شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت ("ِعادْ")
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132

شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
القوائم المالٌة الموحدة

للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132
الصفحة

المحتوٌات
اإلدارة وتفاصٌل اإلتصال

2

بٌان مسإولٌة مجلس اإلدارة

3

تقرٌر المراجعة الصادر عن مراجع الحسابات المستقل

12-4

قابمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة

14-13

قابمة المركز المالً الموحدة

15

قابمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحدة

16

قابمة التدفقات النقدٌة الموحدة

11-11

إٌضاحات حول القوابم المالٌة الموحدة

122-11

1

شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
اإلدارة وتفاصٌل اإلتصال
كما فً  13دٌسمبر 8132
رقم السجل التجاري

ٖٔٔٓٔٓٔٙٗ0

أعضاء مجلس اإلدارة

معالً المهندس  /خالد بن عبدالعزٌز الفالح

 -ربٌس مجلس اإلدارة

معالً األستاذ  /سلٌمان بن عبدالرحمن القوٌز

 -نابب ربٌس مجلس اإلدارة

معالً المهندس  /عبدهللا بن إبراهٌم السعدان
معالً المهندس  /خالد بن صالح المدٌفر
سعادة المهندس  /عبدهللا بن محمد العٌسى
سعادة السٌدة  /لبنى بنت سلٌمان العلٌان
سعادة المهندس  /عزام بن ٌاسر شلبً
سعادة الدكتور  /كالوس كرٌستٌان كلٌنفلند
سعادة األستاذ  /رٌتشارد أوبراٌن

العنوان المسجل

بناٌة رقم ٖ٘0
طرٌق أبو بكر الصدٌق  /جنوب
الطرٌق الدابري الشمالً  -مخرج ٙ
الرٌاض ٖٔٔ٘1
المملكة العربٌة السعودٌة

العنوان البرٌدي

ص .ب ٔٙ88ٙ
الرٌاض ٖٔٔ٘1
المملكة العربٌة السعودٌة

البنك الذي تتعامل معه

البنك السعودي البرٌطانً (ساب)

الشركة
مراجعً الحسابات

براٌس ووتر هاوس كوبرز
برج المملكة  -الطابق الحادي والعشرون
طرٌق الملك فهد
الرٌاض ٗٔٗٔٔ
المملكة العربٌة السعودٌة

2

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -3معلومات عامة
تم تؤسٌس شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") ("الشركة") كشركة مساهمة سعودٌة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ٔ10بتارٌخ  8ذي القعدة
ٔٗٔ1هـ (الموافق  ٔ1مارس  )ٔ001وتؤسست فً المملكة العربٌة السعودٌة بموجب المرسوم الملكً رقم م ٔ1/بتارٌخ ٗٔ ذي القعدة ٔٗٔ1هـ
(الموافق ٖٕ مارس  ،)ٔ001بموجب السجل التجاري رقم ٔ ٖٔٓٔٓٔٙٗ0بتارٌخ ٓٔ ذي القعدة ٕٔٗٔهـ (الموافق ٗ فبراٌر ٕٔٓٓ)ٌ .بلغ رأس مال
الشركة المصرح به والمصدر ٓٔ ٔٔ6ٙ8ٗ618ٕ6ٙلاير سعودي ،مقسم إلى ٔ ٔ6ٔٙ86ٗ186ٕٙأسهم عادٌة ،بقٌمة إسمٌة قدرها ٓٔ رٌاالت سعودٌة
للسهم الواحد (إٌضاح ٖٔ).
إن أهداف الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") هً المساهمة فً مختلف المشارٌع المتعلقة بجمٌع مراحل صناعة التعدٌن بما فً ذلك تنمٌة وتطوٌر
وتحسٌن صناعة المعادن ومنتجات المعادن ومنتجات المعادن المصاحبة ،وال ٌشمل ذلك ما ٌلً:




البترول والغاز الطبٌعً والمواد المشتقة منها،
المنتجات الهٌدروكربونٌة والمنتجات المصاحبة لها ومشتقاتها،
النشاطات التً تتعلق بكل مراحل صناعة الزٌت والصناعات المرتبطة بها أو المكملة لها.

تمارس المجموعة أنشطة التعدٌن الربٌسٌة فً مناجم مهد الذهب وبلغة واألمار والصخٌبرات والســوق والدوٌحً والجالمٌد والخبراء والزبٌرة والغزالة
والبعٌثة .تقوم المجموعة حالٌا بالتعدٌن عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكساٌت باإلضافة إلى البوكساٌت منخفض الدرجة والكاولٌن والمغنٌزاٌت.
 -8هٌكل المجموعة
لد الشركة ،شركات تابعة ومشارٌع مشتركة المذكورة أدناه ،وجمٌعها تؤسست فً المملكة العربٌة السعودٌة:

الشركات التابعة

نوع الشركة

نسبة الملكٌة الفعلٌة كما فً
 13دٌسمبر
 13دٌسمبر
8132
8132

شركة معادن للذهب ومعادن األساس (إم جً بً إم)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪311

ٓٓٔ٪

شركة معادن للبنٌة التحتٌة (إم آي سً)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪311

ٓٓٔ٪

شركة المعادن الصناعٌة (آي ام سً)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪311

ٓٓٔ٪

شركة معادن لأللومنٌوم (إم إٌه سً)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪2347

٪1ٗ60

شركة معادن للدرفلة (إم آر سً)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪2347

٪1ٗ60

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا (إم بً إٌه سً)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪2347

٪1ٗ60

شركة معادن للفوسفات (إم بً سً)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪21

ٓ٪1

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (إم دبلٌو إس بً سً)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪01

ٓ٪ٙ

المشارٌع المشتركة

شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات (سامابكو)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪01

ٓ٘٪

شركة معادن بارٌك للنحاس (إم بً سً سً)

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪01

ٓ٘٪

إن نهاٌة السنة المالٌة لجمٌع الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة تطابق نهاٌة السنة المالٌة للشركة األم ("معادن").
 3-8شركة معادن للذهب ومعادن األساس
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ  0أغسطس  ،ٔ080وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .تتمثل أهداف الشركة فً:
اإلستكشاف والتعدٌن عن الذهب والمعادن المرتبطة والموجودة ضمن المناطق المستؤجرة وذلك عن طرٌق الحفر والتعدٌن والتركٌز،

إنشاء وتشغٌل وصٌانة جمٌع المناجم والمبانً والطرق السرٌعة وخطوط األنابٌب ومعامل التكرٌر ومحطات المعالجة وأنظمة اإلتصاالت

ومحطات الطاقة وغٌرها من المرافق الالزمة أو المالبمة ألغراض عقود اإلٌجار.
 8-8شركة معادن للبنٌة التحتٌة
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ  ٔ8أغسطس  ٕٓٓ8وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .تتمثل أهداف الشركة فً:
إدارة مشارٌع البنٌة التحتٌة لتطوٌر وإنشاء وتشغٌل البنٌة التحتٌة،

تقدٌم خدمات لمنطقة رأس الخٌر وغٌرها من مواقع التعدٌن والمواقع الصناعٌة األخر فً المملكة العربٌة السعودٌة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 1-8شركة المعادن الصناعٌة
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ ٖٔ مارس  ،ٕٓٓ0وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .تتمثل أهداف الشركة فً:
إستغالل المعادن الصناعٌة الموجودة ضمن المناطق المستؤجرة وذلك عن طرٌق الحفر والتعدٌن والتركٌز والصهر والتكرٌر و

إستخراج ،تكرٌر ،تصدٌر وبٌع هذه المعادن بحالتها األصلٌة أو المكرّرة.

تقوم الشركة حالٌا بتشغٌل منجم الكاولٌن والبوكساٌت منخفض الدرجة فً المنطقة الوسطى من الزبٌرة ومنجم المغنٌزاٌت عالً الدرجة فً منطقة الغزالة
ومصانع المعالجة فً المدٌنة المنورة .مصنع الفرن ذو الموقد المتعدد الطبقات ٌعمل بالكامل ومصنع الفرن المحوري بدأ إنتاجه التجاري فً ٔ أغسطس
.ٕٓٔ1
 3-8شركة معادن لأللومنٌوم
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ ٓٔ أكتوبر ٕٓٔٓ وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .وتعود ملكٌتها كما ٌلً:
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") بنسبة ،٪1ٗ60

شركة ألكوا سملتٌنج إنفرثٌونس السعودٌة إس.إل( .إٌه إس إس آي) بنسبة ٔ ،٪ٕ٘6شرٌك أجنبً ،شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا كوربورٌشن

وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه القوابم المالٌة الموحدة (إٌضاح ٖٗ.)ٔ-
تتمثل أهداف الشركة فً إنتاج منتجات األلومنٌوم األولٌة:
سبابك،

أعمدة،

ألواح و

مسطحات.

 0-8شركة معادن للدرفلة
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ ٓٔ أكتوبر ٕٓٔٓ وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .وتعود ملكٌتها كما ٌلً:
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") بنسبة ،٪1ٗ60

شركة ألكوا رولنج إنفرثٌونس السعودٌة إس.إل( .إٌه إس آر آي) بنسبة ٔ ، ٪ٕ٘6شرٌك أجنبً ،شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا كوربورٌشن

وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه القوابم المالٌة الموحدة (إٌضاح ٖٗ.)ٔ-
تتمثل أهداف الشركة فً إنتاج:
مسطحات تصنٌع المعلبات،

أغطٌة المعلبات.

أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتارٌخ  0دٌسمبر .ٕٓٔ8
 0-8شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ ٕٕ ٌناٌر ٕٔٔٓ وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .وتعود ملكٌتها كما ٌلً:
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") بنسبة ،٪1ٗ60

شركة آوا السعودٌة المحدودة ("آوا") بنسبة ٔ ، ٪ٕ٘6شرٌك أجنبً ،وهً مملوكة بنسبة ٓ ٪ٙلشركة ألكوا كوربورٌشن وٓٗ ٪شركة ألومٌنا

المحدودة ،طرف لٌس ذي عالقة وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه القوابم المالٌة الموحدة (إٌضاح ٖٗ.)ٔ-
وتتمثل أهداف الشركة فً:
إستغالل إحتٌاطٌات البوكساٌت الموجودة فً البعٌثة،

إنتاج وتكرٌر البوكساٌت،

إنتاج األلومٌنا.

 2-8شركة معادن للفوسفات
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ ٔ ٌناٌر  ٕٓٓ8وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .وتعود ملكٌتها كما ٌلً:
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") بنسبة ٓ،٪1

الشركة السعودٌة للصناعات األساسٌة ("سابك") بنسبة ٖٓ ٪وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه القوابم المالٌة الموحدة

(إٌضاح ٖٗ.)ٔ-
وتتمثل أهداف الشركة فً:
إستغالل إحتٌاطٌات الفوسفات الموجودة فً موقع حزم الجالمٌد،

إستخدام الغاز الطبٌعً المحلً ومصادر الكبرٌت لتصنٌع األسمدة الفوسفاتٌة فً مرافق المعالجة فً رأس الخٌر،

إنتاج األمونٌا كمواد خام لقٌم إلنتاج األسمدة وٌتم تصدٌر أي فابض من األمونٌا أو بٌعها محلٌا.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 2-8شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ ٌ ٕ1ناٌر ٕٗٔٓ وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .وتعود ملكٌتها كما ٌلً:
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") بنسبة ٓ،٪ٙ

شركة موزاٌٌك للفوسفات بً فً .بنسبة ٕ٘ ،٪شرٌك أجنبً ،شركة ذات مسإولٌة محدودة مسجلة فً هولندا ومملوكة بالكامل لشركة موزاٌٌك

("موزاٌٌك ") وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه القوابم المالٌة الموحدة (إٌضاح ٖٗ،)ٔ-
الشركة السعودٌة للصناعات األساسٌة ("سابك") بنسبة ٘ٔ ٪وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه القوابم المالٌة الموحدة

(إٌضاح ٖٗ.)ٔ-
تتمثل أهداف الشركة فً إنتاج:
أسمدة فوسفات ثنابً وفوسفات أحادي األمونٌوم،

األمونٌا،

حمض الفسفورٌك النقً،

حمض الفسفورٌك،

حمض الكبرٌتٌك،

كبرٌت البوتاس.

أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتارٌخ ٕ دٌسمبر  ،ٕٓٔ8بإستثناء مصنع األمونٌا والذي أعلن اإلنتاج التجاري له بتارٌخ ٔ ٌناٌر .ٕٓٔ1
 7-8شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ ٗٔ أغسطس ٕٔٔٓ وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .وتعود ملكٌتها كما ٌلً:
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") بنسبة ٓ٘( ٪إٌضاح ٕٔ،)ٖ-ٕ-

شركة الصحراء للبتروكٌماوٌات بنسبة ٓ٘.٪

إن شركة سامابكو هً مشروع مشترك وٌتم المحاسبة عنه كإستثمار فً مشروع مشترك بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة فً هذه القوابم المالٌة الموحدة.
تتمثل أهداف الشركة فً إنتاج:
الصودا الكاوٌة المركزة،

الكلورٌن،

ثانً كلورٌد اإلٌثلٌن.

تشمل نشاطات الشركة إنتاج وتورٌد:
الصودا الكاوٌة المركزة (سً سً إس) إلى مصفاة األلومٌنا لشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا وبٌع الكمٌة المنتجة المتبقٌة فً سوق الجملة

والتجزبة،
ثانً كلورٌد اإلٌثلٌن (إي دي سً) بسوق الجملة والتجزبة.

 31-8شركة معادن بارٌك للنحاس
تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ ٕ نوفمبر ٕٗٔٓ وتزاول أنشطتها الربٌسٌة فٌها .وتعود ملكٌتها كما ٌلً:
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") بنسبة ٓ٘( ٪إٌضاح ٕٔ،)ٖ-ٔ-

شركة بارٌك الشرق األوسط بً تً واي المحدودة ("بارٌك") بنسبة ٓ٘ ،٪شرٌك أجنبً.

إن شركة معادن بارٌك للنحاس هً مشروع مشترك وٌتم المحاسبة عنه كإستثمار فً مشروع مشترك بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة فً هذه القوابم
المالٌة الموحدة.
إن أهداف الشركة إنتاج مركزات النحاس والمنتجات الصناعٌة المصاحبة ضمن منطقتها التعدٌنٌة المستؤجرة القابمة بطرٌقة الحفر والتعدٌن والتركٌز.

21

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -1أساس اإلعداد
بٌان اإللتزام
أ ُعدت القوابم المالٌة الموحدة وفقا :



للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً،
التفسٌرات الصادرة عن اللجنة الدولٌة لتفسٌرات التقارٌر المالٌة قابلة للتطبٌق على الشركات التً تعد تقارٌرها حسب المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر
المالً.

تتفق هذه القوابم المالٌة الموحدة بالكامل مع المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً والمعاٌٌر واإلصدارات األخر
القانونٌٌن ،كما تم إعتمادها فً المملكة العربٌة السعودٌة للتقارٌر المالٌة.

المعتمدة من الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن

أعدت القوابم المالٌة الموحدة على أساس التكلفة التارٌخٌة فٌما عدا إذا ما تتطلب المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً إستخدام أساس قٌاس آخر ،كما هو مبٌن
فً السٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً إٌضاح رقم ٗ – ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة.
تظهر هذه القوابم المالٌة الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظٌفٌة والعملة التً ٌتم بها إعداد التقارٌر للمجموعة.
أثر التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة بسبب تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة
طبقت المجموعة معٌارٌن محاسبٌٌن جدٌدٌن لكل فترات التقرٌر التً تبدأ فً أو بعد ٔ ٌناٌر  ،ٕٓٔ8تم توضٌح أثر تطبٌق هذه المعاٌٌر أدناه:
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( - )7األدوات المالٌة
طبقت المجموعة المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (" – )7األدوات المالٌة" – كما فً ٔ ٌناٌر  .ٕٓٔ8المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0حل
محل معٌار المحاسبة الدولً رقم (" - )17األدوات المالٌة :اإلثبات والقٌاس"ٌ .ستبعد المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0الفبات التالٌة من
الموجودات المالٌة والمعترف بها مسبقا بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم (:)ٖ0
محتفظ بها إلى تارٌخ اإلستحقاق،

القروض والذمم المدٌنة،

متاحة للبٌع.

ٌستخدم المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (:)0



نموذج معدل لإلعتراف وقٌاس الموجودات المالٌة و
نموذج نظرة مستقبلٌة فردي مد الحٌاة "الخسارة اإلبتمانٌة المتوقعة" لإلنخفاض فً القٌمة.

إحتفظ المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0بمعظم المتطلبات فً معٌار المحاسبة الدولً رقم ( )ٖ0الخاصة بتصنٌف وقٌاس المطلوبات المالٌة ،لذلك
لم تتغٌر السٌاسة المحاسبٌة للمجموعة فٌما ٌتعلق بالمطلوبات المالٌة.
التغٌٌرات الرئٌسٌة الناتجة عن تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ()7
تصنٌف الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة
ٌتضمن المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0ثالث فبات تصنٌف أساسٌة التالٌة للموجودات المالٌة بناءا على نموذج أعمال والذي ٌتم فٌه إدارة أصل
مالً وتدفقاته النقدٌة التعاقدٌة:
مقاسة بالتكلفة المطفؤة،

القٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و

القٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( ،)0فإن المشتقات المضمنة فً العقود التً ٌكون فٌها المضٌف أصل مالً فً نطاق المعٌار الٌتم تقسٌمها.
بدال من ذلكٌ ،تم تقٌٌم األداة الهجٌنة ككل للتصنٌف.
إحتفظ المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0بالمتطلبات الحالٌة فً معٌار المحاسبة الدولً رقم ( )ٖ0الخاصة بتصنٌف المطلوبات المالٌة .وفقا لمعٌار
المحاسبة الدولً رقم ( ،)ٖ0كل تغٌٌرات القٌمة العادلة للمطلوبات المالٌة ،المحددة تحت خٌار القٌمة العادلة ٌتم إثباتها فً قابمة الربح أو الخسارة
الموحدة .على الرغم من ذلكٌ ،تم عرض كل تغٌٌرات القٌمة العادلة بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0كالتالً:
ٌتم عرض قٌمة التغٌر فً القٌمة العادلة والعابدة إلى التغٌرات فً مخاطر اإلبتمان للمطلوبات المالٌة فً قابمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

ٌتم عرض القٌمة المتبقٌة للتغٌر فً القٌمة العادلة فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.

اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة
ٌستبدل المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0نموذج "الخسارة المتكبدة" فً معٌار المحاسبة الدولً رقم ( )ٖ0بنموذج "الخسارة اإلبتمانٌة المتوقعة".
ٌنطبق نموذج اإلنخفاض فً القٌمة الجدٌد على كل الموجودات المالٌة المقاسة بالتكلفة المطفؤة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -1أساس اإلعداد (تتمة)
قٌاس الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة
ٌعرض الجدول التالً فبات القٌاس الجدٌدة بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم ( )0للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة للمجموعة كما فً ٔ ٌناٌر
 ،ٕٓٔ8مقارنة بفبات القٌاس األصلٌة وفقا لمعٌار المحاسبة الدولً رقم ( )ٖ0كما فً ٖٔ دٌسمبر :ٕٓٔ1
إٌضاحات

موجودات مالٌة
إستثمارات أخر
مستحق من شرٌك فً مشروع مشترك
ذمم مدٌنة تجارٌة واُخر (ناقصا زكاة
ومستحقات برنامج تملك المنازل للموظفٌن)
ودابع ألجل
النقد ومعادالت النقد

القٌاس الجدٌد بموجب
المعٌار الدولً للتقرٌر
المالً رقم ()7
َٕ ,اَز 41,9

القٌاس األساسً
بموجب معٌار
المحاسبة الدولً رقم
()17
 1,دَسّبز 41,,

القٌمة الدفترٌة
القٌمة الدفترٌة
األصلٌة بموجب معٌار
الجدٌدة بموجب
المعٌار الدولً للتقرٌر المحاسبة الدولً رقم
()17
المالً رقم ()7
 1,دَسّبز 41,,
َٕ ,اَز 41,9

23
25

اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح

اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح

5101110111
1306520115

5101110111
1306520115

21
21
31

اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح

اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح

1011102120125
2023101510412
4035106110131

1011106110211
2024101110111
4035106110131

9133214111214

9133319,911,3

54061603120441
6503110111
2011502110111
1016301360111

54061603120441
6503110111
2011502110111
1016301360111

3,14,114111441

3,14,114111441

المجموع
مطلوبات مالٌة
قروض طوٌلة األجل
إلتزام بموجب عقد إٌجار تموٌلً
مطلوبات مشارٌع وذمم تجارٌة واُخر
مصارٌف مستحقة

1-36
31
41
42

اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح

اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح
اىزنيفخ اىَطفأح

المجموع

التحول
طبقت المجموعة المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0بإستخدام الطرٌقة اإلنتقالٌة بؤثر رجعً المعدلة مع األخذ فً اإلعتبار اإلستثناء الذي ٌسمح لها
بعدم إعادة تصنٌف معلومات المقارنة للفترات السابقة المعروضة والمتعلقة بالتغٌرات الناتجة عن القٌاس للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة.
ٌتم إثبات أي فروقات فً القٌمة الدفترٌة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة الناتجة من تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0فً األرباح
المبقاة اإلفتتاحٌة الموحدة كما فً ٔ ٌناٌر  .ٕٓٔ8بناءا على ذلك ،فإن المعلومات المالٌة المعروضة للسنة المنتهٌة فً ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔ1التعكس
متطلبات المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0وبالتالً الٌمكن مقارنتها بالمعلومات المالٌة المعروضة للعام  ٕٓٔ8بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر
المالً رقم (.)0
تسوٌة القٌمة الدفترٌة بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )7إلى القٌمة الدفترٌة بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم ()17
تسوٌة القٌمة الدفترٌة بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0إلى القٌمة الدفترٌة بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم ( )ٖ0عند التحول إلى
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0بتارٌخ ٔ ٌناٌر  ٕٓٔ8كما فً الجدول التالً:

إٌضاحات
الموجودات المالٌة بالتكلفة المطفأة
إستثمارات أخر
مبلغ مستحق من شرٌك فً مشروع مشترك
ذمم مدٌنة تجارٌة واُخر (ناقصا زكاة ومستحقات برنامج تملك
المنازل للموظفٌن)
ودابع ألجل
نقد ومعادالت النقد
المجموع

23
25
1-21
1-21
31

القٌمة الدفترٌة حسب
المعٌار الدولً
للتقرٌر المالً رقم
( )7كما فً ٌ 3ناٌر
8132

إعادة قٌاس

القٌمة الدفترٌة حسب
معٌار المحاسبة
الدولً رقم ( )17كما
فً  13دٌسمبر
8132

3111111111
,1143411,3

-

5101110111
1306520115

,1,1114,41943
4141,113912,4
2113,14,,1111

)(3360315
)(1410521
-

1011106110211
2024101110111
4035106110131

9133214111214

)(102110113

1055501110315
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -1أساس اإلعداد (تتمة)
تؤثٌر تطبٌق القٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الذمم المدٌنة التجارٌة والتً التستوفً تماما َ دفعات المبلغ األصلً والفابدة غٌر هام وبالتالً
ٌتم المحاسبة عن جمٌع الذمم المدٌنة التجارٌة بالتكلفة المطفؤة.
تسوٌة األرباح المبقاة كما فً ٌ 3ناٌر  8132واألرباح المبقاة كما فً  13دٌسمبر  8132والعائدة إلى مساهمً الشركة األم:
كما فً ٌ 3ناٌر
8132

إعادة قٌاس

كما فً  13دٌسمبر
8132

ٖٔ دٌسمبر  - ٕٓٔ1كما تم اإلفصاح عنه سابقا
تسوٌة للمعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )0لخسابر اإلبتمان
المتوقعة

31,3,1,4419,,

-

5015101220111

)(,14,,1,,1

)(102110113

-

ٌ 3ناٌر  - 8132معدلة

31,3114221,92

)(102110113

5015101220111

المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( - )30اإلٌرادات من العقود مع العمالء
طبقت المجموعة المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (" – )30اإلٌرادات من العقود مع العمالء" – كما فً ٔ ٌناٌر ٌ .ٕٓٔ8قوم المعٌار الجدٌد بتكوٌن
إطار شامل لتحدٌد ما إذا ،كم ومتى ٌتم اإلعتراف باإلٌرادات من العقود مع العمالء.
ٌحل المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (٘ٔ) محل المعاٌٌر والتفسٌرات التالٌة:
معٌار المحاسبة الدولً رقم (" – )33عقود اإلنشاء"

معٌار المحاسبة الدولً رقم (" – )32اإلٌراد"

تفسٌر لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً رقم (" – )31برامج والء العمالء"

تفسٌر لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً رقم (" – )30إتفاقٌات إنشاء العقارات"

تفسٌر لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً رقم (" – )32تحوٌل األصول من العمالء"

تفسٌر لجنة التفسٌرات الدولٌة السابقة رقم (" – )13اإلٌراد  -معامالت مقاٌضة تنطوي على خدمات إعالن"

التغٌٌرات الرئٌسٌة الناتجة عن تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ()30
تحقق اإلٌراد
مبدأ اإلعتراف األساسً باإلٌراد بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم ( )ٔ8كان كالتالً:
مبٌعات البضابع ٌ -تم إثبات اإلٌراد عندما ٌقوم البابع بتحوٌل مخاطر ومنافع الملكٌة الهامة إلى العمٌل (المشتري) ،والتً ٌتم قٌاسها بالقٌمة

العادلة للعوض المستلم أو المستحق.
تقدٌم الخدمات – ٌتم إثبات اإلٌراد بالرجوع إلى مرحلة اإلتمام للمعاملة فً تارٌخ المٌزانٌة (طرٌقة نسبة اإلنجاز) والتً تم قٌاسها بالقٌمة العادلة

للعوض المستلم أو المستحق.
ٌتطلب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (٘ٔ) إثبات اإلٌرادات من العقود مع العمالء بناءا على نموذج من خمس خطوات كالتالً:
تحدٌد العقود مع العمالء،

تحدٌد إلتزامات األداء فً العقد،

تحدٌد سعر المعاملة،

تخصٌص سعر المعاملة على إلتزامات األداء فً العقد،

إثبات اإلٌرادات عندما تفً الشركة بإلتزام األداء.

قٌاس اإلٌرادات
تتكون اإلٌرادات من مبٌعات إلى أطراف خارجٌة وتقاس بناءا على التعوٌضات المحددة فً العقود مع العمالء وتستثنً الحسومات والمبالغ  ،إن وجدت،
المحصلة نٌابة عن األطراف الخارجٌةٌ .تم إثبات اإلٌرادات متى (أو عندما) تستوفً الشركة إلتزامات األداء كما هو محدد فً العقد مع العمٌل
(المشتري) ،عندما ٌقوم البابع بتحوٌل السٌطرة على البضابع والخدمات الموعودة إلى العمٌل (المشتري) إما:
فً وقت معٌن أو

على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام من الخدمة.

التحول
طبقت المجموعة المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (٘ٔ ) بإستخدام الطرٌقة اإلنتقالٌة بؤثر رجعً المعدلة مع األخذ فً اإلعتبار اإلستثناء الذي ٌسمح لها
بعدم إعادة تصنٌف المعلومات المالٌة المقارنة للفترات السابقة المعروضة والمتعلقة بالتغٌرات الناتجة عن إثبات وقٌاس اإلٌرادات والتسوٌة المقابلة للقٌمة
الدفترٌة للذمم المدٌنة التجارٌة.
تم إثبات أي فرق فً المبالغ المثبتة كإٌراد والقٌمة الدفترٌة المقابلة للذمم المدٌنة التجارٌة الناتجة من تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (٘ٔ) فً
األرباح المبقاة اإلفتتاحٌة الموحدة كما فً ٔ ٌناٌر  .ٕٓٔ8بناءا على ذلك ،فإن المعلومات المالٌة المعروضة للسنة المنتهٌة فً ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
التعكس متطلبات المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (٘ٔ) وبالتالً الٌمكن مقارنتها بالمعلومات المالٌة المعروضة للعام  ٕٓٔ8بموجب المعٌار الدولً
للتقرٌر المالً رقم (٘ٔ).
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -1أساس اإلعداد (تتمة)
تسوٌة اإلٌرادات المثبتة بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )30مع اإلٌرادات المثبتة بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم ()32
ٌعتبر تؤثٌر تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (٘ٔ) غٌر جوهري وال ٌتطلب أي تسوٌات لألرباح المبقاة كما فً ٔ ٌناٌر .ٕٓٔ8
المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة ،التعدٌالت والتفسٌرات غٌر سارٌة المفعول وغٌر المتبعة بعد
كما فً تارٌخ الموافقة على هذه القوابم المالٌة الموحدة ،تم إصدار المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة والمعدلة التالٌة والقابلة للتطبٌق على المجموعة
من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً ولكنها غٌر سارٌة المفعول بعد .تقوم المجموعة حالٌا بتقٌٌم األثر المحتمل لهذه المعاٌٌر المحاسبٌة والتعدٌالت
والتفسٌرات الجدٌدة على القوابم المالٌة الموحدة.
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (" - )30عقود اإلٌجار"
طبٌعة التغٌٌر
قام مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً بإصدار معٌار جدٌد وهو المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )ٔٙبخصوص إثبات عقود اإلٌجار .سوف ٌحل المعٌار
محل:
معٌار المحاسبة الدولً رقم " 32عقود اإلٌجار"،

تفسٌر لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً رقم " 3تحدٌد ما إذا كان ترتٌب ما ٌنطوي على عقد إٌجار"،

تفسٌر لجنة التفسٌرات الدولٌة السابقة رقم " 30عقود اإلٌجار التشغٌلً – الحوافز"،

تفسٌر لجنة التفسٌرات الدولٌة السابقة رقم " 82تقوٌم جوهر المعامالت التى تنطوي على الشكل القانونً لعقد إٌجار".

بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ٌ ٔٙجب على المستؤجر:
إثبات جمٌع حقوق إستخدام األصول وإلتزامات التؤجٌر فً قابمة المركز المالً ،بإستثناء قصٌرة األجل (أقل من ٕٔ شهرا) وعقود اإلٌجار ذات

القٌمة المنخفضةٌ .تم قٌاس المطلوبات مبدبٌا بالقٌمة الحالٌة لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة لفترة اإلٌجار وتشمل دفعات اإلٌجار المتغٌرة والتً تعتمد
على مإشر أو معدل ولكنها تستثنً دفعات اإلٌجار المتغٌرة األخر  .حق إستخدام األصول ٌعكس إلتزام التؤجٌر ،التكلفة المباشرة األولٌة ،وأي
دفعات إٌجار تمت قبل تارٌخ بدء اإلٌجار ناقصا أي حوافز تؤجٌر ،وإذا أمكن ،مخصص تفكٌك وإعادة الموقع إلى الحالة األصلٌة.
إثبات إستهالك حق إستخدام األصول والفوابد على إلتزامات اإلٌجار فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة على مد فترة اإلٌجار و

فصل إجمالً المبلغ المدفوع نقدا إلى أصل المبلغ (ٌعرض ضمن األنشطة التموٌلٌة) والفابدة (والذي تقوم المجموعة بعرضه ضمن األنشطة

التشغٌلٌة) فً قابمة التدفقات النقدٌة الموحدة.
بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ٌ ٔٙعتبر العقد عقد إٌجار أو ٌحتوي على إٌجار إذا كان العقد ٌعطً حق سٌطرة على إستخدام أصل محدد
لفترة زمنٌة مقابل تعوٌض.
لم تحدد الشركة بعد وبدرجة كافٌة األثر المتوقع لتطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  ٔٙعلى الموجودات ،المطلوبات وحقوق الملكٌة للكشف عن
المبالغ فً هذه المرحلة بما أن تقٌٌم األثر تحت اإلجراء.
تجري أعمال التنفٌذ فً المجموعة وفقا للخطة الموضوعة .تم اإلنتهاء من العمل على تنفٌذ التغٌٌرات الالزمة على األنظمة والعملٌات الداخلٌة .فً نهاٌة
العام  ،ٕٓٔ8تم وضع خٌارات السٌاسات الربٌسٌة التالٌة وتشكٌل األساس ألعمال التنفٌذ والتطبٌق للمعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  ٔٙللمجموعة:
خٌارات التحول إلى المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (:)ٔٙ







سٌتم تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  ٔٙبؤثر رجعً مع أثر تراكمً إلثبات المعٌار مبدبٌا كتسوٌة على األرباح المبقاة الموحدة فً
تارٌخ التطبٌق المبدبً وبدون أي تعدٌل لألرقام المفصح عنها فً الفترات السابقة ("طرٌقة األثر الرجعً المعدلة").
سوف تحتفظ العقود والتً تم تصنٌفها بالفعل إما كعقود إٌجار بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم  ٔ1أو كترتٌبات خدمة غٌر متعلقة بعقود
اإلٌجار بالتصنٌفات الخاصة بها عند تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم .ٔٙ
لن ٌتم إظهار عقود اإلٌجار ذات مدة اإلٌجار المتبقٌة والتً تقل عن ٕٔ شهرا فً نهاٌة العام  ٕٓٔ8كعقود إٌجار بموجب المعٌار الدولً للتقرٌر
المالً رقم .ٔٙ
مساو إللتزام التؤجٌر المقابل.
بمبلغ
العقود
لمعظم
الموجودات
إستخدام
حقوق
مبدبٌا
سوف تظهر
ٍ
لن ٌتم إظهار عقود اإلٌجار قصٌرة األجل (أقل من ٕٔ شهرا) وعقود اإلٌجار ذات القٌمة المنخفضة فً قابمة المركز المالً الموحدة ولكن سٌتم
قٌدها كمصارٌف عند حدوثها.
ٌتم المحاسبة عن البنود غٌر المتعلقة بعقود اإلٌجار ضمن عقود اإلٌجار بشكل منفصل لجمٌع فبات الموجودات األساسٌة ،وسٌتم إظهارها ضمن
بند المصروفات ذو الصلة عند حدوثها.

العامل األكثر أهمٌة عند تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  ٔٙهو األثر على بعض عقود التؤجٌر المتعلقة بالتعدٌن والمعدات والتً التعتبر عقود
إٌجار تموٌلٌة بموجب معاٌٌر المحاسبة الحالٌة ( معٌار المحاسبة الدولً رقم  ٔ1وتفسٌر لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً رقم ٗ) ،ولكن من
المحتمل أن ٌكون لها التؤثٌر األكبر على نتابج المجموعة عند تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم .ٔٙ
تارٌخ التطبٌق اإللزامً  /تارٌخ التطبٌق من قبل المجموعة
إلزامً بخصوص السنوات المالٌة التى تبدأ من أو بعد ٔ ٌناٌر  .ٕٓٔ0تارٌخ التطبٌق المتوقع من قبل المجموعةٌ ٔ :ناٌر .ٕٓٔ0
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -3ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة
فٌما ٌلً أهم السٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً إعداد هذه القوابم المالٌة الموحدة .تم تطبٌق هذه السٌاسات بصورة منتظمة على جمٌع السنوات المعروضة.
 3-3أسس التوحٌد والمحاسبة بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة
الشركات التابعة
القوابم المالٌة الموحدة للمجموعة تشتمل على القوابم المالٌة للشركة والشركات التابعة .الشركات التابعة هً تلك الشركات التى تسٌطر علٌها المجموعة.
تتحقق السٌطرة عندما تتعرض المجموعة أو ٌكون لها الحق فً عوابد متغٌرة ناتجة عن إرتباطها بالشركة ال ُمستثمر فٌها ولدٌها القدرة على التؤثٌر على
تلك العوابد من خالل إستخدام سلطتها على الشركة ال ُمستثمر فٌها.
المجموعة تسٌطر على الشركة المستثمر فٌها فقط عندما ٌكون لد المجموعة كل العناصر الثالثة التالٌة:
سلطة على الشركة ال ُمستثمر فٌها (حقوق قابمة تمنحها القدرة الحالٌة على توجٌة األنشطة ذات الصلة للشركة المُستثمر بها)،

مُعرضة لـ ،أو ٌكون لدٌها حقوق فً ،عوابد متغٌرة من إرتباطها بالشركة المُستثمر فٌها،

القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المُستثمر فٌها للتؤثٌر على عوابدها.

ٌتم توحٌد الشركات التابعة من تارٌخ تحوٌل السٌطرة للمجموعة .وٌتم عدم التوحٌد من تارٌخ توقف السٌطرة.
ٌتم إستبعاد اإلستثمارات والمعامالت واألرصدة المتداخلة بٌن شركات المجموعة والمكاسب والخسابر غٌر المحققة الناتجة عنها .إن السٌاسات المحاسبٌة
للشركات التابعة تتماشى مع السٌاسات المحاسبٌة المتبعة للمجموعة.
ٌتم إظهار حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة فً نتابج وحقوق ملكٌة الشركات غٌر المملوكة بالكامل بشكل منفصل فً قابمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحدة وقابمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحدة وقابمة المركز المالً الموحدة على التوالً.
المشارٌع المشتركة
ٌتواجد المشروع المشترك عندما ٌكون للمجموعة ترتٌبات تعاقدٌة (حقوق وإلتزامات) مع طرف أو أكثر للقٌام بؤنشطة عادة ما تتم ،ولكن لٌس
بالضرورة ،من خالل كٌان قانونً ٌخضع لسٌطرة مشتركة.
تتم المحاسبة عن الحصة فً المشارٌع المشتركة بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة المحاسبٌةُ .تثبت اإلستثمارات فً األصل بالتكلفة وتعدل فٌما بعد إلثبات
حصة المجموعة فً:
أرباح أو خسابر مابعد اإلستحواذ فً الشركة المستثمر فٌها فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة و

حركة الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فٌها فً قابمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

ٌتم تحدٌد حصة المجموعة فً نتابج أعمال المشارٌع المشتركة على أساس القوابم المالٌة المُعدة حتى تارٌخ قابمة المركز المالً الموحدة بعد تعدٌلها،
لتتوافق مع السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة ،إن وجدت.
ٌتم إثبات توزٌعات األرباح المستلمة أو المستحقة القبض من المشارٌع المشتركة كتخفٌض فً القٌمة الدفترٌة لإلستثمار عند اإلقرار بؤحقٌة إستالم
األرباح.
الٌتم إثبات خسابر إضافٌة عندما تكون حصة خسابر المجموعة فً إستثمارات تم المحاسبة عنها بطرٌقة حقوق الملكٌة تعادل أو تزٌد عن حصتها فً
المنشؤة بما فً ذلك أي ذمم مدٌنة أخر طوٌلة األجل غٌر مضمونة مالم تكون قد تكبدت إلتزامات أو قامت بدفعات نٌابة عن المنشؤة األخر .
ٌتم إستبعاد المكاسب غٌر المحققة من معامالت بٌن المجموعة ومشارٌعها المشتركة بقدر حصتها فً هذه المنشآت .كما ٌتم كذلك إستبعاد الخسابر غٌر
المحققة ما لم ٌنتج عن المعاملة دلٌال على وجود إنخفاض فً قٌمة األصل المحول .عند الحاجةٌ ،تم تغٌٌر السٌاسات المحاسبٌة لشركات مستثمر فٌها تم
المحاسبة عنها بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة للمحافظة على الثبات مع السٌاسات المتبعة من قبل المجموعة.
ٌتم إختبار القٌمة الدفترٌة إلستثمارات تم المحاسبة عنها بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة لإلنخفاض فً القٌمة حسب السٌاسة الموضحة فً اإلٌضاح رقم
ٗ.ٔٓ-
 8-3ترجمة العمالت األجنبٌة
ٌتم تحوٌل المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة إلى اللاير السعودي حسب أسعار الصرف السابدة فً تارٌخ إجراء تلك المعامالت والمإهلة للتسجٌل
وٌتم تسجٌلها مبدبٌا من قِبل كل منشؤة بالمجموعة.
كما ٌجري تحوٌل الموجودات والمطلوبات النقدٌة المقومة بالعمالت األجنبٌة كما فً تارٌخ التقرٌر إلى اللاير السعودي بؤسعار الصرف السابدة فً ذلك
التارٌخٌ .تم قٌد المكاسب والخسابر الناتجة عن عملٌات تسوٌة وتحوٌل المعامالت بالعمالت األجنبٌة فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 1-3اإلعتراف باإلٌرادات
تتكون اإلٌرادات من مبٌعات إلى أطراف خارجٌة وتقاس بناءا على التعوٌض المحددة فً العقود مع العمالء وتستثنً المبالغ والحسومات ،إن وجدت،
المحصلة نٌابة عن األطراف الخارجٌةٌ .تم إثبات اإلٌرادات متى (أو عندما) تستوفً الشركة إلتزامات األداء كما هو محدد فً العقد مع العمٌل
(المشتري) ،عندما ٌقوم البابع بتحوٌل السٌطرة على البضابع والخدمات الموعودة إلى العمٌل (المشتري) إما:



فً وقت معٌن أو
على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام من الخدمة.

تعترف المجموعة باإلٌرادات من المصادر الربٌسٌة التالٌة:
أ) مبٌعات السلع التالٌة مباشرة إلى العمالء:
 األسمدة الفوسفاتٌة ،األمونٌا والمعادن الصناعٌة
 منتجات األلومٌنا ،األلمونٌوم األولً والمنتجات المدرفلة المسطحة
 سبابك الذهب (بما فً ذلك المنتجات المصاحبة مثل مركزات النحاس والزنك والفضة)
ب) تقدٌم الخدمات التالٌة مباشرة إلى العمالء:
 نقل البضابع
فٌما ٌلً توقٌت وقٌاس االعتراف باإلٌرادات لمصادر اإلٌرادات الربٌسٌة المذكورة أعاله ،أي مبٌعات السلع وتقدٌم الخدمات مباشرة إلى العمالء:
مبٌعات األسمدة الفوسفاتٌة ،األمونٌا والمعادن الصناعٌة
تبٌع المجموعة بصفة ربٌسٌة منتجات األسمدة الفوسفاتٌة ،األمونٌا والمعادن الصناعٌة مباشرة إلى عمالء وكذلك من خالل وكٌلً التسوٌق (شركة سابك
وشركة موزاٌٌك)ٌ .عملون كوكالء لبٌع األسمدة الفوسفاتٌة واألمونٌا.
تقوم المجموعة ببٌع نسبة كبٌرة من بضاعتها بناءا على التكلفة والشحن البحري حسب شروط التجارة الدولٌة وبالتالً ،فإن المجموعة تعتبر مسإولة عن
تقدٌم خدمات الشحن بعد التارٌخ الذي تنقل فٌه السٌطرة على البضاعة الموعودة إلى العمٌل فً مٌناء التحمٌل .وبالتالً فإن المجموعة مسإولة عن تلبٌة
إلتزامً أداء بموجب عقود التكلفة والشحن مع العمالء وٌتم إثبات اإلٌرادات كالتالً:
بٌع وتسلٌم البضابع فً مٌناء التحمٌل مما ٌإدي إلى نقل السٌطرة على هذه البضابع الموعودة إلى العمٌل واالعتراف باإلٌرادات ذات الصلة على

أساس توقٌت زمنً معٌن و
خدمات الشحن لتسلٌم البضابع الموعودة إلى مٌناء العمٌل واإلعتراف باإلٌرادات ذات الصلة على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام من الخدمة.

فً مٌناء التحمٌلٌ ،تم التحكم فً جودة وكمٌة البضاعة الموعودة من قبل إستشارٌٌن مستقلٌن ومعتمدٌن دولٌا قبل تحمٌل السفٌنة وفقا للمواصفات الواردة
فً العقد .التحمٌل الفعلً على السفٌنة للبضابع الموعودة الموافق علٌها ٌفً بإلتزام المجموعة وٌحفز اإلعتراف باإلٌرادات فً وقت معٌن .تمتلك شركة
معادن حرٌة التصرف الكامل بشؤن سعر بٌع البضابع.
ٌتضمن سعر البٌع اإلٌراد الناتج من بٌع البضابع وخدمات النقل حسب شروط التجارة الدولٌة الواردة العقد مع العمٌل .لذاٌ ،تم فصل أو تقسٌم سعر البٌع
إلى إلتزامات األداء اإلثنٌن ،وهما بٌع البضابع الموعودة وخدمات النقل وٌتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
تقوم المجموعة بإثبات الذمم المدٌنة التجارٌة لبٌع وتسلٌم البضابع الموعودة عندما تحمٌل البضاعة والتً تم تسلٌمها إلى مٌناء الشحن ،إلى السفٌنة حٌث
أن ذلك ٌمثل النقطة الزمنٌة التً ٌصبح فٌها حق العوض غٌر مشروط ،حٌث أن مرور الوقت مطلوب فقط قبل أن ٌتم إستحقاق السداد .ومع ذلك ،فإن
الذمم المدٌنة التجارٌة والمتعلقة بخدمة النقل ٌتم اإلعتراف بها مع مرور الوقت ،إذا كانت مادٌة ،بناءا على مرحلة إتمام الخدمة والتً ٌتم تقٌٌمها فً نهاٌة
كل فترة تقرٌرٌ .تم الفصل بٌن إلتزامات األداء المنفصلة بناءا على سعر بٌع منفصل.
ٌتم إثبات كل تكالٌف الشحن والمناولة التً تتكبدها المجموعة فٌما ٌتعلق بتلبٌة إلتزام األداء لنقل البضابع الموعودة بموجب عقود التكلفة والشحن مع
العمالء كمصارٌف بٌعٌة فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
مبٌعات منتجات األلومٌنا ،األلمونٌوم األولً والمنتجات المدرفلة المسطحة
تقوم المجموعة ،بصفتها المالك الربٌسً ،ببٌع منتجات األلومٌنا واأللومنٌوم األولً والمنتجات المدرفلة المسطحة مباشرة إلى العمالء ،ووفقا للعقدٌ ،تم
تسعٌر البضابع الموعودة مإقتا .الٌتم تسوٌة سعر البٌع حتى تارٌخ مستقبلً محدد مسبقا وٌستند على سعر السوق فً وقت أو خالل فترة زمنٌة محددة
مسبقاٌ .تم اإلعتراف باإلٌراد من هذه المبٌعات مبدبٌا (عند إستٌفاء جمٌع المعاٌٌر المذكورة أعاله) ،بسعر مإقت بناءا على آلٌة تسعٌر كما هو محدد فً
العقدٌ .تم تحدٌد المبٌعات المسعّرة مإقتا للسوق فً تارٌخ كل تقرٌر بإستخدام السعر المستقبلً للفترة المعادلة لتلك المبٌنة فً العقد.
مبٌعات سبائك الذهب والمركزات
تقوم المجموعة ،بصفتها المالك الربٌسً ،ببٌع سبابك الذهب والمنتجات المصاحبة مثل مركزات النحاس والزنك والفضة مباشرة إلى العمالء بموجب
العقد والذي ٌختلف فً طبٌعة وآلٌة التسعٌر .المنتج الربٌسً للمجموعة هو الذهب وتعتبر المركزات التً ٌتم إنتاجها كجزء من عملٌة اإلستخراج
كمنتجات مصاحبة ناتجة من عملٌة إنتاج الذهب .تعتبر إٌرادات مبٌعات المنتجات المصاحبة غٌر هامة وٌتم تحمٌلها كدابن على تكلفة اإلنتاج المطبقة
على مبٌعات سبابك الذهب كرصٌد منتجات مصاحبة.
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 1-3اإلعتراف باإلٌرادات (تتمة)
 مبٌعات سبائك الذهب
تقوم المجموعة بشكل ربٌسً ببٌع سبابك الذهب فً السوق الفورٌةٌ .تم تحدٌد سعر البٌع فً تارٌخ البٌع بناءا على سعر الذهب الفوري وٌتم اإلعتراف
باإلٌرادات والذمم المدٌنة التجارٌة ذات الصلة ،فً وقت معٌن ،وذلك عندما ٌتم توصٌل سبابك الذهب إلى المطار ،وهو أٌضا التارٌخ والمكان والوقت
الذي ٌتم فٌه تحوٌل السٌطرة على سبابك الذهب إلى العمٌل.
عادة ما تخضع إٌرادات المبٌعات إلى تعدٌالت الكمٌة بناءا على الفحص بإستخدام الحرارة العالٌة لسبابك الذهب عند وصولها إلى المصفاة الخاصة
بالعمٌل.
تستند إٌرادات مبٌعات السبابك على الكمٌات المفوترة مإقتا .تستخدم المجموعة " طرٌقة القٌمة المتوقعة" إلثبات اإلٌرادات من الكمٌات المفوترة مإقتا.
تعتمد اإلٌرادات المعترف بها على محتو الذهب المحتمل وٌتم تضمٌنها فً مستو مبالغ العوض المحتملة.
 مبٌعات مركزات المعادن
تعتمد اإلٌرادات من مبٌعات مركزات المعادن (نحاس ،زنك وفضة) على سعر البٌع والذي تم تحدٌده مسبقا ،لتارٌخ مستقبلً محدد بعد الشحن ،بناءا على
أسعار السوق السابدةٌ .تم اإلعتراف بإٌرادات المبٌعات والذمم المدٌنة التجارٌة ذات الصلة ،على أساس وقت معٌن ،فً وقت الشحن ،والذي ٌعتبر أٌضا
التارٌخ الذي ٌتم فٌه تحوٌل السٌطرة إلى العمٌل.
ٌتم تسوٌة سعر البٌع النهابً لهذه المركزات خالل تارٌخ مستقبلً محدد مسبقا وٌستند إلى سعر السوق السابد فً ذلك الوقت أو خالل فترة عرض
األسعار المنصوص علٌها فً العقدٌ .تم اإلعتراف مبدبٌا بإٌرادات مركزات المعادن بسعر السوق الحالً .ومع ذلك ،الحقا فً تارٌخ كل تقرٌرٌ ،تم
تحدٌد هذه المبٌعات المسعرة مإقتا للسوق بإستخدام أسعار السوق المستقبلٌة ذات الصلة للفترة المنصوص علٌها فً العقدٌ .تم إثبات تسوٌة سعر السوق
مباشرة ضمن المبٌعات وفً القٌمة الدفترٌة للذمم المدٌنة التجارٌة القابمة.
الدخل من ودائع ألجل
تستحق عوابد اإلستثمار على الودابع ألجل على أساس زمنً ،وذلك بالرجوع إلى المبلغ القابم وبمعدل الفابدة الفعلً المطبق.
 3-3مصارٌف بٌع وتسوٌق وتوزٌع
تتضمن مصارٌف البٌع والتسوٌق والتوزٌع جمٌع تكالٌف بٌع وتسوٌق ونقل منتجات المجموعة وتشمل مصارٌف اإلعالن ورسوم التسوٌق وتكالٌف
المبٌعات غٌر المباشرة األخر وتكالٌف الشحن والمناولة فٌما ٌتعلق بتلبٌة إلتزام األداء لنقل البضابع الموعودة بموجب عقود التكلفة والشحن مع العمالء.
توزع المصارٌف على أساس ثابت فٌما بٌن مصارٌف البٌع والتسوٌق والتوزٌع وتكلفة المبٌعات ،إذا لزم األمر.
 0-3مصارٌف عمومٌة وإدارٌة
تتضمن المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة تكالٌف مباشرة وغٌر مباشرة والتً لٌست على وجه التحدٌد مرتبطة بتكلفة المبٌعات أو نشاط البٌع والتسوٌق
والتوزٌع بالمجموعة .توزع المصارٌف على أساس ثابت فٌما بٌن مصارٌف عمومٌة وإدارٌة وتكلفة مبٌعات ،إذا لزم األمر.
 0-3ربحٌة السهم
ُتحسب ربحٌة السهم األساسٌة والمخفضة من العملٌات المستمرة وذلك بقسمة:
الربح من العملٌات المستمرة العابد إلى حملة األسهم العادٌة للشركة األم

على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المصدرة خالل السنة المالٌة.

لم ٌتم إصدار أي أسهم عادٌة محتملة من قبل المجموعة وبالتالً فإن ربحٌة السهم األساسٌة والمخفضة هً نفسها.
 2-3ممتلكات تعدٌن وممتلكات ومصانع ومعدات
ممتلكات تعدٌن وممتلكات ومصانع ومعدات
تسجل األراضً المملوكة بالتكلفة التارٌخٌة وال تستهلك.
تظهر ممتلكات التعدٌن والممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة التارٌخٌة بعد خصم اإلستهالك المتراكم والخسابر المتراكمة لإلنخفاض فً القٌمة .تشتمل
التكلفة على المصارٌف المتعلقة مباشرة باإلستحواذ على وتطوٌر األصل ،وتشتمل على:
سعر الشراء،

التكالٌف المتعلقة مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والظروف الالزمة لجعله قادرا على العمل بالشكل الذي تنوٌه اإلدارة،

التقدٌر األولً إللتزام إغالق المنجم وإعادة تؤهٌل الموقع واإلزالة،

تكالٌف اإلقتراض ذات العالقة بالموجودات المإهلة والتى تستغرق فترة طوٌلة لتكون جاهزة للغرض الذي أنشبت من أجله.

ٌتم إستهالك ممتلكات التعدٌن بإستخدام طرٌقة وحدات اإلنتاج بناءا على إحتٌاطٌات الخام اإلقتصادٌة القابلة لإلسترداد المإكدة والمحتملة للمناجم المعنٌة
بإستثناء أصول المناجم والتً تستهلك بطرٌقة القسط الثابت عندما ٌكون العمر اإلقتصادي لألصل أقل من عمر المنجم.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
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(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 2-3ممتلكات تعدٌن وممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)
تظهر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكمٌ .تم تحمٌل اإلستهالك إلى قابمة الربح أو الخسارة الموحدة بإستخدام طرٌقة
القسط الثابتٌ .تم تحدٌد العناصر الهامة لبند ممتلكات التعدٌن والممتلكات والمصانع والمعدات بشكل منفصل وٌتم إستهالكها بإستخدام العمر اإلنتاجً
للعنصر.
تستهلك المبانً وبنود المصانع والمعدات والتى ٌعتبر إستنفاذ منافعها اإلقتصادٌة مرتبط أساسا باإلستخدام بدال من اإلنتاج بمعدالت متفاوتة بإستخدام
طرٌقة القسط الثابت على مد عمرها اإلنتاجً أو عمر المنجم أٌهما أقصر.
ٌتم تحمٌل اإلستهالك على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة لتوزٌع تكلفة الموجودات المعنٌة ناقصا القٌمة المتبقٌة لها على مد األعمار اإلنتاجٌة المقدرة
التالٌة:
عدد السنوات
فئات الموجودات
 ممتلكات تعدٌن
بإستخدام طرٌقة وحدات اإلنتاج على اإلحتٌاطٌات المإكدة والمحتملة القابلة لإلسترداد إقتصادٌا أو طرٌقة
القسط الثابت على العمر اإلنتاجً المستفاد منه أٌهما أقل
ٗ – ٓ٘
 أعمال مدنٌة
ٗٓ – 0
 مبانً
٘ – ٓٗ
 معدات ثقٌلة
 معدات أخر متضمنة أجهزة إتصال
متحركة ومعدات الورش ،مختبرات
ٗ – ٓٗ
ومعدات سالمة وأجهزة حاسب آلً
ٗ – ٕٓ
 مصانع ثابتة
ٗ – ٓٔ
 معدات مكتبٌة
ٗ – ٓٔ
 أثاث وتركٌبات
ٗ
 سٌارات
ٌتم إضافة التكالٌف الالحقة ضمن المبالغ الدفترٌة لألصل أو تسجٌلها كؤصل مستقل حسب ماهو مناسب فقط عندما ٌكون من المرجح تدفق المنافع
اإلقتصادٌة المستقبلٌة المرتبطة بالبند إلى المجموعة ومن الممكن قٌاس تكلفة البند بشكل موثوق بهٌ .تم التوقف عن إثبات القٌمة الدفترٌة ألي بند تم
المحاسبة عنه كؤصل مستقل عندما ٌتم إستبدالهٌ .تم تحمٌل جمٌع تكالٌف اإلصالح والصٌانة األُخر على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل فترة
التقرٌر التى حدثت فٌهاُ .تحمَّل مصارٌف الصٌانة واإلصالحات اإلعتٌادٌة والتً ال تزٌد من العمر اإلنتاجً المقدر لألصل أو التى التزٌد من مخرجات
اإلنتاج ،على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
ٌتم مراجعة القٌم المتبقٌة والعمر اإلنتاجً المقدر لألصول وتتم التسوٌة عند الضرورة فً نهاٌة كل فترة تقرٌر.
تخفض القٌمة الدفترٌة لألصل مباشرة إلى القٌمة القابلة لإلسترداد فً حالة زٌادة قٌمته الدفترٌة عن القٌمة القابلة لإلسترداد له.
تحدد مكاسب وخسابر اإلستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القٌم الدفترٌة وتدرج فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم
تقٌد مصارٌف اإلستكشاف والتقٌٌم كمصارٌف خالل السنة التى حدثت فٌها.
تتعلق مصارٌف اإلستكشاف بالتكالٌف المتكبدة فً البحث األولً عن إحتٌاطً المعادن ذات الجدو المحتملة إقتصادٌا أو فً عملٌة الحصول على مزٌد
من المعلومات حول إحتٌاطٌات المعادن الموجودة .تشمل مصارٌف اإلستكشاف عادة على مصارٌف مرتبطة بــ :
الحصول على حقوق اإلستكشاف،

الدراسات الطبوغرافٌة والجٌولوجٌة والجٌوكٌمٌابٌة والجٌوفٌزٌابٌة،

حفر إستكشافً،

حفر الخنادق،

إختبار عٌنات الخام،

األنشطة المرتبطة بتقٌٌم الجدو الفنٌة والجدو اإلقتصادٌة إلستخراج موارد تعدٌنٌة.

الفنٌة واإلقتصادٌة لتطوٌر إحتٌاطٌات المعادن المحددة من خالل أنشطة اإلستكشاف أو

نفقات التقٌٌم تعود إلى التكالٌف المتكبدة لمعرفة الجدو
اإلستحواذ .تشتمل مصارٌف التقٌٌم على تكالٌف:
تحدٌد حجم ودرجة اإلحتٌاطٌات من خالل الحفر للحصول على العٌنات الالزمة ،وعملٌات حفر الخنادق وأخذ العٌنات من منطقة خام تم تصنٌفها

على أنها إما مصادر معدنٌة أو إحتٌاطً مإكد ومحتمل،
تحدٌد األسالٌب المثلى إلستخراج المعادن وطرق معالجتها،

دراسات خاصة باإلستقصاء ،والنقل ومتطلبات البنٌة التحتٌة المتعلقة بكل من اإلنتاج والشحن،

تراخٌص األنشطة،

التقٌٌم اإلقتصادي لتحدٌد ما إذا كان تطوٌر المواد المعدنٌة مجدٌا من الناحٌة اإلقتصادٌة ،وٌشمل ذلك النطاق ودراسات الجدو اإلقتصادٌة

األولٌة والنهابٌة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 2-3ممتلكات تعدٌن وممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)
تقٌد جمٌع تكالٌف اإلستكشاف والتقٌٌم كمصارٌف حتى ٌتم تحدٌد مشروع اإلستكشاف التعدٌنً المحتمل كمشروع تطوٌر إقتصادي محتمل .تعتمد
المعلومات المستخدمة لمعرفة هذا اإلستنتاج على مستو اإلستكشاف باإلضافة إلى درجة الثقة فً الخام الموجودٌ .تم رسملة مصارٌف اإلستكشاف
والتقٌٌم كموجودات ملموسة إذا ما تبٌن لإلدارة بؤنه من الممكن الحصول على منافع إقتصادٌة مستقبلٌة نتٌجة لتلك المصارٌف.
ٌتم رسملة مصارٌف اإلستكشاف والتقٌٌم المتعلقة بزٌادة اإلحتٌاطٌات المعدنٌة والتً جاري تعدٌنها أو تطوٌرها ،بما فً ذلك نفقات تعرٌف وتحدٌد
المعادن الموجودة فً تلك اإلحتٌاطٌات المعدنٌة ،كتكالٌف تطوٌر مناجم وذلك بعد إكتمال التؤكد من الدراسات اإلقتصادٌة والتقٌٌم المعادلة لدراسة
الجدو .
ٌتم رسملة جمٌع مصارٌف اإلستكشاف والتقٌٌم المتكبدة بعد إستنتاج اإلدارة بؤنه من المحتمل تحقق منافع إقتصادٌة كموجودات إستكشاف وتقٌٌم لحٌن
معرفة الجدو الفنٌة واإلقتصادٌة إلستخراج الموارد المعدنٌة .وحال معرفة الجدو الفنٌة واإلقتصادٌة وما إذا سٌكون هناك منافع إقتصادٌة من عدمه،
ٌتم إختبار األصل للتؤكد من وجود إنخفاض فً قٌمته وٌتم إثبات خسارة اإلنخفاض فً القٌمة.
تظهر موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم بالتكلفة التارٌخٌة بعد خصم اإلنخفاض فً القٌمة .الٌتم إستهالك موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم.
وألغراض موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم فقطٌ ،تم إعتبار واحد أو أكثر من الحقابق والظروف التالٌة لتحدٌد إنخفاض فً قٌمة موجودات اإلستكشاف
والتقٌٌم من عدمهٌ .شتمل ذلك على ما ٌلً:
إنتهاء الفترة التً ٌحق فٌها للمنشؤة اإلستكشاف فً منطقة محددة خالل الفترة أو أنها ستنتهً فً المستقبل القرٌب ومن غٌر المتوقع أن ٌتم

تجدٌدها،
لم ٌتم وضع النفقات األساسٌة لمزٌد من إستكشاف وتقٌٌم الموارد المعدنٌة فً المنطقة المحددة ضمن الموازنة ولم ٌتم التخطٌط لها،

عملٌات إستكشاف وتقٌٌم الموارد المعدنٌة فً المنطقة المحددة لم تإدي إلى إكتشاف كمٌات ذات جدو تجارٌة من الموارد المعدنٌة وقررت

المنشؤة إٌقاف هذه األنشطة فً المنطقة المحددة،
توجد بٌانات كافٌة تشٌر إلى أنه رغم إحتمالٌة مواصلة التطوٌر فً المنطقة المحددة ،إال إنه من غٌر المحتمل إسترداد القٌمة الدفترٌة ألصل

اإلستكشاف والتقٌٌم بالكامل من التطوٌر الناجح أو بواسطة البٌع.
عند تحدٌد إحتمالٌة وجود إنخفاض فً قٌمة أصل موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم ،فإن المنشؤة تقوم بإجراء إختبار اإلنخفاض وعكس اإلنخفاض فً القٌمة
على موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم كما هو محدد فً اإلٌضاح ٌٗ .ٔٓ-تم تحوٌل موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم إلى "منجم تحت اإلنشاء" بناءا على
اإلطار الفنً النهابً وعندما ٌتم إستالم رخصة التعدٌن والجدوي التجارٌة فً حالة أن المنافع اإلقتصادٌة سٌتم تحققها ونٌة اإلدارة فً تطوٌر وتنفٌذ
المنجم.
ٌتم إعادة تصنٌف "منجم تحت اإلنشاء" المرسمل إلى "مناجم عاملة" عند اكتمال مرحلة التشغٌل التجرٌبً بنجاح وإعالن مرحلة اإلنتاج التجاري.
تصنف التدفقات النقدٌة العابدة إلى موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم المرسملة كؤنشطة إستثمارٌة فً قابمة التدفقات النقدٌة الموحدة.
أُصل نشاط اإلزالة ومصروف نشاط اإلزالة
تتكبد معادن تكالٌف إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة (إزالة شوابب) خالل مراحل التطوٌر واإلنتاج لعملٌاتها التعدٌنٌة فً مناجمها المفتوحة.
ٌتم رسملة تكالٌف إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة المتكبدة خالل مرحلة التطوٌر للمناجم المفتوحة من أجل الوصول إلى اإلحتٌاطً الخام المستهدف
قبل بدء اإلنتاج التجاري .تطفؤ هذه التكالٌف على مد العمر المتبقً من اإلحتٌاطً الخام (والذي تم تحسٌن الوصول الٌه) بإستخدام طرٌقة وحدة اإلنتاج
على اإلحتٌاطٌات المإكدة والمحتملة القابلة لإلسترداد إقتصادٌا.
تإدي عادة أنشطة إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة خالل مرحلة اإلنتاج إلى نوعٌن من المنافع حسب التالً:
إنتاج المخزون أو

تحسٌن الوصول إلى مكون اإلحتٌاطً الخام لتعدٌنه فً المستقبل.

عند تحقق المنافع على شكل مخزون تم إنتاجه فً الفترة محل الفحص ،فإن تكالٌف إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة فً مرحلة اإلنتاج ٌتم المحاسبة
عنها كجزء من تكالٌف إنتاج ذلك المخزون.
عند تحقق المنافع على شكل تحسٌن الوصول إلى مكون اإلحتٌاطً الخام لتعدٌنه فً المستقبل ٌتم اإلعتراف بالتكلفة كموجودات غٌر متداولة تعرف بـ "
أُصل نشاط اإلزالة" عند تحقق كافة الشروط التالٌة:
من المحتمل تحقق منافع إقتصادٌة مستقبلٌة مصاحبة لنشاط اإلزالة،

ٌمكن تحدٌد مكون الخام الذي تم تحسٌن الوصول إلٌه،

ٌمكن قٌاس التكالٌف المتعلقة بنشاط اإلزالة المرتبط بتحسٌن الوصول إلى الخام بشكل موثوق.

عند عدم تحقق هذه الشروط فإنه ٌتم تحمٌل تكالٌف اإلزالة اإلنتاجٌة على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة كتكالٌف إنتاج للمخزون عند حدوثها.
ٌتم قٌاس أصل نشاط إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة مبدبٌا بالتكلفة المرتبطة مباشرة بعملٌات تعدٌنٌة تإدي إلى وصول أفضل لمكون محدد من الخام
إضافة إلى تخصٌص تكالٌف إضافٌة مباشرة .عملٌات التشغٌل العرضٌة والتى تحدث خالل نفس وقت نشاط إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة فً مرحلة
اإلنتاج والتً تعتبر غٌر ضرورٌة إلستمرار نشاط إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة فً مرحلة اإلنتاج كما هو مخطط له التعتبر جزء من تكلفة أصل
نشاط إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 2-3ممتلكات تعدٌن وممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)
ٌتم المحاسبة عن األصل الناشا عن نشاط إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة (أصل نشاط اإلزالة) كإضافة إلى أو تحسٌن لموجودات المنجم القابمة
كموجودات ملموسة (حسب طبٌعة األصل القابم) كجزء من ممتلكات تعدٌن فً قابمة المركز المالً الموحدةٌ .شكل ذلك جزءا من إجمالً اإلستثمار فً
الوحدة  /الوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة والتً ٌتم مراجعتها إلختبار اإلنخفاض فً القٌمة عندما تشٌر األحداث أو التغٌرات فً الظروف إلى أن القٌمة
الدفترٌة قد تكون غٌر مستردة.
ٌتم إستهالك أصل نشاط اإلزالة الحقا بإستخدام طرٌقة وحدة اإلنتاج على عمر ُمكوّ ن الخام الذي تم تحدٌده وأصبح ٌمكن الوصول إلٌه كنتٌجة لنشاط
اإلزالة .تستخدم اإلحتٌاطٌات المإكدة والمحتملة القابلة لإلسترداد إقتصادٌا فً تحدٌد العمر التقدٌري لمُكوّ ن الخام الذي تم تحدٌده .أصل نشاط اإلزالة
ُ
ٌظهر بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وأي خسابر إنخفاض فً القٌمة.
 2-3مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ
ترسمل الموجودات التً ما زالت فً مرحلة اإلنشاء أو التطوٌر فً حساب مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذٌ .حوّ ل المنجم الذي تحت اإلنشاء أو األصل الذي
تحت اإلنشاء أو التطوٌر إلى الفبة المناسبة من ممتلكات التعدٌن أو الممتلكات والمصانع والمعدات أو الموجودات غٌر الملموسة (ٌعتمد على طبٌعة
المشروع) عندما ٌكون األصل فً الموقع و  /أو الظرف الالزم لجعله قادرا على العمل بالشكل الذي تنوٌه اإلدارة.
تكلفة بند مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌد تتكون من سعر الشراء وتكالٌف اإلنشاء  /التطوٌر وأٌة تكالٌف تنسب بشكل مباشر إلنشاء األصل أو اإلستحواذ
علٌه من قبل اإلدارة .تتم رسملة التكالٌف المصاحبة للتشغٌل التجرٌبً لألصل (قبل أن تصبح جاهزة لإلستخدام) بالصافً بعد خصم متحصالت بٌع أي
إنتاج خالل فترة التشغٌل التجرٌبً.
ٌتم رسملة تكالٌف التموٌل المتعلقة بالموجودات المإهلة كجزء من تكلفة الموجودات المإهلة حتى بدء اإلنتاج التجاري.
ٌتم قٌاس المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ بالتكلفة بعد خصم أي إنخفاض فً القٌمة تم إثباته.
الٌتم إستهالك المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ.
ٌبدأ اإلستهالك عندما تكون األصول قادرة على العمل بالشكل الذي تنوٌه اإلدارة بعد تحوٌلها إلى الفبة المناسبة من األصول.
 7-3الموجودات غٌر الملموسة
الموجودات غٌر الملموسة المقتناة بشكل منفصل تسجل بشكل مبدبً وتقاس بالتكلفة .بعد التسجٌل المبدبً ،تقاس األصول غٌر الملموسة بالتكلفة بعد
خصم مخصص اإلطفاء وخسابر اإلنخفاض فً القٌمة المتراكم حٌثما أمكن.
الترسمل الموجودات غٌر الملموسة المتولدة داخلٌا بإستثناء تكالٌف التطوٌر المرسملة .بدال من ذلكٌ ،تم تحمٌل النفقات ذات الصلة على قابمة الربح أو
الخسارة الموحدة فً الفترة التى حدث فٌها المصروف.
ٌتم تقدٌر األعمار المستفاد منها للموجودات غٌر الملموسة كعمر محدد أو عمر غٌر محدد.
ٌتم إطفاء الموجودات غٌر الملموسة ذات العمر المحدد على فترة األعمار اإلنتاجٌة الخاصة بها بإستخدم طرٌقة القسط الثابت وٌتم تقٌٌمها لخسارة
اإلنخفاض فً القٌمة عندما ٌكون هناك مإشر أن الموجودات غٌر الملموسة قد إنخفضت قٌمتهاٌ .تم مراجعة طرق اإلطفاء والقٌم المتبقٌة واألعمار
اإلنتاجٌة المقدرة سنوٌا على األقلٌ .تم تحمٌل مصروف اإلطفاء الخاص بالموجودات غٌر الملموسة ذات العمر المحدد على قابمة الربح أو الخسارة
الموحدة بإستخدام تصنٌف للمصروف متناسق مع وظٌفة الموجودات غٌر الملموسة .تقوم المجموعة بإطفاء الموجودات غٌر الملموسة ذات العمر
اإلنتاجً المحدد بإستخدام طرٌقة القسط الثابت على مد السنوات التالٌة:
عدد السنوات

فئات الموجودات غٌر الملموسة


بنٌة تحتٌة (الحق التعاقدي فً إستخدام)

ٖ٘



البرامج المطورة داخلٌا ()ERP System

ٗٔٓ-



التطوٌر التقنً

٘1-



البرامج والتراخٌص (متعلقة بمناجم)

على مد عمر المنجم بإستخدام طرٌقة القسط الثابت

تقوم المجموعة بإختبار الموجودات غٌر الملموسة ذات العمر اإلنتاجً غٌر المحدد لإلنخفاض فً القٌمة عن طرٌق مقارنة قٌمتها القابلة لإلسترداد مع
قٌمتها الدفترٌة إما سنوٌا أو عندما ٌكون هناك مإشر أن الموجودات غٌر الملموسة قد إنخفضت قٌمتها.
تقاس المكاسب أوالخسابر الناتجة من إلغاء إثبات الموجودات غٌر الملموسة كفرق بٌن صافً متحصالت من إستبعاد األصل والقٌمة الدفترٌة لألصل
وٌتم اإلعتراف بها فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة عند ما ٌتم إلغاء إثبات األصل.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 31-3اإلنخفاض فً القٌمة لممتلكات التعدٌن والممتلكات والمصانع والمعدات والمشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ والموجودات غٌر الملموسة
تقوم المجموعة بمراجعة القٌم الدفترٌة لِممتلكات التعدٌن والممتلكات والمصانع والمعدات والمشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ والموجودات غٌر الملموسة
بتارٌخ كل تقرٌر مالً لتحدٌد فٌما إذا كان هناك أي مإشر على أن هذه الموجودات قد إنخفضت قٌمتها .فً حال وجود هذا المإشر ،فإنه ٌتم تقدٌر قٌمة
األصل القابلة لإلسترداد من أجل تحدٌد حجم اإلنخفاض فً القٌمة .عندما ٌكون األصل غٌر مولد لنقد مستقل عن األصول األخر  ،فإن المجموعة تقوم
بتقدٌر المبلغ القابل لإلسترداد لكل وحدة مولدة للنقد العابد لها األصلٌ .تم سنوٌا أو عندما ٌكون هناك مإشر على أن األصل قد إنخفضت قٌمته إجراء
إختبار إنخفاض فً قٌمة األصل غٌر الملموس ذو العمر غٌر المحدد.
القٌمة القابلة لإلسترداد هً القٌمة األعلى للقٌمة العادلة مطروحا منها تكالٌف إستبعاد األصل أو قٌمة إستخدامهٌ .تم تقدٌر القٌمة فً اإلستخدام بخصم
التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة إلى قٌمتها الحالٌة بإستخدام معدل خصم ٌعكس التقٌٌم السوقً الحالً للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر العابدة لذلك
األصل والتً لم ٌتم تعدٌل تقدٌرات التدفقات النقدٌة المستقبلة لها.
ٌتم تخفٌض القٌمة الدفترٌة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى القٌمة القابلة لإلسترداد عندما ٌكون المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد
قد تم تقدٌره لٌكون أقل من القٌمة الدفترٌةٌ .تم تسجٌل خسارة إنخفاض فً القٌمة فً جزء التشغٌل من قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد (فٌما عدا مكون الشهرة) والتً تم تسجٌل خسارة إنخفاض فً قٌمتها مسبقاٌ ،مكن عكس خسارة اإلنخفاض فً
القٌمة الموزعة فقط إذا كان هناك تغٌٌر فً التقدٌرات المستخدمة فً تحدٌد القٌمة القابلة لإلسترداد للموجودات أو الوحدات المولدة للنقد منذ تم اإلعتراف
بخسارة اإلنخفاض فً القٌمة األخٌرة.
عندما تنتفً خسارة اإلنخفاض فً القٌمة فً فترة تالٌة فإنه ٌتم زٌادة القٌمة الدفترٌة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى القٌمة التقدٌرٌة المعدلة للمبالغ
القابلة لإلسترداد والٌجب أن ٌنتج عن هذه الزٌادة قٌمة دفترٌة معدلة تزٌد عن ما كان ٌنبغً أن تكون علٌه القٌمة الدفترٌة لو لم ٌتم إثبات اإلنخفاض فً
األصل أو الوحدة المولدة للنقدٌ .تم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض فً القٌمة فً جزء التشغٌل من قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 33-3المخزون
منتجات تامة الصنع
ٌتم قٌاس المنتجات تامة الصنع القابلة للبٌع على أساس تكلفة وحدة اإلنتاج للفترة أو صافً القٌمة الممكن تحققٌها ،أٌهما أقلٌ .تم تحدٌد تكلفة وحدة اإلنتاج
بقسمة إجمالً تكلفة اإلنتاج على مخرجات اإلنتاج القابلة للبٌع.
ٌتم تحدٌد التكلفة المخصصة للمخزون القابل للبٌع المتاح فً تارٌخ التقرٌر ،الناتجة عن عملٌة التحوٌل ،عن طرٌق تكلفة وحدة اإلنتاج وتتضمن ما ٌلً:
تكلفة العمالة والمواد ومصارٌف المقاولٌن والتً تتعلق مباشرة بإستخراج ومعالجة الخام،

إستهالك ممتلكات التعدٌن وإٌجار الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة فً إستخراج ومعالجة الخام وإطفاء أي موجودات لنشاط اإلزالة،

مصروفات إنتاج أُخر مباشرة،

تحمل اإلٌرادات المحققة من بٌع المنتجات المصاحبة كدابن على تكالٌف اإلنتاج.

صافً القٌمة الممكن تحققٌها هً سعر البٌع المقدر فً السٌاق العادي لألعمال ناقصا تكالٌف اإلتمام ومصروفات البٌع.
ٌتم تقٌٌم المنتجات المصاحبة على أساس صافً القٌمة الممكن تحقٌقها ،وذلك بالرجوع إلى السعر الفوري للسلع بتارٌخ التقرٌر.
منتجات قٌد التشغٌل
تحدد تكلفة المنتجات قٌد التشغٌل بإستخدام طرٌقة تكلفة وحدة اإلنتاج للفترة على أساس نسبة اإلنجاز فً المرحلة المعنٌة وتشمل المحتوٌات القابلة
لإلسترداد المقدرة:
تكلفة العمالة والمواد ومصارٌف المقاولٌن والتً تتعلق مباشرة بإستخراج ومعالجة الخام ،باإلضافة إلى أنشطة اإلنتاج،

إستهالك ممتلكات التعدٌن وإٌجار الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة فً إستخراج ومعالجة الخام وتكلفة إطفاء أي موجودات إزالة

مإجلة،
مصروفات إنتاج أُخر مباشرة.

صافً القٌمة الممكن تحققٌها هً سعر البٌع المقدر فً السٌاق العادي لألعمال بإستخدام نفس نسبة اإلنجاز فً المرحلة المعنٌة والمحتوٌات القابلة
لإلسترداد المقدرة ناقصا أي مصروفات بٌعٌة.
الخام المتراكم
ٌمثل الخام المتراكم الخام الذي تم إستخراجه من المنجم وأعتبر ذو منافع إقتصادٌة مستقبلٌة باألسعار الحالٌة ومتاح لمزٌد من المعالجة .إذا لم ٌكن من
المتوقع معالجة الخام المتركم خالل ٕٔ شهرا بعد تارٌخ التقرٌرٌ ،تم إدراجها ضمن الموجودات غٌر المتداولةٌ .تم تحدٌد تكلفة الخام المتراكم بإستخدم
طرٌقة متوسط التكلفة المرجحٌ .حمل الخام كمصروف مباشرة فً حالة إعتباره غٌر مج ٍد إقتصادٌا.
فً حالة وجود درجة كبٌرة من عدم التؤكد متى سٌتم معالجة الخام المتراكم ٌتم إعتبار التكلفه مصروف عند حدوثها .وفً حالة التؤكد من أن المعالجة
المستقبلٌة للخام ٌمكن توقعها بشكل مإكد بسبب تجاوزه درجة التركٌز المحددة للمنجم و مج ٍد إقتصادٌاٌ ،تم تقوٌمه على أساس تكلفة اإلنتاج أو صافً
القٌمة الممكن تحققٌها ،أٌهما أقل .تقٌم الكمٌات ودرجات الخام المتراكم والمنتجات قٌد التشغٌل بشكل أساسً عن طرٌق دراسة وتحلٌل المعادن.
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 33-3المخزون (تتمة)
قطع الغٌار والمواد القابلة لإلستهالك
ٌتم تقٌٌم مخزون قطع الغٌار والمواد القابلة لإلستهالك بالتكلفة أو صافً القٌمة الممكن تحققٌها ،أٌهما أقلٌ .تم تحدٌد التكلفة على أساس متوسط التكلفة
المرجحٌ .تم تقدٌر مخصص المواد المتقادمة وبطٌبة الحركة ،إذا وجد ،فً تارٌخ كل تقرٌر.
صافً القٌمة القابلة للتحقق هً سعر البٌع المقدر ناقصا مصروفات البٌع.
المواد الخام
تقٌم المواد الخام على أساس التكلفة أو صافً القٌمة الممكن تحققٌها ،أٌهما أقلٌ .تم تحدٌد التكلفة بإستخدام متوسط التكلفة المرجح.
تمثل صافً القٌمة الممكن تحققٌها سعر البٌع المقدر مطروحا منه مصارٌف البٌع.
 38-3ذمم مدٌنة تجارٌة وأخرى
الذمم المدٌنة التجارٌة
ٌتم قٌد الذمم المدٌنة التجارٌة بسعر المعاملة المتعلقة بإلتزام األداء ناقصا مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها.
تقوم المجموعة بتقٌٌم مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها على أساس تطلعً بإستخدام منهجٌة خسابر اإلبتمان المتوقعة على مد عمر الموجودات.
ٌحمّل مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة وٌفصح عنها تحت المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة.
ٌتم شطب الذمة المدٌنة التجارٌة عندما تكون غٌر قابلة للتحصٌل خصما َ من مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
عندما تتسبب أحداث الحقة فً إنخفاض مبلغ مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها فإنه ٌتم عكس ذلك اإلنخفاض فً مخصص الدٌون المشكوك فً
تحصٌلها من خالل قابمة الربح أو الخسارة الموحدة وفقا لمنطق معاٌٌر التدرج المحدد فً سٌاسة المجموعة.
مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفٌن
قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بإنشاء برنامج تملك المنازل للموظفٌن والذي ٌتٌح للموظفٌن المإهلٌن فرصة شراء الوحدات السكنٌة التً شٌدتها
الشركة من خالل سلسلة من الدفعات خالل عدد معٌن من السنواتٌ .تم نقل ملكٌة الوحدة السكنٌة إلى الموظف عند إتمام كامل الدفعات (إٌضاح ٗ.)ٕٓ-
بموجب برنامج تملك المنازلٌ ،تم تصنٌف الوحدات السكنٌة ضمن الموجودات غٌر المتداولة األخر كمستحقات برنامج تملك المنازل للموظفٌن طوٌلة
األجل وذلك عند توقٌع عقد البٌع مع الموظفٌن المإهلٌنٌ .تم إعادة األقساط الشهرٌة المدفوعة من قبل الموظف تجاه الوحدة السكنٌة إلى الموظف فً حالة
توقف الموظف عن العمل فً حدود المبالغ المدفوعة باإلضافة إلى بدل السكن الشهري وٌتم إعادة المنزل إلى المجموعة.
 31-3ودائع ألجل
تشمل ودابع ألجل إٌداعات لد البنوك وإستثمارات أخر قصٌرة األجل عالٌة السٌولة والتً تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من
تارٌخ إقتنابهاٌ .تم إٌداع الودابع ألجل لد مإسسات مالٌة ذات تصنٌف إستثماري ،والتً تعتبر ذات مخاطر إبتمانٌة منخفضة ،وبالتالً ٌتم اإلعتراف
بمخصص بمبلغ ٌعادل الخسابر اإلبتمانٌة المتوقعة على مد ٕٔ شهرا مالم ٌكن هناك دلٌل على زٌادة كبٌرة فً مخاطر اإلبتمان للطرف المقابل.
 33-3النقد ومعادالت النقد
ٌمثل النقد ومعادالت النقد النقد فً الصندوق ولد البنوك وودابع ألجل والتً تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ إقتنابها وقابلة للتحوٌل إلى مبالغ
نقدٌة محددة وتخضع لمخاطر تغٌرات ضبٌلة فً القٌمة.
ٌتم إستبعاد النقد ومعادالت النقد المقٌدة غٌر المتاحة لإلستخدام من قبل المجموعة من النقد ومعادالت النقد لغرض إعداد قابمة التدفقات النقدٌة الموحدة.
ٌتعلق النقد ومعادالت النقد المقٌدة ببرنامج خطة إدخار الموظفٌن حسب اإلٌضاحٌن ٗ ٕٓ-و ٖٓ.
 30-3األدوات المالٌة المشتقة والموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة
تقوم المجموعة بإثبات أصل مالً أو إلتزام مالً فً قابمة المركز المالً الموحدة عندما ،وفقط عندما ،تصبح المجموعة طرفا فً األحكام التعاقدٌة
لألداة .تقوم المجموعة بإثبات كافة حقوقها وإلتزاماتها التعاقدٌة بموجب المشتقات فً قابمة المركز المالً الموحدة كموجودات أو مطلوبات.
األدوات المالٌة المشتقة
تستخدم المجموعة األدوات المالٌة المشتقة إلدارة بعض التعرضات لمخاطر السوق .التقوم المجموعة بإستخدام األدوات المالٌة المشتقة ألغراض
المضاربة ،إال أن المجموعة قد تختار عدم تصنٌف بعض المشتقات كؤدوات تحوط لألغراض المحاسبٌة.
ٌخضع إستخدام األدوات المالٌة المشتقة لقٌود وٌتم بإنتظام مراقبة األوضاع ورفع تقارٌر لإلدارة العلٌا بهذا الخصوص.
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 30-3األدوات المالٌة المشتقة والموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة (تتمة)
عقود مبادلة أسعار الفائدة
تستخدم المجموعة عقود مبادلة أسعار الفابدة إلدارة تعرضها لحركة أسعار الفابدة على قروضها طوٌلة األجل (إٌضاح .)ٕ-ٔ-ٗ8
فٌما ٌتعلق بالموجودات المالٌة ،تتمثل سٌاسة المجموعة فً إستثمار النقد الحر بؤسعار فابدة عابمة والحفاظ على اإلحتٌاطً النقدي على شكل ودابع ألجل
(أقل من سنة) وذلك من أجل الحفاظ على السٌولة.
المطلوبات المالٌة األخر (بإستثناء القروض طوٌلة األجل واإللتزامات بموجب عقود اإلٌجار التموٌلً) تعتبر أساسا بدون فوابد.
عقود الصرف اآلجل
تتمثل مخاطر صرف العمالت األجنبٌة فً تقلب القٌمة القٌمة العادلة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التغٌرات فً أسعار صرف العمالت
األجنبٌة .سعر صرف اللاير السعودي مثبت عند ٘ ٖ61لكل دوالر أمرٌكً ولذلك المجموعة لٌست معرضة لمخاطر األدوات المالٌة المقومة بالدوالر
األمرٌكً (إٌضاح .)ٔ-ٔ-ٗ8
تتم معامالت المجموعة بشكل أساسً باللاير السعودي والدوالر األمرٌكً .كافة عقود مبٌعات السلع تقرٌبا مع عمالء دولٌٌن (إٌضاح  )ٖ-ٙوٌتم
تسعٌرها بالدوالر األمرٌكً وكذلك بالمثل معظم عقود المشترٌات وعقود المصروفات الرأسمالٌة.
التقوم المجموعة بإستخدام عقود الصرف اآلجل.
عقود السلع
تتعرض أرباح المجموعة إلى التغٌرات فً أسعار السلع التً تنتجها (إٌضاح .)ٖ-ٔ-ٗ8
تقوم سٌاسة المجموعة فً الوقت الحالً على بٌع منتجاتها بؤسعار السوق السابدة وعدم التحوط من مخاطر أسعار السلع.
عقود األسعار المؤقتة
ٌتم تسعٌر بعض مبٌعات المجموعة بشكل مإقت ،وهذا ٌعنً أن سعر البٌع النهابً ٌتم تحدٌده عادة بعد ٖٓ إلى ٌٓ ٔ8وما من التسلٌم إلى العمٌل ،بناءا
على السعر السوقً والمنصوص علٌه فً العقد ونتٌجة لذلك تكون عرضة للتغٌرات فً أسعار السلع المستقبلٌة.
فً تارٌخ كل تقرٌر ،بعد البٌع المبدبًٌ ،تم تحدٌد السعر السوقً للذمم المدٌنة التجارٌة والتً تم تسعٌرها بشكل مإقت بإستخدام أسعار السوق المستقبلٌة
ذات الصلة للفترة المنصوص علٌها فً العقدٌ .تم إثبات تسوٌة سعر السوق مباشرة ضمن المبٌعات وفً القٌمة الدفترٌة للذمم المدٌنة التجارٌة القابمة.
الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة
تشمل الموجودات المالٌة األساسٌة للمجموعة ماٌلً:







شركات تحت السٌطرة المشتركة (تم المحاسبة عنها بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة) – (السٌاسة المحاسبٌة رقم ٗ،)ٔ-
إستثمارات أخر فً األوراق المالٌة ،والتً تنوي المجموعة اإلحتفاظ بها إلى تارٌخ اإلستحقاق،
أدوات مالٌة مشتقة،
ذمم مدٌنة تجارٌة وأخر  ،بإستثناء المصارٌف المدفوعة مقدما والزكاة  /ضرٌبة الدخل المستحقة الدفع – (السٌاسة المحاسبٌة رقم ٗ،)ٕٔ-
ودابع ألجل (السٌاسة المحاسبٌة رقم ٗ )ٖٔ-و
النقد ومعادالت النقد (السٌاسة المحاسبٌة رقم ٗ.)ٔٗ-

جمٌعها مستمدة مباشرة من عملٌات المجموعة.
تشمل الموجودات المالٌة األساسٌة للمجموعة ماٌلً:
القروض طوٌلة األجل (السٌاسة المحاسبٌة رقم ٗ،)ٔٙ-

إلتزامات بموجب عقد إٌجار تموٌلً (السٌاسة المحاسبٌة رقم ٗ،)ٔ0-

أدوات مالٌة مشتقة،

مطلوبات مشارٌع وذمم تجارٌة وأخر – بإستثناء اإللتزامات المتعلقة بالزكاة  /ضرٌبة الدخل وإلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن -

(السٌاسة المحاسبٌة رقم ٗ )ٕٔ-و
المصارٌف المستحقة (السٌاسة المحاسبٌة رقم ٗ.)ٕٔ-

ٌتمثل الغرض الربٌسً من المطلوبات المالٌة فً تموٌل عملٌات المجموعة وضمان الدعم للعملٌات.
اإلثبات
ٌتم إثبات الموجودات المالٌة مبدبٌا بالقٌمة العادلة فً تارٌخ التبادل متضمنة تكالٌف المعاملة المرتبطة مباشرة.
ٌتم إثبات الذمم المدٌنة التجارٌة والتً التتضمن مكون تموٌل مهم بناءا على سعر المعاملة.
ٌتم إثبات مشترٌات ومبٌعات الموجودات المالٌة العادٌة بتارٌخ التبادل والذي ٌمثل تارٌخ إلتزام الشركة لشراء أو بٌع األصل.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 30-3األدوات المالٌة المشتقة والموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة (تتمة)
بعد ذلكٌ ،تم قٌد الموجودات المالٌة بالقٌمة العادلة أو بالتكلفة المطفؤة ناقصا اإلنخفاض فً القٌمة.
ٌتم إثبات المطلوبات المالٌة مبدبٌا بالقٌمة العادلة للعوض المستلم صافٌة من تكالٌف المعاملة المرتبطة مباشرة ،حسب اإلقتضاء .بعد ذلكٌ ،تم قٌد
المطلوبات المالٌة بالتكلفة المطفؤة.
ٌتم إثبات القروض طوٌلة األجل مبدبٌا بالقٌمة العادلة (والتى تمثل قٌمة المتحصالت المستلمة مخصوما منها تكالٌف المعامالت المإهلة المتكبدة ،إن
وجدت).
بعد اإلثبات المبدبً لها ،تقاس القروض طوٌلة األجل بالتكلفة المطفؤة بإستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعلًٌ .تم إثبات أٌة فروقات بٌن المتحصالت
(صافٌة من تكالٌف ال معامالت) والقٌمة المستردة فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة على مد فترة القروض طوٌلة األجل بإستخدام طرٌقة معدل الفابدة
الفعلً.
التصنٌف
ٌتم تصنٌف الموجودات المالٌة إلى أحد الفبات الثالثة التالٌة بناءا على نموذج أعمال والذي ٌتم فٌه إدارة أصل مالً وخصابص تدفقاته النقدٌة التعاقدٌة:




مقاسة بالتكلفة المطفؤة،
القٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و
القٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

المشتقات المضمنة فً العقود التً ٌكون فٌها المضٌف أصل مالً الٌتم تقسٌمها وٌتم تقٌٌم األداة الهجٌنة ككل للتصنٌف.
تصنف المطلوبات المالٌة وٌتم قٌاسها الحقا بالتكلفة المطفؤة بإستثناء التالً:




المطلوبات المالٌة التً تنشؤ عندما الٌكون تحوٌل أصل مالً مإهال للتوقف عن اإلثبات أو عندما ٌطبق منهج اإلرتباط المستمر،
عقود الضمان المالً والتً ٌتم قٌاسها بالقٌمة األعلى لمبلغ مخصص الخسارة والمبلغ الذي تم إثباته مبدبٌا،
إلتزامات بتقدٌم قرض بمعدل فابدة أقل من سعر الفابدة فً السوق والتً ٌجب قٌاسها بالقٌمة األعلى لمبلغ مخصص الخسارة ،المبلغ الذي تم إثباته
مبدبٌا والعوض المحتمل فً حالة تجمٌع األعمال.

اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة وعدم إمكانٌة تحصٌلها
بتارٌخ كل تقرٌر ،تقوم المجموعة بقٌاس مخصص الخسارة لألصل المالً (بإستخدام نموذج خسارة اإلبتمان المتوقعة) بمبلغ ٌعادل خسابر اإلبتمان
المتوقعة على مد العمر إذا كانت المخاطر اإلبتمانٌة على ذلك األصل المالً قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدبً.
مع ذلك ،إذا لم تكن مخاطر اإلبتمان على ذلك األصل المالً فً تارٌخ التقرٌر قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدبً ،تقوم المجموعة بقٌاس
مخصص الخسارة لألصل المالً بمبلغ ٌعادل الخسابر اإلبتمانٌة المتوقعة على مد ٕٔ شهرا.
ٌتم عكس خسابر اإلنخفاض فً القٌمة للموجودات المالٌة المدرجة بالتكلفة المطفؤة فً الفترات الالحقة فً حالة إنخفاض قٌمة الخسارة وكان هذا
اإلنخفاض ٌرتبط بشكل موضوعً بحدث وقع بعد إثبات اإلنخفاض فً القٌمة.
بغض النظر عن التغٌر فً المخاطر اإلبتمانٌةٌ ،تم حساب مخصص الخسارة للذمم المدٌنة التجارٌة والتً التتضمن مكون تموٌل مهم بمبلغ ٌعادل خسابر
اإلبتمان المتوقعة على مد العمر.
ٌتم إثبات خسابر اإلنخفاض فً القٌمة هذه فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
مقاصة الموجودات المالٌة مع المطلوبات المالٌة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة وٌتم إدراج صافً المبلغ فً القوابم المالٌة الموحدة فً حال كانت المجموعة لدٌها حق قانونً ملزم لمقاصة
المبالغ المعترف بها والنٌة فً التسوٌة إما على أساس الصافً أو تحقٌق األصل واإللتزام فً الوقت ذاته.
إلغاء اإلثبات لألدوات المالٌة
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالٌة فقط عند إنقضاء الحقوق التعاقدٌة للحصول على تدفقات نقدٌة من الموجودات المالٌة ،أو عندما تقوم
بتحوٌل الموجودات المالٌة وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكٌة إلى منشؤة أخر بشكل كامل.
ٌتم إثبات المكاسب أو الخسابر الناتجة عن إلغاء اإلثبات للموجودات المالٌة فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات المطلوبات المالٌة فقط عندما ٌتم سداد أو إلغاء أو إنقضاء اإللتزامات ضمن المطلوبات المالٌةٌ .تم إثبات الفرق بٌن القٌمة
الدفترٌة للمطلوبات المالٌة التً تم إلغاء إثباتها والعوض المدفوع والمستحق ،بما فً ذلك أي موجودات غٌر نقدٌة محولة او مطلوبات محمَلة كمكاسب أو
خسابر فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 30-3األدوات المالٌة المشتقة والموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة (تتمة)
ٌتم إلغاء إثبات القروض طوٌلة األجل من قابمة المركز المالً الموحدة عندما ٌتم سداد أو إلغاء أو إنقضاء اإللتزام المحدد فً العقدٌ .تم اإلعتراف بالفرق
بٌن القٌمة الدفترٌة لمطلوبات مالٌة مسددة أو محوُّ لة إلى طرف آخر وبٌن العوض المدفوع بما فً ذلك أي موجودات غٌر نقدٌة محوُّ لة أو مطلوبات
محمَلة كمكاسب فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة كإٌرادات أخر أو تكالٌف تموٌل.
 30-3القروض طوٌلة األجل
ٌتم إثبات القروض طوٌلة األجل مبدبٌا بقٌمتها العادلة (والتى تمثل قٌمة المتحصالت المستلمة مخصوما منها تكالٌف المعامالت المإهلة المتكبدة ،إن
وجدت) .وبعد اإلثبات المبدبً لها ،تقاس القروض طوٌلة األجل بالتكلفة المطفؤة بإستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعلًٌ .تم إثبات أٌة فروقات بٌن
المتحصالت (صافٌة من تكالٌف المعامالت) والقٌمة المستردة فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة على مد فترة القروض طوٌلة األجل بإستخدام طرٌقة
معدل الفابدة الفعلً.
ٌتم إثبات الرسوم المقدمة المدفوعة عند بدء تسهٌالت القروض كتكالٌف معامالت لإلقتراض إلى الحد الذي ٌكون عنده من المحتمل سحب بعض أو كل
التسهٌالت .وفً هذه الحالةٌ ،تم تؤجٌل هذه الرسوم حتى ٌتم سحب التسهٌالتٌ .تم رسملة الرسوم كمصارٌف مدفوعة مقدما مقابل خدمات السٌولة وتطفؤ
على فترة التسهٌل المتعلق بها فً حالة عدم توفر دلٌل أنه من المحتمل أن ٌتم سحب بعض أو كل التسهٌالت.
ٌتم إلغاء إثبات القروض من قابمة المركز المالٌة الموحدة عندما ٌتم سداد أو إلغاء أو إنتهاء مدة اإللتزام المحدد بالعقدٌ .تم اإلعتراف بالفرق بٌن القٌمة
الدفترٌة لمطلوبات مالٌة مسددة أو محوُّ لة إلى طرف آخر وبٌن العوض المدفوع بما فً ذلك أي موجودات غٌر نقدٌة محوُّ لة أو مطلوبات محمَلة فً قابمة
الربح أو الخسارة الموحدة كإٌرادات أخر أو تكالٌف تموٌل.
تص ّنف القروض كمطلوبات متداولة ما لم ٌكن لد المجموعة حق غٌر مشروط بتؤجٌل تسوٌة اإللتزام لمدة ال تقل عن ٕٔ شهرا بعد فترة التقرٌر.
ٌتم رسملة تكالٌف اإلقتراض العامة والمحددة والمنسوبة مباشرة إلى إقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مإهلة خالل الفترة الزمنٌة المطلوبة إلنجاز
وإعداد األصل المإهل لإلستخدام المقصود منه أو بٌعه .الموجودات المإهلة هً أصول تتطلب بالضرورة فترة زمنٌة طوٌلة لتصبح جاهزة لإلستخدام
المقصود منها أو بٌعها .تخصم إٌرادات اإلستثمار المكتسبة من اإلستثمار المإقت لقروض محددة بإنتظار إنفاقها على الموجودات المإهلة من تكالٌف
التموٌل المإهلة للّرسملة.
ٌتم تحمٌل تكالٌف التموٌل األُخر كمصروف على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة التى ٌتم تكبدها فٌها.
 32-3المخصصات
ٌتم إثبات المخصصات عندما ٌكون لد المجموعة:
إلتزام قانونً حالً أو ضمنً نتٌجة لحدث سابق،

من المحتمل أن ٌستدعً األمر تدفق خارجً للموارد من أجل تسوٌة اإللتزام فً المستقبل،

ٌمكن قٌاس مبلغ اإللتزام بشكل موثوق به.

ٌتم خصم المخصصات بإستخدام معدل خصم ماقبل الضرابب الحالً والذي ٌعكس القٌمة الزمنٌة للنقود ،حسب اإلقتضاء ،والمخاطر المصاحبة لإللتزام
وذلك عندما ٌكون تؤثٌر القٌمة الزمنٌة للنقود جوهريٌ .تم إثبات الزٌادة فً المخصص بسبب مرور الوقت عند إستخدام الخصم كجزء من تكلفة التموٌل
فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 32-3مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهٌل موقع وتفكٌك
تنشؤ عادة عن أنشطة التعدٌن واإلستخراج والمعالجة للمجموعة إلتزامات إغالق منجم وإزالة وإعادة التؤهٌل للموقع وتفكٌك مصنع (ٌشار إلٌها مجتمعة
"إلتزامات اإلزالة وإعادة تؤهٌل موقع وتفكٌك")ٌ .مكن أن تشمل اإلزالة وإصالح الموقع:




توقف تشغٌل منشؤة وتفكٌك مصنع ومبانً،
التخلص من أو معالجة النفاٌات،
إعادة تؤهٌل الموقع واألرض.

ٌعتمد حجم العمل المطلوب والتكالٌف المرتبطة به على متطلبات القوانٌن واألنظمة الحالٌة.
ٌتم خصم كامل التكالٌف المقدرة إلى قٌمتها الحالٌة وترسمل كجزء من "منجم تحت اإلنشاء"ٌُ .عتبر اإلستهالك كمصروف على عمر المنجم المقدر
بإستخدام طرٌقة وحدات اإلنتاج عندما ٌتم تحوٌل األصل إلى "ممتلكات تعدٌن".
تشمل التكالٌف المدرجة بالمخصص جمٌع إلتزامات اإلزالة المتوقع حدوثها على عمر المنجم وفً وقت اإلغالق ذات الصلة بؤنشطة التعدٌن المشروع
فٌها فً تارٌخ التقرٌرٌ .تم اإلعتراف بالتكالٌف الناتجة عن الظروف غٌر المتوقعة كالتلوث الناتج من التخلص غٌر المخطط له كمصروف عندما ٌنتج
عن هذا الحدث إلتزام محتمل وإمكانٌة تقدٌرها بشكل ٌعتمد علٌه .وٌعتمد توقٌت التكالٌف الفعلٌة لإلزالة على عدة عوامل منها:
عمر المنجم،

التطورات فً مجال التقنٌة،

شروط رخصة التشغٌل،

البٌبة التً ٌعمل بها المنجم،

التغٌرات فً اإلستدامة االقتصادٌة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 32-3مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهٌل موقع وتفكٌك (تتمة)
إن التعدٌالت على المبالغ المقدرة وتوقٌت التدفقات النقدٌة المستقبلٌه لإلزالة تعتبر من األمور اإلعتٌادٌة الخاضعة لألحكام وللتقدٌرات الجوهرٌة
المستخدمةٌ .تم تسجٌل مثل هذه التعدٌالت كزٌادة فً المطلوبات ٌقابلها زٌادة فً أصل المنجم المتعلق بها .تتلخص العوامل التً تإثر على هذه
التعدٌالت فً اآلتً:
تحدٌث تقدٌر إحتٌاطٌات الخام والموارد المعدنٌة وأعمار المناجم،

التطورات فً مجال التقنٌة،

متطلبات األنظمة والقوانٌن وإستراتٌجٌات إدارة البٌبة،

التغٌرات فً أسس التقدٌرات وتكالٌف األعمال المتوقعة بما فٌها تؤثٌرات التضخم،

التغٌرات فً اإلستدامة االقتصادٌة.

 37-3عقود اإلٌجار
تصنف عقود اإلٌجار كعقود إٌجار تموٌلً إذا ترتب على عقد اإلٌجار تحوٌل جوهري للمنافع والمخاطر المصاحبة للملكٌة إلى المستؤجرٌ .تم رسملة
عقود اإلٌجار التموٌلً من تارٌخ نشؤة عقد اإلٌجار بالقٌمة العادلة للممتلكات المستؤجرة أو القٌمة الحالٌة للحد األدنى لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة أٌهما أقل.
ٌتم توزٌع كل دفعة عقد إٌجار تموٌلً بٌن تسوٌة المبلغ األساسً للمطلوبات وتكلفة التموٌلُ .تعتبر إلتزامات اإلٌجار المقابلة ،بعد خصم تكلفة التموٌل،
من ضمن المطلوبات غٌر المتداولةٌ .تم تحمٌل بند تكلفة التموٌل فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة على مد فترة عقد اإلٌجار للوصول إلى معدل
فابدة ثابت على الرصٌد المتبقً لإللتزام لكل فترة محاسبٌةٌ .حتسب اإلستهالك على األصل المستحوذ علٌه بموجب عقود اإلٌجار التموٌلً على مد
العمر اإلنتاجً المستفاد منه لألصل أو فترة عقد اإلٌجار أٌهما أقل.
تصنف جمٌع اإلٌجارات األخر كعقود إٌجار تشغٌلٌةُ .تحمل الدفعات التً تتم بموجب عقود اإلٌجار التشغٌلٌة على أساس القسط الثابت على قابمة الربح
أو الخسارة الموحدة على فترة عقد اإلٌجار التشغٌلً.
 81-3منافع الموظفٌن
برنامج خطة اإلدخار للموظفٌن
وفقا للمادة رقم ٘ٗٔ من نظام العمل والمادة رقم  1ٙمن اللوابح الداخلٌة للشركة والمعتمدة بالقرار رقم ٕٗٗ بتارٌخ  ٙربٌع الثانً ٕٓٗٔهـ (الموافق
ٌ ٔ0ولٌو  )ٔ000الصادر من معالً وزٌر العمل والشإون اإلجتماعٌة ،تم تقدٌم برنامج خطة اإلدخار لتشجٌع الموظفٌن السعودٌٌن فً المجموعة على
التوفٌر وإستثمار مدخراتهم فً مجاالت أكثر فابدة لهم لتؤمٌن مستقبلهم إلى جانب تحفٌزهم على مواصلة العمل لد المجموعة.
تقتصر المساهمة فً برنامج خطة اإلدخار على الموظفٌن السعودٌٌن فقط كما تعد المساهمة فً البرنامج إختٌارٌةٌ .ساهم الموظف المشارك فً برنامج
اإلدخار بدفع مساهمة شهرٌة بمقدار ٔ ٪كحد أدنى إلى ٘ٔ ٪كحد أقصى من الراتب األساسً الشهري للموظف وبحد أدنى مبلغ ٖٓٓ لاير سعودي فً
الشهر.
تساهم المجموعة بدفع نسبة قدرها ٓٔ ٪سنوٌا للسنة األولى من مساهمة الموظف الشهرٌة وتزداد هذه النسبة بمقدار ٓٔ ٪فً السنة حتى تصل ما نسبته
ٓٓٔ ٪للسنة العاشرة وتواصل المساهمة بنسبة ٓٓٔ ٪من السنة الحادٌة عشرة فصاعدا .حٌث ٌتم إٌداع مساهمة الموظف ومساهمة المجموعة فً
حساب اإلدخار المخصص للموظف .تحمل مساهمة المجموعة شهرٌا على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة .تستحق مساهمة المجموعة الدفع للموظف
بعد إنقضاء السنة العاشرة وذلك عند إنتهاء خدماته أو إستقالته فقط.
اإللتزامات قصٌرة األجل األ ُخرى
ٌتم إثبات ماٌتعلق بخدمة الموظف من المطلوبات الخاصة باألُجور والرواتب شاملة المنافع غٌر النقدٌة والمتوقع تسوٌتها بشكل كامل خالل ٕٔ شهرا بعد
إنتهاء الفترة التى قام خاللها الموظفٌن بتقدٌم خدماتهم ذات الصلة حتى نهاٌة فترة التقرٌر وٌتم قٌاسها بالمبلغ المتوقع دفعه عند تسوٌة اإللتزامٌ .تم عرض
المطلوبات كإلتزامات منفعة موظف متداولة فً قابمة المركز المالٌة الموحدة.
برنامج تملك المنازل للموظفٌن
ٌشتمل البرنامج على ثالث فبات:
مشروع اإلسكان
قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بإنشاء برنامج تملك المنازل للموظفٌن والذي ٌتٌح للموظفٌن المإهلٌن فرصة شراء الوحدات السكنٌة التً شٌدتها
هذه الشركات التابعة من خالل سلسلة من الدفعات خالل عدد معٌن من السنواتٌ .تم نقل ملكٌة الوحدة السكنٌة عند إتمام كامل الدفعات.
بموجب برنامج تملك المنازلٌ ،تم تصنٌف الوحدات السكنٌة ضمن الموجودات غٌر المتداولة األخر كذمم مدٌنة طوٌلة األجل مستحقة من الموظفٌن
وذلك عند توقٌع عقد البٌع مع الموظفٌن المإهلٌنٌ .تم إعادة األقساط الشهرٌة المدفوعة من قبل الموظف تجاه الوحدة السكنٌة إلى الموظف فً حالة توقف
الموظف عن العمل فً حدود المبالغ المدفوعة باإلضافة إلى بدل السكن الشهري وٌتم إعادة المنزل إلى المجموعة.
القرض السكنً
تقدم بعض الشركات ضمن المجموعة قرض بدون فابدة للموظف المإهل لشراء أو بناء منزله مقابل رهن العقار بإسم الشركة كضمانٌ .تم خصم سداد
القرض من راتب الموظف على شكل أقساط شهرٌة.
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 81-3منافع الموظفٌن (تتمة)
تتحمل الشركة تكلفة الفابدة المرتبطة بتموٌل بشراء أو بناء منزل الموظف وفقا لبرنامج تملك المنازل المعتمد ،وٌتم تسجٌلها كمصروف وذلك كجزء من
تكلفة التموٌل.
قرض تأثٌث حسب برنامج تملك المنازل
تقدم بعض الشركات ضمن المجموعة قرض تؤثٌث للموظف المإهل والتً سٌتم شطبها بالتساوي خالل فترة خمس سنوات .فً حالة إستقالة الموظف أو
إنتهاء خدماته ألي سبب قبل إنتهاء الفترة المحددة ،سوف ٌطلب من الموظف دفع الرصٌد المتبقً من قرض التؤثٌث.
إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن
المطلوبات المتعلقة بإلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن المحددة المثبتة فً قابمة المركز المالً الموحدة تمثل القٌمة الحالٌة إللتزام منافع إنتهاء خدمات
الموظفٌن كما فً نهاٌة فترة التقرٌرٌ .تم حساب إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن سنوٌا بواسطة خبراء إكتوارٌٌن مستقلٌن بإستخدام طرٌقة وحدة
اإلبتمان المتوقعة.
حٌث أنه التوجد سوق عمٌقة فً المملكة العربٌة السعودٌة لسندات شركات عالٌة الجودة ،فقد تم إستخدام معدل العابد السوقً على سندات الشركات عالٌة
الجودة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة للوصول إلى القٌمة الحالٌة إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن بخصم التدفقات النقدٌة الخارجة المستقبلٌة
المقدرة.
ٌتم حساب صافً تكلفة التموٌل بإستخدام معدل الخصم على صافً رصٌد إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌنٌ .تم إدراج التكلفة ضمن مصروف منفعة
الموظف فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
ُتسجل مكاسب وخسابر إعادة القٌاس الناتجة من تسوٌات الخبرة والتغٌرات فً اإلفتراضات اإلكتوارٌة فً الفترة التى حدثت فٌها مباشرة فً قابمة الدخل
الشامل اآلخر الموحدةٌ .تم تضمٌنها فً األرباح المبقاة فً قابمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحدة وفً قابمة المركز المالً الموحدة.
التغٌٌرات فً القٌمة الحالٌة إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن الناشا من تعدٌالت أو تقلٌص فً الخطة ٌتم إثباتها مباشرة فً قابمة الربح أو الخسارة
الموحدة كتكالٌف خدمة سابقة.
 83-3مطلوبات المشارٌع واألخرى والمصارٌف المستحقة
ٌتم إثبات اإللتزامات المتعلقة بتكالٌف العقود الخاصة بالمشارٌع الرأسمالٌة (بما فً ذلك الذمم التجارٌة الدابنة) بالمبالغ التى سٌتم دفعها مقابل البضابع
والخدمات المستلمةٌ .تم خصم المبالغ التى تم إثباتها إلى القٌمة الحالٌة لإللتزامات المستقبلٌة بإستخدام معدل إقتراض متزاٌد للمنشؤة المعنٌة ما لم تستحق
فً أقل من سنة واحدة.
ٌتم إثبات اإللتزامات المتعلقة بالذمم الدابنة األخر بالمبالغ المتوقع دفعها مقابل البضابع والخدمات المستلمة.
 88-3الزكاة وضرٌبة الدخل وضرٌبة اإلستقطاع والضرٌبة المؤجلة
الشركات ذات المساهمٌن السعودٌٌن فقط
تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة الهٌبة العامة للزكاة والدخل ("الهٌبة")ٌ .تم تقدٌر مخصص الزكاة المتعلق بالشركة والزكاة المتعلقة بالشركات التابعة
المملوكة لها بالكامل فً نهاٌة كل فترة تقرٌر وٌحمل على قابمة الربح أو الخسارة الموحدةٌ .تم المحاسبة عن المبالغ اإلضافٌة المستحقة ،إن وجدت،
بموجب الربوط النهابٌة عند تحدٌد تلك المبالغ.
الشركات المختلطة ذات المساهمٌن األجانب
تخضع الشركات التابعة ذات المساهمٌن األجانب للزكاة بالنسبة لمساهمٌها السعودٌٌن ولضرٌبة الدخل بالنسبة لمساهمٌها األجانب وفقا ألنظمة الهٌبة
العامة للزكاة والدخلٌ .حمل مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل للشركات المختلطة على قابمة الربح أو الخسارة الموحدةٌ .تم المحاسبة عن المبالغ اإلضافٌة
المستحقة ،إن وجدت ،بموجب الربوط النهابٌة عند تحدٌد تلك المبالغ.
ٌتم إدراج الزكاة وضرٌبة الدخل المتعلقة بمساهمً األقلٌة فً بعض الشركات التابعة ضمن الحصة المتعلقة بهم فً حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة فً
قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
ٌتم إثبات مصروف الضرٌبة والذي ٌشمل مصروف الضرٌبة الحالٌة والضرٌبة المإجلة فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تحتسب الضرٌبة الحالٌة المستحقة على أساس الربح الضرٌبً للسنةٌ .ختلف الربح الضرٌبً عن صافً الربح المدرج فً قابمة الربح أو الخسارة
الموحدة ألنه ٌستثنً بنود دخل أو مصروف خاضع للضرٌبة أو قابل لإلستقطاع فً سنوات الحقة وكذلك ٌستثنً بنود غٌر خاضعة للضرٌبة أو غٌر
قابلة لإلستقطاعٌ .تم إحتساب المطلوبات على المجموعة للضرٌبة الحالٌة بإستخدام معدالت الضرٌبة المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبٌر العمل بها
بتارٌخ التقرٌر.
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 88-3الزكاة وضرٌبة الدخل وضرٌبة اإلستقطاع والضرٌبة المؤجلة (تتمة)
ٌتم إثبات الضرٌبة المإجلة المتعلقة بالفروقات المإقتة بٌن القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرٌر المالً والمبالغ الضرٌبٌة المستخدمة
ألغراض الضراببٌ .تم عادة إثبات مطلوبات الضرٌبة المإجلة لجمٌع الفروقات المإقتة الخاضعة للضرٌبة وٌتم إثبات موجودات الضرٌبة المإجلة
بالقدر الذي ٌحتمل أن تتوفر فٌه أرباحا مستقبلٌة خاضعة للضرٌبة ٌمكن إستخدامها لقاء الفروقات المإقتة القابلة لإلستقطاع .الٌتم إثبات هذه الموجودات
والمطلوبات فً حالة كون الفروقات المإقتة عابد إلى اإلثبات المبدبً لشهرة أو عابد إلى موجودات أو مطلوبات فً عملٌة غٌر مإثرة على الربح
الضرٌبً أو المحاسبً ماعدا فً حالة إندماج الشركات.
ٌتم إثبات مطلوبات الضرٌبة المإجلة المتعلقة بالفروقات المإقتة الخاضعة للضرٌبة والتى تنتج من اإلستثمارات فً الشركات التابعة والترتٌبات المشتركة
والشركات الزمٌلة بإستثناء عندما ٌكون لد المجموعة القدرة على عكس هذه الفروق المإقتة ومن المحتمل أن هذه الفروق المإقتة لن تنعكس فً
المستقبل المنظور.
تتم مراجعة القٌمة الدفترٌة لموجودات الضرٌبة المإجلة فً تارٌخ كل تقرٌر وٌتم تعدٌلها بالقدر الذي الٌحتمل أن ٌكون هناك أرباح مستقبلٌة كافٌة
خاضعة للضرٌبة تسمح بإسترداد األصل أو جزء منه.
ٌتم إحتساب الضرٌبة المإجلة على أساس معدالت الضرٌبة المتوقع تطبٌقها فً الفترة التى ٌتم فٌها تسوٌة المطلوبات أو ٌتحقق األصل بناءا على القوانٌن
المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبٌر العمل بها فً تارٌخ التقرٌرُ .تحمل الضرٌبة المإجلة أو ُترد فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة ما عدا فً حالة
كونها تعود إلى بنود حُملت أو تم ر ُدها مباشرة فً حقوق الملكٌة وتحمَل فً هذه الحالة الضرٌبة المإجلة مباشرة فً حقوق الملكٌة.
تقوم المجموعة بإستقطاع ضرابب على بعض المعامالت مع جهات غٌر مقٌمة فً المملكة العربٌة السعودٌة حسب نظام ضرٌبة الدخل السعودي.
 81-3رسوم اإلمتٌاز
إعتبارا من عام ٕ٘ٓٓ فصاعدا ووفقا للمادة رقم ٔ 1من نظام اإلستثمار التعدٌنً الصادر بالمرسوم الملكً رقم /ٗ1م بتارٌخ ٕٓ شعبان ٕ٘ٗٔهـ
(الموافق ٗ اكتوبر ٕٗٓٓ)ٌ ،تعٌن على المجموعة أن تدفع لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة رسوم إمتٌاز تمثل ٕ٘ ٪من صافً الدخل السنوي لكل
رخصة تعدٌن أو ما ٌعادل ضرٌبة الدخل المقدّرة ،أٌهما أقلٌ .تم خصم الزكاة المستحقة من إجمالً رسوم اإلمتٌاز وٌتم إظهار صافً مبلغ رسوم اإلمتٌاز
كجزء من تكلفة المبٌعات فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة (اإلٌضاحٌن  8و ٗٗ).
ومع ذلكٌ ،كون الحد األدنى لرسوم اإلمتٌاز المستحقة لرخصة التعدٌن الصغٌرة على أساس المبٌعات كالتالً:
المعادن

األساس

التعرٌفة

البوكساٌت منخفض الدرجة

الطن المتري الفعلً المباع

ٓ٘ ٔ6لاير لكل طن متري

الكاولٌن

الطن المتري الفعلً المباع

ٕ٘ ٕ6لاير لكل طن متري

المغنٌسٌا  /المغنٌسٌا الخامدة  /الحرارٌات الغٌر مشكلة

الطن المتري الفعلً المباع

ٓ٘ ٗ6لاير لكل طن متري

الحد األدنى لرسوم اإلمتٌاز المستحقة الدفع ٓٓٓ 0ٓ6لاير سعودي إذا لم ٌتحقق الحد األدنى من القدرة التعدٌنٌةٌ .تم تحمٌل مخصص رسوم اإلمتٌاز إلى
تكلفة المبٌعات فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة وال ٌتم إدراجها فً عملٌة تقٌٌم المخزون.
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 -0التقدٌرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبٌة الهامة
ٌتطلب إعداد القوابم المالٌة الموحدة ،وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً والمعاٌٌر واإلصدارات األخر المعتمدة من الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن
القانونٌٌن كما تم إعتمادها فً المملكة العربٌة السعودٌة ،قٌام إدارة المجموعة بإستخدام تقدٌرات وافتراضات وأحكام تإثر فً المبالغ المفصح عنها
لإلٌرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلٌضاحات المحاسبٌة المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتارٌخ القوابم المالٌة الموحدة.
ٌتم تقٌٌم التقدٌرات واإلفتراضات بصفة مستمرة وتعتمد على خبرة اإلدارة السابقة وعوامل أخر بما فً ذلك توقعات بؤحداث مستقبلٌة ٌعتقد بؤنها معقولة
وفقا للظروف .تقوم المجموعة بإجراء تقدٌرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل .نادرا ما تتساو التقدٌرات المحاسبٌة ،وفقا لتعرٌفها ،مع النتابج الفعلٌة
المتعلقة بها.
 3-0األحكام المحاسبٌة الهامة عند تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة
األحكام الهامة التالٌة لها أثر هام للغاٌة على المبالغ المعترف بها فً القوابم المالٌة الموحدة:
األعمار اإلنتاجٌة المستفاد منها لممتلكات التعدٌن والممتلكات والمصانع والمعدات،

اإلنخفاض فً القٌمة وعكس اإلنخفاض فً القٌمة،

الزكاة وضرٌبة الدخل،

مصروفات اإلستكشاف والتقٌٌم،

تكلفة إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة،

تارٌخ بداٌة اإلنتاج التجاري.

األعمار اإلنتاجٌة المستفاد منها لممتلكات التعدٌن والممتلكات والمصانع والمعدات
ٌتم إستهالك  /إطفاء موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات تعدٌن على أساس وحدات اإلنتاج على إحتٌاطٌات الخام المإكدة والمحتملة والقابلة
لإلسترداد إقتصادٌا من المنجم المعنً ،ماعدا فً حالة أن ٌكون العمر اإلنتاجً المستفاد منه لموجودات المناجم هذه أقصر من عمر المنجم ،وفً هذه
الحالة ٌتم تطبٌق طرٌقة القسط الثابت .وعند تحدٌد عمر المنجم ،قد تتغٌر اإلفتراضات التى أُعتبرت صحٌحة فً وقت التقدٌر عند توفر معلومات جدٌدة.
تتمثل العوامل التً قد تإثر على تقدٌر العمر اإلنتاجً للمنجم فٌما ٌلً:






التغٌرات فً إحتٌاطٌات الخام المإكدة والمحتملة،
درجة إحتٌاطٌات الخام والتً تتفاوت بدرجة كبٌرة من وقت آلخر،
الفروقات بٌن األسعار الحقٌقٌة للسلع وأسعارها المفترضة المستخدمة فً تقدٌر وتصنٌف إحتٌاطٌات الخام،
عوامل تشغٌلٌة غٌر متوقعة فً مواقع التعدٌن،
تغٌرات فً تكالٌف رأسمالٌة وتشغٌلٌة وتعدٌنٌة وتكالٌف معالجة وتكالٌف إعادة تؤهٌل ومعدالت الخصم والتى قد تإثر سلبا على الجدو
اإلقتصادٌة إلحتٌاطٌات الخام.

إن أٌّا من هذه المتغٌرات قد ٌإثر على اإلستهالك المستقبلً لممتلكات التعدٌن وقٌمها الدفترٌة .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجٌة للممتلكات
والمصانع والمعدات غٌر التعدٌنٌة بصورة دورٌة .تتم هذه المراجعة على أساس الوضع الحالً للموجودات والفترة المقدرة والتى ستستمر خاللها هذه
الموجودات فً جلب منافع إقتصادٌة للمجموعة.
ٌتم إستهالك موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات ومصانع ومعدات على أساس القسط الثابت على أعمارها اإلنتاجٌة المستفاد منها.
اإلنخفاض فً القٌمة وعكس اإلنخفاض فً القٌمة
تقوم المجموعة بمراجعة القٌم الدفترٌة للموجودات الملموسة للتؤكد من وجود دلٌل على وقوع إنخفاض فً قٌمة هذه الموجودات أو وجود دلٌل على أن
خسارة اإلنخفاض فً القٌمة المثبتة فً السنوات السابقة لم تعد موجودة أو أنها تكون قد إنخفضت.
الزكاة وضرٌبة الدخل
تخضع الشركة وشركاتها الثالث التابعة المملوكة بالكامل للزكاة ،بٌنما تخضع الشركات التابعة ذات المساهمٌن األجانب للزكاة بالنسبة لمساهمٌها
السعودٌٌن ولضرٌبة الدخل بالنسبة لمساهمٌها األجانب وفقا ألنظمة الهٌبة العامة للزكاة والدخل.
ٌتم تقدٌر مخصص الزكاة وضرٌبة الدخل فً نهاٌة كل فترة تقرٌر وفقا ألنظمة الهٌبة العامة للزكاة والدخل وٌتم تقدٌم إقرارات الزكاة وضرٌبة الدخل
على أساس سنوي إلى الهٌبة العامة للزكاة والدخلٌ .تم المحاسبة عن المبالغ اإلضافٌة المستحقة ،إن وجدت ،بموجب الربوط النهابٌة عند تحدٌد تلك
المبالغ.

41

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 3-0األحكام المحاسبٌة الهامة عند تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة (تتمة)
مصروفات اإلستكشاف والتقٌٌم
ٌتطلب تطبٌق السٌاسة المحاسبٌة للمجموعة الخاصة بمصروفات اإلستكشاف والتقٌٌم أحكام لتحدٌد ما إذا كان هناك منافع إقتصادٌة مستقبلٌة محتملة إما
من اإلستكشاف المستقبلً أو البٌع أو ما إذا كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بتقٌٌم معقول لوجود اإلحتٌاطً.
إضافة إلى إستخدام أحكام لتحدٌد ما إذا كان هناك منافع إقتصادٌة مستقبلٌة محتملة من موجودات المجموعة الخاصة باإلستكشاف والتقٌٌم أو ما إذا كانت
األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بتقٌٌم معقول لوجود اإلحتٌاطٌات فإن المجموعة تقوم بإستخدام مجموعة من التقدٌرات واإلفتراضات.
تكلفة إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة
ٌتطلب إستخدام إفتراضات هامة للتمٌٌز بٌن إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة خالل مرحلتً التطوٌر واإلنتاج وكذلك التمٌٌز بٌن إزالة الطبقة الصخرٌة
أو الترابٌة خالل مرحلة اإلنتاج والمتعلقة بإستخراج المخزون وتلك المتعلقة بإتاحة الوصول إلى مكون اإلحتٌاطً الخام لتعدٌنه فً المستقبل ،مما ٌإدي
إلى تكوٌن أصل أنشطة اإلزالة.
ٌتم تحدٌد المكونات المنفصلة لكتلة الخام لكل عملٌة من عملٌات التعدٌن التشغٌلٌة عندما تحدد المجموعة إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة فً مرحلة
اإلنتاج لكل عملٌة تعدٌن تشغٌلٌة.
المكون القابل للتمٌٌز هو كمٌات محددة من إحتٌاطً الخام التى تم تحسٌن الوصول إلٌها عن طرٌق نشاط اإلزالة .إفتراضات هامة تكون مطلوبة للتعرف
على وتحدٌد هذه المكونات وكذلك لتحدٌد الكمٌات المتوقعة (بالطن) من النفاٌات التى سوف تتم إزالتها والخام الذي سوف ٌتم تعدٌنه لكل من هذه
المكوناتٌ .تم تطبٌق هذه التقٌٌمات لكل عملٌة تعدٌن على حده بناءا على المعلومات المتاحة فً خطة التعدٌن .لذلك خطط التعدٌن وتحدٌد المكونات ٌكون
متغٌر بٌن المناجم لعدة أسباب .تشمل هذه األسباب ،على سبٌل المثال ال الحصر ،نوع السلعة والخصابص الجٌولوجٌة إلحتٌاطً الخام والموقع الجغرافً
و  /أو اإلعتبارات المالٌة.
مطلوب كذلك إفتراض لتحدٌد معٌار إنتاجً مناسب لٌستخدم فً توزٌع تكالٌف اإلزالة اإلنتاجٌة بٌن المخزون وأي أصل  /أصول أنشطة إزالة لكل
مكون .تعتبر المجموعة م عدل الكمٌات المتوقعة (بالطن) من النفاٌات التى سوف تتم إزالتها للكمٌات المتوقعة (بالطن) من الخام الذي سوف ٌتم تعدٌنه
لمكون محدد من إحتٌاطً الخام هو المعٌار اإلنتاجً المناسب.
تارٌخ بداٌة اإلنتا التجاري
ٌتحقق اإلنتاج التجاري عندما تكون الموجودات قادرة على العمل بالطرٌقة المتوقعة من إدارة المنشؤة والتى عادة تتحقق عندما تكون الموجودات ذات
العالقة قادرة على العمل المتواصل حسب النسبة المقترحة لل ّ
طاقة التصمٌمٌة.
ٌكون قرار تحقق اإلنتاج التجاري لألصول العابدة للتعدٌن تقدٌري مبنً على تشاور بٌن المحاسبٌن والمهندسٌن والمختصٌن بالتعدٌنٌ .تم األخذ باإلعتبار
قابمة العوامل غٌر الشاملة التالٌة:
النسبة المقترحة للطاقة التصمٌمٌة للمنجم أو المصنع،

وصول إسترداد المعادن إلى المستو المتوقع أو بشكل قرٌب منه،

تحقق اإلنتاج المستمر و

مستو المصروفات الرأسمالٌة المستقبلٌة التً سٌتم تكبدها.

ٌتم األخذ باإلعتبار عوامل عدة متعلقة بعملٌة التعدٌن  /اإلنتاج (المنجم ،المعمل ،المصفاة ،مصانع المعالجة ،إلى آخره) بطرٌقة مستقلة للتوصل لوقت بدء
اإلنتاج التجاري خصوصا فً حال بدأ أحد جوانب عملٌة اإلنتاج قبل الجوانب األخر ٌ .بدأ اإلستهالك عندما ٌكون المنجم قادرا على اإلنتاج التجاري.
 8-0المصادر الرئٌسٌة لعدم التأكد فً التقدٌرات
تمثل البنود التالٌة المصادر الربٌسٌة لعدم التؤكد فً التقدٌرات والتى تشكل مخاطر جوهرٌة تتسبب فً تعدٌالت هامة على القٌم الدفترٌة للموجودات
والمطلوبات خالل العام المالً التالً:
تقدٌرات الموارد المعدنٌة وإحتٌاطً الخام،

إلتزام إغالق المنجم،

مخصصات قطع الغٌار المتقادمة وبطٌبة الحركة،

اإللتزامات المحتملة.

تقدٌرات الموارد المعدنٌة وإحتٌاطً الخام
تنطوي تقدٌرات وتصنٌفات الموارد المعدنٌة وإحتٌاطً الخام ودرجات التركٌز المرتبطة بها سواء التى ٌتم إستخراجها أو المخصصة لإلنتاج مستقبال
على درجة من عدم التؤكدٌ .جب إعتبار كمٌات درجات تركٌز الموارد المعدنٌة وإحتٌاطً الخام تقدٌرٌة فقط حتى ٌتم إستخراج الموارد المعدنٌة
وإحتٌاطً الخام ومعالجتها بالفعل .عالوة على ذلك ،قد تتغٌر كمٌة الموارد المعدنٌة وإحتٌاطً الخام إعتمادا على عوامل متغٌرة منها أسعار المعادن
وأسعار صرف العمالت.
تم تحدٌد إحتٌاطً الخام المقدر للمجموعة على أساس تقدٌرات أسعار السلع على المد الطوٌل ودرجة تركٌز الخام .إن أي تغٌر جوهري فً كمٌات
اإلحتٌاطٌات أو درجة التركٌز أو نسبة اإلزالة ٌمكن أن ٌإثر على الجدو اإلقتصادٌة للممتلكات .باإلضافة إلى ذلك ،ال توجد ضمانات بؤن إستخالص
الذهب أو أي معادن أخر فً اإلختبارات المعملٌة صغٌرة النطاق ستعطً نفس النتٌجة فً معامل اإلختبارات ذات نطاق أكبر تحت ظروف الموقع أو
أثناء اإلنتاج.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-0المصادر الرئٌسٌة لعدم التأكد فً التقدٌرات (تتمة)
تقدٌرات الموارد المعدنٌة وإحتٌاطً الخام (تتمة)
قد ٌتم تعدٌل التقدٌرات وذلك فً حالة تقلبات أسعار السلع ونتابج الحفر وإختبارات إستخراج المعادن واإلنتاج وتقٌٌم خطط التعدٌن الالحقة لتارٌخ أي
تقدٌر .ومن الممكن أال تكون الكمٌة ودرجة تركٌز إحتٌاطٌات الخام المستخرج والمعالج ومعدل إستخالص المعادن بنفس الصورة المتوقعة حالٌا .كما
ٌمكن أن ٌإدي أي إنخفاض جوهري فً تقدٌرات إحتٌاطٌات الخام أو الموارد المعدنٌة أو قدرة المجموعة على إستخراج هذه المحتوٌات المعدنٌة إلى
تؤثٌر سلبً جوهري على أعمال المجموعة وآفاق مستقبلها ومركزها المالً ونتابج عملٌاتها.
إلتزام إغالق المنجم
تخضع أنشطة التعدٌن واإلستكشاف للمجموعة ألنظمة ولوابح بٌبٌة متعددة .تقوم المجموعة بتقدٌر اإللتزامات البٌبٌة بناءا على فهم اإلدارة للمتطلبات
النظامٌة الحالٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة وشروط إتفاقٌات الترخٌص والتقدٌرات الهندسٌةٌ .جنب مخصص اإلزالة حالما ٌنشؤ اإللتزام .كما أن
التكالٌف المتكبدة فً سنوات مستقبلٌة من الممكن أن تختلف جوهرٌا من المبالغ المخصصة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التغٌرات المستقبلٌة فً األنظمة
واللوابح البٌبٌة وأعمار المناجم المقدرة من الممكن أن توثر على القٌمة الدفترٌة لهذا المخصص.
مخصصات قطع الغٌار المتقادمة وبطٌئة الحركة
تقوم المجموعة أٌضا بتكوٌن مخصص لقطع غٌار متقادمة وبطٌبة الحركة .بلغ مخصص البنود المتقادمة وبطٌبة الحركة  0ٕ6ٙ0ٕ6ٖ18لاير سعودي
كما فً ٖٔ دٌسمبر  ٖٔ( ٕٓٔ8دٌسمبر  ٗٙ6ٙ8ٓ6ٕ8ٙ :ٕٓٔ1لاير سعودي) .هذه التقدٌرات تؤخذ فً اإلعتبار تقلبات األسعار أو التكلفة المتعلقة
مباشرة بؤحداث الحقة لتارٌخ قابمة المركز المالً الموحدة إلى المد الذي تإكده هذه األحداث بؤن الظروف ال تزال قابمة كما فً نهاٌة السنة (إٌضاح
.)ٔ-ٕ1
اإللتزامات المحتملة
ٌتم تسوٌة اإللتزامات المحتملة ،بحسب طبٌعتها ،عند وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلً أو أكثرٌ .تضمن تقدٌر هذه اإللتزامات المتؤصلة ممارسة أحكام
هامة وعمل تقدٌرات لنتابج أحداث مستقبلٌة.
 -0البٌانات القطاعٌة
التقارٌر القطاعٌة
ٌتم التقرٌر عن قطاعات األعمال التشغٌلٌة بطرٌقة تتماشى مع التقارٌر الداخلٌة المقدمة إلى صانع القرار التشغٌلً الربٌسً.
عٌنت المجموعة لجنة (اللجنة اإلدارٌة) لتقٌٌم األداء المالً والمركز المالً للمجموعة ،وإتخاذ القرارات اإلستراتٌجٌة .اللجنة اإلدارٌة تتكون من الربٌس
وكبٌر المدراء التنفٌذٌٌن وكبار موظفً اإلدارة العلٌا.
 3-0قطاع األعمال
إن قطاع األعمال هو مكون من المجموعة :
تعمل فً أنشطة قد تكتسب إٌرادات وتتكبد مصروفات،

تقوم اإلدارة بإستمرار بتحلٌل نتابج عملٌاتها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزٌع الموارد وتقٌٌم األداء،

تتوفر عنها معلومات مالٌة منفصلة.

العملٌات بٌن القطاعات تتم بناءا على شروط تعامل عادل وٌتم إستبعادها خالل التوحٌد .اإلٌرادات من أطراف خارجٌة تقاس بنفس طرٌقة قابمة الربح أو
الخسارة الموحدة.
السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة من قبل المجموعة فً تقارٌر قطاعٌة داخلٌة هً نفس السٌاسات المحاسبٌة فً اإلٌضاح رقم ٗ من القوابم المالٌة
الموحدة.
تتؤلف عملٌات المجموعة من قطاعات األعمال التالٌة:


قطاع أعمال الوحدة اإلستراتٌجٌة للفوسفاتٌ ،تكون من عملٌات تشغٌل متعلقة بالتالً:
 شركة معادن للفوسفات – تعدٌن الفوسفات وإستخالص صخور الفوسفات المر َكز فً حزم الجالمٌد وإستخدام الغاز الطبٌعً والكبرٌتلتصنٌع األسمدة الفوسفاتٌة ومنتجات األمونٌا فً رأس الخٌر.
-

شركة المعادن الصناعٌة – تعدٌن المعادن الصناعٌة فً منجم الكاولٌن والبوكساٌت منخفض الدرجة فً المنطقة الوسطى من منطقة الزبٌرة،
ومنجم المغنزاٌت عالً الدرجة فً منطقة الغزالة ومصنع الفرن المحوري فً المدٌنة المنورة.

-

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات – تطوٌر منجم إلستغالل إحتٌاطً فوسفات الخبراء .أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتارٌخ ٕ دٌسمبر
 ،ٕٓٔ8بإستثناء مصنع األمونٌا والذي أعلن اإلنتاج التجاري له بتارٌخ ٔ ٌناٌر .ٕٓٔ1
42

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 3-0قطاع األعمال (تتمة)
قطاع أعمال الوحدة االستراتٌجٌة للفوسفات (تتمة)

-

قسم الفوسفات والمعادن الصناعٌة فً اإلدارة العامة – ٌتم تحمٌل التكلفة ذات العالقة ومصارٌف اإلستكشاف فً اإلدارة العامة للشركة
على هذا القطاع.

-

شركة معادن للبنٌة التحتٌة – المسإولة عن تطوٌر وإنشاء وتقدٌم الخدمات لمنشآت معادن فً منطقة رأس الخٌر وغٌرها من مواقع التعدٌن
والتصنٌع فً المملكة العربٌة السعودٌة .لذلك ،فقد تم تحمٌل ٖٖ ٪من إٌرادات وتكالٌف وموجودات شركة معادن للبنٌة التحتٌة على هذا
القطاع.



قطاع أعمال الوحدة االستراتٌجٌة لأللومنٌومٌ ،تكون من عملٌات تشغٌل متعلقة بالتالً:
-

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا – تعدٌن البوكساٌت فً منجم البعٌثة ونقله فٌما بعد إلى المصفاة فً رأس الخٌر .تقوم شركة معادن
لأللومنٌوم بمعالجة األلومٌنا التً توفرها شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا .أعلنت المصفاة اإلنتاج التجاري فً ٔ أكتوبر .ٕٓٔٙ

-

شركة معادن لأللومنٌوم – تقوم بإدارة المصهر فً رأس الخٌر وتقوم حالٌا بمعالجة مادة األلومٌنا الخام المشتراة من شركة معادن
للبوكساٌت واأللومٌنا بغرض تصنٌع منتجات األلومنٌوم .أعلنت شركة معادن لأللومنٌوم اإلنتاج التجاري فً ٔ سبتمبر ٕٗٔٓ.

-

شركة معادن للدرفلة – تم اإلنتهاء من إنشاء مصنع الدرفلة وأعلنت الشركة اإلنتاج التجاري فً  0دٌسمبر .ٕٓٔ8

-

مشروع صفائح السٌارات – ٌشتمل على صفابح السٌارات المعالجة وغٌر المعالجة حرارٌا ،وصفابح المبانً واإلنشاءات وصفابح التغلٌف.
المشروع فً مرحلة التطوٌر.

-

قسم األلومنٌوم فً اإلدارة العامة – التكلفة ذات العالقة وإٌرادات المبٌعات الخارجٌة ٌتم تحمٌلها على هذا القطاع.

-

شركة معادن للبنٌة التحتٌة – مسإولة عن تطوٌر وإنشاء وتقدٌم خدمات لمنشآت معادن فً منطقة رأس الخٌر وغٌرها من مواقع التعدٌن
والتصنٌع فً المملكة العربٌة السعودٌة .لذلك ،فقد تم تحمٌل  ٪ٙ1من إٌرادات وتكالٌف وموجودات شركة معادن للبنٌة التحتٌة على هذا
القطاع.



قطاع الوحدة االستراتٌجٌة للمعادن الثمٌنة ومعادن األساسٌ ،تكون من عملٌات تشغٌل متعلقة بالتالً:
 شركة معادن للذهب ومعادن األساس – التً تعمل على تشغٌل خمسة مناجم للذهب وهً مهد الذهب واألمار وبلغة والسوق والدوٌحًومصنع معالجة فً منجم الصخٌبرات والموجودة فً مناطق جغرافٌة مختلفة بالمملكة العربٌة السعودٌة.
-

شركة معادن بارٌك للنحاس – مشروع مشترك ٌقوم بإنتاج مركزات النحاس والمعادن المرتبطة بها والواقعة فً المنطقة الجنوبٌة الشرقٌة
للمدٌنة المنورة .بدأت الشركة اإلنتاج التجاري فً ٔ ٌولٌو .ٕٓٔٙ

-

قسم المعادن الثمٌنة ومعادن األساس فً اإلدارة العامة – تم تحمٌل التكلفة ذات العالقة ومصارٌف اإلستكشاف فً اإلدارة العامة للشركة
على هذا القطاع.



اإلدارة العامة
-

اإلدارة العامة مسإولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما فً ذلك تموٌل الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة التً تنفذ مشارٌع متنوعة تتعلق
بجمٌع مراحل صناعة التعدٌن متضمنة تنمٌة وتطوٌر وتحسٌن صناعة المعادن ومنتجات المعادن ومنتجات المعادن المصاحبة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8 -0البٌانات المالٌة لقطاع األعمال
 1,دَسّبز 41,9
مبٌعات البضابع والخدمات إلى عمالء خارجٌٌن
إجمالً الربح
صافً الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة وضرٌبة الدخل
ناقصا :دخل من ودابع ألجل
إضافة :تكلفة تموٌل
صافً الربح ( /الخسارة) قبل صافً دخل ( /تكلفة) التموٌل والزكاة وضرائب
الدخل
بنود خاصة بالتشغٌل وإعادة قٌاس:
ناقصا :عكس ( /إنخفاض فً قٌمة) الموجودات غٌر المتداولة ،بالصافً
ناقصا :حصة فً صافً ربح مشروع مشترك
إضافة :صافً (مصروفات)  /دخل أخر غٌر تشغٌلٌة
الربح قبل الفوائد والضرائب ذو الصلة
إضافة :إستهالكات وإطفاءات
الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة

إٌضاحات

الفوسفات

األلومنٌوم

المعادن الثمٌنة ومعادن األساس

اإلدارة العامة

المجموع

1 ، 3-6

413441,,,1,32
412131,,11914

31449143,1499
,1,,411,1141,

,1,,4111,12,9
4,2121,1,91

-

,21,,11,3,1,41
31,1,19941434

,12,,142,14,,
)(,194914,9
34,1,3313,,

,31144,1,,3
)(11,141,,1
,11,311,319,4

41212,411,9
3,1,,3194,

)(41,199,1424
)(,,91,2114,2
1,1,3414,9

4131211,21,24
)(,411,241,44
,1,3112111441

,1,,41,491,41

,192412,41,4,

43313991423

)(1,,11,11424

21,4119331422

21311141,
,1,9,124,1,3,
,111914221214
114,11,141,3,

)(43113,141,
)(,41,131,,2
,1,4214291299
,124,13,,1,,1
11,941444144,

,913,,1,34
)(,2113131114
,1,111133
32113441231
22411141,39
,9419,31419

,134419,9
)(11,13141942
4114,412,,
)(49919111143

)(2412911191
)(,2113131114
1114314,1
11,,,1,431943
11,,1141,1214
,1,,111,,111,

,9214,1114,

414142,1214

3,119,11,14

)(13,1,29139,

,192,1,,,1191

11
11
11
21
21

411391,4,1,9,
1219,911311,14
,,91,941,92
,,1,,41,2,
2914,11944191,

,1234199,144,
1,12,41,,,1341
,119111331921
,,,194,1,11
1231,12141,
1,1433143419,2

4134,11931,,9
41,2,1,,,
,1,,,11,9
,31,191441
,11,,13,,1923
21,3113,2114,

,42134,1492
,41,9,1491
2314,31,99
411,414,41114

,1112311241932
44129411311,22
41,,,114,1493
1211,9,1994
,124113441192
,9114,144411,4

1-36
31

4,13421,,,11,4
1414111,,11421

42112112141144
4414321,,,19,,

,111,11,11944
4,1,911,91
,14,414,11111

2411,,,144,

32134412991149
4,1,911,91
4,1112191,1,42

13
14

12
3-1-21
15

صافً الربح ( /الخسارة) العابد إلى مساهمً الشركة األم
ممتلكات تعدٌن
ممتلكات ومصانع ومعدات
مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ
موجودات غٌر ملموسة
إستثمار فً مشروع مشترك
مجموع الموجودات
قروض طوٌلة األجل
إلتزام بموجب عقد إٌجار تموٌلً
مجموع المطلوبات

44

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8 -0البٌانات المالٌة لقطاع األعمال (تتمة)
إٌضاحات
 1,دَسّبز 8132
مبٌعات البضابع والخدمات إلى عمالء خارجٌٌن
إجمالً الربح

الفوسفات
5046102240415
1016101150513

5013105510231
1042101150664

1051301510444
63101330431

-

12011501340111
3013305140614

13101140112
)(304110511
46601110311

)(33101210111
)(303110162
1016105510623

52106410232
5301110511

)(21101210343
)(1101110111
2101140435

13302130111
)(1104160643
1061601150164

1031101110641

13205120151

51201310121

)(24303460111

2041101130312

1102510113
1041101650134
1012101610111
2054501320112

52203540346
4440141
1025503110146
1036202210113
2061105310651

)(11106510424
101110615
41201110121
33101440114
12101320214

4104110115
)(11501410144
2106420141
)(11502140114

52203540346
)(11106510424
6602110532
2015106110156
2014105110115
5011101110111

64103610211

)(11301460141

51101640411

)(25105310131

11401410116

ممتلكات تعدٌن
ممتلكات ومصانع ومعدات
مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ*
موجودات غٌر ملموسة
إستثمار فً مشارٌع مشتركة**
مجموع الموجودات

11
11
11
21
21

4014302410144
15061101330561
21013101610552
1601160116
45016101450111

1042101510553
21061304430136
5025206220114
21602560255
31015105610531

2013401310151
1201410142
1601110113
2105110351
13401560531
4021102130331

13301110243
3101110111
2101110131
5011303150641

1011101330441
44045101320111
26041104610111
34506230461
13401560531
15011601160311

قروض طوٌلة األجل
إلتزام بموجب عقد إٌجار تموٌلً
مجموع المطلوبات

1-36
31

21036101210144
31026504460141

24036101560113
1305120151
21014106410164

1015601120112
4102550136
1061302610341

51106540231

53011501510131
6101410111
61051101160112

صافً الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة وضرٌبة الدخل
ناقصا :دخل من ودابع ألجل
إضافة :تكلفة تموٌل
صافً الربح ( /الخسارة) قبل صافً دخل ( /تكلفة) التموٌل والزكاة وضرائب
الدخل
بنود خاصة بالتشغٌل وإعادة قٌاس:
إضافة :إنخفاض فً قٌمة الموجودات غٌر المتداولة ،بالصافً
ناقصا :حصة فً صافً ربح مشروع مشترك
إضافة :صافً (مصروفات)  /دخل أخر غٌر تشغٌلٌة
الربح قبل الفوائد والضرائب ذو الصلة
إضافة :إستهالكات وإطفاءات
الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة

1 ، 3-6

األلومنٌوم

المعادن الثمٌنة ومعادن األساس

اإلدارة العامة

المجموع

13
14

12
3-1-21
15

صافً الربح ( /الخسارة) العابد إلى مساهمً الشركة األم
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 1-0القطاع الجغرافً
القطاع الجغرافً هو مجموعة من الموجودات أو العملٌات أو المنشآت التً تقوم بؤنشطة تحقق إٌرادات فً بٌبة إقتصادٌة محددة تخضع لمخاطر وعوابد مختلفة عن تلك التً تعمل فً بٌبات إقتصادٌة أخر  .وتقوم المجموعة بعملٌاتها فقط فً المملكة
العربٌة السعودٌة ولذلك تقع جمٌع الموجودات غٌر المتداولة للمجموعة فً المملكة العربٌة السعودٌة.
التوزٌع الجغرافً لإلٌراد المتحقق للمجموعة حسب الوجهة للسنة المنتهٌة كما ٌلً:

إٌضاحات

األلومنٌوم

الفوسفات

المعادن الثمٌنة ومعادن األساس

اإلدارة العامة

المجموع

 1,دَسّبز 41,9
الدولٌة
شبه القارة الهندٌة ،وآسٌا والمحٌط الهادئ
البرازٌل ،سنغافورة ،دول مجلس التعاون الخلٌجً والشرق األوسط وشمال
أفرٌقٌا ،أوروبا وأمرٌكا الالتٌنٌة وأمرٌكا الشمالٌة
سوٌسرا وآخرٌن

2141914411,42

,11,,19,21312

-

-

31,4913391449

9,,13131941
,,214141294

4194219141,4,
,3914941,,3

,1,241311
,1,4913,21,29

-

11,,41,,,1141
11,4,1,1,132,

مجموع فرعً

41294191411,1

21,11121,1394

,1,,4111,12,9

-

,1114413,,1,1,

المحلٌة

21111,119,

,42192,1,14

-

-

9191,911,91

413441,,,1,32

31449143,1499

,1,,4111,12,9

-

,21,,11,3,1,41

المجموع

1 ، 2-6

 1,دَسّبز 8132
الدولٌة
شبه القارة الهندٌة ،وآسٌا والمحٌط الهادئ
البرازٌل ،سنغافورة ،دول مجلس التعاون الخلٌجً والشرق األوسط وشمال
أفرٌقٌا ،أوروبا وأمرٌكا الالتٌنٌة وأمرٌكا الشمالٌة
سوٌسرا وآخرٌن

3011101110222

1013301410112

-

-

4014505210124

11501130511
11101410113

2034503210411
13101110611

301130525
1051101650111

-

3015501210623
3042601140311

مجموع فرعً

5041406430514

4041101610111

1051301510444

-

11042606640156

المحلٌة

4605110111

61206110213

-

-

65102110114

5046102240415

5013105510231

1051301510444

-

12011501340111

المجموع

1 ، 2-6
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 1-0القطاع الجغرافً (تتمة)
التوزٌع الجغرافً لإلٌرادات الخارجٌة للمجموعة عن طرٌق العمالء الرئٌسٌٌن حسب الوجهة للسنة المنتهٌة كما ٌلً:

الفوسفات
 13دٌسمبر 8132
العمٌل رقم ٔ  -سوٌسرا
العمٌل رقم ٕ  -أسبانٌا
العمٌل رقم ٖ – شبه القارة الهندٌة

,,413121111

 13دٌسمبر 8132
العمٌل رقم ٔ  -سوٌسرا
العمٌل رقم ٕ  -أسبانٌا
العمٌل رقم ٖ  -شبه القارة الهندٌة

62304610511

األلومنٌوم
,1,43131119,1
-

1011206110153
-

41

المعادن الثمٌنة ومعادن األساس
,192314,412,4
-

1042102310236
-

اإلدارة العامة
-

-

المجموع
,192314,412,4
,1,43131119,1
,,413121111

1042102310236
1011206110153
62304610511

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 1-0القطاع الجغرافً (تتمة)
إٌراد المجموعة المتحقق حسب المنتج للسنة المنتهٌة كما ٌلً:
إٌضاحات
 13دٌسمبر 8132
أسمدة فوسفات األمونٌا واألمونٌا
بوكساٌت منخفض الدرجة ،المغنٌسٌا الكاوٌة المكلسة ،المغنٌسٌا الخامدة
والحرارٌات الغٌر مشكلة
األلومنٌوم األولً
األلومٌنا
المنتجات المدرفلة المسطحة
الذهب
البنٌة التحتٌة (تقدٌم الخدمات)
المجموع

1 ، 2-6

 13دٌسمبر 8132
أسمدة فوسفات األمونٌا واألمونٌا
بوكساٌت منخفض الدرجة والمغنٌسٌا الكاوٌة المكلسة والمغنٌسٌا الخامدة
األلومنٌوم األولً
األلومٌنا
الذهب
البنٌة التحتٌة (تقدٌم الخدمات)
المجموع

1 ، 2-6

الفوسفات

األلومنٌوم

المعادن الثمٌنة ومعادن األساس

اإلدارة العامة

411,,12,41423

-

-

-

411,,12,41423

,24141,1119
2,,141,

21,3414121,33
31414321,41
,,,1,42199,
,,,1494

,1,,4111,12,9
-

-

,24141,1119
21,3414121,33
31414321,41
,,,1,42199,
,1,,4111,12,9
,1299129,

413441,,,1,32

31449143,1499

,1,,4111,12,9

-

,21,,11,3,1,41

5035101330241
11101110111
2130445

4011105610411
3105610615
4130155

1051301510444
-

-

5035101330241
11101110111
4011105610411
3105610615
1051301510444
6160511

5046102240415

5013105510231

1051301510444

-

12011501340111

جمٌع الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة والمبٌنة فً إإلٌضاحات رقم ٕ و  ٔ-ٙتم تؤسٌسها فً المملكة العربٌة السعودٌة.

41

المجموع

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -2المبٌعات
إٌضاحات
قطاع الفوسفات
أسمدة فوسفات األمونٌا واألمونٌا
 مبٌعات البضابع
 تقدٌم خدمات النقل
المعادن الصناعٌة
 مبٌعات البضابع
 تقدٌم خدمات النقل

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132

41,,41,411414
,94131,111,

5035101330241
-

411,,12,41423

5035101330241

,2111,41,99
419,21141

11101110111
-

,24141,1119

11101110111

مجموع فرعً

4134314,,1,31

5046101210151

قطاع األلومنٌوم
األلومنٌوم األولً
 مبٌعات البضابع
 تقدٌم خدمات النقل

21,4111331,49
4,13,,144,

األلومٌنا
 مبٌعات البضابع

31414321,41

3105610615

المنتجات المدرفلة المسطحة
 مبٌعات البضابع

,,,1,42199,

-

مجموع فرعً

3144,14321114

5013101310116

4011105610411
-

قطاع المعادن الثمٌنة ومعادن األساس
الذهب
 مبٌعات البضابع

,1,,4111,12,9

1051301510444

البنٌة التحتٌة
تقدٌم الخدمات

,1299129,

6160511

المجموع

,21,,11,3,1,41 1-1 ، 4-6 ، 3-6 ، 2-6

 3-2توقٌت اإلعتراف باإلٌرادات
فً وقت معٌن
 مبٌعات البضابع تقدٌم الخدماتمجموع فرعً
على مد فترة معٌنة
 تقدٌم خدمات النقلالمجموع

1

 8-2تحلٌل مبٌعات الذهب
كمٌة الذهب باألونصة – المباع
متوسط السعر المحقق – لألونصة:
بالدوالر األمرٌكً
ما ٌعادله باللاير السعودي
41

12011501340111

,11,321149192,
,1299129,

12011503110611
6160511

,11,33193,1112

12011501340111

4,21,141394

-

,21,,11,3,1,41

12011501340111

2,41994

3330311

,1442
21,2,

10214
40111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -2تكلفة المبٌعات
إٌضاحات
رواتب ومزاٌا الموظفٌن
عقود الخدمات
إصالحات وصٌانة
مواد مستهلكة
مصارٌف غٌر مباشرة
مواد خام ومنافع مستهلكة
بٌع منتجات مصاحبة
خسارة مخزون
شطب قطع غٌار متقادمة وبطٌبة الحركة ومواد مستهلكة
مخصص مخزون مواد متقادمة
رسوم إمتٌاز

ٕ1
3-89
66

مجموع تكالٌف التشغٌل النقدٌة
إستهالك ممتلكات تعدٌن
إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات
إطفاء موجودات غٌر ملموسة

3-39
3-32
3-81

ٔ-8

مجموع التكالٌف التشغٌلٌة
(الزٌادة)  /النقص فً المخزون

89 ، 86

المجموع

للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132
,1,,,113911,,
,3,14241134
,491911139,
,,,1,,11,43
,,11,,,1,,,
1142212,41399
)(,11,,,1199
,11941,41
2411,411,4
,411,,41131

 13دٌسمبر 8132
1012506310511
13402630411
11101640615
13401110156
61401150523
3016406110111
)(1101520114
103110636
401510354
3101260151
1301130114

414311422139,
443192412,2
412,,11431,4,
421,14113,

5011601610415
51502150111
2021101530143
2102140114

,1,,411,91941
)(,411,2,1333

1051101130511
)(36603630145

,114919,,1449

1015204210566

 ,-9حخىىْ ِبُعاث إٌّخجاث اٌّصاحبت عٓ طزَك شزوت ِعادْ ٌٍذهب وِعادْ األساص ِٓ اٌسٍع اٌخاٌُت:
نحاس

491,2,11,,

3401110131

زنك

141,,21134

4102630121

فضة

,123112,3

101110231

,11,,,1199

1101520114

المجموع

2

ِ -7صارَف بُع وحسىَك وحىسَع
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

رواتب ومزاٌا الموظفٌن
عقود الخدمات
مصارٌف نقل ومصارٌف غٌر مباشرة
مواد مستهلكة
رسوم التسوٌق والخصومات
مصارٌف بٌعٌة أخر

 13دٌسمبر 8132
2,1,,914,,
,111,,11,2
42419,91934
13,1,,,
4121,,113,,
4914121114

 13دٌسمبر 8132
4504110511
601110551
11105210121
1140161
21301120211
2106510631

المجموع

3431919144,

53101110415

51

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
ِ -31صارَف عّىُِت وإدارَت
إٌضاحات
رواتب ومزاٌا الموظفٌن
عقود الخدمات
مصارٌف غٌر مباشرة وأخر
مواد مستهلكة
قطع غٌار
إستهالك ممتلكات تعدٌن
إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات
إطفاء موجودات غٌر ملموسة
مخصص خسابر اإلبتمان المتوقعة
ذمم مدٌنة تجارٌة وأخر
ودابع ألجل

ٔ-ٔ1
ٔ-ٔ8
ٕٓٔ-
ٔ-ٕ8
ٔ-ٕ0

المجموع

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

 13دٌسمبر 8132
44913131,4,
,4192,1,13
241,,414,4
,14,113,1
311,,1394
1,41911
12111,13,1
,41,42119,
,12231134
,9311,1
,143,1444

 13دٌسمبر 8132
21101640641
1105420651
6404210411
106210255
5160164
3120131
2601210555
603350151
-

24112,11,49

31101110161

 -33مصارٌف اإلستكشاف والخدمات الفنٌة
إٌضاحات
رواتب ومزاٌا الموظفٌن
عقود الخدمات
مصارٌف غٌر مباشرة وأخر
مواد مستهلكة
قطع غٌار
إستهالك ممتلكات تعدٌن
إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات
إطفاء موجودات غٌر ملموسة

ٔ-ٔ1
ٔ-ٔ8
ٕٓٔ-

المجموع

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

 13دٌسمبر 8132
1,1131124,
2211,11,34
41,4319,9
41,,,1124
1,314,,
,241393
11,9212,,
24,1444

 13دٌسمبر 8132
2105310115
2501120121
301130411
103110351
2660211
1460515
301440351
-

,3121,1,31

6202110213

 -38عكس ( /إنخفاض فً قٌمة) الموجودات غٌر المتداولة ،بالصافً
إٌضاحات
ٔ1
ٔ8
ٔ0
ٕٖٔ-ٕ-

شطب مشارٌع تعدٌن رأسمالٌة قٌد التنفٌذ
شطب مصانع ومعدات
إنخفاض فً قٌمة مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ
عكس ( /إنخفاض فً قٌمة) إستثمار فً مشروع مشترك
المجموع

ٕ-ٙ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

 13دٌسمبر 8132
)(,913,,1,34
)(49119,31111
1231,12141,

 13دٌسمبر 8132
)(4503540346
)(44602510111
)(3101510111

2412911191

)(52203540346

 -31دخً ِٓ ودائع ألجً
إٌضاح
2-6

دخل من ودابع ألجل – مقاسة بالتكلفة المطفؤة

51

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

,411,241,44

1104160643

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -33حىٍفت حّىًَ
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

صندوق اإلستثمارات العامة
مشترٌات باللاير السعودي
تجاري
مشترٌات بالدوالر االمرٌكً
وكالة
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
تسهٌل مرابحة باللاير السعودي
تسهٌل صكوك
تسهٌل إبتمانً متجدد
أخر

24114,31,1,
,,14,41131
,1,1241133,
,,1413191,
1,12441111
4112111249
3431,3,1,,,
,,11,9,12,2
411,341431
141,491,44

35401140516
25103510526
5506510112
5501110115
6501110611
1101110111
31202410125
2401110511
4301550161

مجموع فرعً
إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد
إطفاء تكلفة معاملة على القروض طوٌلة األجل

,12431,9,13,4
,214311111
,,41,,91,9,

1025102160165
21403210433

411323149,
413,,143,
,1,291123
4119,,14,1
1,14,4192,

1101410131
503110241
1104210111
3106250161

1-14 ، 2-6

,1,3112111441

1061601150164

14

,1,3112111441

1061601150164

11

32,19141411

41501130111

11-36 ، 11

4,12421912

4104140312

411141,13119,

2015203630545

إٌضاحات

زٌادة مخصص إلتزامات إغالق مناجم
تخفٌض خصم إلتزامات غٌر متداولة بموجب عقد إٌجار تموٌلً
صافً التسوٌة المستحقة على الفابدة المشتقة
تكلفة الفابدة على إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن
تخفٌض خصم مبالغ محتجزة مستحقة طوٌلة األجل

24
11-36
، 3-31 ، 2-31 ، 1-31
4-31
1-31
31
1-41
1-41

المجموع

ٍِ ,-,2خص حىٍفت التموٌل
مقٌدة كمصارٌف خالل السنة
تكلفة إقتراض مرسملة كجزء من موجودات مإهلة ضمن مشارٌع رأسمالٌة قٌد
التنفٌذ خالل السنة
إطفاء تكلفة معاملة مرسملة كجزء من موجودات مإهلة ضمن مشارٌع
رأسمالٌة قٌد التنفٌذ خالل السنة
المجموع

52

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -,3إَزاداث ِ( /صارَف) أُخزي ،صافٍ
إٌضاحات
ضرٌبة اإلستقطاع متعلقة بسنوات سابقة
مخصص لصندوق البحوث والتطوٌر
مخصص لصندوق التنمٌة اإلجتماعٌة
مكاسب ( /خسابر) فرق سعر الصرف
حكم مدفوع ألحد المقاولٌن متعلق بقضٌة قانونٌة
تعدٌل سعر أمر شراء
مكاسب من تورٌد الكهرباء إلى الهٌبة العامة للموانا
أخر  ،صافً

ٕٔٗ-
ٕٔٗ-
ٔ-ٔ-ٗ8

المجموع

ٕ-ٙ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132
)(2101540144
)(605340222
)(605340221
)(201110643
)(2601110311
406210111

)(1114314,1

)(6602110532

)(213421,,9
)(213421,,9
1114,11,,
)(,12141,1,
)(,1,4,19,1
912,,1492
3139,19,1

 -,4ربحُت اٌسهُ اٌعادٌ
إٌضاح
الربح العابد إلى حملة األسهم العادٌة للشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المستخدم كمقام فً حساب ربحٌة السهم
األساسٌة والمخفضة

31

ربحٌة السهم األساسٌة والمخفضة للسهم العادي من العملٌات المستمرة

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

,192,1,,,1191

11401410116

,1,4912,9144,

1016104110261

,139

1061

ٌتم إحتساب ربحٌة السهم األساسٌة والمخفضة بقسمة الربح العابد إلى حملة األسهم العادٌة للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة
المصدرة خالل السنة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32ممتلكات تعدٌن
 -----------------------------------------------------------------------------------مناجم عاملة ------------------------------------------------------------------------------

إٌضاحات

موجودات
اإلستكشاف
والتقٌٌم

مناجم تحت اإلنشاء

المصانع الثابتة
ومرافق ترشٌح
الخام*

البنٌة التحتٌة /
مبانً للمناجم

األعمال المدنٌة

المعدات الثقٌلة*

أخرى*

مخصص إغالق
وإعادة تأهٌل
المناجم

موجودات
نشاط اإلزالة

مشارٌع تعدٌن
رأسمالٌة قٌد
التنفٌذ

المجموع

التكلفة
ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1

26101130531

2031101110611

4061306140631

1012101310115

46101110214

34101130224

31101510111

21102110411

1305450141

41102110116

11011106210116

إضافات خالل السنة

3101120561

11102110156

604120111

-

-

-

340131

-

1101110214

2301630124

34306410145

تحوٌل بٌن ممتلكات التعدٌن

-

)(16404110114

12303510621

1104150141

3303130115

1101160623

1205510311

-

-

)(2101120661

-

تحوٌل من مشارٌع رأسمالٌة
قٌد التنفٌذ

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1301210115

1301210115

1-31

-

-

-

-

-

-

-

101130556

-

-

101130556

تسوٌات

-

-

)(105260153

-

-

-

)(106110641

-

-

-

)(301450613

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

31601160111

2033101410161

4013101210215

1013101540152

51101150241

36105110141

41101240211

21104110156

11204440131

41101110211

11046401640131

إضافات خالل السنة

2606410612

1301110111

601140131

-

-

-

-

-

6106210136

16101540214

21501450121

-

)(2034501410661

1021101130155

1103540611

11601210133

1102110361

4401560112

-

-

)(1106120361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(1105110156

)(1105110156

زٌادة فً مخصص إغالق
وإعادة تؤهٌل المناجم

تحوٌل بٌن ممتلكات التعدٌن
شطب خالل السنة

12

محول (إلى)  /من ممتلكات
ومصانع ومعدات

11

-

-

)(206210113

203110121

)(4101110564

501610121

1101140116

-

-

-

)(2305310634

تحوٌل (إلى)  /من مشارٌع
رأسمالٌة قٌد التنفٌذ

11

)(301320321

-

51101130114

21305110161

36101540315

303650636

601260466

-

1503130641

1501610411

1025105110456

زٌادة فً مخصص إغالق
وإعادة تؤهٌل المناجم

، 2-31
3-31

-

-

-

-

-

-

-

1304160411

-

-

1304160411

11112,11231

-

413421,,9144,

4143411,91342

,1,,4144,1,41

1991,431341

2,911,,1142

492191,1231

119122319,3

41219,913,3

,1114,11,,1,1,
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54

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32ممتلكات تعدٌن (تتمة)
 -----------------------------------------------------------------------------------مناجم عاملة ------------------------------------------------------------------------------

إٌضاحات

موجودات
اإلستكشاف
والتقٌٌم

مناجم تحت اإلنشاء

المصانع الثابتة
ومرافق ترشٌح
الخام*

البنٌة التحتٌة /
مبانً للمناجم

األعمال المدنٌة

المعدات الثقٌلة*

أخرى*

مخصص إغالق
وإعادة تأهٌل
المناجم

موجودات
نشاط اإلزالة

مشارٌع تعدٌن
رأسمالٌة قٌد
التنفٌذ

المجموع

إستهالك متراكم
-

-

1011406310111

44501430111

2305510114

1301140131

13101210111

4605110513

1501220413

-

1016201160164

-

-

21601110531

1101110111

1101120121

3504650115

1506410542

101140111

1506150113

-

51501250214

تسوٌات  /إعادة تصنٌف

-

-

)(5130465

-

-

-

)(102160111

-

-

-

)(101110166

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

-

-

1031101350152

52305510216

4106220114

12103410124

21602110141

5306130411

3104110416

-

2036601310212

-

-

31206360151

14501110114

1101510112

4101250152

5101160215

102150153

4106530163

-

62603110121

ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
المحمل للسنة

المحمل للسنة
محول (إلى)  /من ممتلكات
ومصانع ومعدات

1-11

1-11
11

 13دٌسمبر 8132

-

-

)(401150111

205130631

)(1101110262

605110514

502110111

-

-

-

)(104360244

-

-

,14991,34191,

4,,1,9,112,

211,4,1,,2

,9214241331

44413,,1,,4

441,391442

,11,341,4,

-

41,911,,419,,

صافً القٌمة الدفترٌة كما فً
ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

2-6

31601160111

2033101410161

3035101140243

1041406140456

46104530155

23101510123

21204320321

15101110415

16101450125

41101110211

1011101330441
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2-6

11112,11231

-

21914112,1241

,139,14,,12,,

,1,3312,,121,

41214,,11,1

4,312,,1134

44,1929194,

44314,11424

41219,913,3

,1112311241932

* تشمل ممتلكات التعدٌن مصانع ومعدات مقتناة كجزء من عقد إٌجار تموٌلً (إٌضاح .)ٖ-ٔ1
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32ممتلكات تعدٌن (تتمة)
اإلثبات األولً بالتكلفة
موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم
ٌتم تحوٌل المصروفات من "موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم" إلى "مناجم تحت اإلنشاء" والتى ُتعتبر تصنٌف فرعً لـ "ممتلكات تعدٌن" عندما ٌكون
العمل المنجز حتى تارٌخه ٌإٌد التطوٌر المستقبلً لل ُم ْم َتلَكات وتم الحصول على الموافقات المطلوبة لهذا التطوٌر.
مناجم تحت اإلنشاء
تتم رسملة جمٌع المصروفات الالحِقة لعملٌة تحوٌل موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم على اإلنشاء والتركٌب أو إكمال منشآت البنٌة التحتٌة فً "مناجم
تحت اإلنشاء" .تكون مصروفات التطوٌر صافٌة من المتحصالت من مبٌعات الخام المستخرج خالل مرحلة التطوٌر إلى الحد الذي تعتبر فٌه جزءا
أساسٌا من عملٌة تطوٌر المنجم.
ٌتم رسملة أٌة تكالٌف متكبدة خالل مرحلة إختبار األصول لتحدٌد ما إذا كانت تعمل حسب المطلوب صافٌة من المتحصالت المستلمة من بٌع أي منتج
ٌتم إنتاجه خالل اإلختبارٌ .تم تسجٌل أي فرق زٌادة المتحصالت عن تكالٌف اإلختبار فً قابمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .عند
بدء اإلنتاجٌ ،تم تحوٌل كافة الموجودات المضُمنة فً "مناجم تحت اإلنشاء" إلى "مناجم منتجة" والذي ٌعتبر كذلك تصنٌف فرعً من " ممتلكات
تعدٌن".
مخصص إغالق وإعادة تأهٌل مناجم
ٌتضمن مخصص إغالق وإعادة تؤهٌل مناجم أنشطة إعادة الموقع إلى الحالة األصلٌة التالٌة:
تفكٌك وإزالة الهٌاكل،

إعادة تؤهٌل المناجم وتفكٌك السدود،

تفكٌك منشآت التشغٌل،

إغالق المصانع ومواقع النفاٌات،

إعادة إلى الحالة األصلٌة وإستصالح وإحٌاء المناطق المتؤثرة.

ٌنشؤ عادة اإللتزام عندما ٌتم تركٌب األصل أو عندما ٌتم تغٌٌر البٌبة األرضٌة فً موقع عملٌات المنجم .عند اإلعتراف األولً باإللتزامٌ ،تم رسملة
القٌمة الحالٌة للتكالٌف المقدرة بزٌادة القٌمة الدفترٌة ألصول المناجم المعنٌة طالما تم تكبدها كنتٌجة من تطوٌر /إنشاء المنجم.
المناجم العاملة
عند إكتمال مرحلة "منجم تحت اإلنشاء" ٌتم تحوٌل األصول إلى "ممتلكات تعدٌن" ،أو" الممتلكات والمصانع والمعدات"ٌ .تم إظهار بنود الممتلكات
والمصانع والمعدات والمناجم المنتجة بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسابر اإلنخفاض فً القٌمة المتراكمة.
تشمل التكلفة األولٌة لألصل سعر شراء األصل أو تكلفة اإلنشاء وأٌة تكالٌف تتعلق ببدء تشغٌل األصل والتقدٌر المبدبً إللتزام إعادة التؤهٌل وتكالٌف
التموٌل (حٌثما كان ذلك مناسبا) ذات الصلة باألصول المإهلةٌ .مثل سعر الشراء أو تكلفة اإلنشاء مجموع المبلغ المدفوع والقٌمة العادلة ألي تعوٌض
مستلم للحصول على األصل .القٌمة المرسملة لإلٌجار التموٌلً ٌتم إدراجها أٌضا ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات.
أصل نشاط اإلزالة
كجزء من عملٌاتها التعدٌنٌة ،تتكبد المجموعة تكالٌف إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة (إزالة شوابب) خالل مرحلتً التطوٌر واإلنتاج من عملٌاتها
التشغٌلٌة .تكالٌف اإلزالة المتكبدة خالل مرحلة تطوٌر المنجم قبل بدء مرحلة اإلنتاج (إزالة خالل مرحلة التطوٌر) تتم رسملتها كجزء من تكلفة إنشاء
المنجم وٌتم فٌما بعد إطفاإها على عمرها المستفاد منه بإستخدام طرٌقة وحدات اإلنتاج .تتوقف عملٌة رسملة تكلفة اإلزالة خالل التطوٌر عندما ٌتم
اإلختبار التدرٌجً للمنجم  /المكون وٌكون جاهزا لإلستخدام المطلوب من قبل اإلدارة.
ٌتعتبر عادة أنشطة اإلزالة خالل مرحلة اإلنتاج للمنجم السطحً (إزالة الطبقة الصخرٌة أو الترابٌة فً مرحلة اإلنتاج) سبب فً تشكٌل نوعٌن من
المنافع:
إنتاج المخزون ،أو

تحسٌن الوصول إلى الخام الذي سٌتم تعدٌنه فً المستقبل .تتم المحاسبة عن تكلفة اإلزالة اإلنتاجٌة كجزء من تكلفة إنتاج المخزون عندما تتحقق

المنافع فً شكل مخزون منتج خالل الفترةٌ .تم إثبات التكلفة كموجودات غٌر متداولة ٌشار الٌها كـ" أصل نشاط اإلزالة" عندما تتحقق المنافع
على شكل وصول أفضل إلى الخام المتوقع تعدٌنه فً المستقبل.
تتم المحاسبة عن أصل نشاط اإلزالة كإضافة لـ  /أو تحسٌن على أصل قابم ،والذي ٌمثل أصل منجم ،وٌتم اإلفصاح عنها فً قابمة المركز المالً
الموحدة كجزء من "ممتلكات تعدٌن" والتى تشكل جزء من إجمالً اإلستثمار فً الوحدة  /الوحدات المولدة للنقد ذات الصلة والتً ٌتم مراجعتها
لإلنخفاض فً القٌمة عندما ُتشٌر األحداث أو التغٌرات فً الظروف أن القٌمة الدفترٌة قد تكون غٌر قابلة لإلسترداد.
ٌتم إستهالك أصل نشاط اإلزالة فٌما بعد بإستخدام طرٌقة وحدات اإلنتاج على عمر المكون المحدد من إحتٌاطً الخام التى أمكن الوصول الٌها نتٌجة
لنشاط اإلزالةٌ .تم إستخدام اإلحتٌاطٌات القابلة لإلستخراج إقتصادٌا والتً تتكون من اإلحتٌاطٌات المإكدة والمحتملة لتحدٌد العمر المستفاد منه للمكون
المحدد من إحتٌاطً الخامٌ .تم إظهار أصل نشاط اإلزالة بالتكلفة مطروحا منها اإلستهالك وأي خسابر إنخفاض فً القٌمة.
مشارٌع تعدٌن رأسمالٌة قٌد التنفٌذ
من الممارسات الصناعٌة للمناجم المنتجة الشروع فً مشارٌع ربٌسٌة ذات طبٌعة رأسمالٌة لتحسٌن أو تطوٌر للعملٌات المتتابعة القابمة وتتم المحاسبة
عنها "كمشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ" حتى ٌتم اكتمالها للغرض المقصود منها وٌتم تحوٌلها بالتكلفة إلى المناجم المنتجة وتصبح جاهزة لإلستخدام
المقصود ،ومن هذه النقطة فصاعدا ٌبدأ اإلستنفاذ.
56

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32ممتلكات تعدٌن (تتمة)
اإلستهالك واإلنخفاض فً القٌمة
موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم
ال ٌتم إستهالك موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم ولكنه ٌتم تقٌٌمها سنوٌا لإلنخفاض فً القٌمة حسب المعٌار الدولً للتقرٌر المالً (.)ٙ
مناجم تحت اإلنشاء
الٌتم إستهالك "مناجم تحت اإلنشاء" حتى إكتمال عملٌة اإلنشاء وتصبح هذه األصول متاحة لإلستخدام المعدة من أجله والذي ٌتضح من بدء المنجم
رسمٌا لإلنتاج التجاري.
مخصص إغالق وإعادة تأهٌل المناجم والمناجم العاملة وأصل نشاط اإلزالة
ٌتم إستنفاذ القٌمة الدفترٌة لمخصص إغالق وإعادة تؤهٌل المناجم والمناجم المنتجة وموجودات نشاط اإلزالة بطرٌقة منتظمة وٌتم إختبارها لإلنخفاض
فً القٌمة سنوٌا وعند تحدٌد مإشرات اإلنخفاض فً القٌمة.
مشارٌع تعدٌن رأسمالٌة قٌد التنفٌذ
مشارٌع التعدٌن الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ ال تستهلك حتى ٌتم اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء وتصبح األصول متاحة للغرض المعدة من أجلهٌ .تم سنوٌا إختبار
مشارٌع التعدٌن الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ لإلنخفاض فً القٌمة وعند تحدٌد مإشرات اإلنخفاض فً القٌمة.
 3-32توزٌع اإلستهالك المحمل للسنة:
إَضاحاث

للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
1

443192412,2

51502150111

مصارٌف عمومٌة وإدارٌة

11

1,41911

3120131

مصارٌف إستكشاف وخدمات فنٌة

11

,241393

1460515

المجموع

11

444119,194,

51501250214

تكلفة المبٌعات

 8-32ممتلكات تعدٌن مرهونة كضمان
تم رهن ممتلكات تعدٌن صافً قٌمتها الدفترٌة ٖٔٗ ٘6ٕٖٗ6ٕ٘86لاير سعودي كما فً ٖٔ دٌسمبر  ٖٔ( ٕٓٔ8دٌسمبر ٘6ٙ8ٕ6ٖٔ٘60ٕٔ :ٕٓٔ1
لاير سعودي) كضمان للمقرضٌن بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط (إٌضاح .)ٔٔ-ٖٙ
 1-32اآلالت والمعدات المقتناة كجزء من عقد إٌجار تموٌلً
المصانع الثابتة
ومرافق ترشٌح الخام
التكلفة
ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
 13دٌسمبر 8132

1101320132
1101320132
9,1,141,14

اإلستهالك المتراكم
ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
المحمل للسنة
ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
المحمل للسنة
 13دٌسمبر 8132

3201110112
1101460421
5101410211
1101460421
491,,21419

صافً القٌمة الدفترٌة
ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
 13دٌسمبر 8132

المعدات الثقٌلة
5601310161
5601310161
341,1,1,4,
1101410331
101120161
2601430211
101120161
11192411,2

2779187318

3101130123
411,1,12,2

2477137949

3101110561
41119314,1

المجموع

أخرى
4606130116
4606130116
2414,119,4
1501660366
101650122
2301320111
101650122
111,,,19,1
6474917234

2306410121
,412,41114

11303310115
11303310115
,,1111,1,,3
6106110416
3201150111
11101230514
3201150111
,1419191344
913,333,391

1206140211
4112,,1,,1

تم رهن صافً القٌمة الدفترٌة ٖٓٓ ٕٙ680ٓ6لاير سعودي كما فً ٖٔ دٌسمبر  ٖٔ( ٕٓٔ8دٌسمبر  0ٕ6ٙٔٗ6ٕٔٔ :ٕٓٔ1لاير سعودي) لمصانع
ومعدات مستؤجرة كضمان للمإجرٌن (إٌضاح .)ٗ-ٖ8

51

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32ممتلكات ومصانع ومعدات
موجودات غٌر تعدٌنٌة
إٌضاحات

أراضً

أعمال مدنٌة

مبانً

معدات ثقٌلة

معدات أخرى

مصانع

معدات مكتبٌة

أثاث وتركٌبات

سٌارات

المجموع

التكلفة
ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1

6105510111

5023101110463

12024106610321

16101110122

2046101530443

21051603150141

1503140133

6604460116

4501550132

41011201530555

إضافات خالل السنة
محول من مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ خالل
َ
السنة

-

-

-

-

-

14101110146

2360612

-

-

14201550651

11

-

4105510611

21601530331

1110451

13101130411

3011101110614

105110111

5110532

2110342

4025302230326

شطب خالل السنة

12

-

-

-

-

)(11101630121

-

-

-

-

)(11101630121

-

-

-

-

-

105260153

)(101120211

-

)(102350511

)(1110114

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

6105510111

5021604310144

12052501220651

16101110111

2041101630116

33043101410162

1301210131

6101460411

4401110614

54015105160111

إضافات خالل السنة

-

-

-

-

-

21101140351

-

-

-

21101140351

11

-

2302640311

3110115

)(101360121

)(1201130351

1405510116

3310115

4220515

)(1110121

2305310634

11

-

6053501140113

3015101140316

13101160433

54205260334

1204110121,145

301410111

1101110156

1410661

24031102250115

شطب خالل السنة

-

-

-

-

)(11503440461

-

-

-

-

)(11503440461

تسوٌات

-

-

)(506250111

-

-

-

-

)(1510111

-

)(604150111

 13دٌسمبر 8132

4,13311111

,,19221,,,13,2

,4119111411,3,

,11,111191291

41914141,14,2

241,3,1,191424

9414141,41

94124919,,

221,4,114,

,913,9111312,9

تسوٌات

محول (إلى)  /من ممتلكات تعدٌن
محول من مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ خالل
َ
السنة

51

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)
موجودات غٌر تعدٌنٌة

إٌضاحات

أراضً

أعمال مدنٌة

مبانً

معدات ثقٌلة

معدات أخرى

مصانع

معدات مكتبٌة

أثاث وتركٌبات

سٌارات

المجموع

اإلستهالك المتراكم
-

46301550131

14101110511

5203140211

65406650113

5031101610555

3101510261

5301230451

2104310342

1042301110154

1-11

-

11301110131

33103320453

101110111

21103120551

1053501310211

1102110111

403460153

105110115

2035101110131

12

-

-

-

-

)(1405110411

-

-

-

-

)(1405110411

تسوٌة

-

-

-

-

-

5130465

)(101120211

-

)(102350511

)(101140412

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

-

63601450161

1011102230111

6103250466

15105410112

6012603110221

4102660162

5101110211

3601120531

1011606540111

ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
المحمل للسنة
شطب خالل السنة

محول (إلى)  /من ممتلكات تعدٌن

11

-

1105110321

)(1540114

)(101360121

)(1106410153

1103540415

2140141

4220515

)(6140551

104360244

1-11

-

11102140211

31301140461

1301110111

31101110354

1066301160634

105640311

202150511

604510111

2056101110163

شطب خالل السنة

-

-

-

-

)(11503440461

-

-

-

-

)(11503440461

تسوٌة

-

-

)(101220515

-

-

-

-

)(1510111

-

)(201120515

 13دٌسمبر 8132

-

91,1,39124,

,123,111,1,21

,4129,121,

,,112221,,3

914111244144,

391,4213,1

4111,91112

2414431,,,

,411,31,3414,2

المحمل للسنة

صافً القٌمة الدفترٌة
ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

2-6

6105510111

4064104130213

11044605110611

11101620113

1062104140324

26051303560542

3301620115

101160211

101110151

44045101320111

 13دٌسمبر 8132

2-6

4,13311111

,,11141,3,1,43

,21,4,111411,4

,11,,193,11,4

,19391,9414,,

1,133,12231,,1

49129,1311

4412,113,3

,13141,31

44129411311,22

51

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)
 3-32توزٌع اإلستهالك المحمل للسنة:
إَضاحاث

للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة مبٌعات

1

412,,11431,4,

2021101530143

مصارٌف عمومٌة وإدارٌة

11

12111,13,1

2601210555

مصارٌف إستكشاف وخدمات فنٌة

11

11,9212,,

301440351

4134,112,1923

2031101260156

مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ

11

1,144,1,,9

4101510113

المجموع

11

413491,,91,41

2035101110131

مجموع فرعً

 8-32ممتلكات ومعدات ومصانع المرهونة كضمان
تم رهن الممتلكات والمصانع والمعدات والبالغ صافً قٌمتها الدفترٌة ٕٗ ٕ161ٓٗ6ٔٗٗ61لاير سعودي كما فً ٖٔ دٌسمبر  ٖٔ( ٕٓٔ8دٌسمبر :ٕٓٔ1
 ٔ٘6ٖٖٔ61٘16ٗٗٙلاير سعودي) كضمان للمقرضٌن بموجب اتفاقٌة التموٌل الموحدة الشروط (إٌضاح .)ٔٔ-ٖٙ

61

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -37المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ
موجودات غٌر تعدٌنٌة
ممتلكات ومصانع ومعدات

صفائح السٌارات

مشروع األمونٌا رقم 1

مكاتب إدارٌة وأخرى

مشروع المطرفٌة السكنً

اإلجمالً

21011505130366
2011102120134
)(44602510111
)(1301210115
)(4025301310326
)(2206230321
2301650111
-

11301110111
14105110251
-

-

1401320316
160114
)(150111
-

1011102110416
1104120114
)(1011206110511

21011406330116
3013102110151
)(44602510111
)(1301210115
)(4025302230326
)(2206230321
2301650111
)(1011206110511

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
إضافات خالل السنة
إنخفاض فً القٌمة فً نهاٌة السنة**
محول (إلى)  /من ممتلكات تعدٌن
محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات
محول إلى الموجودات غٌر الملموسة

2-6

11
11
21

25033301210122
1051301150212
)(1026105510116
)(24031102250115
)(3401110155

1016105160155
1101310326
)(31501110111
-

11105150115
301320321
-

1401440111
206540111
-

-

26041104610111
1016602130114
)(31501110111
)(1025105110456
)(24031102250115
)(3401110155

 13دٌسمبر 8132

2-6

,144,12291419

,,31313119,

,,2132,1313

,,12,91,,,

-

41,,,114,1493

إَضاحاث
ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
إضافات خالل السنة
إنخفاض فً القٌمة فً نهاٌة السنة*
محول إلى ممتلكات تعدٌن
محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات
محول إلى الموجودات غٌر الملموسة
محول من الموجودات غٌر الملموسة
محول إلى مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفٌن

12
11
11
21
21
24

*اإلنخفاض فً القٌمة فً شركة معادن للدرفلة
فً عام  ، ٕٓٔ1تم تحدٌث خطة العمل الخمسٌة لشركة معادن للدرفلة .تضمن التحدٌث مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسً من عناصر الدخل والتكالٌف لشركة معادن للدرفلة (بما فً ذلك حجم المبٌعات واألسعار ،تكالٌف التشغٌل
والنفقات الرأسمالٌة) وشمل مراجعة النتابج التارٌخٌة وأٌضا مراجعة توقعات طرف ثالث لسوق األلومنٌوم .شملت الخطة المحدثة إفتراضات منقحة لألعمال بما فً ذلك إنخفاض معدل نمو اإلنتاج عما كان مفترضا َ فً السابق ،لذلك
تم إجراء إختبار إنخفاض فً القٌمة فً نهاٌة عام .ٕٓٔ1
كانت المنهجٌة المستخدمة مرة أخر هً تحلٌل التدفقات النقدٌة المخصومة .شملت اإلفتراضات الربٌسٌة المستخدمة فً هذا التحلٌل معدل خصم ماقبل الضرابب بنسبة ٘ ٪ٔٓ6سنوٌا والتً تم إحتسابها بإستخدام منهجٌة نموذج
تسعٌر األصول الرأسمالٌة.
تم إعتماد طرٌقة غوردون للنمو لحساب القٌمة النهابٌة والتً تضمنت إفتراض معدل نمو بنسبة ٘ ٪ٖ6والتً تم تقدٌرها بناءاَ على توقعات إستشارٌٌن خارجٌٌن للصناعة.
أظهرت نتابج هذا التحلٌل إنخفاضا فً القٌمة العادلة لموجودات شركة معادن للدرفلة والحاجة إلى تحمٌل إنخفاض فً القٌمة إضافٌة بمقدار ٓٓٓ ٗٗٙ6ٕ٘ٓ6لاير سعودي.
61

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -37المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ (تتمة)
** اإلنخفاض فً قٌمة مشروع صفائح السٌارات فً شركة معادن
كما فً ٖٔ دٌسمبر  ، ٕٓٔ8قامت الشركة بتقٌٌم وجود مإشر لإلنخفاض فً القٌمة فً مشروع صفابح السٌارات وبالتالً تم حساب المبلغ القابل لإلسترداد ألصول المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ لتحدٌد ما إذا كانت القٌمة الدفترٌة
لهذه األصول بحاجة إلى إجراء إنخفاض فً قٌمتها .إ ستند هذا التقدٌر للمبلغ القابل لإلسترداد على خطة العمل الخمسٌة المعتمدة .تضمن اإلحتساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسً من عناصر الدخل والتكالٌف لمشروع صفابح
السٌارات (بما فً ذلك حجم المبٌعات واألسعار ،تكالٌف التشغٌل والنفقات الرأسمالٌة) وشمل مراجعة النتابج التارٌخٌة وأٌضا مراجعة توقعات طرف ثالث لسوق ألومنٌوم السٌارات.
كانت المنهجٌة المستخدمة هً تحلٌل التدفقات النقدٌة المخصومة .شملت اإلفتراضات الربٌسٌة المستخدمة فً هذا التحلٌل معدل خصم ماقبل الضرابب بنسبة ٖ ٪ٔٔ6سنوٌا والتً تم إحتسابها بإستخدام منهجٌة نموذج تسعٌر
األصول الرأسمالٌة.
َ
تم إعتماد طرٌقة غوردون للنمو لحساب القٌمة النهابٌة والتً تضمنت إفتراض معدل نمو بنسبة  ٪ٖ61والتً تم تقدٌرها بناءا على توقعات إستشارٌٌن خارجٌٌن للصناعة.
أظهرت نتابج هذا التحلٌل إنخفاضا فً القٌمة العادلة لموجودات شركة معادن للدرفلة والحاجة إلى تحمٌل إنخفاض فً القٌمة إضافٌة بمقدار ٓٓٓ ٖ1٘6ٓٓٓ6لاير سعودي والتً تم تحمٌلها على النحو التالً:
إٌضاحات

8132

 ٪1ٗ60من اإلنخفاض فً القٌمة عابدة إلى حملة األسهم العادٌة للشركة األم وٌتم تحمٌلها على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة

12

49119,31111

ٔ ٪ٕ٘6من اإلنخفاض فً القٌمة عابدة إلى شرٌك فً مشروع مشترك فً مشرع صفابح السٌارات وٌتم تسوٌته مقابل المبلغ المستحق للشرٌك فً مشروع مشترك

35

,21,431111

إجمالً اإلنخفاض فً قٌمة مشروع صفائح السٌارات

1,311111111

قامت المجموعة برسملة التالً كجزء من مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ:
للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132

1-14

32,19141411

41501130111

11-36 ، 1-14

4,12421912

4104140312

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-11

1,144,1,,9

4101510113

إطفاء موجودات غٌر ملموسة

1-21

111111122

106530411

1-1-41

411,41411

)(105110535

4421114193,

51104510511

إٌضاحات
صافً تكلفة اإلقتراض المتعلقة بالموجودات المإهلة
إطفاء تكلفة معاملة

خسابر ( /مكاسب) عابدة إلى إعادة قٌاس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن
المجموع

 3-37مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ المرهونة كضمان
تشتمل صافً القٌمة الدفترٌة على مبالغ وقدرها  ٙٓٙ6ٓٙٔ6ٔٙ0لاير سعودي كما فً ٖٔ دٌسمبر  ٖٔ( ٕٓٔ8دٌسمبر  ٕٗ6ٙ1٘61٘061ٓ0 :ٕٓٔ1لاير سعودي) تم رهنها كضمان للمقرضٌن (إٌضاح .)ٔٔ-ٖٙ
62

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -81الموجودات غٌر الملموسة
إٌضاحات
التكلفة
ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
محول من المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ خالل السنة
َ
محول إلى المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ خالل السنة
َ

11
11

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
إضافات خالل السنة
محول من المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ خالل السنة
َ

11

البنٌة التحتٌة

البرامج والتراخٌص

البرامج المطورة داخلٌا

التطوٌر التقنً

المجموع

21101160311
-

21101210131
2206230321
)(2301650111

2403610462
-

1101150112
-

54101110112
2206230321
)(2301650111

21101160311
-

21104150115
1150113
3401110155

2403610462
-

1101150112
-

54104360131
1150113
3401110155

 13دٌسمبر 8132

4,,19,411,1

42413,,1211

42114,1244

,,1,131,,4

3941311114,

اإلطفاء المتراكم
ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
المحمَل للسنة

1-21

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
المحمَل للسنة

1-21

 13دٌسمبر 8132

1101120461
102110213

1504150631
1401110214

1501450646
201140151

401150613
204120136

11305210425
2102130254

1603110161
102110213

1103120112
2101210111

1101310411
201110111

102110511
204120136

21101120611
4105210116

,2131,1132

,,,131414,4

411,,,11,2

,14,,1123

42411241293

صافً القٌمة الدفترٌة
ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

2-6

21105150621

11101120263

604310165

1104160613

34506230461

 13دٌسمبر 8132

2-6

411114,1114

,4311,41,,,

114311149

911,11,4,

1211,9,1994

تشتمل صافً القٌمة الدفترٌة للموجودات غٌر الملموسة على مبالغ وقدرها ٗٓٓ ٖٔ68186لاير سعودي كما فً ٖٔ دٌسمبر  ٖٔ( ٕٓٔ8دٌسمبر  ٗٓ6ٓ1٘6٘ٔ0 :ٕٓٔ1لاير سعودي) تم رهنها كضمان للمقرضٌن بموجب إتفاقٌة
التموٌل موحدة الشروط (إٌضاح .)ٔٔ-ٖٙ

63

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -81الموجودات غٌر الملموسة (تتمة)
تتكون الموجودات غٌر الملموسة للبنٌة التحتٌة من موجودات البنٌة التحتٌة وموجودات خدمات الدعم فً رأس الخٌر والتً تم تحوٌلها للهٌبة الملكٌة للجبٌل
وٌنبع كما ورد فً إتفاقٌة التنفٌذ الموقعة بٌن شركة معادن والهٌبة الملكٌة للجبٌل وٌنبع .تتكون تكلفة الموجودات غٌر الملموسة من تكلفة اإلنشاء وأي
تكالٌف مباشرة متعلقة بإحضار هذه الموجودات لحالتها التشغٌلٌة للغرض الذي أُنشؤت من أجله .تقٌد هذه الموجودات غٌر الملموسة بالتكلفة التارٌخٌة
ناقصا اإلطفاء المتراكمٌ .حسب اإلطفاء على الفترة المتبقٌة من مدة إتفاقٌة إستخدام األرض والخدمة.
 3-81توزٌع اإلطفاء المحمل للسنة:
إٌضاحات

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة المبٌعات
مصارٌف عمومٌة وإدارٌة
مصارٌف إستكشاف وخدمات فنٌة
مجموع فرعً
مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ

1
11
11
11

421,14113,
,41,42119,
24,1444
1,12,,1,44
111111122

2102140114
603350151
2606210165
106530411

المجموع

21

21134,1914

2102130254

 13دٌسمبر
8132
,11,,13,,1923
1231,12141,

 13دٌسمبر
8132
13401560531
-

,124113441192

13401560531

 -83اإلستثمار فً مشروع مشترك
إٌضاحات
3-1-21
3-2-21
2-6

شركة معادن بارٌك للنحاس
شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات
المجموع

ُتستخدم طرٌقة حقوق الملكٌة للمحاسبة عن نسبة حصة ملكٌة المجموعة فً رأس المال المصدر والمدفوع فً هذٌن المشروعٌن المشتركٌن والبالغة ٓ٘،٪
ٌرجى اإلطالع على إٌضاح رقم ٗ.ٔ-
ملخص المعلومات المالٌة للمشروعٌن المشتركٌن
ُتعد القوابم المالٌة لهذٌن المشروعٌن المشتركٌن وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً .السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة فً إعداد هذه القوابم المالٌة المعدة
وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً وتوارٌخ تقارٌرها المالٌة متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة.
فٌما ٌلً ملخص للمعلومات المالٌة (والتً تمثل ٓٓٔ )٪لشركة معادن بارٌك للنحاس وشركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات ،بناءا على حسابات
اإلدارة أو قوابمهم المالٌة السنوٌة المدققة باإلضافة إلى تسوٌة للقٌمة الدفترٌة لإلستثمارات ذات العالقة كما هو مبٌن فً القوابم المالٌة الموحدة للمجموعة:
 3 -83شركة معادن بارٌك للنحاس
 3-3-83ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132
,1,,1114,1,91
)(914931399
)(,4913,413,,
)(39,13,,1,44

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132
11601110526
)(101150116
)(13103660645
)(31501140251

الربح قبل الزكاة ورسوم إمتٌاز وضرٌبة الدخل
مصروف زكاة ورسوم إمتٌاز
ضرٌبة الدخل

19913441334
)(22142,114,
)(2212,,1193

26101310131
)(3104110641
)(3104110641

ربح السنة من العملٌات المستمرة
(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
إجمالً الدخل الشامل

4,,19191,22
)(,,41,,9

11101340551
201110311

4,919431,44

21201320145

,2113131114 3-1-21 ، 2-6

11106510424

إٌضاحات
المبٌعات واإلٌرادات التشغٌلٌة األخر
تكلفة تموٌل
إستهالك وإطفاء
مصارٌف أخر

حصة المجموعة فً إجمالً الدخل الشامل للسنة*

64

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -81اإلستثمار فً مشروع مشترك (تتمة)
 3 -83شركة معادن بارٌك للنحاس (تتمة)
 3-3-83ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر (تتمة)
*ٌتم تخفٌض حصة معادن فً صافً الدخل بمصروف الزكاة ورسوم اإلمتٌاز والتً تنطبق على المساهم السعودي فقط .عالوة على ذلك ،تم إحتساب
الحصة فً صافً الدخل بناءا على مسودات القوابم المالٌة لشركة معادن بارٌك للنحاس والمتاحة بتارٌخ إصدار القوابم المالٌة الموحدة لشركة معادن .وقد
ٌإدي ذلك أحٌانا إلى بعض التغٌرات الطفٌفة والتً ٌتم تسوٌتها فً الفترة الالحقة.
إنتقلت شركة معادن بارٌك للنحاس أٌضا معاٌٌر الهٌبة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن إلى المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً إعتبارا من ٔ ٌناٌر  ،ٕٓٔ8وكذلك
تناولت الشركة أٌضا تؤثٌر تسوٌات التحول إلى المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً خالل السنة المنتهٌة فً ٖٔ دٌسمبر.ٕٓٔ8
 8-3-83ملخص قائمة المركز المالً
إَضاح
الموجودات
الموجودات غٌر المتداولة
الموجودات المتداولة
موجودات متداولة أخر
النقد ومعادالت النقد
مجموع الموجودات
المطلوبات
المطلوبات غٌر المتداولة
قروض طوٌلة األجل
مطلوبات غٌر متداولة أُخر
مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من القروض طوٌلة األجل
مطلوبات متداولة أُخر
مجموع المطلوبات
صافً الموجودات
نسبة ملكٌة المجموعه ٪
نسبة ملكٌة المجموعة فً صافً الموجودات*

3-1-21

 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

,1942114,1919

1012405420656

42112,,1412
29,11,11,39
413231,4,1211

26502350156
11102610116
2021101460121

4,119,1,23

11101110111
5601520131

,,,13941933
,1,1,4,14,,
193191,14,,
41,41119,19,,
٪31

4501110111
12104260116
41101110133
1016101610115
٪51

,11,,13,,1923

13401560531

* تشتمل نسبة ملكٌة المجموعة فً صافً الموجودات على أثر مصروف الزكاة ورسوم اإلمتٌاز (إٌضاح ٕٔ.)ٔ-ٔ-
 1-3-83تسوٌة القٌمة الدفترٌة
اإلستثمار بنسبة ٓ٘ ٪فً رأس المال المصدر والمدفوع فً شركة معادن بارٌك للنحاس (إٌضاح ٕ )ٔٓ-كالتالً:
إَضاحاث
54

الحصص بالتكلفة
مكون حقوق ملكٌة أخر
إجمالً المساهمة فً حقوق الملكٌة
الحصة فً الربح المتراكم
القٌمة الدفترٌة لإلستثمار

2-1-21 ، 21

 13دٌسمبر
41,9
41412941424
4441,,,1,1,
94914911393
4291,,,1441
,11,,13,,1923

 13دٌسمبر
41,,
21204120646
62601110131
12106110515
11503150154
13401560531

8132

8132

,1311,31,32

301250531

,2113131114

11106510424

4291,,,1441

11503150154

حصة شركة معادن فً الربح المتراكم لشركة معادن بارٌك للنحاس:
إَضاحاث
ٔ ٌناٌر
1-1-21 ، 2-6

الحصة فً صافً الربح للسنة
 13دٌسمبر
65

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -83اإلستثمار فً مشروع مشترك (تتمة)
 8-83شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات
تستند المعلومات المفصح عنها فً إٌضاح ٕٔ ٔ-ٕ-و ٕٔ ٕ-ٕ-أحدث مسودات القوابم المالٌة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات لفترة اإلحد
عشر شهرا المنتهٌة فً ٖٓ نوفمبر  .ٕٓٔ8سوف ٌتم تناول أي تؤثٌر قد تنشؤ نتٌجة معامالت شهر دٌسمبر  ٕٓٔ8من قبل الشركة فً فترة التقرٌر
المقبل.
 3-8-83ملخص قائمة الربح أو الخسارة
للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132
,,311111111
)(,114111111
)(,,112111111
)(2,,1,111111

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132
66101110111
)(1201510111
)(12501650111
)(51101110111

الربح قبل الزكاة ورسوم إمتٌاز وضرٌبة الدخل
مصروف زكاة ورسوم إمتٌاز

,,,11111111
-

)(4401220111
-

ربح السنة من العملٌات المستمرة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالً الدخل الشامل

,,,11111111
-

)(4401220111
5460111

,,,11111111

)(4403160111

3313111111

()2201110111

إٌضاح
المبٌعات واإلٌرادات التشغٌلٌة األخر
تكلفة تموٌل
إستهالك وإطفاء
مصارٌف أخر

حصة المجموعة فً إجمالً الدخل ( /الخسارة) الشامل للسنة*

3-2-21

*ٌتم إحتساب حصة معادن فً صافً الدخل بناءا على مسودات القوابم المالٌة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات والمتاحة بتارٌخ إصدار القوابم
المالٌة الموحدة لشركة معادن .وقد ٌإدي ذلك أحٌانا إلى بعض التغٌرات الطفٌفة والتً ٌتم تسوٌتها فً الفترة الالحقة.
 8-8-83ملخص قائمة المركز المالً
إٌضاح
الموجودات
الموجودات غٌر المتداولة
الموجودات المتداولة
موجودات متداولة أخر
النقد ومعادالت النقد
مجموع الموجودات
المطلوبات
المطلوبات غٌر المتداولة
قروض طوٌلة األجل
مطلوبات غٌر متداولة أُخر
مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من القروض طوٌلة األجل
مطلوبات متداولة أُخر
مجموع المطلوبات
صافً الموجودات
نسبة ملكٌة المجموعه ٪
نسبة ملكٌة المجموعة فً صافً الموجودات*

3-2-21

 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

412,311111111

2051401510111

13211111111
,4,1,111111
41,,,11111111

21401130111
1103150111
2013103360111

,199111111111
2111111111

1015103140111
14604260111

,,,14111111
14912111111
4121111111111
3,411111111
٪31

4101510111
41101420111
2045401110111
41404360111
٪51

1231,12141,

-

* تشتمل نسبة ملكٌة المجموعة فً صافً الموجودات على أثر المساهمة اإلضافٌة فً حقوق الملكٌة (إٌضاح ٕٔ.)ٖ-ٕ-

66

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -83اإلستثمار فً مشروع مشترك (تتمة)
 1-8-83تسوٌة القٌمة الدفترٌة
اإلستثمار بنسبة ٓ٘ ٪فً رأس المال المصدر والمدفوع فً شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات (إٌضاح ٕ )0-كالتالً:
 13دٌسمبر
41,9
23111111111
,91,2912,,

 13دٌسمبر
41,,
-

إجمالً المساهمة فً حقوق الملكٌة

3491,2912,,

-

إجمالً الحصة فً الخسارة المتراكمة المستغلة كما فً ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ8

)(,9419,21,91

-

إَضاحاث
54

الحصص بالتكلفة
مكونات حقوق ملكٌة أخر

القٌمة الدفترٌة لإلستثمار  /عكس اإلنخفاض فً القٌمة

1231,12141, 3-2-21 ، 21 ، 12

-

حصة معادن فً الخسارة المتراكمة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات:
إَضاحاث
الخسارة المتراكمة كما فً تارٌخ التحول إلى المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً فً ٔ ٌناٌر ٕٓٔٙ
حصة الشركة فً الخسارة غٌر المستغلة:
الحصة فً صافً الخسارة للسنة المنتهٌة فً ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔٙمتضمنة تسوٌات متعلقة بتحول شركة الصحراء ومعادن
للبتروكٌماوٌات إلى المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً فً ٔ ٌناٌر ٕٓٔٙ
الحصة فً صافً الخسارة للسنة المنتهٌة فً ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
الحصة فً صافً الربح للفترة المنتهٌة فً ٖٓ نوفمبر ٕٓٔ8

1-2-21
1-2-21

اٌّجّىع
)(12502240111

)(1101120111
)(2201110111
5505110111

الخسارة المتراكمة للفترة من ٔ ٌناٌر  ٕٓٔٙحتى ٖٓ نوفمبر ٕٓٔ8

)(5105110111

إجمالً الحصة فً الخسارة المتراكمة المستغلة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات كما فً  13دٌسمبر 8132

)(,9419,21,91

بتارٌخ التحول إلى المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً فً ٔ ٌناٌر  ،ٕٓٔٙقامت الشركة بتخفٌض قٌمة إستثمارها البالغٓ٘ ٪من رأس المال المصدر
والمدفوع فً شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات (إٌضاح ٕ )0-جنبا إلى جنب مع الحصة فً الخسارة المتراكمة فً شركة الصحراء ومعادن
للبتروكٌماوٌات بناءا على إجراء إختبار اإلنخفاض فً القٌمة بإستخدام نموذج تقٌٌم حقوق الملكٌة والتً تتضمن معدل خصم سوقً مالبم.
تفاصٌل اإلنخفاض فً قٌمة اإلستثمار فً شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات كالتالً:
إَضاح
54

الحصص بالتكلفة كما فً ٔ ٌناٌر ٕٓٔٙ
ناقصا :الحصة فً الخسارة المتراكمة كما فً ٔ ٌناٌر ٕٓٔٙ

45101110111
)(12502240111

مجموع فرعً

32401150121

مساهمة إضافٌة كما فً ٔ ٌناٌر ٕٓٔٙ
مساهمة إضافٌة خالل السنة المنتهٌة فً ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

4101110411
3101510111

مجموع فرعً

1101410411

إجمالً اإلنخفاض فً القٌمة

2111342141,

كما فً ٖٔ دٌسمبر  ،ٕٓٔ8وبناءا على قرار شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات فٌما ٌتعلق بخالفها القدٌم مع مورد لخام اإلٌثٌلٌن ،إنخفضت
تكالٌف إنتاج شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات بشكل ملحوظ .هذا اإلنخفاض فً تكلفة اإلنتاج إقترن باإلرتفاع فً أسعار البتروكٌماوٌات والتً
أعادت شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات إلى الربحٌة .تم إجراء تقٌٌم منقح للمبلغ القابل لإلسترداد لشركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات والذي
أشار إلى عكس اإلنخفاض فً القٌمة بالكامل بمبلغ قدره  ٖٗٓ6ٕ٘ٗ6ٕٖ0لاير سعودي وتسوٌته مع حصة المجموعة فً الخسارة المتراكمة لشركة
الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات للفترة التً تبدأ من ٔ ٌناٌر  ٕٓٔٙإلى ٖٓ نوفمبر  ٕٓٔ8بمبلغ قدره ٓٓٓ ٘16٘0ٓ6لاير سعودي مما أد إلى صافً
عكس فً اإلنخفاض فً القٌمة بمبلغ  ٖٗ٘60ٖٗ6ٕٖ0لاير سعودي .تم تخفٌض التدفقات النقدٌة المستقبلٌة بمعدل  ٪8للوصول إلى المبلغ القابل لإلسترداد
من شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات.
أصدرت المجموعة خطابات ضمان لصالح صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي ومإسسات التموٌل األخر لتموٌل التسهٌالت المتاحة لكل من شركة
معادن بارٌك للنحاس وشركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات كما تم اإلفصاح عنه بالكامل فً إٌضاح .ٕ-ٗ1
الٌمكن تحدٌد القٌمة العادلة لإلستثمار فً المشارٌع المشتركة نظرا لعدم توفر أسعار سوقٌة مدرجة لإلستثمار فً المشارٌع المشتركة.
61

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -88ضرٌبة مؤجلة
 3-88ضرٌبة الدخل
إَضاحاث
ضرٌبة الدخل المإجلة
موجودات ضرٌبة محملة كرصٌد دابن على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة
مطلوبات ضرٌبة مإجلة محملة كرصٌد مدٌن على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة
ضرٌبة الدخل الحالً

2-22
3-22
5-43

مجموع ضرٌبة الدخل

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132
)(941,4314,9
,141,,41,,,
)(4,91919144,
,11,,,11,,

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132
)(3101640131
1302150111
)(11401510511
)(2601510632

)(,41344114,

)(5601240361

نشؤت ضرٌبة الدخل المإجلة نتٌجة الفروق المإقتة بٌن القٌمة الدفترٌة لبنود محددة وأساسها الضرٌبً .فٌما ٌلً تفاصٌل موجودات ومطلوبات ضرٌبة
مإجلة والربح أو الخسارة المحملة والدابنة.
 8-88موجودات ضرٌبة مؤجلة
الرصٌد ٌشمل الفروق المإقتة العابدة إلى:

خسابر ضرٌبٌة
مخصص قطع غٌار متقادمة وبطٌبة الحركة ومواد مستهلكة
ممتلكات ومصانع ومعدات ،مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ وموجودات غٌر ملموسة
مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تؤهٌل موقع وتفكٌك
إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن
مخصص البحوث والتطوٌر

 13دٌسمبر
41,9
2,114,11,19
11,,,1994
92149,1242
,1,131,,2
,,14441431
2192,1,94

 13دٌسمبر
41,,
33505150651
1110511
11301430611
101510111
104410143
-

إجمالً موجودات ضرٌبة مؤجلة

3,,191,1919

46101240111

الحركة فً صافً موجودات ضرٌبة مؤجلة خالل السنة كالتالً:
إٌضاح
ٔ ٌناٌر
محمل كرصٌد دابن على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة

1-22

 13دٌسمبر

41,9
24,1,4219,,
,141,,41,,,

41,,
31104310146
1302150111

3,,191,1919

46101240111

 1-88مطلوبات ضرٌبة مؤجلة
الرصٌد ٌشمل الفروق المإقتة العابدة إلى:

ممتلكات ومصانع ومعدات ،مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ وموجودات غٌر ملموسة

 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

41,11,,1422

31104110115

الحركة فً صافً مطلوبات ضرٌبة مؤجلة خالل السنة كالتالً:
إٌضاح
ٔ ٌناٌر
محمل كرصٌد مدٌن على قابمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة

1-22

 13دٌسمبر

61

41,9
19912,91,,3
4,91919144,

41,,
21403210461
11401510511

41,11,,1422

31104110115

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -81إستثمارات أخرى
إٌضاحات
ٔ ٌناٌر
المسدد خالل السنة
ٖٔ دٌسمبر
ناقصا :الجزء المتداول من اإلستثمارات األخر

51 ، 3

الجزء غٌر المتداول من اإلستثمارات األخرى

41,9
3111111111
)(41,311111
2,19311111
)(214431111

41,,
5101110111
5101110111
-

211,931111

5101110111

إن هذا اإلستثمار ٌعتبر موجودات مالٌة غٌر مشتقة ذات تارٌخ إستحقاق محدد والتً ٌوجد لد المجموعة النٌة والمقدرة لإلحتفاظ بها إلى تارٌخ
اإلستحقاق وال تصنف كقروض أو مدٌنٌن .تم تصنٌف هذا اإلستثمار كموجودات غٌر متداولة بناءا على إستحقاقه ،وٌتم إثباته مبدبٌا بالقٌمة العادلة .فً
توارٌخ التقارٌر الالحقةٌ ،تم قٌاس هذا األصل المالً بالتكلفة المطفؤة ناقصا أي خسابر إنخفاض فً القٌمة.
 -83موجودات غٌر متداولة أخرى
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

41,9

41,,

تكلفة معاملة قرض متجدد
إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد خالل فترة التسهٌل

14

,,14311111
)(,214311111

1102510111
-

ناقصا :الجزء المتداول من تكلفة معاملة قرض متجدد

26

3,11111111
)(,214311111

1102510111
)(1402510111

مجموع فرعً

241,311111

5101110111

مخزون خام مستخرج
ناقصا :الجزء المتداول من مخزون خام مستخرج

44319,,1,1,
)(,9214,11194

23103620112
)(13306610461

9,1444143,

1601110623

,113412,11234
)(331,931441

1011206110511
)(4102210134

,,414931,,4

1015204110456

)(4411341341

)(5401210111

مجموع فرعً

,12141414,1

11101410156

برنامج تملك المنازل – أثاث وقرض منزل

41113419,2

3201220133

المجموع

,11,91,141,19

1011304640512

 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

141494112,

1306520115

إٌضاحات

21

مجموع فرعً
مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفٌن
ناقصا :المدفوع خالل السنة

11

ناقصا :الجزء المتداول من مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفٌن

21

 -80المستحق من شرٌك فً مشروع مشترك
إٌضاحات
مستحق من شركة ألكوا كوربورٌشن

51 ، 2-45 ، 3

ٌمثل هذا المبلغ مساهمة مستحقة من شركة ألكوا كوربورٌشن عن حصتها والبالغة ٔ ٪ٕ٘6فً مشروع صفابح السٌارات (إٌضاحً  ،)ٖ٘ ، ٔ0لتوسعة
تشكٌلة منتجات مجمع األلومنٌوم فً رأس الخٌر لتشمل أٌضا صفابح السٌارات.

61

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -80دفعات ومصارٌف مدفوعة مقدما
إٌضاح
دفعات مقدمة للمقاولٌن
دفعات مقدمة للموظفٌن
إٌجارات مدفوعة مقدما
تؤمٌن مدفوع مقدما
الجزء المتداول من تكلفة معاملة قرض متجدد
مصارٌف أخر مدفوعة مقدما

24

المجموع

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

41,9
,41,,21291
44199,111,
419,,1143
14149,1213
,214311111
,1,12341,41

41,,
5104510134
2101250211
101310111
3101110121
1402510111
1601140611

4,414441,,,

14202140124

 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

 -82المخزون
إٌضاحات
مخزون قابل للبٌع
منتجات تامة الصنع  -جاهزة للبٌع
منتجات تحت التشغٌل
الجزء المتداول من مخزون خام مستخرج
منتجات مصاحبة

24

مجموع فرعً

1

مخزون مواد مستهلكة
قطع غٌار ومواد مستهلكة
ٔ ٌناٌر
صافً اإلضافات خالل السنة

,4313441,91
9141,111242
,9214,11194
119,11,,3

56301140513
55201120611
13306610461
206420111

,1,,11,3,1,13

1025203110511

,124,14421,9,
,9,113,149,

1021301120115
11401510216

,1432149,1249
)(,11941,41
)(,414,411,9

1046102240111
)(401510354
)(4606110216

مواد خام

,134114141,11
,411,,112,,

1041604150541
16103660525

مجموع فرعً

411411,,4141,

2011301520166

المجموع

211,,1,4,1,,2

3043602330644

ٖٔ دٌسمبر
شطب قطع غٌار متفادمة وبطٌبة الحركة ومواد مستهلكة
مخصص قطع غٌار متقادمة وبطٌبة الحركة ومواد مستهلكة

1
1-21

 3-82تتكون الحركة فً مخصص قطع غٌار متقادمة وبطٌئة الحركة ومواد مستهلكة مما ٌلً:
41,9

41,,

إَضاحاث

2414911494

1501530321

مخصص مخزون متقادم

1

2411,411,4

3101260151

 13دٌسمبر

21

,414,411,9

4606110216

ٔ ٌناٌر

11

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -82الذمم المدٌنة التجارٌة واألخرى
 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

ذمم مدٌنة تجارٌة
ذمم مدٌنة اُخر – طرف ثالث
مبالغ مستحقة من شركة سابك
مبالغ مستحقة من شركة موزاٌٌك
مبالغ مستحقة من شركة ألكوا إنسٌبال إس إٌه
مبالغ مستحقة من شركة ألكوا وارٌك إل إل سً

2-45
2-45
2-45
2-45

,142914331149
1411,921414
4,191,11,3
,111,,1,11
414221329

1043204560111
11201610611
4101120311
11402110531
2201610212

ناقصا :مخصص خسابر اإلبتمان المتوقعة

1-21

41,111,,114,1
)(34,1,,3

1011105120111
-

مجموع فرعً

2-41

41,11124919,9

1011105120111

,1,1,1419
31334
411411114
4411341341
4113991,,,
421,,,111,
141,,41,44

2101110131
1410566
401130115
501410151
5401210111
4405150111
1403640131
6501140111

4142,19,112,3

1011101130111

إٌضاحات

2-45 ، 3-34
2-45
2-45

مبالغ مستحقة من شركة سابك
مبالغ مستحقة من شركة معادن بارٌك للنحاس
مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقنً للتعدٌن
مبالغ مستحقة من الهٌبة العامة للموانىء
الجزء المتداول من مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفٌن

24
4-43 ، 2-43

زكاة مستحقة من الهٌبة العامة للزكاة والدخل
ضرٌبة قٌمة مضافة مستحقة من الهٌبة العامة للزكاة والدخل
عوابد إستثمارات مستحقة
أخر
المجموع

51 ، 3

تحتفظ المجموعة بجمٌع الذمم المدٌنة التجارٌة ،من خالل نموذج أعمال ،وذلك بهدف جمع التدفقات النقدٌة التعاقدٌة .ومع ذلك ،فإن الشروط التعاقدٌة
لبعض الذمم المدٌنة التجارٌة التإدي ،فً تارٌخ محدد ،إلى تدفقات نقدٌة والتً تكون فقط مدفوعات أصل الدٌن والفابدة على أصل الدٌن القابم.
 3-82حركة مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة كالتالً:
إَضاحاث

41,9

41,,

ٔ ٌناٌر

8-62 ، 1

1141193

-

زٌادة فً مخصص خسابر اإلبتمان المتوقعة

8-62 ، 31

,9311,1

-

82

34,1,,3

-

 13دٌسمبر

11

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -87ودائع ألجً
 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

21 ، 67 ، 1-62
3-87

1131311111111
)(4141,1,,2

2024101110111
-

1

113141,,91914

2024101110111

إٌضاحات
ودابع ألجل ذات توارٌخ إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من عام من تارٌخ
إقتنابها
ناقصا :مخصص خسابر اإلبتمان المتوقعة
المجموع

ٌتحقق عن ودابع ألجل عابد مالً على أساس أسعار السوق السابدة.
 3-87الحركة فً مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
إَضاحاث
ٔ ٌناٌر
زٌادة فً مخصص خسابر اإلبتمان المتوقعة خالل السنة
 13دٌسمبر

41,9

41,,

8-62 ، 1
8-62 ، 31

,2,1349
,143,1444

-

87

4141,1,,2

-

 -11النقد ومعادالت النقد
إٌضاحات

 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

غٌر مقٌدة
ودابع ألجل ذات توارٌخ إستحقاق تعادل  /أقل من ثالثة أشهر من تارٌخ إقتنابها
نقد وأرصدة لد البنوك
مجموع فرعً
مقٌدة
نقد وأرصدة لد البنوك

41 ، 3-41

21,441,241412
3,,1,,11,,1

3062503210161
65604230111

311411,,4141,

4021101440151

,11123193, 2-41 ، 21-4 ، 14-4

المجموع

51 ، 3

311,11,441142

6101120111
4035106110131

ٌرتبط النقد واألرصدة لد البنوك المقٌدة بإلتزام برنامج إدخار الموظفٌن.
 -13رأس المال
 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

مصرح به ومصدَّر ومدفوع بالكامل
 ,1,4912,9144,سهم عادي بقٌمة إسمٌة ٓٔ لاير سعودي للسهم (إٌضاح ٔ )ٔٙ ،

12

,,14921,9414,1

11061401120611

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -18عالوة اإلصدار
 13دٌسمبر
41,9

 13دٌسمبر
41,,

3143111111111

5025101110111

34311111111

سهم عادي بقٌمة إسمٌة قدرها ٓٔ رٌاالت للسهم الواحد الصادر بعالوة قدرها ٓٔ لاير
سعودي للسهم الواحد
سهم عادي بقٌمة إسمٌة قدرها ٓٔ رٌاالت للسهم الواحد الصادر بعالوة قدرها ٖٔ لاير
11,2,113,14,,
سعودي للسهم الواحد ،صافً بعد تكالٌف المعامالت

3014103510611

,4912,9144,

المجموع

911,,113,14,,

1031103510611

ٔ ٌناٌر
تحوٌل ٓٔ  ٪من صافً الدخل للسنة

41,9
94,123,1,1,
,921,,,1,19

41,,
11101150542
1104140111

 13دٌسمبر

,1132143,121,

16104510131

42112,9144,

 -11ححىَالث ِٓ صافٍ اٌذخً

غجقب ً ىيْظبً األعبط ىيششمخ واىزي ٌزىافق ٍغ أّظَخ اىششمبد اىَطجقخ فً اىََينخ اىؼشثٍخ اىغؼىدٌخ ،رقىً اىششمخ ثزنىٌِ إدزٍبغً ّظبًٍ ورىل ثزذىٌو
 ٍِ ٪11صبفً سثخ اىغْخ إىى اإلدزٍبغً اىْظبًٍ دزى ٌجيغ هزا اإلدزٍبغً  ٍِ ٪31سأط اىَبه اىَذفىع.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -13حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة
فٌما ٌلً مخلص للمعلومات المالٌة لكل شركة تابعة التً تملك حقوق أقلٌة غٌر مسٌطرة تعتبر ذات أهمٌة للمجموعة .المعلومات الموضحة لكل شركة تابعة قبل إستبعاد العملٌات المتداخلة.
 3-13ملخص قائمة المركز المالً
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة ()٪
إٌضاحات

شركة معادن لأللمونٌوم

شركة معادن للدرفلة

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا شركة معادن للفوسفات

٪431,
(إَضاح )2-4

٪431,
(إَضاح )3-4

٪431,
(إَضاح )4-4

٪11
(إَضاح ),-4

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
٪21
المجموع
(إَضاح )9-4

 13دٌسمبر 8132
موجودات غٌر متداولة
موجودات متداولة

16011501410131
2014502160151

5015106540145
1011205130416

12033101420314
1066101350324

14062401210221
2013102610211

21011101140145
3016305110131

16011105110444
12012104150131

إجمالً الموجودات
مطلوبات غٌر متداولة
مطلوبات متداولة

,,1,4,1,4311,9
11034201330211
1065101140315

41,411,39142,
3011102360226
2046101340116

,11,,,19,,1,,9
1015601120133
1015601160121

,,124411,41221
1012103230151
1054105460461

111,2114,31992
11014101550111
2033101560111

991,4,1,,1119,
51046101610625
1015305310133

إجمالً المطلوبات

,1111,13,,1411

4143414,112,4

919,1114,1131

,111,319,112,,

4411,91,,,19,,

41134,13,,1139

صافً موجودات الشركة التابعة

41,3,142,12,3
1061606110521
)(6606420163
-

3,1199,194,
12102320145
11105140411
)(101110231

31,,919291443
1021101110115
)(2406550113
-

,11941444114,
2012501610111
-

919421,921113
3054501130612
)(2601510113
-

49121111,21141
1011605160113
202310152
)(101110231

صافً الموجودات العائد إلى حقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة
 13دٌسمبر 8132
موجودات غٌر متداولة
موجودات متداولة
إجمالً الموجودات
مطلوبات غٌر متداولة
مطلوبات متداولة

,141111491,39

4211,1911,4

,14,314131,14

41,43194,19,1

113,,1933194,

91,,,14,313,3

11042304510121
2013101130113

5015206510116
1044405430511

12061202510321
1013203110341

15021102140516
2032602310116

26032105150211
2011504160311

16061601110131
1011103140212

411,3314441,,2
11024401420152
2011301450141

412,,1,,21,11
4011101110131
1051405360515

,11912134114,9
1016104150615
1022406550341

,,1323122212,4
1031302110553
1016101110611

49131211,,1394
11014101630316
2011101510111

94131412,21411
51046204110444
1016501150551

إجمالً المطلوبات

,112,,199913,1

31,1314411441

,119411,,1121

,,1143114,1421

4111341,4,12,1

3,114,13431,,3

صافً موجودات الشركة التابعة

41,1,11,2141,

,,,13,,1191

21,,9129,1413

412911191144,

9123,11,111,1

4,1,,91,191419

الحصة فً صافً الموجودات
أثر الزكاة وضرٌبة الدخل
أثر مدفوعات لزٌادة رأس المال

1061101110124
)(4101310345
-

11106140341
1101110643
)(101110231

1011403410111
402130116
-

1014401140161
-

3031104360131
)(1205240131
-

1031106510161
4101240644
)(101110231

,14241,2,13,,

49,14341,32

,1,99141211,2

,1,221,,21,4,

1114,1,,,141,

9121412441391

الحصة فً صافً الموجودات
أثر الزكاة وضرٌبة الدخل
أثر مدفوعات لزٌادة رأس المال

صافً الموجودات العائد إلى حقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة

3-34

3-34
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -13حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة (تتمة)
 8-13ملخص لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة ()٪

إٌضاحات

شركة معادن لأللمونٌوم

شركة معادن للدرفلة

٪431,

٪431,

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا شركة معادن للفوسفات
٪431,

٪11

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
٪21

المجموع

للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132
المبٌعات

1061101120211

21104110616

3011606610621

5021506410121

1016301240111

11046606310243

ربح ( /خسارة) السنة قبل الزكاة وضرٌبة الدخل

1104360155

)(31501620111

52204140144

12504650551

45401250111

1041601610165

مصروف الزكاة وضرٌبة الدخل للسنة

)(4101120111

2405610611

)(6101110121

)(2103130521

)(3101110515

)(14101110121

الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر للسنة:
خسارة عابدة إلى إعادة قٌاس إلتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفٌن
تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال من التغٌرات فً
القٌمة العادلة

)(201310111

)(1110141

)(201640114

)(302150111

)(201210613

)(101310131

)(2601410163

-

-

-

-

)(2601410163

مجموع فرعً

)(2101110111

)(1110141

)(201640114

)(302150111

)(201210613

)(3606110114

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشامل للسنة

4414,114,2

)(4911491143,

241113,114,

,1,1944143,

2,114,11,,,

,11,,131,1424

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشامل العائد إلى حقوق
الملكٌة غٌر المسٌطرة:
الحصة من الربح ( /الخسارة) للسنة قبل الزكاة
وضرٌبة الدخل

2401110651

)(1605110511

13101460111

21106310661

11101110141

41101120151

الحصة من مصروف الزكاة وضرٌبة الدخل للسنة

)(2105210116

2106130221

)(4401260141

)(601150156

)(2101160141

)(1101140614

)(401210545

)(4101110362

1101110341

21105240611

15201130211

31101110344

الحصة من الربح ( /الخسارة) للسنة

3-34

الحصة من الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر للسنة:
خسارة عابدة إلى إعادة قٌاس إلتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفٌن
تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال من التغٌرات فً
القٌمة العادلة

3-34

)(5310111

)(410316

)(5110313

)(1640133

)(1410611

)(201160211

)(601620151

-

-

-

-

)(601620151

مجموع فرعً

)(102110216

)(410316

)(5110313

)(1640133

)(1410611

)(106110315

المجموع

)(,41,41194,

)(291,221,19

94141,1149

4,1133,19,9

,3,1,221444

199111,1,4,

31 ، 3-34
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -13حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة (تتمة)
 8-13ملخص لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر (تتمة)
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة ()٪

إٌضاحات

شركة معادن لأللمونٌوم

شركة معادن للدرفلة

٪431,

٪431,

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا شركة معادن للفوسفات
٪431,

٪11

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
٪21

المجموع

للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132
المبٌعات

6012201150531

-

1013401610111

4025301150155

1011601110315

14011601110611

ربح ( /خسارة) السنة قبل الزكاة وضرٌبة الدخل

21301110213

)(65105120116

)(23105440116

25202640611

51401310664

16501210615

مصروف الزكاة وضرٌبة الدخل للسنة

)(5201150152

2401110515

)(304510545

)(603160615

)(3502110141

)(1301310541

الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر للسنة

1103510111

-

105610151

105430153

)(101110561

2104120146

مجموع الدخل  ( /الخسارة) الشامل للسنة

43111331,29

)(4111292131,

)(41,121212,2

433131,1,19

2,4194,1141

,,4124914,2

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشامل العائد إلى حقوق
الملكٌة غٌر المسٌطرة:
الحصة من الربح ( /الخسارة) للسنة قبل الزكاة
وضرٌبة الدخل

1301610612

)(16501330113

الحصة من مصروف الزكاة وضرٌبة الدخل للسنة
الحصة من الربح ( /الخسارة) للسنة

3-34

الحصة من الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر للسنة:
مكاسب (خسابر) عابدة إلى إعادة قٌاس إلتزام منافع
إنتهاء خدمات الموظفٌن

3-34

المجموع

1506110311

21506150466

13103110114

)(5201150152

2401110515

)(304510545

)(101110114

)(2102110211

)(6101160465

2105160521

)(14101150411

)(6301110216

1301110316

11103260111

6106130311

)(5106230141

201510334

-

3130532

201630116

)(1110124

503110221

42121,1932

)(,2,11,312,9

)(44149,1,32

,414311394

,,,13441131

,21,,,131,
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -13حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة (تتمة)
 1-13حركة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة ()٪

إٌضاحات

ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
حصة فً صافً الربح ( /الخسارة) للسنة
الحصة فً الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر للسنة:
مكاسب (خسابر) عابدة إلى إعادة قٌاس إلتزام منافع
إنتهاء خدمات الموظفٌن

2-34

شركة معادن لأللمونٌوم

شركة معادن للدرفلة

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا

شركة معادن للفوسفات

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

٪431,

٪431,

٪431,

٪11

٪21

المجموع

1061101110125

24204110252

1025103210121

1016104640311

2011503140154

1011403110146

2105160521

)(14101150411

)(6301110216

1301110316

11103260111

6106130311

-

3130532

201630116

)(1110124

503110221

مدفوعات لزٌادة رأس المال خالل السنة
الزٌادة فً حصة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة خالل
السنة

1-45

-

11102510111

-

-

-

11102510111

1-45

-

-

-

-

31501110111

31501110111

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

1-34

1064201410511

21106520154

1011106340114

1014401140161

3036101110211

1043204620513

حصة فً صافً الربح ( /الخسارة) للسنة

2-34

)(401210545

)(4101110362

1101110341

21105240611

15201130211

31101110344

الحصة فً الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر للسنة:
خسارة عابدة إلى إعادة قٌاس إلتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفٌن
تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال من التغٌرات فً
القٌمة العادلة

201510334 1-1-41 ، 2-34

(5310111) 1-1-41 ، 2-34
31 ، 2-34

مجموع فرعً
توزٌعات أرباح مدفوعة خالل السنة
 13دٌسمبر 8132

21
1-34

)(410316

)(5110313

)(1640133

)(1410611

)(201160211

)(601620151

-

-

-

-

)(601620151

)(102110216

)(410316

)(5110313

)(1640133

)(1410611

)(106110315

-

-

-

)(2101110131

-

)(2101110131

,141111491,39

4211,1911,4

,14,314131,14

41,43194,19,1

113,,1933194,

91,,,14,313,3

11

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -10اٌّسخحك ٌشزَه فٍ ِشزوع ِشخزن
إٌضاحات
مبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا كوربورٌشن

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

41,9

41,,

2131,441221

31201320414

ناقصا :خسارة اإلنخفاض فً القٌمة المتراكمة
الرصٌد اإلفتتاحً
11

خسارة اإلنخفاض فً القٌمة خالل السنة
مجموع فرعً

2-45

المستحق لشرٌك فً مشروع مشترك ،بالصافً

,,31,,11,31

11501130151

,21,431111

-

41,19,91,31

11501130151

,,3144,14,1

26603510124

رَثو اىَجبىغ اىَغزذقخ إىى ششمخ أىنىا مىسثىسٌشِ دصزهب اىجبىغخ ٔ ٪ٕ٘6فً رنيفخ اىَششوع اىَشزشك ىزىعؼخ رشنٍيخ ٍْزجبد ٍجَغ األىىٍٍْىً فً سأط
اىخٍش ىزشَو أٌعب ً صفبئخ اىغٍبساد.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -10قروض طىٍَت األجل
 3-10التسهٌالت المعتمدة
 أبرمت شركة معادن لأللمونٌوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات إتفاقٌات تموٌل موحدة الشروط مع صندوق اإلستثمارات العامة وصندوق التنمٌة الصناعٌة
السعودي وتحالف من المإسسات المالٌة المحلٌة ،بٌنما قامت شركة معادن لأللمونٌوم وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا بإعادة هٌكلة تسهٌالت قروضها مع صندوق اإلستثمارات العامة وكذلك أبرمت إتفاقٌات تموٌل موحدة
الشروط جدٌدة مع تحالف من المإسسات المالٌة المحلٌة،
 أبرمت الشركة (معادن) إتفاقٌة تسهٌل إبتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشرٌعة،
 أبرمت شركة معادن للذهب ومعادن األساس إتفاقٌتً قروض مضمونة مع صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي،
 أبرمت شركة معادن للبنٌة التحتٌة وشركة معادن للفوسفات إتفاقٌة تسهٌل مرابحة مع مشاركٌن فً تسهٌل مرابحة،
 أبرمت شركة معادن للفوسفات إتفاقٌة تسهٌل صكوك مع مشاركٌن فً تسهٌل صكوك.
تتكون التسهٌالت الممنوحة للمجموعة من التالً كما فً ٖٔ دٌسمبر :ٕٓٔ8

صندوق اإلستثمارات العامة
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
شراء*
تجاري*
مرابحة
وكالة
المجموع الفرعً
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
تسهٌل مرابحة باللاير السعودي
تسهٌل مرابحة باللاير السعودي
(تسهٌل رأس مال عامل)
المجموع الفرعً
إتفاقٌة تسهٌل إبتمان مشترك ومتجدد
إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة – كوكٌل
لمشاركٌن فً تسهٌل صكوك
مجموع التسهٌالت الممنوحة

إتفاقٌة شركة معادن

إتفاقٌة شركة معادن

لأللومنٌوم الموقعة فً إتفاقٌة شركة معادن

للبوكساٌت واأللومٌنا

إتفاقٌة شركة معادن

إتفاقٌة (معادن)

إتفاقٌتً شركة معادن

الموقعة فً

للذهب ومعادن األساس

إتفاقٌتً شركة معادن
إتفاقٌة شركة معادن

للفوسفات

 11نوفمبر 8131

للدرفلة

الموقعة فً  82نوفمبر وعد الشمال للفوسفات  32دٌسمبر  8138الموقعة فً

للبنٌة التحتٌة

الموقعة فً

والمعاد هٌكلتها فً

الموقعة فً

 8133والمعاد هٌكلتها الموقعة فً

 33دٌسمبر 8132
4021503150111
1051301510111
,13111,311111
5011101510111

والمجددة فً 32

الموقعة فً

 80فبراٌر 8130

و  80إبرٌل 8130
-

 11دٌسمبر 8130
-

و  81فبراٌر 8132
-

المجموع
11036103150111

1031101110111
-

1011101110111

11041301510111

5034101540655
6015301150345
4012501110111
1011101110111
,91,9,1,311111
5011101110111
11061205110111

,,12,11,311111
-

11501110111
411,,414431111
1051101110111

3051101110111
,21,,11,311111

3051101110111
,,1,,414431111

 83مارس 8130

 11نوفمبر 8131
3011101510111

فً ٌ 30ولٌو 8132
3051602510111

ٌ 11ونٌو 8133
1051101110111

دٌسمبر 8132
-

1014101110111
,112,11111111
61101110111
-

4012501110111
22101110111
2142311111111
-

4021101540655
5045101450345
1065101110111
,,121111111111
4011101110111
-

-

31501110111
311,21,311111 ,11,3,19,31111
-

34101110111
911,,14311111
-

441,1111111111
-

,11,,11111111
- 1051101110111

,111111111111
-

311,21,311111 ,11,3,19,31111

911,,14311111

441,1111111111

,11,,11111111 ,131111111111

,111111111111

11

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 3-10التسهٌالت المعتمدة (تتمة)
نصت إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط على الشروط والتعهدات المالٌة التالٌة لكل من الوحدات القانونٌة المقترضة ضمن المجموعة ،وإذا تم إستٌفاء
الشروط ،فإن المإسسات المالٌة سوف تقدم قرض طوٌل األجل:
 قٌد على إنشاء إمتٌازات إضافٌة و  /أو إنشاء إلتزامات تموٌل إضافٌة من قبل شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا وشركة معادن
وعد الشمال للفوسفات ،مالم ٌكن مسموحا بذلك تحدٌدا بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط،
 الحفاظ على النسب المالٌة،
 حد أقصى مسموح به من النفقات الرأسمالٌة ،
 قٌد على توزٌع أرباح على المساهمٌن،
 قٌد على مدة اإلستثمار قصٌرة األجل التً تستحق خالل فترة ال تزٌد على ستة ( )ٙأشهر من تارٌخ الشراء من أي بنك تجاري فً المملكة العربٌة
السعودٌة أو أي بنك تجاري دولً آخر معروف.
نصت إتفاقٌات تسهٌالت المرابحة على شروط معٌنة وتعهدات خاصة والتً تتضمن:
 الحفاظ على وجود الشركتٌن كشركتٌن ذات مسإولٌة محدودة تحت قوانٌن المملكة العربٌة السعودٌة،
 تقٌٌد أي تغٌٌر جوهري فً طبٌعة أعمال الشركة العامة مالم ٌكن مسموحا بذلك تحدٌدا تحت إتفاقٌات تسهٌالت المرابحة،
 قٌد على الدخول فً أي عملٌة أو مجموعة عملٌات سواء طوعا أوغٌر طوعا لبٌع ،تؤجٌر وتحوٌل أو التخلً عن أي أصل مالم ٌكن مسموحا نصا بذلك
بموجب إتفاقٌات تسهٌالت المرابحة،
 إلتزامات بالسداد بموجب إتفاقٌات تسهٌالت المرابحة تصنف فً جمٌع االوقات بالتساوي على االقل مع المطالبات غٌر المضمونة وقروض الدابنٌن
األخر ماعدا مطالبات الدابنٌن المتوجبة حسب القوانٌن المطبقة عموما على الشركات،
 الحفاظ على النسب المالٌة،
 قٌد على توزٌع أرباح على المساهمٌن.
نصت إتفاقٌة تسهٌل صكوك على شروط معٌنة وتعهدات خاصة والتً تتضمن:
 الحفاظ على وجود الشركة كشركة ذات مسإولٌة محدودة تحت قوانٌن المملكة العربٌة السعودٌة،
 تقٌٌد أي تغٌٌر جوهري فً طبٌعة أعمال الشركة العامة مالم ٌكن مسموحا بذلك تحدٌدا تحت إتفاقٌة تسهٌل صكوك،
 قٌد على الدخول فً أي عملٌة أو مجموعة عملٌات سواء طوعا أوغٌر طوعا لبٌع ،تؤجٌر وتحوٌل أو التخلً عن أي أصل مالم ٌكن مسموحا نصا بذلك
بموجب إتفاقٌة تسهٌل صكوك،
 الحفاظ على النسب المالٌة،
 قٌد على توزٌع أرباح على المساهمٌن.
تسهٌل شركة معادن لأللومنٌوم
فً ٖٓ نوفمبر ٕٓٔٓ ،أبرمت الشركة إتفاقٌة تموٌل موحدة الشروط مع صندوق اإلستثمارات العامة وصندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي وتحالف من
المإسسات المالٌة .بتارٌخ ٗٔ دٌسمبر  ،ٕٓٔ1تم إعادة هٌكلة تسهٌل قرضها مع صندوق اإلستثمارات مما أد إلى إعادة جدولة السداد والتعهدات الخاصة
بها .إعتبارا من نفس التارٌخ ،أبرمت الشركة إتفاقٌة تموٌل موحدة الشروط مع بنوك تجارٌة فٌما ٌتعلق بتسهٌالت تقلٌدٌة بالدوالر ومرابحة باللاير جدٌدة
لتحل محل رصٌد التسهٌالت .بناءا على ذلك ،تتكون تسهٌالت التموٌل لشركة معادن لأللمونٌوم من:
التسهٌل الممنوح
4021503150111

صندوق اإلستثمارات العامة – تعدٌل اإلتفاق القابم
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
تقلٌدي بالدوالر

1051301510111

مرابحة باللاير

5011101510111

المجموع الفرعً

6061205110111

مجموع التسهٌالت الممنوحة

,11,3,19,31111

باإلضافة إلى إعادة جدولة السدادٌ ،تضمن تسهٌل صندوق اإلستثمارات العامة المعاد هٌكلته والتسهٌالت التقلٌدٌة بالدوالر والمرابحة باللاير مخصصات
للمدفوعات المقدمة للمشاركٌن إعتماداَ على توافر النقد الزابد لخدمة الدٌن .تستمر المدفوعات المقدمة حتى ٌتم إستٌفاء شروط معٌنة فٌما ٌتعلق بالرصٌد
القابم تحت كل من التسهٌالت كما أنها محدودة بالوقت للتسهٌالت التقلٌدٌة بالدوالر والمرابحة باللاير.

11

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 ,-14اٌخسهُالث اٌّعخّذة (حخّت)
تسهٌل شركة معادن لأللومنٌوم (تتمة)
وكالء تسهٌالت
 البنك األهلً التجاري كوكٌل مابٌن الدابنٌن ووكٌل تسهٌل مرابحة باللاير،
 بنك أبو ظبً األول كوكٌل تسهٌل تقلٌدي بالدوالر.
تفاصٌل إتفاقٌة التموٌل الموحدة الشروط الموقعة فً ٖٓ نوفمبر ٕٓٔٓ والتً تم سدادها بالكامل خالل دٌسمبر  ٕٓٔ1كالتالً:
4011501110111

صندوق اإلستثمارات العامة
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
مشترٌات

5014105110111

تجاري

11101110111

وكالة

11105110111

المجموع الفرعً

6013501110111

صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

61101110111

تسهٌل مرابحة باللاير السعودي (تسهٌل رأس مال عامل)

31501110111

مجموع التسهٌالت الممنوحة

,4139311111111

تسهٌالت شركة معادن للدرفلة
*





وكالء تسهٌالت
بنك الرٌاض كوكٌل مابٌن الدابنٌن،
بنك الجزٌرة كوكٌل تسهٌالت مشترٌات باللاير،
البنك السعودي الفرنسً كوكٌل ضمان داخلً،
بنك الرٌاض -فرع لندن ،كمتعهد ضمانات خارجً ووكٌل.

تسهٌل شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
فً ٌ ٔٙولٌو  ،ٕٓٔ8أبرمت الشركة إتفاقٌة تموٌل موحدة الشروط مع صندوق اإلستثمارات العامة وصندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي وتحالف من
المإسسات المالٌة .بتارٌخ ٖٔ ٌولٌو  ،ٕٓٔ8تم إعادة هٌكلة تسهٌل قرضها مع صندوق اإلستثمارات مما أد إلى إعادة جدولة السداد والتعهدات الخاصة
بها .إعتبارا من نفس التارٌخ ،أبرمت الشركة إتفاقٌة تموٌل موحدة الشروط مع بنوك تجارٌة فٌما ٌتعلق بتسهٌالت مرابحة باللاير وتسهٌالت وكالة باللاير
جدٌدة لتحل محل رصٌد التسهٌالت .بناءا على ذلك ،تتكون تسهٌالت التموٌل لشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا من:
التسهٌل الممنوح
3051602510111

صندوق اإلستثمارات العامة – تعدٌل اإلتفاق القابم
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
مرابحة باللاير – الشرٌحة أ

2031101110111

مرابحة باللاير – الشرٌحة ب

1065501110111

وكالة باللاير

22101110111

المجموع الفرعً

4024501110111

تسهٌل مرابحة باللاير السعودي (تسهٌل رأس مال عامل)

34101110111

مجموع التسهٌالت الممنوحة

911,,14311111
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 ,-14اٌخسهُالث اٌّعخّذة (حخّت)
تسهٌل شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا (تتمة)
باإلضافة إلى إعادة جدولة السدادٌ ،تضمن تسهٌل صندوق اإلستثمارات العامة المعاد هٌكلته وتسهٌالت مرابحة باللاير وتسهٌالت وكالة باللاير مخصصات
للمدفوعات المقدمة للمشاركٌن إعتماداَ على توافر النقد الزابد لخدمة الدٌن .تستمر المدفوعات المقدمة حتى ٌتم إستٌفاء شروط معٌنة فٌما ٌتعلق بالرصٌد
القابم تحت كل من التسهٌالت كما أنها محدودة بالوقت لتسهٌالت المرابحة باللاير وتسهٌالت وكالة باللاير.
وكالء تسهٌالت
 البنك األهلً التجاري كوكٌل مابٌن الدابنٌن ووكٌل تسهٌل مرابحة باللاير،
 إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة كوكٌل لتسهٌل وكالة باللاير.
تفاصٌل إتفاقٌة التموٌل الموحدة الشروط الموقعة فً  ٕ1نوفمبر ٕٔٔٓ والتً تم إعادة هٌكلتها  /سدادها بالكامل خالل ٌولٌو  ٕٓٔ8كالتالً:
3015101110111

صندوق اإلستثمارات العامة
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
مشترٌات

2061101120144

تجاري

25101510111

وكالة

16101510111

المجموع الفرعً

3011102120144

صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

11101110111

تسهٌل مرابحة باللاير السعودي (تسهٌل رأس مال عامل)

34101110111

مجموع التسهٌالت الممنوحة

91,1914,41922

تسهٌالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
* وكالء تسهٌالت
 البنك اإلسالمً للتنمٌة وإتش إس بً سً العربٌة السعودٌة كوكالء تسهٌالت شراء،
 بنك مٌزوهو المحدود وبنك سومٌتومو مٌتسوي كوكالء تسهٌالت تجارٌة.
تسهٌل شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن")
فً  ٔ8دٌسمبر ٕٕٔٓ أبرمت الشركة إتفاقٌة تسهٌل إبتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشرٌعة ("إتفاقٌة تسهٌل مرابحة") وإتفاقٌات أخر (ٌشار لها
مجتمعة "إتفاقٌات تموٌل") بمبلغ قدره  0ملٌار لاير سعودي .إن تارٌخ اإلستحقاق النهابً لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تارٌخ توقٌع اإلتفاقٌة .تم
الحصول على التسهٌل من تجمع مإسسات مالٌة محلٌة ودولٌة مكون من المإسسات المالٌة التالٌة:
 مصرف الراجحً
 البنك العربً الوطنً
 بنك البالد
 بنك الجزٌرة
 البنك السعودي الفرنسً
 بنك جً بً مورجان تشٌس ،إن إٌه -فرع الرٌاض
 بنك الرٌاض
 مجموعة سامبا المالٌة
 البنك األهلً التجاري
 البنك السعودي البرٌطانً
 البنك السعودي لإلستثمار
تشتمل التعهدات والشروط المالٌة فٌما ٌتعلق بالشركة األم فقط على التالً:
ٌ جب أال تقل نسبة الربح قبل الفوابد والضرابب واإلستهالكات واإلطفاءات إلى الفوابد عن ثالثة أضعاف وإال سوف ٌتم وقف توزٌع األرباح.
ٌ جب أن ٌكون إجمالً صافً الدٌون أقل من أو ٌعادل ثالثة أضعاف حقوق الملكٌة (الشركة األم فقط) ،وإال اعتبر ذلك حالة تقصٌر وهً عرضة لفترة
تصحٌح تمتد حتى ستة أشهر ،أو تسعة أشهر فً حال قٌام الشركة بتصحٌح هذه الحالة ببدء عملٌة إصدار حقوق أولوٌة.
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 ,-14اٌخسهُالث اٌّعخّذة (حخّت)
تسهٌل شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن") (تتمة)
فً  ٔ8دٌسمبر  ،ٕٓٔ1جددت الشركة إتفاقٌات التموٌل بتعدٌل إجمالً مبلغ التسهٌل من  0ملٌار لاير سعودي إلى ٘ 16ملٌار لاير سعودي .إن تارٌخ
اإلستحقاق النهابً لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تارٌخ توقٌع اإلتفاقٌة .تم الحصول على التسهٌل المتجدد من تجمع مإسسات مالٌة محلٌة ودولٌة
مكون من المإسسات المالٌة التالٌة:
مؤسسات التموٌل
 مصرف الراجحً
 البنك العربً الوطنً
 بنك الخلٌج الدولً بً إس سً ،فرع الرٌاض
 البنك األول
 بنك الجزٌرة
 البنك السعودي الفرنسً
 بنك جً بً مورجان تشٌس ،إن إٌه -فرع الرٌاض
 بنك الرٌاض
 مجموعة سامبا المالٌة
 البنك األهلً التجاري
 البنك السعودي البرٌطانً
 البنك السعودي لإلستثمار
تشتمل التعهدات والشروط المالٌة فٌما ٌتعلق بالشركة األم فقط على التالً:
ٌ جب أال تقل نسبة الربح قبل الفوابد والضرابب واإلستهالكات واإلطفاءات إلى الفوابد عن ثالثة أضعاف وإال سوف ٌتم وقف توزٌع األرباح.
ٌ جب أن ٌكون إجمالً صافً الدٌون أقل من أو ٌعادل ثالثة أضعاف حقوق الملكٌة (الشركة األم فقط) ،وإال اعتبر ذلك حالة تقصٌر وهً عرضة لفترة
تصحٌح تمتد حتى ستة أشهر ،أو تسعة أشهر فً حال قٌام الشركة بتصحٌح هذه الحالة ببدء عملٌة إصدار حقوق أولوٌة.
تسهٌل شركة معادن للذهب ومعادن األساس
أبرمت الشركة إتفاقٌتً تسهٌالت مضمونة مع صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي وتشمل هذه التسهٌالت الممنوحة على التالً:
الهدف
تارٌخ اإلعتماد

التسهٌل الممنوح

ٕٗ مارس ٕ٘ٔٓ

تموٌل إنتاج الذهب من منجم السوق

11101110111

 ٕٙإبرٌل ٕ٘ٔٓ

تموٌل مصروفات رأسمالٌة لمنجم الدوٌحً الجدٌد للذهب وخط أنابٌب المٌاه

1021101110111

إجمالً التسهٌالت الممنوحة

,11,,11111111

نصت إتفاقٌات التموٌل على بعض الشروط والتعهدات الخاصة والتً تتضمن:
 قٌد على إنشاء إمتٌازات إضافٌة و  /أو إنشاء إلتزامات تموٌل إضافٌة عن طرٌق الشركة ،مالم ٌكن مسموحا بذلك تحدٌدا بموجب إتفاقٌة القرض،
 الحفاظ على النسب المالٌة،
 حد أقصى مسموح به من النفقات الرأسمالٌة،
 قٌد على توزٌع أرباح على المساهمٌن و
 قٌد على مدة اإلستثمار قصٌرة األجل التً تستحق خالل فترة ال تزٌد على ستة ( )ٙأشهر من تارٌخ الشراء من أي بنك تجاري فً المملكة العربٌة
السعودٌة أو أي بنك تجاري دولً آخر معروف.
تسهٌل شركة معادن للبنٌة التحتٌة
فً ٖٓ دٌسمبر ٕ٘ٔٓ ،أبرمت الشركة إتفاقٌة تسهٌل مرابحة مع إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة ،تتكون من:
التسهٌل الممنوح

تسهٌل مرابحة
إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة  -كوكٌل لمشاركً تسهٌل المرابحة
تم السحب من التسهٌل فً  ٔ1فبراٌر .ٕٓٔٙ
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1011101110111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 ,-14اٌخسهُالث اٌّعخّذة (حخّت)
تسهٌل شركة معادن للفوسفات
فً ٘ٔ ٌونٌو  ،ٕٓٓ8أبرمت الشركة إتفاقٌة تموٌل موحدة الشروط مع تحالف من المإسسات المالٌة ،جدٌر بالذكر أنه تم سداد التسهٌل بالكامل من تارٌخ
السحب فً ٖٓ مارس  ٕٓٔٙحسب إتفاقٌة تسهٌل المرابحة الجدٌدة الموقعة من قبل الشركة فً ٕ٘ فبراٌر  ٕٓٔٙمع مشاركً تسهٌل مرابحة مكونة من:
التسهٌل الممنوح

تسهٌل مرابحة

11041301510111

بنك الرٌاض  -كوكٌل لمشاركً تسهٌل المرابحة

تم السداد بشكل جزبً من تارٌخ السحب إلتفاقٌة تسهٌل المرابحة الموقعة من قبل الشركة بتارٌخ ٕ٘ فبراٌر  ٕٓٔٙبموجب إتفاقٌة تسهٌل صكوك جدٌدة
وموقعة من قبل الشركة بتارٌخ ٕٓ فبراٌر  ٕٓٔ8مع مشاركٌن فً تسهٌل صكوك تتكون من:
التسهٌل الممنوح

تسهٌل صكوك

3051101110111

إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة – كوكٌل لتسهٌل صكوك
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط المختلفة
تسهٌالت شركة معادن لأللومنٌوم
خالل دٌسمبر  ، ٕٓٔ1قامت الشركة بإعادة هٌكلة تسهٌالت القروض عن طرٌق تعدٌل اإلتفاقٌة مع صندوق اإلستثمارات العامة وأبرمت إتفاقٌة تموٌل
موحدة الشروط جدٌدة بٌنما تم تسوٌة باقً التسهٌالت األخر بالكامل قبل المدة المحددة.
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

صندوق اإلستثمارات العامة
ناقصا :المدفوع خالل السنة

8132
-

8132
4031503120511
)(4031503120511

مجموع فرعً (إٌضاح )8-30
ناقصا :رصٌد تكلفة المعاملة فً نهاٌة السنة

-

-

-

-

مجموع فرعً
ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب والقابم لكل فترة عمولة بناءا على معدل الٌبور
زابدا ٘٪ٔ6
بدأ سداد القرض فً ٖٔ دٌسمبر ٕٗٔٓ على أقساط نصف سنوٌة تبدأ من  0060ملٌون لاير سعودي وتتزاٌد
على مد فترة القرض حتى تصبح قٌمة الدفعة النهابٌة  ٔ6ٕٔ8ملٌون لاير سعودي فً ٖٓ ٌونٌو ٕٕٓٙ
(إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض تبلغ  186ٗ٘060ٙٙلاير سعودي (إٌضاح
.)ٔٓ-ٖٙ
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
شراء بالدوالر االمرٌكً
شراء باللاير السعودي
تجاري
وكالة
ناقصا :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

13406150111
3061504560251
11101510111
11601110251
6014406620511
)(6014406620511

-

-

-

-

مجموع فرعً
ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً (المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت وكالة) من القرض
المسحوب لكل فترة عمولة على جمٌع تسهٌالت الدوالر األمرٌكً بناءا على سعر الٌبور زابدا هامش (هامش
ربح فً حالة تسهٌالت وكالة) والذي ٌتغٌر على مد فترة القرض.
فٌما ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً (المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت وكالة) من القرض
المسحوب لكل فترة عمولة على جمٌع التسهٌالت باللاير السعودي بناءا على معدل سعر العمولة بٌن البنوك
السعودٌة (ساٌبور) زابدا هامش (هامش ربح فً حالة تسهٌالت وكالة) والذي ٌتغٌر على مد فترة القرض.
الهامش أو هامش الربح على أصل مبلغ القرض من القرض المسحوب لكل فترة عمولة ٌتراوح ما بٌن ٘٪ٔ6ٙ
إلى ٘ ٪ٕ61سنوٌا.
بدأ سداد القروض فً ٖٔ دٌسمبر ٌٕٗٔٓ ،بدأ السداد من  ٖٔ8ملٌون لاير سعودي وٌتزاٌد على مد فترة
القرض حتى تصبح الدفعة النهابٌة ٗ ٔ6ٙ8ملٌون لاير سعودي فً ٖٓ ٌونٌو ( ٕٕٓٙإٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت ٗ 8ٖ6ٗ1ٕ6٘0لاير سعودي (إٌضاح
.)ٔٓ-ٖٙ
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
ناقصا :المدفوع خالل السنة

45101110111
)(45101110111

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

-

-

مجموع فرعً

-

-

المجموع الفرعً المرحل

-

-
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهٌالت شركة معادن لأللومنٌوم (تتمة)

الرصٌد المرحل

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132
-

8132
-

بدأ سداد تسهٌالت صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي من ٗ فبراٌر ٕ٘ٔٓ ابتداءا من ٕ٘ ملٌون لاير سعودي
وٌتزاٌد على مد فترة القرض لتكون الدفعة النهابٌة ٘ ٕٙ6ملٌون لاير سعودي فً ٌ 1ونٌو ٕٕٓٓ (إٌضاح -ٖٙ
.)8
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت ٕ ٔ86ٙ0ٓ688لاير سعودي (إٌضاح
.)ٔٓ-ٖٙ
تسهٌل مرابحة باللاير السعودي (تسهٌل رأس مال عامل)

-

-

معدل الربح على سعر الشراء (أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة) كان بناءا على معدل
ساٌبور زابدا ٕ٘. ٪ٔ6

مجموع قروض شركة معادن لأللمونٌوم (إٌضاح )2-10

-

-

214,311,31111
)(241,1,1,11

4021503150111
)(4101210125

2141412211,11

4022103450115

تسهٌالت شركة معادن لأللومنٌوم – تمت إعادة الهٌكلة بتارٌخ  33دٌسمبر 8132
صندوق اإلستثمارات العامة (إٌضاح ٘ٗ)ٕ-
ناقصا :رصٌد تكلفة المعاملة فً نهاٌة السنة

مجموع فرعً
ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب والقابم لكل فترة عمولة بناءا على معدل الٌبور
زابدا ٘.٪ٔ6
بعد إعادة الهٌكلة بتارٌخ ٗٔ دٌسمبر  ،ٕٓٔ1سوف ٌبدأ سداد القرض فً ٖٔ مارس ٖٕٕٓ على أقساط نصف
سنوٌة تبدأ من  0060ملٌون لاير سعودي وٌتزاٌد على مد فترة القرض حتى تصبح قٌمة الدفعة النهابٌة ٔ6ٕٔ8
ملٌون لاير سعودي فً ٖٓ سبتمبر ٖٕٔٓ (إٌضاح .)8-ٖٙ
باإلضافة إلى ذلكٌ ،توجب على الشركة إجراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو موضح فً إٌضاح .ٔ-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة على إعادة الهٌكلة والبالغة ٕ٘ٔ ٗ16ٕٓ06لاير سعودي تم خصمها مع رصٌد
القرض كما فً دٌسمبر  ٕٓٔ1وٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بمبلغ ٕٕ٘ ٗ6ٓ016لاير سعودي (إٌضاح
.)ٔٓ-ٖٙ
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
31,,91,311111
مرابحة باللاير
,13111,311111
تجاري  -تقلٌدي بالدوالر األمرٌكً
)(4113,11333
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

5011101510111
1051301510111
)(1305110511

مجموع فرعً
ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب على المرابحة اإلسالمٌة باللاير بناءا على معدل
سعر العمولة بٌن البنوك السعودٌة (ساٌبور) زابدا هامش ٘ .٪ٔ6ٙفٌما ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ
األساسً للقرض المسحوب على تسهٌل الدوالر التقلٌدي بناءا على معدل الٌبور زابدا هامش ٘٘.٪ٔ6
سوف ٌبدأ سداد القرض المسحوب على المرابحة اإلسالمٌة باللاير فً ٖٔ مارس ٕٕٔٓ ،على أقساط نصف
سنوٌة تبدأ من  ٕ٘0ملٌون لاير سعودي وتتزاٌد على مد فترة القرض حتى تصبح قٌمة الدفعة النهابٌة ٕٔٔ68
ملٌون لاير سعودي فً ٖٓ سبتمبر ( ٕٕٓ1إٌضاح .)8-ٖٙ
سوف ٌبدأ سداد القرض المسحوب على تسهٌل الدوالر التقلٌدي فً ٖٔ مارس ٕٕٔٓ ،على أقساط نصف سنوٌة
تبدأ من  ٕٔ0ملٌون لاير سعودي وتتزاٌد على مد فترة القرض حتى تصبح قٌمة الدفعة النهابٌة ٔٓ ٙملٌون
لاير سعودي فً ٖٓ سبتمبر ٕٕٗٓ (إٌضاح .)8-ٖٙ
باإلضافة إلى ذلكٌ ،توجب على الشركة إجراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو موضح فً إٌضاح .ٔ-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة للحصول على القرض والبالغة ٓٓ٘ 1ٖ6٘ٓ16لاير سعودي تم خصمها مع رصٌد
القرض كما فً دٌسمبر  ٕٓٔ1وٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بمبلغ ٘ٗ 060ٖٙ60لاير سعودي (إٌضاح
.)ٔٓ-ٖٙ

414,91,4,1223

6061101120511

مجموع قروض شركة معادن لأللمونٌوم (إٌضاح )2-10

,1193,11,41323

11013103310315

16

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهٌالت شركة معادن للدرفلة
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

صندوق اإلستثمارات العامة
ناقصا :المدفوع خالل السنة

8132
41,94119,1311
-

8132
3014101620511
)(6105150111

مجموع فرعً (إٌضاح )8-30
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

41,94119,1311
)(341,,,1291

2011603110511
)(6303130311

41,1214491141

2012301140111

مجموع فرعً
ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءا على معدل الٌبور زابدا
٘.٪ٔ6
بدأ سداد أصل مبلغ القرض على أقساط نصف سنوٌة فً ٖٔ دٌسمبر  .ٕٓٔٙتبدأ مبالغ السداد من  ٖٓ68ملٌون
لاير سعودي ثم تتزاٌد على مد فترة القرض حتى تصبح قٌمة الدفعة النهابٌة  ٖٔ٘60ملٌون لاير سعودي فً
ٖٓ ٌونٌو ( ٕٕٓٙإٌضاح .)8-ٖٙ
خالل ٌونٌو  ،ٕٓٔ8تم تؤجٌل السداد المستحق فً ٖٓ ٌونٌو  ٕٓٔ8و ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔ8لٌتم دفعها فً ٖٓ
ٌونٌو .ٕٓٔ0
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت  ٔٔ6ٔ8ٖ68ٕ0لاير سعودي (ٖٔ
دٌسمبر  ٔٔ6ٖ1٘680ٕ :ٕٓٔ1لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
,111,1,,11111
شراء باللاير السعودي
ناقصا :المدفوع خالل السنة

1013105110111
)(2101210111

,111,1,,11111
)(,1113,11,2

1011101110111
)(1601330112

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

مجموع فرعً
ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب لكل فترة عمولة على جمٌع التسهٌالت باللاير
السعودي بناءا على معدل ساٌبور زابدا هامش ٌتفاوت على مد فترة القرض.
ٌتراوح الهامش  /هامش الربح على أصل مبلغ القرض المسحوب لكل فترة عمولة ما بٌن ٘ ٪ٔ6ٙو ٘ٗ ٪ٕ6فً
السنة.
بدأ سداد أصل مبلغ القرض فً ٖٔ دٌسمبر ٌ ،ٕٓٔٙبدأ السداد من ٗ ٔٓ6ملٌون لاير سعودي ثم ٌتزاٌد على
مد فترة القرض حتى ٌصل القسط النهابً ٘ ٖٔ6ملٌون لاير سعودي فً ٖٓ ٌونٌو ( ٕٕٓٙإٌضاح .)8-ٖٙ
خالل ٌونٌو  ،ٕٓٔ8تم تؤجٌل السداد المستحق فً ٖٓ ٌونٌو  ٕٓٔ8و ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔ8لٌتم دفعها فً ٖٓ
ٌونٌو .ٕٓٔ0
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت  ٖ6ٓ1٘6ٙٓ8لاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر
 ٖ6ٖٔٓ6ٖٕٙ :ٕٓٔ1لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
2,311111111
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
)(3111111111
ناقصا :المدفوع خالل السنة

55101110111
)(1501110111

24311111111
)(,11,441,24

41501110111
)(2101410212

2,,19,11432

45401510111

,,41,,41414

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

مجموع فرعً
بدأ سداد تسهٌالت صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي فً ٕ٘ ٌناٌر  .ٕٓٔٙمبلغ السداد ٌبدأ من ٕ٘ ملٌون لاير
سعودي ثم ٌتزاٌد على مد فترة القرض مع قسط نهابً ٌبلغ ٘ ٕٙ6ملٌون لاير سعودي فً ٌ ٔ0ولٌو ٕٕٔٓ
(إٌضاح .)8-ٖٙ
خالل ٌونٌو  ،ٕٓٔ8تم تؤجٌل السداد المستحق فً ٖٓ ٌونٌو  ٕٓٔ8و ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔ8لٌتم دفعها فً ٖٓ
ٌونٌو .ٕٓٔ0
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت  ٙ60ٔٗ6ٗٙٙلاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر
 160ٕٗ6ٕٕٕ :ٕٓٔ1لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
1,311111111
تسهٌل مرابحة باللاير السعودي (تسهٌل رأس مال عامل)
خالل الربع المنتهً فً ٖٔ دٌسمبر  ،ٕٓٔ8تم تعدٌل معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل القرض من
مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس ساٌبور زابدا ٕٓ.٪ٔ6
ٌستحق سداد مبلغ تسهٌل مرابحة فً ٖٓ ٌونٌو ( ٕٓٔ0إٌضاح .)8-ٖٙ
مجموع قروض شركة معادن للدرفلة (إٌضاح )2-10

21,,,19311991
11

11306360111

31501110111

4014606110111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهٌل شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
خالل ٌولٌو  ،ٕٓٔ8قامت الشركة بإعادة هٌكلة تسهٌالت القروض عن طرٌق تعدٌل اإلتفاقٌة مع صندوق اإلستثمارات العامة وأبرمت إتفاقٌة تموٌل موحدة
الشروط جدٌدة بٌنما تم تسوٌة باقً التسهٌالت األخر بالكامل قبل المدة المحددة.
 13دٌسمبر
41,9
1141111111111
)(,11,311111
1131414311111
)(1131414311111
-

صندوق اإلستثمارات العامة
ناقصا :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعً (إٌضاح )8-30
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة
تحوٌل إلى تسهٌل معاد هٌكلته فً ٌ ٔٙولٌو ٕٓٔ8
مجموع فرعً
ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءا على سعر الفابدة بٌن بنوك لندن (الٌبور)
زابدا ٘.٪ٔ6
ٌُسدد المبلغ األساسً لتسهٌل صندوق اإلستثمارات العامه على ٕٔ قسط كل ستة أشهر ابتداءا من ٖٓ ٌونٌو  .ٕٓٔ1وٌبدأ
السداد بمبلغ ٘ 1ملٌون لاير ثم ٌزداد على مد فترة القرض بدفعة نهابٌة قدرها ٖ٘ٗ ملٌون لاير سعودي فً ٖٓ ٌونٌو
( ٕٕٓ1إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت  ٘601061٘8لاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر :ٕٓٔ1
 ٕٔ6ٕٗٙ6ٖٙ8لاير سعودي) (إٌضاح  .)ٔٓ-ٖٙتم تحوٌل تكلفة المعاملة غٌر المطفؤة بمبلغ ٕٕ٘ ٙ061ٗٙ6لاير سعودي إلى
التسهٌل المعاد هٌكلته.
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
شراء بالدوالر االمرٌكً
شراء باللاير السعودي
تجاري
وكالة
ناقصا :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة
مجموع فرعً
تحتسب العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت وكالة) من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة
عمولة على جمٌع تسهٌالت الدوالر األمرٌكً على أساس معدل الٌبور زابدا هامش (هامش ربح فً حالة تسهٌالت الوكالة)
والتً تتفاوت على مد فترة القرض.
ٌبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت الوكالة) من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة
عمولة على جمٌع تسهٌالت اللاير السعودي على أساس معدل العمولة بٌن البنوك السعودٌة ("ساٌبور") زابدا هامش (هامش
ربح فً حالة تسهٌالت وكالة) والتً تتفاوت على مد فترة القرض.
ٌتراوح الهامش  /هامش الربح على أصل المبلغ من القروض المسحوبة لكل فترة عمولة ما بٌن ٘ٗ ٪ٔ6إلى ٗ ٪ٕ6فً السنة.
بدأ سداد المبالغ األساسٌة من التسهٌالت المعتمدة اإلسالمٌة والتجارٌة من ٖٓ ٌونٌو ٌ .ٕٓٔ1بدأ سداد التسهٌالت المذكورة
أعاله إبتداءا من ٗ 1ملٌون لاير ثم تزداد على مد فترة القرض حتى ٌصل القسط النهابً ٖٔٗ ملٌون لاير سعودي فً ٖٓ
ٌونٌو ( ٕٕٓ1إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت  ٗ٘6ٖ806ٕ80لاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر :ٕٓٔ1
 ٗ6ٔ8٘6ٖ٘8لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
ناقصا :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة
مجموع فرعً
بدأ سداد أصل مبلغ تسهٌالت صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي من ٌولٌو  .ٕٓٔ1بدأ سداد التسهٌالت المذكورة أعاله من
ٓٗ ملٌون لاير سعودي ثم تزداد على مد فترة القرض حتى ٌصل القسط النهابً ٓ 8ملٌون لاير سعودي فً أبرٌل ٕٕٗٓ
(إٌضاح .)8-ٖٙ
إستقطع صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي مبلغ ٘ 1ملٌون لاير سعودي مقابل رسوم لإلجراءات وتقٌٌم القروض .سٌتم إطفاء
هذه الرسوم على مد فترة القرض.
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت  ٗ86ٙ8ٓ6٘0ٙلاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر :ٕٓٔ1
ٖ ٔٗ6٘006ٙ8لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
تسهٌل مرابحة باللاير السعودي (تسهٌل رأس مال عامل)
معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس معدل العمولة بٌن
البنوك السعودٌة (ساٌبور) زابدا ٘. ٪ٓ.0
ٌستحق سداد تسهٌل المرابحة فً ٕٗ ٌناٌر ( ٕٓٔ0إٌضاح .)8-ٖٙ
إجمالً قروض شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا (إٌضاح )2-10

11

,4,13411111
,19,313421144
42912111111
,1911111111
1134,12921144
)(1134,12921144
-

 13دٌسمبر
41,,
3015101110111
)(15101110111
3061101110111
)(1501260111
3052402130111

11105110111
1011102120144
25101510111
16101510111
3011102120144
)(14101210511
3056104140326
)(4503110211
3052401150131

94111111111
)(94111111111
-

11101110111
)(4101110111
16101110111
)(4106110516
11103110414

-

34101110111

-

1011106110431

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهٌالت شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا – تمت إعادة الهٌكلة بتارٌخ ٌ 30ولٌو 8132
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

صندوق اإلستثمارات العامة (إٌضاح ٘ٗ)ٕ-
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

8132
1131414311111
)(,,41,4,1,44

8132
-

مجموع فرعً

1119,11441919

-

ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب والقابم لكل فترة عمولة بناءا على معدل الٌبور
زابدا ٘.٪ٔ6
بعد إعادة الهٌكلة بتارٌخ ٌ ٔٙولٌو  ،ٕٓٔ8سوف ٌبدأ سداد القرض فً ٖٓ ٌونٌو  ٕٓٔ0على أقساط نصف
سنوٌة تبدأ من ٖ 1ٗ6ملٌون لاير سعودي وٌتزاٌد على مد فترة القرض حتى تصبح قٌمة الدفعة النهابٌة ٖ0ٕ61
ملٌون لاير سعودي فً ٖٔ ٌولٌو ٖٕٔٓ (إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة على إعادة الهٌكلة والبالغة ٓٓ٘ ٕٗ6ٕ٘ٙ6لاير سعودي تم إضافتها مع رصٌد
تكلفة المعاملة المقدمة غٌر المطفؤة قبل إعادة الهٌكلة والبالغة ٕٕ٘ ٙ061ٗٙ6لاير سعودي .عالوة على ذلك ،تم
أٌضا إضافة تكلفة المعاملة غٌر النقدٌة والبالغة ٗ 06ٖٔٙ6ٖ8لاير سعودي كفرق بٌن القٌمة الدفترٌة للقرض قبل
إعادة الهٌكلة والقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة بعد إعادة الهٌكلة ،مخصومة بإستخدام معدل الفابدة الفعلً للقروض
قبل إعادة الهٌكلة .تم خصم المبلغ اإلجمالً مقابل رصٌد القرض كما فً ٌ ٔٙولٌو  ٕٓٔ8وٌتم إطفاإها على
مد فترة القرض بمبلغ ٗ ٗ6٘ٗٗ601لاير سعودي (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
2114311111111
مرابحة باللاير السعودي
44111111111
وكالة باللاير السعودي

-

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

2142311111111
)(1,191419,,

-

مجموع فرعً

2141,1,,,1,11

-

ٌبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت الوكالة) من مبالغ القرض
المسحوبة لكل فترة عمولة على جمٌع تسهٌالت اللاير السعودي على أساس معدل ساٌبور زابدا هامش (هامش
ربح فً حالة تسهٌالت وكالة) بمعدل ٘٘ ٪ٔ6للمرابحة باللاير (الشرٌحة ب) ووكالة باللاير وبمعدل ٘ٗ٪ٔ6
للمرابحة باللاير (الشرٌحة أ).
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة بلغت ٓٓٓ ٗٓ6ٕ٘ٓ6لاير سعودي ٌتم إطفاإها على مد
ٖٓٔ ٕ6ٗٗ16لاير سعودي (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ

فترة القرض بمبلغ

تسهٌل مرابحة باللاير السعودي (تسهٌل رأس مال عامل)

12111111111

-

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس
معدل العمولة بٌن البنوك السعودٌة (ساٌبور) زابدا ٘. ٪ٓ.0
ٌستحق سداد تسهٌل المرابحة فً ٕٗ ٌناٌر ( ٕٓٔ0إٌضاح .)8-ٖٙ
إجمالً قروض شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا (إٌضاح )2-10

,1,1413,,1,2,

11

-

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهٌالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

صندوق اإلستثمارات العامة (إٌضاح ٘ٗ)ٕ-
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

8132
4191,14,91,,2
)(3319111999

8132
6013102110114
)(5104110142

مجموع فرعً

41,9112,21494

6011101110132

ٌبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقابم لكل فترة عمولة على أساس معدل الٌبور
زابدا ٘ ٪ٔ6فً السنة.
سوف ٌتم سداد أصل مبلغ القرض على ٕٗ قسط كل ستة أشهر إبتداءا من ٖٓ ٌونٌو ٌ .ٕٓٔ0بدأ السداد بمبلغ
٘ ٕٔٔ6ملٌون لاير سعودي ثم ٌزداد على مد فترة القرض بدفعة نهابٌة قدرها  ٙٓٙملٌون لاير سعودي فً ٖٔ
دٌسمبر ٖٕٓٓ (إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت ٕٗ٘ ٔ6ٙ1ٗ6لاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر
 16ٖٙٗ61ٓٔ :ٕٓٔ1لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
شراء بالدوالر االمرٌكً
شراء باللاير السعودي
تجاري
وكالة

11211,413,9
4144114321241
31,9414441131
,12991,2,1,,9

31403120511
2062102540421
5014104240311
1041101410111

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

,13,312,21294
)(,41,4,114,

1055302120441
)(4601130136

,13,914,11243

1051605110511

مجموع فرعً
ٌبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقابم لكل فترة عمولة على أساس معدل الٌبور
زابدا ٕ٘ ٪ٔ6إلى ٓٔ ٪ٕ6فً السنة.
ٌبدأ سداد أصل مبالغ القروض من ٖٓ ٌونٌو ٌ .ٕٓٔ0بدأ السداد من ٔ ٔ1ملٌون لاير سعودي ثم تزداد على مد
فترة القرض بدفعة نهابٌة  8ٓ0ملٌون لاير سعودي فً ٖٔ دٌسمبر ٖٕٓٓ (إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت ٘ ٕ0608ٕ681لاير سعودي (ٖٔ
دٌسمبر  ٖٕ6ٕ106ٙ8ٔ :ٕٓٔ1لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
11,1311111111
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
)(4111111111
ناقصا :المدفوع خالل السنة

1061101110111
-

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

1192311111111
)(4,,131,1919

1061101110111
)(15401610111

مجموع فرعً
ٌبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقابم لكل فترة عمولة فً حدود  ٪ٔ61فً
السنة.
بدأ سداد أصل مبالغ القروض من ٕٕ دٌسمبر ٌ .ٕٓٔ8بدأ السداد من ٓ ٙملٌون لاير سعودي ثم تزداد على مد
فترة القرض (إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة بلغت ٓٓٓ ٔٗ٘6ٓٓٓ6لاير سعودي .إجمالً تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم
إطفاإها على مد فترة القرض بمبلغ ٕ ٔ6ٙ٘86ٔ0لاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر  8ٗٓ6ٓٓٓ :ٕٓٔ1لاير
سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ

1132,12,91,,4

1052501410111

مجموع قروض شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (إٌضاح )2-10

,,1,1,14431,11

11011401410543

 1-10تسهٌل إئتمانً مشترك ومتجدد
تسهٌل شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة

تسهٌل إبتمانً مشترك ومتجدد (إٌضاح  1-ٖٙو )ٖ-ٗ8

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132
-

-

ٌذزغت ٍؼذه اىؼَىىخ ػيى أصو ٍجبىغ اىقشض اىَغذىة ػيى أعبط ٍؼذه اىؼَىىخ اىغبئذ ثٍِ اىجْىك اىغؼىدٌخ (عبٌجىس) صائذاً  ٪1015فً اىغْخ.
11

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 3-10تسهٌل مستخدم بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط المختلفة
تسهٌالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

منجم السوق
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
ناقصا :المدفوع خالل السنة

,2111111111
)(4411111111

11101110111
)(2101110111

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

,4,11111111
)(213331,33

14301110111
)(601550111

مجموع فرعً

,,412221923

13602440113

بدأ سداد هذا القرض فً ٕٓ ٌولٌو  ،ٕٓٔٙعلى أساس نصف سنوي ،إبتداءأ من  8ملٌون لاير سعودي ثم ٌزداد
على مد فترة القرض حتى ٌصل القسط النهابً  ٔ8ملٌون لاير سعودي فً  0نوفمبر ٕٕٕٓ (إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت ٕ ٕ6ٔ0068ٙلاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر
 ٕ6ٖ٘ٓ60ٓٓ :ٕٓٔ1لاير سععودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
منجم الدوٌحً وخط أنابٌب المٌاه
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
ناقصا :المدفوع خالل السنة

,11,111111111
)(,3111111111

1021101110111
)(13101110111

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

,4111111111
)(1311311,,,

1011101110111
)(4104120111

مجموع فرعً

9921424114,

1012105210121

بدأ سداد هذا القرض فً ٌ 0ولٌو  ،ٕٓٔ1على أساس نصف سنوي ،إبتداء من ٓ ٙملٌون لاير سعودي ثم ٌزداد
على مد فترة القرض حتى ٌصل القسط النهابً ٓٓٔ ملٌون لاير سعودي فً ٖٓ أكتوبر ٖٕٕٓ (إٌضاح -ٖٙ
.)8
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت ٕ ٔٗ6ٔٔ86ٓ0لاير سعودي (ٖٔ
دٌسمبر  ٔ٘61ٕٗ60٘ٔ :ٕٓٔ1لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
مجموع قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس (إٌضاح )2-10

,111,11,11944

1015601120112

 0-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات تسهٌالت المرابحة المختلفة
تسهٌل شركة معادن للبنٌة التحتٌة
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة  -كوكٌل مشاركً تسهٌل المرابحة
ناقصا :المدفوع خالل السنة

99111111111
)(,911111111

16101110111
)(1101110111

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

91311111111
)(,11111111
,,911111111

11301110111
)(101110111
11501110111

ٌبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقابمة لكل فترة عمولة على أساس معدل
ساٌبور زابدا ٔ ٪فً السنة.
بدأ سداد أصل مبلغ القرض فً ٖٓ دٌسمبر  ٕٓٔٙبدفعات متساوٌة بمبلغ  ٖ0ملٌون لاير سعودي على أساس
نصف سنوي خالل فترة عشر سنوات مع دفعة نهابٌة ألصل القرض بمبلغ  ٕ08ملٌون لاير سعودي فًٖٓ
دٌسمبر ٕٕ٘ٓ (إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة ٌتم إطفاإها على مد فترة القرض بلغت ٓٓٓ ٔ6ٓٓٓ6لاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر
 ٔ6ٓٓٓ6ٓٓٓ :ٕٓٔ1لاير سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
مجموع قروض شركة معادن للبنٌة التحتٌة (إٌضاح )2-10

,,911111111

11

11501110111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 0-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات تسهٌالت المرابحة المختلفة (تتمة)
تسهٌل شركة معادن للفوسفات
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

بنك الرٌاض  -كوكٌل لمشاركً تسهٌل المرابحة
ناقصا :المدفوع خالل السنة

,1112211,31111
)(2122112,4142,

11041301510111
)(1014103150111

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

31,1119941131
)(2214,,14,4

11034403150111
)(1101450411

319341411119,

11026602210511

ٌبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقابمة لكل فترة عمولة على أساس معدل
ساٌبور زابدا ٔ ٪فً السنة لتسهٌل مرابحة باللاير السعودي ومعدل الٌبور زابدا ٔ ٪ٔ6فً السنة لتسهٌل مرابحة
بالدوالر األمرٌكً.
بدأ سداد القرض فً ٕ٘ فبراٌر  ٕٓٔ1بمبلغ ٘ ٘1ملٌون لاير سعودي وٌزداد على مد فترة القرض بدفعة
نهابٌة  ٖ6ٗٗ8ملٌون لاير سعودي فً ٕ٘ فبراٌر ٖٕٕٓ (إٌضاح .)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة خالل الفترة بلغت ٓٓٓ ٗ61٘ٓ6لاير سعوديٌ .تم إطفاء رصٌد تكلفة المعاملة
المقدمة على مد فترة القرض بمبلغ  ٖ86ٕٔٙ6ٕٕ1لاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر  ٕٓ68ٓ86ٕ٘٘ :ٕٓٔ1لاير
سعودي) (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
مجموع قروض شركة معادن للفوسفات (إٌضاح )2-10

319341411119,

11026602210511

 0-10تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌة تسهٌل صكوك
تسهٌل شركة معادن للفوسفات
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة – كوكٌل لتسهٌل صكوك
ناقصا :المدفوع خالل السنة

1131111111111
-

-

مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة

1131111111111
)(214,,1999
112,31,941,,4

-

ٌبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقابمة لكل فترة عمولة على أساس معدل
ساٌبور زابدا ٖ٘ ٪ٔ6فً السنة.
سٌتم سداد هذا القرض والبالغ ٓٓٓ ٖ6٘ٓٓ6ٓٓٓ6لاير سعودي دفعة واحدة بتارٌخ ٕٓ فبراٌر ٕٕ٘ٓ (إٌضاح
.)8-ٖٙ
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة للحصول على تسهٌل صكوك والبالغة ٓٓٓ ٗ61ٕ٘6لاير تم خصمها مع رصٌد
التسهٌل وٌتم إطفاإها على مد فترة التسهٌل بمبلغ ٕٔٔ ٘ٓ16لاير سعودي (إٌضاح .)ٔٓ-ٖٙ
مجموع قروض شركة معادن للفوسفات (إٌضاح )2-10

112,31,941,,4

12

-

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 2-10إجمالً القروض
إٌضاحات
التسهٌالت المستخدمة بموجب:
إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط:
شركة معادن لأللمونٌوم – إعادة الهٌكلة بتارٌخ ٗٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا – إعادة الهٌكلة بتارٌخ ٌ ٔٙولٌو ٕٓٔ8
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
تسهٌل إبتمان مشترك ومتجدد:
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة
تسهٌالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس
إتفاقٌات تسهٌالت مرابحة :
شركة معادن للبنٌة التحتٌة
شركة معادن للفوسفات
إتفاقٌة تسهٌل صكوك :
شركة معادن للفوسفات
مجموع فرعً
ناقصا :رصٌد تكلفة معاملة فً نهاٌة السنة
مجموع فرعً

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

2-36
2-36
2-36
2-36

,11,3,19,31111
21,,41,3,1311
911,,14311111
4114,,14,41441

11015101150111
4014601510511
1036104140326
11011204110621

3-36
4-36

,112,11111111

1021301110111

5-36
5-36

91311111111
31,1119941131

11301110111
11034403150111

6-36

1131111111111

-

51 ، 41

3311,,193,13,1
)(913114,1,93

54061603120441
)(11105240111

2-6

32134412991149

53011501510131

ناقصا :الجزء المتداول من القروض مصنفة كمطلوبات متداولة
شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
شركة معادن للذهب ومعادن األساس
شركة معادن للبنٌة التحتٌة
شركة معادن للفوسفات

,4113,41,23
29313111111
,,411,,1194
,9311111111
,911111111
,1,14,114,2

66105640111
51304110645
62101310112
11201110111
1101110111
1014103150111

مجموع فرعً

11,441,3,1243

3011501160111

الجزء طوٌل األجل من القروض

3,12111,111,11

51011101110122

 2-10توارٌخ إستحقاق القروض طوٌلة األجل
إٌضاحات
ٕٓٔ8
ٕٓٔ0
ٕٕٓٓ
ٕٕٔٓ
ٕٕٕٓ
ٖٕٕٓ
ٕٕٗٓ
ٕٕ٘ٓ إلىٖٕٓٓ
المجموع

3-41 ، 2-1-41

13

11,441,3,1243
4121919,411,4
211,911211324
219441,921,22
31,19114,1,4,
21,33143,1913
111,,314,,1294

 13دٌسمبر 8132
3011501160111
3021101110136
3066106610111
4014101140266
6021404210111
1011104220152
4056204110311
21032102430425

 13دٌسمبر 8132

3311,,193,13,1

54061603120441

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 7-10عمالت التسهٌالت
إن التسهٌالت المتعاقد علٌها من قبل المجموعة هً باألساس مناصفة بالدوالر األمرٌكً وباللاير السعودي على التوالً وتتمثل األرصدة المسحوبة بما
ٌعادل الدوالر األمرٌكً بما ٌلً:
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132
(دوالر أمرٌكً)

8132
(دوالر أمرٌكً)

214,314,,13,1

4012102110513

9,1,,,1119
,49111413,4
,1,91111114,1
23313121141
4123211111111

21501430331
1045201560111
1011101110116
1102410111
51306310653
1031101110111

صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي (باللاير السعودي)
تسهٌل مرابحة باللاير (باللاير السعودي)
تسهٌل صكوك (باللاير السعودي)
تسهٌل مرابحة باللاير (تسهٌل رأس مال عامل) (باللاير السعودي)

31,24112,1,,4
,12,414441444
,1,99141314,2
,1111111111
,,11444144,

5055106510116
1012104660661
2011301660666
11106660661

المجموع

,21,431949144,

14051301350311

صندوق اإلستثمارات العامة (بالدوالر األمرٌكً)
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة
شراء (بالدوالر األمرٌكً)
شراء (باللاير السعودي)
تجاري (بالدوالر األمرٌكً)
تجاري (باللاير السعودي)
وكالة (باللاير السعودي)
مرابحة (باللاير السعودي)
مجموع فرعً

 31-10إطفاء تكلفة معامالت
إٌضاحات
إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط:
شركة معادن لأللمونٌوم
تسهٌل موقع فً ٖٓ نوفمبر ٕٓٔٓ
تسهٌل معاد هٌكلته فً ٗٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
تسهٌل موقع فً  ٕ1نوفمبر ٕٔٔٓ
تسهٌل معاد هٌكلته فً ٌ ٔٙولٌو ٕٓٔ8
تكلفة معاملة غٌر نقدٌة
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

2-36

,211121,,1
,211121,,1
4,1,,11,11
,,19,91114
,11112,1421
41,,411,,
)(,1,411192
1111,3114,

11106230442
11106230442
2204410416
3102110411
3102110411
4104140312

4-36

,411,,1,32

1102210151

5-36
5-36

,11111111
1914,4144,

101110111
2101110255

6-36

31,1,,4
44412211141

31401140115

11 ، 1-14

4,12421912

4104140312

14

,,41,,91,9,

21403210433

2-36
2-36

2-36

تسهٌالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس
إتفاقٌات تسهٌالت مرابحة :
شركة معادن للبنٌة التحتٌة
شركة معادن للفوسفات
إتفاقٌة تسهٌل صكوك:
شركة معادن للفوسفات
مجموع فرعً
ناقصا :المرسمل كجزء من المشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
مجموع المحمل إلى تكلفة تموٌل

14

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 33-10الضمانات
تم رهن الموجودات التالٌة كضمان للقروض طوٌلة االجل بموجب شروط إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط ذات العالقة:
إٌضاحات
2-11
2-11
1-11
21

ممتلكات تعدٌن
ممتلكات ومصانع ومعدات
مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ
موجودات غٌر ملموسة
المجموع

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132
314211439121,
4,1,121,221,24
414114,1,4,
,119,91112

8132
5061203150112
15013301510446
24061501510111
4101150511

11134,11241124

45053101110516

ِ -1,خصص إٌخشاِاث اإلساٌت وإعادة حأهًُ ِىلع وحفىُه

إٌضاحات
1-31
2-31
3-31
4-31

مناجم الذهب
منجم البوكساٌت
مناجم الفوسفات
مناجم البوكساٌت منخفض الدرجة والكاولٌن والمغنٌزاٌت
المجموع

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

,141321131,
,1914,21419
,421999111,
31,,,1,91

1102410115
3501110134
15101140353
506110141

1931443114,

21106130151

مخصصات اإلزالة تم تكوٌنها لمواجهة إلتزام إغالق المنجم وتسوٌة وتفكٌك المنجم والمصاانع والبنٌاة التحتٌاة المتعلقاة بهااٌ .توقاع تكباد تلاك اإللتزاماات فاً
السنة التى ٌتوقع فٌها إغالق المنجم .تقوم اإلدارة بتقدٌرالمخصص بنااءا علاى فهام اإلدارة للمتطلباات القانونٌاة الحالٌاة فاً المملكاة العربٌاة الساعودٌة وعلاى
شروط إتفاقٌات الرخص والتقدٌرات الهندسٌة.
ٌمثل مخصص إلتزام إزالة المنجم القٌمة الحالٌة لكامل المبالغ لتكالٌف اإلغالق وتسوٌة المواقع المستقبلٌة المقادرة لمختلاف ممتلكاات المنااجم العاملاة ،وذلاك
بناءا على المعلومات المتوفرة حالٌا بما فٌها خطاط اإلغاالق واألنظماة ذات العالقاة .التغٌارات المساتقبلٌة ،إن وجادت ،ساواءا فاً األنظماة وفاً إفتراضاات
التكلفة ربما تكون جوهرٌة وسٌتم إثباتها عند تحدٌدها.
فٌما ٌلً الحركة فً مخصص إلتزام اإلزالة لكل منجم من المناجم باإلضافة إلى السنة التى بدأ بها اإلنتاج التجاري والتارٌخ المتوقع لإلغالق:

15

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 3-12مناجم الذهب
منجم السوق

منجم مهد الذهب

منجم الدوٌحً

منجم اآلمار

منجم الصخٌبرات

منجم بلغة

المجموع

إٌضاحات
ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
زٌادة خالل السنة ناشبة عن مرور الوقت
زٌادة ( /نقص) فً المخصص خالل السنة

14
11

1301350416
102510361
3240652

2102650325
201120351
-

1203130614
102310361
)(101510112

106410112
1640111
250234

1101150131
101110512
1140151

2101340114
101110412
101310113

1106520321
104120131
101130556

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
زٌادة خالل السنة ناشبة عن مرور الوقت

31
14

1503110411
103640111

2203310612
202610111

1205510112
103610116

104310113
1410265

1301610311
103110541

2401510511
201510511

1102410115
102140616

 13دٌسمبر 8132

31

,414,214,,

4213,9149,

,11,,419,9

,14,,1,39

,31,491,,,

441,1,1,94

,141321131,

تارٌخ بدء اإلنتاج التجاري

2114

1111

2116

2111

1111

2111

التارٌخ المتوقع لإلغالق

2123

2122

2121

2121

2121

2134

16

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-12منجم البوكساٌت
إٌضاحات

منجم البعٌثة

ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
زٌادة خالل السنة ناشبة عن مرور الوقت

14

3302210636
101120411

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

31

3501110134

زٌادة خالل السنة ناشبة عن مرور الوقت

14

101110461

زٌادة فً المخصص خالل السنة

11

1105130111

 13دٌسمبر 8132

31

,1914,21419

تارٌخ بدء اإلنتاج التجاري

2114

التارٌخ المتوقع لإلغالق

2151

 1-12مناجم الفوسفات
إٌضاحات

المجموع

منجم الجالمٌد

منجم الخبراء

ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1
زٌادة خالل السنة ناشبة عن مرور الوقت

14

5102110131
301310431

1601110113
403150111

14303110114
104250341

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
زٌادة خالل السنة ناشبة عن مرور الوقت
زٌادة فً المخصص خالل السنة

31
14
11

6103110211
105610144
-

1104150113
406110151
101130411

15101140353
1201110114
101130411

 13دٌسمبر 8132

31

4,199911,2

,41,,,1,41

,421999111,

تارٌخ بدء اإلنتاج التجاري

2111

2111

التارٌخ المتوقع لإلغالق

2142

2145

 3-12مناجم البوكساٌت منخفض الدرجة والكاولٌن والمغنٌزاٌت
منجم الزبٌرة

منجم الغزالة

مصانع المدٌنة

المجموع

إٌضاحات

201210614

2110111

301240132

502630613

زٌادة خالل السنة ناشبة عن مرور
الوقت

14

1510146

630111

1410313

3560246

ٖٔ دٌسمبر ٕٓٔ1

31

201110121

2130114

301660245

506110141

زٌادة خالل السنة ناشبة عن مرور
الوقت

14

2130333

210411

1350514

3510334

 13دٌسمبر 8132

31

411911131

4,2111,

1111,194,

31,,,1,91

تارٌخ بدء اإلنتاج التجاري

2111

2111

2111

التارٌخ المتوقع لإلغالق

2136

2151

2141

ٔ ٌناٌر ٕٓٔ1

11

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -19إٌخشاَ بّىجب عمذ إَجار حّىٍٍَ
إٌضاحات
الحد األدنى لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة
شركة معادن للذهب ومعادن األساس
شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
مجموع فرعً

2-31
3-31
51

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

491,,,11,4
491,,,11,4

5101110151
1403110121
6503110111

ناقصا :تكلفة تموٌل مستقبلٌة لم تستحق بعد
شركة معادن للذهب ومعادن األساس
شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا

2-31
3-31

)(,111414
-

)(201230115
)(1110116

مجموع فرعً

1-31

صافً القٌمة الحالٌة للحد األدنى من دفعات اإلٌجار
ناقصا :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

3-41 ، 2-6
3-31 ، 2-31

)(,111414
4,1,911,91
)(4,12441,,1

)(305320111
6101410111
)(3406640311

الجزء طوٌل األجل من إلتزام بموجب عقد إٌجار تموٌلً

3-31 ، 2-31

31,4119,1

2101130111

 3-12الحركة فً تكلفة تموٌل مستقبلٌة:
8132

8132

)(1131419,,

)(101410141

تخفٌض خصم إلتزامات غٌر متداولة بموجب عقد إٌجار تموٌلً والمحمل إلى تكلفة
تموٌل

14

413,,143,

503110241

 13دٌسمبر

31

)(,111414

)(305320111

إَضاحاث
ٔ ٌناٌر

 8-12شركة معادن للذهب ومعادن األساس
دخلت الشركة فً إتفاقٌات معٌنة ترتب علٌها حقوق وإلتزامات للشركة بخصوص موجودات معٌنة متعلقة بهذه اإلتفاقٌات .تم تصنٌف هذه الموجودات
كموجودات بموجب عقد إٌجار تموٌلً وفقا لتفسٌر لجنة تفسٌرات التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم ٗ.
إٌضاحات

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

491,,,11,4
)(,111414

5101110151
)(201230115
4102550136
)(2101120156
2101130111

الحد األدنى لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة
ناقصا :تكلفة تموٌل مستقبلٌة لم تستحق بعد

31
31

صافً القٌمة الحالٌة للحد األدنى من دفعات اإلٌجار
ناقصا :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

31

4,1,911,91
)(4,12441,,1

الجزء طوٌل األجل من إلتزام بموجب عقد إٌجار تموٌلً

31

31,4119,1

توارٌخ اإلستحقاق
الحد األدنى لدفعات اإلٌجار تستحق خالل السنوات التالٌة:
2111
2111
2121

4411,314,4
3191,1,21

2201620131
2203150212
501110141

المجموع

491,,,11,4

5101110151

تم خصم الحد األدنى لدفعات اإلٌجار المسقبلٌة بإستخدام معدل فابدة فعلً حوالً ٘ ٪شهرٌا ،إلى قٌمتها الحالٌة.

11

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 1-12شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
خالل عام ٖٕٔٓ ،أبرمت شركة معادن لأللومنٌوم إتفاقٌة إٌجار تموٌلً نٌابة عن شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا مع مإسسة مالٌة .وٌستحق سداد
دفعات اإلٌجار بموجب هذه اإلتفاقٌات على أقساط شهرٌة .مبالغ الدفعات المستقبلٌة بموجب عقود اإلٌجار على النحو التالً:
إٌضاحات

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

-

1403110121
)(1110116
1305120151
)(1305120151
-

الحد األدنى لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة
ناقصا :تكلفة تموٌل مستقبلٌة لم تستحق بعد

31
31

صافً القٌمة الحالٌة للحد األدنى من دفعات اإلٌجار
ناقصا :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

31

-

الجزء طوٌل األجل من إلتزام بموجب عقد إٌجار تموٌلً

31

-

توارٌخ اإلستحقاق
الحد األدنى لدفعات اإلٌجار تستحق خالل السنوات التالٌة:
2111

-

1403110121

المجموع

-

1403110121

تم خصم الحد األدنى لدفعات اإلٌجار المسقبلٌة بإستخدام معدل فابدة فعلً حوالً  ٪ٓ68٘8شهرٌا ،إلى قٌمتها الحالٌة.
 3-12الضمان
تم رهن صافً القٌمة الدفترٌة للموجودات التالٌة كضمان للمإجرٌن:
إٌضاح
شركة معادن للذهب ومعادن األساس
شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
المجموع

3-11

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

4419,11111
-

5301260121
3104110311

4419,11111

1206140211

 -17أدوات مالٌة مشتقة
إَضاح
ٔ ٌناٌر
صافً التسوٌة المستحقة على الفابدة المشتقة
خسارة فً القٌمة العادلة ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر

14

 13دٌسمبر

8132

8132

,1,291123
441,211941

-

4919991,19

-

خسارة فً القٌمة العادلة ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر عابدة إلى:
إَضاح
حملة األسهم العادٌة للشركة األم
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة

3-34

المجموع

11

للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132
411,,91,14
41,441,3,

 13دٌسمبر 8132
-

441,211941

-

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -17أدوات مالٌة مشتقة (تتمة)
إعتبارا من ٔ أكتوبر  ،ٕٓٔ8دخلت الشركة فً إتفاقٌات مبادلة أسعار الفابدة (أداة تحوط) مع مإسسات مالٌة لجزء معٌن من قروضها طوٌلة األجل
للتحوط مقابل التغٌرات فً أسعار الٌبور (بند تحوط) .تشتمل أدوات التحوط وبند التحوط على شروط هامة متشابهة مثل السعر المرجعً ،توارٌخ إعادة
التعٌٌن ،توارٌخ السداد ،توارٌخ اإلستحقاق والقٌمة اإلسمٌة.
تم تحدٌد الترتٌب كترتٌب تحوط منذ إنشابه وٌخضع لإلختبار المحتمل لفعالٌة التحوط فً تارٌخ كل تقرٌر .كما فً تارٌخ ٖٔ دٌسمبر  ،ٕٓٔ8تم تقٌٌم
فعالٌة التحوط لتكون ٓٓٔ ٪على إعتبار أن جمٌع الشروط الهامة متطابقة خالل العام.
تتطلب عقود المبادلة تسوٌة صافً الفابدة المستحقة أو المستحقة الدفع كل ستة أشهر تنتهً فً ٖٔ مارس و ٖٓ سبتمبر .تتطابق توارٌخ التسوٌة مع
التوارٌخ والتً تكون فٌها الفابدة مستحقة الدفع على الدٌن األساسً.
تؤثٌر مبادالت الفوابد على المركز واألداء المالً للشركة كانت كالتالً:

القٌمة الدفترٌة (مطلوبات)
القٌمة األسمٌة
تارٌخ اإلستحقاق
نسبة التحوط
خسارة فً القٌمة العادلة ألدوات التحوط القابمة منذ ٔ ٌناٌر
مكاسب فً قٌمة بند التحوط المستخدم فً تحدٌد فعالٌة التحوط

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

4919991,19
,194114311111
 11سبخّبز 4141
,:,
441,211941
441,211941

-

 -31منافع الموظفٌن

إٌضاحات
1-41
2-41

إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن
خطة اإلدخار للموظفٌن
المجموع

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

32312,,1991
,11123193,

46201540423
6101120111

4,912411,21

53206210214

 3-31إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن
تدٌر المجموعة خطة منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن والتً تتوافق مع متطلبات قانون العمل فً المملكة العربٌة السعودٌة لكل شركة من الشركات التابعة
المعنٌة .مدفوعات منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن ِب ُم ْق َتضَى الخطة تعتمد على الرواتب والبدالت النهابٌة وسنوات الخدمة المتراكمة للموظفٌن بتارٌخ إنتهاء
خدماتهم كما تم تعرٌفها بالشروط المصرح بها فً قانون العمل فً المملكة العربٌة السعودٌة.
خطط منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن هً خطط غٌر ممولة وإلتزامات مدفوعات المنافع تتحقق عندما تستحق هذه المنافع.

111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 3-31إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن (تتمة)
المبالغ المعترف بها فً قائمة المركز المالً الموحدة
المبالغ المعترف بها فً قابمة المركز المالً الموحدة والحركة فً إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن خالل السنة حسب التالً:
إَضاحاث

8132

8132

14
1-1-41

2441,321241
,,212121,12
,114,,14,,
4119,,14,1
44141,1,,,
44141,1,,,
)(3911,11333

43104150111
11301410141
1405110123
1104210111
)(4104110111
)(3605130164
)(1101110144
)(2401210411

41

32312,,1991

46201540423

ٔ ٌناٌر
مجموع المبلغ المعترف به فً الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالٌة
تكلفة تموٌل
خسابر ( /مكاسب) عابدة إلى إعادة قٌاس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن
خسابر ( /مكاسب) من التغٌر فً اإلفتراضات المالٌة
مكاسب خبرة
المبالغ المسددة
 13دٌسمبر

 3-3-31خسائر ( /مكاسب) عائدة إلى إعادة قٌاس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن معترف به فً الدخل الشامل اآلخر:
للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

421,44199,

)(4501610413

11

411,41411

)(105110535

1-41

44141,1,,,

)(4104110111

إَضاحاث
خسابر ( /مكاسب) إعادة قٌاس محملة كمدٌن  /دابن فً الدخل الشامل اآلخر خالل
السنة*
خسابر ( /مكاسب)إعادة قٌاس مرسملة كجزء من موجودات مإهلة لمشارٌع رأسمالٌة
قٌد التنفٌذ خالل السنة
المجموع

* خسائر ( /مكاسب) إعادة قٌاس محملة كمدٌن  /دائن فً الدخل الشامل اآلخر خالل السنة عائدة إلى:
مساهمً الشركة األم
حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة

3-34 ، 2-34

المجموع

4,14241441
41,,414,9

)(4106610245
)(503110221

421,44199,

)(4501610413

الفرضٌات اإلكتوارٌة الهامة
كانت الفرضٌات اإلكتوارٌة الهامة المستخدمة فً تحدٌد إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن كالتالً:

معدل الخصم
معدل زٌادة الرواتب
معدل الوفٌات
معدل السحوبات

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

٪213
٪213 - 413
جذوي أ ,1
٪3

111

٪405
٪405 - 205
جذوه أ 11
٪5

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 3-31إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن (تتمة)
تحلٌل الحساسٌة
حساسٌة إلتزام المنافع المحددة للتغٌرات فً الفرضٌات األساسٌة المرجحة كالتالً:
مستوى الحساسٌة ٪

األثر على إلتزام منافع
إنتهاء الخدمة

زٌادة

مستوى الحساسٌة ٪
نقص

األثر على إلتزام منافع
إنتهاء الخدمة

 13دٌسمبر 8132
معدل الخصم
معدل زٌادة الرواتب
معدل الوفٌات
معدل السحوبات

٪,
٪,
٪,1
٪,1

)(411119143,
,,11,41,,,
)(,1413,2
)(,14311343

٪,
٪,
٪,1
٪,1

,,1241114,
)(4,11,91112
,141934
,1,421,,,

 13دٌسمبر 8132
معدل الخصم
معدل زٌادة الرواتب
معدل الوفٌات
معدل السحوبات

٪1
٪1
٪11
٪11

)(5102120116
6101110111
)(110166
)(104610111

٪1
٪1
٪11
٪11

6201510141
)(5201420313
110241
105360121

تحلٌل الحساسٌة أعاله على أساس تغٌر فً فرضٌة مع بقاء جمٌع الفرضٌات األخر ثابتة .عملٌا ،من غٌر المحتمل أن ٌحدث ذلك والتغٌرات فً بعض
الفرضٌات من الممكن أن ٌكون مترابط .أسْ ُتعْ ِملَت نفس الطرٌقة المستخدمة فً حساب مطلوبات منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن المعترف بها فً قابمة
المركز المالً الموحدة عند حساب حساسٌة إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن للفرضٌات اإلكتوارٌة الهامة (القٌمة الحالٌة إللتزام منافع إنتهاء خدمات
الموظفٌن المحسوبة بطرٌقة وحدة اإلبتمان المتوقعة كما فً نهاٌة فترة التقرٌر).
لم تتغٌر الطرق وأنواع الفرضٌات المستخدمة فً إعداد تحلٌل الحساسٌة مقارنة بالسنة السابقة.
أثر إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن على التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للشركة
فترة المتوسط المرجح إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن هً ٗ ٕٔ61سنةٌ .وضح الجدول التالً تحلٌل اإلستحقاق المتوقع إللتزام منافع إنتهاء خدمات
الموظفٌن غٌر المخصوم:

2111
2111
2121
2121
2122
2123
2124
 2125وٍبثؼذ
المجموع

112

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

1411241924
4,1,13149,
1114,4141,
4112941421
4,12341394
4,12341394
94119,,1,1,

3306550211
1104160411
2102110111
2505410451
2301610641
2301610641
2301610641
61101510341

,114114,111,4

11606110312

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-31خطة إدخار الموظفٌن
إَضاحاث
ٔ ٌناٌر
مساهمة خالل السنة
مسحوبات خالل السنة
 13دٌسمبر

41 ، 31

8132

8132

4,19,419,,
2,14411111
)(19122,112,

5103410221
3105310331
)(1101110611

,11123193,

6101120111

 -33مطلوبات مشارٌع وذمم تجارٌة وأخرى
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

92,1,3,1132
)(421111113,2

1022102160441
)(65101510243

ناقصا :الخصم غٌر المطفؤ لمبالغ محتجزة مستحقة طوٌلة األجل

1-41

41,1,491921
)(,,11341111

56102650215
)(4203210111

القٌمة الحالٌة للجزء طوٌل األجل من المبالغ المحتجزة المستحقة
مساهمات غٌر مستردة

2-41

,,114,419,1
,,1199,1119

52501360334
13305120516

مجموع فرعً

11,134119,9

65105110121

الجزء المتداول
الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة (أنظر أعاله)
مشارٌع
تجارٌة
دفعات مقدمة من عمالء
أخر

421111113,2
19,112,1,,,
,1,1,1,9,19,3
,21,4,1,14
2,144,1,41

65101510243
36104410443
1014206550132
11102140611
3105210413

مجموع فرعً

414,311,41,,4

2031501110111

413,41,331,11

2011502110111

إٌضاحات
الجزء غٌر المتداول:
إجمالً المبالغ المحتجزة المحتفظ بها من المدفوعات المقدمة
ناقصا :الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة (أنظر أدناه)

المجموع

51 ، 3-41

المبالغ المحتجزة غٍش المتداولة والمطلوبات األخر ٌتم إظهارها بقٌمتها المخصومة حٌث أن قٌمة تلك المطلوبات تستحق السداد ألكثر من ٕٔ شهرا بعد
تارٌخ قابمة المركز المالً.
تتمثل ذمم اىَشبسٌغ الدابنة بشكل ربٌسً فً اإللتزامات المتعلقة بتكالٌف عقود تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا وشركة
معادن وعد الشمال للفوسفات.
 3-33الحركة فً الخصم غٌر المطفأ للمبالغ المحتجزة المستحقة طوٌلة األجل
8132

8132

)(24114919,,

)(1101540141

تخفٌض خصم إلتزامات غٌر متداولة بموجب عقد إٌجار تموٌلً والمحمل إلى تكلفة
تموٌل

14

1,14,4192,

3106250161

 13دٌسمبر

41

)(,,11341111

)(4203210111

إَضاحاث
ٔ ٌناٌر

113

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-33الحركة فً مساهمات غٌر مستردة
إَضاحاث
ٔ ٌناٌر
ٔ ٪خصم من المدفوعات المقدمة لبعض المقاولٌن
مخصص لصندوق البحوث والتطوٌر
مخصص لصندوق التنمٌة اإلجتماعٌة
المدفوعات المقدمة لمشروع دعم المجتمع

15
15

 13دٌسمبر

41

8132

8132

,1113941394
431231144,
213421,,9
213421,,9
)(3,1,,,119,

12601110114
2404140216
605340222
605340221
)(2101110111

,,1199,1119

13305120516

تمثل مساهمات من قبل أحد مقاولً شركة معادن لأللومنٌوم وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات لدعم هدف الشركات المتمثل فً إنشاء صندوق
للمسإولٌة اإلجتماعٌة لتنمٌة مشروع إجتماعً.
 -38المصارٌف المستحقة
إٌضاحات
مشارٌع
تجارٌة
موظفٌن
مصارٌف مستحقة – شركة ألكوا كوربورٌشن
تكلفة تموٌل

2-45 ، 1-45

المجموع

51 ، 3-41

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

2,1139911,,
,11331,441949
44111131,12
111,4,1232
4,419,,1,2,

11301650341
11104110511
21204110616
3102510664
13101120112

411,11,2411,4

1016301360111

تمثل المصارٌف المستحقة الخاصة بالمشارٌع بشكل ربٌسً تكالٌف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
تمثل المصارٌف المستحقة لشركة ألكوا كوربورٌشن بشكل ربٌسً المصارٌف المتعلقة بالموظفٌن وتكالٌف مستحقة أخر متعلقة بموظفً شركة ألكوا
كوربورٌشن المعارٌن لشركة معادن لأللومنٌوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا.
تمثل المصارٌف المستحقة لشركة موزاٌٌك بشكل ربٌسً المصارٌف المتعلقة بالموظفٌن وتكالٌف مستحقة أخر
لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

114

متعلقة بموظفً موزاٌٌك المعارٌن

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -31الزكاة وضرٌبة الدخل المستحقة

زكاة مستحقة
ضرٌبة دخل مستحقة

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

إٌضاحات

8132

2-43
5-43

,9,1,31112,
,13291311

8132
11505110131
2601510632

,,11,1,13,,

14106560611

المجموع

 3-31مكونات الوعاء الزكوي
تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي لكل شركة طبقا لنظام الزكاة وضرٌبة الدخل من البنود التالٌة:


حقوق المساهمٌن كما فً بداٌة السنة ،



المخصصات كما فً بداٌة السنة ،



القروض طوٌلة األجل،
صافً الدخل المع ّد ل،



قطع غٌار ومواد مستهلكة،



صافً القٌمة الدفترٌة لممتلكات التعدٌن،



صافً القٌمة الدفترٌة للممتلكات والمصانع والمعدات،



صافً القٌمة الدفترٌة للمشارٌع الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ،



صافً القٌمة الدفترٌة للموجودات غٌر الملموسة،



القٌمة الدفترٌة لإلستثمار فً مشارٌع مشتركة،



بعض العناصر األخر .



تحتسب الزكاة بنسبة ٘ ٪ ٕ6على أساس الوعاء الزكوي أو صافً الدخل المعدّل ،أٌهما أعلى.
 8-31الزكاة المستحقة
إٌضاحات
ٔ ٌناٌر
مخصص الزكاة
السنة الحالٌة
(الزٌادة)  /النقص فً المخصص خالل السنة السابقة
المدفوع خالل السنة إلى الجهات المختصة

3-43
4-43 ، 21

 13دٌسمبر

43

,,313,,1119
4,414141133
,9,1,31112,
4,11,,11,2
)(,2414,41134

8132
1503110211
1101340411
11201410115
)(2101140461
)(6105450651

8132

,9,1,31112,

11505110131

للسنة المنتهٌة فً
 1,دَسّبز 41,9

للسنة المنتهٌة فً
 1,دَسّبز 41,,

,113331112
,1141,12,,
4121119,1
41,991,11
4114141919
,414,,11,,
,,13311392
11,131441
,41121199,

1101310161
1205140144
201240111
303120114
603160615
101110563
-

,9,1,31112,

11201410115

ٌ 1-31تكون مخصص الزكاة مما ٌلً:
إٌضاحات
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة
شركة معادن للذهب ومعادن األساس
شركة المعادن الصناعٌة
شركة معادن للبنٌة التحتٌة
شركة معادن للفوسفات
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
شركة معادن لأللمونٌوم
شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكساٌت واأللومنٌا

2-44

المجموع

2-43
115

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 3-31الربوط النهائٌة
قبٍذ اىششمخ وششمبرهب اىثالس اىزبثؼخ اىََيىمخ ثبىنبٍو ثزقذٌٌ إقشاسارهب اىضمىٌخ اىَىدذح فً اىىقذ اىَذذد ودصيذ ػيى شهبداد صمىٌخ ٍقٍذح ىيغْىاد
اىَْزهٍخ فً  31دٌغَجش  2111إىى  31دٌغَجش ٍ .2111غ رىل ،خاله شهش أثشٌو  ،2111قبٍذ اىهٍئخ اىؼبٍخ ىيضمبح واىذخو ثإصذاس اىشثىغ اىضمىٌخ
اىْهبئٍخ ػيى اىششمخ وششمبرهب اىثالس اىزبثؼخ اىََيىمخ ثبىنبٍو ىيغْىاد اىخَظ ٍِ  2111إىى  2113وقذ ثيغذ اىضمبح اإلظبفٍخ اىَغزذقخ 4603360321
لاير عؼىدي.
خاله اىغْخ اىَْزهٍخ فً  31دٌغَجش  ،2111قبٍذ ٍؼبدُ ثذفغ مبٍو ٍجيغ اىضمبح دغت اىشثىغ اىضمىٌخ اىْهبئٍخ ،وفقب َ ىيَبدح سقٌ ّ ٍِ 66ظبً اىضمبح
وظشٌجخ اىذخو ىإلدزفبظ ثذقهب فً اإلعزئْبف .قذٍذ ٍؼبدُ إعزئْبفب ً أٍبً ىجْخ اإلعزئْبف األوىٍخ ورٌ اإلفصبح ػِ اىَجيغ اىَذفىع ثقٍَخ  4405150111لاير
عؼىدي (إٌعبح  )21مَجيغ ٍغزذق ،فً إّزظبس ّزٍجخ اإلعزئْبفٍ .غ رىل ،خاله اىشثغ اىَْزهً فً ٍ 31بسط  ،2111رٌ عذت اإلعزئْبف ورٌ قجىه
إصذاس اىشثػ اىضمىي اىْهبئً ىيغْىاد اىخَظ ورٌ رغجٍو اىَجيغ اىَغزذق مَصشوف فً قبئَخ اىشثخ أو اىخغبسح اىَىدذح.
ىٌ رقٌ اىهٍئخ اىؼبٍخ ىيضمبح واىذخو ثإصذاس اىشثىغ اىضمىٌخ اىْهبئٍخ ىيششمخ وششمبرهب اىثالس اىزبثؼخ اىََيىمخ ثبىنبٍو ىيغْىاد األسثغ ٍِ  2114إىى .2111
ثبىْغجخ ىيششمبد اىزبثؼخ اىخَظ اىَزجقٍخ واىزً رزعَِ ٍغبهًَ األقيٍخ ،واىزً رزأىف ٍِ ٍغبهٍَِ عؼىدٌٍِ وأجبّت ،رٌ رقذٌٌ إقشاسارهب اىضمىٌخ وظشٌجخ
اىذخو فً اىىقذ اىَذذد ٍِ ربسٌخ اىزأعٍظ (أّظش إٌعبح سقٌ  )2دزى  31دٌغَجش  2111ورٌ إعزالً شهبداد صمبح وظشٌجخ دخو ٍقٍذح دزى  31دٌغَجش
 ،2111وىنِ ثذوُ إصذاس سثىغ صمىٌخ وظشٌجخ دخو ّهبئٍخ.
 0-31ضرٌبة الدخل المستحقة
إٌضاحات
ٔ ٌناٌر
مخصص ضرٌبة الدخل
السنة الحالٌة
الزٌادة فً المخصص خالل السنة السابقة
المدفوع خالل السنة إلى الجهات المختصة

1-22
6-43

 13دٌسمبر

43

41,9

41,,

44113,1414
)(,11,,,11,,
,13291311
)(,,1,2,192,
)(,211,,1,,,

2601510632
2601510632
-

,13291311

2601510632

ٌ 0-31تكون مخصص ضرٌبة الدخل مما ٌلً:
إَضاح
شركة معادن لأللومنٌوم
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
المجموع

5-43

116

للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

,13291311
-

2601510632

,13291311

2601510632

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -33رسوم إمتٌاز مستحقة
إٌضاحات
ٔ ٌناٌر
مخصص رسوم إمتٌاز خالل السنة
محمل خالل السنة الحالٌة
تسوٌة السنة السابقة
المدفوع خالل السنة إلى الجهات المختصة

1
1-44

 13دٌسمبر

41,9

41,,

,111,,1132
,411,,41131
,4219111229
)(,111911,3
)(,411,,143,

102110636
1301130114
1301110354
140361
)(102140116

,4219111229

1301110354

ثْبءاً ػيى ّظبً اىزؼذٌِ اىغؼىدي اىصبدس ثبىَشعىً اىَينً سقٌ  ً/41ثزبسٌخ  21شؼجبُ 1425هـ (اىَىافق  4أمزىثش ٌ ،)2114زؼٍِ ػيى اىَجَىػخ أُ
رذفغ سعىً إٍزٍبص ىذنىٍخ اىََينخ اىؼشثٍخ اىغؼىدٌخ رؼبده  ٍِ ٪25صبفً اىذخو اىغْىي ىنو سخصخ رؼذٌِ ،مَب هى ٍذذد أو ٍب ٌؼبده ظشٌجخ اىذخو
اىزقذٌشٌخ ثْبءاً ػيى صبفً اىذخو اىغْىي ،أٌهَب أقو .عٍزٌ خصٌ اىضمبح اىَغزذقخ ٍِ هزا اىَجيغ .ىزىلٌ ،خعغ صبفً اىذخو ىنو سخصخ رؼذٌِ ٍغجيخ ثإعٌ
ششمخ ٍؼبدُ ىيزهت وٍؼبدُ األعبط وششمخ ٍؼبدُ ىيفىعفبد و ششمخ ٍؼبدُ ىيجىمغبٌذ واألٍىٍّب وششمخ ٍؼبدُ وػذ اىشَبه ىيفىعفبد ىشعىً إٍزٍبص.
رُذفغ رؼشٌفخ ثبثزخ ىيطِ اىَجبع مشعىً إٍزٍبص ثبىْغجخ ىيجىمغبٌذ ٍْخفط اىذسجخ واىنبوىٍِ واىَغٍْغٍب ػِ غشٌق ششمخ اىَؼبدُ اىصْبػٍخٍ ،غجيخ مذبٍو
سخصخ رؼذٌِ صغٍشح.
رظهش سعىً اإلٍزٍبص مجضء ٍِ رنيفخ اىَجٍؼبد فً قبئَخ اىشثخ أو اىخغبسح اىَىدذح.
ٌ 3-33تكون مخصص رسوم اإلمتٌاز مما ٌلً:
للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

2-44

,411,1,1,,1
2221949
4,91411
,941,11
,,41443
,31
491343

1201140156
5650231
2460112
2510111
110451
-

44

,4219111229

1301110354

إَضاحاث
مناجم الذهب
بوكساٌت منخفض الدرجة
الكاولٌن
المغنٌسٌا
المغنٌسٌا الخامدة
الحرارٌات الغٌر مشكلة
خام المغنٌسٌا
المجموع

ٌ 8-33تم إحتساب مخصص رسوم اإلمتٌاز المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما ٌلً:
للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

صافً الدخل للسنة من مناجم الذهب العاملة قبل الزكاة ورسوم اإلمتٌاز

3,,11,31,9,

54606160521

ٕ٘ ٪من صافً الدخل للسنة  ،كما هو محدد

,2,19291,,,

13606540132

ضرٌبة الدخل المقدّرة على أساس صافً الدخل للسنة الخاضع للضرٌبة

,1,1111124,

1405110111

المخصص بناءا على طرٌقتً اإلحتساب أعاله ،أٌهما أقل
مخصص الزكاة

3-43

,1,1111124,
)(,1141,12,,

1405110111
)(1205140144

صافً مخصص رسوم اإلمتٌاز للسنة

1-44

,411,1,1,,1

1201140156

إَضاحاث

111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -30المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
 3-30المعامالت مع أطراف ذات عالقة
فٌما ٌلً المعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة فً سٌاق األعمال العادٌة خالل السنة قٌد الفحص وتتلخص بالتالً:
المعامالت مع مختلف الحصص غٌر المسٌطرة فً الشركات التابعة
للسنة المنتهٌة فً
 1,دَسّبز 41,9

للسنة المنتهٌة فً
 1,دَسّبز 41,,

مبٌعات شركة معادن لأللومنٌوم إلى ألكوا إنسٌبال إس إٌه ،وفقا إلتفاقٌة الشراء بٌن
المساهمٌن ،خالل السنة

,1,43131119,1

1011206110153

مبٌعات شركة معادن للفوسفات من خالل سابك ،وفقا إلتفاقٌة التسوٌق ،خالل السنة

,142,1,,41,23

1021303310116

مبٌعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة سابك ،وفقا إلتفاقٌة التسوٌق
– إٌرادات مبٌعات ماقبل اإلنتاج التجاري من الفوسفات ثنابً األمونٌوم ،صافً من
تكلفة اإلنتاج للسنة المنتهٌة فً ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔ8والبالغة  ٖٔٓ6ٕ006ٔ٘1لاير
سعودي (ٖٔ دٌسمبر  ٖ06ٖ0ٗ610ٙ :ٕٓٔ1لاير سعودي) تم قٌدها كدابن على
مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ.

43911441419

مبٌعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة موزاٌٌك ،وفقا إلتفاقٌة
التسوٌق – إٌرادات مبٌعات ماقبل اإلنتاج التجاري من الفوسفات ثنابً األمونٌوم،
صافً من تكلفة اإلنتاج للسنة المنتهٌة فً ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔ8والبالغة
ٓ ٕ816ٖٙ861ٙلاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر  ٖ06ٓ٘ٗ6٘1ٖ :ٕٓٔ1لاير سعودي) تم
قٌدها كدابن على مشارٌع رأسمالٌة قٌد التنفٌذ.

34,1,311,24

1101130112

مواد خام لقٌم التً تم شراإها من شركة ألكوا أسترالٌا خالل السنة

-

3602110113

-

11102510111

إٌضاحات

مدفوعات لزٌادة رأس المال فً شركة معادن للدرفلة تم إستالمها من شركة ألكوا
كوربورٌشن

3-34

1501530211

الزٌادة فً حصة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة فً شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
من قبل:
 شركة موزاٌٌك

-

23403150111

 شركة سابك

-

14106250111

-

31501110111

تكلفة الموظفٌن المعارٌن ورسوم تقنٌة وتكالٌف أخر مدفوعة لشركة ألكوا كوربورٌشن
خالل السنة

41

9112211119

13302630132

تكلفة الموظفٌن المعارٌن ورسوم تقنٌة وتكالٌف أخر مدفوعة لشركة موزاٌٌك خالل
السنة

41

2414,41241

1102210641

3-34

111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 8-30األرصدة مع أطراف ذات العالقة
المبالغ المستحقة من ( /إلى) أطراف ذات عالقة نشؤت عن معامالت مع أطراف ذات عالقة كالتالً:
إٌضاحات
المبالغ المستحقة من شرٌك فً مشروع مشترك
مبالغ مستحقة من شركة ألكوا كوربورٌشن كشركة أم لشرٌك غٌر مسٌطر فً شركة معادن
لأللمونٌوم ،شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا

25

 13دٌسمبر
8132

141494112,

 13دٌسمبر
8132

1306520115

ذمم مدٌنة تجارٌة وأخرى مستحقة من:
شركاء غٌر مسٌطرٌن:
 شركة سابك فً شركة معادن للفوسفات  -تجارٌة
 شركة سابك فً شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  -تجارٌة
مجموع فرعً – ذمم مدٌنة تجارٌة مستحقة من شركة سابك
 شركة سابك فً شركة معادن للفوسفات  -أخر
مجموع فرعً – مبالغ مستحقة من شركة سابك
 شركة موزاٌٌك فً شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  -تجارٌة
شركات تابعة لشرٌك غٌر مسٌطر:
 شركة ألكوا إنسٌبال إس إٌه فً شركة معادن لأللومنٌوم -تجارٌة
 شركة ألكوا وارٌك إل إل سً فً شركة معادن لأللومنٌوم  -تجارٌة
مجموع فرعً – مبالغ مستحقة من شركة ألكوا

4,1191,14,1
1411941324

11401160512
1106510161

21
21

1411,921414
-

11201610611
2101110131

21

1411,921414
4,191,11,3

21105140111
4101120311

21
21

شركة مشروع مشترك:
 شركة معادن بارٌك للنحاس  -أخر
مركز خاص للتدرٌب:
 المعهد السعودي التقنً للتعدٌن  -أخر
المجموع
مبالغ مستحقة لشرٌك فً مشروع مشترك
 مبالغ مستحقة لشركة ألكوا كوربورٌشن

,111,,1,11
414221329

11402110531
2201610212

,,1,2214,9

12602150131

21

,1,1,1419

1410566

21

31334
231192911,,

401130115
31201640411

ٖ٘

قروض طوٌلة األجل من صندوق اإلستثمارات العامة  -مساهم ٌملك  ٪00433فً معادن
مبالغ مستحقة إلى صندوق اإلستثمارات العامة مقابل تموٌل لــ:
تسهٌل شركة معادن لأللومنٌوم  -تمت إعادة الهٌكلة بتارٌخ ٗٔ دٌسمبر ٕٓٔ1
تسهٌل شركة معادن للدرفلة
تسهٌل شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا  -تمت إعادة الهٌكلة بتارٌخ ٌ ٔٙولٌو ٕٓٔ8
تسهٌل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
المجموع
المبالغ المستحقة للشركة األم (المساهم النهائً) لشرٌك غٌر مسٌطر:
 مدفوعات مستلمة من شركة ألكوا كوربورٌشن لزٌادة رأس المال فً شركة معادن
للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
 مصارٌف مستحقة عابدة إلى شركة ألكوا كوربورٌشن فً شركة معادن لأللومنٌوم
وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
المجموع

111

ٕ-ٖٙ
ٕ-ٖٙ
ٕ-ٖٙ
ٕ-ٖٙ

42

,,3144,14,1

214,311,31111
41,94119,1311
1131414311111
4191,14,91,,2
,,141,14,114,2

26603510124

4021503150111
2011603110511
3061101110111
6013102110114
11011101410614

-

21105420151

111,4,1232
111,4,1232

3102510664
33601110521

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 1-30تعوٌضات موظفً اإلدارة العلٌا
للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

منافع موظفٌن قصٌرة األجل
منافع إنتهاء خدمات الموظفٌن

4411,,1311
41,3311,2

2101120113
101110114

المجموع

4914321442

2201110111

 -30إتفاقٌات عقود اإلٌجار التشغٌلٌة
دفعات بموجب عقود اإلٌجار التشغٌلٌة قٌّدت كمصروف خالل السنة.

الحد األدنى من الدفعات

للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

31,,11,91

201110511

 1,دَسّبز 41,9

 1,دَسّبز 41,,

فٌما ٌلً تحلٌال للحد األدنى إللتزامات اإلٌجارات المستقبلٌة المستحقة بموجب عقود إٌجار التعدٌن
التشغٌلٌة غٌر القابلة لإللغاء:
2111

-

402110211

2111

314,,13,4

402110211

2121

21,3,13,4

306110211

2121

21,3,13,4

306110211

2122

21,3,13,4

306110211

2123

21,3,13,4

306110211

2124

21,3,13,4

306110211

 2125إىى 2141

4,13,41,,4

4103430211

,,1,2,1449

1401130611

المجموع

تمثل الدفعات بموجب عقود اإلٌجارات التشغٌلٌة بشكل أساسً اإلٌجارات مستحقة الدفع من قبل المجموعة والمتعلقة بمواقع المنااجم المساتؤجرةٌ .اتم إبارام
عقود اإلٌجار بمتوسط فترة تتراوح من ٘ٔ إلى ٖٓ سنة وبمبالغ إٌجار ثابتة وبمتوسط ٓٓٗ ٕ6٘ٓٗ6لاير سعودي سنوٌا.

111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32تعهدات وإلتزامات محتملة
 3-32تعهدات رأسمالٌة
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

النفقات الرأسمالٌة المتعاقد علٌها من أجل:
ممتلكات ومصانع ومعدات

21,9,1491192,

6051505210143

 8-32الضمانات
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

ضمان لصالح شركة أرامكو السعودٌة لغرض إمدادات الدٌزل والغاز المستقبلٌة

11414291124

32101110115

ضمانات لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنٌة متعلقة بحامض الفوسفورٌك
النقً وإمدادات الوقود واللقٌم المستقبلٌة

44413111111

26205110111

ضمان لصالح شركة أرامكو السعودٌة لغرض اإلمدادات المستقبلٌة من الكبرٌت
المصهور

41211,31111

1103120511

إٌضاحات

ضمانات لصالح صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي ومإسسات التموٌل األخر لتموٌل
التسهٌالت المتاحة لكل من*:
شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات (سامابكو)

2-2-21

23111111111

45101110111

شركة معادن بارٌك للنحاس

2-2-21

1,311111111

31501110111

مجموع فرعً

94311111111

12501110111

ضمان لصالح الهٌبة العامة للموانا

,919,,1,,,

1105120412

ضمان لصالح الهٌبة العامة لألرصاد وحماٌة البٌبة

114121,11

306140111

أخر

,,1,441343

1101610563

المجموع

,149911,21442

1051101110411

* ضاامانات شااركة معااادن لصااندوق التنمٌااة الصااناعٌة السااعودي ومإسسااات التموٌاال األخاار مقاباال ماانح تسااهٌالت إبتمانٌااة لشااركة الصااحراء ومعااادن
للبتروكٌماوٌات (سامابكو) وشركة معادن بارٌك للنحاس بقدر حصتها البالغة ٓ٘ ٪فً الشركات تحت السٌطرة المشتركة (إٌضاح ٕٔ.)ٕ-
 1-32خطابات اإلئتمان

ثالثة خطابات إبتمان لغرض شراء معدات ومواد

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

,,11,,1413

1206110144

 3-32اإللتزامات المحتملة
تظهر لد المجموعة إلتزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسابل المتنازع علٌها ،بما فً ذلك مطالبات من وضد المقاولٌن ودعاو قضابٌة
وإجراءات تحكٌم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضاٌا .حٌث نشؤت هذه اإللتزامات المحتملة فً السٌاق العادي لألعمال .ومن غٌر المتوقع تكبد أي
إلتزامات هامة من هذه المطالبات المحتملة.

111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32إدارة المخاطر المالٌة
عملٌات المجموعة تعرضها إلى العدٌد من المخاطر المالٌة مثل:
 مخاطر السوق،
 مخاطر اإلبتمان،
 مخاطر السٌولة.
 3-32مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق فً التذبذب فً القٌمة العادلة للتدفقات النقدٌه المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التغٌرات فً أسعار األسواق .تتكون مخاطر السوق من
ثالثة أنواع من المخاطر:
 مخاطر صرف العمالت األجنبٌة،
 مخاطر سعر العمولة (الفابدة)،
 ومخاطر أسعار السلع.
تشمل األدوات المالٌة التى تتؤثر بمخاطر السوق اإلستثمارات األخر  ،مبالغ مستحقة من شرٌك فً مشروع مشترك ،ذمم مدٌنة تجارٌة ،ودابع ألجل ،نقد
ومعادالت النقد ،مبالغ مستحقة إلى شرٌك فً مشروع مشترك ،قروض طوٌلة األجل ،إلتزام بموجب عقد إٌجار تموٌلً ،مطلوبات مشارٌع وذمم تجارٌة
وأخر  ،مصارٌف مستحقة واألدوات المالٌة المشتقة.
ٌتعلق تحلٌل الحساسٌة فً األقسام التالٌة بالمراكز كما فً نهاٌة السنة.
تم إعداد تحلٌل الحساسٌة على أساس أن صافً ال ُدٌُون ونسبة معدل الفابدة الثابت إلى العابم على الدٌون والمشتقات ونِسْ بَة األدوات المالٌة بالعمالت
األجنبٌة جمٌعها ثابتة .الهدف من تحلٌل الحساسٌة لتوضٌح الحساسٌة إلى التغٌرات فً متغٌرات السوق على األدوات المالٌة للمجموعة وإظهار األثر على
الربح أو الخسارة وحقوق المساهمٌن إن أمكن ذلك.
ٌركز برنامج إدارة المخاطر الكلً للمجموعة على تقلبات األسواق المالٌة وٌسعى لتخفٌض اآلثار العكسٌة المحتملة على األداء المالً للمجموعة.
 3-3-32مخاطر صرف العمالت األجنبٌة
تتمثل مخاطر العمالت فً التذبذب فً القٌمة العادلة للتدفقات النقدٌه المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التغٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة .العملة
الوظٌفٌة وعملة التقارٌر للمجموعة هً اللاير السعودي .تتم معامالت المجموعة بشكل أساسً باللاير السعودي والدوالر األمرٌكً والٌورو .تراقب
اإلدارة التقلبات فً أسعار صرف العمالت ،وتعتقد بؤن مخاطر العمالت لٌست جوهرٌة .معظم المعامالت بالدوالر األمرٌكً .سعر صرف اللاير السعودي
مثبت عند ٘ ٖ61لكل دوالر أمرٌكً ولذلك المجموعة لٌست معرضة لمخاطر األدوات المالٌة المقومة بالدوالر األمرٌكً.
كافة عقود مبٌعات السلع مسعرة بالدوالر وكذلك معظم عقود المشترٌات وعقود المصروفات الرأسمالٌة.
التعرض للعمالت األجنبٌة
تع ُرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبٌة فً نهاٌة فترة التقرٌر والمعبر عنه باللاير السعودي كانت كالتالً:
 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

ذمم مدٌنة تجارٌة
مطلوبات مشارٌع وذمم تجارٌة وأخر ومصارٌف مستحقة

41111,1494

5101560516

المجموع

41111,1494

5101560516

112

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32إدارة المخاطر المالٌة (تتمة)
 3-3-32مخاطر صرف العمالت األجنبٌة (تتمة)
مبلغ معترف به فً القوائم المالٌة الموحدة
تم اإلعتراف فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة بالمبالغ التالٌة العابدة لصرف عمالت أجنبٌة:
إَضاح
مكاسب ( /خسابر) صرف العمالت األجنبٌة المدرجة ضمن اإلٌرادات  /المصروفات
األخر

15

للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

1114,11,,

)(201110643

تحلٌل الحساسٌة للعمالت األجنبٌة
كما تم عرضه فً الجدول أعاله ،تتعرض المجموعة بشكل أساسً إلى التغٌر فً أسعار صرف اللاير السعودي  /الٌورو .حساسٌة الربح أو الخسارة
وحقوق الملكٌة للتغٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة تنشؤ أساسا من رصٌد المدٌنٌن المقوم بالٌورو.
تؤثٌر الزٌادة ( /النقص) فً سعر صرف العملة األجنبٌة على األرباح بعد الضرٌبة وحقوق الملكٌة:

سعر صرف اللاير السعودي  /الٌورو
 زٌادة بمقدار ٓٔ٪ -إنخفاض بمقدار ٓٔ٪

للسنة المنتهٌة فً

للسنة المنتهٌة فً

 13دٌسمبر 8132

 13دٌسمبر 8132

,1,11124,
)(,1,11124,

401110355
)(401110355

تعرض المجموعة لحركة أسعار صرف العمالت األخر لٌس جوهرٌا

 8-3-32مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفابدة فً التذبذب فً القٌمة العادلة للتدفقات النقدٌه المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التغٌرات فً سوق أسعار الفابدة .تع ُرض المجموعة
إلى مخاطر التغٌرات فً سوق أسعار الفوابد ٌعود أساسا إلى القروض طوٌلة األجل للمجموعة والذ ٌعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار الفابدة على
التدفقات النقدٌة.
الذمم المدٌنة ومعدل فوابد اإلقتراض الثابت للمجموعة والمسجلة بالتكلفة المطفؤة لٌست خاضعة لمخاطر أسعار الفوابد كما تم تعرٌفه بالمعٌار الدولً
للتقرٌر المالً رقم  ،1حٌث أن القٌمة الدفترٌة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لن تتذبب بسبب التغٌر فً سوق أسعار الفوابد .لذلكٌ ،عتبر تعرض المجموعة
لمخاطر سعر الفابدة بالقٌمة العادلة غٌر جوهري.
التعرض ألسعار الفائدة
ٌعرض اإلقتراض المجموعة للتغٌرات فً أسعار الفوابد وتوارٌخ إعادة التسعٌر التعاقدي للقروض ذات أسعار الفابدة المتغٌرة كما فً نهاٌة فترة التقرٌر
ِ
كالتالً:
إٌضاح
القروض ذات سعر فابدة ثابت
القروض ذات سعر فابدة متغٌر  -توارٌخ إعادة التسعٌر
 ٙأشهر أو أقل
المجموع

1-36

113

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

311,,11111111

4022101110111

311141193,13,1

51045103120441

3311,,193,13,1

54061603120441

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32إدارة المخاطر المالٌة (تتمة)
 8-3-32مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
تحلٌل الحساسٌة لسعر الفائدة
الربح أو الخسارة وحقوق الملكٌة حساسة للزٌادة أو النقص لمصروفات الفوابد من القروض طوٌلة األجل نتٌجة التغٌرات فً أسعار الفوابد .تتؤثر أرباح
المجموعة قبل الضرابب على النحو التالً:
للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132
سعر الفابدة
– الزٌادة بمقدار ٓٓٔ نقطة أساس
– اإلنخفاض بمقدار ٓٓٔ نقطة أساس

)(,1214121,42
,1214121,42

للسنة المنتهٌة فً
 13دٌسمبر 8132
)(14506110325
14506110325

 1-3-32مخاطر أسعار السلع
المجموعة معرضة لمخاطر التذبذب فً سوق أسعار السلع السابدة لمنتجات المعادن المختلفة التى تنتجها.
تقوم المجموعة ببٌع منتجات معٌنة للذهب ،المنتجات المصاحبة ،الفوسفات واأللومنٌوم على أساس سعر مإقت .اإلٌراد وما ٌقابله من الذمم المدٌنة من
المبٌعات للسلع المقومة بسعر مإقت ٌتم إثباتها عندما ٌتم تحوٌل السٌطرة على البضابع الموعودة إلى العمٌل (عادة ٌكون فً وقت معٌن ،أي تارٌخ
التسلٌم) وٌتم قٌاس اإلٌراد بصورة موثوق بها .فً هذا التارٌخ ،مبلغ اإلٌراد والذمم المدٌنة المفترض إثباته سوف ٌتم تقدٌره بناءا على سعر السوق
المستقبلً للسلعة المباعة.
لذلك ،تواجه المجموعة مخاطر التغٌرات العكسٌة المستقبلٌة فً أسعار منتجات الذهب واأللومنٌوم مما قد ٌنتج عنها إنخفاض فً رصٌد الذمم المدٌنة .ما
عدا الذهب والفوسفات فإن سٌاسة المجموعة المعتادة هً بٌع منتجاتها بؤسعار السوق السابدة .وال تعتقد المجموعة بشكل عام ،بؤن تغطٌة مخاطر أسعار
السلع ستعود بالنفع على المساهمٌن على المد البعٌد.
التعرض ألسعار السلع
تعرض رصٌد الذمم المدٌنة التجارٌة للمجموعة للتغٌرات فً أسعار السلع كما ٌلً:
إٌضاح
حسابات الذمم المدٌنة– خاصة بـ:
الفوسفات
األلومنٌوم
الذهب
المجموع

21

 13دٌسمبر
8132

 13دٌسمبر
8132

,141,1,141,19
,4219241,11
,4413,3199,
41,11124919,9

13101250621
13105110411
21501140111
1011105120111

السٌاسات واإلجراءات إلدارة مخاطر أسعار السلع
تقوم سٌاسة المجموعة إلدارة هذه المخاطر من خالل إستخدام األسعار القابمة على العقود مع العمالء.
تحلٌل الحساسٌة لسعر السلعة
ٌظهر الجدول أدناه التؤثٌر على الربح قبل الضرٌبة وحقوق الملكٌة للتغٌرات فً أسعار السلعٌ .عتمد التحلٌل على فرضٌة أن أسعار الفوسفات واأللمونٌوم
والذهب تغٌرت ٓٔ ٪مع بقاء المتغٌرات األخر ثابتة.

زٌادة ( /إنخفاض) فً أسعار الفوسفات
زٌادة ٓٔ ٪دوالر للطن
نقص ٓٔ ٪دوالر للطن
زٌادة ( /إنخفاض) فً أسعار األلومنٌوم إل إم إي
زٌادة ٓٔ ٪دوالر للطن
نقص ٓٔ ٪دوالر للطن
زٌادة ( /إنخفاض) فً أسعار الذهب
زٌادة ٓٔ ٪دوالر لألونصة
نقص ٓٔ ٪دوالر لألونصة
114

 13دٌسمبر
8132

 13دٌسمبر
8132

11105110111
)(11105110111

1301650114
)(1301650114

43202550221
)(43202550221

42601420111
)(42601420111

11101110111
)(11101110111

15103150144
)(15103150144

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32إدارة المخاطر المالٌة (تتمة)
عقود تسلٌم السلع
تدخل المجموعة فً عقود تسلٌم سلع فً سٌاق األعمال اإلعتٌادٌة  .وال تعتبر هذه العقود عقود مشتقات وٌتم التعامل معها كعقود تنفٌذٌة والتى ٌتم إثباتها
وقٌاسها بالتكلفة عند حدوث العملٌة.
 8-32مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر اإلبتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بإلتزاماته والتسبب فً تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالٌة.
تتعرض المجموعة لمخاطر اإلبتمان عندما تخفق األطراف األخر فً سداد الدفعات عند إستحقاقها.
التعرض لمخاطر اإلئتمان
تتؤكد المجموعة أن ٌتم تحصٌل النقد بتارٌخ تسلٌم المبٌعات ومن خالل أنشطتها التموٌلٌة التً تشمل الودابع لد البنوك والمإسسات المالٌة .حٌث توضع
حدود إبتمان لكل العمالء إعتمادا على تصنٌف إبتمانً داخلً وتراقب الذمم المدٌنة التجارٌة القابمة بصورة منتظمة وترفع أٌة مشاكل تتعلق باإلبتمان
لإلدارة العلٌا.
ٌوجد لد المجموعة عدد محدود من العمالء والٌوجد لدٌها تارٌخ من التخلف عن السداد .تقوم المجموعة بإحتساب خسابر اإلبتمان المتوقعة على مد
العمر من خالل نموذج تم تطوٌره داخلٌاٌ .تم حساب خسابر اإلبتمان المتوقعة على مد العمر بناءا على عدد األٌام التً تم فٌها تجاوز موعد اإلستحقاق
ودرجة تقٌٌم الطرف المقابلٌ .تم التقرٌر عن مخصص خسابر اإلبتمان المتوقعة على مد العمر إما على أنها "لم تنخفض قٌمتها" أو "إنخفضت قٌمتها"
وفقا لذلك.
كما ٌتم إٌداع النقد واإلستثمارات قصٌرة األجل بصورة عامة لد بنوك تجارٌة ذات تصنٌف إبتمانً جٌدٌ .تم إٌداع الودابع ألجل لد مإسسات مالٌة
مالٌة ذات تصنٌف إستثماري والتً تعتبر ذات مخاطر إبتمانٌة منخفضة ،وبالتالً ٌتم اإلعتراف بمخصص بمبلغ ٌعادل الخسابر اإلبتمانٌة المتوقعة على
مد ٕٔ شهرا مالم ٌكن هناك دلٌل على زٌادة كبٌرة فً مخاطر اإلبتمان للطرف المقابل.
الٌوجد تركٌزات هامة لمخاطر اإلبتمان سواءا من خالل التعرض إلى العمالء األفراد أو قطاعات صناعٌة محددة و  /أو مناطق معٌنة.
تؤخد المجموعة باإلعتبار إحتمالٌة عدم السداد عند التسجٌل األولً لألصل وما إذا كان هناك زٌادة كبٌرة فً مخاطر اإلبتمان بصفة مستمرة على مدار كل
فترة تقرٌر .تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر عدم السداد والتً قد تحدث لألصل كما فً تارٌخ التقرٌر مع مخاطر عدم السداد كما فً تارٌخ التسجٌل
المبدبً لتقٌٌم ما إذا كان هناك زٌادة كبٌرة فً مخاطر اإلبتمانٌ .إخذ فً اإلعتبار المعلومات المتاحة المعقولة والداعمة خصوصا المإشرات التالٌة:


تصنٌف إبتمانً خارجً (إذا كانت متاحة)



التغٌر العكسً الكبٌر الفعلً أو المتوقع فً األعمال ،الحالة المالٌة أو اإلقتصاٌة المتوقع أن تحدث تغٌر كبٌر فً مقدرة ال ُم ْق َت ِرض على الوفاء
بإلتزاماتهم



زٌادة كبٌرة فً مخاطر اإلبتمان ألدوات مالٌة أخر لنفس المقترض



تغٌرات كبٌرة فً قٌمة الضمان الداعم لإللتزام أو فً جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسٌن اإلبتمان



تغٌرات كبٌرة فً األداء المتوقع وسلوك المقترض وتشمل التغٌرات فً وضع الدفعة للمقترضٌن فً المجموعة والتغٌرات فً النتابج التشغٌلٌة
للمقترض

ذمم مدٌنة تجارٌة واُخر (ناقصا ضرٌبة القٌمة المضافة المستحقة
ومستحقات برنامج تملك المنازل للموظفٌن)
ناقصا  :مخصص خسابر اإلبتمان المتوقعة
مضمونة
غٌر مضمونة
إجمالً مخصص خسارة اإلبتمان
القٌمة الدفترٌة

إَضاح

3-82

خسائز اإلئخّاْ
اٌّخىلعت عًٍ ِذي
اٌعّز ٌُ حٕخفض لُّخها
اإلئخّأُت

خسائز اإلئخّاْ
اٌّخىلعت عًٍ ِذي
اٌعّز إٔخفضج لُّخها
اإلئخّأُت

اٌّجّىع

2016401310315

310151

2016401140536

5150151
5150151

160111
160111

5210115
5210115

41,4214141149

411211

41,4214341,4,

115

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32إدارة المخاطر المالٌة (تتمة)
 8-32مخاطر اإلئتمان (تتمة)

إَضاح
ودائع ألجل
ناقصا :مخصص خسارة اإلبتمان
القٌمة الدفترٌة

1-21

خسائز اإلئخّاْ
اٌّخىلعت عًٍ ِذي
 ,4شهزا

خسائز اإلئخّاْ
اٌّخىلعت عًٍ ِذي
اٌعّز ٌُ حٕخفض لُّخها
اإلئخّأُت

خسائز اإلئخّاْ
اٌّخىلعت عًٍ ِذي
اٌعّز إٔخفضج لُّخها
اإلئخّأُت

اٌّجّىع

3053501110111
)(202110114

-

-

3053501110111
)(202110114

- 113141,,91914

-

113141,,91914

خسابر اإلنخفاض فً القٌمة للموجودات المالٌة المثبتة فً قابمة الربح أو الخسارة الموحدة كانت كالتالً:
إَضاحاث
خسارة اإلنخفاض فً القٌمة على:
 الذمم المدٌنة التجارٌة واألخر
 ودابع ألجل
المجموع

 1,دَسّبز 41,9

َٕ ,اَز 41,9

1-21
1-21

,9311,1
,143,1444

3360315
1410521

3

,12231134

102110113

الذمم المدٌنة التجارٌة
تحلٌل الذمم المدٌنة التجارٌة التً تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قٌمتها على النحو التالً:
 13دٌسمبر
8132

 13دٌسمبر
8132

لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم تنخفض قٌمتها

411491,121,3,

1042505110411

تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قٌمتها
أقل من ٖٓ ٌوم
ٌٖٓ ٙٓ-وم
ٌٔ 0ٓ-ٙوم
أكثر من ٌٓ 0وم ،صافً

2,141914,,
,911,119,4
9,143,
,41,,313,3

16101120115
11101210111
6406460611
1506110141

41,11124919,9

1011105120111

إٌضاح

المجموع

21

116

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32إدارة المخاطر المالٌة (تتمة)
 1-32مخاطر السٌولة
تمثل مخاطر السٌولة أن تواجه المجموعة صعوبة فً جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالٌة.
اإلدارة ال حكٌمة لمخاطر السٌولة تتضمن الحفاظ على سٌولة نقدٌة كافٌة وأوراق مالٌة قابلة للتداول وتوافر التموٌل من خالل كمٌة كافٌة من التسهٌالت
اإلبتمانٌة الملتزم بها للوفاء بإلتزاماتها عند إستحقاقها لتقوٌة وضعها فً السوق .إحتفظت المجموعة بإٌداعات تحت الطلب والنقد ومعادالت النقد التالٌة
والتً من المتوقع ان تولد تدفقات نقدٌة إلدارة مخاطر السٌولة .عالوة على ذلك ،تحتفظ إدارة الخزٌنة بالمجموعة بالمرونة فً التموٌل عن طرٌق الحفاظ
على توفرها من خالل خطوط إبتمان ملتزم بها.
إٌضاحات
21
31

ودابع ألجل
النقد ومعادالت النقد غٌر المقٌدة
المجموع

 13دٌسمبر
8132

 13دٌسمبر
8132

1131311111111
311411,,4141,

2024101110111
4021101440151

919331,,4141,

6052101440151

التعرض لمخاطر السٌولة
لد المجموعة إمكانٌة الوصول إلى التسهٌالت اإلبتمانٌة غٌر المسحوبة التالٌة كما فً نهاٌة السنة:
إٌضاحات

 13دٌسمبر
8132

 13دٌسمبر
8132

سعر فابدة عابم
 ٌنتهً خالل سنة تسهٌل إبتمانً مشترك ومتجدد
 ٌنتهً بعد أكثر من سنة تسهٌل إبتمانً مشترك ومتجدد
 تسهٌالت أخر (لتموٌل المشارٌع بشكل ربٌسً)
سعر فابدة ثابت
 ٌنتهً خالل سنةٌ -نتهً بعد أكثر من سنة

3-36

-

-

3-36

,131111111111
41243111,1121

1051101110111
2011105110311

,311111111

42101110111

المجموع

,11141111,1121

11011105110311

111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -32إدارة المخاطر المالٌة (تتمة)
 1-32مخاطر السٌولة (تتمة)
إستحقاقات المطلوبات المالٌة
الجداول أدناه تحلل المطلوبات المالٌة للمجموعة إلى مجموعات ذات أهمٌة مبنٌة على اإلستحقاقات التعاقدٌة لـ:


جمٌع المطلوبات المالٌة غٌر المشتقة،



صافً وإجمالً األدوات المالٌة المشتقة والتً تعتبر إستحقاقاتها التعاقدٌة أساسٌة لمعرفة توقٌت التدفقات النقدٌة.

المبالغ المبٌنة فً الجدول هً التدفقات النقدٌة التعاقدٌة غٌر المخصومة .األرصدة المستحقة خالل ٕٔ شهرا تساوي قٌمتها الدفترٌة بإعتبار أن أثر الخصم
ٌعتبر غٌر جوهري.
اإلستحقاقات التعاقدٌة
للمطلوبات المالٌة

السنة األولى

السنة الثانٌة

 0 – 1سنوات

أكثر من  0سنوات

إجمالً التدفقات
النقدٌة التعاقدٌة

المطلوبات بالقٌمة
الدفترٌة

غٌر مشتقة كما فً:
 13دٌسمبر 8132
قروض طوٌلة األجل (إٌضاح
)8-ٖٙ
إلتزام بموجب عقود اإلٌجار
التموٌلً (إٌضاح )ٖ8

5046102410245

4011101210316

21065103150611

42016401160411

14011202610111

55031101510513

2203150212

501110141

-

-

2101110112

2101130111

-

-

-

2101110111

2101110111

31105630111
-

-

-

2051601550131
2011301460316

2051601550131
2011301460316

31,,91,,21,32

4,143,11,31491

241,421,9412,9

,,124,114,1143

4111,91114134,

أدوات مالٌة مشتقة (إٌضاح 2101110111 )ٖ0
مطلوبات مشارٌع وذمم تجارٌة
2021503120112
وأخر (إٌضاح ٔٗ)
مصارٌف مستحقة (إٌضاح ٕٗ) 2011301460316
المجموع

,19141,,,1,11

غٌر مشتقة كما فً:
 13دٌسمبر 8132
قروض طوٌلة األجل (إٌضاح
)8-ٖٙ
إلتزام بموجب عقود اإلٌجار
3102630166
التموٌلً (إٌضاح )ٖ8
مطلوبات مشارٌع وذمم تجارٌة
2031501110111
وأخر (إٌضاح ٔٗ)
مصارٌف مستحقة (إٌضاح ٕٗ) 1016301360111
4015604110436

المجموع

,11,413,11491

5011501510141

21016105130115

41015401510511

11015102110116

54061603120441

2203150212

501110141

-

6503110111

6101410111

65105110121
-

-

-

2011502110111
1016301360111

2011502110111
1016301360111

3194419,21121

4,114,11921,23

211,321,31131,

,41,4,11,,13,4

3,1494144,1114

111

شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -37إدارة رأس المال
إدارة المخاطر
أهداف المجموعة إلدارة رأس المال:


الحفاظ على قدرتها على اإلستمرار كمنشؤة مستمرة ،حتى تستمر فً تقدٌم عوابد للمساهمٌن والفوابد ألصحاب المصلحة اآلخرٌن،



الحفاظ على هٌكل رأس المال األمثل لتقلٌل تكلفة رأس المال.

من أجل المحافظة على هٌكل رأس المال أو تعدٌله ،قد تقوم المجموعة بتعدٌل قٌمة التوزٌعات النقدٌة المدفوعة للمساهمٌن ،إعادة رأس المال للمساهمٌن أو
إصدار أسهم جدٌدة أو بٌع أصول لتخفٌض الدٌون.
صافً الدٌون للمجموعة كانت كالتالً:
 13دٌسمبر
8132

إٌضاحات
صافً الدٌن
ودابع ألجل
نقد ومعادالت النقد
قروض طوٌلة األجل – مستحقة الدفع خالل سنة
قروض طوٌلة األجل – مستحقة الدفع بعد سنة
إلتزام بموجب عقود اإلٌجار التموٌلً  -مستحق الدفع خالل سنة
إلتزام بموجب عقود اإلٌجار التموٌلً  -مستحق الدفع بعد سنة

21
31
1-36
1-36
3-31 ، 2-31
3-31 ، 2-31

صافً الدٌن

 13دٌسمبر
8132

1131311111111
311411,,4141,
)(11,441,3,1243
)(34141,1,111199
)(4411,314,4
)(3191,1,21

2024101110111
4021101440151
)(3011501160111
)(51041102150631
)(3102630166
)(2101110112

)(241322193911,9

)(41023101110266

تسوٌة صافً الدٌن
تتمثل الحركة فً صافً الدٌن كالتالً:
موجودات أخرى

ودائع ألجل
(إٌضاح )87

النقد ومعادالت النقد
(إٌضاح )11

قروض طوٌلة األجل –
مستحقة الدفع خالل
سنة
(إٌضاح )2-10

المطلوبات من األنشطة التموٌلٌة
إلتزام بموجب عقود
اإلٌجار التموٌلً -
مستحق الدفع خالل
قروض طوٌلة األجل –
سنة
مستحقة الدفع بعد سنة
(إٌضاح )12
(إٌضاح )2-10

إلتزام بموجب عقود
اإلٌجار التموٌلً -
مستحق الدفع بعد
سنة
(إٌضاح )12
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -37إدارة رأس المال (تتمة)
وتماشٌا مع اآلخرٌن فً هذه الصناعة ،تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدٌونٌة التالٌة:
"صافً الدٌن مقسوما على إجمالً حقوق الملكٌة وصافً الدٌن (كما هو مبٌن فً قائمة المركز المالً الموحدة ،بما فً ذلك حقوق الملكٌة غٌر
المسٌطرة)".
نسب المدٌونٌة وفقا للتعهدات المالٌة المتعلقة بالقروض طوٌلة األجل (إٌضاح  ،)ٔ-ٖٙكما فً نهاٌة السنة كانت كالتالً:
إٌضاح
1-36

صافً الدٌن – قروض طوٌلة األجل
إجمالً حقوق الملكٌة
إجمالً حقوق الملكٌة وصافً الدٌن
صافً نسبة الدٌن إلى حقوق الملكٌة

 13دٌسمبر
8132

 13دٌسمبر
8132

3311,,193,13,1
1414,212441429
,4114414911,4,

54061603120441
34052101110511
11021603610165

1061

1061

 -01الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة
تحتفظ المجموعة بالفبات التالٌة من األداوات المالٌة:
إٌضاحات
موجودات مالٌة مقاسة بالتكلفة المطفأة
إستثمارات أخر
مستحق من شرٌك فً مشروع مشترك
ذمم مدٌنة تجارٌة واُخر (ناقصا زكاة ،ضرٌبة القٌمة المضافة ومستحقات برنامج تملك
المنازل للموظفٌن)
ودابع ألجل
النقد ومعادالت النقد

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

8132

8132

23
25

2,19311111
141494112,

5101110111
1306520115

21
21
31

41,4214341,4,
1131311111111
311,11,441142

1011106110211
2024101110111
4035106110131
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,,1,,41,311944

1055501110315

مطلوبات مالٌة مقاسة بالتكلفة المطفأة
قروض طوٌلة األجل
إلتزام بموجب عقد إٌجار تموٌلً
أدوات مالٌة مشتقة
مطلوبات مشارٌع وذمم تجارٌة واُخر
مصارٌف مستحقة

3311,,193,13,1
491,,,11,4
4919991,19
413,41,331,11
411,11,2411,4

54061603120441
6503110111
2011502110111
1016301360111

4111,91,431,3,

51061102110223

1-36
31
31
41
42

المجموع
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -01الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة (تتمة)
ٌتم قٌاس اإلستثمارات األخر بالتكلفة المطفؤة ناقصا أي خسابر إنخفاض فً القٌمة (إٌضاح ٖٕ).
وفقا للفقرة رقم ( ٕ0أ) من المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  ،1اإلفصاحات عن القٌمة العادلة تكون غٌر مطلوبة عندما تكون القٌماة الدفترٌاة هاً القٌماة
المعقولة للقٌمة العادلة لألدوات المالٌة مثل الذمم المدٌنة والذمم الدابنة التجارٌة قصٌرة األجل .تنطبق الفقرة رقم ( ٕ0د) من المعٌار الدولً للتقرٌر الماالً
رقم  1بالتساوي على إلتزامات اإلٌجار.
ٌتم إثبات القروض طوٌلة األجل مبدبٌا بقٌمتها العادلة (كمتحصالت مستلمة بعد خصام تكاالٌف المعاملاة المإهلاة المتكبادة) إن وجادتٌ .اتم قٌااس القاروض
طوٌلة األجل الحقا بالتكلفة المطفؤة بإستخدام طرٌقة معدل الفابادة الفعلاً .التسلسال الهرماً لقٌااس القٌماة العادلاة علاى أسااس غٌار متكارر للمطلوباات هاو
المستو رقم ٖ – المدخالت الهامة الغٌر المالحظة.
 -03األحداث الالحقة لتارٌخ إعداد القوائم المالٌة
لم تنشؤ أي أحداث أخر بعد ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔ8وقبل تارٌخ توقٌع تقرٌر المراجعة الصادر عن مراجعً الحسابات المستقلٌن والتً قد ٌكون لها تؤثٌر
جوهري على القوابم المالٌة الموحدة كما فً ٖٔ دٌسمبر .ٕٓٔ8
 -08أرقام المقارنة
تم إعادة تصنٌف بعض األرقام المقارنة الخاصة بالسنة السابقة ،عند الضرورة ،لكً تتماشى مع عرض األرقام للسنة الحالٌة .ال ٌوجد لعملٌات إعادة
التصنٌف هذه أي أثر على حقوق الملكٌة أو صافً ربح المجموعة للسنة السابقة.
 -01الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها على سبٌل األمانة
فً ٌ ٙناٌر ٖٕٔٓ ،تسلمت شركة معادن للبنٌة التحتٌة وهً شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن) مبلغ ٓٗٔ ملٌون
دوالر أمرٌكً (على سبٌل األمانة) من وزارة المالٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  81بتارٌخ  ٕ8ربٌع األول ٖٖٗٔهـ
(الموافق ٕٓ فبراٌر ٕٕٔٓ) ،بشؤن إنشاء مدٌنة صناعٌة فً منطقة الحدود الشمالٌة بإسم "مدٌنة وعد الشمال للصناعات التعدٌنٌة" .وٌمثل هذا المبلغ جزء
من المبالغ التالٌة والتً وافق علٌها مجلس الوزراء:


ٓٓ٘ ملٌون دوالر أمرٌكً لتصمٌم وإنشاء البنٌة التحتٌة األساسٌة والمرافق المطلوبة للمدٌنة الصناعٌة،



ٕٓٓ ملٌون دوالر أمرٌكً لتصمٌم وإنشاء المساكن والمرافق اإلجتماعٌة الالزمة للمدٌنة الصناعٌة المقترحة.

خالل العام ٕٗٔٓ ،تم إستالم مبلغ إضافً مقداره ٕٓ٘ ملٌاون دوالر أمرٌكاً وقاد تام إٌداعاه فاً حسااب مصارفً منفصال وال ٌشاكل جازءا مان الماوارد
النقدٌة المتاحة لشركة معادن للبنٌة التحتٌة .وقد تم قٌده محاسبٌا فً دفااتر محاسابٌة مساتقلة ولام ٌاتم إدراجاه فاً الساجالت المحاسابٌة لشاركة معاادن للبنٌاة
التحتٌة.
خالل العام  ،ٕٓٔٙتم إستالم المبلغ المتبقً والبالغ ٖٓٔ ملٌون دوالر أمرٌكً .وجاري إستخدام المبالغ المذكورة أعاله فقط لألغراض المحددة بقرار
مجلس الوزراء سالف الذكر .وٌتم إسترداد المبالغ المسحوبة عبر تقدٌم الوثابق المإٌدة للمبالغ المصروفة ،وفقا للوابح واألنظمة الحكومٌة.
بلغ مجموع صافً موجودات المشروع كما فً ٖٔ دٌسمبر  ٕٓٔ8مبلغ ٓٓٓ ٕ6ٕٙ٘6ٓٓٓ6لاير سعودي (ٖٔ دٌسمبر  ٕ6ٕٙ٘6ٓٓٓ6ٓٓٓ :ٕٓٔ1لاير
سعودي).
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شزوت اٌخعذَٓ اٌعزبُت اٌسعىدَت (ِعادْ)
(شزوت ِساهّت سعىدَت)
إَضاحاث حىي اٌمىائُ اٌّاٌُت اٌّىحذة
ٌٍسٕت إٌّخهُت فٍ  1,دَسّبز 41,9
(جمٌع المبالغ بالرٌاالت السعودٌة مالم ٌذكر خالف ذلك)
 -03معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة
رأس المال المصدر والمدفوع
الشركة التابعة
شركة معادن للذهب ومعادن
األساس

تكلفة إستثمار الشركة االم

نسبة الملكٌة الفعلٌة للمجموعة ٪

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

 13دٌسمبر

طبٌعة النشاط
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34401550211
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12219331411

34401550211

,21,

1401

21,411,191,31

4012301310151

1401

,1933133,1291

1015505510413

114,413,,1923

3061605110145
4034501360111

شركة معادن للبنٌة التحتٌة
شركة المعادن الصناعٌة

إدارة وتطوٌر مشارٌع البنى التحتٌة 3111111
الكاولٌن ،البوكساٌت منخفض
زاٌت
الدرجة ،وإستخراج المغنٌ
12219331411
سبابك وأعمدة وألواح ومسطحات
األلومنٌوم
413,11,311111

6051301510111

شركة معادن للدرفلة

رقابق األلومنٌوم واألغطٌة

412,,11,,191,

2041103110111

,21,

21949124212,4

4012104640412

,21,

1401

شركة معادن للفوسفات
إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة 4141912911111
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة ,1,24131,19,3

6021104110111

,1

11

211231,141111

1014205110115

41

61

21,43131,1,43

4016505110125

411,,,14141211

21011106120413

شركة معادن لأللومنٌوم

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا إستخراج البوكساٌت وتصفٌته

المجموع الفرعً
المشارٌع المشتركة
شركة معادن والصحراء
للبتروكٌماوٌات*
شركة معادن بارٌك للنحاس

إنتاج النحاس والمعادن المصاحبة

إنتاج الصودا الكاوٌة المركزة وثانً
كلورٌد اإلثٌلٌن
,1111111111

11101110111

31

51

23111111111

45101110111

2121,4314,,

41401650211

31

51

41412941424

21204120646

المجموع الفرعً

43412941424

65204120646

المجموع

4,11,41193112,

21031201150141

جمٌع الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة الموضحة أعاله تؤسست فً المملكة العربٌة السعودٌة.
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