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 معلومات الشركة  . 1
 

  القرار شركة المصانع الكبرى للتعدين )"الشركة" أو "أماك"( هي شركة مساهمة سعودية وافق وزير التجارة واالستثمار عليها بموجب  
بتاريخ  247رقم   كيو  )الموافق  1428شوال    9/  في2007أكتوبر    21هـ  مسجلة  وهي  رقم    مدينة  م(  تجاري  بموجب سجل  جدة 

 م، انتقل المكتب الرئيسي من جدة إلى نجران. 2015خالل   م(.2008يناير    16هـ )الموافق  1429محرم    7في    4030175345
م(  2010أكتوبر    11هـ )الموافق  1431ذو القعدة    3بتاريخ    5950017523رقم    بالتالي، تم تعديل السجل التجاري الصادر في نجران 

ذو الحجة    22بتاريخ    5950123986م، حصلت الشركة على السجل التجاري برقم  2021خالل   ليصبح السجل التجاري الرئيسي.
 م( لفرع جديد في نجران. 2021أغسطس  1هـ )الموافق 1442

 
وتزاول الشركة تعدين خامات المعادن غير الحديدية،   المملكة العربية السعودية  - نجران   96ب. ص. يقع المكتب المسجل للشركة في 

بما في ذلك )األلمنيوم والنحاس والرصاص( وتعدين خامات المعادن الثمينة المنتمية إلى مجموعة الذهب والفضة والبالتين والبيع 
 بالجملة للمعادن الثمينة واألحجار الكريمة. 

 
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج مكثفات الزنك والنحاس وسبائك الذهب   م.2012يوليو  1ركة انتاجها التجاري في بدأت الش

رقم ق/  ترخيص  بموجب  بتاريخ    86والفضة  )الموافق  1429رمضان    13الصادر  الصناعة  2008سبتمبر    13هـ  من وزارة  م( 
م، قامت الشركة بتجديد الرخصة  2021خالل   م(.2022يونيو    28هـ )الموافق  1443  ذي القعدة  29والموارد المعدنية، وينتهي بتاريخ  

 هـ(. 1443ذو الحجة  1م )الموافق 2022يونيو  30تبدأ من  142941لثالثين سنة بترخيص رقم الترخيص 
 

عشرين سنة    م( لمدة2015سبتمبر    8هـ )الموافق  1436ذو القعدة    24ف بتاريخ    9598كما حصلت الشركة على ترخيص رقم  
م( من وزارة الصناعة والموارد المعدنية للتنقيب عن الذهب والفضة من  2035فبراير    2هـ )الموافق  1456ذو القعدة    23وينتهي في  

 "آيه سي كومبانيينج سايت ماونت جويان سيرفيس". 
 

ارها بالموافقة على تقديم الشركة  أصدر مجلس هيئة سوق المال قر م، بدأت الشركة في إجراءات الطرح العام األولي. 2021خالل  
في   هـ(.1443جمادى األولى    18م )الموافق  2021ديسمبر    22من رأسمال الشركة في    %30مليون سهم ويمثل    19.8للطرح بقيمة  

هـ( تم إدراج أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية )تداول( في المملكة العربية  1443شعبان    26م )الموافق  2022مارس    29
تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا   تغيرت حالة الشركة من "شركة مساهمة سعودية مقفلة" إلى "شركة مساهمة سعودية".  عودية. الس

 م.2022سبتمبر  30الخصوص خالل الفترة المنتهية في 
 

تعمل الشركة على توسيع   .)سطحي(   ومنجم جبل قيان  ( تحت األرض)في تاريخ التقرير، لدى الشركة منجمين باسم منجم المصانع  
 بغرض زيادة الطاقة اإلنتاجية لمنجم المصانع تحت األرض.   بمعيضنشاطها الحالي من خالل مواصلة تطوير مشروع المعادن الخام  

 
 والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة أساس اإلعداد  . 2
 
 بيان االلتزام  1- 2
 

لمعيار المحاسبة الدولي )2022سبتمبر    30أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في   (  34م وفقاً 
المعايير   السعودية وكذلك  العربية  المملكة  في  المعتمد  األولي"  المالي  السعودية  "التقرير  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واالصدارات 

أخذ   مبدأ االستمرارية.   - أعدت الشركة القوائم المالية االولية الموجزة على أساس االستمرارية في أعمالها   للمراجعين والمحاسبين.
وقد مارسوا   الشك على هذا االفتراض. أعضاء مجلس اإلدارة في اعتبارهم انه ال توجد حاالت عدم تيقن جوهري قد تلقي بظالل من 

في المستقبل المنظور وليس اقل من    حكمهم بانه توجد توقعات معقولة أن لدى الشركة الموارد الكافية لالستمرار في وجودها التشغيليً 
 شهراً من نهاية فترة التقرير المالي.  12
 

واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنبًا  ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات  
إضافة إلى ذلك، قد ال تكون نتائج الفترة   . 2021ديسمبر    31إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في وللسنة المنتهية في  

 م.2022ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في م بمثابة مؤشر للنتائج المتوقعة ل 2022سبتمبر   30األولية المنتهية في 
 
 أساس القياس  2- 2
 

ا بالقيمة  الُمعتَرف به  التاريخية، باستثناء التزام منافع الموظفين  التكلفة  لحالية  أِعدَّت هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس 
المتوقعة. باستخدام طريقة وحدة االئتمان  المستقبلية  باستخدام اساس    كما لاللتزامات  المالية االولية الموجزة  القوائم  اعداد  تم أيضاً 

 االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية. 
 
 العمالت األجنبية  3- 2
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة ة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. 
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 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة )تتمة(  . 2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4- 2
 

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام  
إن التقديرات التي   والمصاريف والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة.

هي ذاتها المطبقة في القوائم المالية  توصلت لها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات  
إن أي تغير في هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً   م.2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.
 
 سيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة المعايير والتف 5- 2
 

السنوي  المالية  القوائم  المتبعة في إعداد  تلك  الموجزة مع  المالية األولية  القوائم  المتبعة في إعداد هذه  المحاسبية  السياسات  ة  تتماشى 
لم تقم الشركة   .2022يناير    1السارية اعتباراً من  ، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة  2021ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في  

يسري العديد من التعديالت ألول مرة في عام   بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.
 لكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.  2022

 
 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكلفة تأدية العقد   - المعاوضة عقود   1- 5- 2

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

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

اليف المتعلقة مباشرة  بعقد تقديم البضائع أو الخدمات كل من التكاليف اإلضافية )مثل تكاليف العمالة المباشرة والمواد( وتخصيص التك
ال تتعلق المصروفات   بأنشطة العقود )مثل استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد، وكذلك تكاليف إدارة العقود واإلشراف عليها(.
تعديالت أي  لم يكن لهذه ال العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد. 

 أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة. 
 
 ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  - اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام  2- 5- 2

إلى  باإلشارة  الدولية  المحاسبة  المفهوم الصادر عن مجلس معايير  السابقة من إطار  النسخة  إلى  التعديالت اإلشارة  النسخة    تستبدل 
كما أضافت التعديالت أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار   م دون أي تغيير في المتطلبات. 2018الحالية الصادرة في مارس  

"تجميع األعمال" لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليوم الثاني" المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات    3الدولي للتقرير المالي  
"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" أو تفسير    37طارئة التي قد تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  ال

يتطلب االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار   "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.  21لجنة المعايير الدولية رقم  
"، على التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي في تاريخ  21أو المعيار ""  37المحاسبة الدولي "

" لتوضيح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة  3االقتناء.   وتضيف التعديالت أيضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي "
 لالعتراف بها في تاريخ االقتناء. 

 
هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة؛ وذلك نظًرا لعدم وجود أيه موجودات محتملة والتزامات    إن

 ومطلوبات محتملة تقع ضمن نطاق التعديالت الناشئة خالل الفترة. 
 
 ( 16ديالت على معيار المحاسبة الدولي ) التع  -المتحصالت قبل االستخدام المنشود  الممتلكات واآلالت والمعدات:  3- 5- 2

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

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

 
الشركة التابعة التي تطبيق المعايير    –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –   1المعيار الدولي للتقرير المالي   4- 5- 2

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة. 
( لقياس فروق الترجمة المتراكمة  1الي ))أ( من المعيار الدولي للتقرير الم  16-يسمح التعديل لشركة تابعة أن تختار تطبيق الفقرة د

ة للتقرير  باستخدام المبالغ المبلغ عنها في القوائم المالية الموحدة للشركة األم، استنادا إلى تاريخ انتقال الشركة األم إلى المعايير الدولي 
 وذت فيها الشركة األم على الشركة التابعة. المالي، وإذا لم تتم أي تعديالت على إجراءات التوحيد وعلى آثار تجميع األعمال التي استح
"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي    16-يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د

يير ألول مرة. ليس للتعديالت تأثير على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة حيث أنها ال تطبق المعا .1
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 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة )تتمة(  . 2
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة )تتمة(  5- 2
 
 المالية  المتعلق باستبعاد المطلوبات %10الرسوم في فحص نسبة  - (: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5- 5- 2

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

اإلثبات   األدوات المالية:  39لم يتم اقتراح تعديل مشابه لمعيار المحاسبة الدولي   المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة.
ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة حيث ال توجد تعديالت غلى األدوات المالية للشركة   والقياس. 

 ل الفترة. خال
 
 الضريبة في قياس القيمة العادلة -( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي ) 6- 5- 1

( وهو أن تقوم المنشآت باستثناء التدفقات النقدية الخاصة  41من معيار المحاسبة الدولي )  22يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة  
ليس للتعديالت تأثير على القوائم  (.41تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي  

 ( كما في تاريخ التقرير.41ال توجد موجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ) إنه المالية األولية الموجزة للشركة حيث 
 
 االستخدام ممتلكات المنجم، وممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق  6- 2
 

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

يناير   1مليون طن مكعب )  4,1مليون طن مكعب( ومنجم جبل قيان من    8,2م: إلى  2021يناير    1مليون طن مكعب )  8,2إلى  
م:  2021م )2030ديسمبر    31إضافة لذلك، فإن العمر االنتاجي لمنجم جبل قيان يقدر أنه حتى   مليون طن مكعب(.   2,2م:  2021
تم تطبيق هذا التغير في وحدات االنتاج المتوقعة والعمر االنتاجي بأثر مستقبلي   م( على أساس أفضل التقديرات.2026ديسمبر    31
التغير في وحدات االنتاج المتوقعة والعمر االنتاجي إلى تغير في مخصص االستهالك واإلطفاء المحمل   سيؤدي  م.2022يناير  1من 

ومع ذلك، ال يمكن احتساب التأثير في السنوات المستقبلية نتيجة الفحص   مليون لاير سعودي.  2,7للفترة الحالية بما يقارب مبلغ  
 السنوي للعمر االنتاجي المتبقي واالحتياطيات. 

 
 التقارير القطاعية  . 3
 

إن القطاع التشغيلي هو   يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي.
 مجموعة من الموجودات والعمليات التي: 

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

 
الشركة في نجران   السعودية.   - تتم جميع عمليات  العربية  ألنواع   المملكة  الشركة من وحدات عمل وفقاً  تتكون  ألغراض اإلدارة، 

 تم رفع التقارير بشأنها على النحو التالي: األنشطة الرئيسية ولديها قطاعين ي 
 
المعادن األساسية مثل   • المصانع استخراج وانتاج  المعادن  مركزات  يمثل قطاع منجم  المزدوجة مثل  النحاس والزنك والمنتجات 

 الثمينة مثل سبائك الذهب والفضة. 
 
 الذهب والفضة. و استخراج وانتاج المعدان الثمينة مثل سبائك قيان يمثل قطاع منجم جبل  •
 
 إن عرض معلومات الشركة ال يمثل قطاعات التشغيل.  الشركة مسئولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما في ذلك تمويل المشاريع. •
 

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

مالية  يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم ال
 مع ذلك، تتم إدارة أنشطة االستغالل والزكاة وضريبة الدخل على نطاق الشركة وتوزيعها على القطاعات التشغيلية.  ولية الموجزة. اال



 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 
 م 2022سبتمبر   30في 

 خالف ذلك(   إذا ورد  إال السعوديباللاير )جميع المبالغ 
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 التقارير القطاعية )تتمة(  . 3
 

 
 منجم جبل قيان  منجم المصانع 

 
 الشركة 

 
 المجموع 

     م: 2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

     إيرادات 

 463,830,222 - 124,530,715 339,299,507 عمالء خارجيين 
 ( 35,928,113) - ( 895,098) ( 35,033,015)   التغير في اإليرادات المرحلية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 427,902,109 - 123,635,617 304,266,492 إيرادات، بالصافي 
 ( 266,638,525) ( 9,654,313) ( 67,739,189) ( 189,245,023) تكاليف مباشرة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 161,263,584 ( 9,654,313) 55,896,428 115,021,469 إجمالي الربح 

 ( 18,200,619) - - ( 18,200,619) مصاريف البيع والتوزيع 
 ( 26,328,994) ( 26,328,994) - - العمومية واإلدارية المصاريف 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 116,733,971 ( 35,983,307) 55,896,428 96,820,850 التشغيلي ربح ال

 ( 8,121,146) - ( 3,309,131) ( 4,812,015) تكاليف تمويل 
 5,503,416 5,503,416 - - إيرادات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 114,116,241 ( 30,479,891) 52,587,297 92,008,835 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 9,287,896) ( 9,287,896) - - زكاة وضريبة دخل ال
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 104,828,345 ( 39,767,787) 52,587,297 92,008,835 صافي ربح الفترة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     م:2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

     إيرادات 

 418,889,655 - 68,613,453 350,276,202 عمالء خارجيين 
 ( 4,432,058) - 468,330 ( 4,900,388) التغير في اإليرادات المرحلية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 414,457,597 - 69,081,783 345,375,814 إيرادات، بالصافي 
 ( 229,262,845) ( 15,533,972) ( 39,113,734) ( 174,615,139) تكاليف مباشرة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 185,194,752 ( 15,533,972) 29,968,049 170,760,675 إجمالي الربح 

 ( 22,902,337)  - ( 22,902,337) مصاريف البيع والتوزيع 
 ( 18,197,880) ( 18,197,880) - - المصاريف العمومية واإلدارية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 144,094,535 ( 33,731,852) 29,968,049 147,858,338 التشغيلي ربح ال

 ( 10,410,702) - ( 2,393,463) ( 8,017,239) تكاليف تمويل 
 62,261 62,261 - - إيرادات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 133,746,094 ( 33,669,591) 27,574,586 139,841,099 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 826,547 826,547 - - زكاة وضريبة دخل ال
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 134,572,641 ( 32,843,044) 27,574,586 139,841,099 صافي ربح الفترة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     م2022سبتمبر  30كما في 
 1,599,860,810 630,890,293 266,510,828 702,459,689 موجودات قطاعية 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 368,251,393 75,439,820 89,020,805 203,790,768 مطلوبات القطاع 

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

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

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



 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
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 التقارير القطاعية )تتمة(  . 3
 

 
 منجم جبل قيان   منجم المصانع 

 
 الشركة 

 
 المجموع 

     م: 2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة 

     إيرادات 

 153,026,161 - 40,843,412 112,182,749 عمالء خارجيين 
 ( 27,759,350) - ( 2,733,441) ( 25,025,909) التغير في اإليرادات المرحلية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 125,266,811 - 38,109,971 87,156,840 إيرادات، بالصافي 
 ( 88,910,151) 2,197,871 ( 25,703,114) ( 65,404,908) تكاليف مباشرة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 36,356,660 2,197,871 12,406,857 21,751,932 إجمالي الربح 

 ( 3,403,075) - - ( 3,403,075) مصاريف البيع والتوزيع 
 ( 7,477,478) ( 7,477,478) - - العمومية واإلدارية المصاريف 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 25,476,107 ( 5,279,607) 12,406,857 18,348,857 التشغيلي ربح ال

 ( 2,487,773) - ( 1,017,245) ( 1,470,528) تكاليف تمويل 
 2,599,055 2,599,055 - - إيرادات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 25,587,389 ( 2,680,552) 11,389,612 16,878,329 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 2,987,809) ( 2,987,809) - - زكاة وضريبة دخل ال
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 22,599,580 ( 5,668,361) 11,389,612 16,878,329 صافي ربح الفترة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     م:2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

     إيرادات 

 154,356,216 - 24,071,558 130,284,658 عمالء خارجيين 
 ( 4,108,554) - 468,330 ( 4,576,884) التغير في اإليرادات المرحلية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 150,247,662 - 24,539,888 125,707,774 إيرادات، بالصافي 
 ( 83,664,500) ( 7,641,166) ( 15,427,618) ( 60,595,716) تكاليف مباشرة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 66,583,162 ( 7,641,165) 9,112,270 65,112,058 إجمالي الربح 

 ( 9,698,523) - - ( 9,698,523) مصاريف البيع والتوزيع 
 ( 5,284,834) ( 5,284,834) - - المصاريف العمومية واإلدارية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 51,599,805 ( 12,926,000) 9,112,270 55,413,535 الربح التشغيلي 
 ( 3,840,334) - ( 380,418) ( 3,459,916) تكاليف تمويل 
 26,465 26,465 - - إيرادات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 47,785,936 ( 12,899,535) 8,731,852 51,953,619 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 5,966,623) ( 5,966,623) - - زكاة وضريبة دخل ال
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 41,819,313 ( 18,866,158) 8,731,852 51,953,619 الفترة صافي ربح 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 وتعدين   ممتلكات مناجم 4
 

 
لاير    566.966م:  2021ديسمبر   31م )2022سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في   ال توجد تكاليف اقتراض مرسملة 

 . الفعلي للقرض وهو سعر الفائدة  %4,7معدل المتوسط المرجح المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض للرسملة كان  سعودي(. 
 
 معدات الو  تال اآلوممتلكات ال 5
 

لاير سعودي    10,908,580موجودات بتكلفة بلغت    بشراء  الشركة  قامتم،  2022سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 لاير سعودي(، باستثناء األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.  13,098,830: 2021سبتمبر  30)
 

لاير سعودي(    1,261,493م:  2021سبتمبر    30لاير سعودي )  137,645بلغت اإلضافات إلى األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ  
بلغت القيمة   م.  2022والتي تتمثل في معدات مكافحة الحرائق والمعدات األخرى ذات الصلة للمصنع ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في  

في   كما  التنفيذ  تحت  الرأسمالية  لألعمال  سعو  2,812,372مبلغ    2022سبتمبر    30الدفترية  )لاير  م:  2021ديسمبر    31دي 
 لاير سعودي(.  5,541,758

 
 (. 8تخضع الممتلكات واآلالت والمعدات للرهن كضمان مقابل قرض طويل األجل )إيضاح 

 
 
 النقد وما في حكمه  - 6
 

 
 سبتمبر  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 - 370,000,000 ودائع قصيرة األجل 
 74,634,056 43,472,989 أرصدة بنكية 

 85,582 161,492 نقد في الصندوق 
 ──────── ──────── 
 413,634,481 74,719,638 
 ════════ ════════ 
 

 سبتمبر  30 
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   التكلفة: 

 848,600,391 778,123,005 في بداية الفترة / السنة 
 54,913,457 87,187,777 الفترة / السنة إضافات خالل 

 (125,390,843) - تحويل إلى ممتلكات وآالت ومعدات خالل الفترة / السنة 
 ───────── ───────── 

 778,123,005 865,310,782 في نهاية الفترة/ السنة 
 ───────── ───────── 

   استهالك: 
 462,775,223 501,195,584 في بداية الفترة / السنة 
 38,420,361 37,431,901 المحمل للفترة / للسنة 

 ───────── ───────── 
 501,195,584 538,627,485 في نهاية الفترة / السنة 

 ───────── ───────── 
   صافي القيم الدفترية: 

 276,927,421 326,683,297 في نهاية الفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 
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 حقوق الملكية 7
 

 رأس المال  7.1
مليون سهم قيمة    56,3م )2022سبتمبر    30ريـال سعودي كما في    10مليون سهم، قيمة كل سهم    66مال الشركة إلى    ينقسم رأس 
 م(. 2021ديسمبر  31ريـال سعودي كما في   10كل سهم 

 
 مليون لاير سعودي(.  2,4م:2021ديسمبر  31تتضمن الملكية المساهمة من كبار موظفي اإلدارة بقيمة ال شيء ) أ(  
 
هـ(  1442شعبان  10م )الموافق 2021مارس  23ومية غير العادية بتاريخ ( قرر المساهمون في الشركة في اجتماع الجمعية العم ب

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

 هـ(. 1442رمضان   28م )الموافق 2021مايو  10تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن في 
 
هـ(، وافق المساهمون في الشركة في الجمعية العمومية غير العادية على  1443صفر    26م )الموافق  2021أكتوبر    3بتاريخ   ج( 

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

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

لاير سعودي كجزء من عملية    660,000,000لاير سعودي إلى    563,288,650العادية، قرارا بزيادة رأسمال الشركة من  
العام.  األولى  في   الطرح  النظامية  اإلجراءات  استكمال  )الموافق  2022مارس    23تم  إجمالي   هـ(.1443شعبان    20م  وبلغ 
لاير سعودي    96,711,350لاير سعودي، منها    609,281,505من االشتراك في الطرح العام األولى  المتحصالت المستلمة  

لاير سعودي سيتم تسجيله كعالوة أسهم قبل    512,570,155سيتم تسجيلها كزيادة في رأس األسهم المال والرصيد المتبقي البالغ  
 لاير سعودي.  3,980,404خصم تكلفة المعاملة بقيمة 

 
 االحتياطي النظامي  2- 7

من    %30من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي    %10    ً                                             وفقا  للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل  
لاير سعودي لزيادة رأس المال خالل السنة المنتهية    4,427,449)ج(، تم استخدام مبلغ    1-7  حاإليضاكما هو مذكور في   رأس المال.

 إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.  م. 2021ديسمبر  31في 
 
 توزيعات األرباح     3- 7

  2لاير سعودي كتوزيعات نقدية )بواقع    129,082,300م، أعلن مجلس اإلدارة عن توزيعات أرباح بمبلغ  2022يوليو    18بتاريخ  
 القيمة االسمية لألسهم. من  %20م بما يمثل 2022لاير سعودي للسهم( عن النصف األول من عام 

 
 عالوة إصدار السهم     4- 7

م: أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العمومية غير العادية باستخدام حساب  2022سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 على النحو التالي:  2022سبتمبر  30لاير سعودي كما في  508,589,751عالوة اإلصدار الذي يبلغ رصيده 

 
 2.75لاير سعودي من خالل منح سهم واحد لكل    900,000,000لاير سعودي إلى    660,000,000مال الشركة من    زيادة رأس -

 سهم. 
 لاير سعودي إلى حساب االحتياطي النظامي.  268,589,751تحويل الرصيد المتبقي البالغ  -
 

إلى   المتبقي  الرصيد  وتحويل  المال  رأس  في  المقترحة  الزيادة  اجتماع  وتخضع  في  المساهمين  لموافقة  النظامي  االحتياطي  حساب 
 . 2022الجمعية العامة غير العادية المتوقع عقده في 
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 القروض والسلف  8

 سبتمبر  30 
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 295,797,751 256,458,316 ( 5صندوق التنمية الصناعي السعودي )اإليضاح 
ق   33,333,332 - تورُّ

 ───────── ───────── 
 256,458,316 329,131,083 
   

 (108,666,668) ( 103,148,000) الجزء المتداول المعروض تحت بند مطلوبات متداولة  ناقص:
 ───────── ───────── 

 220,464,415 153,310,316 قروض وسلف ضمن التزامات غير متداول 
 ═════════ ═════════ 
 
وهذا   م مقابل مشروع المصانع.2010سبتمبر    1حصلت الشركة على القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ     8-1

ويستحق   القرض مضمون برهن ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وبرهن بضمان كل مساهم سابق في الشركة قبل اإلدراج. 
غير أن الشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي   نصف سنوي على ست سنوات.القرض السداد على ثالثة عشر قسًطا  

م، إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية وفقًا لطلب الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على  2018توصَّال، الحقًا في يوليو  
 أحد عشر قسًطا نصف سنوي. 

 
والصندوق إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية حسب طلب الشركة إلعادة جدولة  م، توصَّلت الشركة  2020وفي يونيو    

 م. 2024م حتى إبريل 2021المدفوعات على سبعة أقساط نصف سنوية ُمستَحقة الدفع اعتباًرا من مايو 
 

اجل مشروع    م من2020يونيو    28مليون لاير سعودي من الصندوق بتاريخ    94.3حصلت الشركة على قرض آخر بقيمة    
السداد على ) الجديد ويستحق  قيان  ابتدأ من مايو  13جبل  إلى مارس  2022( قسط نصف سنوي  القرض   م.2028م  وهذا 

 مضمون برهن ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وبرهن ضمان عن كل مساهم سابق للشركة قبل اإلدراج. 
 

التنمية الصناعية إلغاء الضمانات الخاصة بالمساهمين كأشخاص  م، قرر صندوق  2022  في أكتوبربتاريخ الحق لتاريخ التقرير  
 . لكال القرضينوشركات 

 
  110,518,400م، حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية / قرض تمويلي من أحد البنوك التجارية بمبلغ  2019في ديسمبر     8-2

م،  2022سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في   تورق(.لاير سعودي يتضمن ضمانات سداد، تمويل لشراء وبيع سلع )تسهيل  
 قامت الشركة بتسوية مبكرة لقرض تورق. 

 
 سنويا(.   %4.7إلى    %2.7 م:2021ديسمبر    31سنويا )  %4.7إلى    %2.7تحمل القروض والسلف رسوم تمويل تتراوح ما بين    8-3
 
 جميع القروض والسلف تتم وفقا للشريعة.    8-4
 
 

  



 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
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 الموظفين منافع  9
 

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

 الحركة في منافع الموظفين غير الممولة للفترة / للسنة المنتهية على النحو التالي: 
 

 سبتمبر  30 
 م 2022

 ديسمبر 31 
 م 2021

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 6,902,591  9,399,663 السنة  الفترة /  ي بدايةالرصيد ف
    

    مدرج في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموجزة 
 2,412,751  2,790,668 تكلفة خدمة حالية 

 173,546  217,128 تكلفة فائدة 
 3,007,796  2,586,297 

    قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة مدرج في 
 860,719  ( 910,681) اكتوارية  (مكاسب )  /خسائر  

    
 ( 949,944)  ( 983,703) منافع مدفوعة 

 ────────  ──────── 
 9,399,663  10,513,075 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 ════════  ════════ 
 
  30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  

 سبتمبر 
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر 
 م 2021 م 2022  م 2021 م 2022 
      

 1,757,387 2,790,668  ( 655,364) 575,173 تكلفة خدمة حالية 
 132,154 217,128  (41,392) 119,664 تكلفة فائدة على التزام المنافع المحددة

 580,231 ( 910,681)  (9,400) 218,503 ة اإلكتواري  الخسارة /( الربح) 
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزام المنافع المحددة للشركة كما هو مبين أدناه: 
 

 
 سبتمبر  30

 م 2022
 ديسمبر 31 

 م 2021
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 % 3.25  % 3.50 معدل الخصم 
 % 3.00  % 3.25 الرواتب معدل الزيادة في 

 
  



 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
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 الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة  -10

 
 الزكاة  10-1
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر  30

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر  30

 م 2021 م 2022  م 2021 م 2022 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
      

 9,785,707 11,135,377  7,044,457 1,421,887 زكاة متعلقة بالفترة الحالية 
 - ( 4,669,413)  - - تعديل زكاة يتعلق بالسنة السابقة 

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 1,421,887 7,044,457  6,465,964 9,785,707 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 

 حركة مخصص الزكاة خالل الفترة / السنة على النحو التالي: كانت 
 
 

 سبتمبر  30
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 2,307,918 8,844,831 السنة  الفترة /  في بدايةالرصيد 
 8,844,831 6,465,964 للسنة  للفترة / صافي المحمل 

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

 8,844,831 11,135,377 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 
 
 ضريبة الدخل  10-2

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر  30
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر  30
 م 2021 م 2022  م 2021 م 2022 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
      

 6,002,163 3,785,405  ( 1,989,994) 1,150,151 ضريبة الدخل المتعلقة بالفترة الحالية 
 - ( 181,660)  - - تعديل ضريبي متعلق بسنوات سابقة 

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 1,150,151 (1,989,994 )  3,603,745 6,002,163 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 

 الحركة في مخصص ضريبة الدخل للفترة / للسنة على النحو التالي: 
 
 

 سبتمبر  30
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 5,109,868 6,293,684 السنة  الفترة /  في بدايةالرصيد 
 13,803,562 3,603,745 للسنة  فترة /لل صافي المحمل 

 (12,619,746) ( 10,587,401) مدفوعات تمت خالل الفترة / السنة 
 ───────── ───────── 

 6,293,684 ( 689,972) الفترة / السنة نهايةالرصيد في 
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة  -10
 
 الضريبة المؤجلة    10-3

 
 الضريبة المؤجلة للفترة / للسنة المنتهية في:  أصلفيما يلي الحركة في 

 

 
 سبتمبر  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 14,847,164 31,673,767 السنة الفترة / في بداية الرصيد 
الفترة / السنة المدرجة في قائمة الربح او الخسارة  الضريبة المؤجلة الدائنة خالل  

 االولية الموجزة 
781,813 

 
 

16,780,623 
 45,980 ( 48,648) ضريبة مؤجلة مدرجة في الدخل الشامل اآلخر 

 ───────── ───────── 
 31,673,767 32,406,932 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 ═════════ ═════════ 
 

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

االقرارات الزكوية   م.2023ابريل    30م وحصلت على شهادة زكاة سارية المفعول حتى تاريخ  2021الزكوية وضريبة الدخل لسنة  
 حالياً قيد المراجعة لدى الهيئة.   م2021م إلى 2013للسنوات من 

 
 يرادات، بالصافي اإل 11
 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

 
 م 2022

 )غير مراجعة(
2021 

 )غير مراجعة(
 2022 

 )غير مراجعة(
2021 

 )غير مراجعة(
      

      العمالء: إيرادات من العقود مع  

َّ           م رك زات النحاس    ُ   46,797,968 63,817,086  166,155,553 164,938,018 

َّ          م رك زات الزنك    ُ   55,922,065 54,615,448  143,092,921 154,219,568 

 99,732,069 154,581,748  35,923,682 50,306,128 معادن نفيسة 

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

 153,026,161 154,356,216  463,830,222 418,889,655 

 ( 4,432,058) ( 35,928,113)  ( 4,108,554) ( 27,759,350) الحركة في تعديالت التسعير المؤقتة خالل الفترة 

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

 125,266,811 150,247,662  427,902,109 414,457,597 

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

 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية االولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 
 م 2022سبتمبر   30في 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها  12

 
فيما يلي تفاصيل المعامالت مع   وشروط المعامالت من قبل إدارة الشركة.يتم اعتماد سياسة تسعير   تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين والمنشآت المنتسبة لهم وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي المجموعة 

 الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل الفترة:
 

 المعامالت   طبيعة المعاملة   العالقة   الجهة ذات العالقة 

 
   

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية   

 سبتمبر  30في 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في 
 م 2021 م 2022  م 2021 م 2022      
           

 1,901,222 1,709,586  1,097,189 1,221  مصروفات سفر   جهة أخرى ذات عالقة   الشركة التجارية العربية للسفريات 
 38,640 38,640  12,880 14,490  مصروفات مياه   جهة أخرى ذات عالقة   شركة مياه نجران الصحية المحدودة

 
 ، فيما يلي تفاصيل أرصدة الجهة ذات العالقة مستحقة الدفع كما في نهاية الفترة / السنة: 1-8إضافة للضمانات المقدمة من المساهمين كما هو مفصح عنه في اإليضاح 

 
 سبتمبر  30 

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

   عالقة مبالغ مستحقة إلى جهة ذات 
 593,846 - الشركة التجارية العربية للسفريات 

 ════════ ════════ 
 

 تعويضات اإلدارة العليا 
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 

 
 سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 م 2021 م 2022  م 2021 م 2022 
      

 4,688,412 6,153,318  1,347,676 2,827,497 رواتب ومنافع أخرى 
 152,825 30,652  50,941 - منافع نهاية الخدمة 

 ─────── ───────  ──────── ─────── 

 2,827,497 1,398,617  6,183,970 4,841,237 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 االلتزامات واالرتباطات المحتملة  13
 

 ارتباطات طارئة 
بمخصص  تعلق  ت مليون لاير سعودي(    44,4م:  2021ديسمبر    31م )2022سبتمبر    30كما في    ةبنكي   ات ال يوجد لدى الشركة ضمان 

 إغالق منجم. تكلفة 
 

 االلتزامات 
  100.4م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  345.3م، كان لدى الشركة التزامات مستقبلية بمبلغ  2022سبتمبر    30كما في  

 مليون لاير سعودي(. 
 
 ربحية السهم  14

 
ة  يتم احتساب الربحية االساسية للسهم بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادي 

لم يتم عرض احتساب ربحية السهم المستقلة من العمليات المستمرة   الربحية المخفضة للسهم.ال ينطبق على الشركة   القائمة خالل الفترة.
 بسبب عدم وجود عمليات متوقفة خالل الفترة. 

 
 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية   

 سبتمبر  30في 
 فترة التسعة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في   
 م 2021 م 2022  م 2021 م 2022 
 )معدلة(    )معدلة(   
      

 134,572,641 104,828,345  41,819,313 22,599,580 صافي الربح للفترة 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 54,870,015 61,636,267  54,870,015 61,636,267 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 األساسية والمخفضة  -خسارة السهم  
 

0.37 
 

0.76 
  

1.70 
 

2.45 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  15
 

مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل  
 يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:  في السوق بتاريخ القياس. 

 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو  •
 لموجودات والمطلوبات في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة ل •
 

 إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. 
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم  
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في   اقتصادية لهم.   يسعون لتحقيق أفضل منفعة 

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

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

 للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

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

 
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى  •
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    - الهامة لقياس القيمة العادلة    - بر مدخالت المستوى األدنى  : طرق تقييم تعت 2المستوى   •

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



شركة المصانع الكبرى للتعدین  
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة االولیة الموجزة (غیر مراجعة) (تتمة) 
م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 

خالف ذلك) إذا ورد إال السعوديباللایر  (جمیع المبالغ 

١٩

والمطلوبات (تتمة) القیمة العادلة للموجودات ١٥

العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستویات مختلفة من الھیك القیمة  لقیاس  المدخالت المستخدمة  إذا كانت  للقیم  وفیما  الھرمي  ل 
دنى  یث المستوى األ حالعادلة، فیتم عندئٍذ تصنیف قیاس القیمة العادلة بكاملھا في نفس المستوى في الھیكل الھرمي للقیم العادلة من  

للمدخالت الجوھریة بالنسبة لكامل القیاس. 

من أسالیب التقییم في كلتا السنتین.١جمیع األدوات المالیة مقاسة بالقیمة العادلة باستخدام المستوى 

نة التجاریة والمطلوبات  الدائقامت اإلدارة بتقییم أن كل من النقد وما في حكمھ والذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى والذمم 
لفترة المنتھیة في  خالل االمتداولة األخرى، تقارب قیمھا الدفتریة بصورة كبیرة بسبب آجال االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات. 

م، لم تكن ھناك أي تغیرات بین مستویات القیمة العادلة. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في والسنةم ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

س معدل االقتراض  قیم العادلة لقروض وسلف الشركة المحددة باستخدام نموذج التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل الخصم تعكال
روض واالقتراضات  م، لم تختلف القیمة الدفتریة للق٢٠٢١دیسمبر  ٣١م و٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  كما في نھایة فترة القوائم المالیة.

عادلة المحسوبة. جوھریا عن قیمھا ال

معلومات المقارنة١٦

الت لتحسین جودة تم عمل ھذه التعدیتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضیة بما یتماشى مع العرض في الفترة الحالیة.
إن تغیرات إعادة التصنیف ال تعكس الربح أو حقوق الملكیة المصرح عنھا سابقاً المعلومات المعروضة.

سبتمبر  ٣٠یة في  فیما یلي ملخص إلعادة التصنیف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموجزة للفترة المنتھ
م:٢٠٢١

إعادة التصنیفكما ھو مبلغ عنھ سابقاً 
كما ھو مفصح عنھ  

حالیاً 

) ٢٢٩٬٢٦٢٬٨٤٥() ١٥٬٥٣٣٬٩٧٢() ٢١٣٬٧٢٨٬٨٧٣(تكالیف مباشرة
-١٥٬٥٣٣٬٩٧٢) ١٥٬٥٣٣٬٩٧٢(رسوم امتیاز 

األحداث الالحقة ١٧

نھا أو أن یكون  عم قد تتطلب إما اإلفصاح  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠منذ الفترة المنتھیة في في رأي اإلدارة، لم تنشأ أیة أحداث الحقة ھامة
لھا أثر جوھري على القوائم المالیة االولیة الموجزة للشركة. 

الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٨

ھـ). ١٤٤٤لثاني ا ربیع ١٤م (الموافق ٢٠٢٢نوفمبر ٨تم اعتماد ھذه القوائم المالیة االولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  


