يونيو 30) 2019 يونيو 30لاير سعودي كما في  475.653.12تشتمل صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة على مبالغ وقدرها 

لاير سعودي( تم رهنها كضمان للمقرضين بموجب إتفاقية التمويل موحدة الشروط  004.878.13: 2018ديسمبر  31لاير سعودي، 855.069.37
 (.11-37)إيضاح 

لملكية للجبيل للهيئة ا والتي تم تحويلهاخدمات الدعم في رأس الخير موجودات تتكون الموجودات غير الملموسة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية و
وأي  تكلفة اإلنشاءة التنفيذ الموقعة بين شركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع. تتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة من تفاقيإوينبع كما ورد في 

 الموجودات غير الملموسة بالتكلفة التاريخيةهذه تكاليف مباشرة متعلقة بإحضار هذه الموجودات لحالتها التشغيلية للغرض الذي أ نشأت من أجله. تقيد 
ق إستخدام األصول عند إثبات هذه الموجودات كحتم  األرض والخدمة. إستخدامتفاقية إفاء على الفترة المتبقية من مدة اإلطفاء المتراكم. يحسب اإلط ناقصا  

 (.19)إيضاح  2019يناير  1( في 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 :للسنة /للفترة  /للربع  توزيع اإلطفاء المحمل 21-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

أو  الربحكمصروف من خالل 
 الخسارة

 
 

      
  

 24.906.059  12.381.243  9.982.749  6.194.031  4.851.164 8 تكلفة المبيعات

 12.164.081  3.259.747  6.872.732  1.629.875  3.436.366 10 مصاريف عمومية وإدارية 

 429.622  -  -  -  - 11 مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 37.499.762  15.640.990  16.855.481  7.823.906  8.287.530  مجموع فرعي

 3.030.044  1.482.447  -  771.788  - 20 التنفيذمشاريع رأسمالية قيد 

 40.529.806  17.123.437  16.855.481  8.595.694  8.287.530 21 المجموع

 ةمشترك اريعمشفي  ستثماراإل  -22
 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 
 1.077.591.845  1.004.544.159  1.083.961.867 3-1-22 شركة معادن باريك للنحاس

 345.934.239  -  330.306.419 3-2-22 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

 1.423.526.084  1.004.544.159  1.414.268.286 2-6 المجموع

 ،٪50والبالغة  ينالمشترك هذين المشروعينللمحاسبة عن نسبة حصة ملكية المجموعة في رأس المال المصدر والمدفوع في طريقة حقوق الملكية ستخدم ت  
 .1-4إيضاح رقم يرجى اإلطالع على 

 ينمشتركال ينروعللمشملخص المعلومات المالية 
المعدة . السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  ين المالية لهذين المشروعين المشتركائم وعد القت  

 لمجموعة.اتلك الخاصة بيخ  تقاريرها المالية متوافقة مع وتوار للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  
حسابات على  بناءا  ، ومعادن للبتروكيماوياتشركة الصحراء و لشركة معادن باريك للنحاس( ٪100 والتي تمثلملخص للمعلومات المالية ) فيما يلي
 الموحدةاألولية القوائم المالية ات ذات العالقة كما هو مبين في ستثمارتسوية للقيمة الدفترية لإل إلىباإلضافة  السنوية المدققة المالية قوائمهم أو اإلدارة

 للمجموعة:

  شركة معادن باريك للنحاس 1 -22
 والدخل الشامل اآلخر أو الخسارةملخص قائمة الربح  22-1-1
 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

المبيعات واإليرادات التشغيلية 
 األخرى

 
302.328.746  171.340.365  612.164.395  451.699.573  1.113.361.783 

 (8.685.588)  (4.394.312)  (2.973.990)  (1.760.064)  (863.980)  تكلفة تمويل

 (128.516.517)  (73.277.352)  (86.072.833)  (35.933.076)  (40.415.556)  إستهالك وإطفاء

 (587.597.122)  (199.076.210)  (234.555.700)  (62.576.257)  (134.361.536)  مصاريف أخرى

الربح قبل الزكاة ورسوم إمتياز 
 وضريبة الدخل

 
126.687.674  71.070.968  288.561.872  174.951.699  388.562.556 

 (44.247.027)  (16.583.425)  (16.474.457)  (9.194.277)  769.580  مصروف زكاة ورسوم إمتياز

 (44.477.385)  (16.584.857)  (27.713.892)  (9.195.709)  (27.713.892)  ضريبة الدخل

ربح الربع / الفترة / السنة من 
 العمليات المستمرة

 
99.743.362  52.680.982  244.373.523  141.783.417  299.838.144 

 (972.178)  -  (744.000)  -  (242.366)  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

 298.865.966  141.783.417  243.629.523  52.680.982  99.500.996  إجمالي الدخل الشامل

إجمالي الدخل حصة المجموعة في 
 الشامل للربع / للفترة / للسنة*

6-2  ،

22-1-3 64.609.678  26.341.207  118.870.022  70.487.620  143.535.306 

           



                                                                                                                                   
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30تهية في للربع والستة أشهر المنالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 )تتمة(  ةمشترك اريعاإلستثمار في مش -22
 ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )تتمة( 22-1-1

عالوة على ذلك، تم إحتساب  .الزكاة ورسوم اإلمتياز والتي تنطبق على المساهم السعودي فقط*يتم تخفيض حصة معادن في صافي الدخل بمصروف 
لشركة  الموحدةاألولية القوائم المالية الحصة في صافي الدخل بناءا  على مسودات القوائم المالية لشركة معادن باريك للنحاس والمتاحة بتاريخ إصدار 

 والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة. معادن. وقد يؤدي ذلك أحيانا  إلى بعض التغيرات الطفيفة

، 2018يناير  1معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي إعتبارا  من من أيضا   معادن باريك للنحاسإنتقلت شركة 
 .2018ديسمبر 31الشركة أيضا  تأثير تسويات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي خالل السنة المنتهية في وكذلك تناولت 

 قائمة المركز الماليملخص  22-1-2

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاح 

       الموجودات

 1.824.067.838  1.826.453.769  1.772.498.184  الموجودات غير المتداولة

       الموجودات المتداولة

 240.479.634  305.104.473  191.859.378  موجودات متداولة أخرى

 481.373.958  288.614.365  392.721.558  النقد ومعادالت النقد

 2.545.921.430  2.420.172.607  2.357.079.120  مجموع الموجودات

 المطلوبات
   

   

       المطلوبات غير المتداولة

 -  -  -  قروض طويلة األجل

 67.087.145  59.077.183  70.188.297  مطلوبات غير متداولة أ خرى

       مطلوبات متداولة

 179.582.855  225.000.000  -  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 139.161.619  125.444.813  120.278.955  مطلوبات متداولة أ خرى

 385.831.619  409.521.996  190.467.252  مجموع المطلوبات

 2.160.089.811  2.010.650.611  2.166.611.868  صافي الموجودات

 ٪50  ٪50  ٪50  ٪نسبة ملكية المجموعه 

 1.083.961.867 3-1-22 نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات*
 

1.004.544.159 
 

1.077.591.845 

 (.1-1-22الزكاة ورسوم اإلمتياز )إيضاح مصروف أثر تشتمل نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات على * 

 تسوية القيمة الدفترية 22-1-3
 كالتالي: (11-2)إيضاح  شركة معادن باريك للنحاسفي رأس المال المصدر والمدفوع في  ٪50بنسبة  ستثماراإل

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 202.482.646  202.482.646  202.482.646 54 الحصص بالتكلفة

 626.197.939  626.197.939  513.697.939  مكون حقوق ملكية أخرى

 828.680.585  828.680.585  716.180.585  إجمالي المساهمة في حقوق الملكية

 248.911.260  175.863.574  367.781.282  المتراكمالربح  الحصة في

 1.083.961.867 2-1-22،  22 القيمة الدفترية لإلستثمار
 

1.004.544.159  1.077.591.845 

 شركة معادن باريك للنحاس:ل المتراكم الربحفي  شركة معادنحصة 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 105.375.954  105.375.954  248.911.260  149.522.367  303.171.604  يناير 1أبريل /  1

الربح للربع / الحصة في صافي 
 للفترة / للسنة

6-2  ،

22-1-1 64.609.678  26.341.207  118.870.022  70.487.620  143.535.306 

 248.911.260  175.863.574  367.781.282  175.863.574  367.781.282  ديسمبر 31يونيو /  30

           



                                                                                                                                   
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30تهية في للربع والستة أشهر المنالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 )تتمة( ةع مشتركارياإلستثمار في مش -22

   شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 22-2
للربع أحدث مسودات القوائم المالية لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات على  2-2-22و  1-2-22تستند المعلومات المفصح عنها في إيضاح 

الصحراء لشركة  بناءا  على مسودات القوائم المالية 2018ديسمبر  31السنة المنتهية المنتهية في  معلوماتو 2019يونيو  30والستة أشهر المنتهية في 
 2018نشأ نتيجة معامالت شهر ديسمبر ي. سوف يتم تناول أي تأثير قد 2018نوفمبر  30لفترة اإلحدى عشر شهرا  المنتهية في  ومعادن للبتروكيماويات

 من قبل الشركة في فترة التقرير المقبل.

 ملخص قائمة الربح أو الخسارة 22-2-1

 للسنة المنتهية في  فيللستة أشهر المنتهية   للربع المنتهي في   

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30  إيضاح 

المبيعات واإليرادات التشغيلية 
 األخرى

 
 96.700.000  -  268.100.000  -  715.000.000 

 (70.600.000)  -  (74.900.000)  -  (52.200.000)   تكلفة تمويل

 (113.400.000)  -  (59.900.000)  -  (29.500.000)   إستهالك وإطفاء

 (419.700.000)  -  (150.100.000)  -  (124.700.000)   مصاريف أخرى

)الخسارة( / الربح قبل الزكاة 
 ورسوم إمتياز وضريبة الدخل

 
 (109.700.000)  -  (16.800.000)  -  111.300.000 

 -  -  (2.300.000)  -  (2.300.000)   إمتيازمصروف زكاة ورسوم 

)خسارة( / ربح الربع / الفترة / 
 السنة من العمليات المستمرة

 
 (112.000.000)  -  (19.100.000)  -  111.300.000 

 -  -  -  -  -   )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

إجمالي )الخسارة( / الدخل 
 الشامل

 
 (112.000.000)  -  (19.100.000)  -  111.300.000 

إجمالي صة المجموعة في ح
)الخسارة( / الدخل الشامل 

 55.500.000  -  (15.627.820)  -  (56.000.000)  3-2-22 للربع / للفترة/ للسنة*

القوائم والمتاحة بتاريخ إصدار  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتفي صافي الدخل بناءا  على مسودات القوائم المالية لشركة  معادن حصة*يتم إحتساب 
 والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة. لشركة معادن. وقد يؤدي ذلك أحيانا  إلى بعض التغيرات الطفيفة الموحدة األولية المالية

 ملخص قائمة المركز المالي 22-2-2

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاح 

       الموجودات

 2.475.000.000  -  2.509.000.000  المتداولةالموجودات غير 

       الموجودات المتداولة

 354.300.000  -  281.000.000  موجودات متداولة أخرى

 169.700.000  -  328.000.000  النقد ومعادالت النقد

 2.999.000.000  -  3.118.000.000  مجموع الموجودات

 المطلوبات
 

 
 

   

       المتداولةالمطلوبات غير 

 1.883.000.000  -  2.230.000.000  قروض طويلة األجل

 40.000.000  -  43.000.000  مطلوبات غير متداولة أ خرى

       مطلوبات متداولة

 111.600.000  -  20.000.000  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 368.400.000  -  145.000.000  مطلوبات متداولة أ خرى

 2.403.000.000  -  2.438.000.000  مجموع المطلوبات

 596.000.000  -  680.000.000  صافي الموجودات

 ٪50  ٪50  ٪50  ٪نسبة ملكية المجموعه 

 330.306.419 3-2-22 نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات*

 

- 

 

345.934.239 

 (.3-2-22* تشتمل نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات على أثر المساهمة اإلضافية في حقوق الملكية )إيضاح 
 



                                                                                                                                   
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30تهية في للربع والستة أشهر المنالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 )تتمة( ةمشترك اريعاإلستثمار في مش -22
  تسوية القيمة الدفترية 22-2-3

 كالتالي: (10-2)إيضاح  اتللبتروكيماويشركة الصحراء ومعادن في  في رأس المال المصدر والمدفوع ٪50اإلستثمار بنسبة 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 450.000.000  450.000.000  450.000.000 54 الحصص بالتكلفة

 78.748.419  78.748.419  78.748.419  حقوق ملكية أخرى اتمكون

 528.748.419  إجمالي المساهمة في حقوق الملكية
 

528.748.419  528.748.419 

 (182.814.180)  (125.224.180)  (198.442.000)  المتراكمة الخسارة إجمالي الحصة في

 -  (403.524.239)  -  اإلنخفاض في القيمة المتراكم

 330.306.419 3-2-22،  22،  12 عكس اإلنخفاض في القيمةالقيمة الدفترية لإلستثمار / 
 
-  345.934.239 

 :لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات حصة معادن في الخسارة المتراكمة

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 -  -  (182.814.180)  -  (142.442.000)  يناير 1أبريل /  1

الخسارة للربع / الحصة في صافي 
 للفترة / للسنة

6-2  ،

22-2-1 (56.000.000)  -  (15.627.820)  -  - 

إجمالي الحصة في الخسائر 
 31المتراكمة المتحملة كما في 

بناءا  على عكس  2018ديسمبر 
 (182.814.180)  -  -  -  -  اإلنخفاض في القيمة

 (182.814.180)  -  (198.442.000)  -  (198.442.000)  ديسمبر 31يونيو /  30
 

 :بناءا  على عكس اإلنخفاض في القيمة 2018ديسمبر  31كما في  المتحملةفي الخسائر المتراكمة  حصة شركة معادن

 المجموع  إيضاح 

 (125.224.180)   2016يناير  1 الخسارة المتراكمة كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في

    حصة المجموعة في الخسارة غير المتحملة:

الصحراء ومعادن  متضمنة تسويات متعلقة بتحول شركة 2016ديسمبر  31الحصة في صافي الخسارة للسنة المنتهية في 
 (90.902.000)   2016يناير  1إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في  للبتروكيماويات

 (22.188.000)   2017ديسمبر  31الحصة في صافي الخسارة للسنة المنتهية في 

 55.500.000  1-2-22 2018نوفمبر  30الحصة في صافي الربح للفترة المنتهية في 

 (57.590.000)   2018نوفمبر  30حتى  2016يناير  1الخسارة المتراكمة للفترة من 

 (182.814.180)   2018ديسمبر  31المتحملة كما في  لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتإجمالي الحصة في الخسارة المتراكمة 

من رأس المال المصدر  ٪50، قامت الشركة بتخفيض قيمة إستثمارها البالغ2016يناير  1بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في 
الصحراء ومعادن ( جنبا  إلى جنب مع الحصة في الخسارة المتراكمة في شركة 9-2)إيضاح  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتوالمدفوع في شركة 

تفاصيل  .خصم سوقي مالئممعدل  بإستخدام نموذج تقييم حقوق الملكية والتي تتضمن إجراء إختبار اإلنخفاض في القيمةبناءا  على  للبتروكيماويات
 كالتالي: الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتفي شركة اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار 

 المجموع  إيضاح 

    الحصص بالتكلفة 

 450.000.000  54 2016يناير  1كما في 

 (125.224.180)   2016يناير  1ناقصا : الحصة في الخسارة المتراكمة كما في 

 324.775.820   القيمة الدفترية للحصص والتي إنخفضت قيمتها سابقا   –مجموع فرعي 

    مكونات حقوق ملكية أخرى

 47.998.419   2016يناير  1مساهمة إضافية كما في 

 30.750.000   2017ديسمبر  31مساهمة إضافية خالل السنة المنتهية في 

 78.748.419   والتي إنخفضت قيمتها سابقا   مكونات حقوق ملكية أخرى -مجموع فرعي 

 403.524.239   إجمالي اإلنخفاض في القيمة



                                                                                                                                   
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30تهية في للربع والستة أشهر المنالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 63 

 )تتمة( ةمشترك اريعاإلستثمار في مش -22
فيما يتعلق بخالفها القديم مع مورد لخام اإليثيلين، إنخفضت  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتوبناءا  على قرار شركة ، 2018ديسمبر  31كما في 

بشكل ملحوظ. هذا اإلنخفاض في تكلفة اإلنتاج إقترن باإلرتفاع في أسعار البتروكيماويات والتي  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتتكاليف إنتاج شركة 
والذي  الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتتقييم منقح للمبلغ القابل لإلسترداد لشركة  تم إجراء إلى الربحية. الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتأعادت شركة 

 لاير سعودي وتسويته مع حصة المجموعة في الخسارة المتراكمة لشركة 403.524.239أشار إلى عكس اإلنخفاض في القيمة بالكامل بمبلغ قدره 
لاير سعودي مما أدى إلى صافي  57.590.000 بمبلغ قدره 2018نوفمبر  30إلى  2016ناير ي 1للفترة التي تبدأ من  الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

للوصول إلى المبلغ القابل لإلسترداد  ٪8لاير سعودي. تم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل  345.934.239عكس في اإلنخفاض في القيمة بمبلغ 
 .الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتمن شركة 

لتمويل التسهيالت المتاحة لكل من شركة  ومؤسسات التمويل األخرى صندوق التنمية الصناعية السعودي ضمان لصالح اتأصدرت المجموعة خطاب
 .2-47كما تم اإلفصاح عنه بالكامل في إيضاح  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتو معادن باريك للنحاس

 .لإلستثمار في المشاريع المشتركة متاحة توفر أسعار سوقيةنظرا  لعدم  ةالمشترك في المشاريع ستثماريمة العادلة لإلاليمكن تحديد الق

 مؤجلة ةضريب  -23

 ضريبة الدخل 23-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 (82.725.678)  (61.984.568)  (173.664.003)  (54.469.706)  (162.956.391)  ضريبة الدخل المؤجلة

موجودات ضريبة مؤجلة )محملة 
إلى( / محملة كرصيد دائن على 
 136.112.991  3.917.661  (76.221.647)  (8.141.739)  (116.503.290) 2-23 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

مطلوبات ضريبة مؤجلة محملة 
كرصيد مدين على قائمة الربح أو 

 (218.838.669)  (65.902.229)  (97.442.356)  (46.327.967)  (46.453.101) 3-23 الخسارة الموحدة

 10.199.311  8.573.615  (2.383.781)  14.468.703  (1.191.891) 5-44 ضريبة الدخل الحالي

 (72.526.367)  (53.410.953)  (176.047.784)  (40.001.003)  (164.148.282)  مجموع ضريبة الدخل

ة لي تفاصيل موجودات ومطلوبات ضريب. فيما يالضريبي هاأساسو لبنود محددةة الفروق المؤقتة بين القيمة الدفتري نتيجةنشأت ضريبة الدخل المؤجلة 
 والربح أو الخسارة المحملة والدائنة.مؤجلة 

 موجودات ضريبة مؤجلة 23-2

 الرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة إلى:

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

  2019  2018  2018 

 493.213.908  333.027.836  502.324.523  خسائر ضريبية

 3.119.886  2.008.000  2.955.570  مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

 84.281.464  112.955.868  -  ممتلكات ومصانع ومعدات، مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وموجودات غير ملموسة

 1.105.914  6.441.959  4.956.206  وإعادة تأهيل موقع وتفكيك اإلزالةمخصص إلتزامات 

 11.266.650  10.259.476  10.273.948  إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

 4.849.986  949.339  1.105.914  مخصص البحوث والتطوير

 597.837.808  465.642.478  521.616.161  إجمالي موجودات ضريبة مؤجلة

 كالتالي: السنة / / الفترة الربع خالل موجودات ضريبة مؤجلةصافي الحركة في 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاح 

 461.724.817  461.724.817  597.837.808  473.784.217  638.119.451  يناير 1أبريل /  1

محمل كرصيد دائن  )محملة إلى( /
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  على

 136.112.991  3.917.661  (76.221.647)  (8.141.739)  (116.503.290) 1-23 خالل الربع / الفترة / السنة

 597.837.808  465.642.478  521.616.161  465.642.478  521.616.161  ديسمبر 31يونيو /  30
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 ضريبة مؤجلة )تتمة( -23

 مطلوبات ضريبة مؤجلة 23-3

 :إلىالرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

  2019  2018  2018 

رأسمالية قيد التنفيذ وموجودات غير  ممتلكات ومصانع ومعدات، مشاريع
 607.317.644  454.381.204  704.760.000  ملموسة

 السنة كالتالي: الربع / الفترة / خالل مطلوبات ضريبة مؤجلةالحركة في صافي 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاح 

 388.478.975  388.478.975  607.317.644  408.053.237  658.306.899  يناير 1أبريل /  1

محمل كرصيد مدين على قائمة 
الربح أو الخسارة الموحدة خالل 

 218.838.669  65.902.229  97.442.356  46.327.967  46.453.101 1-23 الربع / الفترة / السنة

 607.317.644  454.381.204  704.760.000  454.381.204  704.760.000  ديسمبر 31يونيو /  30

 أخرىات إستثمار  -24

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 50.000.000  50.000.000  47.850.000  يناير 1

 (2.150.000)  -  (2.305.000)  المسدد خالل  الفترة / السنة

 47.850.000  50.000.000  45.545.000 50،  3 ديسمبر 31يونيو /  30

 (4.665.000)  -  (4.745.000)  ناقصا : الجزء المتداول من اإلستثمارات األخرى

 43.185.000  50.000.000  40.800.000  اإلستثمارات األخرىالجزء غير المتداول من 

تاريخ  إلىمحدد والتي يوجد لدى المجموعة النية والمقدرة لإلحتفاظ بها  إستحقاقعتبر موجودات مالية غير مشتقة ذات تاريخ ي اإلستثمارإن هذا 
في  مبدئيا  بالقيمة العادلة. هإثباتيتم و ه،إستحقاقعلى  بناءا   غير متداولةكموجودات  تصنف كقروض أو مدينين. تم تصنيف هذا اإلستثماروال  ستحقاقاإل

 في القيمة. إنخفاضأي خسائر  ناقصا  بالتكلفة المطفأة  هذا األصل الماليتواريخ التقارير الالحقة، يتم قياس 

 أخرى غير متداولة موجودات  -25

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  
 2018  2018  2019 إيضاحات 

 71.250.000  71.250.000  71.250.000  تكلفة معاملة قرض متجدد

 (14.250.000)  (7.125.000)  (21.375.000) 14 إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد خالل فترة التسهيل

  49.875.000  64.125.000  57.000.000 

 (14.250.000)  (14.250.000)  (14.250.000) 27 قرض متجدد تكلفة معاملةالجزء المتداول من ناقصا : 

 42.750.000  49.875.000  35.625.000  مجموع فرعي 

 265.879.737  229.799.127  279.127.725  مستخرجخام مخزون 

 (184.613.086)  (180.610.517)  (192.908.053) 28 مستخرجخام ناقصا : الجزء المتداول من مخزون 

 81.266.651  49.188.610  86.219.672  مجموع فرعي

 1.052.470.456  1.052.470.456  996.685.196  المنازل للموظفينمستحقات برنامج تملك 

 (55.785.260)  (28.053.521)  (25.625.489)  ناقصا : المدفوع خالل السنة

  971.059.707  1.024.416.935  996.685.196 

ناقصا : الجزء المتداول من مستحقات برنامج تملك 

 (62.052.523)  (59.961.860)  (62.074.984) 29 المنازل للموظفين

 964.455.075  908.984.723  مجموع فرعي
 

934.632.673 

 20.056.814  24.212.544  17.390.035  أثاث وقرض منزل –برنامج تملك المنازل 

 1.078.706.138  1.087.731.229  1.048.219.430  المجموع 
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 شريك في مشروع مشتركالمستحق من   -26

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30   
 2018  2018  2019  إيضاحات 

 36.686.041  21.622.251  -  50،  2-46 مستحق من شركة ألكوا كوربوريشن

لتوسعة  (،36،  20مشروع صفائح السيارات )إيضاحي في  ٪25.1حصتها والبالغة  عنيمثل هذا المبلغ مساهمة مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن 
 أيضا  صفائح السيارات. تشكيلة منتجات مجمع األلومنيوم في رأس الخير لتشمل

 مدفوعة مقدما  دفعات ومصاريف   -27

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  
 2018  2018  2019 إيضاح 

 76.174.480  58.767.484  98.084.946  دفعات مقدمة للمقاولين

 26.887.307  52.173.664  49.123.539  دفعات مقدمة للموظفين

 2.817.365  20.506.854  17.333.673  إيجارات مدفوعة مقدما  

 32.681.405  50.639.414  67.185.611  تأمين مدفوع مقدما  

 -  70.000.000  -  دفعات مقدمة إلى الشركة السعودية للكهرباء

 14.250.000  14.250.000  14.250.000 25 الجزء المتداول من تكلفة معاملة قرض متجدد

 38.336.160  23.546.233  42.569.542  مصاريف أخرى مدفوعة مقدما  

 191.146.717  289.883.649  288.547.311  المجموع

 المخزون  -28

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  
 2018  2018  2019 إيضاحات 

       مخزون قابل للبيع

 965.522.780  665.601.207  1.208.784.015  جاهزة للبيع -منتجات تامة الصنع 

 965.522.780  665.601.207  1.272.597.774  تكلفة المنتجات تامة الصنع

صافي القيمة الممكن ناقصا : شطب مخزون إلى 
 تحقيقها

 

(63.813.759)  -  - 

 836.930.464  589.126.651  799.889.016  منتجات تحت التشغيل

 184.613.086  180.610.517  192.908.053 25 مستخرجخام الجزء المتداول من مخزون 

 3.890.775  5.235.381  -  منتجات مصاحبة

 1.990.957.105  1.440.573.756  2.201.581.084 8 مجموع فرعي

       مخزون مواد مستهلكة

       مستهلكةقطع غيار ومواد 

 1.467.224.181  1.467.224.181  1.654.281.468  يناير 1

 187.057.287  129.773.730  119.338.850  صافي اإلضافات خالل الفترة / السنة

 1.654.281.468  1.596.997.911  1.773.620.318  ديسمبر 31يونيو /  30

شطب قطع غيار متفادمة وبطيئة الحركة ومواد 
 (1.386.960)  -  - 8 مستهلكة

بطيئة الحركة ومواد متقادمة ومخصص قطع غيار 
 (92.692.378)  (66.680.286)  (90.708.927) 1-28 مستهلكة

  1.682.911.391  1.530.317.625  1.560.202.130 

 760.770.479  869.046.817  675.513.215  مواد خام

 2.320.972.609  2.399.364.442  2.358.424.606  مجموع فرعي

 4.311.929.714  3.839.938.198  4.560.005.690  المجموع

 بطيئة الحركة ومواد مستهلكة مما يلي:متقادمة وتتكون الحركة في مخصص قطع غيار  28-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 46.680.286  46.680.286  92.692.378  56.680.286  92.708.927  يناير 1أبريل /  1

مخزون )عكس( / مخصص 
 46.012.092  20.000.000  (1.983.451)  10.000.000  (2.000.000) 8 ، بالصافيمتقادم

 92.692.378  66.680.286  90.708.927  66.680.286  90.708.927 28،  2-5 ديسمبر 31يونيو /  30
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 التجارية واألخرىالمدينة الذمم   -29

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 اتإيضاح 

       ذمم مدينة تجارية

 1.648.255.068  1.758.225.615  1.760.974.526  طرف ثالث –ذمم مدينة ا خرى 

 323.184.232  298.912.587  295.761.028 2-46 سابكشركة مبالغ مستحقة من 

 29.807.095  23.874.305  91.175.190 2-46 مبالغ مستحقة من شركة موزاييك

 93.099.730  127.859.631  85.130.570 2-46  إنسيبال إس إيه ألكوا مبالغ مستحقة من شركة

 6.644.548  19.134.858  104.153.705 2-46 واريك إل إل سيمبالغ مستحقة من شركة ألكوا 

  2.337.195.019  2.228.006.996  2.100.990.673 

 (521.775)  (336.385)  (297.615) 1-29 ناقصا : مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 2.100.468.898  2.227.670.611  2.336.897.404 2-48،  3-1-48 مجموع فرعي

 1.107.238  1.264.989  1.144.807 2-46 شركة معادن باريك للنحاسمبالغ مستحقة من 

إم  )إسللتعدين مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقني 
 5.556  4.185.855  - 2-46 بي(

 2.363.036  11.930.998  3.010.770  مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للموانىء

مستحقات برنامج تملك المنازل الجزء المتداول من 

 62.052.523  59.961.860  62.074.984 25 للموظفين

ضريبة قيمة مضافة مستحقة من الهيئة العامة للزكاة 
 23.588.191  -  49.683.105  والدخل

 137.312.726  110.431.015  203.762.481  أخرى

 2.326.898.168  2.415.445.328  2.656.573.551 50 المجموع

وط التعاقدية تحتفظ المجموعة بجميع الذمم المدينة التجارية، من خالل نموذج أعمال، وذلك بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية. ومع ذلك، فإن الشر
 والفائدة على أصل الدين القائم. التؤدي، في تاريخ محدد، إلى تدفقات نقدية والتي تكون فقط مدفوعات أصل الدينلبعض الذمم المدينة التجارية 

 

 حركة مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة كالتالي: 29-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 336.385  336.385  521.775  336.385  521.775 2-48 يناير 1أبريل /  1

مخصص )عكس( / زيادة في 
 خسائر اإلئتمان المتوقعة

10  ،
48-2 (224.160)  -  (224.160)  -  185.390 

 521.775  336.385  297.615  336.385  297.615 29 ديسمبر 31يونيو /  30
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 ودائع ألجل  -30

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

ودائع ألجل ذات تواريخ إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر 
 3.535.000.000  2.900.000.000  3.069.250.000 49،  3-48 وأقل من عام من تاريخ إقتنائها

 (2.201.194)  (941.528)  (2.201.194) 1-30 خسائر اإلئتمان المتوقعةناقصا : مخصص 

  3.067.048.806  2.899.058.472  3.532.798.806 

 24.111.307  12.580.013  23.496.786  عوائد إستثمارات مستحقة

 3.556.910.113  2.911.638.485  3.090.545.592 50 المجموع

 السائدة.السوق أسعار  أساس ىعل يعائد مال ودائع ألجليتحقق عن 
 

 مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعةالحركة في  30-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 941.528  941.528  2.201.194  941.528  2.201.194 2-48، 3 يناير 1أبريل /  1

خسائر زيادة في مخصص 
 1.259.666  -  -  -  - 2-48، 10 اإلئتمان المتوقعة

 2.201.194  941.528  2.201.194  941.528  2.201.194 30 ديسمبر 31يونيو /  30

 النقد ومعادالت النقد  -31

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

   غير مقيدة
  

  

ذات تواريخ إستحقاق تعادل / أقل من ثالثة ودائع ألجل 
 3.178.458.048  أشهر من تاريخ إقتنائها

 

2.792.864.725 

 

4.722.142.234 

 597.973.973  572.358.261  1.163.498.929  نقد وأرصدة لدى البنوك

 4.341.956.977 49،  3-48 مجموع فرعي
 

3.365.222.986 
 

5.320.116.207 

  مقيدة
  

 
 

 

 73.045.857  69.914.840  89.221.005 2-41 وأرصدة لدى البنوكنقد 

 4.431.177.982 50 المجموع
 

3.435.137.826 
 

5.393.162.064 

       

 .إلتزام برنامج إدخار الموظفينبالمقيدة  رصدة لدى البنوكاألو النقديرتبط 

 س المالأر  -32

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

ر ومدفوع بالكامل        مصرح به ومصدَّ

1.168.478.261 

 لاير سعودي للسهم  10سهم عادي بقيمة إسمية 

 11.684.782.610 (16،  1)إيضاح 

 

11.684.782.610  11.684.782.610 

   
 

   



                                                                                                                                   
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30تهية في للربع والستة أشهر المنالقوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 اإلصدارعالوة   -33

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

رياالت للسهم الواحد  10سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  525.000.000
 5.250.000.000 لاير سعودي للسهم الواحد 10الصادر بعالوة قدرها 

 

5.250.000.000  5.250.000.000 

رياالت للسهم الواحد  10سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  243.478.261
الواحد، لاير سعودي للسهم  13الصادر بعالوة قدرها 

 3.141.351.697 صافي بعد تكاليف المعامالت

 

3.141.351.697  3.141.351.697 

 8.391.351.697 المجموع   768.478.261
 

8.391.351.697  8.391.351.697 

 صافي الدخلمن  تتحويال  -34

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

  2019  2018  2018 

 869.459.731  869.459.731  1.054.251.439  يناير  1

 184.791.708  -  -  لسنة/ ل للفترة دخلالمن صافي  ٪ 10تحويل 

 ديسمبر 31يونيو /  30
 

1.054.251.439  869.459.731  1.054.251.439 

ي نظامي وذلك بتحويل إحتياطفي المملكة العربية السعودية، تقوم الشركة بتكوين والذي يتوافق مع أنظمة الشركات المطبقة للشركة  ياألساس نظاملطبقاً ل

من رأس المال المدفوع. ٪30ي حتياطي النظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطاإل إلىالسنة  ربحمن صافي  10٪



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة -35

 العمليات المتداخلة. إستبعادمسيطرة تعتبر ذات أهمية للمجموعة. المعلومات الموضحة لكل شركة تابعة قبل غير تملك حقوق أقلية  يومات المالية لكل شركة تابعة التفيما يلي مخلص للمعل

 ملخص قائمة المركز المالي 35-1

 

 إيضاحات

 معادن وعد الشمال  للفوسفاتشركة  شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن لأللمونيوم شركة معادن للدرفلة

 المجموع

 ٪40 ٪30 ٪25.1 ٪25.1 ٪25.1 حقوق الملكية غير المسيطرة )٪(

 (9-2)إيضاح  (8-2)إيضاح  (7-2)إيضاح  (6-2)إيضاح  (5-2)إيضاح  

        2019يونيو  30

 77.176.825.213 26.948.888.456 14.504.260.565 12.430.092.297 17.670.976.519 5.622.607.376  موجودات غير متداولة

 12.502.285.074 2.727.502.882 2.882.009.968 1.940.765.757 2.432.119.061 2.519.887.406  موجودات متداولة

 89.679.110.287 29.676.391.338 17.386.270.533 14.370.858.054 20.103.095.580 8.142.494.782  إجمالي الموجودات

 52.582.293.983 18.782.007.261 8.768.799.598 8.309.750.685 12.691.903.255 4.029.833.184  غير متداولةمطلوبات 

 8.453.004.155 2.525.773.476 1.518.620.886 813.560.309 2.052.156.519 1.542.892.965  مطلوبات متداولة

 61.035.298.138 21.307.780.737 10.287.420.484 9.123.310.994 14.744.059.774 5.572.726.149  المطلوبات إجمالي

 28.643.812.149 8.368.610.601 7.098.850.049 5.247.547.060 5.359.035.806 2.569.768.633  الشركة التابعة صافي موجودات

 8.784.363.483 3.347.444.241 2.129.655.016 1.317.134.312 1.345.117.987 645.011.927  صافي الموجوداتالحصة في 

 (126.552.000) (24.524.856) - (39.647.293) (63.329.689) 949.838  أثر الزكاة وضريبة الدخل

 179.630.770 - - - - 179.630.770  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر

رأسمال مساهم به إضافي ناتج من تحويل مشروع  أثر
 5.812.956 - - - - 5.812.956  صفائح السيارات

 (831.405.491) - - - - (831.405.491)  حصة حقوق ملكية محولة إلى شركة معادن

 8.011.849.718 3.322.919.385 2.129.655.016 1.277.487.019 1.281.788.298 - 3-35 العائد إلى حقوق ملكية غير مسيطرة صافي الموجودات

        2018يونيو  30

 76.225.541.952 26.717.288.806 14.938.153.833 12.450.961.949 17.037.762.773 5.081.374.591  موجودات غير متداولة

 10.698.320.327 1.991.258.609 2.370.901.266 1.261.988.097 3.197.635.212 1.876.537.143  موجودات متداولة

 86.923.862.279 28.708.547.415 17.309.055.099 13.712.950.046 20.235.397.985 6.957.911.734  إجمالي الموجودات

 49.710.976.939 17.912.814.717 9.158.413.600 7.290.519.444 11.277.089.437 4.072.139.741  مطلوبات غير متداولة

 9.270.870.684 2.137.533.655 1.427.501.463 1.554.907.796 1.937.227.403 2.213.700.367  مطلوبات متداولة

 58.981.847.623 20.050.348.372 10.585.915.063 8.845.427.240 13.214.316.840 6.285.840.108  المطلوبات إجمالي

 27.942.014.656 8.658.199.043 6.723.140.036 4.867.522.806 7.021.081.145 672.071.626  الشركة التابعة صافي موجودات

 8.632.951.197 3.463.279.617 2.016.942.011 1.221.748.224 1.762.291.367 168.689.978  صافي الموجوداتالحصة في 

 5.549.557 (17.030.175) - (13.132.063) (63.659.074) 99.370.869  أثر الزكاة وضريبة الدخل

 (7.119.230) - - - - (7.119.230)  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر

 8.631.381.524 3.446.249.442 2.016.942.011 1.208.616.161 1.698.632.293 260.941.617 3-35 إلى حقوق ملكية غير مسيطرةالعائد  صافي الموجودات



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 الملكية غير المسيطرة )تتمة( حقوق -35

 )تتمة( ملخص قائمة المركز المالي 35-1

 

 

 إيضاح

 شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن لأللمونيوم شركة معادن للدرفلة

 المجموع

 ٪40 ٪30 ٪25.1 ٪25.1 ٪25.1 حقوق الملكية غير المسيطرة )٪(

 (9-2)إيضاح  (8-2)إيضاح  (7-2)إيضاح  (6-2)إيضاح  (5-2)إيضاح  

        2018ديسمبر  31

 76.001.587.444 27.180.114.145 14.624.827.221 12.330.042.394 16.815.948.939 5.050.654.745  موجودات غير متداولة

 12.920.405.937 3.763.581.739 2.837.269.219 1.661.835.324 2.945.216.159 1.712.503.496  موجودات متداولة

 88.921.993.381 30.943.695.884 17.462.096.440 13.991.877.718 19.761.165.098 6.763.158.241  إجمالي الموجودات

 51.468.060.625 19.748.855.108 8.828.323.950 7.756.912.133 11.342.733.208 3.791.236.226  مطلوبات غير متداولة

 9.053.538.733 2.330.056.771 1.547.546.461 1.056.116.920 1.658.784.395 2.461.034.186  مطلوبات متداولة

 60.521.599.358 22.078.911.879 10.375.870.411 8.813.029.053 13.001.517.603 6.252.270.412  المطلوبات إجمالي

 28.400.394.023 8.864.784.005 7.086.226.029 5.178.848.665 6.759.647.495 510.887.829  الشركة التابعة صافي موجودات

 8.796.576.793 3.545.913.602 2.125.867.810 1.299.891.015 1.696.671.521 128.232.845  صافي الموجوداتالحصة في 

 2.237.952 (26.057.773) - (24.655.913) (66.642.763) 119.594.401  أثر الزكاة وضريبة الدخل

 (7.119.230) - - - - (7.119.230)  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر

 8.791.695.515 3.519.855.829 2.125.867.810 1.275.235.102 1.630.028.758 240.708.016 3-35 العائد إلى حقوق ملكية غير مسيطرة صافي الموجودات

   
 

    



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة( -35

 اآلخر الدخل الشاملو الربح أو الخسارة ملخص لقائمة 35-2

 

 إيضاحات

 شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن لأللمونيوم شركة معادن للدرفلة

 ٪40 ٪30 ٪25.1 ٪25.1 ٪25.1 حقوق الملكية غير المسيطرة )٪( المجموع

        2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 10.929.982.472 1.842.148.531 2.274.587.867 1.266.619.170 3.429.947.081 2.116.679.823  المبيعات

 (885.790.504) (503.471.692) 13.683.356 131.197.020 (358.458.927) (168.740.261)  الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخلربح  /)خسارة( 

 (190.835.284) 7.298.288 (1.059.336) (37.429.760) (334.522) (159.309.954)  مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة

        ة األخرى للفترة:الخسارة الشامل

الفعال من التغيرات في الجزء  –تحوط التدفق النقدي 
 (185.637.106) - - (25.068.866) (160.568.240) -  القيمة العادلة

 (1.262.262.894) (496.173.404) 12.624.020 68.698.394 (519.361.689) (328.050.215)  للفترةالشامل  الدخل / مجموع )الخسارة(

الشامل العائد إلى حقوق )الخسارة(  / الدخل مجموع
        الملكية غير المسيطرة:

الحصة من )الخسارة( / الربح للفترة قبل الزكاة 
 (296.680.215) (201.388.677) 4.105.007 32.930.452 (89.973.191) (42.353.806)  وضريبة الدخل 

 (175.654.071) 4.452.233 (317.801) (24.386.250) 3.229.110 (158.631.363)  الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة

 (472.334.286) (196.936.444) 3.787.206 8.544.202 (86.744.081) (200.985.169) 3-35 الحصة من )الخسارة( / الربح للفترة

        ة األخرى للفترة:الشامل الخسارة الحصة من

الجزء الفعال من التغيرات في  –تحوط التدفق النقدي 
 (46.594.914) - - (6.292.285) (40.302.629) - 40،  3-35 القيمة العادلة

 (518.929.200) (196.936.444) 3.787.206 2.251.917 (127.046.710) (200.985.169)  المجموع

   
 

    



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة( -35

 الشامل اآلخر )تتمة(ملخص لقائمة الربح أو الخسارة والدخل  35-2

  
 
 

 

 إيضاح

 شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن لأللمونيوم شركة معادن للدرفلة

 ٪40 ٪30 ٪25.1 ٪25.1 ٪25.1 حقوق الملكية غير المسيطرة )٪( المجموع

        2018يونيو  30للفترة المنتهية في 

 8.332.320.214 466.264.553 2.491.038.964 1.406.173.873 3.968.842.824 -  المبيعات

 935.385.563 222.123.101 347.607.494 172.297.842 314.569.831 (121.212.705)  الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخلربح / )خسارة( 

 (76.255.686) (15.014.151) (8.827.228) (23.264.671) (30.862.887) 1.713.251  مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة

 859.129.877 207.108.950 338.780.266 149.033.171 283.706.944 (119.499.454)  للفترة) الخسارة( الشامل  مجموع الدخل /

مجموع الدخل / )الخسارة( الشامل العائد إلى حقوق 
        الملكية غير المسيطرة:

الحصة من الربح / )الخسارة( للفترة قبل الزكاة 
 284.910.884 88.849.240 104.282.247 43.246.758 78.957.027 (30.424.388)  وضريبة الدخل

 (57.184.906) (10.511.005) (2.648.168) (23.264.671) (22.474.313) 1.713.251  الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة

 227.725.978 78.338.235 101.634.079 19.982.087 56.482.714 (28.711.137) 3-35 من الربح / )الخسارة( للفترةالحصة 

 227.725.978 78.338.235 101.634.079 19.982.087 56.482.714 (28.711.137)  المجموع

   
 

    



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 )تتمة(حقوق الملكية غير المسيطرة  -35

 ملخص لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )تتمة( 35-2

 

 إيضاحات

 شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن لأللمونيوم شركة معادن للدرفلة

 ٪40 ٪30 ٪25.1 ٪25.1 ٪25.1 حقوق الملكية غير المسيطرة )٪( المجموع

        2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 17.466.631.243 1.163.824.917 5.215.647.728 3.116.668.621 7.671.002.281 299.487.696  المبيعات

 1.496.060.165 454.725.119 725.465.557 522.494.744 98.436.855 (305.062.110)  السنة قبل الزكاة وضريبة الدخلربح / )خسارة( 

 (141.878.929) (38.909.515) (20.383.520) (60.070.721) (47.082.780) 24.567.607  مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

        اآلخر للسنة: )الخسارة( الشامل /الدخل 

خسائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء 
 (9.731.131) (2.121.693) (3.215.778) (2.064.994) (2.139.918) (188.748)  خدمات الموظفين

الجزء الفعال من التغيرات في  –تحوط التدفق النقدي 
 (26.940.863) - - - (26.940.863) -  القيمة العادلة

 (36.671.994) (2.121.693) (3.215.778) (2.064.994) (29.080.781) (188.748)  مجموع فرعي

 1.317.509.242 413.693.911 701.866.259 460.359.029 22.273.294 (280.683.251)  للسنةالشامل الدخل  /)الخسارة(  مجموع

الشامل العائد إلى حقوق الدخل  /)الخسارة( مجموع 
        الملكية غير المسيطرة:

للسنة قبل الزكاة )الخسارة( / الربح الحصة من 
 478.812.958 181.890.048 217.639.667 131.146.181 24.707.651 (76.570.589)  وضريبة الدخل

 (81.094.614) (29.096.749) (6.115.056) (44.026.840) (29.529.196) 27.673.227  الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

 397.718.344 152.793.299 211.524.611 87.119.341 (4.821.545) (48.897.362) 3-35 الحصة من )الخسارة( / الربح للسنة

        ة األخرى للسنة:الخسارة الشامل الحصة من

خسائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء 
 (2.916.218) (848.677) (964.733) (518.313) (537.119) (47.376) 3-35 خدمات الموظفين

الجزء الفعال من التغيرات في  –تحوط التدفق النقدي 
 (6.762.157) - - - (6.762.157) - 40،  3-35 العادلة القيمة

 (9.678.375) (848.677) (964.733) (518.313) (7.299.276) (47.376)  مجموع فرعي

 388.039.969 151.944.622 210.559.878 86.601.028 (12.120.821) (48.944.738)  المجموع

   
 

    



                                                                                                                                                                                                                                                                        
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة(  -35

 غير المسيطرة الملكيةحركة حقوق  35-3

٪ 25.1ية إس.إل. بتحويل حصة الشركة والتي تمثل وقعت شركة معادن وشركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل. إتفاقية لتحويل األسهم، حيث قامت شركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعود، 2019يونيو  26بتاريخ  *
لاير سعودي.  491.405.831 في شركة معادن للدرفلة %25.1والتي تمثل نسبة  القائمة غير المسيطرة الدفترية لحصة حقوق الملكيةالقيمة بلغت  اإلتفاقية مباشرة،قبل  من رأسمال شركة معادن للدرفلة إلى شركة معادن.

بنفس المبلغ.مساهمي الشركة األم لاير سعودي وزيادة في حقوق الملكية العائدة إلى  491.405.831قامت المجموعة بإثبات إنخفاض في حقوق الملكية غير المسيطرة بقيمة   
 

 

 إيضاحات

 شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن لأللمونيوم شركة معادن للدرفلة

 ٪40 ٪30 ٪25.1 ٪25.1 ٪25.1 حقوق الملكية غير المسيطرة )٪( المجموع

 8.432.462.583 3.367.911.207 1.944.114.969 1.188.634.074 1.642.149.579 289.652.754  2018يناير  1

 227.725.978 78.338.235 101.634.079 19.982.087 56.482.714 (28.711.137) 2-35 للفترة)الخسارة( / الربح حصة في صافي 

 (28.807.037) - (28.807.037) - - - 29 الفترةتوزيعات أرباح مدفوعة خالل 

 8.631.381.524 3.446.249.442 2.016.942.011 1.208.616.161 1.698.632.293 260.941.617 1-35 2018 يونيو 30

الربح للفترة المتبقية من حصة في صافي )الخسارة( / 
 169.992.366 74.455.064 109.890.532 67.137.254 (61.304.259) (20.186.225)  السنة

        الشاملة األخرى للسنة: الخسارةالحصة في 

الجزء الفعال من التغيرات في  –تحوط التدفق النقدي 
 (6.762.157) - - - (6.762.157) - 40،  2-35 القيمة العادلة

عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خسائر 
 (2.916.218) (848.677) (964.733) (518.313) (537.119) (47.376) 1-1-41،  2-35 خدمات الموظفين

 (9.678.375) (848.677) (964.733) (518.313) (7.299.276) (47.376)  مجموع فرعي

 8.791.695.515 3.519.855.829 2.125.867.810 1.275.235.102 1.630.028.758 240.708.016 1-35 2018ديسمبر  31

 (472.334.286) (196.936.444) 3.787.206 8.544.202 (86.744.081) (200.985.169) 2-35 للفترةحصة في صافي )الخسارة( / الربح 

        الشاملة األخرى للفترة: الخسارة الحصة في 

الجزء الفعال من التغيرات في  –تحوط التدفق النقدي 
 (46.594.914) - - (6.292.285) (40.302.629) - 40،  2-35 القيمة العادلة

رأسمال مساهم به إضافي ناتج من تحويل مشروع 
 195.488.894 - - - - 195.488.894 36 خالل الفترة صفائح السيارات

 375.000.000 - - - - 375.000.000  خالل الفترة زيادة رأس المالمدفوعات ل

شطب ذمم دائنة تجارية / ذمم مدينة تجارية خالل 
 - - - - (221.193.750) 221.193.750  الفترة

خالل  حصة حقوق ملكية محولة إلى شركة معادن
 (831.405.491) - - - - (831.405.491)  *الفترة

 8.011.849.718 3.322.919.385 2.129.655.016 1.277.487.019 1.281.788.298 - 1-35 2019 يونيو 30
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  مشروع مشترك لشريك فيالمستحق    -36

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 اتإيضاح 

 405.166.440  390.102.650  405.387.644  مبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن

 (209.898.750)  (115.773.750)  (209.898.750)  اإلنخفاض في القيمة المتراكمة

 (115.773.750)  (115.773.750)  (209.898.750)  الرصيد اإلفتتاحي

 (94.125.000)  -  - 20 اإلنخفاض في القيمة خالل الفترة / السنة

 -  -  (195.488.894) 3-35 محول إلى شركة معادن للدرفلة خالل الفترة / السنة*

 195.267.690  274.328.900  - 2-46 مشترك، بالصافيالمستحق لشريك في مشروع 

في رأس  األلومنيوم مجمع٪ في تكلفة المشروع المشترك لتوسعة تشكيلة منتجات 1.25حصتها البالغة  كوربوريشنشركة ألكوا  إلىتمثل المبالغ المستحقة 

 .أيضاً صفائح السيارات الخير لتشمل

"إتفاقية تحويل األصول" بين شركة معادن وشركة معادن للدرفلة وشركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل. ، تم توقيع 2019يونيو  26ريخ بتا* 

ومقابل  لاير سعودي 027.681.755بمبلغ  ليتم بموجبها تحويل ملكية مشروع صفائح السيارات إلى شركة معادن للدرفلة بالقيمة الدفترية للموجودات

 بمبلغشركة معادن وشركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل. في شركة معادن للدرفلة من رأس المال  ت لزيادةالمدفوعا ، تم زيادةذلك

   لاير سعودي على التوالي. 894.488.195لاير سعودي و  133.192.560

 األجل طويلةقروض    -37

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 اتإيضاح 

 54.566.488.328  52.991.642.253  53.005.497.177 7-37،  2-6 القروضمجموع 

 272.817.941  246.767.215  271.161.837  تكلفة تمويل مستحقة

 54.839.306.269  53.238.409.468  53.276.659.014 50،  3-48 مجموع فرعي

       
ناقصا : الجزء المتداول من القروض مصنفة كمطلوبات 

 (3.162.757.425)  (3.136.294.400)  (5.506.961.896) 7-37 متداولة

 (272.817.941)  (246.767.215)  (271.161.837)  ناقصا : تكلفة تمويل مستحقة

الجزء المتداول من القروض مصنفة  -مجموع فرعي 
 (3.435.575.366)  (3.383.061.615)  (5.778.123.733)  كمطلوبات متداولة

 51.403.730.903  49.855.347.853  47.498.535.281  غير المتداول من القروض طويلة األجلالجزء 
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 التسهيالت المعتمدة 37-1

 صندوق التنمية الصناعية وات العامة ستثمارموحدة الشروط مع صندوق اإلتمويل  إتفاقياتوشركة معادن وعد الشمال للفوسفات  شركة معادن للبوكسايت واأللوميناو معادن للدرفلةشركة و شركة معادن لأللمونيوم أبرمت

يت واأللومينا بإعادة هيكلة تسهيالت قروضها مع صندوق اإلستثمارات العامة وكذلك أبرمت إتفاقيات تمويل موحدة قامت شركة معادن لأللمونيوم وشركة معادن للبوكسابينما  المحلية، السعودي وتحالف من المؤسسات المالية

 ،الشروط جديدة مع تحالف من المؤسسات المالية المحلية

 مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة إئتمانإتفاقية تسهيل  )معادن( أبرمت الشركة، 

 مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونةقروض إتفاقيتي  ساسومعادن األ أبرمت شركة معادن للذهب، 

 بحة مع مشاركين في تسهيل مرابحةاشركة معادن للبنية التحتية وشركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل مر أبرمت، 

 كوك.تسهيل صن في أبرمت شركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل صكوك مع مشاركي 

 :2019يونيو 30ون التسهيالت الممنوحة للمجموعة من التالي كما في تتك

 

إتفاقية شركة معادن 

 الموقعة في لأللومنيوم

 2010 نوفمبر 30

والمعاد هيكلتها في 

 2017ديسمبر  14

 إتفاقية شركة معادن للدرفلة

 الموقعة في

وإتفاقية  2010نوفمبر  30

مع صندوق  هاءالتحويل واإلن

الموقعة  اإلستثمارات العامة

 2019يونيو  26في 

 إتفاقية شركة معادن

 للبوكسايت واأللومينا

 نوفمبر 27 الموقعة في

والمعاد هيكلتها في  2011

 2018يوليو  16

إتفاقية شركة معادن وعد 

 الشمال للفوسفات

 الموقعة في

 2014يونيو  30

 الموقعة في إتفاقية )معادن(

والمجددة  2012ديسمبر  18

  2017ديسمبر  18في 

وإتفاقية التحويل واإلنهاء مع 

صندوق اإلستثمارات العامة 

 2019يونيو  26الموقعة في 

شركة معادن  تيإتفاقي

 للذهب ومعادن األساس

 الموقعة في

  2015مارس  24

  2015إبريل  26و 

 إتفاقية شركة معادن

 للبنية التحتية

 الموقعة في

 2015 ديسمبر 30

شركة معادن  تيإتفاقي

 للفوسفات

 الموقعة في

  2016 فبراير 25

 المجموع 2018فبراير  20و 

 18.268.012.500 - - - 2.986.387.500 7.500.000.000 3.506.250.000 - 4.275.375.000 صندوق اإلستثمارات العامة

          التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و

 5.340.854.655 - - - - 4.299.854.655 - 1.041.000.000 - شراء*

 تجاري*
 

1.503.750.000 - - 5.450.145.345 - - - - 6.953.895.345 

 4.025.000.000 - - - - - 4.025.000.000 - - مرابحة

 1.870.000.000 - - - - 1.650.000.000 220.000.000 - - وكالة

 18.189.750.000 - - - - 11.400.000.000 4.245.000.000 1.041.000.000 1.503.750.000 المجموع الفرعي

 5.979.000.000 - - 1.379.000.000 - 4.000.000.000 - 600.000.000 - صندوق التنمية الصناعية السعودي

 17.672.500.000 11.493.750.000 1.000.000.000 - - - - - 5.178.750.000 باللاير السعوديتسهيل مرابحة 

 مرابحة باللاير السعودي تسهيل
 715.000.000 - - - - - 340.000.000 375.000.000 - رأس مال عامل(تسهيل )

 60.824.262.500 11.493.750.000 1.000.000.000 1.379.000.000 2.986.387.500 22.900.000.000 8.091.250.000 2.016.000.000 10.957.875.000 المجموع الفرعي

 7.500.000.000 - - - 7.500.000.000 - - - - إئتمان مشترك ومتجددإتفاقية تسهيل 

كوكيل  – إتش إس بي سي العربية السعودية
 3.500.000.000 3.500.000.000 - - - - - - - لمشاركين في تسهيل صكوك

 71.824.262.500 14.993.750.000 1.000.000.000 1.379.000.000 10.486.387.500 22.900.000.000 8.091.250.000 2.016.000.000 10.957.875.000 مجموع التسهيالت الممنوحة
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 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 37-1
ستيفاء إتم  إذاالمقترضة ضمن المجموعة، و الوحدات القانونيةعلى الشروط والتعهدات المالية التالية لكل من الموحدة الشروط التمويل  إتفاقياتنصت 

 األجل: طويل قرضالتقدم المؤسسات المالية سوف  الشروط، فإن

  من قبل شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن  إضافية ات تمويلإلتزامإنشاء إضافية و / أو ات إمتيازقيد على إنشاء
 ،التمويل الموحدة الشروط إتفاقياتبموجب  ا  بذلك تحديد فات، مالم يكن مسموحا  وعد الشمال للفوس

  ماليةالنسب الالحفاظ على، 

  الرأسمالية من النفقات همسموح بحد أقصى، 

 على المساهمين أرباحعلى توزيع  دقي، 

 ( أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة العربية 6قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ) ستثمارعلى مدة اإل دقي
 السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.

  شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتضمن: على تسهيالت المرابحة إتفاقياتنصت 

 ،الحفاظ على وجود الشركتين كشركتين ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية 

   تسهيالت المرابحة، إتفاقياتتحت  تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديدا 

 بذلك  سواء  طوعا أوغير طوعا لبيع، تأجير وتحويل أو التخلي عن أي أصل مالم يكن مسموحا نصا  مليات أي عملية أو مجموعة عد على الدخول في قي
 تسهيالت المرابحة، إتفاقياتبموجب 

 وقروض الدائنين  االقل مع المطالبات غير المضمونة تسهيالت المرابحة تصنف في جميع االوقات بالتساوي على إتفاقياتبالسداد بموجب  اتإلتزام
  ،القوانين المطبقة عموما  على الشركاتماعدا مطالبات الدائنين المتوجبة حسب األخرى 

  ماليةالنسب الالحفاظ على، 

 على المساهمين أرباحعلى توزيع  دقي. 

 على شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتضمن:  نصت إتفاقية تسهيل صكوك

 ،الحفاظ على وجود الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية 

  إتفاقية تسهيل صكوكتقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديدا  تحت، 

 بذلك  يع، تأجير وتحويل أو التخلي عن أي أصل مالم يكن مسموحا نصا  قيد على الدخول في أي عملية أو مجموعة عمليات سواء  طوعا أوغير طوعا لب
 ،إتفاقية تسهيل صكوكبموجب 

  ماليةالنسب الالحفاظ على، 

 على توزيع أرباح على المساهمين قيد. 

 لأللومنيومتسهيل شركة معادن 

 وكالء تسهيالت

 باللاير،تسهيل مرابحة كوكيل مابين الدائنين ووكيل  البنك األهلي التجاري 

 .بنك أبو ظبي األول كوكيل تسهيل تقليدي بالدوالر 

 تسهيالت شركة معادن للدرفلة

 *  وكالء تسهيالت

 ،بنك الرياض كوكيل مابين الدائنين 

 ،بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت مشتريات باللاير 

 ،البنك السعودي الفرنسي كوكيل ضمان داخلي 

 ي ووكيل.فرع لندن، كمتعهد ضمانات خارج -بنك الرياض 

، إستعاضت شركة معادن بموجبها عن صندوق اإلستثمارات العامة كمتعهد للقرض لشركة 2019يونيو  26الموقعة بتاريخ  "هاءالتحويل واإلنإلتفاقية "وفقا  
إعتبار  ابين شركة معادن وصندوق اإلستثمارات العامة تم بموجبه أخرى "إتفاقية قرض"، تم توقيع 2019يونيو  26في نفس الوقت وبتاريخ  .معادن للدرفلة

. نتج عنها أيضا  إثبات ويعتبر مستحق عند الطلبلاير سعودي قد تم تقديمه إلى شركة معادن من قبل صندوق اإلستثمارات العامة  2.986.387.500مبلغ 
 (.2-37)إيضاح عائدة إلى مساهمي الشركة األم  الموحدةلاير سعودي في األرباح المبقاة  46.594.914 تكلفة بقيمة 
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 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 37-1
 واأللومينا تسهيل شركة معادن للبوكسايت

تحالف من ووصندوق التنمية الصناعية السعودي مع صندوق اإلستثمارات العامة  تمويل موحدة الشروط إتفاقية الشركةأبرمت ، 2018يوليو  16في 
اد والتعهدات الخاصة إعادة هيكلة تسهيل قرضها مع صندوق اإلستثمارات مما أدى إلى إعادة جدولة السدتم ، 2018يوليو  31بتاريخ  .المؤسسات المالية

الت وكالة باللاير بها. إعتبارا  من نفس التاريخ، أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع بنوك تجارية فيما يتعلق بتسهيالت مرابحة باللاير وتسهي
 من: أللوميناللبوكسايت واجديدة لتحل محل رصيد التسهيالت. بناءا  على ذلك، تتكون تسهيالت التمويل لشركة معادن 

 التسهيل الممنوح 

 3.506.250.000 تعديل اإلتفاق القائم –صندوق اإلستثمارات العامة 

  المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية

 2.370.000.000 الشريحة أ –مرابحة باللاير 

 1.655.000.000 الشريحة ب –مرابحة باللاير 

 220.000.000 وكالة باللاير

 4.245.000.000 المجموع الفرعي

 340.000.000 تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

 8.091.250.000 مجموع التسهيالت الممنوحة

  

مخصصات تسهيالت مرابحة باللاير وتسهيالت وكالة باللاير باإلضافة إلى إعادة جدولة السداد، يتضمن تسهيل صندوق اإلستثمارات العامة المعاد هيكلته و
يما يتعلق بالرصيد للمدفوعات المقدمة للمشاركين إعتمادا  على توافر النقد الزائد لخدمة الدين. تستمر المدفوعات المقدمة حتى يتم إستيفاء شروط معينة ف

 .مرابحة باللاير وتسهيالت وكالة باللايرالتسهيالت القائم تحت كل من التسهيالت كما أنها محدودة بالوقت ل

 تسهيالتوكالء 

 تسهيل مرابحة باللاير،كوكيل مابين الدائنين ووكيل  البنك األهلي التجاري 

 إتش إس بي سي العربية السعودية كوكيل لتسهيل وكالة باللاير. 

 كالتالي: 2018خالل يوليو سدادها بالكامل إعادة هيكلتها / والتي تم  2011نوفمبر  27الموقعة في  موحدة الشروطالتمويل تفاصيل إتفاقية ال

 3.750.000.000 صندوق اإلستثمارات العامة

  المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية

 2.690.712.844 مشتريات

 258.750.000 تجاري

 768.750.000 وكالة

 3.718.212.844 المجموع الفرعي

 900.000.000 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 340.000.000 رأس مال عامل( تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل

 8.708.212.844 مجموع التسهيالت الممنوحة

 تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 *  وكالء تسهيالت

  إتش إس بي سي العربية السعودية كوكالء تسهيالت شراءوالبنك اإلسالمي للتنمية، 

 كوكالء تسهيالت تجارية. يوبنك سوميتومو ميتسو بنك ميزوهو المحدود 

 



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 37-1
 تسهيل شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"(

 تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد
إن تاريخ  مليار لاير سعودي. 7.5مليار لاير سعودي إلى  9بتعديل إجمالي مبلغ التسهيل من  ات التمويلإتفاقي، جددت الشركة 2017ديسمبر  18في 

من تجمع مؤسسات مالية محلية ودولية  المتجدد اإلستحقاق النهائي لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تاريخ توقيع اإلتفاقية. تم الحصول على التسهيل
 مكون من المؤسسات المالية التالية:

  مصرف الراجحي 

 البنك العربي الوطني 

  إس سي، فرع الرياضبنك الخليج الدولي بي 

 البنك األول 

 بنك الجزيرة 

 البنك السعودي الفرنسي 

 فرع الرياض -بنك جي بي مورجان تشيس، إن إيه 

 بنك الرياض 

  مجموعة سامبا المالية 

 البنك األهلي التجاري 

  البنك السعودي البريطاني 

 البنك السعودي لإلستثمار 

 على التالي: فقط كة األملشرباتشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق 

 يجب أال تقل نسبة الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات إلى الفوائد عن ثالثة أضعاف وإال سوف يتم وقف توزيع األرباح. 

 عرضة لفترة هي حالة تقصير و عتبر ذلكأ)الشركة األم فقط(، وإال  ثالثة أضعاف حقوق الملكية أقل من أو يعادلإجمالي صافي الديون  يكون يجب أن
 عملية إصدار حقوق أولوية. ءأو تسعة أشهر في حال قيام الشركة بتصحيح هذه الحالة ببد ،تصحيح تمتد حتى ستة أشهر

 صندوق اإلستثمارات العامةتسهيل 
، إستعاضت شركة معادن بموجبها عن صندوق اإلستثمارات العامة كمتعهد للقرض 2019يونيو  26الموقعة بتاريخ  "هاءإلتفاقية التحويل واإلن"وفقا  

بين شركة معادن وصندوق اإلستثمارات العامة تم بموجبه  "إتفاقية قرض"، تم توقيع 2019يونيو  26لشركة معادن للدرفلة. في نفس الوقت وبتاريخ 
 .لاير سعودي قد تم تقديمه إلى شركة معادن من قبل صندوق اإلستثمارات العامة ويعتبر مستحق عند الطلب 2.986.387.500إعتبار مبلغ 

بين شركة معادن وصندوق اإلستثمارات العامة حيث ترغب شركة  "إتفاقية تحويل الدين"توقيع  2019يونيو  26باإلضافة إلى ماذكر أعاله، تم بتاريخ 
روطة بإنتظار موافقة هيئة السوق الل إصدار أسهم جديدة لغرض تسوية القرض الذكور أعاله. تظل عملية تحويل الدين مشمعادن في زيادة رأسمالها من خ

أخرى مطلوبة  المالية، وقرار الجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم جديدة لعملية تحويل الدين هذه والحصول على أي موافقات تنظيمية
 هذا الصدد. قانونيا  في

 تسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس
 على التالي: للشركة وتشمل هذه التسهيالت الممنوحةمع صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونة أبرمت الشركة إتفاقيتي تسهيالت 

الممنوحالتسهيل   الهدف  تاريخ اإلعتماد  

 179.000.000  تمويل إنتاج الذهب من منجم السوق 2015 مارس 24

 1.200.000.000  تمويل مصروفات رأسمالية لمنجم الدويحي الجديد للذهب وخط أنابيب المياه 2015بريل أ 26

 1.379.000.000  إجمالي التسهيالت الممنوحة

 تتضمن: يالتونصت إتفاقيات التمويل على بعض الشروط والتعهدات الخاصة 

  بموجب إتفاقية القرض بذلك تحديدا   ، مالم يكن مسموحا  عن طريق الشركةقيد على إنشاء إمتيازات إضافية و / أو إنشاء إلتزامات تمويل إضافية، 

  ماليةالنسب الالحفاظ على، 

 حد أقصى مسموح به من النفقات الرأسمالية، 

 و قيد على توزيع أرباح على المساهمين 

  ( أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة العربية 6قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة )قيد على مدة اإلستثمار
 السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 37-1

 تسهيل شركة معادن للبنية التحتية
 ، تتكون من:إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودةتسهيل مرابحة مع تفاقية إأبرمت الشركة ، 2015ديسمبر  30في 

 التسهيل الممنوح تسهيل مرابحة

 كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة - إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
1.000.000.000 

 .2016فبراير  17تم السحب من التسهيل في 

 للفوسفاتتسهيل شركة معادن 
، جدير بالذكر أنه تم سداد التسهيل بالكامل من تاريخ تحالف من المؤسسات الماليةمع  تمويل موحدة الشروط إتفاقية الشركةأبرمت ، 2008يونيو  15في 

 مع مشاركي تسهيل مرابحة مكونة من: 2016فبراير  25حسب إتفاقية تسهيل المرابحة الجديدة الموقعة من قبل الشركة في  2016مارس  30السحب في 

 التسهيل الممنوح تسهيل مرابحة

 11.493.750.000 كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة -بنك الرياض 

بموجب إتفاقية تسهيل صكوك جديدة  2016فبراير  25تم السداد بشكل جزئي من تاريخ السحب إلتفاقية تسهيل المرابحة الموقعة من قبل الشركة بتاريخ 
 مع مشاركين في تسهيل صكوك تتكون من:  2018فبراير  20وموقعة من قبل الشركة بتاريخ 

 التسهيل الممنوح تسهيل صكوك

 3.500.000.000 تسهيل صكوكلكوكيل  –إتش إس بي سي العربية السعودية 

  



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 لتمويل الموحدة الشروط المختلفةا إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  37-2

 2017ديسمبر  14تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  – تسهيالت شركة معادن لأللومنيوم

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 
 4.275.375.000  4.275.375.000  4.275.375.000 (2-46)إيضاح  صندوق اإلستثمارات العامة

 (42.931.900)  (44.980.510)  (40.881.294) السنة الفترة / في نهاية تكلفة المعاملةرصيد ناقصا : 

 4.232.443.100  4.230.394.490  4.234.493.706 مجموع فرعي

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة 
  .٪1.5بناءا  على معدل اليبور زائدا  

 مارس 31بدأ سداد القرض في ، سوف ي2017ديسمبر  14بعد إعادة الهيكلة بتاريخ 
مدى  تزايد علىيمليون لاير سعودي و 99.9على أقساط نصف سنوية تبدأ من  2023

 30مليون لاير سعودي في  1.218فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية 
 (.8-37)إيضاح  2031 سبتمبر

باإلضافة إلى ذلك، يتوجب على الشركة إجراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو 
  .1-37موضح في إيضاح 

  

  

 2.050.606تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  2.048.615: 2018 يونيو 30لاير سعودي )
 (.10-37( )إيضاح لاير سعودي 4.097.225

 

  

  

      التجاريةالبنوك سالمية والمصارف اإل

 5.178.750.000  5.178.750.000  5.178.750.000 مرابحة باللاير

 1.503.750.000  1.503.750.000  1.503.750.000 تقليدي بالدوالر األمريكي -تجاري 

 (63.570.555)  (68.539.027)  (58.594.501) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 6.618.929.445  6.613.960.973  6.623.905.499 مجموع فرعي

للقرض المسحوب على المرابحة اإلسالمية  ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي
 بناءا  على معدل سعر العمولة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا  هامش باللاير
للقرض المسحوب على تسهيل  فيما ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي. 1.65٪

 .٪1.55 هامش معدل اليبور زائدا   بناءا  على الدوالر التقليدي

 مارس 31في  المسحوب على المرابحة اإلسالمية باللاير بدأ سداد القرضسوف ي
مليون لاير سعودي وتتزايد على مدى  259، على أقساط نصف سنوية تبدأ من 2021

 30مليون لاير سعودي في  1.812فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية 
 (.8-37إيضاح ) 2027 سبتمبر

، 2021 مارس 31في  المسحوب على تسهيل الدوالر التقليدي بدأ سداد القرضسوف ي
مليون لاير سعودي وتتزايد على مدى فترة  129على أقساط نصف سنوية تبدأ من 

 سبتمبر 30مليون لاير سعودي في  601القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية 
 (.8-37)إيضاح  2024

باإلضافة إلى ذلك، يتوجب على الشركة إجراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو 
  .1-37موضح في إيضاح 

  

  

 4.976.054تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  4.968.473: 2018 يونيو 30لاير سعودي )
 (.10-37( )إيضاح لاير سعودي 9.936.945

 

  

  

 10.858.399.205 (7-37 قروض شركة معادن لأللمونيوم )إيضاح مجموع
 

10.844.355.463  10.851.372.545 

      



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 )تتمة(التمويل الموحدة الشروط المختلفة  إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  37-2
 للدرفلةتسهيالت شركة معادن 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 
 2019  2018  2018 

 2.986.387.500  2.986.387.500  2.986.387.500 (2-46)إيضاح  صندوق اإلستثمارات العامة

 -  -  (2.986.387.500) السنةالفترة / خالل  محول إلى شركة معادنناقصا : 

 2.986.387.500  2.986.387.500  - مجموع فرعي

 (52.119.480)  (57.711.395)  - السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةناقصا : رصيد 

 2.934.268.020  2.928.676.105  - يمجموع فرع

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءا  على معدل 
 ٪. 1.5اليبور زائدا  

من تبدأ مبالغ السداد . 2016ديسمبر  31 فيسداد أصل مبلغ القرض على أقساط نصف سنوية بدأ 
مليون لاير سعودي ثم تتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  30.8

  (.8-37)إيضاح  2026يونيو  30مليون لاير سعودي في  153.9

  

  

ليتم  2018ديسمبر  31و  2018يونيو  30المستحق في ، تم تأجيل السداد 2018خالل يونيو 
  .2019يونيو  30دفعها في 

  

  

لاير  5.436.618تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
 11.183.829: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  5.591.914: 2018يونيو  30سعودي )

 لاير سعودي 46.682.862الرصيد المتبقي والبالغ  تحميلتم  (.10-37( )إيضاح لاير سعودي
العائدة إلى حملة األسهم العادية للشركة األم إلى األرباح المبقاة الموحدة  2019يونيو  30كما في 

  (.3-35خالل الفترة )إيضاح 

  

  

      التجاريةالبنوك سالمية والمصارف اإل

 1.009.770.000  1.009.770.000  1.009.770.000 شراء باللاير السعودي

 -  -  (75.993.000) السنةالفترة / خالل  المدفوعناقصا : 

 1.009.770.000  1.009.770.000  933.777.000 مجموع فرعي

 (13.057.394)  (14.595.198)  (11.581.692) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 996.712.606  995.174.802  922.195.308  مجموع فرعي

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع 
 التسهيالت باللاير السعودي بناءا  على معدل سايبور زائدا  هامش يتفاوت على مدى فترة القرض. 

٪ 1.65فترة عمولة ما بين الربح على أصل مبلغ القرض المسحوب لكل هامش  / يتراوح الهامش
 ٪ في السنة.2.45و 
مليون لاير سعودي ثم  10.4من  ، يبدأ السداد2016ديسمبر  31سداد أصل مبلغ القرض في  بدأ

يونيو  30مليون لاير سعودي في  13.5يتزايد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 
  (.8-37)إيضاح  2026

  

  

ليتم  2018ديسمبر  31و  2018يونيو  30تأجيل السداد المستحق في ، تم 2018خالل يونيو 
  .2019يونيو  30دفعها في 

  

  

لاير  1.475.702تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
لاير  3.075.608: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  1.537.804: 2018يونيو  30سعودي )
  (.10-37( )إيضاح سعودي

  

  

 475.000.000  475.000.000  425.000.000 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (50.000.000)  (50.000.000)  (150.000.000) السنةالفترة / خالل  المدفوعناقصا : 

 425.000.000  425.000.000  275.000.000 مجموع فرعي

 (13.126.746)  (16.580.228)  (10.373.826) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 411.873.254  408.419.772  264.626.174 مجموع فرعي

مبلغ السداد يبدأ من  .2016يناير  25بدأ سداد تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي في 
مليون لاير  62.5مليون لاير سعودي ثم يتزايد على مدى فترة القرض مع قسط نهائي يبلغ  25

  (.8-37)إيضاح  2021يوليو  19سعودي في 

  

  

ليتم  2018ديسمبر  31و  2018يونيو  30، تم تأجيل السداد المستحق في 2018خالل يونيو 
  .2019يونيو  30دفعها في 

  

  

لاير  2.752.920تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
لاير  6.914.466: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  3.460.984: 2018يونيو  30سعودي )
  (.10-37( )إيضاح سعودي

  

  

 375.000.000  375.000.000  375.000.000 تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

، تم تعديل معدل الربح على سعر الشراء أي على 2018 سبتمبر 30خالل الربع المنتهي في 
 ٪.1.20أصل القرض من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس سايبور زائدا  

  (. 8-37)إيضاح  2019 يونيو 30يستحق سداد مبلغ تسهيل مرابحة في 

  

  

 4.717.853.880  4.707.270.679  1.561.821.482 (7-37قروض شركة معادن للدرفلة )إيضاح  مجموع



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 )تتمة(التمويل الموحدة الشروط المختلفة  إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  37-2
 للبوكسايت واأللوميناتسهيل شركة معادن 

، قامت الشركة بإعادة هيكلة تسهيالت القروض عن طريق تعديل اإلتفاقية مع صندوق اإلستثمارات العامة وأبرمت إتفاقية تمويل موحدة 2018خالل يوليو 
  تم تسوية باقي التسهيالت األخرى بالكامل قبل المدة المحددة.الشروط جديدة بينما 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 3.600.000.000  3.600.000.000  - صندوق اإلستثمارات العامة

 (93.750.000)  (93.750.000)  - السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 3.506.250.000  3.506.250.000  - (2-46)إيضاح  مجموع فرعي

 -  (69.746.252)  - السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 (3.506.250.000)  -  - 2018يوليو  16تحويل إلى تسهيل معاد هيكلته في 

 -  3.436.503.748  - مجموع فرعي

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءا  على سعر الفائدة 
 ٪.1.5بين بنوك لندن )اليبور( زائدا  

من  اءا  قسط كل ستة أشهر ابتد 21لتسهيل صندوق اإلستثمارات العامه على  ي سدد المبلغ األساسي
زداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية يمليون لاير ثم  75. ويبدأ السداد بمبلغ 2017يونيو   30

  (.8-37)إيضاح  2027يونيو  30مليون لاير سعودي في  435قدرها 

  

  

: 2018يونيو  30) الشيءتكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
تم  (.10-37( )إيضاح لاير سعودي 5.979.758: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  5.979.758

لاير سعودي إلى التسهيل المعاد  69.746.252بمبلغ  المتبقية تحويل تكلفة المعاملة غير المطفأة
  هيكلته.

  

  

      التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و

 767.520.000  767.520.000  - شراء بالدوالر االمريكي

 1.815.564.326  1.815.564.326  - شراء باللاير السعودي

 248.400.000  248.400.000  - تجاري   

 738.000.000  738.000.000  - ةوكال

 -  3.569.484.326  3.569.484.326 

 (3.569.484.326)  (92.955.322)  - السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 -  3.476.529.004  - مجموع فرعي

 -  (41.795.041)  - السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 -  3.434.733.963  - مجموع فرعي

العمولة على أصل المبلغ )المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة( من مبالغ  تحتسب
القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت الدوالر األمريكي على أساس معدل اليبور 

 تتفاوت على مدى فترة القرض. التي ربح في حالة تسهيالت الوكالة( وهامش زائدا  هامش )
العمولة على أصل المبلغ )المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة( من مبالغ  يبلغ معدل

القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت اللاير السعودي على أساس معدل العمولة 
ح في حالة تسهيالت وكالة( والتي تتفاوت برهامش بين البنوك السعودية )"سايبور"( زائدا  هامش )

 ى مدى فترة القرض.عل
الربح على أصل المبلغ من القروض المسحوبة لكل فترة عمولة ما بين هامش  / يتراوح الهامش

 ٪ في السنة.2.4٪ إلى 1.45
. يبدأ 2017يونيو  30بدأ سداد المبالغ األساسية من التسهيالت المعتمدة اإلسالمية والتجارية من 

ثم تزداد على مدى فترة القرض  سعودي مليون لاير 74من  ا  بتداءإسداد التسهيالت المذكورة أعاله 
  (.8-37)إيضاح  2027يونيو  30مليون لاير سعودي في  431حتى يصل القسط النهائي 

  

  

: 2018 يونيو 30) الشيءتكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
  (.10-37لاير سعودي( )إيضاح  45.389.289: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  3.594.248

  

  

 860.000.000  860.000.000  - صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (860.000.000)  (90.000.000)  - السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 -  770.000.000  - مجموع فرعي

 -  (43.219.512)  - السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 -  726.780.488  - مجموع فرعي

. بدأ سداد 2017صل مبلغ تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي من يوليو أبدأ سداد 
مليون لاير سعودي ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل  40التسهيالت المذكورة أعاله من 

 (.8-37)إيضاح  2024مليون لاير سعودي في أبريل  80القسط النهائي 
رسوم لإلجراءات مقابل مليون لاير سعودي  75بلغ صندوق التنمية الصناعية السعودي م إستقطع

  وتقييم القروض. سيتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة القرض.

  

  

: 2018 يونيو 30) الشيءتكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
  (.10-37سعودي( )إيضاح لاير  48.680.596: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  5.461.084

  

  

 -  340.000.000  - تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على 
 ٪ . 0.95أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا  

  .(8-37)إيضاح  2019 يناير 24المرابحة في  تسهيليستحق سداد 

  

  

 -  7.938.018.199  - (7-37إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا )إيضاح 



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 )تتمة(تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة  37-2

 2018 يوليو 16تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  –تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 3.506.250.000  -  3.506.250.000 (2-46)إيضاح  صندوق اإلستثمارات العامة

 -  -  (35.763.750) السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 3.506.250.000  -  3.470.486.250 مجموع فرعي

 (116.927.162)  -  (112.281.921) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 3.389.322.838  -  3.358.204.329 مجموع فرعي

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناءا  
 ٪.1.5اليبور زائدا  معدل على 

على  2019 يونيو 30، سوف يبدأ سداد القرض في 2018 يوليو 16بعد إعادة الهيكلة بتاريخ 
مليون لاير سعودي ويتزايد على مدى فترة القرض حتى  74.3أقساط نصف سنوية تبدأ من 

  (.8-37)إيضاح  2031 يوليو 31مليون لاير سعودي في  392.7تصبح قيمة الدفعة النهائية 

  

  

لاير سعودي تم  42.562.500تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة على إعادة الهيكلة والبالغة 
تكلفة المعاملة المقدمة غير المطفأة قبل إعادة الهيكلة والبالغة  مع رصيد إضافتها

لاير سعودي. عالوة على ذلك، تم أيضا  إضافة تكلفة المعاملة غير النقدية  69.746.252
لاير سعودي كفرق بين القيمة الدفترية للقرض قبل إعادة الهيكلة والقيمة  9.163.384والبالغة 

عد إعادة الهيكلة، مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي للقروض قبل الحالية للتدفقات النقدية ب
ويتم  2018 يوليو 16القرض كما في  إعادة الهيكلة. تم خصم المبلغ اإلجمالي مقابل رصيد

، الشيء: 2018 يونيو 30لاير سعودي ) 4.645.241إطفاؤها على مدى فترة القرض بمبلغ 
  (.10-37ودي( )إيضاح لاير سع 4.544.974: 2018ديسمبر  31

  

  

      التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و

 4.025.000.000  -  4.025.000.000 مرابحة باللاير السعودي

 220.000.000  -  220.000.000 باللاير السعودي وكالة

 4.245.000.000  -  4.245.000.000 

 -  -  (34.405.500) السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 4.245.000.000  -  4.210.594.500 مجموع فرعي

 (37.802.897)  -  (35.354.256) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 4.207.197.103  -  4.175.240.244 مجموع فرعي

العمولة على أصل المبلغ )المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة( من  يبلغ معدل
مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت اللاير السعودي على أساس معدل 

للمرابحة باللاير  ٪1.55بمعدل ح في حالة تسهيالت وكالة( برهامش سايبور زائدا  هامش )
  .للمرابحة باللاير )الشريحة أ( ٪1.45ة باللاير وبمعدل )الشريحة ب( ووكال

  

  

يتم إطفاؤها على مدى فترة  لاير سعودي 40.250.000غت بلتكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة 
: 2018ديسمبر  31: الشيء، 2018 يونيو 30)لاير سعودي  2.448.641بمبلغ  القرض

  (.10-37لاير سعودي( )إيضاح  2.447.103

  

  

 340.000.000  -  686.693.750 تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

 -  -  (340.000.000) السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 346.693.750 مجموع فرعي
 
-  340.000.000 

 -  -  (2.716.860) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 343.976.890 فرعيمجموع 
 
-  340.000.000 

وتم سحب  2018ديسمبر  31تم إعادة سداد تسهيل مرابحة باللاير السعودي بالكامل كما في 
 .2019مارس  31تسهيل مرابحة جديد خالل الربع المنتهي في 

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة 
على التسهيل ٪ 0.95عمولة على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا  

٪ على 0.8على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا  المعاد سداده و
 . الجديدالمسحوب التسهيل 

 .(8-37)إيضاح  2024 ينايرالمرابحة في  تسهيليستحق سداد 
لاير سعودي يتم إطفاؤها على مدى فترة  2.941.000تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة بلغت 

: 2018ديسمبر  31: الشيء، 2018يونيو  30لاير سعودي ) 224.140القرض بمبلغ 
  (.10-37الشيء( )إيضاح 

  

  

 7.936.519.941  -  7.877.421.463 (7-37إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا )إيضاح 

      



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 
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 التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة( إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  37-2
 شركة معادن وعد الشمال للفوسفاتتسهيالت 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 6.839.278.174  6.839.278.174  6.839.278.174 (2-46)إيضاح  صندوق اإلستثمارات العامة

 -  -  (102.589.249) السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 6.839.278.174  6.839.278.174  6.736.688.925 مجموع فرعي

 (55.803.888)  (53.850.705)  (52.474.574) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 6.783.474.286  6.785.427.469  6.684.214.351 مجموع فرعي

العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة  معدل يبلغ
 ٪ في السنة.1.5على أساس معدل اليبور زائدا  

يونيو  30ا  من اءبتدإقسط كل ستة أشهر  24على  أصل مبلغ القرضيتم سداد سوف 
زداد على مدى فترة القرض يثم  سعودي مليون لاير 112.5. يبدأ السداد بمبلغ 2019

  (.8-37)إيضاح  2030ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  606بدفعة نهائية قدرها 

  

  

 3.329.314إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم
: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  3.627.437: 2018 يونيو 30لاير سعودي )
  (.10-37لاير سعودي( )إيضاح  1.674.254

  

  

      التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و

 304.392.518  304.392.518  304.392.518 شراء بالدوالر االمريكي

 2.620.254.420  2.620.254.420  2.620.254.420 شراء باللاير السعودي

 5.182.626.350  5.167.916.481  5.182.626.350 تجاري

 1.488.141.198  1.488.141.198  1.488.141.198 وكالة   

 9.595.414.486  9.580.704.617  9.595.414.486 مجموع فرعي

 -  -  (706.431.217) السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 9.595.414.486  9.580.704.617  8.888.983.269 مجموع فرعي

 (16.721.061)  (31.265.772)  (15.429.008) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 9.578.693.425  9.549.438.845  8.873.554.261 مجموع فرعي

لكل فترة عمولة  والقائم العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة يبلغ معدل
 ٪ في السنة.2.10٪ إلى 1.25على أساس معدل اليبور زائدا  

 مليون لاير 171. يبدأ السداد من 2019يونيو  30ض من ولغ القرايبدأ سداد أصل مب
 31لاير سعودي في  مليون 809ثم تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية  سعودي
 (.8-37)إيضاح  2030ديسمبر 

 1.292.053تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  15.438.164: 2018 يونيو 30لاير سعودي )
  (.10-37لاير سعودي( )إيضاح  29.982.875

  

  

 3.905.000.000  1.680.000.000  3.845.000.000 السعوديصندوق التنمية الصناعية 

 (60.000.000)  -  (60.000.000) السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 3.845.000.000  1.680.000.000  3.785.000.000 مجموع فرعي

 (297.501.808)  (151.640.000)  (286.927.648) السنة الفترة / في نهاية تكلفة معاملةرصيد ناقصا : 

 3.547.498.192  1.528.360.000  3.498.072.352 مجموع فرعي

لكل فترة عمولة  والقائم العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة يبلغ معدل
 ٪ في السنة.1.7 في حدود

 مليون لاير 60. يبدأ السداد من 2018 ديسمبر 22ض من ولغ القرابدأ سداد أصل مب
 (.8-37)إيضاح القرض ثم تزداد على مدى فترة  سعودي

 10.574.160تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  2.520.000: 2018 يونيو 30لاير سعودي )
  (.10-37لاير سعودي( )إيضاح  1.658.192

  

  

 19.909.665.903  17.863.226.314  19.055.840.964 (7-37مجموع قروض شركة معادن وعد الشمال للفوسفات )إيضاح 

      

 تسهيل شركة التعدين العربية السعودية )إتفاقية قرض مع صندوق اإلستثمارات العامة(

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 -  -  2.986.387.500 (2-46)إيضاح  العامة صندوق اإلستثمارات



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد 37-3
 شركة التعدين العربية السعوديةتسهيل 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 -  -  - (3-49و  7-37تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد )إيضاح 

 ٪ في السنة0.85معدل العمولة السائد بين البنوك السعودية )سايبور( زائداً  أساسمبالغ القرض المسحوب على  أصلالعمولة على  معدلحتسب ي

 التمويل الموحدة الشروط المختلفة إتفاقياتبموجب  تسهيل مستخدم 37-4
 ساسومعادن األ معادن للذهبشركة الت تسهي

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

  منجم السوق
  

  

 143.000.000  143.000.000  121.000.000 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (22.000.000)  (11.000.000)  (12.500.000) السنةالفترة /  خالل المدفوعناقصا : 

 121.000.000  132.000.000  108.500.000 مجموع فرعي

 (4.555.155)  (5.622.712)  (3.587.924) السنة الفترة / ناقصا : رصيد تكلفة معاملة في نهاية

 116.444.845  126.377.288  104.912.076 مجموع فرعي

 8من  أ  بتداءإ، على أساس نصف سنوي، 2016يوليو  20بدأ سداد هذا القرض في 
 18مليون لاير سعودي ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 

  (. 8-37)إيضاح  2022نوفمبر  9مليون لاير سعودي في 

  

  

 967.231تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  1.132.305: 2018 يونيو 30لاير سعودي )
  (.10-37لاير سعودي( )إيضاح  2.199.862

  

  

  الدويحي وخط أنابيب المياه منجم
  

  

 1.070.000.000  1.070.000.000  920.000.000 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (150.000.000)  (70.000.000)  (80.000.000) السنةالفترة /  خالل المدفوعناقصا : 

 920.000.000  1.000.000.000  840.000.000 مجموع فرعي

 (35.353.979)  (42.246.585)  (29.093.434) السنةالفترة /  ناقصا : رصيد تكلفة معاملة في نهاية

 884.646.021  957.753.415  810.906.566 مجموع فرعي

 60بتداء من إ، على أساس نصف سنوي، 2017يوليو  9بدأ سداد هذا القرض في 
 100مليون لاير سعودي ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 

  (. 8-37)إيضاح  2023أكتوبر  30مليون لاير سعودي في 

  

  

 6.260.545تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  7.225.486: 2018 يونيو 30لاير سعودي )
  (.10-37لاير سعودي( )إيضاح  14.118.092

  

  

 1.001.090.866  1.084.130.703  915.818.642 (7-37قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس )إيضاح  مجموع



                                                                                                                                           
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في  الموحدةالقوائم المالية األولية إيضاحات حول 
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 تسهيالت المرابحة المختلفة   إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  37-5
 تسهيل شركة معادن للبنية التحتية

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 883.000.000  883.000.000  805.000.000 كوكيل مشاركي تسهيل المرابحة  -إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  

 (78.000.000)  (39.000.000)  (39.000.000) السنةالفترة /  خالل المدفوعناقصا : 

 805.000.000  844.000.000  766.000.000 مجموع فرعي

 (7.000.000)  (7.500.000)  (6.500.000) السنةالفترة /  معاملة في نهاية ناقصا : رصيد تكلفة

 759.500.000  836.500.000  798.000.000 

المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على يبلغ معدل العمولة على أصل 
 ٪ في السنة.1أساس معدل  سايبور زائدا  

مليون لاير سعودي  39بدفعات متساوية بمبلغ  2016ديسمبر  30بدأ سداد أصل مبلغ القرض في 
 298على أساس نصف سنوي خالل فترة عشر سنوات مع دفعة نهائية ألصل القرض بمبلغ 

 (.8-37)إيضاح  2025ديسمبر   30يون لاير سعودي فيمل
لاير سعودي  500.000تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 

لاير سعودي(  1.000.000: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  500.000: 2018 يونيو 30)
  (.10-37)إيضاح 

  

  

 798.000.000  836.500.000  759.500.000 (7-37قروض شركة معادن للبنية التحتية )إيضاح  مجموع

 تسهيل شركة معادن للفوسفات

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 10.344.375.000  10.344.375.000  5.900.882.353 كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة -بنك الرياض 

 (4.443.492.647)  (4.074.687.500)  (368.805.148) السنة الفترة / خالل المدفوعناقصا : 

 5.900.882.353  6.269.687.500  5.532.077.205 مجموع فرعي

 (44.679.272)  (47.024.640)  (37.857.709) السنةالفترة /  ناقصا : رصيد تكلفة معاملة في نهاية

 5.494.219.496  6.222.662.860  5.856.203.081 

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على 
٪ في السنة لتسهيل مرابحة باللاير السعودي ومعدل اليبور زائدا  1زائدا   سايبورأساس معدل 

 .األمريكي ٪ في السنة لتسهيل مرابحة بالدوالر1.1
مليون لاير سعودي ويزداد على مدى فترة  575بمبلغ  2017فبراير  25في  بدأ سداد القرض

 (.8-37)إيضاح  2023فبراير  25مليون لاير سعودي في  3.448القرض بدفعة نهائية 
لاير  6.821.563تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 

 38.216.227: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  35.870.859: 2018 يونيو 30سعودي )
  (.10-37لاير سعودي( )إيضاح 

  

  

 5.856.203.081  6.222.662.860  5.494.219.496 (7-37قروض شركة معادن للفوسفات )إيضاح  مجموع

 تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقية تسهيل صكوك 37-6
 تسهيل شركة معادن للفوسفات

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 3.500.000.000  3.500.000.000  3.500.000.000 تسهيل صكوكلكوكيل  –إتش إس بي سي العربية السعودية 

 (4.217.888)  (4.521.965)  (3.911.575) السنةالفترة /  معاملة في نهاية ناقصا : رصيد تكلفة

 3.496.088.425  3.495.478.035  3.495.782.112 

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على 
 .٪ في السنة1.35زائدا   سايبورأساس معدل 

فبراير  20لاير سعودي دفعة واحدة بتاريخ  3.500.000.000سيتم سداد هذا القرض والبالغ 
 (.8-37)إيضاح  2025

لاير سعودي  306.313تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
لاير سعودي(  507.112: 2018ديسمبر  31لاير سعودي،  203.035: 2018 يونيو 30)

  (.10-37)إيضاح 

  

  

 3.495.782.112  3.495.478.035  3.496.088.425 (7-37قروض شركة معادن للفوسفات )إيضاح  مجموع

      



                                                                                                                                           
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في  الموحدةالقوائم المالية األولية إيضاحات حول 
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 القروض إجمالي 37-7

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

   التسهيالت المستخدمة بموجب:
  

  

       :إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط

ديسمبر  14إعادة الهيكلة بتاريخ  – شركة معادن لأللمونيوم
2017 37-2 10.957.875.000 

 
10.957.875.000  10.957.875.000 

 4.796.157.500  4.796.157.500  1.583.777.000 2-37 شركة معادن للدرفلة

 16إعادة الهيكلة بتاريخ  – شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 8.027.774.500 2-37 2018يوليو 

 
8.092.779.004  8.091.250.000 

 20.279.692.660  18.099.982.791  19.410.672.194 2-37 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 -  -  2.986.387.500 2-37 شركة التعدين العربية السعودية

       :تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

 -  -  - 3-37 شركة التعدين العربية السعودية 

 1.041.000.000  1.132.000.000  948.500.000 4-37 شركة معادن للذهب ومعادن األساس  تتسهيال

       إتفاقيات تسهيالت مرابحة :

 805.000.000  844.000.000  766.000.000 5-37 شركة معادن للبنية التحتية

 5.900.882.353  6.269.687.500  5.532.077.205 5-37  للفوسفاتشركة معادن 

       إتفاقية تسهيل صكوك :

 3.500.000.000  3.500.000.000  3.500.000.000 6-37  شركة معادن للفوسفات

 53.713.063.399 49 مجموع فرعي
 

53.692.481.795  55.371.857.513 

 (805.369.185)  (700.839.542)  (707.566.222)  السنة الفترة / ناقصا : رصيد تكلفة معاملة في نهاية

 53.005.497.177 37 مجموع فرعي
 

52.991.642.253  54.566.488.328 

  مصنفة كمطلوبات متداولةالجزء المتداول من القروض  :ناقصا  
  

   

 960.572.745  663.732.999  570.771.999  شركة معادن للدرفلة

 485.503.000  850.751.709  213.534.375  للبوكسايت واأللومينا شركة معادن

 716.071.386  622.699.398  734.157.728  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 185.000.000  183.500.000  186.500.000  شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 78.000.000  78.000.000  78.000.000  شركة معادن للبنية التحتية

 737.610.294  737.610.294  737.610.294  شركة معادن للفوسفات

 -  -  2.986.387.500  شركة التعدين العربية السعودية

 5.506.961.896  فرعي مجموع
 

3.136.294.400  3.162.757.425 

 47.498.535.281 37 من القروض طويل األجلالجزء 
 

49.855.347.853  51.403.730.903 

       
 القروض طويلة األجل إستحقاقتواريخ  37-8

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاح 

2018  -  1.599.968.721  - 

2019  1.991.729.747  2.880.367.635  3.162.757.425 

2020  2.699.984.906  3.251.733.560  2.438.872.312 

2021  4.076.869.737  4.340.244.791  4.098.343.546 

2022  4.875.147.909  5.014.240.555  4.862.984.944 

2023  5.910.640.350  7.205.956.362  5.938.367.968 

2024  4.560.866.493  4.714.866.193  4.155.259.835 

 30.715.271.483  24.685.103.978  29.597.824.257  2030إلى 2025

 53.713.063.399 3-48 المجموع
 

53.692.481.795  55.371.857.513 

       



                                                                                                                                           
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في  الموحدةالقوائم المالية األولية إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 89 

 عمالت التسهيالت فئات  37-9
وتتمثل األرصدة المسحوبة بما يعادل  على التوالي بالدوالر األمريكي وباللاير السعودي مناصفة ساسهي باأل المجموعةالتسهيالت المتعاقد عليها من قبل  إن

  الدوالر األمريكي بما يلي:

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 

2019  2018  2018 

 )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(

 4.658.383.380 )بالدوالر األمريكي( صندوق اإلستثمارات العامة
 

4.695.277.513  4.695.277.513 

      التجاريةالبنوك المصارف اإلسالمية و

 81.171.338  280.513.338  79.953.768 (مريكياألدوالر )بالشراء 

 968.006.512  1.439.548.913  841.593.626 شراء )باللاير السعودي(

 1.783.033.693  1.825.861.062  1.762.303.188 (مريكياألدوالر )بال تجاري

 -  17.765.000  - )باللاير السعودي( تجاري

 455.504.320  588.512.653  395.218.823 )باللاير السعودي( وكالة

 2.454.333.333  1.381.000.000  2.445.158.533 مرابحة )باللاير السعودي(

 5.524.227.938 مجموع فرعي
 

5.533.200.966  5.742.049.196 

 1.416.266.666  1.068.533.333  1.335.599.999 )باللاير السعودي( صندوق التنمية الصناعية السعودي

 1.108.235.294  1.174.483.334  1.041.987.255 )باللاير السعودي( تسهيل مرابحة

 680.000.000  722.500.000  637.500.000 (مريكياألدوالر )بال تسهيل مرابحة

 933.333.333  933.333.333  933.333.333 صكوك )باللاير السعودي(تسهيل 

 190.666.667  190.666.667  192.451.667 )باللاير السعودي( س مال عامل(أ)تسهيل ر باللاير تسهيل مرابحة

 14.323.483.572 المجموع
 

14.317.995.146  14.765.828.669 

      
 إطفاء تكلفة معامالت 37-10

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018ديسمبر  31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

           :إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط

معاد  - شركة معادن لأللمونيوم 
 14.034.170  7.017.088  7.026.660  3.508.544  3.513.330 2-37 2017ديسمبر  14هيكلته في 

 21.173.903  10.590.702  9.665.240  5.295.351  4.832.620 2-37 شركة معادن للدرفلة 

 97.878.336  15.035.090  7.318.022  7.517.546  3.659.010 2-37 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

نوفمبر  27تسهيل موقع في 
2011  -  -  -  -  100.049.643 

يوليو  16تسهيل معاد هيكلته في 
2018  3.659.010  -  7.318.022  -  6.992.077 

 (9.163.384)  -  -  -  -  تكلفة معاملة غير نقدية

 33.315.321  21.585.601  15.195.527  10.736.374  7.627.294 2-37 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

شركة معادن للذهب ومعادن  تتسهيال
 16.317.954  8.357.791  7.227.776  4.201.983  3.633.853 4-37 األساس

           إتفاقيات تسهيالت مرابحة :

 1.000.000  500.000  500.000  250.000  250.000 5-37 معادن للبنية التحتيةشركة 

 38.216.227  35.870.859  6.821.563  30.824.965  3.414.077 5-37 شركة معادن للفوسفات

           إتفاقية تسهيل صكوك:

 507.112  203.035  306.313  152.495  153.599 6-37 شركة معادن للفوسفات

 222.443.023  99.160.166  54.061.101  62.487.258  27.083.783  مجموع فرعي

المرسمل كجزء من المشاريع  :ناقصا  
           الرأسمالية قيد التنفيذ

 29.464.834  21.585.601  -  10.736.374  - 20،  1-14 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 192.978.189  77.574.565  54.061.101  51.750.884  27.083.783 14 مجموع المحمل إلى تكلفة تمويل

           



                                                                                                                                           
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في  الموحدةالقوائم المالية األولية إيضاحات حول 
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 الضمانات 37-11
 التمويل الموحدة الشروط ذات العالقة: إتفاقياتتم رهن الموجودات التالية كضمان للقروض طويلة االجل بموجب شروط 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 5.243.258.431  5.722.323.047  5.059.678.864 2-17 ممتلكات تعدين

 27.704.144.742  15.410.170.787  27.032.671.103 2-18 ممتلكات ومصانع ومعدات 

 606.061.169  24.621.109.443  1.708.617.276 1-20 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 

 13.878.004  37.069.855  12.653.475 21 موجودات غير ملموسة

 33.813.620.718  المجموع
 

45.790.673.132  33.567.342.346 

 تفكيكتأهيل موقع و إعادةو اإلزالة اتإلتزاممخصص   -38

 يونيو 30  
 

 ديسمبر 31  يونيو 30

 2018  2018  2019 اتإيضاح 

 106.543.501  102.096.593  111.629.642 1-38 مناجم الذهب

 108.214.608  35.933.661  93.381.765 2-38 بوكسايتالمنجم 

 164.888.037  133.971.993  168.529.156 3-38 مناجم الفوسفات

 5.979.183  5.811.590  4.566.641 4-38 زايت يجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنامن

 378.107.204  المجموع
 

277.813.837 
 

385.625.329 

ات فةي لتزامةتلةك اإل تكبةد. يتوقةع المتعلقةة بهةا جم والمصانع والبنية التحتيةلمنا تفكيكوجم وتسوية المن إغالق إلتزامتم تكوينها لمواجهة  اإلزالةمخصصات 

الحاليةة فةي المملكةة العربيةة السةعودية وعلةى  فهم اإلدارة للمتطلبةات القانونيةةعلى  بناءا  المخصص بتقديراإلدارة  تقومالمنجم.  إغالقالسنة التى يتوقع فيها 

 الرخص والتقديرات الهندسية. إتفاقياتشروط 

، وذلةك العاملةة المنةاجم ممتلكاتلمختلف المقدرة  المستقبليةوتسوية المواقع  غالقكامل المبالغ لتكاليف اإلل القيمة الحالية المنجم إزالة إلتزاميمثل مخصص 

 إفتراضةاتفةي ية، إن وجةدت، سةواءا  فةي األنظمةة وواألنظمة ذات العالقةة. التغيةرات المسةتقبل غالقعلى المعلومات المتوفرة حاليا  بما فيها خطط اإل بناءا  

 ها عند تحديدها.إثباتالتكلفة ربما تكون جوهرية وسيتم 

 المتوقع لإلغالق:فيما يلي الحركة في مخصص إلتزام اإلزالة لكل منجم من المناجم باإلضافة إلى السنة التى بدأ بها اإلنتاج التجاري والتاريخ 
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 مناجم الذهب  38-1

 المجموع منجم بلغة منجم الصخيبرات منجم اآلمار منجم الدويحي منجم مهد الذهب منجم السوق اتإيضاح 

 97.248.815 24.750.589 13.860.371 8.437.893 12.551.782 22.337.682 15.310.498  2018يناير  1

 4.847.778 684.009 711.485 439.752 710.540 1.177.667 1.124.325 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 102.096.593 25.434.598 14.571.856 8.877.645 13.262.322 23.515.349 16.434.823 38 2018 يونيو 30

ناشئة  الفترة المتبقية من السنةزيادة خالل 
 4.446.908 1.474.588 597.055 401.513 650.556 1.083.340 239.856 14 عن مرور الوقت

 106.543.501 26.909.186 15.168.911 9.279.158 13.912.878 24.598.689 16.674.679 38 2018ديسمبر  31

 5.086.141 1.177.548 719.697 462.696 748.603 1.233.415 744.182 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 111.629.642 28.086.734 15.888.608 9.741.854 14.661.481 25.832.104 17.418.861 38 2019 يونيو 30

 2001 1991 2008 2016 1988 2014  تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 

 2034 2034 2029 2027 2023 2023  التاريخ المتوقع  لإلغالق
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 بوكسايتالمنجم  38-2

 منجم البعيثة اتإيضاح  

 35.000.134  2018يناير  1

 933.527 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 35.933.661 38 2018 يونيو 30

 777.940 14 زيادة خالل الفترة المتبقية من السنة ناشئة عن مرور الوقت

 71.503.007 17 السنةالفترة المتبقية من زيادة في المخصص خالل 

 108.214.608 38 2018ديسمبر  31

 1.915.960 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 (16.748.803) 17 تسوية في المخصص خالل الفترة

 93.381.765 38 2019 يونيو 30

 2014  تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 

 2059  التاريخ المتوقع لإلغالق

 الفوسفاتمناجم  38-3

 المجموع  منجم الخبراء  منجم الجالميد  اتإيضاح 

  2018يناير  1
 

60.319.270  90.485.083  150.804.353 

 2.331.001  2.276.705  54.296  14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 (19.163.361)  -  (19.163.361)  17 تسوية في المخصص خالل الفترة

 38 2018 يونيو 30
 

41.210.205  92.761.788  133.971.993 

 9.849.193  2.334.445  7.514.748  14 زيادة خالل الفترة المتبقية من السنة ناشئة عن مرور الوقت

 1.903.490  1.903.490  -  17 الفترة المتبقية من السنةزيادة في المخصص خالل 

 19.163.361  -  19.163.361  17 السنةتسوية في المخصص خالل الفترة المتبقية من 

 38 2018ديسمبر  31
 

67.888.314  96.999.723  164.888.037 

 3.641.119  2.124.402  1.516.717  14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 38 2019 يونيو 30
 

69.405.031  99.124.125  168.529.156 

  تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 
 

2008 
 

2017   

  التاريخ المتوقع  لإلغالق
 

2042 
 

2045   

 زايتيمناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغن 38-4

 المجموع  نع المدينةامص  منجم الغزالة  منجم الزبيرة  إيضاحات 

  2018يناير  1
 

2.223.298  230.306  3.166.245  5.619.849 

 191.741  73.956  11.135  106.650  14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 38 2018 يونيو 30
 

2.329.948  241.441  3.240.201  5.811.590 

زيادة خالل الفترة المتبقية من السنة ناشئة 
 14 عن مرور الوقت

 

96.683  9.282  61.628  167.593 

 38 2018ديسمبر  31
 

2.426.631  250.723  3.301.829  5.979.183 

 88.363  48.658  1.887  37.818  14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 (1.500.905)  (856.679)  (161.957)  (482.269)  17 تسوية خالل الفترة

 38 2019 يونيو 30
 

1.982.180  90.653  2.493.808  4.566.641 

 2008   تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 
 

2011 
 

2011 
 

 

 2036   التاريخ المتوقع  لإلغالق
 

2057 
 

2041 
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 إليجارعقد ا إلتزام  -39

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 28.117.012  46.069.508  2.248.629.129 1-39 الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

 (933.232)  (1.913.366)  (856.205.760) 2-39 لم تستحق بعد  تكلفة تمويل مستقبليةناقصا : 

 27.183.780  44.156.142  1.392.423.369 2-6 صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

المدرج  من إلتزام عقد اإليجار ناقصا : الجزء المتداول
 (21.462.970)  (25.788.183)  (123.225.252)  المطلوبات المتداولة ضمن

 5.720.810  18.367.959  1.269.198.117  عقد اإليجار الجزء طويل األجل من إلتزام

  ستحقاقاإلتواريخ 

 :السنوات التالية خالل تستحقلحد األدنى لدفعات اإليجار ا

2018 -  17.952.496  - 

2019 102.111.818  22.315.272  22.315.272 

2020 188.697.646  5.801.740  5.801.740 

2021 205.331.992  -  - 

2022 84.790.457  -  - 

2023 80.660.289  -  - 

 -  -  1.587.036.927 وما بعد 2024

 28.117.012  46.069.508  2.248.629.129 المجموع

 :الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبليةالحركة في  39-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 65.380.978  65.380.978  28.117.012  55.725.242  2.201.513.897  يناير 1أبريل /  1

متعلقة بالمعيار الدولي  اتتسوي
           (:16للتقرير المالي رقم )

 -  -  2.221.617.470  -  - 19 اإلثبات األولي إللتزام عقد اإليجار

 -  -  (5.322.016)  -  - 19 تسوية

 65.380.978  65.380.978  2.244.412.466  55.725.242  2.201.513.897  فرعيمجموع 

 -  -  125.626.766  -  108.227.966 19 إضافات خالل الربع / الفترة / السنة

 (37.263.966)  (19.311.470)  (117.896.978)  (9.655.734)  (57.599.609)  مدفوعات خالل الربع / الفترة / السنة

 -  -  (3.513.125)  -  (3.513.125)  تسوية

 28.117.012  46.069.508  2.248.629.129  46.069.508  2.248.629.129 39 ديسمبر 31يونيو /  30

 الحركة في تكلفة تمويل مستقبلية: 39-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 (3.532.891)  (3.532.891)  (933.232)  (2.644.810)  (858.801.466)  يناير 1أبريل /  1

متعلقة بالمعيار الدولي  اتتسوي
           (:16للتقرير المالي رقم )

 -  -  (872.116.435)  -  - 19 اإلثبات األولي إللتزام عقد اإليجار

 -  -  236.442  -  - 19 تسوية

 (3.532.891)  (3.532.891)  (872.813.225)  (2.644.810)  (858.801.466)  مجموع فرعي

زيادة في تكلفة تمويل مستقبلية خالل 
 2.599.659  1.619.525  28.547.142  731.444  12.882.227 14 السنة /الربع / الفترة 

 -  -  (11.939.677)  -  (10.286.521) 19 خالل الربع / الفترة / السنةإضافات 

 (933.232)  (1.913.366)  (856.205.760)  (1.913.366)  (856.205.760) 39 ديسمبر 31يونيو /  30

 .قيمتها الحالية، إلى سنويا  ٪ 4معدل فائدة فعلي حوالي إستخدام ب المسقبلية اإليجارعقود تم خصم الحد األدنى لدفعات 
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 أدوات مالية مشتقة  -40

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاح 

 -  -  28.888.908  -  53.473.308  يناير 1أبريل /  1

الفائدة المشتقة صافي التسوية على 
 1.948.045  -  3.377.147  -  5.325.192  المستحقة

 1.948.045  -  7.309.555  -  5.325.192 14 اإلستحقاق خالل الربع / الفترة / السنة

 -  -  (3.932.408)  -  -  المدفوع خالل الربع / الفترة / السنة

خسارة في القيمة العادلة ألداة تحوط 
 26.940.863  -  185.637.106  -  159.104.661  والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر

 28.888.908  -  217.903.161  -  217.903.161  ديسمبر 31يونيو /  30

 عائدة إلى: خسارة في القيمة العادلة ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاح 

 20.178.706  -  139.042.192  -  119.169.391  حملة األسهم العادية للشركة األم

 6.762.157  -  46.594.914  -  39.935.270 3-35 مسيطرةال حقوق الملكية غير

 26.940.863  -  185.637.106  -  159.104.661  المجموع

)أداة تحوط( مع مؤسسات مالية لجزء معين من  مبادلة أسعار الفائدةإتفاقيات  في شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللومينادخلت 

تشتمل أدوات التحوط وبند التحوط على شروط هامة متشابهة مثل السعر قروضها طويلة األجل للتحوط مقابل التغيرات في أسعار اليبور )بند تحوط(. 

 المرجعي، تواريخ إعادة التعيين، تواريخ السداد، تواريخ اإلستحقاق والقيمة اإلسمية.

، تم تقييم فعالية 2019 يونيو 30ويخضع لإلختبار المحتمل لفعالية التحوط في تاريخ كل تقرير. كما في تاريخ  بدايتهتحديد الترتيب كترتيب تحوط منذ  تم

 العام. خاللعلى إعتبار أن جميع الشروط الهامة متطابقة  ٪100التحوط لتكون 

 كالتالي: والتي أبرمتها الشركاتكانت اإلتفاقيات المختلفة 

 2023سبتمبر  29لاير سعودي وبتاريخ إستحقاق في  1.820.250.000، بقيمة إسمية قدرها 2018أكتوبر  1إعتبارا  من  -

 2024أبريل  1لاير سعودي وبتاريخ إستحقاق في  1.800.000.000، بقيمة إسمية قدرها 2019أبريل  1إعتبارا  من  -

 2024يونيو  28لاير سعودي وبتاريخ إستحقاق في  1.227.187.500رها ، بقيمة إسمية قد2019يونيو  30إعتبارا  من  -

مع سبتمبر. تتطابق تواريخ التسوية  30مارس و  31دلة تسوية صافي الفائدة المستحقة أو المستحقة الدفع كل ستة أشهر تنتهي في تتطلب عقود المبا

 األساسي.التواريخ والتي تكون فيها الفائدة مستحقة الدفع على الدين 

 تأثير مبادالت الفوائد على المركز واألداء المالي للشركة كانت كالتالي:

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

  2019  2018  2018 

 28.888.908  -  28.888.908  القيمة الدفترية )مطلوبات(

 1.820.250.000  -  4.847.437.500  القيمة األسمية

 1:1  -  1:1  نسبة التحوط

 26.940.863  -  185.637.106  مكاسب في قيمة بند التحوط المستخدم في تحديد فعالية التحوط

 مةئألدوات التحوط القا دلةالعا المتراكمة في القيمةخسارة ال

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30  

 -  -  26.940.863  -  53.473.308  يناير 1أبريل /  1

الخسارة للربع / للفترة / للسنة والمحملة 
 26.940.863  -  185.637.106  -  159.104.661  إلى الخسارة الشاملة األخرى

 26.940.863  -  212.577.969  -  212.577.969  ديسمبر 31يونيو /  30
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 الموظفين منافع  -41

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 اتإيضاح 

 545.417.883  487.241.607  591.677.706 1-41 لموظفينا إنتهاء خدمات إلتزام منافع

 73.045.857  69.914.840  89.221.005 2-41 خطة اإلدخار للموظفين

 618.463.740  557.156.447  680.898.711  المجموع

 لموظفينا إنتهاء خدمات منافعإلتزام  41-1

تابعة ال من الشركات قانون العمل في المملكة العربية السعودية لكل شركة اتتتوافق مع متطلب والتي إنتهاء خدمات الموظفينتدير المجموعة خطة منافع 

ىمنافع إنتهاء خدمات الموظفين المعنية. مدفوعات  ْقت ض   إنتهاءبتاريخ للموظفين الخطة تعتمد على الرواتب والبدالت النهائية وسنوات الخدمة المتراكمة  بِم 

 بالشروط المصرح بها في قانون العمل في المملكة العربية السعودية. كما تم تعريفها خدماتهم

 عندما تستحق هذه المنافع. تحققالمنافع تمدفوعات  اتإلتزاموهي خطط غير ممولة  خدمات الموظفين إنتهاءخطط منافع 

 الموحدةفي قائمة المركز المالي  معترف بهاالمبالغ ال

 سنة حسب التالي:ال /الفترة  /الربع خالل  إنتهاء خدمات الموظفينمنافع  إلتزام والحركة في الموحدة في قائمة المركز المالي معترف بهاالمبالغ ال

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 462.754.423  462.754.423  545.417.883  482.430.304  561.904.683  يناير 1أبريل /  1

مجموع المبلغ المعترف به في الربح 
 114.434.904  51.477.656  60.056.966  25.148.948  34.847.676  أو الخسارة

 93.617.211  41.766.258  49.286.123  20.293.248  29.462.254  تكلفة الخدمة الحالية

 20.817.693  9.711.398  10.770.843  4.855.700  5.385.422 14 تكلفة تمويل

خسائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام 
 26.239.111  -  -  -  - 1-1-41 منافع إنتهاء خدمات الموظفين

خسائر من التغير في اإلفتراضات 
 26.239.111  -  -  -  -  المالية

 -  -  -  -  -  مكاسب خبرة

 (58.010.555)  (26.990.472)  (13.797.143)  (20.337.645)  (5.074.653)  المبالغ المسددة

 545.417.883  487.241.607  591.677.706  487.241.607  591.677.706 41 ديسمبر 31يونيو /  30

 معترف به في الدخل الشامل اآلخر: إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين قياس إعادةعائدة إلى خسائر  41-1-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

في  خسائر إعادة قياس محملة كمدين
خالل الربع /  الدخل الشامل اآلخر

 الفترة / السنة*

 

-  -  -  -  24.162.881 

خسائر إعادة قياس مرسملة كجزء من 
موجودات مؤهلة لمشاريع رأسمالية 

قيد التنفيذ خالل الربع / الفترة / 
 2.076.230  -  -  -  - 20 السنة

 26.239.111  -  -  -  - 1-41 المجموع

 عائدة إلى: السنة / / الفترة الربع الدخل الشامل اآلخر خاللفي  خسائر إعادة قياس محملة كمدين* 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 21.246.663  -  -  -  -  مساهمي الشركة األم

 2.916.218  -  -  -  - 3-35،  2-35 الملكية غير المسيطرةحقوق 

 24.162.881  -  -  -  -  المجموع
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 )تتمة( منافع إنتهاء خدمات الموظفينإلتزام  41-1

 الهامة كتواريةاإلفرضيات ال

 كالتالي: إنتهاء خدمات الموظفين منافع إلتزامالمستخدمة في تحديد  الهامة كتواريةاإلفرضيات كانت ال

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

 ٪4.5  ٪4.5  ٪4.5 معدل الخصم

 ٪4.5 - 2.5  ٪4.5 - 2.5  ٪4.5 - 2.5 معدل زيادة الرواتب

 90جدول أ   90جدول أ   90جدول أ  معدل الوفيات

 ٪5  ٪5  ٪5 معدل السحوبات

 تحليل الحساسية

 :كالتالي ية المرجحةساسللتغيرات في الفرضيات األ المنافع المحددة إلتزامحساسية 

ر على إلتزام منافع ثاأل  ٪ مستوى الحساسية 
  الخدمة إنتهاء

 ٪ مستوى الحساسية

 
ر على إلتزام منافع ثاأل

 نقص  زيادة  الخدمة إنتهاء

        2019 يونيو 30

 77.460.329  ٪1  (60.308.659)  ٪1 معدل الخصم

 (61.098.034)  ٪1  77.016.977  ٪1 معدل زيادة الرواتب

 106.856  ٪10  (106.594)  ٪10 معدل الوفيات

 1.724.111  ٪10  (1.650.565)  ٪10 معدل السحوبات

        2018 يونيو 30

 62.057.847  ٪1  (51.292.906)  ٪1 معدل الخصم

 (52.042.373)  ٪1  61.797.177  ٪1 معدل زيادة الرواتب

 89.249  ٪10  (88.966)  ٪10 معدل الوفيات

 1.536.728  ٪10  (1.469.977)  ٪10 معدل السحوبات

        2018ديسمبر  31

 77.460.329  ٪1  (60.308.659)  ٪1 معدل الخصم

 (61.098.034)  ٪1  77.016.977  ٪1 معدل زيادة الرواتب

 106.856  ٪10  (106.594)  ٪10 معدل الوفيات

 1.724.111  ٪10  (1.650.565)  ٪10 معدل السحوبات

في بعض  اتوالتغيرذلك  ، من غير المحتمل أن يحدثاألخرى ثابتة. عمليا   الفرضياتتغير في فرضية مع بقاء جميع  أساس تحليل الحساسية أعاله على

في قائمة  االمعترف به منافع إنتهاء خدمات الموظفين مطلوباتيقة المستخدمة في حساب نفس الطر تْست ْعِمل  أ ممكن أن يكون مترابط.من ال الفرضيات

منافع إنتهاء خدمات  لتزامإلالحالية القيمة )الهامة  كتواريةاإلفرضيات لل منافع إنتهاء خدمات الموظفين إلتزامعند حساب حساسية  الموحدة المركز المالي

 في نهاية فترة التقرير(. االمتوقعة كم ئتمانوحدة اإلطريقة ب المحسوبة الموظفين

 السابقة.  السنةب في إعداد تحليل الحساسية مقارنة  الفرضيات المستخدمة  وأنواعلم تتغير الطرق 

 على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة منافع إنتهاء خدمات الموظفينإلتزام  أثر

إنتهاء خدمات منافع  لتزامالمتوقع إل ستحقاقسنة. يوضح الجدول التالي تحليل اإل 12.74هي  إنتهاء خدمات الموظفينمنافع  لتزامالمرجح إل المتوسطفترة 

  غير المخصوم: الموظفين

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

2018 -  31.081.365  - 

2019 30.492.705  21.012.053  36.046.842 

2020 27.135.289  25.665.186  27.135.289 

2021  30.216.231  25.815.733  30.216.231 

2022 20.482.643  23.636.146  20.482.643 

2023 21.460.586  23.636.146  21.456.586 

2024 21.460.586  23.636.146  21.456.586 

 863.899.139  716.701.262  880.493.888 ومابعد 2025

 1.020.693.316  891.184.037  1.031.741.928 المجموع
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 إدخار الموظفين خطة 41-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 اتإيضاح 

 69.872.871  69.872.871  73.045.857  75.807.203  81.911.982  يناير 1أبريل /  1

 41.620.333  20.555.522  20.821.554  10.901.423  10.967.919  مساهمة خالل الربع / الفترة / السنة

مسحوبات خالل الربع / الفترة / 
 (38.447.347)  (20.513.553)  (4.646.406)  (16.793.786)  (3.658.896)  السنة

 73.045.857  69.914.840  89.221.005  69.914.840  89.221.005 41،  31 ديسمبر 31يونيو /  30

 وأخرى وذمم تجارية مطلوبات مشاريع -42

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

   الجزء غير المتداول:
  

  

 841.759.354  1.121.927.852  749.027.470  المدفوعات المقدمةالمحتفظ بها من  إجمالي المبالغ المحتجزة

 (640.030.514)  (679.810.704)  (749.027.470)  ناقصا : الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة )أنظر أدناه(

  - 
 

442.117.148  201.728.840 

 (11.052.030)  (29.687.967)  - 1-42 األجلناقصا : الخصم غير المطفأ لمبالغ محتجزة مستحقة طويلة 

 -  القيمة الحالية للجزء طويل األجل من المبالغ المحتجزة المستحقة
 

412.429.181  190.676.810 

 110.887.008  130.669.508  102.958.889 2-42 مساهمات غير مستردة

 102.958.889  مجموع فرعي
 

543.098.689  301.563.818 

  المتداولالجزء 
  

   

 640.030.514  467.137.720  749.027.470  الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة )أنظر أعاله(

 381.341.917  974.343.652  320.358.461  مشاريع

 1.131.989.815  679.810.704  1.298.086.246  تجارية

 14.761.906  13.812.195  34.386.762  دفعات مقدمة من عمالء

 47.267.960  43.380.694  34.292.204  أخرى

 2.436.151.143  مجموع فرعي 
 

2.178.484.965  2.215.392.112 

 2.539.110.032 50،  3-48 المجموع 
 

2.721.583.654  2.516.955.930 

 بعد شهرا   12المتداولة والمطلوبات األخرى يتم إظهارها بقيمتها المخصومة حيث أن قيمة تلك المطلوبات تستحق السداد ألكثر من  غير المبالغ المحتجزة

 .تاريخ قائمة المركز المالي

ن للبوكسايت واأللومينا وشركة تكاليف عقود تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادب ةاإللتزامات المتعلق في الدائنة بشكل رئيسي المشاريعتتمثل ذمم 

 معادن وعد الشمال للفوسفات.

 طويلة األجل المستحقة محتجزةالمبالغ لالحركة في الخصم غير المطفأ ل 42-1

 
 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في 

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 (42.328.871)  (42.328.871)  (11.052.030)  (35.817.752)  -  يناير 1أبريل /  1

مبالغ محتجزة مستحقة تخفيض خصم 
إلى تكلفة  ةوالمحمل غير متداولة

 31.276.841  12.640.904  11.052.030  6.129.785  - 14  تمويل

 (11.052.030)  (29.687.967)  -  (29.687.967)  - 42 ديسمبر 31يونيو /  30
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 مساهمات غير مستردةالحركة في  42-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 133.582.586       133.582.586  110.887.008  130.232.806         107.605.775  يناير 1أبريل /  1

خصم من المدفوعات المقدمة  1٪
 25.453.667  19.056.134  4.898.000  11.309.571  730.484  لبعض المقاولين

 4.524.918  2.959.173  -  1.285.937  (409.383) 15 مخصص لصندوق البحوث والتطوير

 4.524.918  2.959.173  -  1.285.937  (409.383) 15 مخصص لصندوق التنمية اإلجتماعية

المدفوعات المقدمة لمشروع دعم 
 (57.199.081)  (27.887.558)  (12.826.119)  (13.444.743)  (4.558.604)  المجتمع

 110.887.008  130.669.508  102.958.889  130.669.508  102.958.889 42 ديسمبر 31يونيو /  30

تمثل مساهمات من قبل أحد مقاولي شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات لدعم هدف الشركات المتمثل في إنشاء صندوق 

 للمسؤولية اإلجتماعية لتنمية مشروع إجتماعي.

 المصاريف المستحقة -43

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 299.706.301  مشاريع
 

730.178.181  490.588.399 

 1.055.966.868  661.646.524  1.259.293.614  تجارية

 220.005.734  160.455.083  168.093.092  موظفين

 33.767.454  50.512.151  52.006.665 2-46،  1-46 ألكوا كوربوريشنشركة  –مصاريف مستحقة 

 -  4.105.909  - 2-46،  1-46 شركة موزاييك –مصاريف مستحقة 

 1.779.099.672 50،  3-48 المجموع
 

1.606.897.848  1.800.328.455 

ينا تمثل المصاريف المستحقة الخاصة بالمشاريع بشكل رئيسي تكاليف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللوم
      معادن وعد الشمال للفوسفات.وشركة 

ألكوا  شركة مستحقة أخرى متعلقة بموظفي وتكاليفبشكل رئيسي المصاريف المتعلقة بالموظفين  كوربوريشنتمثل المصاريف المستحقة لشركة ألكوا 
 لومينا.المعارين لشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأل كوربوريشن

المعارين  موزاييكمستحقة أخرى متعلقة بموظفي  وتكاليفالمصاريف المتعلقة بالموظفين  بشكل رئيسي تمثل المصاريف المستحقة لشركة موزاييك
 معادن وعد الشمال للفوسفات. لشركة
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 وضريبة الدخل المستحقة الزكاة  -44

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 189.153.041  94.414.091  59.568.150 2-44 زكاة مستحقة

 1.548.530  3.174.226  3.932.311 5-44 ضريبة دخل مستحقة

 63.500.461  المجموع
 

97.588.317  190.701.571 

 مكونات الوعاء الزكوي 44-1

 لنظام الزكاة وضريبة الدخل من البنود التالية:شركة طبقا  كل تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي ل

 السنة حقوق المساهمين في بداية ، 

  السنةالمخصصات في بداية ، 

 القروض طويلة األجل، 

 صافي الدخل المعّدل، 

  مستهلكةقطع غيار ومواد، 

  التعدين لممتلكاتصافي القيمة الدفترية، 

 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات، 

  للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذصافي القيمة الدفترية، 

 صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة، 

 مشتركة مشاريعفي  ستثمارالقيمة الدفترية لإل، 

 بعض العناصر األخرى. 

 .أعلى أيهما المعّدل، الدخل صافي أو الزكوي الوعاء أساس على ٪ 2.5 بنسبة الزكاة تحتسب

 الزكاة المستحقة 44-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 115.597.038  115.597.038  189.153.041  157.123.124  218.298.934  يناير 1أبريل /  1

 216.232.355  121.493.405  52.199.556  35.392.132  22.092.659  الزكاةمخصص 

 189.153.041  91.594.803  51.555.603  50.068.717  21.448.706 3-44 الربع / الفترة / السنة الحالية

في المخصص  النقص / )الزيادة(
 27.079.314  29.898.602  643.953  (14.676.585)  643.953  خالل الربع / الفترة / السنة السابقة

السنة المدفوع خالل الربع / الفترة / 
 إلى الجهات المختصة

29  ،

44-4 (180.823.443)  (98.101.165)  (181.784.447)  (142.676.352)  (142.676.352) 

 189.153.041  94.414.091  59.568.150  94.414.091  59.568.150 44 ديسمبر 31يونيو /  30

 مما يلي: الزكاةيتكون مخصص  44-3

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 93.555.304  43.771.654  29.372.887  28.302.062  13.780.337  شركة التعدين العربية السعودية

 13.601.477  17.287.858  4.832.480  2.185.650  1.164.553 2-45 شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 2.430.870  1.658.199  1.814.820  669.859  1.040.929  شركة المعادن الصناعية

 2.988.100  1.626.918  1.484.729  927.652  741.617  شركة معادن للبنية التحتية 

 23.202.808  8.827.228  1.059.336  4.599.153  271.346  شركة معادن للفوسفات 

 16.671.397  10.034.372  -  8.678.553  (2.045.749)  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 17.553.584  8.388.574  1.979.523  4.705.788  989.759  شركة معادن لأللومنيوم

 3.105.620  -  -  -  -  شركة معادن للدرفلة

 16.043.881  -  11.011.828  -  5.505.914  شركة معادن للبوكسايت واأللومنيا

 189.153.041  91.594.803  51.555.603  50.068.717  21.448.706 2-44 المجموع



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 100 

 الربوط النهائية 44-4

يدة للسنوات مق زكوية اتشهاد في الوقت المحدد وحصلت علىالموحدة بتقديم إقراراتها الزكوية  التابعة المملوكة بالكاملالثالث وشركاتها الشركة  قامت

الزكوية  طو، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الرب2017خالل شهر أبريل مع ذلك،  .2018ديسمبر  31 إلى 2009ديسمبر  31المنتهية في 

 46.336.320 المستحقة ضافيةاإلزكاة ال وقد بلغت 2013 إلى 2009من  الخمس سنواتمملوكة بالكامل للالتابعة الالثالث على الشركة وشركاتها  ةالنهائي

 .لاير سعودي

من نظام الزكاة  66وفقاَ للمادة رقم  حسب الربوط الزكوية النهائية،الزكاة  مبلغقامت معادن بدفع كامل ، 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

لاير  44.575.187بقيمة وتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع  لجنة اإلستئناف األولية أمام إستئنافاً  معادن قدمت خل لإلحتفاظ بحقها في اإلستئناف.وضريبة الد

وتم قبول ، تم سحب اإلستئناف 2018مارس  31مع ذلك، خالل الربع المنتهي في  .( كمبلغ مستحق، في إنتظار نتيجة اإلستئناف29)إيضاح  سعودي

 .الموحدةوتم تسجيل المبلغ المستحق كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة  سنوات الخمسلل إصدار الربط الزكوي النهائي

إلى  2014من  الخمسسنوات لل التابعة المملوكة بالكاملالثالث تها وشركالم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكوية النهائية للشركة 

2018. 

الزكوية وضريبة بالنسبة للشركات التابعة الخمس المتبقية والتي تتضمن مساهمي األقلية، والتي تتألف من مساهمين سعوديين وأجانب، تم تقديم إقراراتها 

ديسمبر  31حتى  وتم إستالم شهادات زكاة وضريبة دخل مقيدة 2018ديسمبر  31( حتى 2الدخل في الوقت المحدد من تاريخ التأسيس )أنظر إيضاح رقم 

 ولكن بدون إصدار ربوط زكوية وضريبة دخل نهائية. ، 2018

 ضريبة الدخل المستحقة 44-5

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 26.059.632  26.059.632  1.548.530  31.954.720  2.740.420  يناير 1أبريل /  1

 (10.199.311)  (8.573.615)  2.383.781  (14.468.703)  1.191.891 1-23 ضريبة الدخل / )عكس( مخصص

 1.548.530  3.174.226  2.383.781  (2.720.862)  1.191.891 6-44 الربع / الفترة / السنة الحالية

الزيادة في المخصص خالل الربع / 
 (11.747.841)  (11.747.841)  -  (11.747.841)  -  الفترة / السنة السابقة

السنة المدفوع خالل الربع / الفترة / 
 (14.311.791)  (14.311.791)  -  (14.311.791)  -  إلى الجهات المختصة

 1.548.530  3.174.226  3.932.311  3.174.226  3.932.311 44 ديسمبر 31يونيو /  30

 مما يلي: ضريبة الدخليتكون مخصص  44-6

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاح 

 -  55.191  -  (3.218.455)  -  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 1.548.530  3.119.035  -  497.593  -  شركة معادن لأللومنيوم

 -  -  2.383.781  -  1.191.891  معادن للبوكسايت واأللومنياشركة 

 1.548.530  3.174.226  2.383.781  (2.720.862)  1.191.891 5-44 المجموع
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 مستحقة إمتيازرسوم   -45

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 73.079.354  73.079.354  124.800.448  37.589.146  114.348.250  يناير 1أبريل /  1

خالل الربع / مخصص رسوم إمتياز 
 123.792.353  66.369.158  15.815.081  30.862.507  11.958.266 8 السنةالفترة / 

محمل خالل الربع / الفترة / السنة 
 124.800.448  67.377.253  17.936.374  30.862.505  11.958.266 1-45 الحالية 

 (1.008.095)  (1.008.095)  (2.121.293)  2  -    تسوية الربع / الفترة / السنة السابقة

السنة المدفوع خالل الربع / الفترة / 
 (72.071.259)  (72.071.259)  (122.679.155)  (1.074.400)  (108.370.142)  إلى الجهات المختصة

 124.800.448  67.377.253  17.936.374  67.377.253  17.936.374  ديسمبر 31يونيو /  30

(، يتعين على المجموعة أن 2004أكتوبر  4هـ )الموافق 1425شعبان  20م بتاريخ /47على نظام التعدين السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  بناءاً 

دخل ٪ من صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين، كما هو محدد أو ما يعادل ضريبة ال25لحكومة المملكة العربية السعودية تعادل  إمتيازتدفع رسوم 

 إسمعلى صافي الدخل السنوي، أيهما أقل. سيتم خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ. لذلك، يخضع صافي الدخل لكل رخصة تعدين مسجلة ب بناءاً التقديرية 

 . إمتيازلرسوم  فاتوشركة معادن وعد الشمال للفوس و شركة معادن للبوكسايت واألمونياوشركة معادن للفوسفات  ساسشركة معادن للذهب ومعادن األ

عن طريق شركة المعادن الصناعية، مسجلة كحامل  يسيالبوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنلبالنسبة  إمتيازتُدفع تعريفة ثابتة للطن المباع كرسوم 

 رخصة تعدين صغيرة.

 .الموحدةالربح أو الخسارة كجزء من تكلفة المبيعات في قائمة  متيازتظهر رسوم اإل

 مما يلي: متيازيتكون مخصص رسوم اإل 45-1

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 123.731.990  66.874.570  17.333.150  30.625.254  11.647.654 2-45 مناجم الذهب

 444.828  215.254  287.169  97.977  136.107  بوكسايت منخفض الدرجة 

 298.600  135.468  178.933  73.340  93.279  الكاولين

 182.930  92.475  77.098  49.971  36.206  يسياالمغن

 112.625  58.536  17.211  15.740  7.951  المغنيسيا الخامدة

 950  950  229  223  -  مشكلةالحراريات الغير 

 28.525  -  42.584  -  37.069  خام المغنيسيا

 124.800.448  67.377.253  17.936.374  30.862.505  11.958.266 45 المجموع

 المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي: متيازحتساب مخصص رسوم اإلإيتم  45-2

 للسنة المنتهية في  المنتهية فيللستة أشهر   للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

لسنة للربع / للفترة / ل صافي الدخل
 الزكاة مناجم العاملة قبلالمن 
 591.395.989  422.786.844  88.662.518  168.705.700  42.744.359  متيازرسوم اإلو

لسنة ، كما ل ٪ من صافي الدخل25
 147.848.997  105.696.711  22.165.630  42.176.425  10.686.090  هو محدد

ضريبة الدخل المقّدرة على أساس 
للسنة الخاضع  صافي الدخل

 137.333.467  84.162.428  22.980.069  32.810.904  13.626.646  للضريبة

المخصص بناءا  على طريقتي 
 137.333.467  84.162.428  22.165.630  32.810.904  12.812.207  حتساب أعاله، أيهما أقلاإل

 (13.601.477)  (17.287.858)  (4.832.480)  (2.185.650)  (1.164.553) 3-44 مخصص الزكاة

متياز للربع صافي مخصص رسوم اإل
 123.731.990  66.874.570  17.333.150  30.625.254  11.647.654 1-45 للسنةللفترة /  /
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 عالقةالمعامالت واألرصدة مع أطراف ذات   -46

 ذات عالقة أطرافالمعامالت مع  46-1

 :وتتلخص بالتالي السنة قيد الفحص / الفترة خاللاألعمال العادية  في سياقعالقة الذات  طرافاألمع التى تمت معامالت فيما يلي ال

 غير المسيطرة في الشركات التابعة الحصصالمعامالت مع مختلف 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

ه، يةإس إنسةيبال إإلةى ألكةوا  شركة معادن لأللومنيةوم مبيعات
 494.703.444  السنةالفترة /  خالل وفقا  إلتفاقية الشراء بين المساهمين،

 

623.240.652  1.165.530.810 

، وفقةةةا  مةةةن خةةةالل سةةةابك شةةةركة معةةةادن للفوسةةةفات مبيعةةةات
 646.012.891  السنةالفترة /  خالل إلتفاقية التسويق،

 

761.516.476  1.647.716.745 

مبيعةةةات شةةةركة معةةةادن وعةةةد الشةةةمال للفوسةةةفات مةةةن خةةةالل 
إيةةرادات مبيعةةات  – التسةةويق وفقةةا  إلتفاقيةةة شةةركة سةةابك،

، الفوسةةفات ثنةةائي األمونيةةومماقبةةل اإلنتةةاج التجةةاري مةةن 
يونيةةو  30صةةافي مةةن تكلفةةة اإلنتةةاج للفتةةرة المنتهيةةة فةةي 

: 2018يونيةةةةةةةةةةةةةةو  30والبالغةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةيء ) 2019
: 2018ديسةةةةةةةةةمبر  31لاير سةةةةةةةةةعودي،  65.029.117

لاير سةةةةعودي( تةةةةم قيةةةةدها كةةةةدائن علةةةةى  130.299.157
 207.200.220  الية قيد التنفيذ.مشاريع رأسم

 

157.667.484  258.066.238 

مبيعةةةات شةةةركة معةةةادن وعةةةد الشةةةمال للفوسةةةفات مةةةن خةةةالل 
إيةرادات مبيعةات  –شركة موزاييك، وفقا  إلتفاقية التسويق 

، الفوسةةفات ثنةةائي األمونيةةومماقبةةل اإلنتةةاج التجةةاري مةةن 
يونيةةو  30صةةافي مةةن تكلفةةة اإلنتةةاج للفتةةرة المنتهيةةة فةةي 

: 2018يونيةةةةةةةةةةةةةةو  30والبالغةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةيء ) 2019
: 2018ديسةةةةةةةمبر  31لاير سةةةةةةةعودي،  147.395.614
لاير سةةةةعودي( تةةةةم قيةةةةدها كةةةةدائن علةةةةى  287.368.760

 400.438.715  مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.

 

357.370.617  569.153.142 

إلةةةى شةةةركة سةةةابك، شةةةريك غيةةةر  مدفوعةةةةتوزيعةةةات أربةةةاح 
 - 3-35 مسيطر في شركة معادن للفوسفات

 

28.807.037  - 

تكلفةةةة المةةةوظفين المعةةةارين ورسةةةوم تقنيةةةة وتكةةةاليف أخةةةرى 
 35.694.448 43 السنةالفترة /  خاللكوربوريشن لكوا أمدفوعة لشركة 

 

46.245.386  83.440.308 

تكلفةةةة المةةةوظفين المعةةةارين ورسةةةوم تقنيةةةة وتكةةةاليف أخةةةرى 
 24.162.181 43 السنةالفترة /  خاللموزاييك مدفوعة لشركة 

 

22.589.295  46.696.420 

 ذات العالقة األرصدة مع أطراف 46-2

 :كالتالي ذات عالقة أطرافعالقة نشأت عن معامالت مع  ذات أطراف)إلى(  / المبالغ المستحقة من

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30   

 2018  2018  2019  إيضاحات 

 شريك في مشروع مشتركالمبالغ المستحقة من 
 شركة أم لشريككمبالغ مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن 

لأللمونيوم، شركة معادن معادن  ةغير مسيطر في شرك
 -  26 وشركة معادن للبوكسايت واأللوميناللدرفلة 

 

21.622.251  36.686.041 

    

 

   

 



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 103 

 )تتمة( ذات العالقة األرصدة مع أطراف 46-2
 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30   

 2018  2018  2019  إيضاحات 

 تجارية وأخرى مستحقة من: ذمم مدينة

        شركاء غير مسيطرين:

  290.801.690  193.378.681  196.514.064   تجارية -شركة سابك في شركة معادن للفوسفات 

  شركة سابك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات- 
 99.246.964   تجارية

 

105.533.906  32.382.542 

ذمم مدينة تجارية مستحقة من شركة  –مجموع فرعي 
 295.761.028  29 سابك

 

298.912.587  323.184.232 

  الشمال للفوسفات شركة موزاييك في شركة معادن وعد- 
 91.175.190  29 تجارية

 

23.874.305  29.807.095 

 352.991.327  322.786.892  386.936.218   ذمم مدينة تجارية –مجموع فرعي 

        :تابعة لشريك غير مسيطر اتشرك

  إيه في شركة معادن لأللومنيومس إنسيبال إشركة ألكوا- 
 85.130.570  29 تجارية

 

127.859.631  93.099.730 

  شركة ألكوا واريك إل إل سي في شركة معادن
 104.153.705  29 تجارية -لأللومنيوم 

 

19.134.858  6.644.548 

 99.744.278  146.994.489  189.284.275   مبالغ مستحقة من شركة ألكوا –مجموع فرعي 

        شركة مشروع مشترك:

 1.107.238  1.264.989  1.144.807  29 أخرى - شركة معادن باريك للنحاس 

        مركز خاص للتدريب:

 5.556  4.185.855  -  29 أخرى - المعهد السعودي التقني للتعدين 

 453.848.399  475.232.225  577.365.300   المجموع

 ع مشتركوفي مشر لشريكمستحقة مبالغ 

  195.267.690  274.328.900  -  36 مستحقة لشركة ألكوا كوربوريشنمبالغ 

 معادن   شركة ٪ في65.44مساهم  يملك  - قروض طويلة األجل من صندوق اإلستثمارات العامة

 مستحقة إلى صندوق اإلستثمارات العامة مقابل تمويل لــ:مبالغ 

تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  -تسهيل شركة معادن لأللومنيوم 
 4.275.375.000  2-37 2017ديسمبر  14

 

4.275.375.000  4.275.375.000 

 2.986.387.500  2.986.387.500  -  2-37 تسهيل شركة معادن للدرفلة 

تمت إعادة  - تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 3.470.486.250  2-37 2018 يوليو 16الهيكلة بتاريخ 

 

3.600.000.000  3.506.250.000 

 6.839.278.174  6.839.278.174  6.736.688.925  2-37 تسهيل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 -  -  2.986.387.500  2-37 تسهيل شركة التعدين العربية السعودية

 17.607.290.674  17.701.040.674  17.468.937.675   المجموع

 )المساهم النهائي( لشريك غير مسيطر: لشركة األملالمبالغ المستحقة 

 ألكوا كوربوريشن لزيادة  شركة من ةمدفوعات مستلم
للدرفلة وشركة معادن  في شركة معادنرأس المال 
 68.155.432   واأللومينا للبوكسايت

 

298.542.857  298.542.857 

  شركة ألكوا كوربوريشن عائدة إلى مصاريف مستحقة
للدرفلة  وشركة معادن لأللومنيومفي شركة معادن 

 52.006.665  43 واأللومينا وشركة معادن للبوكسايت

 

50.512.151  33.767.454 

 332.310.311  349.055.008  120.162.097   المجموع

 لشريك غير مسيطرمستحقة مبالغ 

  في شركة  موزاييكشركة عائدة إلى مصاريف مستحقة
 -  43 وعد الشمال للفوسفاتمعادن 

 

4.105.909  - 
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 موظفي اإلدارة العلياتعويضات  46-3

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30  

 22.099.530  14.570.475  26.438.432  7.528.387  12.752.384  منافع موظفين قصيرة األجل

 6.155.094  4.184.829  2.036.168  2.294.875  941.284  منافع إنتهاء خدمات الموظفين

 28.254.624  18.755.304  28.474.600  9.823.262  13.693.668  المجموع

 ات محتملةإلتزامتعهدات و  -47

 تعهدات رأسمالية 47-1

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 

 2019  2018  2018 

  من أجل: متعاقد عليهاالرأسمالية ال النفقات
  

  

 4.904.289.365 ممتلكات ومصانع ومعدات
 

4.439.193.248  4.101.443.730 

      

 الضمانات 47-2

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

أرامكو السعودية لغرض إمدادات ضمان لصالح شركة 

 332.248.042  الديزل والغاز المستقبلية

 

327.185.541  332.248.042 

ضمانات لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

متعلقة بحامض الفوسفوريك النقي وإمدادات الوقود 

 -  المستقبلية واللقيم

 

262.500.000  - 

مدادات اإلضمان لصالح شركة أرامكو السعودية  لغرض 

 234.375.000   من الكبريت المصهورالمستقبلية 

 

234.375.000  234.375.000 

ضمانات لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي 

ومؤسسات التمويل األخرى لتمويل التسهيالت المتاحة 

   لكل من:*

 

   

 450.000.000  450.000.000  450.000.000 2-2-22 للبتروكيماويات )سامابكو(شركة الصحراء ومعادن 

 375.000.000  375.000.000  375.000.000 2-2-22 شركة معادن باريك للنحاس

 825.000.000  825.000.000  825.000.000  مجموع فرعي

 18.879.717  18.879.717  18.845.851  العامة للموانئ الهيئةضمان لصالح 

 1.753.297  5.669.328  -  لألرصاد وحماية البيئةالعامة  الهيئةضمان لصالح 

 22.583.714  12.200.130  26.386.315  أخرى

 1.436.855.208  المجموع
 

1.685.809.716  1.434.839.770 

عةةادن شةةركة الصةةحراء ومل يةةةإئتمانتسةةهيالت  مةةنح مقابةةل ومؤسسةةات التمويةةل األخةةرى شةةركة معةةادن لصةةندوق التنميةةة الصةةناعية السةةعوديضةةمانات  *

 .(2-22)إيضاح  في الشركات تحت السيطرة المشتركة ٪50شركة معادن باريك للنحاس بقدر حصتها البالغة للبتروكيماويات )سامابكو( و

 خطابات اإلئتمان 47-3

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

  2019  2018  2018 

 1.204.540  لغرض شراء معدات وموادثالثة خطابات إئتمان 
 

2.143.800  11.377.635 

 ات المحتملةلتزاماإل 47-4

قضائية ضد المقاولين ودعاوى من و طالباتتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها، بما في ذلك متمن وقت آلخر ات محتملة إلتزاملدى المجموعة تظهر 

أي  تكبد. ومن غير المتوقع في السياق العادي لألعمالات المحتملة لتزامهذه اإلنشأت حيث تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا. إجراءات و

 المحتملة. المطالباتهذه  من هامةات إلتزام
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 إدارة المخاطر المالية  -48

 العديد من المخاطر المالية مثل: إلىعمليات المجموعة تعرضها 

 مخاطر السوق، 

 ئتمانمخاطر اإل، 

 مخاطر السيولة. 

 مخاطر السوق 48-1

تتكون مخاطر السوق من  القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار األسواق. في التذبذب فيمخاطر السوق تتمثل 

 ثالثة أنواع من المخاطر:

  جنبيةاألعمالت ال صرفمخاطر، 

 (الفائدة) مخاطر سعر العمولة، 

 ومخاطر أسعار السلع. 

، نقد ودائع ألجل، تجاريةستثمارات األخرى، مبالغ مستحقة من شريك في مشروع مشترك، ذمم مدينة اإل تشمل األدوات المالية التى تتأثر بمخاطر السوق

، مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى، إلتزام بموجب عقد إيجارومعادالت النقد، مبالغ مستحقة إلى شريك في مشروع مشترك، قروض طويلة األجل، 

 .واألدوات المالية المشتقة مستحقة مصاريف

 . السنة نهاية المراكز كما فيب ةالتالي األقسامتحليل الحساسية في  يتعلق

ي ونصافي ال أن أساستم إعداد تحليل الحساسية على  األدوات المالية بالعمالت  نِْسب ةو العائم على الديون والمشتقات إلىنسبة معدل الفائدة الثابت و د 

على األثر  إظهارالتغيرات في متغيرات السوق على األدوات المالية للمجموعة و إلىاألجنبية جميعها ثابتة. الهدف من تحليل الحساسية لتوضيح الحساسية 

 إن أمكن ذلك. المساهمينحقوق خسارة والربح أو ال

 على األداء المالي للمجموعة. ة المحتملةر العكسياثمالية ويسعى لتخفيض اآلالق اسوتقلبات األللمجموعة على  الكلييركز برنامج إدارة المخاطر 

 العمالت األجنبيةصرف مخاطر  48-1-1

العملة  .األجنبية لتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالتل القيمة العادلة في التذبذب فيمثل مخاطر العمالت تت

تراقب . واليورووالدوالر األمريكي ي باللاير السعودي أساستتم معامالت المجموعة بشكل . وعة هي اللاير السعوديالوظيفية وعملة التقارير للمجم

 السعودي صرف اللايرمعظم المعامالت بالدوالر األمريكي. سعر  وتعتقد بأن مخاطر العمالت ليست جوهرية. ،اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت

 .لمخاطر األدوات المالية المقومة بالدوالر األمريكية معرضليست  المجموعةولذلك  لكل دوالر أمريكيلاير سعودي  3.75مثبت عند 

 سمالية.الرأ المصروفاتعقود وكذلك معظم عقود المشتريات و األمريكي الدوالرب مسعرةكافة عقود مبيعات السلع 

 التعرض للعمالت األجنبية

 باللاير السعودي كانت كالتالي: معبر عنهوالمخاطر العمالت األجنبية في نهاية فترة التقرير للمجموعة اض عر  ت

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

  2019  2018  2018 

 -  -  -  ذمم مدينة تجارية

ومصاريف  مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى
 23.331.286  38.847.846  15.470.862  مستحقة

 23.331.286  38.847.846  15.470.862  المجموع
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -48

 مخاطر صرف العمالت األجنبية )تتمة( 48-1-1

 القوائم المالية الموحدةفي  بلغ معترف بهم

 عمالت أجنبية: لصرفبالمبالغ التالية العائدة  السنة / / الفترة الربع خالل الموحدةقائمة الربح أو الخسارة تم اإلعتراف في 

 للسنة المنتهية في  أشهر المنتهية فيللستة   للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاح 

)خسائر( / مكاسب صرف العمالت 
األجنبية المدرجة ضمن اإليرادات 

 3.027.391  (3.260.483)  1.779.717  (1.978.573)  (120.259) 15 المصروفات األخرى /

 تحليل الحساسية للعمالت األجنبية

. حساسية الربح أو الخسارة واليور / التغير في أسعار صرف اللاير السعودي إلىي أساستتعرض المجموعة بشكل ، كما تم عرضه في الجدول أعاله

 باليورو.نين المقوم ا  من رصيد المديأساسجنبية تنشأ وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األ

 بعد الضريبة وحقوق الملكية: رباحة على األالعملة األجنبي صرففي سعر  (النقص)الزيادة / تأثير 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30  

          سعر صرف اللاير السعودي / اليورو     

 1.103.467  3.514.422  529.700  (368.119)  (25.926) ٪10زيادة بمقدار     -                      

 (1.103.467)  (3.514.422)  (529.700)  368.119  25.926 ٪10إنخفاض بمقدار     -                      

 لحركة أسعار صرف العمالت األخرى ليس جوهريا .تعرض المجموعة 

 ر الفائدةاسعأمخاطر  48-1-2

 ض المجموعة. تعر  الفائدة أسعار سوق القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في التذبذب فيمثل مخاطر تت

أسعار الفائدة على مخاطر  إلىاألجل للمجموعة والذى يعرض المجموعة  ةطويل القروض إلىا  أساسمخاطر التغيرات في سوق أسعار الفوائد يعود  إلى

 .التدفقات النقدية

المعيار الدولي ب كما تم تعريفهأسعار الفوائد للمجموعة والمسجلة بالتكلفة المطفأة ليست خاضعة لمخاطر  الثابتقتراض ومعدل فوائد اإل الذمم المدينة

تعرض المجموعة  يعتبرأسعار الفوائد. لذلك،  بلية لن تتذبب بسبب التغير في سوقالتدفقات النقدية المستق وأ القيمة الدفتريةحيث أن  ،7رقم  للتقرير المالي

 .جوهري غيرلمخاطر سعر الفائدة بالقيمة العادلة 

 تحوط التدفق النقدي

والتي تم تحديدها كتحوط للتدفق النقدي. نظرا  لتشابه الشروط الهامة بموجب ترتيبات التحوط، من  إتفاقيات مبادلة أسعار الفائدةدخلت المجموعة في 

 تحوط:خالل فترة ترتيب التحوط. الجدول التالي يوضح القيمة اإلسمية التي يشملها ترتيب ال ٪100المتوقع أن تبقى فعالية التحوط بمعدل 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاح 

 4.847.437.500 40 القيمة اإلسمية للتحوط
 
-  1.820.250.000 

 التعرض ألسعار الفائدة

في نهاية فترة التقرير  كما المتغيرةللقروض ذات أسعار الفائدة التسعير التعاقدي  إعادةريخ تواالفوائد و أسعارلمجموعة للتغيرات في يعِرض اإلقتراض ا

 التالي:ك

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاح 

 5.311.000.000  4.007.000.000  5.008.500.000  القروض ذات سعر فائدة ثابت

       تواريخ إعادة التسعير -القروض ذات سعر فائدة متغير 

 50.060.857.513  49.685.481.795  48.704.563.399  أشهر أو أقل 6

 53.713.063.399 8-37  المجموع
 

53.692.481.795  55.371.857.513 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -48

 مخاطر أسعار الفائدة )تتمة( 48-1-2

 تحليل الحساسية لسعر الفائدة

 أرباحتتأثر  نتيجة التغيرات في أسعار الفوائد. من القروض طويلة األجل الفوائدمصروفات للزيادة أو النقص ل الربح أو الخسارة وحقوق الملكية حساسة

 المجموعة قبل الضرائب على النحو التالي:

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30  

          سعر الفائدة

 (904.634.124)  (248.427.409)  (540.359.891)  (123.667.047)  (133.064.773) نقطة أساس 100الزيادة بمقدار  –

 904.634.124  248.427.409  540.359.891  123.667.047  133.064.773 نقطة أساس 100اإلنخفاض بمقدار  –

 مخاطر أسعار السلع 48-1-3

  التى تنتجها. المختلفة ب في سوق أسعار السلع السائدة لمنتجات المعادنذالتذب لمخاطرالمجموعة معرضة 

من  الذمم المدينةمن  اد وما يقابلهسعر مؤقت. اإلير أساسعلى  لومنيومواأل ، الفوسفاتذهب، المنتجات المصاحبةتقوم المجموعة ببيع منتجات معينة لل

في وقت معين، أي تاريخ يكون  العميل )عادة إلى السيطرة على البضائع الموعودةيتم تحويل ها عندما إثباتالمبيعات للسلع المقومة بسعر مؤقت يتم 

على سعر السوق  بناءا   سوف يتم تقديره هإثباتالمفترض  الذمم المدينةفي هذا التاريخ، مبلغ اإليراد و( ويتم قياس اإليراد بصورة موثوق بها. التسليم

 قبلي للسلعة المباعة.المست

 .الذمم المدينةفي رصيد  إنخفاضقد ينتج عنها مما  واأللومنيومفي أسعار منتجات الذهب  اطر التغيرات العكسية المستقبليةالمجموعة مخ لذلك، تواجه 

بأن تغطية مخاطر أسعار  ،بشكل عام وال تعتقد المجموعةهي بيع منتجاتها بأسعار السوق السائدة. المعتادة  ذهب والفوسفات فإن سياسة المجموعة عدا الما

 السلع ستعود بالنفع على المساهمين على المدى البعيد.

 سعار السلعألتعرض ال

 للمجموعة للتغيرات في أسعار السلع كما يلي: التجارية الذمم المدينةتعرض رصيد 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاح 

       خاصة بـ: –الذمم المدينةحسابات 

 1.209.106.908  1.127.043.794  1.231.032.910  الفوسفات

 724.846.103  918.473.867  896.479.347  األلومنيوم

 166.515.887  182.152.950  209.385.147  الذهب

 2.100.468.898  2.227.670.611  2.336.897.404 29 المجموع

       

 إلدارة مخاطر أسعار السلع اتالسياسات واإلجراء

 سعار القائمة على العقود مع العمالء.األ إستخدامتقوم سياسة المجموعة إلدارة هذه المخاطر من خالل 

 تحليل الحساسية لسعر السلعة 

نيوم واأللمل على فرضية أن أسعار الفوسفات والتأثير على الربح قبل الضريبة وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار السلع. يعتمد التحلي أدناهيظهر الجدول 

 . مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة ٪10والذهب تغيرت 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

  2019  2018  2018 

       الفوسفاتزيادة / )إنخفاض( في أسعار 

 117.577.991  112.689.728  116.628.492  للطن دوالر٪ 10زيادة 

 (117.577.991)  (112.689.728)  (116.628.492)  للطن دوالر ٪10نقص 

       يإم إل إزيادة / )إنخفاض( في أسعار األلومنيوم 

 432.255.220  91.847.387  80.044.697  للطن دوالر٪ 10زيادة 

 (432.255.220)  (91.847.387)  (80.044.697)  للطن دوالر ٪10نقص 

       )إنخفاض( في أسعار الذهب / زيادة

 197.633.747  231.817.822  194.574.431  لألونصة دوالر٪ 10زيادة 

 (197.633.747)  (231.817.822)  (194.574.431)  لألونصة دوالر ٪10نقص 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -48
 المادية عقود السلع

ها إثبات. وال تعتبر هذه العقود عقود مشتقات ويتم التعامل معها كعقود تنفيذية والتى يتم سياق األعمال اإلعتياديةفي  السلع الماديةتدخل المجموعة في عقود 

 العملية.وقياسها بالتكلفة عند حدوث 

 ئتمانمخاطر اإل 48-2

 خر لخسارة مالية. تكبد الطرف اآل والتسبب في اتهإلتزامبعدم مقدرة طرف على الوفاء  ئتمانتمثل مخاطر اإل

 .هاإستحقاقعند الدفعات في سداد  األخرى تخفق األطرافعندما  ئتمانتتعرض المجموعة لمخاطر اإل

 ئتمانالتعرض لمخاطر اإل

. حيث توضع البنوك والمؤسسات المالية لدى الودائع التي تشملأنشطتها التمويلية  خالل تسليم المبيعات ومن بتاريختحصيل النقد يتم تتأكد المجموعة أن 

 ئتمانأية مشاكل تتعلق باإلتراقب الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة منتظمة وترفع و ي داخليإئتمانعتمادا  على تصنيف إالعمالء  لكل إئتمانحدود 

 . لإلدارة العليا

خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى من التخلف عن السداد. تقوم المجموعة بإحتساب يوجد لدى المجموعة عدد محدود من العمالء واليوجد لديها تاريخ 

 ستحقاقاإلموعد  التي تم فيها تجاوزيام األبناءا  على عدد  العمر خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدىمن خالل نموذج تم تطويره داخليا . يتم حساب  العمر

إما على أنها "لم تنخفض قيمتها" أو "إنخفضت قيمتها"  خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمرودرجة تقييم الطرف المقابل. يتم التقرير عن مخصص 

 وفقا  لذلك.

لدى مؤسسات مالية ذات  الودائع ألجل يتم إيداع ي جيد.إئتمانات قصيرة األجل بصورة عامة لدى بنوك تجارية ذات تصنيف ستثماريتم إيداع النقد واإلكما 

 12يتم اإلعتراف بمخصص بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى  ذات مخاطر إئتمانية منخفضة، وبالتالي تصنيف إستثماري والتي تعتبر

 هناك دليل على زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان للطرف المقابل. مالم يكن شهرا  

 العمالء األفراد أو قطاعات صناعية محددة و / أو مناطق معينة. إلىسواءا  من خالل التعرض  ئتماناليوجد تركيزات هامة لمخاطر اإل

بصفة مستمرة على مدار كل  ئتمانكان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإل إذاوما  صللأل ية عدم السداد عند التسجيل األوليباإلعتبار إحتمال المجموعةتأخد 

كما في تاريخ التقرير مع مخاطر عدم السداد كما في تاريخ التسجيل  صلقد تحدث لألوالتي مقارنة مخاطر عدم السداد ب المجموعة تقومفترة تقرير. 

 المؤشرات التالية: خصوصا   والداعمة. يؤخذ في اإلعتبار المعلومات المتاحة المعقولة تماناإلئكان هناك زيادة كبيرة في مخاطر  إذالتقييم ما المبدئي 

  كانت متاحة( إذا) خارجيتصنيف إئتماني 

  ْقت ِرضفي األعمال، الحالة المالية أو اإلقتصاية المتوقع أن تحدث تغير كبير في مقدرة ال المتوقعالفعلي أو  العكسي الكبيرالتغير  الوفاءعلى  م 

 اتهمإلتزامب

 لنفس المقترض أخرى ألدوات مالية ئتمانمخاطر اإلفي  ةكبير زيادة 

 ئتمانأو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسين اإل لتزامي قيمة الضمان الداعم لإلف ةكبير اترتغي 

 في المجموعة والتغيرات في النتائج التشغيلية  سلوك المقترض وتشمل التغيرات في وضع الدفعة للمقترضينوفي األداء المتوقع  ةكبير اتتغير

 للمقترض

 إيضاح 

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على مدى 

 العمر لم تنخفض قيمتها

   اإلئتمانية

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر إنخفضت قيمتها 

 المجموع  اإلئتمانية

 ضريبة القيمة المضافة المستحقة وا خرى )ناقصا   ةتجاري ذمم مدينة
 2.545.113.077  37.151  2.545.075.926  مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين(و

       ناقصا  : مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 -  -  -  مضمونة

 (297.615)  (16.718)  (280.897)  غير مضمونة

 (297.615)  (16.718)  (280.897) 1-29 إجمالي مخصص خسارة اإلئتمان

 2.544.815.462  20.433  2.544.795.029  القيمة الدفترية
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -48

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 48-2

 
 اتإيضاح 

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

خسائر اإلئتمان  

المتوقعة على مدى 

العمر لم تنخفض قيمتها 

  اإلئتمانية 

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر إنخفضت قيمتها 

 المجموع  اإلئتمانية

 3.069.250.000  -  -  3.069.250.000 30 ودائع ألجل

 (2.201.194)  -  -  (2.201.194) 1-30 ناقصا : مخصص خسارة اإلئتمان

 القيمة الدفترية
 

3.067.048.806  -  -  3.067.048.806 

         

 الربح أو الخسارة الموحدة كانت كالتالي: اإلنخفاض في القيمة للموجودات المالية المثبتة في قائمة خسائر

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع المنتهي في  

 2018 ديسمبر 31  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30 إيضاحات 

 1.277.913  1.277.913  2.722.969  1.277.913  2.722.969  يناير 1أبريل /  1

)عكس( / زيادة في المخصص خالل 
           الربع / الفترة / السنة على:

 185.390  -  (224.160)  -  (224.160) 1-29 الذمم المدينة التجارية واألخرى -

 1.259.666  -  -  -  - 1-30 ودائع ألجل -

  (224.160)  -  (224.160)  -  1.445.056 

 2.722.969  1.277.913  2.498.809  1.277.913  2.498.809  ديسمبر 31يونيو /  30

 الذمم المدينة التجارية

 ولكن لم تنخفض قيمتها على النحو التالي:تجاوزت موعد إستحقاقها تحليل الذمم المدينة التجارية التي 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاح 

 2.085.822.987  لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها
 

2.138.129.679  2.028.134.159 

   تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها
 

   

 41.238.611  81.616.632  87.786.486  يوم 30أقل من 

 18.090.896  4.020.840  43.803.456  يوم 30-60

 89.657  3.115.153  5.345.270  يوم 61-90

 12.915.575  788.307  114.139.205  ، صافييوم 90أكثر من 

 2.336.897.404 29 المجموع
 

2.227.670.611  2.100.468.898 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -48

 مخاطر السيولة  48-3

 تمثل مخاطر السيولة أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. 

يالت حكيمة لمخاطر السيولة تتضمن الحفاظ على سيولة نقدية كافية وأوراق مالية قابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل كمية كافية من التسهالاإلدارة 

الت النقد التالية حتفظت المجموعة بإيداعات تحت الطلب والنقد ومعادإاإلئتمانية الملتزم بها للوفاء بإلتزاماتها عند إستحقاقها لتقوية وضعها في السوق. 

عن طريق الحفاظ والتي من المتوقع ان تولد تدفقات نقدية إلدارة مخاطر السيولة. عالوة على ذلك، تحتفظ إدارة الخزينة بالمجموعة بالمرونة في التمويل 

 على توفرها من خالل خطوط إئتمان ملتزم بها.

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 3.535.000.000  2.900.000.000  3.069.250.000 30 ودائع ألجل

 5.320.116.207  3.365.222.986  4.341.956.977 31 النقد ومعادالت النقد غير المقيدة

 7.411.206.977  المجموع
 

6.265.222.986  8.855.116.207 

       

 التعرض لمخاطر السيولة

 :السنة/  الفترةغير المسحوبة التالية كما في نهاية  يةئتماناإل التيالتسه إلىية الوصول إمكانلدى المجموعة 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

 سعر فائدة عائم
 

 
 

   

 ينتهي خالل سنة  -

 3-37 تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد - 

 

-  - 

       ينتهي بعد أكثر من سنة -

 7.500.000.000  7.500.000.000  7.500.000.000 3-37 تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد 

  تسهيالت أخرى )لتمويل المشاريع بشكل
 رئيسي(

 

2.465.307.340 

 

2.480.017.209  2.465.307.340 

       سعر فائدة ثابت

 -  -  -  ينتهي خالل سنة -

 95.000.000  420.000.000  95.000.000  ينتهي بعد أكثر من سنة -

 المجموع
 

10.060.307.340 
 

10.400.017.209  10.060.307.340 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -48

 مخاطر السيولة )تتمة( 48-3

 المطلوبات المالية اتإستحقاق

 مجموعات ذات أهمية مبنية على اإلستحقاقات التعاقدية لـ:الجداول أدناه تحلل المطلوبات المالية للمجموعة إلى 

 المطلوبات المالية غير المشتقة جميع، 

 ستحقاقاتها التعاقدية أساسية لمعرفة توقيت التدفقات النقدية.  إات المالية المشتقة والتي تعتبر صافي وإجمالي األدو 

عتبار أن أثر الخصم إشهرا  تساوي قيمتها الدفترية ب 12غير المخصومة. األرصدة المستحقة خالل  المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية

 يعتبر غير جوهري.

ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات اإل
 سنوات 5أكثر من  سنوات 5 – 3 السنة الثانية السنة األولى المالية

إجمالي التدفقات النقدية 
 التعاقدية

المطلوبات بالقيمة 
 الدفترية

       كما في: غير مشتقة

       2019 يونيو 30

       

 53.276.659.014 72.214.080.457 42.074.971.855 21.819.558.192 5.213.979.372 3.105.571.038 (37)إيضاح  قروض طويلة األجل

)إيضاح بموجب عقد اإليجار  إلتزام
39) 102.111.818 188.697.646 370.782.738 1.587.036.927 2.248.629.129 1.392.423.369 

 217.903.161 217.903.161 - - - 217.903.161 (40أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية 
 2.539.110.030 2.539.110.030 - - 102.958.889 2.436.151.141 (42)إيضاح  وأخرى

 1.779.099.672 1.779.099.672 - - - 1.779.099.672 (43مصاريف مستحقة )إيضاح 

 59.205.195.246 78.998.822.449 43.662.008.782 22.190.340.930 5.505.635.907 7.640.836.830 المجموع

       

       كما في: غير مشتقة

       2018 يونيو 30

       

 53.238.409.468 73.468.484.994 46.595.870.700 19.577.226.103 4.852.102.322 2.443.285.869 (37)إيضاح  قروض طويلة األجل

بموجب عقود اإليجار  إلتزام
 44.156.142 46.069.508 - - 28.117.012 17.952.496 (39)إيضاح  التمويلي

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية 
 2.721.583.654 2.721.583.654 - - 543.098.689 2.178.484.965 (42)إيضاح  وأخرى

 1.606.897.848 1.606.897.848 - - - 1.606.897.848 (43مصاريف مستحقة )إيضاح 

 57.611.047.112 77.843.036.004 46.595.870.700 19.577.226.103 5.423.318.023 6.246.621.178 المجموع

       كما في: غير مشتقة

       2018ديسمبر  31

       

 54.839.306.269 74.857.997.259 43.537.848.911 21.759.548.622 4.551.190.229 5.009.409.497 (37)إيضاح  قروض طويلة األجل

بموجب عقود اإليجار  إلتزام
 27.183.780 28.117.012 - - 5.801.740 22.315.272 (39)إيضاح  التمويلي

 28.888.908 28.888.908 - - - 28.888.908 (40أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية 
 2.516.955.930 2.516.955.930 - - 301.563.818 2.215.392.112 (42)إيضاح  وأخرى

 1.800.328.455 1.800.328.455 - - - 1.800.328.455 (43مصاريف مستحقة )إيضاح 

 59.212.663.342 79.232.287.564 43.537.848.911 21.759.548.622 4.858.555.787 9.076.334.244 المجموع
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 إدارة رأس المال  -49

 إدارة المخاطر

 أهداف المجموعة إلدارة رأس المال:

 لفوائد ألصحاب المصلحة اآلخرين، مستمرة، حتى تستمر في تقديم عوائد للمساهمين وا منشأةالحفاظ على قدرتها على اإلستمرار ك 

  لتقليل تكلفة رأس المال.األمثل الحفاظ على هيكل رأس المال 

رأس المال للمسةاهمين أو  إعادةالمدفوعة للمساهمين،  توزيعات األربحمن أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل قيمة 

 إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون.

 كانت كالتالي: للمجموعةصافي الديون 

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاحات 

   صافي الدين
 

   

 3.535.000.000  2.900.000.000  3.069.250.000 30 ودائع ألجل

 5.320.116.207  3.365.222.986  4.341.956.977 31 نقد ومعادالت النقد

 (3.162.757.425)  (3.040.152.539)  (3.341.722.200) 7-37 الدفع خالل سنةمستحقة  –قروض طويلة األجل 

 (52.209.100.088)  (50.652.329.256)  (50.371.341.199) 7-37 مستحقة الدفع بعد سنة –قروض طويلة األجل 

مستحق الدفع خالل  -إلتزام بموجب عقود اإليجار التمويلي 
 (196.460.641) 3-39،  2-39 سنة

 

(17.952.496)  (22.315.272) 

مستحق الدفع بعد  -إلتزام بموجب عقود اإليجار التمويلي 
 (2.052.168.488) 3-39،  2-39 سنة

 

(28.117.012)  (5.801.740) 

 (48.550.485.551)  صافي الدين
 

(47.473.328.317)  (46.544.858.318) 

       

 تسوية صافي الدين

 في صافي الدين كالتالي: الحركةتتمثل 

 موجودات أخرى 

 

  المطلوبات من األنشطة التمويلية

 
 ودائع ألجل
 (30)إيضاح 

 النقد ومعادالت النقد
 (31)إيضاح 

 

 –قروض طويلة األجل 
 مستحقة الدفع خالل سنة

 (7-37)إيضاح 

 –قروض طويلة األجل 
 مستحقة الدفع بعد سنة

 (7-37)إيضاح 

إلتزام بموجب عقود 
 -اإليجار التمويلي 

مستحق الدفع خالل 
 سنة

 (1-39)إيضاح 

إلتزام بموجب عقود 
 -اإليجار التمويلي 

 مستحق الدفع بعد سنة
 المجموع (1-39)إيضاح 

 (48.230.019.266) (28.117.012) (37.263.966) (51.491.295.630) (3.195.086.817)  4.281.744.159 2.240.000.000 2018يناير  1

 التدفقات النقدية
 756.690.949 - 19.311.470 838.966.374 154.934.278  (916.521.173) 660.000.000 للفترة

 (47.473.328.317) (28.117.012) (17.952.496) (50.652.329.256) (3.040.152.539)  3.365.222.986 2.900.000.000 2018 يونيو 30

 التدفقات النقدية
للفترة المتبقية من 

 928.469.999 22.315.272 (4.362.776) (1.556.770.832) (122.604.886)  1.954.893.221 635.000.000 السنة

 (46.544.858.318) (5.801.740) (22.315.272) (52.209.100.088) (3.162.757.425)  5.320.116.207 3.535.000.000 2018ديسمبر  31

 (2.338.409.095) (2.132.501.183) (205.907.912) - -  - - تسوية

 التدفقات النقدية
 332.781.862 86.134.435 31.762.543 1.837.758.889 (178.964.775)  (978.159.230) (465.750.000) للفترة

 (48.550.485.551) (2.052.168.488) (196.460.641) (50.371.341.199) (3.341.722.200)  4.341.956.977 3.069.250.000 2019 يونيو 30
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 إدارة رأس المال )تتمة( -49

 نسبة المديونية التالية: أساسوتماشيا  مع اآلخرين في الصناعة، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على 

هو مبين في قائمة المركز المالي الموحدة، بما في ذلك  كما) والقروض طويلة األجل حقوق الملكية إجماليعلى  القروض طويلة األجل مقسومة"
 حقوق الملكية غير المسيطرة(."

 :السنة كانت كالتالي/  الفترة كما في نهاية (،1-37وفقا  للتعهدات المالية المتعلقة بالقروض طويلة األجل )إيضاح  نسب المديونية

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 2018  2018  2019 إيضاح 

 55.371.857.513  53.692.481.795  53.713.063.399 7-37 قروض طويلة األجل

 36.694.426.248  35.883.546.161  36.189.381.806  إجمالي حقوق الملكية

 92.066.283.761  89.576.027.956  89.902.445.205  إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين

 0.60  نسبة الدين إلى حقوق الملكية
 

0.60  0.60 

       

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -50

 :الفئات التالية من األداوات الماليةبالمجموعة  تحتفظ

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30  

 اتإيضاح 

 

2019  2018  2018 

   موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
  

  

 47.850.000  50.000.000  45.545.000 24 أخرىإستثمارات 

 36.686.041  21.622.251  - 26 شريك في مشروع مشتركمستحق من 

ضريبة القيمة المضافة وا خرى )ناقصا   ةتجاري ذمم مدينة
 2.544.815.462 29 مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين(و

 

2.355.483.468  2.241.257.454 

 3.556.910.113  2.911.638.485  3.090.545.592 30 ودائع ألجل

 5.393.162.064  3.435.137.826  4.431.177.982 31 النقد ومعادالت النقد

 10.112.084.036  مجموع ال
 

8.773.882.030  11.275.865.672 

   مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 

   

 54.839.306.269  53.238.409.468  53.276.659.014 37 قروض طويلة األجل

 28.117.012  46.069.508  2.248.629.129 39 إلتزام بموجب عقد إيجار

 2.516.955.930  2.721.583.654  2.539.110.030 42 وا خرى وذمم تجارية مشاريع مطلوبات

 1.800.328.455  1.606.897.848  1.779.099.672 43 مصاريف مستحقة

 59.843.497.845  مجموع ال
 

57.612.960.478  59.184.707.666 

ائدة غير هام وبالتالي يتم تأثير تطبيق القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الذمم المدينة التجارية والتي التستوفي تماما  دفعات المبلغ األصلي والف

أنظةر إنخفةاض فةي القيمةة ) بالتكلفةة المطفةأة ناقصةا  أي خسةائريتم قيةاس اإلسةتثمارات األخةرى المحاسبة عن جميع الذمم المدينة التجارية بالتكلفة المطفأة. 

 (.24إيضاح 

هةي القيمةة ، اإلفصاحات عن القيمة العادلة تكون غير مطلوبة عندما تكون القيمةة الدفتريةة 7)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  29وفقا  للفقرة رقم 

)د( من المعيار الدولي للتقرير المةالي  29الذمم المدينة والذمم الدائنة التجارية قصيرة األجل. تنطبق الفقرة رقم المعقولة للقيمة العادلة لألدوات المالية مثل 

 اإليجار.عقود بالتساوي على إلتزامات  7رقم 

)كمتحصالت مستلمة بعد خصةم تكةاليف المعاملةة المؤهلةة المتكبةدة( إن وجةدت. يةتم قيةاس القةروض  يتم إثبات القروض طويلة األجل مبدئيا  بقيمتها العادلة

ر للمطلوبةات هةو طويلة األجل الحقا  بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائةدة الفعلةي. التسلسةل الهرمةي لقيةاس القيمةة العادلةة علةى أسةاس غيةر متكةر

 غير المالحظة.ال الهامةالمدخالت  – 3المستوى رقم 



                                                                                                                                                                         
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في القوائم المالية األولية الموحدة إيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 114 

 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية  -51

القوائم المالية كون لها تأثير جوهري على يقد والتي  تقرير فحص مراجع الحسابات المستقلوقبل تاريخ توقيع  2019 يونيو 30لم تنشأ أي أحداث بعد 

 .2019 يونيو 30كما في  الموحدةاألولية 

 أرقام المقارنة  -52

ال  .ةالحالي / للفترة للربع األرقامالسابقة، عند الضرورة، لكي تتماشى مع عرض  السنة /الفترة  /الربع بتم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة الخاصة 

 .لسنة السابقةل / / للفترة للربع المجموعة ربحيوجد لعمليات إعادة التصنيف هذه أي أثر على حقوق الملكية أو صافي 

 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها على سبيل األمانة    -53

مليون  140شركة معادن للبنية التحتية وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية )معادن( مبلغ  ، تسلمت2013يناير  6في 

هـ 1433ربيع األول  28بتاريخ  87لقرار مجلس الوزراء رقم  وفقا  دوالر أمريكي )على سبيل األمانة( من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، 

 ا  "مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية". ويمثل هذا المبلغ جزء إسم(، بشأن إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية ب2012فبراير  20ق )المواف

 من المبالغ التالية والتي وافق عليها مجلس الوزراء:

 500  لمطلوبة للمدينة الصناعيةمرافق اية والساسية األتالبنية التح وإنشاءمليون دوالر أمريكي لتصميم، 

 200  المقترحة المساكن والمرافق اإلجتماعية الالزمة للمدينة الصناعية وإنشاءمليون دوالر أمريكي لتصميم. 

المةوارد ال يشةكل جةزءا  مةن وفةي حسةاب مصةرفي منفصةل  هأمريكةي وقةد تةم إيداعة مليةون دوالر 250مقداره  ضافيإمبلغ  إستالمتم  ،2014خالل العام 

السةجالت المحاسةبية لشةركة معةادن للبنيةة دراجةه فةي إلةم يةتم و في دفةاتر محاسةبية مسةتقلة لشركة معادن للبنية التحتية. وقد تم قيده محاسبيا   ةالمتاحالنقدية 

 .التحتية

بقرار  ةلألغراض المحددفقط أعاله  ةلمذكورا غالمبال وجاري إستخداممليون دوالر أمريكي.  310والبالغ  تم إستالم المبلغ المتبقي، 2016خالل العام 

 الحكومية.  ةنظمللوائح واأل وفقا  بالغ المصروفة، عبر تقديم الوثائق المؤيدة للم المبالغ المسحوبة ستردادإ تميو .مجلس الوزراء سالف الذكر

لاير  2.625.000.000: 2018 يونيو 30لاير سعودي ) 2.625.000.000مبلغ  2019 يونيو 30صافي موجودات المشروع كما في مجموع بلغ 

(.لاير سعودي 2.625.000.000: 2018ديسمبر  31، سعودي



                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30للربع والستة أشهر المنتهية في  القوائم المالية األولية الموحدةإيضاحات حول 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشاريع المشتركة -54

 تكلفة إستثمار الشركة االم نسبة الملكية الفعلية للمجموعة ٪ رأس المال المصدر والمدفوع  

 ديسمبر 31 يونيو 30 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 يونيو 30  

 2018 2018 2019 2018 2018 2019 2018 2018 2019 طبيعة النشاط الشركة التابعة

 867.000.000 867.000.000 867.000.000 100 100 100 867.000.000 867.000.000 867.000.000 ستخراج الذهبإ شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 500.000 500.000 500.000 100 100 100 500.000 500.000 500.000 إدارة وتطوير مشاريع البنى التحتية شركة معادن للبنية التحتية

البوكسايت منخفض  الكاولين، شركة المعادن الصناعية

 344.855.200 344.855.200 344.855.200 100 100 100 344.855.200 344.855.200 344.855.200 زايتيستخراج المغنإ، والدرجة

 توزيع األسمدة الفوسفاتية شركة معادن للتسويق والتوزيع
1.000.000 - - 100 - - 1.000.000 - - 

 شركة معادن للدرفلة

صفائح ورقائق األلومنيوم واألغطية 

السيارات المعالجة وغير المعالجة 

 1.855.551.483 1.855.551.483 2.477.371.807 74.9 74.9 100 2.477.371.807 2.477.371.807 2.477.371.807 حراريا  

سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات  شركة معادن لأللومنيوم

 4.923.738.750 4.923.738.750 4.923.738.750 74.9 74.9 74.9 6.573.750.000 6.573.750.000 6.573.750.000 األلومنيوم

 3.616.519.845 3.616.519.845 3.616.519.845 74.9 74.9 74.9 4.828.464.412 4.828.464.412 4.828.464.412 إستخراج البوكسايت وتصفيته للبوكسايت واأللومينا شركة معادن

 4.345.936.000 4.345.936.000 4.345.936.000 70 70 70 6.208.480.000 6.208.480.000 6.208.480.000 إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة شركة معادن للفوسفات

 4.765.501.125 4.765.501.125 4.765.501.125 60 60 60 7.942.501.875 7.942.501.875 7.942.501.875 إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 20.719.602.403 20.719.602.403 21.342.422.727        المجموع الفرعي

           المشاريع المشتركة

شركة معادن والصحراء 

 للبتروكيماويات

إنتاج الصودا الكاوية المركزة وثاني 

 450.000.000 450.000.000 450.000.000 50 50 50 900.000.000 900.000.000 900.000.000 كلوريد اإلثيلين

 202.482.646 202.482.646 202.482.646 50 50 50 404.965.291 404.965.291 404.965.291 والمعادن المصاحبةإنتاج النحاس  شركة معادن باريك للنحاس

 652.482.646 652.482.646 652.482.646        المجموع الفرعي

  المجموع

 

     21.994.905.373 21.372.085.049 21.372.085.049 

           

 والمشاريع المشتركة الموضحة أعاله تأسست في المملكة العربية السعودية.جميع الشركات التابعة 


