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1

شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
اإلدارة وبٌانات االتصال
كما فً  31دٌسمبر 1111
رقم السجل التجاري

1111164391

مجلس اإلدارة

سعادة المهندس/عبدهللا بن سٌف السٌف
سعادة المهندس/خالد بن صالح المدٌفر
سعادة األستاذ /منصور بن صالح المٌمان
معالً األستاذ /سلٌمان بن سعد الحمٌّد
معالً األستاذ /محمد بن عبدهللا الخراشً
سعادةاألستاذ /سلطان بن جمال شاولً
سعادة الدكتور /زٌاد بن عبدالرحمن السدٌري
سعادة المهندس /خالد بن حمد السنانً
االستاذ /عبدالعزٌز بن عبدهللا الصقٌر

العنوان الرسمً المسجل

بناٌة رقم 395
طرٌق أبو بكر الصدٌق – جنوب مخرج 6
الطرٌق الدائري الشمالً
الرٌاض
المملكة العربٌة السعودٌة

العنوان البرٌدي

ص .ب 68861
الرٌاض 11537
المملكة العربٌة السعودٌة

المصارف

البنك السعودي البرٌطانً (ساب)

مراجعً الحسابات

براٌس وترهاوس كوبرز
بناٌة مإسسة الملك فٌصل الخٌرٌة
البرج الشمالً ،الدور العاشر
الرٌاض
ص.ب ،8282 .الرٌاض 11482
المملكة العربٌة السعودٌة

2

رئٌس مجلس اإلدارة

تقرٌر فحص مراجعً الحسابات
المحترمٌن
إلى السادة /المساهمٌن
شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن")
(شركة مساهمة سعودٌة)
نطاق الفحص
لقد فحصنا قائمة المركز المالً األولٌة الموحدة المرفقة لشركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("معادن" أو "الشركة")
وشركاتها التابعة (مجتمعٌن "المجموعة") كما فً  31دٌسمبر  ،2111والقائمة األولٌة الموحدة للدخل لفترة الربع
وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر  2111والقوائم المالٌة األولٌة الموحدة للتغٌرات فً حقوق الملكٌة وللتدفقات النقدٌة
للسنة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ واإلٌضاحات من  1إلى  41والتً تشكل جزءاً من هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة.
إن هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة هً مسإولٌة إدارة المجموعة.
لقد قمنا بفحصنا المحدود وفقا ً لمعٌار فحص التقارٌر المالٌة األولٌة الصادر عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن،
ٌتكون الفحص المحدود بصفة أساسٌة من تطبٌق إجراءات تحلٌلٌة على البٌانات المالٌة واالستفسار من األشخاص
المسإولٌن عن األمور المالٌة والمحاسبٌةٌُ ،عد الفحص المحدود أقل نطاقا ً من عملٌة المراجعة التً تتم وفقا ً لمعاٌٌر
المراجعة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة والتً تهدف أساسا ً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالٌة ككل
وعلٌه ،فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.
نتٌجة الفحص
بنا ًء على الفحص المحدود الذي قمنا به ،لم ٌتبٌن لنا وجود أٌة تعدٌالت جوهرٌة ٌتعٌن إدخالها على القوائم المالٌة
األولٌة الموحدة المرفقة للمجموعة لكً تتفق مع معاٌٌر المحاسبة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة
والمالئمة لظروف المجموعة.
براٌس وترهاوس كوبرز

عمر محمد السقـا
ترخٌص رقم 369
 23صفر 1433هـ
( 17أكتوبر )2112

3

شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة المركز المالً األولٌة الموحدة
كما فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
إٌضاحات

1111

الموجودات
موجودات متداولة:
نقد وما ٌعادله
استثمارات قصٌرة األجل
مدٌنون تجارٌون وآخرون
مخزون
دفعات ومصارٌف مدفوعة مقدما ً
مطلوبات من الدولة

7
8
9
11
11
12

5,045,125,207
6,181,085,507
481,186,159
211,691,161
352,111,122
11,115,399,011

موجودات غٌر متداولة:
دفعات ومصارٌف مدفوعة مقدما ً
إستثمار فً مشروع مشترك
ممتلكات ومصنع ومعدات
تكالٌف ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة
أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ

11
13
14
15
16

351,152,011
448,154,100
6,521,109,015
500,125,224
11,626,211,331
31,590,116,335
53,111,216,135

مجموع الموجودات
المطلوبات:
مطلوبات متداولة:
مطلوبات مشارٌع وأخرى
مصارٌف مستحقة
زكاة مستحقة
رسوم امتٌاز دائنة
الجزء المتداول من قرض طوٌل األجل

17
18
2-19
21
2-23

مطلوبات غٌر متداولة:
مخصص ردم وإغالق مناجم وإعادة التسوٌة
مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
قروض طوٌلة األجل

21
22
2-23

مجموع المطلوبات
حقوق الملكٌة:
رأس المال
احتٌاطً نظامً:
عالوة إصدار
تحوٌالت من صافً الربح
أرباح مبقاة

8527592425
21225862444
29828392719
21269129872323
22228821722911
34271628582785

76822212438
1226626912257
21723422181
5424542281
292,627182156

90,884,799
129,811,062
10,012,560,135
19,131,165,192
13,119,10,,156

24

9,250,000,000

9225121112111

25
26

5,250,000,000
105,316,066
1,212,01,,021

5225121112111
24229962397
1283121252296

11,901,531,596

16257321212693

1,096,161,391
19,003,211,006

2213424112194
18271725312887

53,111,216,135

34271628582785

27

مجموع حقوق الملكٌة
مجموع المطلوبات وحقوق الملكٌة
تعهدات والتزامات محتملة

2292221532381
8278329742813
2929622995
31329112264
32726372445
6121452987
12242826852884

9129232831
11426172572
13251721872339
13271226182742
16211923262898

حقوق الملكٌة العائدة لمساهمً الشركة األم
الحقوق غٌر المسٌطرة

1,105,011,155
1,111,125,191
141,108,124
03,533,909
762,383,304
5,191,051,121

1111

36

5

شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة الدخل األولٌة الموحدة
للفترة الربع سنوٌة و للسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
الربع المنتهً فً  31دٌسمبر
إٌضاحات

1111

السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر

1111

1111

1111

مبٌعات

28

838,627,668

19623132175

1,514,387,952

706,512,774

تكلفة المبٌعات

29

()151,611,111

()8522282493

291,016,516

11121742682

()501,601,913
1,131,111,139

)(321,174,545

الربح االجمالً

385,338,229

المصارٌف التشغٌلٌة
مصارٌف عمومٌة وإدارٌة

31

)(64,143,552

()5621942438

)(235,455,326

)(214,156,213

مصارٌف استكشاف

31

)(39,466,017

()2425192963

)(116,056,918

)(78,156,089

مصارٌف خدمات فنٌة

344,859

()427642511

)(14,188,139

)(14,050,195

الربح من العملٌات

500,111,196

2526952771

111,912,121

78,975,732

(مصارٌف) أرباح أخرى
الحصة فً صافً خسارة المشروع المشترك

13

)(1,845,900

-

)(1,845,900

-

مخصص رسوم إمتٌاز

21

()11,39,,120

()1729592454

)(85,032,887

)(54,543,721

عوائد إستثمارات قصٌرة األجل

32

15,119,201

3921132261

75,155,805

168,259,012

نفقات مالٌة

)(11,369,399

-

)(11,369,399

-

(مصارٌف)/إٌرادات أخرى

11,521,311

()322412278

13,813,569

247,295

الربح قبل الزكاة

505,961,133

4326192299

126,111,055

192,938,318

)(79,036,988

()11629482553

)(119,547,535

)(207,317,723

512,932,152

()6323392254

230,169,319

)(14,379,405

169,119,291
111,312,559

()6128512534
()224872721

513,315,015
115,615,212

)(9,187,814
)(5,191,591

512,932,152

()6323392254

230,169,319

)(14,379,405

مخصص الزكاة

2-19

صافً الربح(الخسارة) للفترة /للسنة
صافً الربح (الخسارة) العائدة لمساهمً الشركة األم

6

حصة الحقوق غٌر المسٌطرة من خسارة الشركة التابعة للربع /للسنة

27

ربحٌة السهم العادي (لاير سعودي)
ربحٌة السهم من العملٌات
ربح (خسارة ) السهم األساسً والمخفف من العملٌات المستمرة

33

1,23

1013

1,61

1219

1,31

()1017

1,52

()1211

6

شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة األولٌة الموحدة
للسنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
حقوق الملكٌة العائدة لمساهمً الشركة األم
احتٌاطً نظامً
رأس المــال

اٌضاح

تحوٌالت من صافً
الربح

عالوة إصدار

المجمـــــوع

أربـاح مبقـاة

المجمـــــوع

الحقوق غٌر المسٌطرة

ٌ 1ناٌر 2111

9925191119111

5925191119111

24299969397

1983993139111

16958293199517

1278223132285

18236426122792

صافً الخسارة للسنة

-

-

-

()921872814

()921872814

()521912591

()1423792415

-

-

-

-

-

35722982511

35722982511

 31دٌسمبر 2111

9225121112111

5225121112111

24229962397

1983191259296

16957391219693
¤

2213424112194

18271725312887

صافً الربح للسنة

-

-

-

41323142814

41323142814

12427642515

53821792319

الزٌادة فً الحقوق غٌر المسٌطرة

27

-

-

-

-

-

637,901,691

637,901,691

صافً الربح المحول لإلحتٌاطً النظامً

26

-

-

4123312481

()4123312481

-

-

-

9,121,111,111

2,1210,,,0,,,

105,316,066

1,111,110,111

11,901,531,596

1,096,161,391

19,003,211,006

الزٌادة فً الحقوق غٌر المسٌطرة

 31دٌسمبر 1111

27

7

شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة الموحدة
للسنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

األنشطة التشغٌلٌة:

إٌضاحات

الربح قبل الزكاة
تعدٌالت لبنود غٌر نقدٌة:

1111

1111

126,111,055

192,938,318

11
14
13
14
15
15
21
22
32

)(4,222,018
165,121,312
1,052,911
8,973,299
20,157,539
85,032,887
35,231,278
)(75,155,805

8,447,524
77,850,130
106,432
20,648,567
1,165,457
54,543,721
27,413,350
)(168,259,012

9
11

)(451,223,164
()123,113,391

1,597,742
)(106,599,938

11
12

)(273,455,251
61,045,987

)(102,716,757
-

مطلوبات مشارٌع وأخرى  -تجارٌة

17

136,995,111

()524882839

مصارٌف مستحقة  -تجارٌة

18

50,950,161

()7928172974

2-19

)(185,781,592

)(268,536,042

رسوم امتٌاز مدفوعة

21

)(56,053,178

)(45,232,356

مكافؤة نهاٌة الخدمة المدفوعة للموظفٌن

22

)(10,027,788

)(7,793,601

صافً النقد الناتج من(/المستخدم فً) األنشطة التشغٌلٌة

11,515,115

()39927332278

األنشطة االستثمارٌة:
أرباح مستلمة من استثمارات قصٌرة األجل
استثمارات قصٌرة األجل

8

99,361,855
2,578,683,256

146,637,549
)(592,279,490

استثمار فً مشروع مشترك

13

()101,631,102

-

اضافات لتكالٌف ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة

15

()166,211,291

()1727332746

إضافات أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ
مطلوبات مشارٌع واخرى  -مشارٌع
مصارٌف مستحقة – مشارٌع

16
17
18

()6,199,906,191
1,160,151,111
()195,202,336

()5221128552197
14627222963
37728682875

()5,296,110,106

()5214126382946

6,060,774,199

4,734,089,167

637,901,691

357,298,500
5,091,387,667

(عكس)  /زٌادة مخصص مخزون مواد مستهلكة
استهالك
الحصة فً خسارة المشروع المشترك
تسوٌة  /إطفاء ممتلكات ومصنع ومعدات
اطفاء تكالٌف ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة (إغالق منجم)
شطب تكالٌف ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة
مخصص رسوم امتٌاز
مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
عوائد استثمارات قصٌرة األجل
التغٌر فً رأس المال العامل:
مدٌنون تجارٌون وآخرون
مخزون
دفعات ومصارٌف مدفوعة مقدما ً
مطلوبات من الدولة

زكاة مدفوعة

صافً النقد المستخدم فً األنشطة اإلستثمارٌة
األنشطة التموٌلٌة:
متحصالت قروض طوٌلة األجل مستلمة

 -23ب

التغٌر فً الحقوق غٌر المسٌطرة
صافً النقد الناتج من األنشطة التموٌلٌة

27

6,698,675,890

صافً التغٌر فً النقد وما ٌعادله
نقد وما ٌعادله كما فً بداٌة السنة

2,122,971,827
2,922,153,380

)(448,984,557
3,371,137,937

5,045,125,207

2,922,153,380

7

نقد وما ٌعادله كما فً نهاٌة السنة

8

شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة الموحدة
للسنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
معامالت غٌر نقدٌة:
تحوٌالت من تكالٌف ماقبل التشغٌل ونفقات مإجلة الى استثمار فً
مشروع مشترك

15 ،13

تحوٌالت من أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ إلى استثمار فً مشروع
مشترك

16 ،13

31,939,887
236,329,928

-

تحوٌالت من تكالٌف ماقبل التشغٌل و نفقات مإجلة
إلى الممتلكات و المصنع والمعدات
إستهالكات محملة على أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ

15 ،14
16214

24,133,649

-

16,111,010

-

تحوٌالت من أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ الى ممتلكات
ومصنع ومعدات

16 ،14

مخصص إغالق المنجم المحمل على الممتلكات و المصنع والمعدات 21 ،14
المستخدم من مخصص إغالق وردم المناجم وإعادة التسوٌة

21

9

6,510,913,111

3927182413

500,000

321562173

-

325252813

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -1التأسٌس والنشاط
تم تؤسٌس شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ("الشركة" أو "معادن") كشركة مساهمة سعودٌة بموجب المرسوم
الملكً رقم م 17/بتارٌخ  14ذو القعدة 1417هـ (الموافق  23مارس  )1997وقرار مجلس الوزراء رقم 179
بتارٌخ  8ذو القعدة 1417هـ (الموافق  17مارس  )1997وبواقع السجل التجاري رقم  1111164391الصادر
بتارٌخ  11ذو القعدة 1421هـ (الموافق  4فبراٌر ٌ .)2111بلغ رأس مال الشركة  9225121112111لاير
سعودي (تسعة ملٌارات ومائتان وخمسون ملٌون لاير سعودي) مقسم إلى  92521112111سهم بقٌمة اسمٌة 11
رٌاالت سعودٌة للسهم الواحد.
إن أهداف الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") هً المساهمة فً المشارٌع التً تتعلق بجمٌع مراحل صناعة
التعدٌن بما فً ذلك تنمٌة وتطوٌر وتحسٌن صناعة التعدٌن ومنتجاتها والمنتجات المصاحبة لها ،وال ٌدخل فً
ذلك البترول والغاز الطبٌعً والمواد المشتقة منها ومنتجاتها الهٌدروكربونٌة والمنتجات المصاحبة لها ومشتقاتها
والنشاطات التً تتعلق بكل مراحل صناعة الزٌت والصناعات المرتبطة بها أو المكملة لها.
تمارس المجموعة أنشطة التعدٌن الرئٌسٌة فً مناجم مهد الذهب والح ّجار وبلغة واآلمار والصخٌبرات والزبٌرة و
ضرغط  ،تعتمد المجموعة حالٌا ً على مناجم الذهب باإلضافة إلى مناجم البوكساٌت منخفض الدرجة والمغنزاٌت.
تتمثل مشارٌع المجموع ة الرئٌسٌة فً مشارٌع الفوسفات واأللو منٌوم والبنٌة التح تٌة والتً ما زالت فً
مرحلة التطوٌر.
إن الهدف من مشروع الفوسفات هو استغالل احتٌاطً فوسفات حزم الجالمٌد فً المملكة العربٌة السعودٌة
لتصنٌع "فوسفات ثنائً األمونٌوم" و "فوسفات أحادي األمونٌوم" و منتجات أسمدة األمونٌا .وتقدر التكالٌف
الرأسمالٌة للمشروع بحوالً  21ملٌار لاير سعودي.
إن الهدف من مشروع األلومنٌوم هو تطوٌر منجم البوكساٌت ومصفاة األلومنٌوم ومشروع الصهر مصنع الدرفلة
والمنتجات المتعلقة بها فً المملكة العربٌة السعودٌة .وفً شهر دٌسمبر  2119وقعت الشركة مع شركة ألكوا
إتفاقٌة من أجل تطوٌر مشروع األلومنٌوم .تبلغ حصة الشركة من مشروع األلومنٌوم  ٪74،9بٌنما تعود ملكٌة
الحصة المتبقٌة البالغة  ٪25.1لشركة ألكوا .وتبلغ التكلفة اإلجمالٌة المقدرة للمشروع  4105ملٌار لاير سعودي.
وافقت شركة ألكوا على أن تدفع للشركة  ٪2501من تكالٌف المشروع التً تكبدتها الشركة قبل دخول شركة ألكوا
كشرٌك فً هذا المشروع .تسلمت الشركة مبلغ  12705ملٌون لاير سعودي كما فً  31دٌسمبر  2111من
شركة ألكوا الخاص بجزء من تكلفة مشروع األلومنٌوم.
ٌتعلق مشروع البنٌة التحتٌة بؤعمال تطوٌر وإنشاء وتقدٌم خدمات فً منطقة رأس الخٌر ومواقع التعدٌن
والتصنٌع األخرى لدى الشركة كما هو مطلوب.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -1هٌكل المجموعة
لدى الشركة الشركات التابعة التالٌة والتً تؤسست جمٌعها فً المملكة العربٌة السعودٌة:
نسبة الملكٌة الفعلٌة
فً  31دٌسمبر

الشركات التابعة

الكٌان القانونً للشركة

1111

2111

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪111

٪111

شركة معادن للفوسفات

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪61

٪71

شركة معادن للبنٌة التحتٌة

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪111

٪111

شركة المعادن الصناعٌة

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪111

٪111

شركة معادن لأللومنٌوم

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪6509

٪7429

شركة معادن للدرفلة

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪6509

٪7429

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا

شركة ذات مسإولٌة محدودة

٪6509

-

مشروع مشترك:
شركة ذات مسإولٌة محدودة

شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات (سامابكو)

٪21

-

شركة معادن للذهب ومعادن األساس تؤسست فً  9أغسطس  ،1989حٌث ملكٌتها تعود لشركة بترومٌن ومن ثم
تم تحوٌل موجوداتها إلى شركة معادن كجزء من رأس المال وتتمثل نشاطاتها بشكل رئٌسً فً استكشاف وإنتاج
الذهب والمعادن المرتبطة والموجودة ضمن المناطق المإجرة وذلك عن طرٌق الحفر والتعدٌن والترشٌح
والصهر والتنقٌة وتصدٌرها وبٌعها فً شكلها األصلً أو المك ّرر.
شركة معادن للفوسفات تؤسست بتارٌخ ٌ 1ناٌر  2118لتكوٌن منتجات لألسمدة الفوسفاتٌة وهً حالٌا ً فً مرحلة
التطوٌر .تمتلك الشركة السعودٌة للصناعات األساسٌة (سابك)  ٪31من هذه الشركة ،والتً تعتبر الحقوق غٌر
المسٌطرة فً هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة ،وعلٌه فإن الحقوق غٌر المسٌطرة التً تظهر فً قائمة المركز
المالً الموحدة والخسارة العائدة للحقوق غٌر المسٌطرة فً قائمة الدخل الموحدة ،تمثل حصة شركة سابك فً
صافً موجودات وخسارة شركة معادن للفوسفات .قرّر الشركاء فً شركة المعادن للفوسفات خالل شهر مارس
 2111زٌادة رأس مال الشركة بإصدار  24.598حصة بقٌمة  11.111لاير سعودي لكل منها والبالغ قٌمتها
اإلجمالٌة  245.981.111لاير سعودي .قامت الشركة وسابك بدفع حصتٌهما من زٌادة رأس مال الشركة بمبلغ
 245.981.111لاير سعودي خالل السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر .2111
شركة معادن للبنٌة التحتٌة تؤسست فً  17أغسطس  2118وتقوم بإدارة مشروع البنٌة التحتٌة لتطوٌر وإنشاء
وتشغٌل البنٌة التحتٌة وتقدٌم الخدمات لمنطقة رأس الخٌر ومواقع التعدٌن والتصنٌع األخرى للمجموعة.
شركة المعادن الصناعٌة تؤسست فً  31مارس  ،2119وسوف تقوم بإدارة قطاع المعادن الصناعٌة التابع
للمجموعة وتتمثل نشاطاتها بشكل رئٌسً فً استغالل وتطوٌر المعادن الصناعٌة.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

شركة معادن لأللومنٌوم تؤسست فً  11أكتوبر  2111وهً حالٌا ً فً مرحلة التطوٌر .وتتمثل أنشطتها بشكل
رئٌسً فً انتاج السبائك واألعمدة واأللواح والمسطحات .وتملك شركة ألكوا من خالل شركتها التابعة ،شركة
ألكوا سملتٌنج انفرٌثونٌس (ش .م .م) ،حصة من شركة معادن لأللومنٌوم تبلغ  .٪2501وٌتم المحاسبة علٌها
كحقوق غٌر مسٌطرة فً هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة .تم تؤسٌس شركة معادن لأللمونٌوم فً المملكة
العربٌة السعودٌة وهً شركة تابعة لشركة معادن.
شركة معادن للدرفلة تؤسست فً  11أكتوبر  2111وهً حالٌا ً فً مرحلة التطوٌر .وتتمثل أنشطتها بشكل رئٌسً
فً إنتاج ألواح األلومنٌوم الخاصة بتصنٌع العلب وأغطٌتها .وتملك شركة ألكوا من خالل شركتها التابعة ،شركة
ألكوا للدرفلة انفرٌثونٌس السعودٌة (ش .م .م) ،حصة من شركة معادن للدرفلة تبلغ  .٪2501وٌتم المحاسبة علٌها
كحقوق غٌر مسٌطرة فً هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة .تم تؤسٌس شركة معادن للدرفلة فً المملكة العربٌة
السعودٌة وهً شركة تابعة لشركة معادن.
شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا تؤسست فً ٌ 22ناٌر  2111وهً حالٌا ً فً مرحلة التطوٌر ،وتتمثل أنشطتها
بشكل رئٌسً فً إنتاج وتكرٌر البوكساٌت وإنتاج األلومٌنا ،وتملك شركة ألكوا من خالل شركتها التابعة ،شركة
ألكوا السعودٌة القابضة ،حصة فً شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا تبلغ  ٪2501وٌتم قٌدها محاسبٌا ً كحقوق
غٌر مسٌطرة فً هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة .تم تؤسٌس شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا فً المملكة
العربٌة السعودٌة وهً شركة تابعة لشركة معادن.
شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات (سامابكو) تؤسست فً  14أغسطس  2111وهً حالٌا ً فً مرحلة
التطوٌر .وتتمثل أنشطتها بشكل رئٌسً فً إنتاج الصودا الكاوٌة المركزة والكلورٌن و ثانً كلورٌد اإلٌثلٌن
وتورٌد منتجاتها من الصودا الكاوٌة المركزة إلى معمل تكرٌر األلومنٌا لشركة معادن للبوكساٌت و األلومنٌا.
وٌنقسم المشروع مناصفة بٌن شركة الصحراء للبتروكٌماوٌات و شركة معادن وٌتم قٌدها محاسبٌا ً كإستثمار فً
مشروع مشترك وتتم معالجته محاسبٌا ً وفقا ُ لطرٌقة حقوق الملكٌة فً هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة .تم
تؤسٌس شركة سامابكو فً المملكة العربٌة السعودٌة وهً مشروع مشترك لشركة معادن.

إن نهاٌة السنة المالٌة لكل الشركات التابعة والمشروع المشترك تتطابق مع السنة المالٌة للشركة األم.
 -3أسس إعداد القوائم المالٌة
أعدت القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التارٌخٌة وفقا ً لمبدأ االستحقاق ،وطبقا ً للمعاٌٌر
المحاسبٌة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن.
أعدت القوائم المالٌة األولٌة الموحدة وفقا ً لمعٌار التقارٌر المالٌة األولٌة الصادر عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن
القانونٌٌن على أساس تكامل الفترات حٌث تعتبر كل فترة كجزء ال ٌتجزأ من السنة المالٌة .وعلٌه ،فإنه ٌتم إثبات
اإلٌرادات ،والمصارٌف والخسائر خالل نفس الفترة.
إن نتائج األعمال فً الفترة المالٌة ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال السنوٌة.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
تظهر البنود فً القوائم المالٌة األولٌة الموحدة للمجموعة باللاير السعودي وهو عملة التشغٌل واإلفصاح للشركة.
ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة
أهم السٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً إعداد هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة تم إدراجها أدناه وتم تطبٌق هذه
السٌاسات بشكل منتظم على جمٌع الفترات المعروضة باستثناء التغٌر فً السٌاسات المحاسبٌة المذكورة فً
اإلٌضاح رقم 9-4و اإلٌضاح رقم .17-4
 1-5أسس توحٌد القوائم المالٌة
الشركات التابعة
الشركات التابعة هً تلك التً لدى المجموعة القدرة على توجٌه سٌاساتها المالٌة والتشغٌلٌة للحصول على المنافع
االقتصادٌة ،والتً تنشؤ عادة عند االحتفاظ بؤكثر من نصف حقوق التصوٌت .تتم مراعاة وجود تؤثٌر حقوق
التصوٌت المتوقعة القابلة للتنفٌ ذ أو التحوٌل لتقٌٌم ما إذا كان للمجموعة سٌطرة على منشؤة ماٌ .تم توحٌد حسابات
الشركات التابعة من تارٌخ تحوٌل السٌطرة إلى المجموعة وٌتم التوقف عن التوحٌد من تارٌخ توقف السٌطرة.
ُتستخدم طرٌقة الشراء فً المحاسبة لقٌد شراء الشركات التابعة .تقاس تكلفة الشراء على أساس القٌمة العادلة
للموجودات المشتراة أو االلتزامات التً تم تكبدها أو تحملها كما فً تارٌخ الشراء باالضافة إلى التكالٌف المباشرة
العائدة لعملٌة الشراء .إن زٌادة تكلفة الشراء عن القٌمة العادلة لحصة المجموعة فً صافً الموجودات المشتراة
القابلة للتحدٌد تقٌد كشهرة فً قائمة المركز المالً المرفقة ضمن الموجودات غٌر الملموسةٌ .تم سنوٌاً تقٌٌم
الشهرة فٌما ٌتعلق بالهبوط فً القٌمة ،وتقٌد بصافً التكلفة بعد حسم أي إطفاء متراكم أو خسائر هبوط ،إن
وجدت.
ٌتم استبعاد المعامالت بٌن شركات المجموعة واألرباح غٌر المحققة الناتجة عنها وكذلك األرصدة المتعلقة بها.
وٌتم كذلك استبعاد الخسائر غٌر المحققةٌ .تم تغٌٌر السٌاسات المحاسبٌة للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى
مع السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة.
المشروع المشترك:
ٌنشؤ المشروع المشترك عندما تكون الشركة طرف فً عقد أو إتفاق مع واحد أو أكثر من األطراف للقٌام بؤنشطة
عادة ما تتم .ولكن لٌس بالضرورة .من خالل منشؤت تخضع لمفهوم السٌطرة المشترك.
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصتها فً منشؤت تحت سٌطرة مشتركة بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌةٌ .تم
احتساب حصة المجموعة فً المشارٌع المشتركة بنا ًء على القوائم المالٌة المعدة لهذه المشارٌع والتً ٌتم تعدٌلها
عند الضرورة لتتطاب ق مع السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة وذلك فً تارٌخ ال ٌسبق تارٌخ قائمة المركز المالً
الموحدة بمدة تزٌد عن ثالثة اشهر والتً ٌتم تعدٌلها عند الحاجة لتتماشى مع السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة.
ٌتم استبعاد المكاسب داخل المجموعة الناتجة من المعامالت بنسبة حصة المجموعة فً المشروع المستثمر به.
وٌتم كذلك إستبعاد الخسائر داخل المجموعة إال إذا كانت المعاملة تتعلق بإنخفاض فً قٌمة األصل المحول.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 1-5تحوٌل العمالت األجنبٌة
ٌتم تحوٌل المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة إلى اللاير السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة فً تارٌخ
إجراء تلك المعامالت .كما ٌجري تحوٌل الموجودات والمطلوبات النقدٌة بالعمالت األجنبٌة كما فً تارٌخ قائمة
المركز المالً الموحدة بؤسعار الصرف السائدة فً ذلك التارٌخٌ .تم قٌد األرباح والخسائر الناتجة عن تسوٌة
وتحوٌل المعامالت بالعمالت األجنبٌة ضمن قائمة الدخل األولٌة الموحدة.
 3-5نقد وما ٌعادله
ٌشتمل النقد وما ٌعادله على نقد فً الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل والتً تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ اقتنائها.
 5-5استثمارات قصٌرة األجل
تشمل األ ستثمارات قصٌرة األجل الودائع لدى البنوك وإستثمارات أخرى قصٌرة األجل عالٌة السٌولة والتً
تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من تارٌخ اقتنائها.
 2-5مدٌنون تجارٌون
ٌتم قٌد المدٌنون التجارٌون بقٌمة المبلغ األصلً لفاتورة المبٌعات مخصوما ً منه مخصص الدٌون المشكوك فً
تحصٌلها ،إن وجدٌ .تم عمل مخصص للدٌون المشكوك فً تحصٌلها عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً على عدم
تمكن المجموع ة من تحصٌل جمٌع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلٌة للذمم المدٌنةٌ .تم قٌد هذه
المخصصات فً قائمة الدخل الموحدة وتظهر تحت بند "مصارٌف عمومٌة وإدارٌة" عندما تكون الذمم المدٌنة
غٌر قابلة للتحصٌلٌ ،تم استبعادها مقابل مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها .تقٌد أٌة مبالغ تسترد فً وقت
الحق لذمم قد تم استبعادها بقٌد دائن على حساب "مصارٌف عمومٌة وإدارٌة" فً قائمة الدخل األولٌة الموحدة.
 1-5المخزون
منتجات تامة الصنع
ٌتم قٌاس المنتجات تامة الصنع على أساس تكلفة اإلنتاج أو القٌمة القابلة للتحقق ،أٌهما أقلٌ .تم تحدٌد صافً تكلفة
االنتاج بقسمة إجمالً تكلفة اإلنتاج على وحدات اإلنتاج القابلة للبٌع.
تتضمن تكلفة اإلنتاج مما ٌلً:


تكلفة العمالة والمواد ومصارٌف التعاقد والتً تتعلق مباشرة باستخراج ومعالجة الخام.



استهالك ممتلكات التعدٌن وإٌجاراتها واآلالت والمعدات المستخدمة فً استخراج ومعالجة الخام.



مصروفات اإلنتاج غٌر المباشرة.

أعمال تحت التنفٌذ
ٌتم تقٌٌم مخزون الخام تحت المعالجة باستخدام طرٌقة المتوسط المرجح.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
الخام المتراكم
الخام المتراكم هو الخام الذي تم استخراجه وٌكون جاهزاً لمراحل أخرى من المعالجة .وفً حالة عدم التؤكد من
عدم قابلٌة هذا الخام للمعالجة المستقبلٌة ٌتم تحمٌله على المصارٌف .فً حالة أن الخام قابل لمراحل أخرى من
المعالجة وٌمكن التوقع من ذلك بشكل مإكد بسبب تجاوزه درجة التركٌز وبسبب المنافع االقتصادٌة المإكدةٌ ،تم
تقٌٌمه بصافً تكلفة اإلنتاج أو صافً القٌمة القابلة للتحقق ،أٌهما أقلٌ .تم تقٌٌم كمٌات الخام المتراكم واألعمال
تحت التنفٌذ بشكل أساسً عن طرٌق دراسة وتحلٌل المعادن.
قطع غٌار ومواد قابلة لالستهالك
ٌتم تقٌٌم قطع الغٌار والمواد القابلة لالستهالك باستخدام متوسط التكلفة المرجح ناقصا ً مخصص المواد المتقادمة
وبطٌئة الحركة.
تمثل صافً القٌمة القابلة للتحقق سعر البٌع المقدر فً سٌاق األعمال العادٌة ناقصا ً تكالٌف استكمال العملٌة
ومصارٌف البٌع.
 6-5الموجودات والمطلوبات المالٌة
تتضمن الموجودات والمطلوبات المالٌة ضمن قائمة المركز المالً الموحدة أساسا ً النقد وما ٌعادله واالستثمارات
قصٌرة األجل والذمم المدٌنة واألخرى والمشروعات والمطلوبات األخرى والمصارٌف المستحقة والقروض.
ٌتم إجراء المقاصة بٌن الموجودات والمطلوبات المالٌة وإثبات الصافً بالقوائم المالٌة األولٌة الموحدة عندما
ٌكون لدى المجموعة حقا ً قانونٌا ً فً إجراء المقاصة والنٌّة إما للتسوٌة على أساس الصافً أو إثبات الموجودات
والمطلوبات فً نفس الوقت.
 0-5ممتلكات ومصنع ومعدات
تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التارٌخٌة بعد خصم االستهالكات المتراكمةٌ .تم احتساب االستهالك
على أساس طرٌقة القسط الثابت وفقا ً للعمر اإلنتاجً المقدر لها أو العمر المتوقع للمنجم ،أٌهما أقل .إن العمر
االنتاجً المقدر بالسنٌن للمجموعات الرئٌسٌة للموجودات هو كما ٌلً:
عدد السنوات
33 – 9
21 – 5
21 – 4
21 – 4
11 – 4
11 – 4
11
8-2
5
5
4
4

مبانً
معدات ثقٌلة
مصانع ومرافق ترشٌح الخام
معدات أخرى
معدات مكتبٌة
أثاث وتركٌبات
أجهزة اتصال و معدات وورش
أصول المناجم
مختبرات ومعدات أمنٌة
أجهزة كمبٌوتر و ملحقاتها
سٌارات
أعمال مدنٌة
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

خالل الربع المنتهً فً  31دٌسمبر  ،2111قررت المجموعة أن تضٌف تكلفة إغالق و ردم المناجم وإعادة
التسوٌة ضمن الممتلكات والمصنع والمعدات من خالل تصنٌف هذه التكالٌف فً مجموعة جدٌدة من الموجودات
ٌطلق علٌه "أصول المناجم" ونقل التكلفة التارٌخٌة و االستهالك المتراكم والتً تم إدارجها سابقا ٌ ضمن بند
مصارٌف ما قبل التشغٌل والنفقات المإجلة .،أنظر أٌضا سٌاسة "إغالق و ردم المناجم إعادة التسوٌة (إٌضاح -4
.)17
ال ٌعتبر أثر التغٌٌر المذكور أعاله فً السٌاسة المحاسبٌة ،فً القوائم المالٌة المرفقة جوهرٌا وبالتالً لم ٌتم تغٌٌر
أرقام سنوات المقارنة.
ُتحمَّل مصارٌف الصٌانة واإلصالحات اإلعتٌادٌة والتً ال تزٌد جوهرٌا ً من العمر اإلنتاجً لألصل ،على قائمة
الدخل األولٌة الموحدة عند تكبدها .بٌنما تتم رسملة التجدٌدات والتحسٌنات الهامة ،إن وجدت.
تحدّد مكاسب وخسائر استبعاد الموجو دات بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة والتً تدرج فً قائمة الدخل
األولٌة الموحدة.
ٌتم رسملة تكالٌف االقتراض المتعلقة بالموجودات المإهلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات.
 9-5تكالٌف ما قبل التشغٌل والنفقات المؤجلة
ٌتم تحمٌل مصارٌف االستكشاف والتقٌٌم والتطوٌر وتكالٌف ما قبل التشغٌل على الفترة التً تكبدت فٌها حتى
تظهر مإشرات بؤن هناك مردود اقتصادي لمشروع استكشاف أو لمنجم ،وعندئذ فإن المصارٌف الالحقة وتكالٌف
ما قبل التشغٌل التً ٌتم تكبدها على المشروع أو المنجم ٌتم تؤجٌلها بعد تنزٌل القٌمة المتحصلة من بٌع المنتج
خالل سنة التطوٌر ،ومن ثم تطفؤ على مدى سبع سنوات أو العمر اإلنتاجً المتوقع للمنجم ،أٌهما أقل .وعندما
ٌتقرر بؤنه لٌس هناك أي مردود اقتصادي للمنجم فانه ٌتم تحمٌل كافة التكالٌف المتراكمة للمشروع كمصارٌف
على قائمة الدخل األولٌة الموحدة خالل الفترة التً ٌتم فٌها إتخاذ هذا القرار.
نفقات الخدمات الفنٌة تنشؤ من تقٌٌم مفصل لإلحتٌاطٌات أو غٌرها من المشارٌع التً تم تحدٌدها بؤنها لها منافع
اقتصادٌة محتملة .نفقات الخدمات الفنٌة تحمل بداٌة على قائمة الدخل .وتتم رسملة نفقات الخدمات الفنٌة عندما
تكون هناك درجة عالٌة من الثقة فً جدوى المشروع وبالتالً فإنه من المحتمل أن المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة
سوف تتدفق على الشركة.

 11-5نسبة تنقٌة الشوائب
تقوم المجموعة أٌضا ً بتؤجٌل تكالٌف شوائب التعدٌن بتقدٌر نسبة معدل الخام الرديء إلى إجمالً كمٌات الخام
الموجودة فً المناجم بطرٌقة الحفر المفتوح .وٌتم استخدام هذه النسبة كمعدل لحساب التكلفة السنوٌة لشوائب
التعدٌن التً سٌتم تحمٌلها كمصروف على النحو التالً:
متوسط نسبة الشوائب إلى الخام المستخرج

X

كمٌة الخام المستخرج

X

متوسط تكلفة اجمالً طن الخام المستخرج

فً الفترات التً ٌكون فٌها التكلفة الفعلٌة للشوائب أعلى من التكالٌف المحمّلة بنا ًء على المعادلة أعاله ،فإنه ٌتم
تؤجٌل الفرق وإطفائه فً الفترة المستقبلٌة التً ٌكون فٌها التكالٌف الفعلٌة للشوائب أقل من التكالٌف الواجب
تحمٌلها.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 11-5أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ
تقٌّد الموجودات التً ما زالت فً مرحلة اإلنشاء على حساب أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ وتحوّ ل تكلفة اإلنشاء
عند استكمال بناء األصل إلى المجموعة المالئمة من الممتلكات والمصنع والمعدات .تتضمن تكلفة الممتلكات
والمصنع والمعدات تكلفة الشراء وأٌة تكالٌف مباشرة ضرورٌة إلعداد األصل لٌكون فً حالة التشغٌل وجاهزاً
لالستخدام المقصود منه .تتم رسملة تكالٌف اإلعداد عندما تكون متعلقة بؤصل قابل لالستخدام ولكنه غٌر جاهز
للعمل بمستوى معٌن بدءاً من فترة اختبار التشغٌل .ال ٌتم استهالك األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ.
 11-5االنخفاض فً قٌمة الموجودات
تقوم المجموعة بمراجعة قٌمة موجوداتها فً تارٌخ إعداد كل القوائم المالٌة ولتحدٌد أٌة خسائر هبوط فً قٌمتها
عندما تشٌر الحاالت أو التغٌر فً الظروف إلى أن القٌمة الدفترٌة قد تكون غٌر قابلة لالسترداد .تق ٌّد خسارة
هبوط القٌمة بمقدار زٌادة القٌمة الدفترٌة للموجودات على القٌمة القابلة لالسترداد منها .إن القٌمة القابلة لالسترداد
هً القٌمة العادلة للموجودات بعد خصم تكالٌف بٌعها أو قٌمة االستخدام ،أٌهما أعلى.
ٌتم فً تارٌخ كل فترة مالٌة مراجعة قٌمة الموجودات التً تعرضت للهبوط فً قٌمتها بغرض احتمال عكس هذا
الهبوط .وعند ظهور مإشرات تفٌد بؤن ما تم اعتباره هبوطا ً بالفترات السابقة قد عكسته الظروف ووجب إعادة
األصل إلى قٌمته السابقة فإنه ٌتم اثبات عكس خسارة الهبوط فً القٌمة (باستثناء الشهرة) كإٌرادات ضمن قائمة
الدخل األولٌة الموحدة فً الفترة التً ٌتم فٌها تحدٌد عدم وجود االنخفاض.
 13-5ذمم دائنة ومستحقات
ٌتم إثبات مبالغ المطلوبات التً سٌتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة ،سواء تم إصدار فواتٌر بموجبها إلى
الشركة أم ال.
 15-5الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقا ً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة")ٌ .تم قٌد مخصص الزكاة المستحقة على
الشركة والزكاة الخاصة بالشركات التابعة على قائمة الدخل األولٌة الموحدةٌ .تم تسجٌل المبالغ اإلضافٌة
المستحقة بموجب الربوط النهائٌة ،إن وجدت ،عند تحدٌدها.
 12-5رسوم االمتٌاز
ٌتوجب على الشركة بدءاً من عام  ،2115وفقا ً لنظام االستثمار التعدٌنً الصادر استنادا الى المرسوم الملكً رقم
/47م بتارٌخ  21شعبان 1425هـ (الموافق  4اكتوبر  ،)2114دفع رسوم امتٌاز لحكومة المملكة العربٌة
السعودٌة بواقع  ٪25من صافً الربح السنوي أو ما ٌعادل ضرٌبة الدخل المقدّرة ،أٌهما أقل ،وٌتم تحمٌل رسوم
االمتٌاز على قائمة الدخل شهرٌا ً وٌتم عمل التسوٌات الالزمة فً نهاٌة كل فترة ربع سنوٌة وٌتم خصم الزكاة
المستحقة من هذا المبلغ.
 11-5المخصصات
ٌتم إثبات المخصصات عندما ٌكون لدى المجموعة التزام قانونً حالً أو متوقع ناتج عن حدث سابق ،وهناك
إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوٌة اإللتزام ،وإمكانٌة تقدٌر المبلغ بشكل ٌعتمد علٌه.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 16-5مخصص ردم وإغالق المناجم و إعادة التسوٌة
تتطلب أعمال التنقٌب وأنشطة االستخراج والمعالجة التعدٌنٌة الخاصة بالمجموعة إلى التزامات لردم وإغالق
مواقع المناجم وإعادة التسوٌة .تحتوي أعمال إغالق وردم المناجم وإعادة التسوٌة على نزع وتفكٌك ومعالجة
والتخلص من المواد المتبقٌة (إعادة تسوٌة الموقع واألرض) .تخضع هذه اإلعمال والتكالٌف المصاحبة لها
لمتطلبات األنظمة والقوانٌن الحالٌة ذات العالقة.
ٌتم قٌد مخصص لتكالٌف كل برنامج إغالق وردم المناجم وإعادة التسوٌة عند بدء أعمال التعدٌن وعند زٌادة هذه
التغٌرات البٌئٌة خالل العمر التشغٌلً ٌتم تعدٌل المخصص بالزٌادة .تشتمل التكالٌف المقدرة لمخصص الردم
واإلغالق وإعادة التسوٌة على جمٌع األعمال المتوقع حدوثها تدرٌجٌا ً وعند اإلغالق نتٌجة أعمال التعدٌن خالل
الفترة المالٌةٌ .تم االعتراف بالتكالٌف الناتجة عن الظروف غٌر المتوقعة كالتلوث الناتج من التخلص غٌر
المخطط له كمصروف والتزام عند احتمال حدوثها وإمكانٌة تقدٌرها بشكل ٌعتمد علٌهٌ .عتمد توقٌت التكالٌف
الفعلٌة للردم واإلغالق وإعادة التسوٌة على عدة عوامل:
 العمر االفتراضً للمنجم،
 شروط رخصة التشغٌل،
 البٌئة التً ٌعمل بها المنجم.
ٌتم رسملة هذه التكالٌف المقدرة بالكامل كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن مجموعة موجودات
المناجم وإطفائها وفقا ً لطرٌقة القسط الثابت لمدة مساوٌة للعمر المتوقع للمنجم .إن التعدٌالت على التكالٌف المقدرة
وتوقٌت الردم واإلغالق وإعادة التسوٌة المستقبلٌة والتدفق النقدي المطلوب لها هو من األمور االعتٌادٌة
الخاضعة للحكم وللتقدٌرات الجوهرٌة.
تتلخص العوامل ذات التؤثٌر على هذه التغٌرات بما ٌلً:





تعدٌل تقدٌر االحتٌاطٌات والموارد والعمر التشغٌلً.
التطوٌر فً التقنٌة.
متطلبات األنظمة والقوانٌن واستراتٌجٌات اإلدارة البٌئٌة.
التغٌرات فً أسس التقدٌرات وتكالٌف اإلعمال المقدرة بما فٌها تؤثٌرات التضخم.

خالل الفترات السابقة ،كانت جمٌع تكالٌف ردم و إغالق المناجم و إعادة التسوٌة تتم رسملتها ( سواء ضمن
تكالٌف ما قبل التشغٌل أو النفقات المإجلة) ثم إطفائها بإستخدام طرٌقة القسط الثابت على العمر المتوقع للمنجم
بشرط أن ال ٌزٌد ذلك عن سبع سنوات .ونتٌجة للتغٌر فً السٌاسة المحاسبٌة الموضح فً إٌضاح  8-4خالل
الربع المنتهً فً  31دٌسمبر  ،2111فؤن هذه التكالٌف المرسملة و المتعلقة بردم و إغالق المناجم وإعادة
التسوٌة سٌتم إطفائها خالل العمر المتبقى للمناجم.
الٌعتبر أثر التغٌٌر المذكور فً السٌاسة المحاسبٌة أعاله ،جوهرٌا على القوائم المالٌة المرفقة وبالتالً لم ٌتم تغٌٌر
أرقام سنوات المقارنة.
 10-5مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
ٌتم قٌد مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن بموجب شروط أنظمة العمل والعمال فً المملكة العربٌة
السعودٌةٌ .تم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القٌمة الحالٌة للمكافؤة المكتسبة التً تحق للموظف فٌما لو ترك
الموظف عمله كما فً تارٌخ قائمة المركز المالًٌ .تم إحتساب المبالغ المسددة عند نهاٌة الخدمة على أساس
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رواتب وبدالت الموظفٌن األخٌرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة ،كما هو موضح فً أنظمة المملكة العربٌة
السعودٌة.
 19-5القروض
تقٌد القروض بشكل مبدئً بالمتحصالت المستلمة بعد حسم تكالٌف عملٌة اإلقتراض ،إن وجدتٌ .تم رسملة
تكالٌف القروض التً ترتبط مباشرة بالشراء أو االنشاء أو إنتاج الموجودات المإهلة كجزء من قٌمة هذه
الموجوداتٌ .تم قٌد تكالٌف القروض األخرى على قائمة الدخل األولٌة الموحدة.
 11-5تحقٌق اإلٌرادات
ٌتم تحقٌق اإلٌرادات عند توفر كافة الشروط التالٌة:






عندما تحول المخاطر الهامة ومنافع ملكٌة المنتج إلى المشتري.
ال تحتفظ الشركة بعالقة إدارٌة مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكٌة وال بالرقابة الفعالة على
المنتجات المباعة.
ٌمكن قٌاس مبلغ اإلٌراد بصورة موثوقة.
أن ٌكون من المإكد أن تتدفق المنافع االقتصادٌة المتعلقة بعملٌة البٌع إلى الشركة.
ٌمكن قٌاس التكالٌف التً تكبدت أو سٌتم تكبدها فً عملٌة البٌع بصورة موثوقة.

ٌتم قٌد اإلٌرادات بالصافً بعد تنزٌل الخصومات ومصارٌف النقل وبعد استبعاد عملٌات البٌع داخل المجموعة.
عادة ما تخضع المبٌعات إلى تعدٌالت بنا ًء على فحص المنتجات من قبل العمٌل ،وفً هذه الحاالت ،تقٌد المبٌعات
بدءاً على أساس تقدٌري باستخدام أفضل تقدٌرات اإلدارة لمحتوٌات المعدن وتعدل الحقا ً.
تتمثل عوائد اإلستثمار فً الدخل من الودائع البنكٌة وتقٌد وفقا ً لمبدأ اإلستحقاق.
 11-5المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة
تشتمل المصارٌف العمومٌة واالدارٌة على التكالٌف المباشرة وغٌر المباشرة والتً ال تكون مرتبطة بالتحدٌد
بتكلفة المبٌعات وفقا لمبادىء المحاسبة المتعارف علٌها .توزع هذه التكالٌف بٌن مصروفات عمومٌة وإدارٌة
وتكالٌف المبٌعات ،إن لزم األمر ،بطرٌقة منتظمة.
 11-5برنامج خطة اإلدخار
استناداً إلى المادة  137من نظام العمل والمادة  76من اللوائح الداخلٌة للشركة والمعتمدة بالقرار رقم  424بتارٌخ
1421/4/6هـ (الموافق ٌ 19ولٌو  )1999من قبل وزٌر العمل والشإون االجتماعٌة ،طرحت الشركة برنامج
خطة االدخار لتشجٌع الموظفٌن السعودٌٌن فً الشركة على االدخار واسثمار مدخراتهم لإلستفادة منها وتؤمٌن
مستقبلهم ولضمان استمرارهم فً العمل لدى الشركة.
تقتصر المشاركة فً برنامج االدخار على المواطنٌن السعودٌٌن وباختٌارهم ،على أن ٌساهم الموظف المشارك
فً الخطة بدفع نسبة تتراوح من  ٪1إلى  ٪15كحد أقصى من راتبه األساسً وبحٌث ال ٌقل االشتراك عن مبلغ
 311لاير سعودي ،على أن تساهم الشركة بدفع نسبة ثابتة قدرها  ٪11من ادخار الموظف الشهري للسنة األولى
وٌتم زٌادتها بنسبة  ٪11للسنة التً تلٌها حتى تصل ما نسبته  ٪111للسنة العاشرة .وتودع هذه المبالغ فً حساب
ادخار الموظف وٌتم تحمٌل مساهمة الشركة على قائمة الدخل األولٌة الموحدة شهرٌاً على أن ٌتم دفع مساهمة
الشركة للموظف الحقا ً عند استقالته أو إنهاء خدماته.
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 13-5عقود التأجٌر
ٌصنف عقد التؤجٌر كعقد تؤجٌر رأسمالً عندما تنقل شروط التؤجٌر جوهرٌا ً جمٌع مخاطر ومنافع الملكٌة إلى
المستؤجر .تصنف جمٌع اإلٌجارات األخرى كإٌجارات تشغٌلٌة .تحمّل مصارٌف عقود اإلٌجارات التشغٌلٌة على
قائمة الدخل األولٌة الموحدة على أساس القسط الثابت وفقا ً لشروط التؤجٌر التشغٌلً.
-2

تقدٌرات وافتراضات محاسبٌة مؤثرة
ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة األولٌة الموحدة وفقا ً للمبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها استخدام تقدٌرات وافتراضات
التً قد تإثر فً المبالغ الظاهرة فً القوائم المالٌة األولٌة الموحدة واإلٌضاحات المرفقة حولها.
ٌتم تقٌٌم التقدٌرات واإلفتراضات بشكل مستمر وهً مبنٌة على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات
باألحداث المستقبلٌة والتً تعتبر مناسبة للظروف .تقوم المجموعة بتقدٌرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل .إن
هذه التقدٌرات وفقا ً لتعرٌفها ،نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلٌة.
تتمثل أهم البنود والتً تتطلب استخدام اإلدارة للتقدٌرات واالفتراضات المإثرة فٌما ٌلً:








تقدٌرات االحتٌاطٌات والموارد.
األعمار االنتاجٌة االقتصادٌة للممتلكات والمصنع والمعدات.
هبوط قٌمة الموجودات.
المخصصات.
ردم المناجم وااللتزامات البٌئٌة.
الزكاة.
االلتزامات المحتملة.

تقدٌرات االحتٌاطٌات والموارد
هناك درجة من عدم التؤكد بخصوص تقدٌر وتصنٌف االحتٌاطٌات الخام المعدنٌة والمستوٌات المقابلة التً ٌتم
التنقٌب عنها والمخصصة لالنتاج المستقبلًٌ .جب اعتبار مستوٌات االحتٌاطٌات الخام المعدنٌة كتقدٌرات فقط إلى
أن ٌتم تقرٌر وتجهٌز االحتٌاطٌات أو الخام المعدنٌة .كما تختلف كمٌة االحتٌاطٌات الخام المعدنٌة مع اختالف عدة
عوامل أخرى ،أسعار المعادن وأسعار صرف العمالتٌ .تم تحدٌد تقدٌرات الشركة لالحتٌاطٌات المعدنٌة بنا ًء
على أسعار الذهب المفترضة ودرجات القطع والتكالٌف التً من الممكن أن تكون غٌر دقٌقةٌ .مكن أن تتؤثر
الجدوى االقتصادٌة للممتلكات إذا ما حدث أي تغٌر جوهري فً كمٌات االحتٌاطٌات أو الخام المعدنٌة أو الدرجة
أو نسبة تنقٌة الشوائب .باإلضافة إلى ذلك ال ٌوجد تؤكٌد بؤن استردادات الذهب أو استردادات المعادن األخرى فً
االختبارات المعملٌة صغٌرة المدى سٌتم تكرارها فً االختبارات كبٌرة المدى تحت ظروف الموقع أو أثناء
االنتاج.
من الممكن أن تتطلب الظروف مراجعة التقدٌرات وذلك فً حالة التقلبات فً أسعار الذهب ونتائج التنقٌب
واختبارات استخراج المعادن واالنتاج وتقٌٌمات خطط التنقٌب الالحقة لتارٌخ التقدٌر .من الممكن أال ٌكون حجم
ودرجة االحتٌاطٌات المنقب عنها والمجهزة وال معدل االستمرار بنفس الصورة المتوقعة حالٌا ً .من الممكن أن
ٌإدي أي نقصان جوهري فً تقدٌرات االحتٌاطٌات المعدنٌة أو الخام المعدنٌة أو قدرة الشركة على استخراج هذه
االحتٌاطٌات المعدنٌة إلى تؤثٌر سلبً جوهري على عملٌات الشركة وآفاق مستقبلها ومركزها المالً ونتائجها
التشغٌلٌة.
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للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

األعمار االنتاجٌة االقتصادٌة للممتلكات والمصنع والمعدات
ٌتم إطفاء موجودات ا لتعدٌن للمجموعة والمصنفة كممتلكات ومصنع ومعدات بطرٌقة القسط الثابت على أعمارها
االنتاجٌة االقتصادٌة أو العمر اإلنتاجً للمنجم ،أٌهما أقل .عند تحدٌد العمر االنتاجً للمنجم فإنه ٌجب األخذ فً
االعتبار بؤن االفتراضات الصحٌحة التً تمت فً وقت التقدٌر من الممكن أن تتغٌر حٌنما تتوفر معلومات جدٌدة
فً هذا الشؤن.
تتمثل العوامل التً قد تإثر فً تقدٌر العمر االنتاجً للمنجم فٌما ٌلً:






التغٌرات فً احتٌاطٌات الخام المإكدة والمحتملة.
درجة االحتٌاطٌات المعدنٌة والتً تختلف جوهرٌا ً من وقت آلخر.
الفروقات ما بٌن أسعار السلع الحقٌقٌة وأسعارها المتوقعة التً تستخدم فً تقدٌر وتصنٌف احتٌاطٌات
الخام.
عوامل تشغٌلٌة غٌر متوقعة فً مواقع التعدٌن.
أي تغٌرات فً المصارٌف الرأسمالٌة والتشغٌلٌة ومصارٌف التعدٌن والتجهٌز وتكالٌف االسترداد
وأسعار الخصم وأسعار صرف العمالت األجنبٌة قد تإدي إلى نتائج سلبٌة على الجدوى االقتصادٌة
الحتٌاطٌات الخام.

إن أ ٌّا ً من هذه التغٌرات ٌمكن أن تإثر على اإلطفاءات المحتملة لموجودات المنجم وقٌمها الدفترٌة .تقوم اإلدارة
بمراجعة األعمار اإلنتاجٌة للممتلكات والمعدات واآلالت غٌر التعدٌنٌة بصورة دورٌةُ .تبنى هذه المراجعة على
الحالة الحالٌة للموجودات والفترات المقدرة التً من خاللها ستستمر هذه الموجودات فً جلب منافع اقتصادٌة
للمجموعة.
هبوط وعكس هبوط قٌمة الموجودات
تقوم المجموعة بمراجعة القٌم الدفترٌة للموجودات الملموسة لتحدٌد إذا ما كان هناك مإشرات تشٌر بؤن هذه
الموجودات قد هبطت قٌمتها أو أن هناك مإشرات بؤن خسائر الهبوط فً القٌمة والتً تم تسجٌلها فً فترات
سابقة لم تعد موجودة أو انخفضت.
المخصصات
تقوم المجموعة بتكوٌن مخصص لمخزون المواد الخام الراكدة والبطٌئة الحركة وكذلك لقطع الغٌار .بلغ
مخصص البنود الراكدة وبطٌئة الحركة  19ملٌون لاير سعودي كما فً  31دٌسمبر ( 2111دٌسمبر 23 :2111
ملٌون لاير سعودي) .تؤخذ هذه التقدٌرات فً االعتبار التقلبات فً األسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة باألحداث
الالحقة لتارٌخ قائمة المركز المالً األولٌة الموحدة إلى المدى الذي تإكد فٌه بؤن ظروف هذه األحداث ال تزال
قائمة كما فً نهاٌة الفترة.
إغالق وردم المناجم وااللتزامات البٌئٌة
تخضع أنشطة المجموعة للتعدٌن واالستكشاف ألنظمة ولوائح بٌئٌة متعددة .تقٌّم المجموعة االلتزامات البٌئٌة بنا ًء
على فهم اإلدارة للمتطلبات القانونٌة والتً تختلف باختالف المناطق التً تجري عملٌاتها فٌها وشروط اتفاقٌات
الترخٌص والتقدٌرات الهندسٌةٌ .تم تكوٌن مخصص لتكالٌف التفكٌك وتسوٌة األرض حالما ٌنشؤ االلتزام .كما أن
التكالٌف الفعلٌة المتكبدة فً فترات مستقبلٌة من الممكن أن تختلف جوهرٌا ً عن المبالغ المخصصة .باإلضافة إلى
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للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
ذلك فإن التغٌرات المستقبلٌة لألنظمة واللوائح البٌئٌة وأعمار المناجم المقدرة وأسعار الخصم من الممكن أن تإثر
على القٌمة الدفترٌة لهذا المخصص.
الزكاة
تم خالل الفترة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  2111سداد مبلغ  186ملٌون لاير سعودي تتعلق بالسنة المنتهٌة فً 31
دٌسمبر 2111لمصلحة الزكاة والدخل ،ولكنه لم ٌتم اإلنتهاء من الربوط الزكوٌة من قبل المصلحة .وعند وجود
فروقات بٌن مبلغ الزكاة النهائٌة عن المبالغ المسجلة مبدئٌاً ،فإنه ٌتم تسجٌل هذه الفروقات فً مخصص الزكاة
الخاص فً الفترة التً ٌتم تحدٌدها فٌها.
االلتزامات المحتملة
ٌتم تسوٌة االلتزامات المحتملة حسب طبٌعتها عندما حدوث أو عدم حدوث حدث معٌن أو مجموعة من األحداث
المستقبلٌةٌ .تطلب تقدٌر هذه االلتزامات ممارسة أحكام وعمل تقدٌرات لنتائج األحداث المستقبلٌة.
 - 1المعلومات القطاعٌة
التقارٌر القطاعٌة
أ) قطاع األعمال
إن قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أوالعملٌات أو المنشآت التً:
 تعمل فً أنشطة تدر إٌرادات. تقوم اإلدارة باستمرار بتحلٌل نتائج عملٌاتها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزٌع المصادر وتقٌٌم األداء. تتوفر حولها بٌانات مالٌة بشكل منفصل.تتؤلف أنشطة المجموعة من قطاعات األعمال التالٌة:
 قطاع الشركة األم :وٌشمل عملٌات الشركة األم والمشارٌع تحت التطوٌر.
 قطاع الذهب :وٌتؤلف من نشاط تعدٌن الذهب والذي ٌتم من خالل شركة معادن للذهب والمعادن األساسٌة
وٌمارس هذا القطاع نشاطه فً كل من مناجم مهد الذهب والحجار وبلغة والصخٌبرات واآلمار والموجودة
فً مناطق جغرافٌة مختلفة بالمملكة العربٌة السعودٌة.
 قطاع الفوسفات  :وٌشمل على أنشطة تعدٌن الفوسفات واستخدام الموارد الطبٌعٌة من غاز طبٌعً وكبرٌت
لتصنٌع "ثنائً فوسفات األمونٌوم" و "فوسفات أحادي األمونٌوم" ومنتجات أسمدة األمونٌا والتً تتم من
خالل شركة معادن للفوسفات .وٌعتبر هذا القطاع فً مرحلة التطوٌر .وقد بدأت فً المراحل التجرٌبٌة
االختبارٌة فً الربع األخٌر لسنة  .2111وٌتوقع أن ٌبدأ عملٌاته التجارٌة خالل عام  .2112فً ما عدا
مصنع األمونٌا والذي تم اإلعالن عن بدء االنتاج التجاري فً األول من أكتوبر .2111
 قطاع األلومنٌوم :وٌشتمل على العملٌات المتعلقة بتطوٌر منجم األلومنٌوم ،إعادة التقنٌة ،المصهر ،ومصنع
الدرفلة ومحطة الطاقة بغرض تصنٌع األلومنٌوم والمنتجات المتعلقة بها .وٌعتبر هذا القطاع فً مرحلة
التطوٌر .وٌتوقع أن ٌبدأ عملٌاته التجارٌة خالل عامً  2113و  .2114قطاع الصودا الكاوٌة وثانً
كلوراٌد اإلٌثلٌن ٌتكون من عملٌات تختص بتطوٌر الصودا الكاوٌة والكلوراٌن وثانً كلوراٌد اإلٌثلٌن
والالزمة إلنتاج مركزات الصودا الكاوٌة المركزة والكلوراٌن وثانً كلوراٌد اإلٌثلٌن وتورٌد كل تلك
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
المنتجات لإلستخدام فً معمل تكرٌر األلومٌنا فً شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا .إن هذا القطاع حالٌا ً
فً مرحلة التطوٌر ومن المتوقع أن ٌبدأ باإلنتاج التجاري خالل عام .2113
 قطاع المعادن الصناعٌة :وٌشمل مختلف أوجه النشاط المتعلق بتعدٌن المعادن الصناعٌة من خالل شركة
المعادن الصناعٌة والتً تمارس نشاطها فً هذا القطاع فً منجم الكاولٌن والبوكساٌت منخفض الدرجة فً
المنطقة الوسطى من منطقة الزبٌرة ،كما أنها فً المراحل األخٌرة من تطوٌر منجم المغنزاٌت عالً
الدرجة ومصنع المعالجة فً المدٌنة المنورة الذي بدأ عملٌاته بشكل جزئً خالل عام .2111
 قطاع البنٌة التحتٌةٌ :تعلق بتطوٌر وبناء وتقدٌم الخدمات لمنطقة رأس الخٌر ومواقع التعدٌن والتصنٌع
للمجموعة على النحو المطلوب .إن هذا القطاع حالٌا ً فً مرحلة التطوٌر.
ال ٌوجد أرباح قطاعٌة بٌنٌة جوهرٌة.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
االٌضاحات

الذهب

الشركة األم

األلومنٌوم

الفوسفات

البنٌة التحتٌة

المعادن الصناعٌة

المجموع

 31دٌسمبر 1111
المبٌعات

28

-

900,853,900

540,687,740

-

70,523,183

2,323,129

1,514,387,952

-

610,638,471

521,116,021

-

22,912,563

)(52,212,846

1,131,111,139

71,043,144

3,896,593

-

-

7,880

208,188

75,155,805

صافً الربح (الخسارة) على حقوق الملكٌة
العائدة لمساهمً الشركة األم

()135,221,161

391,374,105

195,325,121

()5,139,611

19,735,628

)(53,459,189

513,315,015

ممتلكات ومصنع ومعدات

108,655,397

136,801,387

1,391,515,215

126,906

253,594,897

555,086,663

6,521,109,015

تكالٌف ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة

15

16,492,509

130,442,981

128,728,397

210,020,943

14,440,394

-

500,125,224

أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ

16

11,301,312

19,134,128

11,951,513,961

9,505,131,391

74,335,961

111,111,211

11,626,211,331

استثمار فً مشروع مشترك

13

-

-

-

448,154,100

-

-

448,154,100

4,320,863,594

1,314,848,397

11,611,912,203

15,562,119,131

410,315,499

869,514,429

53,111,216,135

الربح اإلجمالً
عوائد االستثمارات قصٌرة األجل

32

مجموع الموجودات

الشركة األم

الذهب

األلومنٌوم

الفوسفات

البنٌة التحتٌة

المعادن الصناعٌة

المجموع

 31دٌسمبر 1111
المبٌعات

28

الربح اإلجمالً
عوائد االستثمارات قصٌرة األجل

32

صافً الربح (الخسارة) على حقوق الملكٌة العائدة
لمساهمً الشركة األم

-

676,381,347

-

-

30,131,427

-

706,512,774

-

371,255,322

-

-

14,082,907

-

385,338,229

166,276,472

1,982,540

-

-

-

-

168,259,012

)(220,848,539

215,837,507

)(17,305,305

-

13,128,523

-

)(9,187,814

70,506,067

138,316,059

3,764,318

-

-

-

212,586,444

تكالٌف ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة

15

8,527,351

105,530,174

162,674,081

721812197

15,027,906

-

29828392719

أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ

16

60,546,550

21,792,745

18,074,500,793

2249328252789

307,327,968

732,993,478

21,690,987,323

8,196,439,526

871,745,514

20,616,692,431

4,004,761,199

361,730,427

665,489,688

34,716,858,785

ممتلكات ومصنع ومعدات

مجموع الموجودات
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

إن صافً الربح من قطاع الشركات ال ٌشمل الحصة فً أرباح الشركات التابعة ،كما أن إجمالً الموجودات لهذا القطاع ال ٌشمل أرصدة االستثمارات المتعلقة بالشركات

التابعة.

ب) القطاع الجغرافً
القطاع الجغرافً هو مجموعة من الموجودات أو العملٌات أو المنشآت التً تقوم بؤنشطة تدر إٌرادات فً بٌئة اقتصادٌة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التً تعمل فً
بٌئات اقتصادٌة أخرى.
-

تقوم المجموعة بعملٌاتها فً المملكة العربٌة السعودٌة فقط.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

-6

نقد وما ٌعادله
1111

1111
ودائع ألجل ذات توارٌخ استحقاق تعادل /أقل من ثالثة أشهر

-0

من تارٌخ اقتنائها

4,241,502,076

2,248,600,000

نقد وأرصدة لدى البنك

803,623,131

673,553,380

المجموع

5,045,125,207

2,922,153,380

استثمارات قصٌرة األجل
1111

ودائع قصٌرة األجل لدى بنوك تجارٌة

6,181,085,507

1111

8278329742813

تدر االستثمارات قصٌرة األجل عائد مالً على أساس أسعار العمولة السائدة فً السوق.
-9

مدٌنون تجارٌون وآخرون

1111

مدٌنون تجارٌون
مدٌنون آخرون
المجموع

1111

470,757,985
10,428,174

2124692398
924932597

481,186,159

2929622995

رصٌد مدٌنون تجارٌون كما فً  31دٌسمبر ٌ 2111تضمن :
مبالغ مطلوبة من شركة سابك (إٌضاح  - 34ب)
مبالغ مطلوبة من سامابكو (إٌضاح  - 34ب)

280,596,018
47,593,280
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -11المخزون

بضاعة جاهزة متاحة للبٌع

1111
131,221,513

1111
86,296,731

منتجات مصاحبة

21,687,342

21,002,116

أعمال تحت التنفٌذ بصافً تكلفة اإلنتاج

27,965,292

97,132,154

مواد خام

235,738,508

11,459,884

مخزون خام متراكم

37,400,735

8,066,838

مجموع المخزون

529,350,311

22399579723

قطع الغٌار والمواد المستهلكة

121,271,026

102,998,213

مخصص قطع غٌار ومواد مستهلكة بطٌئة الحركة

)(18,822,654

)(23,044,672

مجموع قطع الغٌار والمواد المستهلكة

102,448,372

7929532541

المجموع

211,691,161

31329112264

ٌتعلق معظم مخزون قطع الغٌار بالمصنع واآلالت ،وعلٌه فإنه من المتوقع أن ٌتم استخدامه خالل فترة تزٌد عن سنة واحدة.
تتكون الحركة فً مخصص المخزون الراكد مما ٌلً:
1111

ٌ 1ناٌر

1111
23,044,672

1425972148

(عكس)  /زٌادة مخصص المخزون الراكد

)(4,222,018

824472524

 31دٌسمبر

18,822,654

2321442672

 -11دفعات ومصارٌف مدفوعة مقدما
1111

1111

الجزء المتداول:
دفعات مقدمة للمقاولٌن
سلف للموظفٌن
مدفوعات مقدمة أخرى

195,035,112
3,519,124
46,852,506

29523612176
221742284
3122112985

المجموع

352,111,122

32726372445

الجزء غٌر المتداول:
دفعات مقدمة للمقاولٌن

331,521,233

8121192425

مدفوعات مقدمة أخرى

5,193,333

427512111

المجموع

351,152,011

8527592425
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
تمثل الدفعات والمصارٌف المدفوعة مقدما ً بشكل أساسً مبالغ مدفوعة مقدما ً من قبل شركة معادن لأللومنٌوم وشركة معادن
للدرفلة وشركة معادن البوكساٌت واالمونٌا وشركة معادن للفوسفات تتعلق بؤعمال تطوٌر موقعها.
 -11مطلوبات من الدولة
ٌتمثل رصٌد المطلوبات من الدولة التكالٌف التً تم تكبدها لتموٌل دراسات الجدوى لمشروع خط السكك الحدٌدٌة الرابط ما
بٌن المنطقة الشمالٌة (الجالمٌد) ومصنع األسمدة فً رأس الخٌر (إٌضاح  - 34ب) .ولقد تم تم إسترجاع المبلغ بالكامل فً
ٌ 13ولٌو .2111
 -13إستثمار فً مشروع مشترك

1111

1111
إستثمار فً  %51من إصدار رأس المال – شركة سامابكو بالتكلفة

521,111,111

-

حصة الشركة فً صافً الخسارة خالل الفترة منذو التؤسٌس

)(1,845,900

-

المجموع

448,154,100

-

اإلستثمار فً شركة سامابكو ٌتضمن:
مساهمات عٌنٌة:
نفقات ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة (إٌضاح )15

31,939,887

أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ (إٌضاح )16

236,329,928

نقد مدفوع

181,730,185

المجموع

450,000,000
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -15الممتلكات والمصنع والمعدات
مصنع ومرافق
أراضً

إٌضاحات

سٌارات

أصول المناجم

ترشٌح الخام

معدات ثقٌلة

أعمال مدنٌة

مبانـــً

معدات مكتبٌة

معدات أخرى

أثاث وتركٌبات

المجموع

التكلفة
ٌ 1ناٌر 2111
محوّ ل من أعمال
رأسمالٌة تحت التنفٌذ

2225512111

16

تعدٌالت  /استبعادات
 31دٌسمبر 2111
االضافات
محوّ ل من أعمال
رأسمالٌة تحت التنفٌذ

16

محوّ ل من تكالٌف قبل
التشغٌل ونفقات
مإجلة

15

نفقات مإجلة إلغالق
و ردم المناجم وإعادة
التسوٌة

21

تعدٌالت  /استبعادات
 31دٌسمبر 1111

-

23,933,387

55,847,670

352,957,344

101,681,944

216,378,789

24,891,216

23,826,672

12,445,447

834,512,469

-

-

121442925

1123562176

321952261

426662614

524322363

625132217

521552113

324442965

3927182413

-

-

()1382311

-

-

-

-

-

()11,351

-

()1492651

2225512111

-

2428412112

6622132746

35621522614

11623482548

22128112152

3124142423

28,970,334

1528912412

874,071,231

-

-

-

-

-

-

4,852,122

-

-

-

4,852,122

-

-

2,480,039

151,497,824

6261722712169

225,499,837

371,073,126

24,599,632

15,750,840

10,730,554

-

62,713,264

-

-

-

-

-

-

-

-

7241829132121

62,713,264

5112111

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

-

)(4,800,226

)(7,619,032

)(2,002,846

)(92,500

)(3,934,960

)(1,686,374

)(1,204,967

)(2,742,298

)(24,083,203

11,221,111

63,213,264

22,519,825

210,082,538

1,961,311,916

331,755,885

593,801,440

54,317,681

530211,116

23,878,668

0,331,921,532

االستهالكات المتراكمة
ٌ 1ناٌر 2111

-

-

2321452186

2823972111

26825732976

3722912133

18225832635

1322792948

2124852984

829212913

58326772876

المحمّل خالل السنة

-

-

124142359

723142135

3924532444

8,620,760

1490459233

4,143,641

221562196

8122462

7728512131

-

-

()432219

-

-

-

-

-

-

-

()432219

-

-

2495169326

3597119146

31891279421

45,911,893

19696289868

17,423,589

23,542,180

997239365

661,484,787

تسوٌة  /استبعاد
 31دٌسمبر 2111

29

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
(تتمه)
مصنع ومرافق ترشٌح
إٌضاحات

مبانـــً

أعمال مدنٌة

معدات أخرى

معدات مكتبٌة

-

-

2,518,880

13,627,424

11128792166

20,682,785

35,990,749

9,786,238

5,059,420

2,767,461

-

38,579,615

-

-

-

-

-

-

-

-

38,579,615

تعدٌالت  /استبعادات

-

-

)(6,289,625

)(2,942,296

)(254,814

)(92,500

)(3,066,098

)(604,726

)(1,283,966

)(575,879

)(15,109,904

 31دٌسمبر 1111

-

38,579,615

20,745,581

46,396,274

510,121,661

66,502,178

26,605,101 229,553,519

16,316,135

11,914,947

001,111,111

المحمّل خالل السنة
محوّ ل من تكالٌف قبل التشغٌل
ونفقات مإجلة

15

أصول المناجم

أراضً

معدات ثقٌلة

سٌارات

أثاث

الخام

وتركٌبات

المجموع

21123122123

صافً القٌمة الدفترٌة
 31دٌسمبر 2111

2225512111

-

3232686

3124922611

4821252184

6124362655

 31دٌسمبر 1111

11,221,111

24,633,649

1,774,244

163,686,264

1,221,119,122

27,712,580 364,247,921 265,253,707

2521822284

1329812834

524282154

621672147

21225862444

16,198,573

11,963,721

6,521,109,015

تم رهن ممتلكات ومصنع ومعدات شركة معادن للفوسفات لدائنٌن ضمن اتفاقٌة تموٌل موحدة الشروط (إٌضاح  – 23هـ)  ،إن القٌمة الدفترٌة لموجودات الشركة كما فً  31دٌسمبر
 2111تبلغ  6239624242564لاير سعودي ( 31دٌسمبر  326742318 :2111ملٌون لاير سعودي).
إٌضاحات
توزٌع االستهالك المح ّمل خالل الفترة  /السنة
المحمّل على تكلفة المبٌعات
المحمّل على المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة
المحمّل علً أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ

المجموع

29
31
16

لفترة الربع المنتهً فً  31دٌسمبر
1111
1111

للسنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر
1111
1111

115,190,912
1,866,956
16,111,010

15,012,847
1,053,022
-

11601020129
6,965,046
16,111,010

7327792722
421712418
-

123,316,199

16,065,869

111,311,113

7728512131

 -12تكالٌف ما قبل التشغٌل والنفقات المؤجلة
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

التكلفة

الشركة األم

إيضاح

الفوسفات

الذهب

المعادن الصناعية

األلومنيوم

المجموع

ٌ 1ناٌر 2111

27,898,608

17827282373

121,498,507

6522529596

16,234,380

41926122464

إضافات خالل السنة

4,375,878

25,393,490

41,175,574

5625772611

713,400

12822352943

مصارٌف ردم وإغالق المناجم وإعادة
تسوٌة مإجلة9صافً
تعدٌالت/استبعاد

-

3,156,073

-

-

-

3,156,073

-

-

-

)(114,750,000

-

)(114,750,000

 31دٌسمبر 2111

3222742486

21722772936

162,674,081

721812197

16,947,780

42622542481

إضافات خالل السنة

10,340,851

65,506,198

9,096,538

23428812633

734,592

32125582812

تحوٌالت الى الممتلكات و المصنع
والمعدات( موجودات التنقٌب)

21

14

-

)(62,713,264

-

-

-

)(62,713,264

تعدٌالت  /استبعاد

-

-

)(41,306,088

-

-

)(41,306,088

تحوٌالت إلى اإلنتاج خالل السنة

-

-

)(1,736,134

-

-

)(1,736,134

-

-

-

)(31,939,887

-

)(31,939,887

42,615,337

111,161,061

128,728,397

210,020,943

17,682,372

119,116,919

تحوٌالت الى شركة سامابكو

13

 31دٌسمبر 1111

الشركة األم

إيضاح

الفوسفات

الذهب

المعادن الصناعية

األلومنيوم

المجموع

اإلطفاء
 1يناير 2111

19,261,313

8926572317

-

-

929,920

11928482551

احململ خالل السنة
ّ

4,485,822

15,172,791

-

-

989,954

20,648,567

عكس خمصص

-

)(3,082,346

-

-

-

)(3,082,346

 31ديسمرب 2111

23,747,135

11127472762

-

-

1,919,874

12724142771

احململ خالل السنة

2,375,693

16,459,742

-

-

1,322,104

20,157,539

-

)(38,579,615

-

-

-

)(38,579,615

تحوٌالت الى الممتلكات و المصنع والمعدات

14

31

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
(موجودات التنقٌب)
 31ديسمبر 1111

26,122,828

-

69,116,009

-

3,241,978

110,991,192

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمرب 2111

8,527,351

105,530,174

162,674,081

721812197

15,027,906

29828392719

 31ديسمبر 1111

16,492,509

130,442,981

128,728,397

111,111,953

14,440,394

211,112,115

تم رهن النفقات قبل التشغٌل و النفقات المإجلة لشركة الفوسفات و شركة معادن لأللمونٌوم بصافً القٌمة الدفترٌة قبل قٌود اإلستبعاد للتوحٌد كما فً  31دٌسمبر 2111
والبالغة  43221782591لاير سعودي ( 16927542278 : 2111لاير سعودي) كضمان للمقرضٌن حسب اتفاقٌة تموٌل موحدة الشروط (إٌضاح -23هـ).
ٌتم إعادة تصنٌف بعض تكالٌف ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة نتٌجة نتٌجة ألنشطة التطوٌر كؤعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ بعد نهاٌة عملٌات المراجعة الهندسٌة ذات الصلة.
لفترة الربع المنتهً فً  31دٌسمبر
للسنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر
إٌضاحات
1111
1111
1111
1111
توزٌع اإلطفاء المتراكم
المحمّل على تكلفة المبٌعات
المحمّل على المصارٌف اإلدارٌة
والعمومٌة
المجموع

29
31

1,947,796
2,438,889

425872732
124692564

15,656,130
4,501,409

1621342349
425142218

4,386,685

1,126,191

20,157,539

2126482567

32

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -11أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ
الشركة األم

إٌضاحات

الفوسفات

الذهب

المعادن الصناعٌة

األلومنٌوم

المجموع

البنٌة التحتٌة

التكلفة
ٌ 1ناٌر 2111

60,047,900

21,295,817

14299321112448

81125272784

170,002,910

45223522169

16251823372928

إضافات خالل السنة

5,792,085

30,548,406

3218524312649

1269523132411

137,530,158

28126412419

5223522462118

محوّ ل إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

)(5,293,435

)(30,051,478

)(4,041,304

)(117,096

)(205,100

-

)(39,708,413

تعدٌالت

-

-

-

)(12,888,300

-

-

)(12,888,300

 31دٌسمبر 2111

6125462551

21,792,745

18,074,500,793

2249328252789

307,327,968

73229932478

21269129872323

إضافات خالل السنة

424292671

34,569,606

1218123492436

7222625352531

31,662,259

9324842425

8247221312927

)(48,595,855

)(37,228,223

()6247522712753

-

)(253,546,799

)(604,261,391

()7241829132121

-

-

2721612818

-

-

-

2721612818

14

14

محوّ ل إلى ممتلكات ومصنع ومعدات
إستهالك مرسمل خالل السنة
رصٌد دائن لمبٌعات ماقبل التشغٌل

14
التجاري –

صافٌة من التكلفة

1-34

-

-

()76623272322

-

)(11,107,467

-

()77724342789

تحوٌالت إالى شركة سامابكو

13

-

-

-

)(236,329,928

-

-

)(236,329,928

11,301,312

19,134,128

11,951,513,961

9,505,131,391

74,335,961

111,111,211

11,626,211,331

 31دٌسمبر 1111

قامت شركة معادن للفوسفات خالل السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  2111برسملة تكالٌف تموٌل إضافٌة بمبلغ  185ملٌون لاير سعودي ( 31دٌسمبر  259 :2111ملٌون لاير سعودي) ،
وقامت شركة معادن لأللمونٌوم برسملة تكالٌف تموٌل بمبلغ  49ملٌون لاير سعودي تتعلق هذه القروض فً موجودات مإهلة.
تم رهن أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ لشركة معادن للفوسفات وشركة معادن لأللمونٌوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكاسٌت و األلمونٌا بقٌمة  21251122462343لاير سعودي
فً  31دٌسمبر  19255722412626 :2111( 2111لاير سعودي) كضمان للمقرضٌن حسب إتفاقٌة موحدة الشروط (إٌضاح  -23هـ).

33

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -16مطلوبات مشارٌع وأخرى
1111

1111
مشارٌع

1,035,079,631

67729212491

تجارٌة

303,112,761

6128132994

برنامج خطة اإلدخار

8,144,214

429792881

مدفوعات مقدمة من شركة الكوا (إٌضاح  - 34ب)

821,488,065

-

أخرى

17,035,973

2325152174

المجموع

2,184,860,644

76822212438

تتمثل ذمم المشارٌع الدائنة بشكل رئٌسً من تكالٌف عقود مستحقة تتعلق ب شركة معادن لأللومنٌوم وشركة
معادن للدرفلة وشركة معادن للب وكساٌت وااللومٌنا وشركة معادن للفوسفات.
تمثل المدفوعات المقدمة من شركة ا لكوا المبالغ المستلمة من شركة الكوا المتعلقة بتطوٌر شركة معادن
لأللوم نٌوم وشركة معادن للدر فلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومنٌا.
 -10مصارٌف مستحقة

1111

1111

مشارٌع

091,626,223

1,191,342,890

تجارٌة

75,705,700

36,113,922

موظفٌن

48,590,838

39,234,445

المجموع

1,111,125,191

1226626912257

تمثل المصارٌف المستحقة الخاصة بالمشارٌع من تكالٌف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن لأللومنٌوم وشركة
معادن للدرفلة وشركة معادن للب وكساٌت وااللومٌنا وشركة معادن للفوسفات.

34

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -19الزكاة المستحقة
 1-19مكونات الوعاء الزكوي
تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي لكل شركة بموجب أنظمة الزكاة وضرٌبة الدخل مما ٌلً:
 حقوق المساهمٌن.
 المخصصات كما فً بداٌة الفترة.







قروض طوٌلة األجل.
صافً الربح المعدّل.
ممتلكات ومصنع ومعدات بصافً القٌمة الدفترٌة.
تكالٌف ما قبل التشغٌل ونفقات مإجلة بصافً القٌمة الدفترٌة .و
بعض العناصر األخرى.
تحتسب الزكاة بنسبة  % 225على أساس الوعاء الزكوي أو صافً الربح المع ّدل أٌهما أعلى.

 1-19مخصص الزكاة
لفترة الربع المنتهً فً
 31دٌسمبر
 31دٌسمبر
1111
1111

السنة المنتهٌة فً
 31دٌسمبر
 31دٌسمبر
1111
1111

100,222,708

207,342,181
119,547,535

268,560,500

لفترة الربع /للسنة

79,036,988

107,119,473

141,108,124

207,342,181

نقص(زٌادة) المخصص فً فترة الربع  /السنة

-

)(170,920

)(21,560,589

)(24,458

المدفوع خالل فترة الربع /السنة إلى المصلحة

-

170,920

)(185,781,592

)(268,536,042

 31دٌسمبر

141,108,124

21723422181

151,110,115

207,342,181

 1اكتوبر 1/يناير
مخصص الزكاة

62,071,136
79,036,988

106,948,553

207,317,723

ٌتكون مخصص الزكاة مما ٌلً:
لفترة الربع المنتهً فً
 31دٌسمبر
 31دٌسمبر
1111
1111

للسنة المنتهٌة فً
 31دٌسمبر
 31دٌسمبر
1111
1111

شركة التعدين العربية السعودية
شركة معادن للذهب والمعادن األساسية (إيضاح )21

55,114,508
10,525,208

11721472124
()272551

107,352,430
19,657,487

196,834,815
10,507,366

شركة معادن للفوسفات

12,122,621

-

12,122,621

-

شركة معادن للبنية التحتية

1,004,608

-

1,234,914

-

شركة معادن الصناعية

270,043

-

740,672

-

 31دٌسمبر

79,036,988

11721192473

141,108,124

207,342,181

35

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

 3-19وضع الربوط النهائٌة
حصلت الشركة وشركاتها التابعة على شهادات زكاة مإقتة للسنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  .2111لم تقم مصلحة
الزكاة والدخل بعد بإنهاء الربوط الزكوٌة.
 -11رسوم امتٌاز دائنة
لفترة الربع المنتهً فً
 31دٌسمبر

للسنة المنتهٌة فً

 31دٌسمبر

1111

 31دٌسمبر

 31دٌسمبر

1111

1111

1111

 1اكتوبر  1 /يناير

62,496,731

3628652948

54,454,280

45,142,915

مخصص رسوم امتياز

20,937,258

1729592454

85,032,887

54,543,721

للربع /للسنة الحالية
نقص (زيادة) المخصص في الربع  /السنة
السابقة

20,937,258

1729592454

83,810,743

54,364,970

-

-

1,222,144

178,751

المدفوع خالل الربع  /السنة للدولة

-

()3712122

)(56,053,178

)(45,232,356

 31ديسمبر

83,433,989

5424542281

83,433,989

54,454,280

بنا ًء على نظام التعدٌن السعودي الجدٌد الصادر بموجب المرسوم الملكً رقم /47م بتارٌخ  21شعبان 1425هـ
(الموافق  4أكتوبر ٌ ،)2114توجب على المجموعة دفع رسوم امتٌاز لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة تعادل
 ٪25من صافً الربح السنوي ،كما ٌعرف أو ما ٌعادل ضرٌبة الدخل الفعلٌة المفترضة بناءا على صافً الربح
السنوي ،أٌهما أقل .سوف ٌتم خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ ونتٌجة لذلك ،فإن اإلٌرادات من مناجم
الذهب ومنجم الكاولٌن تخضع لرسوم االمتٌاز.

ٌتكون مخصص رسوم االمتٌاز الدائنة مما ٌلً:
لفترة الربع المنتهً فً
 31دٌسمبر
 31دٌسمبر
1111
1111
1728112352
20,422,429

مناجم الذهب
بوكسايت منخفض الدرجة وكاولين
514,829
ومغنزايت
 31ديسمبر

20,937,258

السنة المنتهٌة فً
 31دٌسمبر
 31دٌسمبر
1111
1111
53,849,796
82,676,088

1482112

1,134,655

515,174

1729592454

83,810,743

54,364,970
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

ٌتم احتساب مخصص رسوم االمتٌاز لمناجم الذهب كما ٌلً:
السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر
1111

1111
صافً الربح للسنة من المناجم العاملة قبل رسوم االمتٌاز

484,575,401

281,127,318

 ٪25من صافً الربح للسنة ،كما ٌُع ّرف

121,143,850

70,281,830

ضرٌبة الدخل المقدّرة على صافً الربح للسنة الخاضع للضرٌبة

102,333,575

64,357,162

المخصص بنا ًء على طرٌقتً االحتساب السابقتٌن ،أٌهما أقل

102,333,575

64,357,162

مخصص الزكاة (إٌضاح )2-19

)(19,657,487

)(10,507,366

صافً مخصص رسوم االمتٌاز للسنة

82,676,088

53,849,796

 -11مخصص ردم وإغالق المناجم وإعادة التسوٌة
1111

1111
مناجم الذهب

90,384,799

90,923,831

مناجم البوكساٌت المنخفض التركٌز و الكاولٌن

500,000

-

المجموع

91,005,699

90,923,831

تتلخص الحركة فً مخصص ردم وإغالق المناجم وإعادة التسوٌة لكل منجم باإلضافة إلى فترة بدء اإلنتاج
التجاري والتارٌخ المتوقع لإلغالق فٌما ٌلً:
 1 -11مناجم الذهب

منجم *
إٌضاح

2797239149

ٌ 1ناٌر 2111
(عكس)/مخصص للسنة

منجم المهد

15

-

منجم الحجّ ار

1591959759
()398149936
-

الصخٌبرات

2194679221
-

استخدام

()395259813

 31دٌسمبر 2111

2491979336

1193819823

استخدام

)(440,425

)(98,607

 31دٌسمبر 1111

23,756,911

11,282,216

20,467,221

2194679221
-

منجم بلغة

منجم اآلمار

1392499341 1496589112
791139315
-

()329296
-

1392179144 2196619417
-

-

13,217,044 21,661,407

تارٌخ بدء اإلنتاج التجاري

1988

2111

* 1991

2111

2118

التارٌخ المتوقع لإلغالق

2116

2113

2115

2117

2118

*

اجمالً

9192939571
391569173
()395259813
9199239831
()5392132
90,384,799

توقف منجم الصخٌبرات عن أنشطة التعدٌن وتقتصر العملٌات الحالٌة على معالجة الخام المحوّ ل من منجم
بلغة.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)

 1-11مناجم البوكساٌت منخفض التركٌز و
الكاولٌن

إٌضاح
منجم الزبٌرة
-

 31دٌسمبر 2111
مخصص السنة

14

منجم الضرغط
-

المجموع
-

300,000

200,000

500,000

 31دٌسمبر 1111

300,000

200,000

500,000

تارٌخ بدء اإلنتاج التجاري

2118

2111

التارٌخ المتوقع لإلغالق

2126

2128

ٌمثل مخصص إغالق وردم المنجم وإعادة التسوٌة كامل تكالٌف اإلغالق والردم وإعادة التسوٌة المقدرة فً
المستقبل لمختلف موجودات المناجم العاملة ،إعتماداً على المعلومات المتوفرة حالٌا ً بما فٌها خطط اإلغالق
واألنظمة ذات العالقة .ربما تكون التغٌرات المستقبلٌة ،إن حدثت ،سواءاً فً األنظمة أو تقدٌرات التكلفة
جوهرٌة وسٌتم إثباتها عند تحدٌدهاٌ .تعلق مخصص إغالق وردم المنجم وإعادة التسوٌة ألنشطة المجموعة فً
مجال التعدٌن عن الذهب و البوكساٌت منخفض التركٌز والكاولٌن فقط وال ٌشمل شركة معادن للفوسفات
ومشروع األلومنٌوم حٌث ال ٌزاالن فً مرحلة التطوٌر حالٌا ً.
 -11مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
فترة الربع المنتهً فً
 31دٌسمبر
1111
1111

للسنة المنتهٌة فً
 31دٌسمبر
1111
1111

الرصٌد كما فً  1أكتوبرٌ 1 /ناٌر

124,611,071

11226322927

104,607,572

8429872823

مخصص خالل الربع /السنة

6,223,039

726822258

35,231,278

2724132351

المدفوع خالل الربع /السنة

)(1,023,048

()527172613

)(10,027,788

()727932611

 31ديسمبر

129,811,062

11426172572

129,811,062

11426172572
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -13قروض طوٌلة األجل
أ) تسهٌالت معتمدة
وقعت شركة معادن للفوسفات وشركة معادن لاللومنٌوم وشركة معادن للدرفلة إتفاقٌة تموٌل موحدة الشروط
("اإلتفاقٌة") مع صندوق االستثمارات العامة وتحالف من المإسسات المالٌة كما ٌلً:

صندوق االستثمارات العامة

شركة معادن

شركة معادن

شركة معادن

شركة معادن

للفوسفات

لأللومنٌوم

للدرفلة

للذهب

تسهٌالت ممنوحه فً

تسهٌالت ممنوحه فً

تسهٌالت ممنوحه فً

تسهٌالت ممنوحه فً

ٌ 12ونٌو 1110

 11نوفمبر 1111

 31نوفمبر 1111

 31نوفمبر 1111

4211121112251

4287521112111

3217827512111

3,750,000,000

المجموع

15,703,751,250

المصارف االسالمٌة والتجارٌة
للشراء

4226928922511

4244725112111

1214121112111

2,690,700,000

12,449,092,500

تسهٌل تجاري

1249125622511

91121112111

-

258,750,000

2,650,312,500

تسهٌالت الراجحً

2234327512111

-

-

-

2,343,750,000

بنك كورٌا للتصدٌر واإلستٌراد

1251121112111

-

-

-

1,500,000,000

شركة تؤمٌن الصادرات الكورٌة

75121112111

-

-

-

750,000,000

وكالة

-

78725112111

-

768,750,000

1,556,250,000

11235522152111

6213521112111

1214121112111

3,718,200,000

21,249,405,000

-

-

600,000,000

1,200,000,000

11211121112111

4211927512111

8,068,200,000

38,153,156,250

صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي 61121112111
مجموع التسهٌالت الممنوحة

14295522162251

تسهٌالت شركة معادن للفوسفات
تنص اتفاقٌة التسهٌالت على شروط معٌنة ٌجب االلتزام بها لكً تقوم المإسسات المالٌة بمنح قروض طوٌلة
األجل تبلغ  15ملٌار لاير سعودي والذي سوف ٌستخدم ألعمال اإلنشاء وتشغٌل شركة معادن للفوسفات.
تتضمن الشروط الحد من إمكانٌة شركة معادن للفوسفات من الحصول على تسهٌالت إضافٌة إال إذا تم الموافقة
علٌها بموجب االتفاقٌة .وتتضمن الش روط األخرى على المحافظة على نسب مالٌة معٌنة ،حد أعلى للمصارٌف
الرأسمالٌة وحدود على مبالغ توزٌعات األرباح على المساهمٌن.
ٌعمل كل من البنك السعودي الفرنسً وبنك مٌزوهو لٌمتد كوكالء لتسهٌل الشراء والتسهٌالت التجارٌة ،على
التوالً.
تسهٌالت شركة معادن لاللومنٌوم
تنص اتفاقٌة التسهٌالت على شروط معٌنة ٌجب االلتزام بها لكً تقوم المإسسات المالٌة بمنح قروض طوٌلة
األجل تبلغ  11ملٌار لاير سعودي والذي سوف ٌستخدم ألعمال اإلنشاء وتشغٌل شركة معادن لأللمونٌوم.
تتضمن الشروط الحد من إمكانٌة شركة معادن لاللومنٌوم من الحصول على تسهٌالت إضافٌة إال إذا تم الموافقة
علٌها بموجب االتفاقٌة .وتتضمن الشروط األخرى على المحافظة على نسب مالٌة معٌنة ،حد أعلى للمصارٌف
الرأسمالٌة وحدود على مبالغ توزٌعات األرباح على المساهمٌن.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
ٌعمل بنك الرٌاض والبنك السعودي الهولندي وبنك ستاندرد شارتد وآي هبً سً كورب والبنك األهلً التجاري
والبنك السعودي الفرنسً ومجموعة سامبا المالٌة والبنك العربً الوطنً وبنك الجزٌرة كوكالء لتسهٌل الشراء
و ٌعمل مصرفً الراجحً واإلنماء كوكالء لتسهٌل وكالة ،على التوالً.
تسهٌالت شركة معادن للدرفلة
وافق تحالف ٌضم تحالف من المإسسات المالٌة وصندوق االستثمارات العامة ،عند توفر شروط محدودة ،على
توفٌر تسهٌالت بقٌمة  4.1ملٌار لاير سعودي لشركة معادن للدرفلة .لم ٌتم استخدام أٌة مبالغ من التسهٌالت كما
فً  31دٌسمبر .2111
تسهٌالت شركة معادن للبوكساٌت واأللمونٌا
وافق تحالف ٌضم تحالف من المإسسات المالٌة وصندوق االستثمارات العامة ،عند توفر شروط محدودة ،على
توفٌر تسهٌالت بقٌمة  8ملٌار لاير سعودي لشركة معادن للبوكساٌت واأللمونٌا .لم ٌتم استخدام أٌة مبالغ من
التسهٌالت كما فً  31دٌسمبر .2111

ب) تسهٌالت مستخدمة بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط االخرى:
تسهٌالت شركة معادن للفوسفات
 31دٌسمبر
1111

1111
صندوق االستثمارات العامة
تحمٌل رسوم ترتٌب متعلقة بتسهٌل القرض
بتارٌخ ٌ 14ولٌو 2118

20,000,000

20,000,000

تم السحب األول بتارٌخ  18نوفمبر 2118

800,000,256

800,000,256

تم السحب الثانً بتارٌخ ٌ 15ناٌر 2119

870,000,000

870,000,000

تم السحب الثالث بتارٌخ  31إبرٌل 2119

543,483,656

543,483,656

تم السحب الرابع بتارٌخ  8مارس 2111

928,188,694

928,188,694

تم السحب الخامس بتارٌخ  29دٌسمبر 2111

475,761,503

475,761,503

تم السحب األخٌر بتارٌخ ٌ 26ولٌو 2111

362,567,141

-

المجموع (إٌضاح  - 35ب)

4,000,001,250

3263724342119

تتراوح نسبة العمولة على أصل هذا القرض من المبالغ
المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على اساس
معدل(الٌبور زائداً هامش  )٪195سنوٌا ً وسوف ٌستحق
سداد أصل مبلغ القرض على أقساط نصف سنوٌة
متساوٌة ٌبلغ كل منها  16624ملٌون لاير سعودي بدءاً
من ٌ 31ونٌو  2112حتى سداد القسط األخٌر البالغ
 17228ملٌون لاير سعودي كما فً  31دٌسمبر .2123
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 31دٌسمبر
1111

1111
المصارف االسالمٌة والتجارٌة
تسهٌل شراء

5,119,091,211

3287824812195

تسهٌل تجاري

1,111,211,211

1211422192474

تسهٌل مصرف الراجحً

1,353,621,111

2233821942785

بنك كورٌا للتصدٌر واالستٌراد

1,211,111,111

1235828682876

شركة تؤمٌن الصادرات الكورٌة

621,111,111

75121112111

9,901,112,111

9233926532231

المجموع
تتراوح نسبة العمولة على أصل هذا القرض من المبالغ
المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل
(الٌبور زائداً هامش ٌتراوح من ٪1.5إلى )٪1015
سنوٌا ً .سوف ٌبدأ سداد التسهٌالت ابتدا ًء من ٌ 31ونٌو
 ،2112سوف ٌتم سداد التسهٌالت المذكورة أعاله على
أساس أقساط نصف سنوٌة والقسط األخٌر مستحق الدفع
بتارٌخ  31دٌسمبر.2123
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
تم السحب األول بتارٌخ  26إبرٌل 2111

311,111,111

31121112111

تم السحب الثانً بتارٌخ  11دٌسمبر 2111

151,111,111

24121112111

تم السحب الثالث بتارٌخ  26سبتمبر 2111

31,111,111

-

المجموع

261,111,111

54121112111

بلغت تكالٌف متابعة المشروع المدفوعة خالل فترة
السحب  623ملٌون لاير سعودي ٌ ،بدأ سداد هذا التسهٌل
فً  26فبراٌر  2113على أقساط نصف سنوٌة وسٌتم
سداد القسط األخٌر فً ٌ 19ونٌو .2119
إجمالً قروض شركة معادن للفوسفات

15,221,111,121

13251721872339

تسهٌالت شركة معادن لاللومنٌوم
 31دٌسمبر
1111
صندوق االستثمارات العامة

2,248,712,948

1111
-

بلغت نسبة العمولة على اصل هذا القرض من المبالغ
المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل
(الٌبور زائداً هامش  )٪195سنوٌا ً وسوف ٌتم سداد
أصل مبلغ القرض على  24قسط نصف سنوي ابتداً من
 31دٌسمبر  2114تتضمن سداد مبالغ تبدأ من 9929
ملٌون لاير سعودي وتزٌد على مدى عمر القرض
لتصبح  12218ملٌون لاير سعودي كقسط نهائً فً 31
ٌونٌو ( 2126إٌضاح  - 34ب).
 31دٌسمبر
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
1111

1111
المصارف االسالمٌة والتجارٌة
شراء الدوالر االمرٌكً

411,223,842

-

شراء اللاير السعودي

1,595,819,276

-

تسهٌل تجاري

406,147,010

-

تسهٌل وكالة

365,752,212

-

2,778,942,340

-

المجموع
تتراوح نسبة العمولة على أصل مبلغ القرض من المبالغ
المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل
(الٌبور زائداً هامش  )٪2215سنوٌا ً.
سوف ٌبدأ سداد التسهٌالت ابتدا ًء من  31دٌسمبر
 .2114سوف ٌتم سداد التسهٌالت المذكورة أعاله
ابتداءا من  125.8ملٌون لاير سعودي تزٌد على مدى
عمر القرض حتى ٌصل القسط النهائً  12534ملٌون
لاير سعودي كما فً ٌ 31ونٌو .2126
اجمالً قروض شركة معادن لأللمونٌوم

5,027,655,288

-

إجمالً القروض

19,577,861,538

13251721872339

ٌخصم :الجزء المتداول من القروض طوٌلة األجل

762,383,304

-

الجزء طوٌل األجل

18,815,478,234

13251721872339

ج) توارٌخ اإلستحقاق للقروض طوٌلة األجل:
 31دٌسمبر

1111

د)

1111

2112

762,383,304

704,690,377

2113

864,409,329

804,007,602

2114

1,185,890,354

894,957,860

2115

1,499,621,379

978,016,987

بعد ذلك

15,265,557,172

10,135,414,513

المجموع

19,577,861,538

13251721872339

عمالت التسهٌالت:
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
إن كل التسهٌالت المتعاقد علٌها من قبل الشركة هً باألساس بالدوالر األمرٌكً وتتمثل األرصدة
المسحوبة بالدوالر األمرٌكً مما ٌلً:
 31دٌسمبر

صندوق االستثمارات العامة

1111

1111

(دوالر أمرٌكً)

(دوالر أمرٌكً)

1,666,323,786

96929822429

المصارف االسالمٌة والتجارٌة
تسهٌل شراء

1,564,189,807

1213422612358

مصرف الراجحً

625,000,000

62324912943

بنك كورٌا للتصدٌر واإلستٌراد

400,000,000

36223652134

شركة تؤمٌن الصادرات الكورٌة

200,000,000

21121112111

تسهٌل تجاري

406,055,869

27124552861

شراء دوالر امرٌكً

109,659,691

-

تسهٌل وكالة
صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

97,533,923
152,000,000

14421112111

المجموع

5,220,763,076

3261425562624

هـ)

الضمانات:
تم رهن الموجودات التالٌة كضمان للقروض طوٌلة االجل أعاله بموجب اتفاقٌات التموٌل الموحدة
الشروط المعنٌة :
 31دٌسمبر

1111

1111

ممتلكات و مصنع ومعدات (إٌضاح رقم )14

1,391,515,215

3,764,318

نفقات ما قبل التشغٌل و نفقات مإجلة (إٌضاح رقم )15

531,160,291

16927542278

أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ (إٌضاح رقم )16

11,211,151,353

19,557,241,626

المجموع

10031906590590

19273127612222

 -15رأس المال
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
رأس المال المصرح به والمصدَّر والمدفوع بالكامل
 31دٌسمبر

1111
 92521112111سهم عادي بقٌمة اسمٌة  11لاير سعودي للسهم الواحد

1111
9225121112111

9,121,111,111

 -12عالوة إصدار
 31دٌسمبر

1111
رصٌد عالوة إصدار

1111
5225121112111

2,121,111,111

 -11تحوٌالت صافً أرباح
 31دٌسمبر

1111

1111
رصٌد إفتتاحً

242,996,397

242,996,397

تحوٌل  % 11من صافً ربح السنة

51,331,501

-

رصٌد ختامً

105,316,066

242,996,397

بموجب أحكام نظام الشركات فً المملكة العربٌة السعودٌة ،قامت الشركة بتجنٌب  ٪11من صافً الربح
السنوي وتحوله إلى احتٌاطً نظامً إلى أن ٌعادل هذا االحتٌاطً  ٪51من رأس المال .إن هذا االحتٌاطً غٌر
متاح حالٌا ً للتوزٌع كؤرباح.

 -16حقوق غٌر مسٌطرة
فترة الربع المنتهً فى

 31دٌسمبر
1111

 31دٌسمبر
1111

السنة المنتهٌة فً

 31دٌسمبر
1111

 31دٌسمبر
1111

الرصٌد كما فً  1أكتوبرٌ 1 /ناٌر

2,599,777,001

1285323932414

2,134,410,194

1,782,303,285

الزيادة في الحقوق غير المسيطرة (إيضاح )2

170,993,940

28325142511

637,901,691

357,298,500

()224872721

129,113,606

)(5,191,591

2213424112194

2,901,425,491

2,134,410,194

الحصة فً صافً ربح (خسارة) الربع /للسنة 130,654,550

 31ديسمبر

2,901,425,491

 -10المبٌعات
فترة الربع المنتهً فً  31دٌسمبر
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السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
1111

1111

1111

1111

ٌقطاع الذهب
إٌرادات الذهب

254,172,763

179,126,888

865,751,039

642,068,377

إٌرادات الزنك

12,679,939

10,274,661

35,102,861

34,312,970

266,852,702

189,401,549

900,853,900

676,381,347

ٌقطاع الفوسفات
اٌرادات األمونٌا (إٌضاح )1-34

540,687,740

-

540,687,740

-

قطاع المعادن الصناعٌة
ٌرادات البوكساٌت منخفض الدرجة

22,798,816

6,901,626

63,743,696

30,131,427

اٌرادات الكاولٌن

984,372

-

1,798,578

-

ٌرادات المغنزاٌت

4,980,909

-

4,980,909

-

28,764,097

6,901,626

70,523,183

30,131,427

ٌقطاع البنى التحتٌة
إٌرادات البنى التحتٌة

2,323,129

-

2,323,129

-

المجموع

838,627,668

196,303,175

1,514,387,952

706,512,774

تحلٌل مبٌعات الذهب
قٌمة الذهب المباع

254,172,763

17921262888

865,751,039

642,068,377

كمٌة الذهب المباع – باألونصة

40,412

352178

147,205

140,028

متوسططططط السططططعر المحقططططق – باألونصططططة بالططططدوالر
1,677
األمرٌكً

12358

1,568

1,223

6,290

52192

5,881

42585

باللاير السعودي – معادل -

 -19تكلفة المبٌعات
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
فترة الربع المنتهً فً  31دٌسمبر
1111

1111

السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر
1111

1111

تكلفة الموظفٌن

51,111,151

25,223,592

111,135,510

95,628,545

عقود الخدمات

35,105,555

12,257,973

16,521,115

48,461,887

صٌانة وإصالحات

0,051,013

4,314,751

12,119,519

21,352,866

مواد مستهلكة

15,055,902

23,622,501

03,351,219

82,778,560

مصارٌف غٌر مباشرة

11,111,663

3,034,929

31,150,096

17,722,568

مخصص( /عكس) مخزون راكد

()1,120,112

8,447,524

()5,153,996

8,447,524

بٌع منتجات مصاحبة

()2,669,131

)(16,673,152

()21,235,063

)(36,180,302

مجموع تكالٌف التشغٌل النقدٌة

113,111,525

60,228,118

166,011,626

238,211,648

استهالكات (إٌضاح )14

115,190,912

15,012,847

116,102,129

73,779,722

إطفاءات (إٌضاح )15

1,956,691

4,587,732

12,121,131

16,134,349

مجموع التكالٌف التشغٌلٌة

159,023,162

79,828,697

511,125,151

328,125,719

(الزٌادة) االنخفاض فً مخزون المعادن

()3,191,915

5,399,796

11,116,616

)(6,951,174

المجموع

151,611,111

8522282493

501,601,913

321,174,545

 -31المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة
فترة الربع المنتهً فً  31دٌسمبر

1111

1111

السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر

1111

1111

الرواتب ومزاٌا متعلقة بالموظفٌن

36,921,475

36,120,625

166,981,090

148,730,043

عقود الخدمات

10,358,142

8,205,609

27,937,061

33,120,717

مصارٌف غٌر مباشرة وأخرى

9,371,629

4,392,987

19,901,452

14,756,721

مواد مستهلكة

2,183,872

3,401,975

6,302,892

5,445,589

مكافؤة وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

715,816

1,356,023

2,375,194

3,269,368

قطع غٌار

286,773

94,633

491,182

249,149

استهالكات (إٌضاح )14

1,866,956

1,053,022

6,965,046

4,070,408

إطفاءات (إٌضاح )15

2,438,889

1,469,564

4,501,409

4,514,218

المجموع

64,143,552

56,094,438

235,455,326

214,156,213

تمثل مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة المبالغ المستحقة المسجلة بناءاً على تقدٌرات اإلدارة وسٌتم اعتمادها بعد موافقة
مساهمً الشركة فً الجمعٌة العمومٌة.

 -31مصارٌف استكشاف
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
فترة الربع المنتهً فً  31دٌسمبر

1111

1111

السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر

1111

1111

الرواتب ومزاٌا متعلقة بالموظفٌن

6,511,981

8,866,779

41,024,132

28,737,841

عقود الخدمات

30,795,078

13,465,969

65,770,782

41,265,059

مصارٌف غٌر مباشرة وأخرى

207,064

1,071,010

3,348,751

4,086,994

مواد مستهلكة

280,663

956,186

3,053,086

3,217,666

قطع غٌار

1,671,231

160,019

2,860,167

848,529

المجموع

39,466,017

24,519,963

116,056,918

78,156,089

 -31عوائد استثمارات قصٌرة األجل
فترة الربع المنتهً فً  31دٌسمبر

1111
الدخل المستلم والمستحق من اإلستثمارات
قصٌرة األجل

14,069,581

السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر

1111
39,113,260

1111
75,155,805

1111
168,259,012

 -33ربحٌة السهم العادي
فترة الربع المنتهً فً  31دٌسمبر

1111

السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر

1111

1111

1111

صافً الربح( /الخسارة) العائدة لمساهمً الشركة
األم

169,119,291

)(60,851,534

513,315,015

)(9,187,814

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المصدرة
خالل الربع /السنة

925,000,000

925,000,000

925,000,000

925,000,000

ربحٌة(خسارة) السهم األساسٌة والمخففة من
العملٌات المستمرة

()1217

1,31

1,52

()1211

ٌتم احتساب ربحٌة السهم العادي األساسٌة بقسمة صافً الربح (/الخسارة) العائدة لمساهمً الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادٌة المصدرة خالل الربع /السنة.

 -35معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
تتلخص العملٌات التً تمت خالل الفترة /السنة قٌد الفحص فً سٌاق األعمال االعتٌادٌة بما ٌلً:
1111

1111
 1-35مبٌعات من خالل سابك خالل السنة
منذ اإلعالن عن بداٌة اإلنتاج التجاري فً  1أكتوبر  2111والتً تم اإلفصاح
540,687,740
عنها فً قائمة الدخل كجزء من المبٌعات (إٌضاح )28

-

قبل تارٌخ بداٌة اإلعالن عن األنتاج التجاري فً  1أكتوبر  2111تم تسجٌل
إٌرادات مرحلة ما قبل اإلنتاج التجاري .بالصافً بعد خصم تكلفة اإلنتاج البالغة
1,227,916,669
 76726732791لاير سعودي مقابل أعمال تحت التنفٌذ (إٌضاح .)16

-

1,768,604,409

-

المجموع

 1-35أرصدة مع أطراف ذات عالقة
مستحق لشرٌك
مدفوعات مقدمة من الكوا (اٌضاح )17

821,488,065

-

المبالغ المطلوبة من( /إلى) أطراف ذوي عالقة ناشئة عن معامالت مع اطراف
ذوي عالقة كما ٌلً:
قروض طوٌلة األجل من مساهم له نسبة ملكٌة  % 21فً شركة معادن
قروض طوٌلة األجل من صندوق االستثمارات العامة
قروض تموٌل لشركة معادن للفوسفات (إٌضاح  -23ب)

4,000,001,250

3,637,434,109

قروض تموٌل لشركة معادن لأللمونٌوم (إٌضاح  -23ب)

2,248,712,948

-

6,248,714,198

3263724342119

المطلوب من أطراف ذوي عالقة
مطلوبات من شركة سابك (إٌضاح )9

280,596,018

-

مطلوبات من شركة سامابكو(إٌضاح )9

47,593,280

-

مطلوبات من الدولة (إٌضاح )12

-

6121452987

 -32إتفاقٌات اٌجار تشغٌلٌة
السنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر

1111
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1111

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

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
دفعات إٌجارات تشغٌلٌة قٌّدت كمصارٌف خالل الربع /السنة

15,016,083

722852111

تمثل دفعات اإلٌجارات التشغٌلٌة بشكل أساسً اإلٌجارات المستحقة على المجموعة المتعلقة بمواقع المناجم
المستؤجرةٌ .تم التفاوض على عقود إٌجار بمتوسط  15إلى  31سنة.
 -31تعهدات والتزامات محتملة
 31دٌسمبر

1111

1111

مصارٌف رأسمالٌة:
-

تم التعاقد علٌها

14,832,815,579

11224625182913

الضمانات:
خطابً ضمان لصالح أرامكو السعودٌة لغرض اإلمداد المستقبلً
للدٌزل والغاز

171,000,000

17129622111

خطابات ضمان لصالح مشروع األلمونٌوم

1,312,975,908

1,312,975,908

1,483,975,908

1,483,937,908

1,726,046,285

509,419,932

اعتمادات مستندٌة:
لتطوٌر مشروع األلومنٌوم

تحتفظ شركة معادن لأللومنٌوم باعتماد مستندي من شركة الكوا لتطوٌر مشروع األلومنٌوم مقابل لحصتها فً
شركة معادن لأللومنٌوم البالغة  %2591من مجموع اإلعتمادات المستندٌة المقدمة للدولة من قبل شركة معادن
لأللومنٌوم.
 -36إدارة المخاطر المالٌة
تتعرض أنشطة المجموعة إلى مخاطر مالٌة مختلفة تتضمن :مخاطر السوق (وتشمل مخاطر العملة ،مخاطر
القٌمة العادلة ،ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر سعر السلعة) ،ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السٌولةٌ .ركز
برنامج إدارة المخاطر العامة للمجموعة على عدم إمكانٌة التنبإ بؤوضاع األسواق المالٌة وٌسعى إلى التقلٌل من
التؤثٌرات العكسٌة المحتملة على األداء المالً للمجموعة.
مخاطر العمالت
1-36
هً مخاطر التغٌ ر فً قٌمة األدوات المالٌة بسبب التغٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة .إن معامالت
المجموعة األساسٌة هً باللاير السعودي والٌورو والدوالر األمرٌكً .تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف
العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت لٌست جوهرٌة.

مخاطر القٌمة العادلة
1-36
هً القٌمة التً ٌتم بها تبادل أصل أو تسوٌة التزام بٌن أطراف ذوي دراٌة ولدٌهم الرغبة فً ذلك وتتم بنفس
شروط التعامل مع األطراف المستقلة .حٌث أنه ٌتم تجمٌع األدوات المالٌة للمجموعة على أساس التكلفة
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
التارٌخٌة ،قد تنتج فروقات بٌن القٌمة الدفترٌة وتقدٌرات القٌمة العادلة .تعتقد االدارة أن القٌمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المالٌة للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن قٌمتها الدفترٌة.
 3-36مخاطر أسعار العموالت
هً التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتؤثٌر التغٌرات فً أسعار العموالت فً السوق على المركز المالً
للمجموعة وتدفقاتها النقدٌة .إن مخاطر سعر العمولة على المجموعة تنتج بشكل رئٌسً من االستثمارات قصٌرة
األجل والقروض طوٌلة األجل ،والتً لها أسعار عمولة عائمة والتً ٌتم مراجعتها بشكل دوري .تراقب
المجموعة تقلبات أسعار العموالت.
استنادا إلى صافً الرصٌد القائم فً  31دٌسمبر  .2111التؤثٌر على األرباح الصافٌة لتغٌر  ٪ 1فً نسبة
العمولة لالٌبور باالدوالر األمرٌكً ستكون  84ملٌون لاير سعودي( 18 :2111ملٌون لاير سعودي) .هذه
االرصدة لن تبقى ثابتة طوال عام  .2112ولكن ٌنبغً أن تستخدم هذه األرقام .أٌضا نرى أن القروض طوٌلة
األجل تستخدم لتموٌل الموجودات .التغٌر فً أسعار العموالت سٌتم رسملته كجزء تكلفة الحصول على
الموجودات.
 5-36مخاطر أسعار السلع
ٌتم تسعٌر الذهب بؤسعار السوق النشطة حٌث تتؤثر بالتغٌرات الٌومٌة لكمٌات العرض والطلب .إن سٌاسة
المجموعة المعتادة هً بٌع منتجاتها بؤسعار السوق السائدة .ال تعتقد المجموعة ،بشكل عام ،بؤن عقود التحوط
ألسعار السلع تعود بالنفع على المساهمٌن على المدى البعٌد.
 2-36مخاطر االئتمان
هً مخاطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بااللتزامات المالٌة مما ٌإدي الى تكبد الطرف االخر لخسارة
مالٌة .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فً خالل نشاطاتها التشغٌلٌة (خصوصا ً بما ٌتعلق بالذمم المدٌنة
التجارٌة .إال أنه ٌتم تحصٌل النقد فً وقت تسلٌم المبٌعات ومن خالل أنشطتها التموٌلٌة التً تمثل بشكل رئٌسً
من الودائع ألجل لدى البنوك والمإسسات المالٌة .توضع حدود االئتمان لكل العمالء اعتماداً على تصنٌف
ائتمانً داخلً .تراقب الذمم المدٌنة التجارٌة القائمة بصورة منتظمة وأي تحفظ ائتمانً ٌرفع لإلدارة العلٌاٌ .تم
إٌداع النقد واالستثمارات قصٌرة األجل بصورة عامة مع بنوك تجارٌة ذات تصنٌف إئتمانً مرتفع.
تتعامل المجموعة حالٌا ً مع عمٌلٌن رئٌسٌٌن بلغت المبٌعات لهم  856ملٌون لاير سعودي تقرٌبا ً والتً تمثل
نسبة  ٪57من مبٌعات المجموعة للسنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  31( 2111دٌسمبر  636 :2111ملٌون لاير
سعودي تمثل نسبة  %91مع عمٌلٌن رئٌسٌن للمجموعة) .تظهر الذمم المدٌنة التجارٌة بعد خصم مخصص
الدٌون المشكوك فً تحصٌلها ،إن لزم األمر.
 1-36مخاطر السٌولة
هً مخاطر عدم قدرة المجموعة على تؤمٌن السٌولة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالٌة .قد تنتج مخاطر
السٌولة عن عدم المقدرة على بٌع أحد الموجودات المالٌة بسرعة وبقٌمة تقارب قٌمته العادلة .تدار مخاطر
السٌولة عن طرٌق التؤكد بشكل دوري من توفر سٌولة كافٌة لمقابلة أٌة التزامات مستقبلٌة.

 -30األحداث الالحقة لتارٌخ قائمة المركز المالً
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
لم تنشؤ أي أحداث الحقة بعد  31دٌسمبر  2111وقبل تارٌخ توقٌع تقرٌر الفحص لها تؤثٌر جوهري على القوائم
المالٌة األولٌة الموحدة كما فً  31دٌسمبر .2111
 -39األرقام المقارنة
تم إعادة تصنٌف بعض مبالغ الفترة /السنة السابقة ،عند الضرورة ،لكً تتماشى مع عرض الفترة/السنة الحالٌة.
لم ٌكن إلعادة التصنٌف المذكورة تؤثٌـر سوا ًء على صافً الثروة أو صافً الربح للفترة /السنة الحالٌة او
السابقة.
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شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن)
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة الموحدة

للفترة الربع سنوٌة وللسنة المنتهٌتٌن فً  31دٌسمبر ( 1111غٌر مراجعة)
(جمٌع المبالغ باللاير السعودي ما لم ٌذكر خالف ذلك)
 -51معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشروع المشترك:
الشركة التابعة

طبٌعة النشاط

رأس المال المصدر

نسبة الملكٌة الفعلٌة

تكلفة إستثمار الشركة االم

للمجموعة
1111

1111

%

%

1111

1111

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

استخراج الذهب

شركة معادن للفوسفات
شركة المعادن الصناعٌة

إستخراج الفوسفات و إنتاج االسمدة 6221824812111
الكاولٌن ،البوكساٌت منخفض
التركٌز ،و استخراج المغنزاٌت
5112111

111

شركة معادن للبنٌة التحتٌة

إدارة و تطوٌر مشارٌع البنى التحتٌة 5112111

111

111

شركة معادن لأللومنٌوم

سبائك و صفائح و قضبان األلومنٌوم 2268828162111

7429

7429

1,113,913,105

شركة معادن للدرفلة

رقائق األلومنيوم واألغطية

47221252111

7429

7429

323,111,112

35326212625

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا

استخراج البوكسايت و تصفيته

51121112111

7429

-

301,991,111

-

6,391,561,019

5249229312511

31121112111

111

111

311,111,111

31121112111

71

71

5,352,931,111

4234529362111

111

211,111

5112111

211,111

5112111
49223732875

مشروع مشترك:

شركة معادن والصحراء للبتروكٌماوٌات

إنتاج الصودا الكاوٌة المركزة
والكلورٌن وثانً كلورٌد اإلثٌلٌن

91121112111

جمٌع الشركات التابعة و المشروع المشترك الموضحة اعاله تؤسست فً المملكة العربٌة السعودٌة.

52

51

-

521,111,111

-

6,051,561,019

594,29,319500

