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 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 

 انًىحذة  انقىائى انًانيت

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 

 انصفحت انًحخىياث

 2 بُاَاث االتصالاإلدارة و

 3 يجهص اإلدارة تيطؤونُ تقرَر

 4 انًطتقهٍُ يراجعٍ انحطاباثانصادر عٍ  انًراجعتتقرَر 

 5 انًىحذة  قائًت انًركس انًانٍ

 6 انًىحذة  قائًت انذخم

 8-7 انًىحذة  قائًت انتذفقاث انُقذَت

 9 اث فٍ حقىق انًهكُت انًىحذة قائًت انتغُر

 73-11 انًىحذة  انقىائى انًانُتإَضاحاث حىل 
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 شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة )معادن(

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 بٌانات االتصالودارة اإل

 6116 دٌسمبر 31كما فً 

 

  1414110131 رقم السجل التجاري

 بدالعزٌز الفالحخالد بن عمعالً المهندس/ أعضاء مجلس اإلدارة

 معالً األستاذ/ سلٌمان بن عبدالرحمن القوٌز

 عبدهللا بن محمد العٌسىسعادة األستاذ/ 

  السٌدة/ لبنى بنت سلٌمان العلٌان

 / عبدهللا بن إبراهٌم السعدانالمهندس

 سعادة الدكتور/ زٌاد بن عبدالرحمن السدٌري

 سعادة المهندس/ عزام بن ٌاسر شلبً

 ن لوشاموالدكتور/ جاسعادة 

ٌِّن رئٌس مجلس اإلدارة )  (8411إبرٌل  82فً ُع

 

ٌِّن)  (8411إبرٌل  82فً  ُع

ٌِّن  (8411إبرٌل  82فً  ت)ُع

ٌِّن فً    (8411إبرٌل  82)ُع

 

ٌِّن فً   (8411إبرٌل  82)ُع

ٌِّن فً   (8411إبرٌل  82)ُع

  سعادة المهندس/خالد بن صالح المدٌفر 

 (8411إبرٌل  82رئٌس مجلس اإلدارة السابق  )استقال فً  انطُفعبذهللا بٍ ضُف /ضعادة انًهُذش 

 (8411إبرٌل  82فً  أُستبِدل) يحًذ بٍ عبذهللا انخراشٍ/ يعانٍ األضتار 

 (8411إبرٌل  82)أُستبِدل فً  ضهطاٌ بٍ جًال شاونٍ/ ضعادةاألضتار 

 (8411إبرٌل  82)أُستبِدل فً  سعادة األستاذ/ منصور بن صالح المٌمان 

 (8411إبرٌل  82)أُستبِدل فً  سعادة المهندس/ خالد بن حمد السنانً 

 (8411إبرٌل  82استقال فً ) سعادة المهندس/ عبدالعزٌز بن عبدهللا الصقٌر 

   

  133بناٌة رقم  العنوان الرسمً

  طرٌق أبو بكر الصدٌق/ جنوب 

  1مخرج  -الطرٌق الدائري الشمالً  

  11311 الرٌاض 

  لمملكة العربٌة السعودٌةا 

   

  12211ص. ب  العنوان البرٌدي

  11311الرٌاض  

  المملكة العربٌة السعودٌة 

   

البنك الذي تتعامل معه 

 الشركة

  البنك السعودي البرٌطانً )ساب(

  إرنست وٌونغ مراجعً الحسابات

  الثالثالدور  -برج الفٌصلٌة  

  طرٌق الملك فهد 

  8118ص.ب.  

  11011الرٌاض  

  المملكة العربٌة السعودٌة 

  

















 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
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 معلومات عامة -1

قرار مجلس الوزراء رقم بموجب تم تؤسٌس شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة "معادن" )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودٌة 
هـ 1011ذي القعدة  10بتارٌخ  11المرسوم الملكً رقم م/و (1331مارس  11هـ )الموافق 1011ذي القعدة  2بتارٌخ  113

 0لموافق هـ )ا1081ذي القعدة  14بتارٌخ  1414110131تجاري رقم ال بموجب السجل، ( 1331مارس  81)الموافق 
لاير سعودي، مقسم إلى  11912091289114مال الشركة المصرح به والمصدر (. ٌبلغ رأس8441فبراٌر 

 (. 83رٌاالت سعودٌة للسهم الواحد )إٌضاح  14ادي، بقٌمة اسمٌة قدرها سهم ع 1911290129811

بجمٌع مراحل صناعة التعدٌن  هعلقالمت مختلف المشارٌعالشركة وشركاتها التابعة )"المجموعة"( هً المساهمة فً  أهدافإن 
 ما ٌلً:  وال ٌشمل ذلك  ،مصاحبةال المعادن منتجاتو المعادن ومنتجات المعادنتنمٌة وتطوٌر وتحسٌن صناعة  بما فً ذلك

 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 

الجالمٌد ووالدوٌحً وق ــاجم مهد الذهب وبلغة واألمار والصخٌبرات والستمارس المجموعة أنشطة التعدٌن الرئٌسٌة فً من
عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكساٌت باإلضافة إلى البوكساٌت بالتعدٌن والغزالة والبعٌثة. تقوم المجموعة حالٌاً والزبٌرة 
 زاٌت.ٌوالكاولٌن والمغن التركٌزمنخفض 

بالتعاون مع شرٌكها فً المشروع الشركة  من قبل إعدادهاتم  ،دارة على خطة، وافق مجلس اإل8418ر فبراٌ 10 بتارٌخ
( لتوسٌع تشكٌلة المنتجات من مجمع األلومنٌوم والذي ال ٌزال فً مرحلة اإلنشاء 82)إٌضاح  كوربورٌشن المشترك ألكوا

 حالٌاً فً رأس الخٌر لتشمل:

  معالجة حرارٌاً المعالجة وغٌر الالسٌارات صفائح. 

 المبانً واإلنشاءات صفائح. 

 .صفائح التغلٌف 

 هٌكل المجموعة -6

 فً المملكة العربٌة السعودٌة: تؤسستجمٌعها ناه، شركات تابعة وشركات تحت سٌطرة مشتركة والمذكورة أد لدى الشركة

 نسبة الملكٌة الفعلٌة كما فً  
 دٌسمبر 31 دٌسمبر 31  

 الشركات التابعة
الكٌان 
  القانونً

6116 6115 

 :111 ٪100 شركة ذات مسإولٌة محدودة )أم جً بً ام( كة معادن للذهب ومعادن األساسشر

 :111 ٪100 شركة ذات مسإولٌة محدودة )ام اي سً(شركة معادن للبنٌة التحتٌة 

 :111 ٪100 شركة ذات مسإولٌة محدودة )اي ام سً(شركة المعادن الصناعٌة 

 :7409 ٪7464 ذات مسإولٌة محدودة شركة سً( أٌه)ام شركة معادن لأللومنٌوم 

 :7409 ٪7464 شركة ذات مسإولٌة محدودة )ام ار سً(شركة معادن للدرفلة 

 :7409 ٪7464 شركة ذات مسإولٌة محدودة سً( أٌه)ام بً شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا 

 :71 ٪70 شركة ذات مسإولٌة محدودة )ام بً سً( شركة معادن للفوسفات

 :61 ٪60 شركة ذات مسإولٌة محدودة )ام دبلٌو اس بً سً( دن وعد الشمال للفوسفاتشركة معا

 
 تحت سٌطرة مشتركة اتشرك

 :51 ٪50 شركة ذات مسإولٌة محدودة شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات )سامابكو(

 :51 ٪50 شركة ذات مسإولٌة محدودة شركة معادن بارٌك للنحاس )ام بً سً سً(

 السنة المالٌة للشركة األم.نهاٌة  تطابقتحت السٌطرة المشتركة  اتالتابعة والشرك الشركات لجمٌعة السنة المالٌة إن نهاٌ

 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
 (رنك خالف درا نى َي انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 هٌكل المجموعة )تتمة( – 6

 شركة معادن للذهب ومعادن األساس   6-1

 فً: الشركة أهداف، وتتمثل 1323أغسطس  3  تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ

 ستكشاف والتعدٌن عن الذهب والمعادن المرتبطة والموجودة ضمن المناطق المستؤجرة وذلك عن طرٌق الحفر إلا
 لتعدٌن والترشٌح والصهر والتنقٌةوا

 ألصلً أو المكّررإستخراج وتكرٌر وتصدٌر وبٌع مثل هذه المعادن فً شكلها ا 

 ٌعة وخطوط األنابٌب ومعامل التكرٌر ومحطات المعالجة انشاء وتشغٌل وصٌانة جمٌع المناجم والمبانً والطرق السر
 وأنظمة اإلتصاالت ومحطات الطاقة وغٌرها من المرافق الالزمة أو المالئمة ألغراض عقد اإلٌجار.

 ، أعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجاري فً منجم الدوٌحً.8411أبرٌل  1بتارٌخ 

 شركة معادن للبنٌة التحتٌة 6-6

 :الشركة فً أهدافوتتمثل  8442أغسطس  12لمملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ تؤسست الشركة فً ا

 إدارة مشروع البنٌة التحتٌة لتطوٌر وإنشاء وتشغٌل البنٌة التحتٌة 

  األخرى فً المملكة العربٌة السعودٌة. الصناعٌةالمواقع غٌرها من مواقع التعدٌن وخدمات لمنطقة رأس الخٌر وتقدٌم 

  الصناعٌةشركة المعادن  6-3

 :الشركة فً أهدافوتتمثل ، 8443مارس  11تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 المستؤجرة وذلك عن طرٌق الحفر والتعدٌن والترشٌح والصهر  طقااستغالل المعادن الصناعٌة الموجودة ضمن المن
 والتنقٌة

 مكّررة.اللٌة أو إستخراج وتكرٌر وتصدٌر وبٌع هذه المعادن بحالتها األص 

فً المنطقة الوسطى من الزبٌرة ومنجم المغنٌزاٌت  التركٌزتقوم الشركة حالٌاً بتشغٌل منجم الكاولٌن والبوكساٌت منخفض 
من  المتبقًو،  8411جزئٌاً خالل عام  عملٌاته  ذي بدأفً المدٌنة المنورة وال األنتاج نعمصمنطقة الغزالة، وفً  التركٌزعالً 

 ٌزال فً مرحلة التطوٌر. ال المشروع

   شركة معادن لأللومنٌوم 6-4

 وتعود ملكٌتها كما ٌلً: 8414أكتوبر  14تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 )"4 1093بنسبة  شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة )"معادن  

  شرٌك أجنبً، شركة مملوكة بالكامل  8391،4ة بنسب )اٌة أس أس اي( السعودٌة اس.ال. ثٌونسرانفشركة ألكوا سملتٌنج
القوائم المالٌة ( وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه انكوربورٌتدألكوا سابقاً ) كوربورٌشنلشركة ألكوا 

 . (1-18)إٌضاح  الموحدة

 انتاج: الشركة فً أهدافوتتمثل 

 سبائك األلومنٌوم 

 األلومنٌوم أعمدة 

 ٌوم ألواح األلومن  

 مسطحات األلومنٌوم.   

 شركة معادن للدرفلة 6-5

 وتعود ملكٌتها كما ٌلً: 8414أكتوبر  14تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 4  1093لسعودٌة )"معادن"( بنسبة شركة التعدٌن العربٌة ا 

  ألكوا  لكامل لشركة، شركة مملوكة باشرٌك أجنبً،  83914بنسبة السعودٌة اس.ال.  انفرثٌونس رولنجشركة ألكوا
 . (8-18)إٌضاح  القوائم المالٌة الموحدةوٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه ، كوربورٌشن



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 
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 هٌكل المجموعة )تتمة(  –6

 )تتمة( شركة معادن للدرفلة 6-5

 وتتمثل أهداف الشركة فً انتاج:

 ،مسطحات تصنٌع المعلبات 

  المعلباتوأغطٌة. 

 .التشغٌل التجرٌبًإن الشركة حالٌاً فً مرحلة 

 شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا 6-6

 وتعود ملكٌتها كما ٌلً: 8411ٌناٌر  88تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 4  1093لسعودٌة )"معادن"( بنسبة شركة التعدٌن العربٌة ا 

  )"كوربورٌشن4 لشركة ألكوا 14وهً مملوكة بنسبة  4 ، شرٌك أجنبً،8391بنسبة شركة أوا السعودٌة المحدودة )"أوا 
القوائم 4 شركة ألومٌنا المحدودة، طرف لٌس ذي عالقة وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه 04و

 . (1-18)إٌضاح  المالٌة الموحدة

 :الشركة فً  أهدافوتتمثل 

 تعدٌن وتكرٌر البوكساٌت 

  األلومٌناإنتاج 

 .8411 أكتوبر 1بدأت الشركة انتاجها التجاري فً 

 شركة معادن للفوسفات 6-7

 وتعود ملكٌتها كما ٌلً: 8442ٌناٌر  1تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 )"4 14بنسبة  شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة )"معادن  

 وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه 4 14 بنسبة "(الشركة السعودٌة للصناعات األساسٌة )"سابك
 . (0-18)إٌضاح  القوائم المالٌة الموحدة

 :الشركة فً أهدافوتتمثل 

 استغالل احتٌاطٌات الفوسفات الموجودة فً موقع حزم الجالمٌد 

  رافق المعالجة فً رأس الخٌر.فً م األسمدة الفوسفاتٌة لتصنٌعاستخدام الغاز الطبٌعً المحلً ومصادر الكبرٌت 

  وٌتم تصدٌر أي فائض من األمونٌا أو بٌعها محلٌا. األسمدة  إلنتاج لقٌمانتاج األمونٌا كمواد خام 

 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 6-8

 وتعود ملكٌتها كما ٌلً: 8410ٌناٌر  81تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 4 14بنسبة عربٌة السعودٌة )"معادن"( شركة التعدٌن ال 

 .ًشرٌك أجنبً، شركة ذات مسإولٌة محدودة مسجلة فً هولندا ومملوكة 4، 83 بنسبة شركة موزاٌٌك للفوسفات بً ف
 القوائم المالٌة الموحدةبالكامل لشركة موزاٌٌك )"موزاٌٌك "( وٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه 

 . (3-18)إٌضاح 

  18)إٌضاح  القوائم المالٌة الموحدةوٌتم المحاسبة عنها كحقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة فً هذه 4 13 بنسبة سابكشركة-
3) . 
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  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
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 هٌكل المجموعة )تتمة(  –   6

 )تتمة( شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 6-8

 فً انتاج:الشركة  أهدافوتتمثل 

  المونٌاأحادي افوسفات و ثنائً فوسفات 

 ٌااألمون 

 النقًسفورٌك حمض الف 

 حمض الفسفورٌك 

  الكبرٌتٌكحمض 

 كبرٌت البوتاس 
 

وأعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجاري لمصنع األمونٌا  8411 عام التشغٌل التجرٌبً لمصنع األمونٌا خالل الربع الثالث منبدأ 
 .(01)إٌضاح  8411ٌناٌر  1اعتباراً من 

 شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات 6-9

 وتعود ملكٌتها كما ٌلً: 8411أغسطس  10تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 )"(.1-12)إٌضاح 4 34 بنسبة شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة )"معادن 

 34.4بنسبة  شركة الصحراء للبتروكٌماوٌات 

ُ لطرٌقة حقوق ت ةكإستثمار فً شرك وٌتم المحاسبة عنه مشروع مشتركإن شركة سامابكو هً  حت سٌطرة مشتركة وفقا
 .القوائم المالٌة الموحدةالملكٌة فً هذه 

 وتتمثل نشاطاتها فً إنتاج:

 الصودا الكاوٌة المركزة 

  الكلورٌن 

 ثانً كلورٌد اإلٌثلٌن 

  :تورٌدتشمل نشاطات الشركة انتاج و

  المتبقٌة فً سوق المنتجة لومنٌا وبٌع الكمٌة األلومنٌا لشركة معادن للبوكساٌت واأل مصفاةالصودا الكاوٌة المركزة إلى
 .المحلٌة التجزئةالجملة و

 المحلٌة العالمٌة وبسوق الجملة والتجزئة  ثانً كلورٌد اإلٌثلٌن 

 .8410ٌولٌو  1التجاري فً  الشركة انتاجهابدأت 

 شركة معادن بارٌك للنحاس 6-11

 وتعود ملكٌتها كما ٌلً: 8410فمبر نو 8تؤسست الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة بتارٌخ 

 )"(.8-12)إٌضاح 4 34 بنسبة شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة )"معادن  

 )"34.4بنسبة  شركة بارٌك الشرق األوسط المحدودة )"بارٌك 

ة لطرٌق قاتحت سٌطرة مشتركة وف ةوٌتم المحاسبة عنه كإستثمار فً شرك مشروع مشتركلنحاس هً إن شركة معادن بارٌك ل
 .القوائم المالٌة الموحدةحقوق الملكٌة فً هذه 

ٌقة الحفر القائمة بطر ة المستؤجرةٌالتعدٌن جات الصناعٌة المصاحبة ضمن منطقتهانتوالمالنحاس  إنتاجان اهداف الشركة 
  التعدٌن والتركٌز والصهر والتصفٌة.و

 .8411ٌولٌو  1فً  فً منجم جبل صاٌد بدأت الشركة انتاجها التجاري



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
 (رنك خالف درا نى َي انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 سس إعداد القوائم المالٌةأ -3

أعدت القوائم المالٌة الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التارٌخٌة وفقاً لمبدأ االستحقاق، وطبقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة الصادرة عن 
 الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن. 

لوظٌفٌة والعملة التً ٌتم بها عرض القوائم المالٌة العملة اٌمثل  والذيتظهر هذه القوائم المالٌة الموحدة باللاير السعودي 
 .الموحدة للمجموعة

كما  IFRSلمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة ل وفقاً  إعداد تقارٌرها المالٌةالمجموعة  ٌتعٌن على 8411ٌناٌر  1اعتباراً من 
تتطلب من قد والتً ، سعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌنالهٌئة ال والمعتمدة من IASB عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تصدر

 أن تتبع سٌاسات محاسبٌة معٌنة تختلف عن تلك التً ٌتم اتباعها حالٌاً.المجموعة 

 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة  -4

منتظمة على  ٌقةبطرالموحدة. تم تطبٌق هذه السٌاسات  فٌما ٌلً أهم السٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً إعداد هذه القوائم المالٌة
 المعروضة.  كافة السنوات

 أسس توحٌد القوائم المالٌة  4-1

 الشركات التابعة

التً لدى المجموعة القدرة على التحكم فً سٌاساتها المالٌة والتشغٌلٌة للحصول على منافع  الشركات الشركات التابعة هً تلك
 تصوٌت. تتم مراعاة وجود وتؤثٌر حقوق التصوٌت المتوقعةإقتصادٌة منها، وتمتلك عادة حصة فٌها تزٌد عن نصف حقوق ال

القابلة للتنفٌذ أو التحوٌل لتقٌٌم ما إذا كان للمجموعة سٌطرة على منشؤة ما. ٌتم توحٌد الشركات التابعة إعتباراً من تارٌخ إنتقال 
 سٌطرة.السٌطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة. وٌتم التوقف عن التوحٌد عند زوال تلك ال

 
ٌتم استبعاد اإلستثمارات والمعامالت واألرصدة المتداخلة بٌن شركات المجموعة واألرباح والخسائر غٌر المحققة الناتجة 

 السٌاسات المحاسبٌة للشركات التابعة تتماشى مع السٌاسات المحاسبٌة المتبعة للمجموعة. إنعنها. 

 تحت السٌطرة المشتركة الشركات

عندما ٌكون للمجموعة ترتٌبات تعاقدٌة مع طرف واحد أو أكثر للقٌام بؤنشطة عادة ما تتم، ولكن  مشتركٌتواجد المشروع ال
 لٌس بالضرورة، من خالل منشآت تخضع للسٌطرة المشتركة.

حصة تحتسب تحت السٌطرة المشتركة بإستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة. الشركات تقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصتها فً 
حتى تارٌخ قائمة المركز المالً لهذه الشركات معدة المالٌة القوائم الأساس المشتركة على  نتائج المشارٌعة فً المجموع

 ٌتم حذف المكاسب المتداخلة عن لتتماشى مع السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة، إن وجدت. بعد تعدٌلها وذلكالموحدة، 
ٌها. وٌتم كذلك إستبعاد الخسائر المتداخلة ما لم ٌنتج عن المعاملة دلٌالً بقدر حصة المجموعة فً الشركة المستثمر ف المعامالت

  على وجود إنخفاض فً األصل المحَول.



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
 (رنك خالف درا نى َي انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 )تتمة(ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة  -4

 تحوٌل العمالت األجنبٌة  4-6

فً تارٌخ إجراء تلك المعامالت.  ٌتم تحوٌل المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة إلى اللاير السعودي بؤسعار الصرف السائدة
بؤسعار  الموحدةكما ٌجري تحوٌل الموجودات والمطلوبات النقدٌة بالعمالت األجنبٌة كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً 

وتحوٌل المعامالت بالعمالت األجنبٌة  تسوٌةالصرف السائدة فً ذلك التارٌخ. ٌتم قٌد األرباح والخسائر الناتجة عن عملٌات 
 .الموحدةمن قائمة الدخل ض

  وما فً حكمهالنقد   4-3

تارٌخ لدى البنوك وودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من نقد على النقد فً الصندوق و فً حكمهٌشتمل النقد وما 
 تغٌرات ضئٌلة فً القٌمة.لمخاطر وتخضع  محددةوقابلة للتحوٌل إلى مبالغ نقدٌة اقتنائها 

. ٌتعلق النقد الموحدةلغرض إعداد قائمة التدفقات النقدٌة  من النقد وما فً حكمه فً حكمهالنقد وما و نقد المقٌدبعاد الٌتم است
 بما ٌلً:  فً حكمهالمقٌد والنقد وما 

 األجل ولفترة ستة  ةض طوٌلومن القر القادمة النقد المتراكم فً حساب احتٌاطً خدمة الدٌن بالنسبة للدفعات المقررة
 التموٌل. اتل تارٌخ اإلستحقاق وفقاً إلتفاقٌأشهر قب

  حسابات اإلدخار للموظفٌنإلتزامات. 

 اإلستثمارات قصٌرة األجل  4-4

تشمل اإلستثمارات قصٌرة األجل إٌداعات لدى البنوك وإستثمارات أخرى قصٌرة األجل عالٌة السٌولة والتً تستحق بعد أكثر 
 اقتنائها.من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من تارٌخ 

 المدٌنون التجارٌون  4-5

ٌتم قٌد المدٌنٌن التجارٌٌن بقٌمة المبلغ األصلً لفاتورة المبٌعات ناقصاً مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها، )إن وجد(. 
تحصٌل جمٌع  علىٌجنب مخصص للدٌون المشكوك فً تحصٌلها عند وجود دلٌل موضوعً ٌشٌر الى عدم مقدرة المجموعة 

وتظهر تحت بند  الموحدة قٌد هذه المخصصات فً قائمة الدخللمستحقة خالل الفترات األصلٌة للذمم المدٌنة. ٌتم المبالغ ا
فً   مخصص الدٌون المشكوك غٌر قابلة للتحصٌل، ٌتم شطبها من"مصارٌف عمومٌة وإدارٌة". عندما تكون الذمم المدٌنة 

التً سبق شطبها الى حساب "مصارٌف عمومٌة وإدارٌة" فً قائمة الدخل  تحصٌلها. تقٌد المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ
 .الموحدة

 المخزون  4-6

 منتجات تامة الصنع

، أٌهما أقل. ٌتم تحدٌد تكلفة قهاٌالممكن تحقصافً القٌمة  وأٌتم قٌاس المنتجات تامة الصنع على أساس تكلفة وحدة اإلنتاج 
 اج على مخرجات اإلنتاج القابلة للبٌع.وحدة االنتاج بقسمة إجمالً تكلفة اإلنت

 تتضمن تكلفة اإلنتاج ما ٌلً:

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

 اء أي والمعدات المستخدمة فً استخراج ومعالجة الخام وإطف مصانعالاستهالك ممتلكات التعدٌن وإٌجار الممتلكات و
 مإجلة.إزالة  داتموجو

 .مصروفات اإلنتاج غٌر المباشرة 

 ٌ تكالٌف اإلنتاج.  علىمصاحبة المنتجات ال من بٌع المتحقق اإلٌرادحمل 

بتارٌخ القوائم ٌتم تقٌٌم المنتجات المصاحبة على أساس صافً القٌمة الممكن تحقٌقها، وذلك بالرجوع الى السعر الفوري للسلع 
المالٌة



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
 (رنك خالف درا نى َي انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 )تتمة(المحاسبٌة  ملخص ألهم السٌاسات -4
 

 )تتمة( المخزون  4-6

 منتجات تحت التشغٌل

باستخدام طرٌقة تكلفة وحدة اإلنتاج للفترة على أساس نسبة اإلنجاز فً المرحلة المعنٌة،  المنتجات تحت التشغٌلتحدد تكلفة 
 وتشمل:

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

 وإطفاء أي والمعدات المستخدمة فً استخراج ومعالجة الخام  مصانعالاستهالك ممتلكات التعدٌن وإٌجار الممتلكات و
 .مإجلة إزالةموجودات 

 .مصروفات اإلنتاج غٌر المباشرة 

 الخام المتراكم

تكلفة وحدة  على أساسالخام المتراكم ة تكلفٌتم قٌاس المعالجة. لمزٌد من  ومتاحالخام المتراكم هو الخام الذي تم استخراجه 
 ،الخام المتراكممتى سٌتم معالجة عدم التؤكد وجود درجة كبٌرة من فً حالة أٌهما أقل.  الممكن تحقٌقها،اإلنتاج أو صافً القٌمة 

بشكل مإكد  توقعها المتراكم ٌمكنلخام ة لٌلبالمعالجة المستقأن التؤكد من فً حالة و. حدوثهاف عند ورمصكه تكلفاعتبار الٌتم 
ٌمة صافً الق وأعلى أساس تكلفة وحدة اإلنتاج ٌمه ٌومجدي إقتصادٌاً، ٌتم تق للمنجم المحددة بسبب تجاوزه درجة التركٌز

بشكل والمنتجات تحت التشغٌل ودرجات الخام المتراكم  القابلة لألستخراج كمٌاتالوٌتم تقوٌم  .، أٌهما أقلقهاٌالممكن تحق
 دراسة وتحلٌل المعادن.أساسً عن طرٌق 

 قطع الغٌار والمواد القابلة لالستهالك والمواد الخام 

متوسط التكلفة المرجح ناقصاً مخصص المواد  على أساسقطع الغٌار والمواد القابلة لالستهالك والمواد الخام  تقٌٌمٌتم 
 .صافً القٌمة الممكن تحقٌقهاأو  المتقادمة وبطٌئة الحركة

 .البٌعمصارٌف و اإلنجازتكالٌف  مطروحا منهلألعمال  العادي سٌاقالفً سعر البٌع المقدر  الممكن تحقٌقهاتمثل صافً القٌمة 

 الموجودات والمطلوبات المالٌة  4-7

 فً حكمهبشكل رئٌسً النقد وما  الموحدةتتضمن الموجودات والمطلوبات المالٌة الظاهرة فً قائمة المركز المالً 
مستحقة المصارٌف الخرى وواألمشارٌع الاألخرى ومطلوبات وتجارٌة جل والذمم المدٌنة الواالستثمارات قصٌرة األ

 والقروض.

عندما ٌكون لدى المجموعة حق  القوائم المالٌة الموحدةفً  إثبات صافً المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة، وٌتم 
الموجودات والمطلوبات فً  على أساس الصافً أو تحقق لتسوٌة المبلغ وعند وجود نٌة للمبلغ المسجل جراء المقاصةإلقانونً 

 .نفس الوقت

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
 (رنك خالف درا نى َي انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة(  – 4

 والمعدات مصانعالالممتلكات و  4-8

 تحمٌلم والمعدات بالتكلفة التارٌخٌة بعد خصم االستهالك المتراكم. ال ٌتم إستهالك األراضً. ٌت مصانعالتظهر الممتلكات و
اإلنتاج لبعض موجودات المناجم على أساس طرٌقة القسط الثابت أو على أساس وحدة على قائمة الدخل الموحدة االستهالك 

لتوزٌع تكالٌف الموجودات المعنٌة ناقصاً القٌمة التقدٌرٌة المتبقٌة لها على مدى األعمار  حٌثما ٌنطبق ذلك،مصانع المعالجة و
 لٌة:اإلنتاجٌة المقدرة التا

 
 

 عدد السنوات  

 41 – 9   ًمبان

 41 – 5   معدات ثقٌلة

 11 – 5  أجهزة اتصال متحركة ومعدات الورش

 5   مختبرات ومعدات سالمة

 51 – 4   أعمال مدنٌة

 21 – 4   مصانع ثابتة ومرافق ترشٌح الخام

 21 – 4   معدات أخرى

 11 – 4   معدات مكتبٌة

 11 – 4    أثاث وتركٌبات

 5 – 4    أجهزة الحاسب اآللً 

 4    سٌارات

 على مدى عمر المنجمطرٌقة وحدات اإلنتاج/  موجودات المناجم

ل مصارٌف الصٌانة واإلصالحات اإلعتٌادٌة والتً ال تزٌد جوهرٌاً من العمر اإلنتاجً لألصل ، على أو طاقتة االنتاجٌة ُتحمَّ
وٌتم اإلستغناء عن الموجودات التً تم ، سملة التجدٌدات والتحسٌنات الهامة، إن وجدتتتم رعند تكبدها.  الموحدةقائمة الدخل 

 استبدالها. 

 .الموحدة تدرج فً قائمة الدخلو ،بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة استبعاد الموجوداتتحّدد مكاسب وخسائر 

 .التجاري ن تكلفة تلك الموجودات المإهلة حتى بدء اإلنتاجالمتعلقة بالموجودات المإهلة كجزء م راضتاألقٌتم رسملة تكالٌف 

 األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ  4-9

حساب أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ وتحّول تكلفة اإلنشاء عند استكمال  فًالموجودات التً ما زالت فً مرحلة اإلنشاء  ترسمل
والمعدات تكلفة الشراء وأٌة  المصانعمعدات. تتضمن تكلفة الممتلكات وو مصانعبناء األصل إلى الفئة المالئمة من الممتلكات و

 المرتبطةتكالٌف مباشرة ضرورٌة إلعداد األصل لٌكون فً حالة التشغٌل للغرض الذي أنشئ من أجله. تتم رسملة التكالٌف 
األعمال ال ٌتم إستهالك رٌبً. خالل فترة التشغٌل التج منتجبعد خصم متحصالت بٌع أي بالصافً  لألصلبالتشغٌل التجرٌبً 

 الرأسمالٌة تحت التنفٌذ .

 التقٌٌمموجودات اإلستكشاف و  4-11

متكبدة فً البحث األولً عن إحتٌاطً المعادن المجدٌة إقتصادٌاً أو فً عملٌة الحصول على  تكالٌفاإلستكشاف هً نفقات 
 متعلقة بالتالً:على مصارٌف عادة اإلستكشاف  نفقاتمزٌد من المعلومات حول إحتٌاطٌات المعادن الموجودة. تشمل 

 االستحواذ على حقوق اإلستكشاف، 

 الدراسات الطبوغرافٌة والجٌولوجٌة والجٌوكٌمٌائٌة والجٌوفٌزٌائٌة 

 الحفر واإلستكشاف 

 حفر الخنادق 

 إختبار عٌنات الخام 

 ٌتعدٌنٌة.ة والجدوى األقتصادٌة الستخراج موارد األنشطة المرتبطة بتقٌٌم الجدوى الفن 

من خالل أنشطة  ةمن إحتٌاطٌات المعادن المحدد هً تلك التكالٌف المتكبدة لمعرفة الجدوى الفنٌة واإلقتصادٌة التقٌٌم نفقاتإن 
 اإلستكشاف أو اإلستحواذ. تشتمل تلك المصارٌف على تكالٌف:

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
 (رنك خالف درا نى َي انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 )تتمة( مموجودات اإلستكشاف والتقٌٌ  4-11

  تحدٌد حجم ودرجة إحتٌاطٌات المعادن من خالل الحفر للحصول على العٌنات الالزمة، وعملٌات حفر الخنادق وأخذ
 العٌنات من منطقة خام تم تصنٌفها على أنها إما مصادر معدنٌة أو احتٌاطً مإكد ومحتمل؛

 ؛تحدٌد األسالٌب المثلى الستخراج المعادن وطرق معالجتها 

 لخاصة باإلستقصاء، والنقل ومتطلبات البنٌة التحتٌة المتعلقة بكل من االنتاج والشحن؛الدراسات ا 

 ؛تراخٌص األنشطة المختلفة 

 االقتصادي لتحدٌد ما إذا كان تطوٌر المواد المعدنٌة مجدٌاً من الناحٌة اإلقتصادٌة، وٌشمل ذلك النطاق ودراسات  التقٌٌم
 الجدوى األولٌة والنهائٌة.

اقتصادٌة مستقبلٌة كمصارٌف حتى ٌتم اإلستنتاج بؤنه من المرجح أن تتحقق عنها منافع  التقٌٌمكالٌف اإلستكشاف وتقٌد جمٌع ت
. تعتمد المعلومات المستخدمة لمعرفة هذا اإلستنتاج على مستوى اإلستكشاف باإلضافة الى درجة الثقة من عدمها، أي محتملة

اذا ما تبٌن لإلدارة بؤنه سٌتم الحصول على منافع اقتصادٌة مستقبلٌة  التقٌٌمشاف واإلستك نفقاتالخام الموجود. ٌتم رسملة  فً
 محتملة نتٌجة لتلك المصارٌف.

تعدٌنها او تطوٌرها ، بما فً ذلك  جارىالتً واإلحتٌاطٌات المعدنٌة  بزٌادةالمتعلقة  التقٌٌمواإلستكشاف نفقات ٌتم رسملة 
فً تلك اإلحتٌاطٌات المعدنٌة، كتكالٌف تطوٌر مناجم وذلك بعد إكتمال التؤكد من  تعرٌف وتحدٌد المعادن الموجودة نفقات

 معادلة لدراسة الجدوى.ال التقٌٌمالدراسات االقتصادٌة و

كموجودات المتكبدة بعدما ٌتبٌن بؤنه من المحتمل أن ٌنتج عنها منافع إقتصادٌة  التقٌٌمكافة مصارٌف اإلستكشاف وٌتم رسملة 
م لحٌن معرفة الجدوى الفنٌة واإلقتصادٌة إلستخراج الموارد المعدنٌة. وحال معرفة الجدوى اإلقتصادٌة، أي ٌٌاستكشاف وتق

سٌنتج عنها منافع إقتصادٌة أم ال، ٌتم إختبار األصل للتؤكد من وجود انخفاض فً قٌمته وٌتم إثبات خسارة اإلنخفاض. وبناًء 
لتعدٌن والجدوى األقتصادٌة، فإنه اذا ما تبٌن بؤن المنافع اإلقتصادٌة ستتحقق، وان على الجدوى الفنٌة النهائٌة واستالم رخصة ا

 كؤعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ. التقٌٌمٌعاد تصنٌف موجودات اإلستكشاف وفقط اإلدارة تعتزم تطوٌر وتنفٌذ المنجم، عندئٍذ 

ملة كنشاطات إستثمارٌة فً قائمة التدفقات النقدٌة المرس التقٌٌموتصنف التدفقات النقدٌة المتعلقة بمصارٌف اإلستكشاف و
 مصانعالموحدة. وفور الوصول الى مرحلة اإلنتاج التجاري، ٌعاد تصنٌف األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ كممتلكات و

 ومعدات.     

لتحدٌد إنخفاض فً قٌمة  فقط، ٌتم إعتبار واحد أو أكثر من الحقائق والظروف التالٌة  التقٌٌمولغرض موجودات اإلستكشاف و
 . ٌشتمل ذلك على ما ٌلً:التقٌٌمموجودات اإلستكشاف و

  من نها ستنتهً فً المستقبل القرٌب وفً منطقة محددة خالل الفترة أو أاإلستكشاف  للمجموعةفٌها التً ٌحق  الفترةانتهاء
 تجدٌدها.أن ٌتم المتوقع غٌر 

 

  ولم ٌتم  موازنةضمن المحددة المنطقة اللموارد المعدنٌة فً ا تقٌٌماف ومزٌد من استكشل النفقات األساسٌةلم ٌتم وضع
 .االتخطٌط له

 

 من   تجارٌة جدوىلموارد المعدنٌة فً المنطقة المحددة لم تإدي الى إكتشاف كمٌات ذات اوتقوٌم ستكشاف عملٌات ا
 .المنطقة المحددةاألنشطة فً هذه إٌقاف  المجموعةقررت و الموارد المعدنٌة

 من غٌر المحتمل أسترداد  هانإال ، المنطقة المحددةفً تطوٌر ال مواصلةاحتمالٌة رغم الى أنه كافٌة تشٌر بٌانات  جدتو
 البٌع. بواسطةأو  ناجحالتطوٌر ال بالكامل من  التقٌٌماإلستكشاف و إلصلالقٌمة الدفترٌة 

تقوم بإجراء إختبار لإلنخفاض  الوحدة، فإن تقٌٌمالعند تحدٌد احتمالٌة وجود إنخفاض فً قٌمة أصل موجودات اإلستكشاف و
 .11-0كما هو محدد فً اإلٌضاح  التقٌٌمموجودات اإلستكشاف و علىوعكس اإلنخفاض 

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
 (رنك خالف درا نى َي انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 المؤجلة. اإلزالة مصارٌفو اإلزالةنسبة   4-11

نسبة متوسط الشوائب إلى إجمالً كمٌات الخام الموجودة فً المناجم بناًء تقوم المجموعة بتؤجٌل تكالٌف شوائب التعدٌن وتقدٌر 
كمعدل لحساب التكلفة السنوٌة لشوائب التعدٌن التً ستقٌد  توسط النسبة هذامعلى تصمٌم منطقة التعدٌن النهائٌة. وٌتم استخدام 

 كمصروف على النحو التالً:

متوسط نسبة الشوائب إلى الخام 
 X هالذي تم تعدٌن

تم  التىكمٌة الخام 
 X هاتعدٌن

 طناناألمن اجمالً  تكلفة الوحدةمتوسط 
 هاتم تعدٌن التى

فً الفترات التً تكون فٌها التكلفة الفعلٌة للشوائب أعلى من التكالٌف المقٌدة كمصروف بناًء على المعادلة أعاله، فإنه ٌتم 
 الٌف الفعلٌة أقل من التكالٌف الواجب قٌدها كمصروف.كون فٌها التكء الفرق للفترة المستقبلٌة التً تتؤجٌل إطفا

ٌتم رسملة تكالٌف اإلزالة المتكبدة خالل مرحلة التطوٌر للمناجم المفتوحة من أجل الوصول الى االحتٌاطً الخام المعنً قبل 
تم تحسٌن الوصول إلٌه(  تطفؤ هذه التكالٌف على مدى العمر المتبقً من مكون االحتٌاطً الخام )والذيبدء االنتاج التجاري. 

 باستخدام طرٌقة وحدة االنتاج على االحتٌاطٌات المإكدة والمحتملة.

زالة المتعلقة باالنتاج فً المنجم المفتوح بالقدر الذي ٌحتمل أن تتدفق فٌه منافع اقتصادٌة للشركة من خالل تحسٌن تكالٌف اإل
تستهلك/تطفؤ مصارٌف اإلزالة المإجلة  إزالة مإجلة.الخام ترسمل كمصارٌف الوصول الى عنصر معٌن من احتٌاطً 

، والتً ٌتوقع أن باستخدام طرٌقة وحدة االنتاج على أساس االحتٌاطٌات المإكدة والمحتملة التً تضمنها عنصر المواد الخام
ً المخرون )ٌسجل عتبر استهالك/اطفاء مصارٌف اإلزالة المإجلة كتكالٌف انتاج للفترة وٌسجل فٌتكون أقل من عمر المنجم. 

 .(الحقا كتكلفة مبٌعات حال بٌع المخزون

 الموجودات غٌر الملموسة  4-16

حٌثما ٌنطبق اإلنخفاض فً القٌمة المتراكمة،  ٌتم قٌاس الموجودات غٌر الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر
باستخدام طرٌقة القسط  ، أٌهما أقل،جٌة/ القانونٌة المتوقعةٌتم إطفاء الموجودات غٌر الملموسة على مدى أعمارها اإلنتا. ذلك

 الثابت. ٌتم مراجعة طرق اإلطفاء والقٌم المتبقٌة واألعمار اإلنتاجٌة المتوقعة سنوٌاً على األقل.

فؤ عند ٌتم رسملة تكالٌف ما قبل التشغٌل والنفقات المإجلة التً لها منافع اقتصادٌة مستقبلٌة كموجودات غٌر ملموسة وتط 
 اكتمالها على مدى سبع سنوات. 

 االنخفاض فً قٌمة الموجودات  4-13

عندما تشٌر األحداث أو  للتؤكد من وجود انخفاض فً قٌمتها وذلكتقوم المجموعة بتارٌخ كل فترة مالٌة بتقٌٌم موجوداتها 
ت خسارة اإلنخفاض فً القٌمة، والتً تمثل . ٌتم إثبااحتمالٌة عدم قابلٌة إسترداد القٌمة الدفترٌةالتغٌرات فً الظروف إلى 

بعد  للموجودات القٌمة العادلةتمثل القٌمة القابلة لإلسترداد . الزٌادة فً القٌمة الدفترٌة لألصل عن القٌمة القابلة لإلسترداد 
 غٌر المخصومة. ٌرٌة التدفقات النقدٌة المستقبلٌة التقدعلى أساس  ، اٌهما أعلىقٌمتها قٌد اإلستخدامتكالٌف البٌع أو  خصم

نخفاض فً قٌمتها بغرض احتمال عكس ذلك اتارٌخ كل فترة مالٌة مراجعة الموجودات والتً سبق أن حدث فً ٌتم 
عكس قٌد خسارة اإلنخفاض فً القٌمة ٌتم اإلنخفاض. وعندما ٌتم التؤكد بؤن الظروف التً أدت الى وجود اإلنخفاض قد إنتفت، 

التً ٌتم  السنةخالل فً قائمة الدخل الموحدة  أخرى عكس قٌد خسارة اإلنخفاض فوراً كإٌراداتبات وٌتم اث)فٌما عدا الشهرة( 
 .تحدٌد عدم وجود انخفاض فٌها

 األخرى والمصارٌف المستحقةمشارٌع والمطلوبات   4-14

سٌتم  التى مبالغم التجارٌة الدائنة بالفً ذلك الذم لمشارٌع الرأسمالٌة بمات اإللتزامات المتعلقة بتكالٌف العقود الخاصة باٌتم إثبا
فً أقل من سنة  تستحقٌمثل المبلغ المثبت القٌمة الحالٌة لاللتزامات المستقبلٌة ما لم  .مستلمةالخدمات البضائع والدفعها مقابل 

 واحدة.

 مستلمة.الخدمات الو بضائعالسٌتم دفعها مقابل التى مبالغ المتعلقة بالذمم الدائنة األخرى بالٌتم إثبات اإللتزامات 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت
 (رنك خالف درا نى َي انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 الزكاة وضرٌبة الدخل وضرٌبة اإلستقطاع  4-15

مخصص الزكاة المتعلقة بالشركة والزكاة  ٌحمل ."(الهٌئة)"الهٌئة العامة للزكاة والدخل وفقاً ألنظمة  تخضع الشركة للزكاة
المحاسبة عن المبالغ اإلضافٌة المستحقة، إن تم ٌ .العائدة للشركات التابعة المملوكة بالكامل لها على قائمة الدخل الموحدة

 وجدت، بموجب الربوط النهائٌة عند تحدٌد تلك المبالغ.

فً المساهمون األجانب فً الشركات التابعة لضرٌبة دخل والتً ٌتم إدراجها ضمن حصة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة ٌخضع 
 قائمة الدخل الموحدة.

العربٌة السعودٌة حسب نظام مقٌمة فً المملكة اع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غٌر تقوم المجموعة باستقط
 السعودي. الدخل ضرٌبة

 االمتٌازرسوم  4-16

/م بتارٌخ 01من نظام االستثمار التعدٌنً الصادر بالمرسوم الملكً رقم  11فقاً للمادة رقم ووفصاعداً  8443عام إعتباراً من 
رسوم دفع لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة ٌتعٌن على المجموعة أن ت(، 8440اكتوبر  0هـ )الموافق 1083شعبان  84

ٌتم خصم الزكاة  أو ما ٌعادل ضرٌبة الدخل المقّدرة، أٌهما أقل. لكل رخصة تعدٌن دخل السنوي4 من صافً ال83 امتٌاز تمثل
المستحقة من إجمالً رسوم االمتٌاز وٌتم إظهار صافً مبلغ رسوم اإلمتٌاز كجزء من تكلفة المبٌعات فً قائمة الدخل الموحدة 

 (.10)إٌضاح 

 ستحقة لرخص التعدٌن الصغٌرة على أساس المبٌعات كالتالً:الحد األدنى لرسوم االمتٌاز المٌكون  مع ذلك،و

 التعرٌفة األساس المعادن

 لاير لكل طن متري 4193 الطن المتري الفعلً المباع البوكساٌت منخفض الدرجة

 لاير لكل طن متري 8983 الطن المتري الفعلً المباع الكاولٌن

 كل طن متريلاير ل 0934 الطن المتري الفعلً المباع المغنزاٌت

لاير سعودي إذا لم ٌتحقق الحد األدنى من القدرة التعدٌنٌة. ٌتم تحمٌل  349444الحد األدنى لرسوم االمتٌاز المستحقة الدفع 
 مخصص رسوم االمتٌاز إلى تكلفة المبٌعات فً قائمة الدخل وال ٌتم إدراجها فً عملٌة تقٌٌم المخزون.   

 المخصصات  4-17

 ت عندما ٌكون لدى المجموعة:ٌتم إثبات المخصصا

  فً الماضًحدث بناءا على  أستنتاجًالتزام قانونً حالً أو 

  لتسوٌة اإللتزام فً المستقبل ستكون مطلوبة قتصادٌةموارد إل خارجةتدفقات أن من المحتمل 

 به بشكل موثوقتقدٌر المبلغ  ٌمكن. 

 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  4-18

دمة الدفع للموظفٌن كمبلغ مقطوع لكافة الموظفٌن وفقاً لشروط نظام العمل والعمال فً المملكة العربٌة تستحق مكافؤة نهاٌة الخ
السعودٌة عند إنتهاء خدماتهم وفقاً لعقود عملهم. ٌتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القٌمة الحالٌة للمزاٌا التً ٌستحقها 

 الموحدة. تحتسب مدفوعات نهاٌة الخدمة على أساس الرواتبمركز المالً ا فً تارٌخ قائمة الالموظف عند تركه للعمل كم
 األخٌرة للموظفٌن وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة وفقاً لما تنص علٌه األنظمة السعودٌة. والبدالت

 برنامج خطة اإلدخار للموظفٌن 4-19

من اللوائح الداخلٌة للشركة والمعتمدة بالقرار  11رقم  من نظام العمل والمادة 103تم تصمٌم برنامج اإلدخار وفقاً للمادة رقم 
، العمل والتنمٌة االجتماعٌة ( الصادر من معالً وزٌر 1333ٌولٌو  13هـ )الموافق 1084ربٌع الثانً  1بتارٌخ  080رقم 

م فً برنامج اإلدخار وقد تم تطبٌق برنامج االدخار لتشجٌع الموظفٌن السعودٌٌن فً المجموعة على التوفٌر واستثمار مدخراته
 المخصص للموظفٌن لتؤمٌن مستقبلهم الى جانب تحفٌزهم على مواصلة العمل لدى المجموعة.



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى 
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 )تتمة( برنامج خطة اإلدخار للموظفٌن 4-19

البرنامج اختٌارٌة. ٌساهم الموظف  تقتصر المساهمة فً برنامج اإلدخار على الموظفٌن السعودٌٌن كما تعد المساهمة فً
4 كحد أقصى من الراتب األساسً الشهري للموظف 413 إلى 1المشارك فً برنامج اإلدخار بدفع مساهمة شهرٌة بمقدار 

 لاير سعودي فً الشهر. 144وبحد أدنى مبلغ 

4 14هرٌة وتزداد هذه النسبة بمقدار 4 سنوٌا للسنة األولى من مساهمة الموظف الش14تساهم المجموعة بدفع نسبة ثابتة قدرها 
4 للسنة العاشرة. ٌتم إٌداع مساهمة الموظف ومساهمة المجموعة فً 144حتى تصل ما نسبته وفً السنوات الالحقة فً السنة 

مساهمة المجموعة تستحق الموحدة. شهرٌاً على قائمة الدخل مساهمة المجموعة  تحملحساب اإلدخار المخصص للموظف. 
 .فقط وظف عند استقالته أو انتهاء خدماتهالدفع للم

 تملك المنازلبرنامج  4-61

منازل الموظفٌن حسب برنامج تملك المنازل المعتمد تكالٌف الفوائد المتعلقة بتموٌل الحصول على أو بناء  ةتتحمل المجموع
 تموٌل. الكجزء من تكلفة  مصارٌفك وتقٌد

 مخصص إغالق وإعادة تأهٌل المناجم  4-61

أعمال تشتمل إعادة تؤهٌل مواقع. منجم أو عن أنشطة التعدٌن واالستخراج والمعالجة التعدٌنٌة للمجموعة التزامات إغالق  تنشؤ
الموقع  وإعادة تؤهٌلتوقف تشغٌل وتفكٌك المصانع والتخلص من أو معالجة نفاٌات التعدٌن  علىإغالق وإعادة تؤهٌل مواقع 

 ٌف المصاحبة تعتمد على متطلبات األنظمة والقوانٌٌن الحالٌة.واألرض. حجم العمل المطلوب والتكال

بطرٌقة كمصروف  وتطفؤوالمعدات،  المصانعٌتم رسملة كافة التكالٌف المقدرة كجزء من موجودات المناجم ضمن الممتلكات و
 القسط الثابت على مدى العمر المتوقع للمنجم.

ق وإعادة التؤهٌل المستقبلٌة والتدفق النقدي المطلوب لها هو من األمور إن التعدٌالت على التكالٌف المقدرة وتوقٌت اإلغال
 االعتٌادٌة الخاضعة للحكم وللتقدٌرات الجوهرٌة. تتلخص العوامل التً تإثر على هذه التغٌرات فً اآلتً: 

 ًتحدٌث تقدٌر إحتٌاطً الخامات والموارد والعمر التشغٌل 

 ولوجٌاالتطورات فً مجال التكن 

 األنظمة والقوانٌن واستراتٌجٌات ادارة البٌئة متطلبات 

 التغٌرات فً أسس التقدٌرات وتكالٌف اإلعمال المقدرة بما فٌها تؤثٌرات التضخم والتغٌرات فً االستدامة االقتصادٌة 

 تؤهٌل ضرر الموقع المستمر من أعمال التصحٌح وتدرج ضمن قائمة الدخل الموحدة كجزء من تكلفة تكالٌف إعادةتنشؤ 
تكالٌف إغالق وإعادة تؤهٌل المناجم بالقٌمة الحالٌة للنفقات المتوقعة لتسوٌة اإللتزام بإستخدم ٌتم اإلفصاح عن المبٌعات. 

 التدفقات النقدٌة بناءا على األسعار الحالٌة بدون أي تعدٌل للتضخم.

 س المال للشركة، وفً حالة عدم توفرهعلى أساس المتوسط المرجح لتكلفة رأمعدل الخصم المناسب المقترح استخدامه ٌحدد 
ٌجنب المخصص طوٌل األجل للفترة المماثلة التى  للمنشؤة بخصوص القرضم معدل األقتراض الحالى المتاح اٌتم أستخد

الوقت عندما ٌتم تسجٌل مبلغ الخصم. المبلغ  مع مرور. بناءا على ذلك فان مخصص إغالق وإعادة تؤهٌل المناجم ٌزداد بشؤنها
 صوم ٌسجل كمصروف ضمن األعباء المالٌة ضمن قائمة الدخل الموحدة.المخ

ٌتم االعتراف بالتكالٌف الناتجة عن الظروف غٌر المتوقعة كالتلوث الناتج من التخلص غٌر المخطط له كمصروف والتزام 
إعادة التؤهٌل على عدة نفقات ق وإلغالل وٌعتمد توقٌت التكالٌف الفعلٌة .عند احتمال حدوثها وإمكانٌة تقدٌرها بشكل ٌعتمد علٌه

 : منها عوامل

 العمر االفتراضً للمنجم 

 التطورات فً مجال التكنولوجٌا 

 شروط رخصة التشغٌل 

 البٌئة التً ٌعمل بها المنجم 

 التغٌرات فً االستدامة االقتصادٌة  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
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 اإلٌجارعقود   4-66

تحوٌل جوهري للمنافع والمخاطر المصاحبة للملكٌة  أسمالً اذا ترتب على عقد االٌجارإٌجار ر عقودك تصنف عقود اإلٌجار
 إلى المستؤجر. تصنف جمٌع اإلٌجارات األخرى كعقود إٌجار تشغٌلٌة. 

 ات اإلٌجارٌتم إثبات الموجودات المقتناة بموجب عقد إٌجار رأسمالً كموجودات للمجموعة بالقٌمة الحالٌة للحد األدنى لدفع
اإلٌجار، أٌهما أقل. ٌحسب اإلستهالك على مدى األعمار عقد أو القٌمة السوقٌة العادلة لألصل فً تارٌخ نشؤة  المستقبلٌة

 .للموجوداتاإلنتاجٌة المقدرة 

 المستقبلٌة اإلٌجارإن تكالٌف التموٌل، والتً تمثل الفرق بٌن إجمالً التزامات عقود اإلٌجار والقٌمة الحالٌة للحد األدنى لدفعات 
د قعالموحدة على مدى فترة قائمة الدخل اإلٌجار، أٌهما أقل، ٌتم تحمٌلها على  عقد أو القٌمة السوقٌة العادلة لألصل عند نشؤة

 محاسبٌة. سنةاإلٌجار للوصول الى معدل عائد ثابت على الرصٌد المتبقً لإللتزام لكل 

الموحدة وذلك بإستخدام طرٌقة القسط  لتشغٌلٌة على قائمة الدخلعقود اإلٌجارات ا ٌتم تحمٌل اإلٌجارات المستحقة الدفع بموجب
 الثابت على مدى فترة عقود اإلٌجار التشغٌلٌة.

 القروض  4-63

ٌتم إثبات القروض مبدئٌا بقٌمة المبالغ المستلمة مخصوما منها تكالٌف المعامالت المتكبدة، إن وجدت. وبعد اإلثبات األولً 
المتعلقة مباشرة  راضتقاالد القروض طوٌلة األجل بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة الفائدة الفعلٌة. ٌتم رسملة تكالٌف لها، تقٌ

األخرى  االقتراض باقتناء أو انشاء أو إنتاج الموجودات المإهلة وذلك كجزء من تكالٌف هذه الموجودات. ٌتم تحمٌل تكالٌف
 الموحدة.على قائمة الدخل 

حتى  الموجودات المإهلةالقرض كجزء من تكلفة  مدى فترةمقدما والتى ٌتم أطفائها على  تكالٌف المعامالت المتكبدةلة تتم رسم
 كمصروف. الموحدة بدء اإلنتاج التجاري وبعد ذلك تحمل على قائمة الدخل

 اإلٌراداتباالعتراف   4-64

 ٌتم إثبات اإلٌرادات عند إستٌفاء كافة الشروط التالٌة:

  تقال المخاطر والمنافع الهامة والمتعلقة بملكٌة البضاعة إلى المشتريان. 
  عدم إحتفاظ الشركة بعالقة إدارٌة مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكٌة أو اإلبقاء على السٌطرة الفعالة على

 المنتجات المباعة
 إمكانٌة قٌاس مبلغ اإلٌرادات بصورة موثوقة 
  والمجموعةاالقتصادٌة المتعلقة بعملٌة البٌع إلى تتدفق المنافع أن ٌكون من المإكد أن ، 
 .إمكانٌة قٌاس التكالٌف المتكبدة أو التى سٌتم تكبدها فً عملٌة البٌع ٌمكن بشكل موثوق به 

 
 .الخصومات والتخفٌضات وأستبعاد عملٌات البٌع داخل المجموعة كافة ٌتم إظهار اإلٌرادات بعد تنزٌل

 
  المعدن.محتوٌات أكتمال تحلٌل المنتجات من قبل العمٌل او بعد  فحصإٌرادات المبٌعات إلى تعدٌالت عند عادة ما تخضع 

سعر السوق الحالً أفضل تقدٌرات الشركة للمنتج بعلى أساس مإقت باستخدام  مبدئٌاوفً هذه الحاالت، تقٌد إٌرادات المبٌعات 
 .اعند تحدٌده والكمٌاتبسعر السوق فٌما بعد وتعدل اإلٌرادات 

 تقٌد إٌرادات بٌع المنتجات المصاحبة على تكلفة اإلنتاج. 

 اإلستثمار من إٌرادات الودائع البنكٌة، وتقٌد وفقاً لمبدأ اإلستحقاق. عوائدتتكون 

  مصارٌف البٌع والتسوٌق والدعم  4-65

ورسوم  إلعالناموعة وتشمل مصارٌف ق منتجات المجتشتمل مصارٌف البٌع والتسوٌق والدعم على جمٌع تكالٌف بٌع وتسوٌ
بٌن مصارٌف البٌع والتسوٌق والدعم  توزٌع هذه التكالٌفرى ذات الصلة بالمبٌعات. أخمباشرة غٌر مبٌعات وتكالٌف  قتسوٌ

 .إن لزم األمر، ٌتم بطرٌقة منتظمةوتكلفة المبٌعات، 

 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
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  ة واإلدارٌةالمصارٌف العمومٌ  4-66

المبٌعات  التعتبر تحدٌدا جزءاً من تكلفةتشتمل المصارٌف العمومٌة واالدارٌة على التكالٌف المباشرة وغٌر المباشرة والتً 
إن بٌن المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة وتكلفة المبٌعات،  توزٌع هذه التكالٌف معاٌٌر المحاسبة المتعارف علٌها. لما تطلبه وفقا

 منتظمة. بطرٌقةٌتم  ،لزم األمر

 التقدٌرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبٌة الهامة  -5

الموحدة، وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة، من إدارة  ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة
 ئم المالٌة الموحدة واإلٌضاحات المرفقة بها.معروضة فً القواالمبالغ التإثر على قد  المجموعة إستخدام تقدٌرات وافتراضات

حداث ألاابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات بسالخبرة ال بناءاً علىوهً ٌتم تقٌٌم التقدٌرات واإلفتراضات بشكل مستمر 
التقدٌرات  .. تقوم المجموعة بإجراء تقدٌرات وافتراضات متعلقة بالمستقبلروفظوفقا لل ٌعتقد بؤنها معقولةمستقبلٌة والتً ال

 .المتعلقة بهاالنتائج الفعلٌة مع  تتساوىنادراً ما والتى وفقاً لتعرٌفها، المحاسبٌة 

 تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة عند األحكام الهامة  5-1

 :الموحدة هام للغاٌة على المبالغ المعترف بها فً القوائم المالٌةأثر  التالٌة الهامة ٌوجد لألحكام

  معداتالو مصانعالممتلكات ولل االنتاجٌةاألعمار 

  ًالموجودات، قٌمة وعكس قٌد اإلنخفاض فً قٌمةالاإلنخفاض ف 

 الزكاة وضرائب الدخل. 

 والمعدات مصانعللممتلكات وال االنتاجٌةاألعمار 

ٌتم استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات المجموعة بطرٌقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجً أو على أساس وحدات 
وعند تحدٌد العمر االنتاجً للمنجم، فإن  نتاج لبعض موجودات المناجم ومصانع المعالجة على مدى العمر اإلنتاجً للمنجم.اإل

 التقدٌر قد تتغٌر عند توفر معلومات جدٌدة. السائدة بتارٌخاالفتراضات 

 تتمثل العوامل التً قد تإثر فً تقدٌر العمر االنتاجً للمنجم فٌما ٌلً:

 احتٌاطٌات الخام المإكدة والمحتملةالتغٌرات ف ً 

 درجة إحتٌاطٌات الخام المعدنٌة والتً تختلف جوهرٌاً من وقت آلخر 

 الفروقات بٌن أسعار السلع الحقٌقٌة وأسعارها المتوقعة المستخدمه فً تقدٌر وتصنٌف احتٌاطٌات الخام 

 عوامل تشغٌلٌة غٌر متوقعة فً مواقع التعدٌن 

  ًقد تإثر سلباً  التى ومعدالت الخصم تؤهٌلالمعالجة واعادة التكالٌف ٌة وتعدٌنالتشغٌلٌة والأسمالٌة ورالتكالٌف التغٌرات ف
  على الجدوى االقتصادٌة الحتٌاطٌات الخام.

اً من هذه ال ٌّ األعمار جم وقٌمها الدفترٌة. تقوم اإلدارة بمراجعة لى اإلستهالك المحتمل لموجودات المنٌإثر ع قدتغٌرات مإن أ
تتم هذه المراجعة على أساس الوضع الحالً للموجودات  .ة بصورة دورٌةغٌر التعدٌنٌوالمعدات  مصانعللممتلكات وال نتاجٌةاال

 منافع اقتصادٌة للمجموعة. جلبهذه الموجودات فً  خاللها والفترات المقدرة التً ستستمر

 اإلنخفاض وعكس قٌد اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات

للتؤكد من وجود دلٌل على وقوع انخفاض فً قٌمة هذه الموجودات اجعة القٌم الدفترٌة للموجودات الملموسة تقوم المجموعة بمر
 أو وجود دلٌل على أن خسارة االنخفاض المثبتة فً السنوات السابقة لم تعد موجودة أو أنها انخفضت قٌمتها.
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 وضرٌبة الدخلالزكاة 

 إلى الهٌئة العامة للزكاة والدخل عن سعوديلاير   0094289111قدرهودفع مبلغ  8411 دٌسمبر 11فً  ةالمنتهٌ السنةتم خالل 
 تهٌة فًنالسنة الم عن لاير سعودي 3091019312بمبلغ تم دفع  8413 دٌسمبر 11 فً) 8413دٌسمبر  11 السنة المنتهٌة فً

  . (8410دٌسمبر  11

، المسجلةالنهائٌة عن المبالغ  فً حالة وجود إختالف بٌن الربوط الزكوٌة. من قبل الهٌئةللزكاة  ولم ٌتم إجراء الربط النهائً بعد
 ات.للسنة التً تحدد فٌها هذه الفروق على مخصص الزكاةوٌتم االعتراف بها فان هذه الفروقات ستإثر 

  لعدم التأكد فً التقدٌراتالمصادر الرئٌسٌة  5-6

تشكل مخاطر جوهرٌة تتسبب فً تعدٌالت هامة على القٌم  لتىوا لعدم التؤكد فً التقدٌراترئٌسٌة المصادر التمثل البنود التالٌة 
 الدفترٌة للموجودات والمطلوبات خالل العام المالً التالً:

 د المعدنٌةتقدٌرات إحتٌاطٌات الخام والموار 

 إغالق المناجم وااللتزامات البٌئٌة 

 المخصصات 

  االلتزامات المحتملة 

 تقدٌرات إحتٌاطٌات الخام والموارد المعدنٌة

أو  ستخراجهاسواًء التى ٌتم ا هابالتركٌز المرتبطة  الخام والموارد المعدنٌة ودرجاتإحتٌاطٌات  اتوتصنٌفتنطوي تقدٌرات 
إحتٌاطٌات المواد الخام والموارد المعدنٌة مجَرد  كمٌاتٌجب اعتبار  .التؤكدى درجة من عدم  علمستقبالنتاج المخصصة لإل

كمٌة االحتٌاطٌات الخام  تتغٌركما . بالفعل ومعالجتهاالموارد المعدنٌة  وأاحتٌاطٌات الخام  ٌتم استخراجحتى  فقط تقدٌرات
 المعادن وأسعار صرف العمالت.منها أسعار متغٌرة  عواملالمعدنٌة أعتماداً على والموارد 

للمجموعة على أساس أسعار السلع على المدى الطوٌل المعتمدة من اإلدارة وتقدٌر درجة المقدرة حتٌاطٌات الخام اتم تحدٌد 
التركٌز أو نسبة  أي تغٌر جوهري فً كمٌات االحتٌاطٌات أو درجةإن . ربما تكون غٌر دقٌقةتركٌز الخام والتكالٌف والتً 

اي توجد ضمانات بؤن استخالص الذهب أو  باالضافة الى ذلك، الللموجودات.  الجدوى االقتصادٌةٌإثر على  ٌمكن أن لةاإلزا
أكبر تحت ظروف الموقع أو أثناء  نطاقذات  ات ختبارالفً معامل اأو  النطاقصغٌرة  ات المعملٌةختبارالافً  معادن أخرى

 .ستعطً نفس النتٌجة االنتاج

 تقٌٌمواختبارات استخراج المعادن واالنتاج و الحفرونتائج  األساسٌة أسعار السلع تقلباتالتقدٌرات وذلك فً حالة تعدٌل  قد ٌتم
الكمٌة ودرجة تركٌز الخام المستخرج والمعالج ومعدل استخالص  أال تكونومن الممكن تقدٌر. أي لتارٌخ  الالحقةخطط التعدٌن 

جوهري فً تقدٌرات إحتٌاطٌات الخام أو الموارد  انخفاضأي  ٌإديٌمكن أن  كما .بنفس الصورة المتوقعة حالٌاالمعادن 
وآفاق المجموعة  عملٌاتسلبً جوهري على  ٌرثالمعدنٌة الى تؤ المعدنٌة أو قدرة المجموعة على استخراج إحتٌاطٌات الخام

 .عملٌاتهامستقبلها ومركزها المالً ونتائجها 

 ةإغالق المناجم وااللتزامات البٌئٌ

لتزامات البٌئٌة بناًء على تقوم المجموعة بتقدٌر اإللمجموعة ألنظمة ولوائح بٌئٌة متعددة. للتعدٌن واإلستكشاف اتخضع أنشطة 
فهم اإلدارة للمتطلبات النظامٌة الحالٌة والتً تختلف باختالف المناطق التً تجري عملٌاتها فٌها وشروط الترخٌص والتقدٌرات 

فً سنوات كما أن التكالٌف المتكبدة تفكٌك المرفق وإعادة تؤهٌل األرض حالما ٌنشؤ االلتزام. تكالٌف لمخصص  ٌجنبالهندسٌة. 
التغٌرات المستقبلٌة فً األنظمة فان  ضافة الى ذلك، من المبالغ المخصصة. باإل مستقبلٌة من الممكن أن تختلف جوهرٌا

 القٌمة الدفترٌة لهذا المخصص. توثر علىمن الممكن أن واللوائح البٌئٌة وأعمار المناجم المقدرة 

 المخصصات 

 تقوم المجموعة أٌضاً بتكوٌن مخصص لقطع غٌار متقادمة وبطٌئة الحركة. بلغ مخصص البنود المتقادمة وبطٌئة الحركة
(. 14( )إٌضاح لاير سعودي 1393209203: 8413دٌسمبر  11) 8411 دٌسمبر 11لاير سعودي كما فً  1392319183

الموحدة المركز المالً حقة لتارٌخ قائمة ر أو التكلفة المتعلقة مباشرة بؤحداث الاألسعاقدٌرات تؤخذ فً االعتبار تقلبات ذه الته
 ال تزال قائمة كما فً نهاٌة السنة. روفظبؤن ال هذه األحداث هإلى المدى الذي تإكد

 االلتزامات المحتملة

د وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلً أو أكثر. ٌتطلب تقدٌر هذه االلتزامات تسوٌة االلتزامات المحتملة حسب طبٌعتها عنٌتم 
 مستقبلٌة. وعمل تقدٌرات لنتائج احداث هامه ممارسة أحكام  المتؤصلة
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 المعلومات القطاعٌة -6

 قطاع األعمال 6-1

 إن قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أوالعملٌات أو المنشآت التً:

 .تعمل فً أنشطة تدر إٌرادات 

  وتقوٌم األداء. المواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحلٌل نتائج عملٌاتها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزٌع 

  ةمالٌة منفصل معلومات عنهاتتوفر. 

 تتؤلف عملٌات المجموعة من قطاعات األعمال التالٌة:

 متعلقة بالتالً:تشغٌل  عملٌات ٌتكون من ،قطاع الوحدة االستراتٌجٌة للفوسفات 

طبٌعً الغاز التعدٌن الفوسفات واستخالص الفوسفات المرَكز فً حزم الجالمٌد واستخدام  – شركة معادن للفوسفات -

 ومنتجات األمونٌا فً رأس الخٌر. األسمدة الفوسفاتٌةكبرٌت لتصنٌع الو

فً المنطقة تعدٌن المعادن الصناعٌة فً منجم الكاولٌن والبوكساٌت منخفض الدرجة  – شركة المعادن الصناعٌة -

  المعالجة فً المدٌنة المنورة. مصانعوفً منطقة الغزالة الوسطى من منطقة الزبٌرة، ومنجم المغنزاٌت عالً الدرجة 

ال ٌزال المشروع فً مرحلة . خبراءالسفات فوتطوٌر منجم إلستغالل إحتٌاطات  – شركة معادن وعد الشمال للفوسفات -

 وأعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجاري 8411األمونٌا خالل الربع الثالث من عام  مصنعبدأ اإلنتاج التجرٌبً ل التطوٌر.

 .8411ٌناٌر  1اعتباراً من  لمصنع األمونٌا

تم تحمٌل التكلفة ذات العالقة ومصارٌف اإلستكشاف فً ٌ –قسم الفوسفات والمعادن الصناعٌة فً اإلدارة العامة  -

 اإلدارة العامة للشركة على هذا القطاع.

المسإولة عن تطوٌر وبناء وتقدٌم الخدمات لمنطقة رأس الخٌر وغٌرها من مواقع التعدٌن  –ركة معادن للبنٌة التحتٌة ش -

شركة ومطلوبات إٌرادات وتكالٌف وموجودات  من 114والتصنٌع فً المملكة العربٌة السعودٌة. لذلك، فقد تم تحمٌل 

 معادن للبنٌة التحتٌة على هذا القطاع.

 متعلقة بالتالًتشغٌل  عملٌات ٌتكون من، دة االستراتٌجٌة لأللومنٌومقطاع الوح: 

المشتراه تقوم بإدارة المصهر فً رأس الخٌر وتقوم حالٌا بمعالجة مادة األلومٌنا الخام التً  – شركة معادن لأللومنٌوم -

تعلقة بها. بدأت شركة معادن الكوا بغرض تصنٌع األلومنٌوم والمنتجات الم وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا  من 

 . 8410سبتمبر  1لأللومنٌوم اإلنتاج التجاري فً 

 .التشغٌل التجرٌبًحالٌاً فً مرحلة  مشروع مصنع الدرفلةإنشاء  – شركة معادن للدرفلة -

ٌر. تعدٌن البوكساٌت فً منجم البعٌثة ونقله فٌما بعد الى المصفاة فً رأس الخ – شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا -

 . 8411 أكتوبر 1اإلنتاج التجاري فً  للبوكساٌت واأللومٌنابدأت شركة معادن 
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 )تتمة( المعلومات القطاعٌة – 6
 
 قطاع األعمال 6-1

 

 تتمة( قطاع الوحدة االستراتٌجٌة لأللومنٌوم( 

كلوراٌد اإلٌثلٌن  شركة تحت سٌطرة مشتركة تقوم بإنتاج الصودا الكاوٌة المركزة والكلوراٌن وثانً – شركة سامابكو -
فً انتاج شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا، وٌتم بٌع أي فائض لاأللومٌنا المطلوب لألستخدام فً مصفاة  اللقٌموتورٌد 

 .8410ٌولٌو  1سامابكو فً لاألسواق الدولٌة والمحلٌة. بدأ اإلنتاج التجاري 

واإلنشاء  المبانًئح غٌر المعالجة حرارٌاً، وصفائح ٌشتمل على الصفائح المعالجة والصفا  مشروع صفائح السٌارات -

 (.1فً مرحلة التطوٌر )إٌضاح  المشروع  .وصفائح الورق المعدنً

 على هذا القطاع. هاتم تحمٌلٌالتكلفة ذات العالقة وإٌرادات المبٌعات الخارجٌة  –فً اإلدارة العامة  قسم األلومنٌوم -

من  منطقة رأس الخٌر وغٌرهالوحدات معادن فً خدمات وٌر وبناء وتقدٌم مسإولة عن تطشركة معادن للبنٌة التحتٌة  -

إٌرادات وتكالٌف وموجودات  4 من11فقد تم تحمٌل مواقع التعدٌن والتصنٌع فً المملكة العربٌة السعودٌة. لذلك، 

 معادن للبنٌة التحتٌة على هذا القطاع.شركة ومطلوبات 

 متعلقة بالتالً:تشغٌل  عملٌات ٌتكون من األساس ومعادن ذهبتراتٌجٌة للقطاع الوحدة االس 

مناجم للذهب وهً مهد الذهب واألمار وبلغة  خمسةالتً تعمل على تشغٌل  – شركة معادن للذهب ومعادن األساس -

معالجة فً منجم الصخٌبرات والموجودة فً  ومصنع 8411إبرٌل  1بدأ انتاجة التجاري فً والذي والدوٌحً والسوق 

 ٌة مختلفة بالمملكة العربٌة السعودٌة. مناطق جغراف

فً الواقعة  والمعادن المصاحبة تقوم بإنتاج النحاس وبصورة مشتركة  تُدارشركة  – شركة معادن بارٌك للنحاس -

 .8411ٌولٌو  1اإلنتاج التجاري فً  ت الشركةبدأقٌة للمدٌنة المنورة. المنطقة الجنوبٌة الشر

التكلفة ذات العالقة ومصارٌف اإلستكشاف فً اإلدارة  تحمٌلتم  –ارة العامة ومعادن األساس فً اإلد ذهبقسم ال -

 العامة للشركة على هذا القطاع.

  اإلدارة العامة 

 تحت السٌطرةفً ذلك تموٌل الشركات التابعة والشركات  بما والحوكمة مسإولة عن اإلدارة الفعالةاإلدارة العامة  -

وتحسٌن صناعة المعادن  متضمنة تطوٌر صناعة التعدٌنمراحل  بجمٌع علقتت متنوعةتنفذ مشارٌع التً  مشتركةال

 المصاحبة.المعادن و ومنتجات المعادن
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  (شزكت يساهًت سعىديت)   
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        قطاع األعمال )تتمة( 1 -6

 المجموع اإلدارة العامة ومعادن األساس الذهب األلومنٌوم الفوسفات  إٌضاح 

        6116 ديسًبز 31

 4650662416216 - 1604167076732 4,25260416633 4620564416151  33 المبٌعات

 2604662726753 - 32467736401 44064146643 73160146204   إجمالً الربح

 15166366131 14261116647 - 351 465176140  38 ستثمارات قصٌرة األجلإعوائد 

 400,6346010 (141,4016071) 12060046375 2446511,330 12264446453   صافً الدخل/ )الخسارة( العائد لمساهمً الشركة األم

 41611765516021 15461106127 2630261646454 31624464666162 15613661106273  13 ممتلكات ومصانع ومعدات

 34663762126340 3467456457 24461436604 1671467616172 25651264326152  14 أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ

 26461036530 - 22561516000 - 4466526530  15 ف والتقٌٌم موجودات اإلستكشا

 7763446276 - 7065466420 - 667476356  16 مإجلة إزالةمصارٌف 

 36461236201 1466476152 161006450 25067716015 4461536121  17 موجودات غٌر ملموسة

 16127,6666676 - 13264066115 24562606561 -  18 تحت سٌطرة مشتركة شركات

 47607363026267 3643265216552 4615163126113 43627761736131 45670465446644   مجموع الموجودات

 2667136121 - - 2667136121 -  25 إلتزامات بموجب عقد إٌجار رأسمالً

 53647566716043 - 40160516061 25614566516734 27617164616241  6-27 قروض طوٌلة األجل

        6115سمبر دٌ 31

 11095601250938 - 71502150748 4076207910171 5048801210121  33 المبٌعات

 2043901440212 - 23104730211 63309380596 1057306320415   إجمالً الربح

 3505830877 2904210278 2140583 103180871 406490146  38 ستثمارات قصٌرة األجلإعوائد 

 61501730945 (29804410534) 2906930379 9503510777 77805710323   لخسارة( العائد لمساهمً الشركة األمصافً الدخل/ )ا

 13 ممتلكات ومصانع ومعدات
 

16011809260848 21019606440324 39401630343 17204540132 36068201880547 

 41041204330837 3605780184 2,22109640121 19098502510415 18015806410217  14 أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ

 23302330575 - 21209330922 - 3102990653  15 موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم 

 4401720991 - 3208510488 - 1103210513  16 مإجلة إزالةمصارٌف 

 37204260562 1508130615 1109930133 23705270524 11801120311  17 موجودات غٌر ملموسة

 1021104540824 - 82806810585 37207740239 -  18 تحت سٌطرة مشتركة ركاتش

 89037706250854 1051507960415 4016805240729 43084107110223 39096106140497   مجموع الموجودات

        
 3901640377 - - 3901640377 -  25 إلتزامات بموجب عقد إٌجار رأسمالً

 45039901370998 - 23501910897 25016609830321 21019608620781  27-6 قروض طوٌلة األجل



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
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 القطاع الجغرافً  6 -6

القطاع الجغرافً هو مجموعة من الموجودات أو العملٌات أو المنشآت التً تقوم بؤنشطة تحقق إٌرادات فً بٌئة اقتصادٌة محددة تخضع 
صيادٌة أخيرى. وتقيوم المجموعية بعملٌاتهيا فقيط فيً المملكية العربٌية السيعودٌة لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التً تعمل فيً بٌئيات اقت

ولذلك تقع جمٌع الموجودات غٌر المتداولة للمجموعة فً المملكة العربٌة السيعودٌة. جمٌيع الشيركات التابعية والشيركات تحيت السيٌطرة 
 ربٌة السعودٌة.المشتركة المشمولة فً األرقام الموحدة أعاله تم تؤسٌسها فً المملكة الع

 

 فً حكمهنقد وما ال -1

 ديسًبز  31  ديسًبز 31 

 6116   2015 

  من تارٌخ اقتنائها ودائع ألجل ذات توارٌخ استحقاق تعادل/ أقل من ثالثة أشهر

 

  

 3039701210398   3645361426172 غٌر مقٌدة - 

 54405540663   - مقٌدة - 

 3645361426172 فرعًمجموع 
  30941,6760161 

     نقد وأرصدة لدى البنوك 

 31708240871   35762306436 غٌر مقٌدة - 

 4808180593   5463416221 مقٌدة - 

 41665716657 فرعًمجموع 
  36606330463 

 4636467146524 المجموع
  4031803190524 

 بما ٌلً: المقٌد وما فً حكمهٌرتبط النقد 

 ةض طوٌلوللدفعات المجدولة للقر خدمة الدٌن مجمع فً حساب إحتٌاطًالنقد ال
األجل ولفترة ستة أشهر قبل تارٌخ اإلستحقاق وفقاً إلتفاقٌة التسهٌالت اإلئتمانٌة  

 - (1-81)إٌضاح 

  

10539 

 5463416221 (8-80و  13-0حسابات برنامج إدخار الموظفٌن )إٌضاحٌن 
  

4808170154 

 4808180593   5463416221 فرعًمجموع 

     

األجل لفترة ستة أشهر  ةطوٌل جزء من الرصٌد المجمع للدفعات المجدولة للقروض
فً ودائع قصٌرة األجل ذات توارٌخ ومدرج مستثمر  ،قبل تارٌخ اإلستحقاق

 - (1-81)إٌضاح  من تارٌخ اقتنائها استحقاق تعادل أو أقل من ثالثة أشهر

  

54405540663 

 59303630256   22,143,553 مجموع النقد المقٌد

 3071409460268   1,1,1,4,,4,13 مجموع النقد غٌر المقٌد

 اإلسخثًاراث قصيزة األجم -8

 ديسًبز  31   ديسًبز 31 

 6116   2015 

ودائع ألجل وأوراق مالٌة ذات توارٌخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من عام 
 89901520989   ,,,,,,,,33,,5 من تارٌخ إقتنائها

  .ٌتحقق عن االستثمارات قصٌرة األجل عائد مالً على أساس أسعار العمولة السائدة فً السوق



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (كت يطاهًت ضعىدَتشر)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 خرىاألتجارٌة والمدٌنة الذمم ال  -9

 ديسًبز  31   ديسًبز 31  

 2015   6116 إٌضاح 

      الذمم المدٌنة التجارٌة

 65704380173   11560736675  ذمم مدٌنة أخرى مستحقة من طرف ثالث

 8708970165   1164176620 6-96  إنسبال أس اي ألكوا مبالغ مستحقة من شركة

 41701550456   14561106041 6-96 مبالغ مستحقة من سابك

 1015204910694   1616461716343  مجموع فرعً

 508960511   764346120  مبالغ مستحقة من المإسسة العامة للموانىء

 (302110111)   (365126475)  *ٌلهامخصص دٌون مشكوك فً تحص

 206960511   364276345  مجموع فرعً

 201660514   364516014 6-96 مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقنً للتعدٌن 

 1303140481   -  مطالبات تؤمٌن**

 3108510982   4466724  ضرٌبة استقطاع مستحقة

 809360151   1564146150  عوائد مستحقة من استثمارات

 -   2161076037 6-96 سابكشركة مبالغ مستحقة من 

 4106980311   5067006440  أخرى

 1025201430611   1627264116671  المجموع
 

 كالتالً: حركة مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها*

  6116   2015 

 -   362006000  ٌناٌر 1

 302110111   3126475 36 لمخصص زٌادة فً ا

 302110111   365126475  دٌسمبر 31

 تتعلق مطالبات التؤمٌن باآلتً: **

 

 ديسًبز  31   ديسًبز 31

6116   2015 

  وقد 8411أحد خطوط إنتاج األلومنٌوم والذي توقف فٌة اإلنتاج فً أكتوبر .
جرى اإلغالق المإقت بعد فترة من عدم إستقرار خط اإلنتاج. وقد اكتمل 

 908920253   - .8410من عام  إصالحه خالل الربع الثانً

 304120227   - مطالبة متعلقة بفرن األمونٌا والسٌر الناقل 

 1303140481   - المجموع

 

 

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (كت يطاهًت ضعىدَتشر)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )

 31 

 المخزون  - 11

 ديسًبز  31   ديسًبز 31 

 6116   2015 

  24361756243 جاهزة للبٌع -منتجات تامة الصنع 
 

24301490951 

  44663046104 منتجات تحت التشغٌل
 

58307560631 

  11464046046 مستخرجخام مخزون 
 

17301760988 

  361246151 منتجات مصاحبة
 

7110227 

 1011106930797   41267116256 فرعًمجموع 

 1031208160135   1631665526321 كستهالاللقابلة قطع غٌار ومواد 

  (1561536324) بطٌئة الحركة ومواد مستهلكة* متقادمة ومخصص قطع غٌار 
 

(1509840849) 

 1630066416442  
 

1029608310186 

  13264566064 مواد خام
 

64403220514 

 1094101530691   2613366556061 فرعًمجموع 

 2094108470487   3611663736317 المجموع

 
 .معداتالمصانع والالغٌار بٌتعلق مخزون قطع 

 مما ٌلً:مستهلكة المواد البطٌئة الحركة وو المتقادمةغٌار المخصص قطع تتكون الحركة فً *

 6116   2015 

 1503590183   1564146144 ٌناٌر 1

 6250666   (1316520) (10مخصص المخزون المتقادم )إٌضاح  زٌادة

 1509840849   1561536324 دٌسمبر  31

 الدفعات والمصارٌف المدفوعة مقدما    - 11

 ديسًبز  31   ديسًبز 31 

 6116   2015 

   الجزء المتداول
 

 

 17201130193   11464636370 دفعات مقدمة للمقاولٌن

 1208890197   1460126651 دفعات مقدمة للموظفٌن

 1403960416   463356147 إٌجارات مدفوعة مقدماً 

 4404420651   160606774 تؤمٌن مدفوع مقدماً 

 40874,582   364226170 مصارٌف مدفوعة مقدماً أخرى

 24807160139   15467446162 فرعً مجموع 

     الجزء غٌر المتداول

 2106450868   2467306410 أخرى مدفوعة مقدماً مصارٌف 

 27103610917   11465246642 المجموع 

 

 

 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (كت يطاهًت ضعىدَتشر)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )

 31 

 المستحق من الشركاء فً المشارٌع المشتركة  - 16

 ديسًبز  31   ديسًبز 31  

 2015   6116 إٌضاح 

   المتداول:الجزء 
 

  

 45101110111   - 6-96 مستحق من موزاٌٌك

 27101110111   - 6-96 مستحق من سابك

 -  المجموع 
 
 72101110111 

وقعت شركة معادن اتفاقٌة مع شركتً موزاٌٌك وسابك لتطوٌر بصورة مشتركة مجَمع متكامل إلنتاج الفوسفات ٌعرف  ،8411أغسطس  3بتارٌخ 
ضاح باسم مشروع أم وع  (.2 -8ال للفوسفات )ٌإ

ٌٌك وسابك مستحقات تعاقدٌة لشركة معادن قدرها  لتارٌخٌة لتكلفة ال ملٌار لاير سعودي على دفعتٌن 1900وبموجب هذه االتفاقٌة، تدفع شركتً موزا

دٌسمبر  11خالل السنة المنتهٌة فً  المبلغ المذكور أعاله من 344التً تكبدتها الشركة فً هذا المشروع. استلمت الشركة الدفعة األولى وقدرها 

و  14% المتبقٌة من المبلغ المذكور أعاله فً 34واستحقت  ،8411  وتم استالمها بالكامل. 8411ٌوٌن

 



 
 

 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

  2016 ًبزديس 31انًُخهيت في  نهسُت
 (يا نى َرد خالف رنك انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )

 32 

 ًعذاثانو ًصاَعانو الممتلكات -13

 المعدات الثقٌلة السٌارات موجودات المناجم راضًاأل إٌضاح 
المصانع الثابتة 

 المجموع األثاث والتركٌبات المعدات المكتبٌة المعدات األخرى األعمال المدنٌة المبانـــً ومرافق ترشٌح الخام

             التكلفة

 42089102970658 9103160835 7407570433 1098506750977 4029903670411 8013407950688 27074105190931 29103140274 5503240982 15606750127 6105510111  8413ٌناٌر  1

 29304750275 - - - - - 29304750275 - - - -  السنةإضافات خالل 

 32105320962 401930417 808180773 7501730497 1301720395 530166,536 12705270182 3106830966 709970316 - - 14 المحَول من األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ

 (8850255) - - - - - (8850255) - - - - 12 المحَول الى موجودات غٌر ملموسة

 مخصص إغالق المناجم مرسمل
,6-1 ،
,6-3  - 101530288 - - - - - - - - 101530288 

 (801570425) - - (801570425) - - - - - - -  استبعادات خالل السنة

 (15809580123) (6740117) (208910963) (2701210684) (906150767) (802770332) (9105430971) (1701420615) (103940114) (3970661) -  تسوٌات

 43033904580481 9307360225 8106850243 2,12506710365 4031209240139 8017906840892 28017101930162 31508550625 6109280274 15703310755 6105510111  8413دٌسمبر  11

 5504610921 - 210766 - - - 5504410154 - - - -  السنةإضافات خالل 

 22308860537 - - - - - 22308860537 - - - -  قطع غٌار رأسمالٌة محولة من المخزون

 14045701460382 1408960125 801480142 69109220863 1017509750755 5042501220114 99309410155 4096106330871 6,3350911 1018102710558 - 14 المحَول من األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ

 (4402370425) - - (4402370425) - - - - - - -  استبعادات خالل السنة

 (3701190915) (308210591) (20918,612) (680111) (1107410941) - (1509750469) (205720467) (320836) - -  تسوٌات

 57644465456414 10461116754 1561466544 2667262176103 5646761576154 13660461066146 24632763146434 5626364176021 6162316341 1633166026313 6165506000  6116 دٌسمبر 31

             االستهالك المتراكم

 4051501690611 4104540112 2401140721 15101350969 32301930944 42901470115 3035704120853 11108610353 26,2390926 6108190728 -  8413ٌناٌر   1

 2027301710674 1601690449 1301530538 25606170774 13208110542 24807180114 1056106220189 1901960168 1105640978 1305280122 -  لسنةلمحّمل 

 204370511 - - - - - - 204370511 - - -  ل السنةاستبعادات خال

 (13304170852) (9840752) 202630111 (601970486) (6190931) (9403490659) (1304690956) (1706810541) (201810869) (3970661) -  تسوٌات

 6065702690933 5605380699 3904310261 41105560257 45502840555 58305150471 4091505650186 11507140381 3507240135 7309410191 -  8413دٌسمبر  11

 2048702840236 1705210637 901840844 28104210355 15403110817 36105230819 1055206960411 8101230491 1109180311 2105840564 -    للسنةمحّمل 

 (210576,243) - - (2105760243) - - - - - - -  استبعادات خالل السنة

 (1609320958) (307160119) (209120641) (680111) (706510995) - - (205720468) (320836) - -  تسوٌات

 4610760446461 7063546317 4567136464 66163326364 60164446377 44460346214 6645162616446 11362656403 4766046444 4465246754 -  6116دٌسمبر  31

             فترٌةصافً القٌمة الد

 36068201880547 3701970526 4102530983 1062401140118 3084706390484 7059601690422 23016405270976 21101410244 2602140239 8303910565 6105510111  8413دٌسمبر  11

 41611765516021 3464576442 4061336015 2601064556434 4616562136477 12666067676607 22616461226443 5601066516625 2066216144 1624460776554 6165506000  6116دٌسمبر  31

 



 
 

 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

  2016 ًبزديس 31انًُخهيت في  نهسُت
 (يا نى َرد خالف رنك انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 )حخًت( ًعذاثانو انًصاَعو الممتلكات -13

قبل إستبعادات التوحٌد فً قٌمتها الدفترٌة معادن لأللومنٌوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت وااللومٌنا وشركة معادن للذهب ومعادن األساس والبالغ صا والمعدات الخاصة بشركة مصانعالتم رهن الممتلكات و

 (.3–81)إٌضاح األخرٌن مقرضٌن الوق التنمٌة الصناعٌة السعودي ولصندكضمان لاير سعودي(   13914191019314: 8413دٌسمبر  11) 8411 دٌسمبر 11لاير سعودي كما فً  11982192119112

بموجب لاير سعودي(  0393019083: 8413دٌسمبر  11) 8411 دٌسمبر 11كما فً لاير سعودي  0391139331 والمعدات الخاصة بشركة معادن للبوكساٌت وااللومٌنا والبالغ صافً قٌمتها الدفترٌة مصانعالتم شراء الممتلكات و

 (.83)إٌضاح  للمإجرٌنكضمان قد إٌجار راسمالً وتم رهنها ع

 

 

 

 

 

 

 السنة المنتهٌة فً  
 

 السنة المنتهٌة فً

 ديسًبز 31  
 

 ديسًبز 31

 6116 إٌضاح 
 

6115 

     :ه على النحو التالًللسن المحمل قسط االستهالك تم توزٌع

 1190139181  5565516046 14 األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ

 2017106120693  2634761466116 34 كلفة المبٌعاتت

 3407480428  3163416323 36 مصارٌف عمومٌة وإدارٌة

 302690931  265316701 37  مصارٌف اإلستكشاف والخدمات الفنٌة

 2027301710674  2641762146236  المجموع



 
 

 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (يا نى َرد خالف رنك انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )

 34 

  األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ  - 14

 

 المجموع اإلدارة العامة  البنٌة التحتٌة ومعادن األساس  الذهب األلومنٌوم لمعادن الصناعٌة ا الفوسفات  إٌضاح

         التكلفة

 27018301580695 1017108650134 4508750923 1071106620424 17018608250945 8901270132 6097709120237  8413ٌناٌر  1

 14012303520583 14201840133 509540651 56701850113 1085604990135 160188,982 11043504410779  السنةإضافات خالل 

 (32105320962) (707210832) (903160119) (8502810349) (18707340216) (408150545) (2606850111) 13 والمعدات المصانعمحَول إلى الممتلكات و

 201470943 - - 201470943 - - - 11 موجودات اإلستكشاف والتقٌٌم منمحول 

 (3705210661) - (2920771) - (2207980185) - (1404290815) 13 محَول الى موجودات غٌر ملموسة

 2602510111 - - 2602510111     - - - 1-62 مخصص إغالق المناجم المرسمل

 (37304210762) (1501610631) (1306110845) - (2102180178) - (32305410219)  دفعات مقدمة للمقاولٌن، صافً

 41041204330837 1029101660715 2806310941 2022109640121 18071105740611 11104110569 18014806870111  8413دٌسمبر  11

 8097604810317 12605650132 1109190121 21701340114 95408910798 2601380396 7064908320956  السنةإضافات خالل 

 (14045701460382) (560164) (1903770639) (2011101630172) (12029304450634) (4920661) (4306110313) 13 والمعدات لمصانعامحَول إلى الممتلكات و

 (4107150231) (306610418) (101760344) - (3509770468) - - 13 محَول الى موجودات غٌر ملموسة

 (340191,444) - - (3401910444) - - -  خالل السنة استبعادات

 (21906780698) - (1540478) - (409110728) - (21406130492)  دفعات مقدمة للمقاولٌن، صافً

 6116دٌسمبر  31
 

25645062456152 12660566305 7633261316564 24461436604 1464416500 1641460146255 34663762126340 

 دفعات مقدمة للمقاولٌن مرسملة كجزء من اإلضافات 
 مال الرأسمالٌة تحت التنفٌذلألع  

 8413دٌسمبر  11
 

38493129110 - 093149182 - 391419831 - 31493339101 

 6116دٌسمبر  31
 276,439,513 - - - 9,467,112 - 234,615,996 

  



 
 

 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (يا نى َرد خالف رنك انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 )تتمة( األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ  - 14

 المجموع اإلدارة العامة  البنٌة التحتٌة دن األساس ومعا الذهب األلومنٌوم المعادن الصناعٌة  الفوسفات  إٌضاح 

 ةرسمل كجزء من األعمال الرأسمالٌاستهالك م
 تحت التنفٌذ خالل السنة

        

 1190139181 - 890329001 - 1493219111 - - 13 8413دٌسمبر  11

 66,667,445 - 2,946,533 - 63,463,919 - - 13 6116دٌسمبر  31

  زء من األعمال الرأسمالٌة إطفاء مرسمل كج
 السنة التنفٌذ خالل تحت

 391839211 - - - 391839211 - - 17 8413دٌسمبر  11

 4,615,799 - 699,442 - 4,423,467 - - 17 6116دٌسمبر  31

 مرسملة كجزء من األعمال عملٌاتتكلفة إطفاء 

         خالل السنة الرأسمالٌة تحت التنفٌذ

 1391839134 - - - - - 1391839134 2-27 8413دٌسمبر  11

 25,667,174 - - - - - 25,667,174 2-27 6116دٌسمبر  31

 فة تموٌل مرسملة كجزء من األعمالتكل

 خالل السنة الرأسمالٌة تحت التنفٌذ

 00194439331 - - - 81190319131 - 81193129333 1-39 8413دٌسمبر  11

 591,346,264 - - - 343,393,427 - 269,452,266 1-39 6116دٌسمبر  31

 للدرفلة، شركة معادن للبوكاسٌت واأللومٌنا ، شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للذهب ومعادن األساس. منٌوم وشركة معادن للأللشركة معادن  تتعلق بالموجودات المإهلةسمالٌة تحت التنفٌذ تتضمن تكالٌف تموٌل راالاألعمال 

لاير سعودي كما فً  11912192339411ومعادن األساس قبل إستبعادات التوحٌد وقدرها شركة معادن لأللومنٌوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكاسٌت واأللومٌنا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للذهب ل القٌمة الدفترٌةصافً 
  (.3-81)إٌضاح  األخرٌن مقرضٌنوال لصندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي تم رهنها كضمان لاير سعودي(   119131,1139111: 8413دٌسمبر  11) 8411 دٌسمبر 11



 
 

 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (يا نى َرد خالف رنك انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 التقٌٌمموجودات اإلستكشاف و -15

 المجموع ومعادن األساس الذهب اإلدارة العامة  إيضاح 

 17505160312 15402510619 2102540693   8413ٌناٌر  1

 8101810699 5108310246 2903510453   السنةإضافات خالل 

 (201470943) (201470943) -  14 محول الى أعمال  رأسمالٌة تحت التنفٌذ

 (2103160493) - (2103160493)  37  السنةانخفاض فً قٌمة الموجودات خالل 

 23302330575 21209330922 3102990653   8413دٌسمبر  11

 3605690955 2202170178 1403520877   السنةإضافات خالل 

 26461036530 22561516000 4466526530   6116 دٌسمبر 31

 

 المؤجلة اإلزالةمصارٌف   -16

 المجموع ومعادن األساس الذهب الفوسفات  إٌضاح 

      التكلفة 

 11104310647 2507630766 7506660881   8413ٌناٌر  1

 3106790192 1209740499 1807140693   السنةمتكبدة خالل  إزالة تكالٌف 

 13301190839 3807380265 9403710574   8413دٌسمبر  11

 4403480857 4403480857 -   السنةمتكبدة خالل  إزالة تكالٌف 

 711,966,545 62,461,733 49,217,619   6116 دٌسمبر 31

      اإلطفاء المتراكم

 5203470664 403850111 4709620554   8413ٌناٌر  1

 3605890184 105110667 3501870517  10 السنةعلى تكلفة المبٌعات خالل  روفكمصمقٌد 

 8809360848 508860777 8301510171   8413دٌسمبر  11

 1101770572 606530425 405240147  10 السنةعلى تكلفة المبٌعات خالل   روفكمصمقٌد 

 744,779,934 73,694,343 61,619,376   6116 دٌسمبر 31

      صافً القٌمة الدفترٌة

 4401720991 3208510488 1103210513   8413دٌسمبر  11

 11,299,315 14,695,434 5,141,265   6116 دٌسمبر 31

 



 
 

 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (يا نى َرد خالف رنك انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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    انًىجىداث غيز انًهًىست  -17

  

 األلومنٌوم الفوسفات اٌضاح
ومعادن  الذهب

 المجموع اإلدارة العامة البنٌة التحتٌة األساس

        التكلفة

 51302880923 1706480412 29708760391 2205380663 11405360319 5106890149  8413ٌناٌر  1

 309920516 309920516 - - - -  السنةاضافات خالل 

 8850255 - - - - 8850255 11 والمعدات مصانعمحَول من الممتلكات و

 3705210661 - 2920771 - 2207980185 1404290815 14 محَول من األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ

 54506870354 2106410918 29801690161 2205380663 13703340414 6601140219  8413دٌسمبر  11

 102850986 - - 102850986 - -  السنةاضافات خالل 

 4107150231 306610418 101760344 - 3509770468 - 14 محَول من األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ

 51766116570 2563026336 24462456504 2361246644 17363116172 6660046204  6116 دٌسمبر 31

        اإلطفاء المتراكم

 9304120378 106110115 5508680944 801670624 1202310133 1505350672  8413ٌناٌر  1

 7908480414 402270318 1401710125 303770916 3907310141 1804420934  السنةالمحَمل خالل 

 17302610792 508370313 6909390169 1105450531 5109610274 3309780616  8413دٌسمبر  11

 4503140571 407670171 809110781 304780669 1802450612 909120348  السنةالمحَمل خالل 

 21165656362 1066046414 7161446144 1560246144 7062056176 4361106454  6116 دٌسمبر 31

        صافً القٌمة الدفترٌة

 37204260562 1508130615 22802310191 1109930133 8503740131 3201250613  8413دَطًبر  11

 36461236201 1466476152 22063456655 161006450 10361056446 2261236255  6116 دٌسمبر  31

 

 8411 دٌسمبر 11لاير سعودي كما فً  14191439331 ت غٌر الملموسة الخاصة بشركة معادن لأللومنٌوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت وااللومٌنا والبالغةصافً القٌمة الدفترٌة للموجودا
 (.3–81)إٌضاح  ٌناألخر مقرضٌنوال لصندوق التنمٌة الصناعٌة السعوديلاير سعودي ( تم رهنها كضمان  2391109114 : 8413دٌسمبر  11)

ٌل وٌنبع كما ورد فً اتفاقٌة التنفٌذ الموقعة بٌن شركة معادن والهٌئة الملكٌة تتكون الموجودات غٌر الملموسة للبنٌة التحتٌة من موجودات البنٌة التحتٌة وخدمات الدعم فً رأس الخٌر والمحَولة للهٌئة الملكٌة للجب
الموجودات غٌر الملموسة هذه نشؤت من أجله. تقٌد لحالتها التشغٌلٌة للغرض الذي أُ  الملموسة من تكلفة الشراء وأي تكالٌف مباشرة متعلقة بإحضار هذه الموجودات للجبٌل وٌنبع. تتكون تكلفة الموجودات غٌر

 رض والخدمة.الفترة المتبقٌة من مدة اتفاقٌة استخدام األ مدى بالتكلفة التارٌخٌة ناقصاً اإلطفاء المتراكم. ٌحسب اإلطفاء على

  



 
 

 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (يا نى َرد خالف رنك انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 انًىجىداث غيز انًهًىست )حخًت( -17

 

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً  

 دٌسمبر 31  ديسًبز 31  

 6115  6116 إٌضاح 

 :ه على النحو التالًللسن االطفاء المحملقسط  تم توزٌع
 

 

 

 

 507290831  465766144 14 األعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ

 4107710932  3061646344 34 اتتكلفة المبٌع

 2901190343  - 35 مصارٌف بٌع وتسوٌق ودعم

 402270318  461546027 36 مصارٌف عمومٌة وإدارٌة 

 7908480414  4563046570  المجموع



 
 (يعادٌ) نسعىديتشزكت انخعذيٍ انعزبيت ا

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في سُت نه

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 تحت سٌطرة مشتركة  اتشرك -18

 دٌسمبر  31  دٌسمبر 31 

 2016  6115 

 11891109813  24562606561 (1-12ٌضاح شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات )ا

 28291249323  13264066115 (8-12شركة معادن بارٌك للنحاس )اٌضاح 

 1984190309280  1612766666676 المجموع

 شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات  18-1

 هو كما ٌلً:(3-8إٌضاح )4 فً رأس المال المصدر والمدفوع 34اإلستثمار بنسبة 

 دٌسمبر  31  ٌسمبرد 31 

 2016  6115 

 03494449444  45060006000 (03الحصص بالتكلفة )اٌضاح 

 (18398809124)  (20267376151) حصة الشركة فً صافً الخسارة المتراكمة 

 18091139284  24762626142 القٌمة الدفترٌة لإلستثمار

 0193329013  4764416414 (8-08قرض طوٌل األجل )اٌضاح 

 11891109813  24562606561 (18)اٌضاح  المجموع

 

 هً كما ٌلً:الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات  لشركةالحصة فً الخسارة المتراكمة 

 2016  6115 

 (3305830314)  (12562246110) َُاَر  1

 (81063,0966)  (7765136671) انحصت فٍ صافٍ انخطارة نهطُت

 (,4019,,1,50)       (20267376151) ديسًبز  31

 

 معادن بارٌك للنحاسشركة   18-6

 هو كما ٌلً:(14-8)إٌضاح 4 فً رأس المال المصدر والمدفوع 34اإلستثمار بنسبة 

 دٌسمبر  31  دٌسمبر 31 

 2016  6115 

 049,0646,,,  343,963,595 (03اَضاح )انحصص بانتكهفت 

 -  2,136,624 انًتراكى انذخمحصت انشركت فٍ صافٍ 

 049,0646,,,  345,346,715 القٌمة الدفترٌة لإلستثمار

 6,601820838  535,741,424 (8-08قرض طوٌل األجل )اٌضاح 

 9,9069,0595  623,945,776 (18المجموع )اٌضاح 

ذا القيرض هيو تيوفٌر ، أبرميت الشيركة اتفاقٌية قيرض ميع شيركة معيادن بارٌيك للنحياس. الغيرض مين هي8410دٌسيمبر  11خالل العام المنتهيً فيً  
 التموٌل الالزم لشركة معادن بارٌك للنحاس. إن هذا القرض بدون عمولة وال ٌوجد تارٌخ محدد لسداده.

 

 

 

 

 



 
 (يعادٌ) نسعىديتشزكت انخعذيٍ انعزبيت ا

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في سُت نه

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 )تتمة(  معادن بارٌك للنحاسشركة   18-6

 معادن بارٌك للنحاس هً كما ٌلً:شركة ل المتراكم الدخلالحصة فً 

 

 2016  2015 

 -  - اَر َُ 1

 -  2,136,624 انحصت فٍ صافٍ انذخم نهطُت

 -  2,136,624 ديسًبز  31

 

 اإلستثمارات طوٌلة األجل -19

 دٌسمبر  31  دٌسمبر 31 

 2016  6115 

 5060006000 أوراق مالٌة ذات توارٌخ استحقاق أكثر من سنة من تارٌخ إقتنائها
 

5101110111 

 

 مطلوبات المشارٌع وأخرى – 61

 

 دٌسمبر  31  دٌسمبر 31 

 2016  6115 

    انجشء انًخذاول

 78107490784  344,563,937 يشارَع

 64907630211  673,647,556 تجارَت

 12605920142  747,645,666 يحتجساث

 23209690329  396,455,136 دفعاث يقذيت يٍ عًالء

 1909380546  26,443,552 أخري

 1081101130111  7,946,344,253  فزعييجًىع 

 انجشء غيز انًخذاول

 1025101810664  7,464,361,266 يحتجساث ويطهىباث أخري

 8303150965  735,464,616 *يطاهًاث غُر يطتردة

 1033403870629  3,745,226,352 فزعييجًىع 

 3014404110631  3651465316625 انًجًىع 

تكالٌف عقود تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا وشركة معادن وعد فً  تتمثل ذمم المشارٌع الدائنة بشكل رئٌسً
 الشمال للفوسفات.

المتمثل فً إنشاء صندوق  هدف الشركاتلدعم  وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات *تمثل مساهمات من قبل أحد مقاولً شركة معادن لأللومنٌوم
 ة مشروع إجتماعً.للمسإولٌة االجتماعٌة لتنمٌ

 

 

 

 



 
 (يعادٌ) نسعىديتشزكت انخعذيٍ انعزبيت ا

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في سُت نه

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )

 41 

 

 انًصاريف انًسخحقت -61

 دٌسمبر  31  دٌسمبر 31 

 2016  6115 

 3054205810483  1664362526732 يشارَع

 63509890411  63761606076 تجارَت

 24604540819  24165016470 يىظفٍُ

 6701260655  3261406363 ( 8-08إَضاح )أنكىا كىربىرَشٍ  –يصارَف يطتحقت 

 1409830461  464756402 (2-42)إَضاح  يىزاَُك –رَف يطتحقت يصا

 1308890781  2061576745 أعباء يانُت

 4052109250588  2662464316331 انًجًىع

تمثل المصارٌف المستحقة الخاصة بالمشارٌع بشكل رئٌسً تكالٌف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن 
 ٌنا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.     للبوكساٌت وااللوم

المصارٌف المتعلقة بالموظفٌن ومصارٌف مستحقة أخرى متعلقة بموظفً  ألكوا كوربورٌشنتمثل المصارٌف المستحقة لشركة 
 المعارٌن لشركة معادن لأللومنٌوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكساٌت وااللومٌنا.ألكوا كوربورٌشن 

 موزاٌٌكالمصارٌف المتعلقة بالموظفٌن ومصارٌف مستحقة أخرى متعلقة بموظفً  موزاٌٌكالمصارٌف المستحقة لشركة تمثل 
 .وعد الشمال للفوسفاتالمعارٌن لشركة معادن 

 الزكاة  -22

 مكونات الوعاء الزكوي  66-1

 طبقاً لنظام الزكاة وضرٌبة الدخل من البنود التالٌة: لكل شركةتتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي 

 السنة،قوق المساهمٌن كما فً بداٌة ح 

 السنة ، المخصصات كما فً بداٌة 

 القروض طوٌلة األجل 

 صافً الدخل المعّدل 

 ،قطع غٌار ومواد استهالكٌة 

 صافً القٌمة الدفترٌة للممتلكات والمصانع والمعدات 

 تحت التنفٌذ صافً القٌمة الدفترٌة لألعمال الرأسمالٌة، 

 صافً القٌمة الدفترٌة لموجودات اإلستكشاف والتقٌٌم 

 وسةصافً القٌمة الدفترٌة للموجودات غٌر الملم 

 القٌمة الدفترٌة لإلستثمار فً شركات تحت سٌطرة مشتركة 

 بعض العناصر األخرى 

 .4 على أساس الوعاء الزكوي أو صافً الدخل المعّدل، أٌهما أعلى 8.3تحتسب الزكاة بنسبة 



 
 (يعادٌ) نسعىديتشزكت انخعذيٍ انعزبيت ا

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في سُت نه

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 انًسخحقت الزكاة  66-6

 2015  2016 إيضاح 

 3291139312  64,453,321  ٌناٌر 1

 0191109831  16,936,949  ةمخصص الزكا

 3493189811  66,246,316  للسنة الحالٌة 

 (093219304)  (5,614,619)  فً المخصص المجَنب فً السنة السابقة   الزٌادة

 (3091019312)  (99,463,252)   الهٌئة العامة للزكاة والدخل المدفوع خالل السنة إلى 

 349318,811  66,246,316 22 دٌسمبر 31

 :يخكىٌ يخصص انشكاة  يًا يهي 22-3

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً  

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31  

 2015  2016 إٌضاح 

 1907890611  7463456405  شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة

 2301970236  267416153  شركة معادن للفوسفات 

 101760248  - 2-23  شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 301110998  167416462  شركة المعادن الصناعٌة

 309880155  164156251  شركة معادن للبنٌة التحتٌة 

 5109620237  1563016271  المجموع

 الربوط النهائٌة  66-4

دٌسمبر  11وحتى  8442دٌسمبر  11حصلت الشركة وشركاتها التابعة على شهادات زكاة مإقتة إبتداءاً من السنوات المنتهٌة فً 
 .بعد الهٌئة العامة للزكاة والدخلمن قبل  إجراء الربوط النهائٌةٌتم لم . 8413

 

 رسىو ايخياس يسخحقت -63

 2015   2016 إٌضاح 

 8391129114   75,445,791  ٌناٌر 1

 1193109238   6,316,424 34 مخصص رسوم امتٌاز

 1194319101   6,314,525 1-23 الحالٌةللسنة 

 192129143   1,942  للسنة السابقة   النقص فً المخصص المجًنب 

 (1190119213)   (75,742,664)  السنة  المدفوع خالل

 1194319101   6,314,525  دٌسمبر 31

ٌتعٌن على  (،8440أكتوبر  0هـ )الموافق 1083شعبان  84/م بتارٌخ 01بناًء على نظام التعدٌن السعودي الصادر بالمرسوم الملكً رقم 
تعدٌن، كما هو محدد  رخصة لكل4 من صافً الدخل السنوي 83رسوم امتٌاز لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة تعادل  أن تدفعالمجموعة 

 ٌخضعلذلك،  .أو ما ٌعادل ضرٌبة الدخل التقدٌرٌة بناءاً على صافً الدخل السنوي، أٌهما أقل. سٌتم خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ
و شركة معادن للبوكساٌت وشركة معادن للفوسفات شركة معادن للذهب ومعادن األساس مسجلة باسم  رخصة تعدٌنصافً الدخل لكل 

  .متٌازلرسوم اواألمونٌا 

معادن عن طرٌق شركة ال لبوكساٌت منخفض الدرجة والكاولٌن والمغنزاٌتكرسوم إمتٌاز بالنسبة لمناجم االمباع للطن تعرٌفة ثابتة دفع تُ 
 .الصناعٌة، مسجلة كحامل رخصة تعدٌن صغٌرة

 الموحدة. تظهر رسوم اإلمتٌاز كجزء من تكلفة المبٌعات فً قائمة الدخل



 
 (يعادٌ) نسعىديتشزكت انخعذيٍ انعزبيت ا

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في سُت نه

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 :يخصص رسىو االيخياس يًا يهييخكىٌ   63-1

 انسُت انًُخهيت في  انسُت انًُخهيت في  

 ديسًبز 31  دٌسمبر 31  

 2015  2016 إيضاح 

 1091819481  664446653 2-23 مناجم الذهب

 191219110  4526312  بوكساٌت منخفض الدرجة 

 8049130  2466261  الكاولٌن

 1039142  1226333  المغنزاٌت

 1194319101  162706636 23 المجموع

  



 
 (يعادٌ) نسعىديتشزكت انخعذيٍ انعزبيت ا

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في سُت نه

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 ٌتم احتساب مخصص رسوم االمتٌاز المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما ٌلً:  63-6

 لسنة المنتهٌة فًا  السنة المنتهٌة فً  

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31  

 2015  2016 إٌضاح 

 1893109130  12567456130  من مناجم الذهب العاملة قبل رسوم االمتٌاز للسنة الدخلصافً 

 1298829333  3164366457  4 من صافً دخل السنة، كما هو محدد83

 ضرٌبة الدخل المقّدرة على أساس صافً دخل السنة الخاضع
 1391339813  664446653  للضرٌبة

 1391339813  664446653  المخصص بناًء على طرٌقتً االحتساب أعاله، أٌهما أقل

 (194119802)  - 1-22 مخصص الزكاة

 1091819481  664446653 1-23 للسنةصافً مخصص رسوم االمتٌاز 

 

 مزاٌا الموظفٌن - 64

 دٌسمبر  31  دٌسمبر 31 

 2016  6115 

 14090319811  256,147,696 (1-80)إٌضاح  مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 0292419430  64,297,337 (8-80و  1 إٌضاحخطة اإلدخار للموظفٌن )

 13191409114  936,722,454 انًجًىع

 مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  64-1

 2016  2015 

 83090019142  249,941,315 ٌناٌر 1

 1393119333  64,446,696 مخصص خالل السنة

 (8393119221)  (76,647,312) المدفوع خالل السنة

 14090319811  256,147,696 دٌسمبر 31

 برنامج اإلدخار للموظفٌن  64-6

 2016  2015 

 1393119281  96,641,469 ٌناٌر 1

 8193289310  35,946,341 مساهمات خالل السنة

 (1491419141)  (76,619,494) سنةمسحوبات خالل ال

 0292419430  64,297,337 (7و  19-4)إٌضاحً  دٌسمبر  31

 

 

 

 

 



 
 (يعادٌ) نسعىديتشزكت انخعذيٍ انعزبيت ا

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في سُت نه

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 إلتزام بموجب عقد إٌجار رأسمالً -65

نٌابة عن شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا مع مإسسة إتفاقٌات إٌجار راسمالً شركة معادن لأللومنٌوم  أبرمت، 8411خالل عام 
عقود  بموجبمبالغ الدفعات المستقبلٌة ل فٌما ٌلً تحلٌالً ات على أقساط شهرٌة. ٌاإلٌجار بموجب هذه اإلتفاق داد عقدسستحق وٌمالٌة. 

 اإلٌجار على النحو التالً:

 ديسًبز  31  ديسًبز 31 

 2016  2015 

 0393419181  34,449,431 الحد األدنى لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة

 (191019134)  (2,734,445) تستحق بعد  مالٌة لم أعباءناقصاً: 

 1391109111  35,162,737 دفعات اإلٌجارلصافً القٌمة الحالٌة للحد األدنى 

 (1891119120)  (72,997,494) المطلوبات المتداولة ضمنناقصاً: الجزء المتداول المدرج 

 81,4119131  72,293,467 الجزء طوٌل األجل من إلتزام بموجب عقد إٌجار رأسمالً

 

 ستحقاقاإلتوارٌخ 

 :دَطًبر 31ىاث انًُتهُت فٍ انطُ انحذ األدًَ نذفعاث اإلَجار انًطتحقت انذفع خالل

 دٌسمبر  31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

2116 -  1391489144 

2117 76,543,744  1391489144 

2118 79,247,431  1091419381 

 0393419181  34,449,431 المجموع

 

والبالغ  المستؤجرة4 شهرٌاً. تم رهن الموجودات 49232األدنى لدفعات اإلٌجار بمعدل فائدة فعلً حوالً  للحدخصم القٌمة الحالٌة  تم
كضمان للمإجرٌن  (لاير سعودي 0393019083: 8413دٌسمبر  11) 8411 دٌسمبر 11كما فً  لاير سعودي 0391139331قٌمتها 

 .(11)إٌضاح 

 ادة تأهٌل المناجممخصص إغالق وإع -66

 دٌسمبر  31  دٌسمبر 31 إيضاح 

  2016  2015 

1-81 مناجم الذهب  131,145,895  11193039231 

8-81 منجم بوكساٌت البعٌثة   61,716,534  8498319112 

1-81 مناجم البوكساٌت منخفض الدرجة والكاولٌن والمغنزاٌت  4,314,611  091109144 

 13291119210  157,177,169  المجموع



 
 

 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت
 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذةإيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

  2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 )تتمة( إغالق وإعادة تأهٌل المناجممخصص  -66

 :بدء اإلنتاج التجاري والتارٌخ المتوقع لإلغالق فً اآلتً سنة إلى تتلخص الحركة فً مخصص إغالق وإعادة تؤهٌل المناجم لكل منجم باإلضافة

 يُاجى انذهب  1 -26

 انًجًىع يُجى انصخيبزاث يُجى انذويحي يُجى اآليار انسىقيُجى  يُجى يهذ انذهب يُجى بهغت يُجى انحّجار إيضاحاث 

 11103890199 2406210883 - 1508280856 1609770851 2601310612 2409480117 108810991  8413َُاَر  1

 (102110312) - - - (102110312) - - - 13 تطىَت عهً انًخصص خالل انطُت 

 2602510111 - 260251,111 - - - - - 14 إضافاث خالل انطُت

 (108810991) - - - - - - (108810991)  يطتخذو خالل انطُت 

 13305450896 2406210883 2602510111 1508280856 1507660538 2601310612 2409480117 - 26  8413 دَطًبر 11

 (205110111) - - - - (205110111) - -  يطتخذو خالل انطُت

 13160456145 2466206113 2662506000 1561216156 1567666531 2366316611 2464416007 - 26 2016ديسًبز  31

 1991 2116 2118 2114 1988 2111 2111  تارَخ بذء اإلَتاج انتجارٌ 

 2139 2127 2126 2121             2119 2118 2116  انتارَخ انًتىقع  نإلغالق



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (ف رنكيا نى َرد خال انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 مخصص إغالق وإعادة تأهٌل المناجم )تتمة( -66

 منجم بوكساٌت البعٌثة 66-6

 المجموع   إٌضاح 

 1808560531    8413ٌناٌر  1

 103940847   39 السنةخالل  الزٌادة فً المخصص 

 2102510378   26 8413دٌسمبر  11

 104650156   39 السنةخالل الزٌادة فً المخصص 

 37,175,629   26 6116 دٌسمبر 31

 2114    تارٌخ بدء اإلنتاج التجاري 

 2159    التارٌخ المتوقع  لإلغالق

 

 

 
 زاٌتٌمناجم البوكساٌت منخفض الدرجة والكاولٌن والمغن 66-3

 المجموع منجم الغزالة منجم الزبٌرة إٌضاح 

 201510111 4510111 106110111  8413ٌناٌر  1

 202640611 - 202640611 13 السنةإلضافات خالل ا

 403140611 4510111 30864,611 26 8413دٌسمبر  11

 9,279,544 964,444 2,659,544 81 6116 دٌسمبر 31

     

  8411 8442  تارٌخ بدء اإلنتاج التجاري 

  8482 8481  التارٌخ المتوقع  لإلغالق

دات المناجم القائمية، تكالٌف اإلغالق وإعادة التؤهٌل المقدرة فً المستقبل لمختلف موجو جمٌعٌمثل مخصص إغالق وإعادة تؤهٌل المنجم 

وذلك بناًء عليى المعلوميات المتيوفرة حالٌياً بميا فٌهيا خطيط اإلغيالق واألنظمية ذات العالقية. التغٌيرات المسيتقبلٌة، إن وجيدت، سيواءاً فيً 

 األنظمة أو تقدٌرات التكلفة ربما تكون جوهرٌة وسٌتم إثباتها عند تحدٌدها.

الذهب والبوكساٌت والبوكساٌت منخفض الدرجية والكياولٌن  ً للمجموعة عنتعدٌنالنشاط لامخصص إغالق وإعادة تؤهٌل المناجم بٌتعلق 

 تفكٌيك بميا فيً ذليك عملٌياتالفوسيفات ومصنع لمنجم  واإلغالق إعادة التؤهٌلعمال ألث داري العمل على إجراء تقدٌر محجووالمغنٌسٌا 

 موقع واألرض.التخلص من النفاٌات وإعادة تؤهٌل النقل أو و واإلزالةالمرافق 

 

 

 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 القروض طوٌلة األجل -67

 التسهٌالت المعتمدة  67-1

 صندوق التنمٌة والموحدة الشروط مع صندوق االستثمارات العامة  شركة معادن لاللومنٌوم، وشركة معادن للدرفلة، وشركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات إتفاقٌات التموٌل أبرمت

 ،المحلٌة لصناعٌة السعودي وتحالف من المإسسات المالٌةا

  ومتجدد متوافق مع أحكام الشرٌعة إتفاقٌة تسهٌل ائتمان مشترك )معادن(  أبرمت الشركة، 

  صندوق التنمٌة الصناعٌة السعوديمع  قروض مضمونهشركة معادن للذهب ومعادن األساس إتفاقٌتً  أبرمت 

 كٌن فً تسهٌل مرابحةإتفاقٌة تسهٌل مرابحة مع مشارللفوسفات شركة معادن ٌة وشركة معادن للبنٌة التحت أبرمت. 

 من التالً: 8411 دٌسمبر 11كما فً تتكون تسهٌالت المجموعة الممنوحة  

 

إتفاقٌة شركة معادن 

 لأللومنٌوم

 الموقعة فً

 6111نوفمبر  31

إتفاقٌة شركة معادن 

 للدرفلة

 الموقعة فً

 6111نوفمبر  31

 إتفاقٌة شركة معادن

 انٌلومللبوكساٌت واأل

 الموقعة فً

 6111نوفمبر  67

 )معادن( إتفاقٌة

 الموقعة فً

 6116دٌسمبر  18

إتفاقٌة شركة معادن وعد 

 الشمال للفوسفات

 الموقعة فً

 6114ٌونٌو  31

شركة معادن  تًإتفاقٌ

 للذهب ومعادن األساس

 الموقعة فً

 66، 6115مارس  64

 6115إبرٌل 

 إتفاقٌة شركة معادن

 للبنٌة التحتٌة

 الموقعة فً

 6115دٌسمبر  31

 إتفاقٌة شركة معادن

 للفوسفات

 الموقعة فً

 المجموع 6116 فبراٌر 66

 19021307510111 - - - 7051101110111 - 3075101110111 3017807510111 4087501110111 صندوق االستثمارات العامة

  - -       المصارف االسالمٌة والتجارٌة

 13013608230311 - - - 4025706110466 - 2069107120844 1014101110111 5014705110111 شراء*

 6059806390534 - - - 5043908890534 - 25807510111 - 91101110111 تسهٌل تجاري*

 3021602510111 - - - 1065101110111 - 76807510111 - 78705110111 وكالة

 2208410712,844 - - - 11034705110111 - 3071802120844 1014101110111 6073501110111 المجموع الفرعً

 3047901110111 - - 1037901110111 - - 91101110111 61101110111 61101110111 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

 12049307510111 11049307510111 1011101110111 - - - - - - تسهٌل مرابحة 

 تسهٌل مرابحة باللاير السعودي

 75101110111 - - - - - - 37501110111 37501110111 رأس مال عامل(تسهٌل )

 51676162126144 11644367506000 1600060006000 1637460006000 11614765006000 - 1636162126144 5604467506000 12651560006000 المجموع الفرعً

 9011101110111 - - - - 9011101110111 - - - إتفاقٌة تسهٌل ائتمان مشترك ومتجدد

 67676162126144 11644367506000 1600060006000 1637460006000 11614765006000 4600060006000 1636162126144 5604467506000 12651560006000 حةمجموع التسهٌالت الممنو



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة انقىائى انًانيت إيضاحاث حىل 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 )تتمة( القروض طوٌلة األجل -67

 )حخًت(انخسهيالث انًعخًذة   67-1

من الشركات المقترضة ضمن المجموعة، وإذا تم  والتعهدات المالٌة التالٌة لكلالشروط على الموحدة الشروط اتفاقٌات التموٌل  نصت
 استٌفاء الشروط، فإن المإسسات المالٌة سوف توفر القروض طوٌلة األجل:

  / شركة معادن لأللومنٌوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن  من قبل تموٌلأو التزامات القٌد على إنشاء االمتٌازات اإلضافٌة و
بموجب إتفاقٌات التموٌل الموحدة  مالم ٌكن مسموحا بذلك تحدٌداللبوكساٌت واأللومٌنا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، 

 الشروط.

 الحفاظ على نسب مالٌة 

  أقصى من النفقات الرأسمالٌة المسموح به. حد 

 رباح على المساهمٌن.على توزٌع أ قٌود 

 ( أشهر من تارٌخ الشراء من أي بنك تجاري فً 1خالل فترة ال تزٌد على ستة ) الذي ٌستحقاألجل  على مدة االستثمار قصٌر قٌود
 المملكة العربٌة السعودٌة أو أي بنك تجاري دولً آخر معروف.

 :تتضمنالتى وخاصة وتعهدات  شروط معٌنةعلى  تسهٌالت المرابحةإتفاقٌات نصت 

  قوانٌن المملكة العربٌة السعودٌة، بموجبمحدودة  ذات مسإولٌة الشركتٌن كشركتٌنالحفاظ على وجود 

 تسهٌالت المرابحة إتفاقٌات  بموجبتغٌٌر جوهري فً طبٌعة أعمال الشركة العامة مالم ٌكن مسموحا بذلك تحدٌدا  قٌود على، 

 أي أصل مالم ٌكن  استبعادسواًء طوعا أوغٌر طوعا لبٌع، تؤجٌر وتحوٌل أو  أي عملٌة أو مجموعة عملٌات على الدخول فً  قٌود
  .تسهٌالت المرابحة إتفاقٌات بموجب مسموحا نصا بذلك 

 تسهٌالت المرابحة تصنف فً جمٌع االوقات بالتساوي على االقل مع المطالبات غٌر المضمونه إتفاقٌات بالسداد بموجب  إلتزامات
 .   القوانٌن المطبقة عموما على الشركاتمطالبات الدائنٌن المتوجبة حسب وقروض الدائنٌن ما عدا 

  الحفاظ على نسب مالٌة 

 على توزٌع أرباح على المساهمٌن قٌود. 

 تسهٌالت شركة معادن لاللومنٌوم

قا لذلك، تم أٌضا تعدٌل ، تم تعدٌل عقود الشراء بالدوالر األمرٌكً واللاير السعودي لزٌادة قٌمة التسهٌالت. وف8418نوفمبر  81فً 
 إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط لتعكس ترتٌب التسهٌالت الجدٌدة.

  وكالء تسهٌالت *

 ٌتجارٌة،بٌن الدائنٌن ووكٌل تسهٌالت  ما لبنك ستاندرد شارتد كوك 

  ت وكالةتسهٌالووكٌل  السعودي باللايركٌل تسهٌالت مشترٌات وو ،مشترٌات بالدوالر االمرٌكًتسهٌالت بنك الجزٌرة كوكٌل 
 باللاير السعودي، وكالة  بالدوالر األمرٌكً ووكٌل تسهٌالت

  ضمان داخلً، ومتعهد كشركة ساب لألوراق المالٌة المحدودة 

 ووكٌل خارجً اتضمان كمتعهدفرع لندن،  -بنك الرٌاض. 

 تسهٌالت شركة معادن للدرفلة
 *  وكالء تسهٌالت

 بنك الرٌاض كوكٌل ما بٌن الدائنٌن 

 بنك الجزٌرة كوكٌل تسهٌالت مشترٌات باللاير 

 ًالبنك السعودي الفرنسً كمتعهد ضمان داخل 

 فرع لندن، كمتعهد ضمانات خارجً ووكٌل. -بنك الرٌاض 

 تسهٌالت شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
 *  وكالء تسهٌالت

  تسهٌالت تجارٌة بٌن الدائنٌن ووكٌل  ماإتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة كوكٌل 

 وكٌل تسهٌالت مشترٌات باللاير السعوديمشترٌات بالدوالر االمرٌكً وتسهٌالت بنك األهلً التجاري كوكٌل ال 

  وكالة تتسهٌالبنك الجزٌرة كوكٌل  

  متعهد ضمان داخلًكإتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة 

 ل.فرع لندن، كمتعهد ضمانات خارجً ووكٌ -ٌعمل بنك الرٌاض  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة انقىائى انًانيت إيضاحاث حىل 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 التسهٌالت المعتمدة )تتمة(  67-1

 تسهٌالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 *  وكالء تسهٌالت

 ٌة كوكالء تسهٌالت شراءالبنك اإلسالمً للتنمٌة وشركة إتش إس بً سً العربٌة السعود 

  كوكالء تسهٌالت تجارٌة.   يبٌنما ٌعمل كل من بنك مٌزوهو لمتد وبنك سومٌتومو مٌتسو 

 التعدٌن العربٌة السعودٌة )"معادن"(شركة 

أبرمت الشركة إتفاقٌة تسهٌل ائتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام ألشرٌعة )"إتفاقٌة تسهٌل مرابحة"(  ،8418دٌسمبر  12فً 
لسداد هذا القرض  ملٌار لاير سعودي. إن تارٌخ اإلستحقاق النهائً 3وإتفاقٌات أخرى ٌشار لها مجتمعة )بإتفاقٌات تموٌل( بمبلغ قدره 

هو خمس سنوات من تارٌخ توقٌع اإلتفاقٌة. تم الحصول على التسهٌل من تجمع مإسسات مالٌة محلٌة ودولٌة مكون من المإسسات 
 المالٌة التالٌة:

  ًمصرف الراجح 

 ًالبنك العربً الوطن 

 بنك البالد 

 بنك الجزٌرة 

 ًالبنك السعودي الفرنس 

 فرع الرٌاض -بنك جً بً مورجان تشٌس، إن إٌه 

 بنك الرٌاض 

  مجموعة سامبا المالٌة 

 البنك األهلً التجاري 

  ًالبنك السعودي البرٌطان 

 البنك السعودي لإلستثمار 

 على التالً: فقط لشركة األمابمل التعهدات والشروط المالٌة فٌما ٌتعلق تتش

  وقف سوف ٌستدعً عاف وإال عن ثالثة أضى الفوائد إلصافً الدخل قبل الفائدة والضرائب واإلستهالك واإلطفاء نسبة ٌجب أال ٌقل
 توزٌع األرباح.

 ًحالة تقصٌر  اعتبر ذلكوإال ، الشركة األم فقط() دٌون عن ثالثة أضعاف حقوق الملكٌةال ٌجب أن ٌعادل أو ال ٌزٌد إجمالً صاف
عملٌة إصدار حقوق  ءه الحالة ببدهذفترة تصحٌح تمتد حتى ستة أشهر أو تسعة أشهر فً حال قٌام الشركة بتصحٌح ل عرضةهً و

 أولوٌة.

 شركة معادن للذهب ومعادن األساستسهٌل 

 :وتشمل هذه التسهٌالت الممنوحة على التالًمع صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي  قروض مضمونةأبرمت الشركة إتفاقٌتً 

 

  

السعودي التسهٌل باللاير  الهدف  تارٌخ اإلعتماد  

 17901110111  اج الذهب من منجم السوقتموٌل إنت 8413 مارس 80

 8413إبرٌل  81
 للذهب الجدٌد تموٌل مصروفات رأسمالٌة لمنجم الدوٌحً

 1021101110111  وخط أنابٌب المٌاه

 1637460006000  إجمالً التسهٌل الممنوح



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة انقىائى انًانيت إيضاحاث حىل 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 التسهٌالت المعتمدة )تتمة( 67-1

 :اصة التى تتضمننصت اتفاقٌات التموٌل على بعض الشروط والتعهدات الخ

  ،إتفاقٌة القرض  مالم ٌكن مسموحا بذلك تحدٌدا بموجبالقٌد على إنشاء االمتٌازات اإلضافٌة و / أو التزامات التموٌل 

  مالٌة نسب على الحفاظ 

 النفقات الرأسمالٌة المسموح به الحد األقصى من 

 لى توزٌع أرباح على المساهمٌنقٌود ع 

 ( أشهر من تارٌخ الشراء من أي بنك تجاري فً 1خالل فترة ال تزٌد على ستة ) الذي ٌستحقاألجل  قٌود على مدة االستثمار قصٌر
 المملكة العربٌة السعودٌة أو أي بنك تجاري دولً آخر معروف.

 
 شركة معادن للبنٌة التحتٌةتسهٌل 

 ، تتكون من:سعودٌة المحدودةإتش إس بً سً العربٌة المع مرابحة تسهٌل أبرمت الشركة اتفاقٌة ، 8413دٌسمبر  14فً 

 .8411فبراٌر  11التسهٌل فً من سحب التم 

 للفوسفاتتسهٌل شركة معادن 

 تم سدادفانه  من الجدٌر بالذكر و تحالف من المإسسات المالٌةمع  الشروط  تموٌل موحدة إتفاقٌة  الشركةأبرمت ، 8442ٌونٌو  13فً 
مع  8411فبراٌر  83موقعة من قبل الشركة فً الحسب إتفاقٌة المرابحة الجدٌدة  8411مارس  14من تارٌخ السحب فً بالكامل ل التسهٌ

 مشاركً تسهٌل مرابحة مكونة من:

 كالتالً: 8442ٌونٌو  13الموقعة فً  موحدة الشروط التموٌل ال تفاصٌل إتفاقٌة 

 

 التسهٌل الممنوح تسهٌل مرابحة

 ,,,0,,,0,,,10 مشاركً تسهٌل المرابحةلكوكٌل  إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة

 التسهٌل الممنوح تسهٌل مرابحة

 11049307510111 ٌاض كوكٌل لمشاركً  تسهٌل المرابحةبنك الر

 4011101110251 صندوق االستثمارات العامة

 التجارٌةالبنوك المصارف االسالمٌة و
 

 4026908920511 كوكٌل لمشاركً تسهٌالت الشراء البنك السعودي الفرنسً

 1049105620511 التسهٌالت التجارٌة بنك  كوكٌل لمشاركً مٌزوهو كوربورٌت

 2034307510111 مصرف الراجحً

 1051101110111 للصادرات والوارداتبنك كورٌا 

 75101110111 شركة تؤمٌن الصادرات الكورٌة

 11035502150111 ًفرعمجموع 

 61101110111 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

 14645562066250 مجموع التسهٌالت الممنوحة



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ دٌانطعى لبانرَاانًبانغ )
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 المختلفة حسهيالث يسخخذيت بًىجب إحفاقياث انخًىيم انًىحذة انشزوط  67-6

 حسهيالث شزكت يعادٌ نهفىسفاث

 .8411فبراٌر  83تم سداد كامل مبلغ القرض فً 

 ديسًبز 31  ديسًبز 31 

 2016  2015 

 1944191449312  6,668,811,835 صندوق االستثمارات العامة

 11892449141  6,668,811,835 ناقصاً: المسدد خالل السنة 

 8911292449213  - (6-46فرعً )إٌضاح مجموع 

ٌحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً  للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة وفقاً 
 4 فً السنة.493لمعدل الٌبور زائداً  

على  أقساط  نصف سنوٌة متساوٌة  للمبلغ  8418ٌونٌو  14لغ القرض فً بدأ سداد أصل مب
    (.1-81)إٌضاح  على فترة القرضملٌون لاير سعودي  11190األساسً  قٌمة كل منها 

    المصارف االسالمٌة والتجارٌة

 1913190319411  3,458,616,965 شراء باللاير السعودي

 8948191019134  1,898,437,511 مصرف الراجحً

 1981494449444  1,196,511,111 بنك كورٌا للصادرات والواردات

 31392819311  914,415,665 تجاري

 11394449444  548,651,111 شركة تؤمٌن الصادرات الكورٌة

 7,916,616,151  2931191819181 

 18390119811  7,916,616,151 المسدد خالل السنةناقصاً: 

 1934198119434  - فرعًمجموع 

ٌحتسب معدل العمولة  على المبلغ األساسً  للقرض المسحوب لكل فترة وفقاً لمعدل الٌبور زائداً  
 4 فً السنًة.41913 إلى 493

ملٌون  83391أ من ، على  أقساط  نصف سنوٌة ،  تبد8418ٌونٌو  14بدأ سداد هذا القرض فً 
    (.1-81)إٌضاح لاير سعودي وتتزاٌد على مدى فترة القرض 

 371,111,111 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
 

01494449444 

 371,111,111 ناقصاً: المسدد خالل السنة
 

3494449444 

 - فرعًجموع م
 

11494449444 

 ملٌون لاير سعودي. 191بلغت تكالٌف متابعة المشروع المدفوعة خالل السحب 
ملٌون لاير  04على أقساط نصف سنوٌة تبدء من  8411فبراٌر  81بدأ سداد هذا القرض فً 

 (.1-81)إٌضاح سعودي وتتزاٌد على مدى فترة القرض 

  

 

 14930394119223  - (6-67قروض شركة معادن للفوسفات )إٌضاح  مجموع



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ دٌانطعى لبانرَاانًبانغ )
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 (حخًت) المختلفة حسهيالث يسخخذيت بًىجب إحفاقياث انخًىيم انًىحذة انشزوط  67-6
 نىيُيىوحسهيالث شزكت يعادٌ نأل

 ديسًبز 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 0911394189344  9,616,761,644 رات العامةصندوق االستثما

 13392139444  744,616,444 ناقصاً: المسدد خالل السنة 

 0931391219344  9,216,273,644 (6-46فرعً )إٌضاح مجموع 

ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناًء على معدل 
 4 193الٌبور زائداً 

ملٌون لاير  3393على أقساط نصف سنوٌة تبدأ من  8410دٌسمبر  11داد القرض فً بدأ س
ملٌون لاير  19812سعودي وتتزاٌد على مدى فترة القرض حتى تصبح قٌمة الدفعة النهائٌة 

 (1-81. )إٌضاح 8481ٌونٌو  14سعودي فً 

    المصارف االسالمٌة والتجارٌة

 31493139444  876,815,111 شراء بالدوالر االمرٌكً

 0941194319834  3,864,673,751 شراء باللاير السعودي

 22193349444  844,651,111 تجاري 

 11191319834  739,168,751 وكالة

 6,361,797,511  1933193189344 

 81191139444  676,135,111 ناقصاً: المسدد خالل السنة 

 1918491319344  6,144,666,511 فرعًمجموع 

ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً )المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت وكالة( 
من القرض المسحوب لكل فترة عمولة على جمٌع تسهٌالت الدوالر األمرٌكً بناًء على سعر 

 الٌبور زائداً هامش )هامش ربح فً حالة تسهٌالت وكالة( وٌتغٌر على مدى فترة القرض. 
ٌُحتس ب معدل العمولة على المبلغ األساسً )المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت فٌما 

وكالة( من القرض المسحوب لكل فترة عمولة على جمٌع التسهٌالت باللاير السعودي بناًء على 
معدل سعر العمولة بٌن البنوك السعودٌة )ساٌبور( زائداً هامش )هامش ربح فً حالة تسهٌالت 

تغٌر على مدى فترة القرض. الهامش أو هامش الربح على أصل مبلغ القرض من وكالة( والذي ٌ
 4 سنوٌاً.48913 الى 1913القرض المسحوب لكل فترة عمولة ٌتراوح ما بٌن  

ملٌون لاير سعودي وٌتزاٌد على  112، ٌبدأ السداد من 8410دٌسمبر  11بدأ سداد القرض فً 
 8481ٌونٌو  14ملٌون لاير سعودي فً  19120ة مدى فترة القرض حتى تصبح الدفعة النهائٌ

   (.1-81)إٌضاح 

 

 

 55060006000 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي
 

57101110111 

 10060006000 ناقصاً: المسدد خالل السنة 
 

5101110211 

 51909990811  45060006000 فرعًمجموع 

ابتداًء  من  8413فبراٌر   0بتداًء من بدأ سداد تسهٌالت صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي ا
ملٌون لاير  1893ملٌون لاير سعودي وٌتزاٌد على مدى فترة القرض لتكون الدفعة النهائٌة  83

  (1-81)إٌضاح  8484ٌونٌو  1سعودي فً 

 

 

 37501110111  37560006000 تسهٌل مرابحة باللاير السعودي

، تم تعدٌل معدل الربح على سعر الشراء أي على 8411مارس  11خالل الربع المنتهً فً 
أصل القرض من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس سعرالعمولة بٌن البنوك 

 .419134 بدال من ساٌبور زائدا 1.83السعودٌة )ساٌبور( زائداً 
  .(1-81)إٌضاح  8412مارس  11سداد مبلغ تسهٌل مرابحة فً ٌستحق 

 

 

 11079109840811  11624464756000 (6-67نٌوم )إٌضاح موقروض شركة معادن لألل مجموع



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ دٌانطعى لبانرَاانًبانغ )
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 (حخًت) المختلفة حسهيالث يسخخذيت بًىجب إحفاقياث انخًىيم انًىحذة انشزوط  6- 67

 نهذرفهتحسهيالث شزكت يعادٌ 

 ديسًبز 31  ديسًبز 31 

 2016  2015 

 3,17807510111  3607167506000 صندوق االستثمارات العامة

 -  3067176500 ناقصاً: المسدد خالل السنة 

 3017807510111  3604764626500 (6-46مجموع فرعً )إٌضاح 

ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناًء على معدل 
ستة أشهر. تتضمن  على أساس كل 8411دٌسمبر  411. بدأ سداد القرض فً 193الٌبور زائداً 

 13193ملٌون لاير سعودي ثم تتزاٌد على مدى فترة القرض لتصبح  1492سداد مبالغ تبدأ من 
  (.1-81)إٌضاح 8481ٌونٌو  14ملٌون لاير سعودي كقسط نهائً فً 

 

 

    المصارف االسالمٌة والتجارٌة

 1014101110111  1604160006000 شراء باللاير السعودي

 -  1064106000 المسدد خالل السنة  ناقصاً:

 1014101110111  1603065406000 مجموع فرعً

ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب لكل فترة عمولة على جمٌع 
التسهٌالت باللاير السعودي بناًء على معدل ساٌبور زائداً هامش ٌتفاوت على مدى فترة القرض. 

4  1913مش/ هامش الربح على أصل مبلغ القرض المسحوب لكل فترة عمولة ما بٌن ٌتراوح الها
 4 فً السنة.8903و 

ملٌون لاير سعودي ثم  1490أبتداًء من   8411دٌسمبر  11بدا سداد أصل مبلغ القرض فً 
ٌونٌو  14ملٌون لاير سعودي فً  1193ٌتزاٌد على مدى فترة القرض حتى ٌصل القسط النهائً 

  (.1-81إٌضاح ) 8481

 

 

 57101110111  60060006000 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

 -  5060006000 ناقصاً: المسدد خالل السنة 

 57101110111  55060006000 مجموع فرعً

. مبلغ السداد ٌبدأ من 8411ٌناٌر   83بدأ سداد تسهٌالت صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي فً 
ملٌون لاير  1893ٌون لاير سعودي ثم ٌتزاٌد على مدى فترة القرض مع قسط نهائً ٌبلغ مل 83

    (.1-81)إٌضاح  8481ٌولٌو  13سعودي فً 

 37501110111  37560006000 تسهٌل مرابحة باللاير السعودي

 معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة
 4. 4.33على أساس معدل العمولة بٌن البنوك السعودٌة )ساٌبور( زائداً 

    (.1-81)إٌضاح  8411أغسطس  11ٌستحق سداد تسهٌل المرابحة فً 

 5016407510111  5600365526500 (6-67قروض شركة معادن للدرفلة )إٌضاح  مجموع

 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ دٌانطعى لبانرَاانًبانغ )
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(حخًت) انًخخهفت انشزوط حسهيالث يسخخذيت بًىجب إحفاقياث انخًىيم انًىحذة  67-6  

 نهبىكسايج واألنىييُاشزكت يعادٌ  حسهيم

 ديسًبز 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 ,,,0,,,3025,0  3675060006000 (8-08صندوق االستثمارات العامة )إٌضاح 

ٌُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسً للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناًء على سعر 
 193.4ائدة بٌن بنوك لندن ) الٌبور( زائداً الف

قسط كل ستة أشهر ابتداً من  81ٌُسدد المبلغ األساسً لتسهٌل صندوق االستثمارات العامه على 
 . 8411ٌونٌو   14

ثم تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائٌة قدرها  سعودي ملٌون لاير 13وٌبدأ السداد بمبلغ 
    (.1-81)إٌضاح  8481ٌونٌو  14ملٌون لاير سعودي فً  013

    المصارف االسالمٌة والتجارٌة

 ,,,0,,28805  ,,,,,,22,2, شراء بالدوالر االمرٌكً

 109810,1,0944  3,423,535,444 شراء باللاير السعودي

 ,,,59025,0,  ,,,,,2,,524 تجاري   

 ,,,269025,0  ,,,,,2,,04, وكاله

 302190,1,0944  34,535,444,,1 فرعًمجموع 

العمولة على أصل المبلغ )المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت وكالة( من مبالغ  ٌبلغ معدل
القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جمٌع تسهٌالت الدوالر األمرٌكً على أساس معدل 

فترة القرض.  ربح فً حالة تسهٌالت الوكالة( وتتفاوت على مدىهامش الٌبور زائداً هامش )
العمولة على أصل المبلغ )المبلغ األساسً لإلٌجار فً حالة تسهٌالت الوكالة( من  ٌبلغ معدل

اللاير السعودي على أساس معدل بتسهٌالت المبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جمٌع 
الت وكالة( ربح فً حالة تسهٌهامش العمولة بٌن البنوك السعودٌة )"ساٌبور"( زائداً هامش )

ربح على أصل المبلغ من هامش والتً تتفاوت على مدى فترة القرض. ٌتراوح الهامش/ 
 4 فً السنة.4890 الى 1903القروض المسحوبة لكل فترة عمولة ما بٌن 

  14ٌبدأ سداد المبالغ األساسٌة من أجمالً التسهٌالت المعتمدة اإلسالمٌة والتجارٌة ابتداً من 
ثم تزداد سعودي ملٌون لاير  10سداد التسهٌالت المذكورة أعاله أبتداًء من . ٌبدأ 8411ٌونٌو 

 8481ٌونٌو  14ملٌون لاير سعودي فً  011على مدى فترة القرض حتى ٌصل القسط النهائً 
  (.1-81)إٌضاح 

 

 

 2430,350622  14160716340 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

. ٌبدأ سداد 8411التنمٌة الصناعٌة السعودي من  ٌولٌو  ٌبدأ سداد اصل مبلغ تسهٌالت صندوق
ملٌون لاير سعودي ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى  04التسهٌالت المذكورة أعاله من 

 (.1-81)إٌضاح  8480ملٌون لاير سعودي فً أبرٌل  24ٌصل القسط النهائً 
 

دي كرسوم لإلجراءات وتقٌٌم ملٌون لاير سعو 13حجز صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي مبلغ 
ملٌون  33 تبلغالقروض. سٌتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة القرض. الرسوم غٌر المطفؤة 

    .8411دٌسمبر 11كما فً  لاير سعودي

 90,110,4905,1  1630462146234 (6-67قروض شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا )إٌضاح  مجموع

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ دٌانطعى لبانرَاانًبانغ )
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 (حخًت)انًخخهفت بًىجب إحفاقياث انخًىيم انًىحذة انشزوط  حسهيالث يسخخذيت  67-6

 شزكت يعادٌ وعذ انشًال نهفىسفاثحسهيالث 

 ديسًبز 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 ,,808,,308540  5,624,316,719 صندوق االستثمارات العامة

 2103,20395  59,693,692 السنةنهاٌة ناقصا: رصٌد تكلفة المعاملة فً 

 0535,,3099,08  5,119,926,227 (6-46فرعً )إٌضاح  مجموع

العمولة على اصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة على  ٌتراوح معدل
 4 فً السنة.193أساس معدل الٌبور زائداً هامش 

أ . ٌبد8413ٌونٌو   14قسط كل ستة أشهر ابتداً من  80على  سٌتم سداد أصل مبلغ القرض
ملٌون  141ملٌون لاير ثم تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائٌة قدرها  11893السداد بمبلغ 

 (.1-81)إٌضاح  8414دٌسمبر  11لاير سعودي فً 
لاير  190109308 بلغت ٌتم إطفاإها على مدى فترة القرضالتً و المتكبدة تكلفة المعاملة

    (.10( )إٌضاح لاير سعودي 891119804: 8413دٌسمبر  11)سعودي 

    المصارف االسالمٌة والتجارٌة

 30463426511 تسهٌل شراء  بالدوالر االمرٌكً
 

12405650346 

 2662062546420 تسهٌل شراء باللاير السعودي
 

105,,069305,3 

 1641161416141 وكالة
 

953043,0593 

 5606167726152 تجاري   
 

,094203140683 

 5032208840145  4647465606211 فرعًمجموع 

 1,80,2,0295  7164136617 السنةنهاٌة كما فً  المعاملةناقصا: رصٌد تكلفة 

 ,50,6908,3036  4634565766671 فرعًمجموع 

العمولة على اصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس  ٌبلغ معدل
 ة.4 فً السن48914 الى 1983معدل  الٌبور زائداً هامش 

ملٌون لاير  111. ٌبدأ السداد من 8413ٌونٌو   14من اعتباراً ٌبدأ سداد اصل مبلغ  القرض 
دٌسمبر  11ملٌون لاير سعودي فً  243زداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائٌة سعودي ثم ٌ

 (.1-81)إٌضاح  8414
لاير  14,4219112تكلفة المعاملة المتكبدة والتً ٌتم إطفاإها على مدى فترة القرض بلغت 

    (.10لاير سعودي( )إٌضاح  1193319334: 8413دٌسمبر  11سعودي )

 16617060126002 (6-67مجموع قروض شركة معادن وعد الشمال للفوسفات )إٌضاح 
 

8015109450985 

 

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ دٌانطعى لبانرَاانًبانغ )
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 تسهٌالت مستخدمه بموجب ائتمان مشترك ومتجدد:  67-3

 شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 ديسًبز 31  بردٌسم 31 

 2016  2015 

 -  - (1-81تسهٌل ائتمانً مشترك ومتجدد )إٌضاح 

العمولة السائد بٌن  الغ القرض المسحوب على أساس معدلالعمولة على أصل مب ٌحتسب معدل
 4 فً السنة.4923البنوك السعودٌة )ساٌبور( زائداً 

 ويعادٌ األساص يعادٌ نهذهبشزكت م حسهي 27-4

 ديسًبز 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

    منجم السوق

 14302110111  17460006000 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

 1201180113  462516417 السنةنهاٌة ناقصا: رصٌد تكلفة المعاملة فً 

 13101910897  16467416013 مجموع فرعً

 -  160006000 ناقصا: المسدد خالل السنة

 13101910897  1616741,013 مجموع فرعً

ملٌون لاير  2، على أساس نصف سنوي، أبتداًء من 8411ٌولٌو  84بدأ سداد هذا القرض فً 
 3ملٌون لاير سعودي فً  12على مدى فترة القرض حتى ٌصل القسط النهائً  ٌزدادسعودي ثم 

    (. 1-81)إٌضاح  8488نوفمبر 

لاير  891039121مدى فترة القرض بلغت تكلفة المعاملة المتكبدة والتً ٌتم إطفاإها على 
    (.13لاير سعودي( )إٌضاح  191319231: 8413دٌسمبر  11سعودي )

    وخط أنابٌب المٌاه الدوٌحً منجم

 12101110111  10465076000 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

 1601110111  6561476022 السنةنهاٌة فً  المعاملةصٌد تكلفة ناقصا: ر

 11401110111  73463046471 موع فرعًمج

ملٌون لاير  14، على أساس نصف سنوي، أبتداًء من 8411ٌولٌو  3ٌبدأ سداد هذا القرض فً 
ملٌون لاير سعودي فً  144على مدى فترة القرض حتى ٌصل القسط النهائً  ٌزدادسعودي ثم 

    (. 1-81)إٌضاح  8488أكتوبر  14

لاير  1092489312لتً ٌتم إطفاإها على مدى فترة القرض بلغت تكلفة المعاملة المتكبدة وا
    (.13: الشًء( )إٌضاح 8413دٌسمبر  11سعودي )

 3501810982,  40160516061 (6-67قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس )إٌضاح   مجموع

 

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شركت يطاهًت ضعىدَت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ دٌانطعى لبانرَاانًبانغ )
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 انًخخهفت   حسهيالث انًزابحت حسهيالث يسخخذيت بًىجب إحفاقياث  27-5

 

 هيم شزكت يعادٌ نهبُيت انخحخيتحس

 ديسًبز 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 -  1600060006000 كوكٌل مشاركً تسهٌل المرابحة  -إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة  

 -  460006000 السنة نهاٌة فً المعاملةناقصا: رصٌد تكلفة 

 -  44160006000 مجموع فرعً

 -  3460006000 السنة ناقصا: المسدد خالل

ٌبلغ معدل العمولة على اصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على 
 4 فً السنة.1أساس معدل  ساٌبور زائداً 

ملٌون لاير  13بدفعات متساوٌة بمبلغ  8411دٌسمبر  14ٌبدأ سداد اصل مبلغ  القرض فً 
ة عشر سنوات مع دفعة نهائٌة ألصل القرض بمبلغ سعودي على اساس نصف سنوي خالل فتر

 (.1-81)إٌضاح  8483دٌسمبر   14ملٌون لاير سعودي فً  832
لاير  191239444تكلفة المعاملة المتكبدة والتً ٌتم إطفاإها على مدى فترة القرض بلغت 

    (.13: الشًء( )إٌضاح 8413دٌسمبر  11سعودي )

 -  45260006000 (6-67)إٌضاح  لتحتٌةاجمالً قروض شركة معادن للبنٌة ا

 حسهيم شزكت يعادٌ نهفىسفاث

 ديسًبز 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 -  11644367506000 بنك الرٌاض ٌعمل كوكٌل لمشاركً تسهٌل المرابحة

 -  4164536754 السنة نهاٌة فً المعاملةناقصا: رصٌد تكلفة 

 -  11634467466246 (6-67ح قروض شركة معادن للفوسفات )إٌضا مجموع

4 فً السنة لتسهٌل مرابحة 1ٌبلغ معدل العمولة على اصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل الٌبور زائداً 
 4 فً السنة لتسهٌل مرابحة بالدوالر.1.1باللاير السعودي و معدل الٌبور زائداً 

 83ملٌون لاير سعودي فً  1.002ملٌون لاير سعودي وٌزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائٌة  313بمبلغ  8411فبراٌر  83ٌبدأ سداد القرض فً 
 .8481فبراٌر 

 
 (.13: الشًء( )إٌضاح 8413دٌسمبر  11لاير سعودي ) 1393219101تكلفة المعاملة المتكبدة والتً ٌتم إطفاإها على مدى فترة القرض بلغت 

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 اجًاني انقزوض  6 -67

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

    التسهٌالت المستخدمة بموجب:

    (8-81إتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط )إٌضاح 

 11094501160885  - شركة معادن للفوسفات 

 11079109840811  11624464756000 نٌوممشركة معادن لأللو 

 5016407510111  5600365526500 شركة معادن للدرفلة 

 8021102480521  1630462146234 شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا 

 9015108450895  16617060126002 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

    (:1-81تسهٌل ائتمان مشترك ومتجدد )إٌضاح 

 -  - شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة 

 23501910897  40160516061 (0-81ومعادن األساس )إٌضاح شركة  معادن للذهب  تتسهٌال

    :(3-81اتفاقٌات تسهٌالت مرابحة )إٌضاح 

 -  45260006000 شركة معادن للبنٌة التحتٌة

 -  11634467466246   شركة معادن للفوسفات

 45039901370998  53647566716043 فرعً مجموع

    المدرج ضمن المطلوبات المتداولة طوٌلة األجل ناقصا  الجزء المتداول من القروض

 1018901120414  1614463756000 شركة معادن للفوسفات

 95101110111  57660106000 نٌوممشركة معادن لأللو

 9101970511  53263456000 شركة معادن للدرفلة

  33167216517 شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا
- 

  7160006000 ومعادن األساسشركة  معادن للذهب 
- 

  7160006000 شركة معادن للبنٌة التحتٌة
- 

 

 2013103190914  2675265016517 فرعًمجموع 

 43026707180194  51622361626526 الجزء غٌر المتداول من القروض طوٌلة األجل

 حىاريخ إسخحقاق انقزوض طىيهت األجم  67-7

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

2116 -  2013103190914 

2117 3,163,646,676  2056202450922 

2118 2,777,664,596  3018505130199 

2119 2,529,717,492  3034707660713 

2121 2,642,934,944  3047301320197 

2121 9,537,653,645  3094507670134 

2122 5,442,594,473  4029107830358 

 22046105190671  34,466,944,474 2131انً  2123

 45039901370998  62,416,517,492 المجموع



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 توارٌخ إستحقاق القروض طوٌلة األجل )تتمة(  67-7

 8413دٌسمبر  11كما فً سعودي  لاير  1942391189040األجل لشركة معادن للفوسفات البالغ  القروض طوٌلةالجزء المتداول من تم إدراج 
 30093319848ومن هذا المبلغ هناك مبلغ وقدره القروض طوٌلة األجل المستحقة خالل األثنى عشر شهرا القادمة.   ضمن توارٌخ إستحقاق

إلتفاقٌة  إحتٌاطً خدمة الدٌن للدفعات المجدولة للقرض طوٌل األجل ولفترة ستة أشهر قبل تارٌخ اإلستحقاق وفقاً حساب فً  لاير سعودي مقٌد
 .(1اح)إٌض التسهٌالت اإلئتمانٌة

 عمالت التسهٌالت   67-8

بميا ٌعيادل وتتمثيل األرصيدة المسيحوبة وبياللاير السيعودي إن كل التسهٌالت المتعاقد علٌها مين قبيل المجموعية هيً باألسياس باليدوالر األمرٌكيً 
 :الدوالر األمرٌكً بما ٌلً

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 

2016 

  )دوالر أمرٌكً(

2015 

 )دوالر أمرٌكً(

 4078801760231  4671660566011 ستثمارات العامةصندوق اال

    المصارف االسالمٌة والتجارٌة

 3012201180824  2645367126442 للشراء

 51602510111  - مصرف الراجحً

 29204110111  - بنك كورٌا للصادرات والواردات

 14602110111  - شركة تؤمٌن الصادرات الكورٌة

 1028601410272  1662160076077 تجاري 

 49109550416  51561336711 شراء دوالر امرٌكً

 62309740433  71661406750 وكالة

 6046801390935  5631367446537 فرعًمجموع 

    
 65101930966  73162326654 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

 -  3624264716444 تسهٌل مرابحة

 21101110111  20060006000 سهٌل راس مال عامل(تسهٌل مرابحة باللاير السعودي )ت

 -  - تسهٌل ائتمان مشترك ومتجدد

 12011604110132  14634365126271 المجموع

 الضمانات  67-9

وتسهٌل شركة معادن للذهب ومعادن  تم رهن الموجودات التالٌة كضمان للقروض طوٌلة االجل بموجب شروط اتفاقٌات التموٌل الموحدة الشروط
 :ذات العالقة األساس

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 35071606470561  33621361636671 (11ممتلكات ومصانع ومعدات )إٌضاح 

 37019701150376  31611361456066 (10أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ )إٌضاح 

 8503740131  10361056446 (11موجودات غٌر ملموسة )إٌضاح رقم 

 72098901370166  64657061646740 عالمجمو

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 فً مشروع مشترك إلى شرٌكالمستحق   -68 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31  

 2015  2016 إٌضاح 

 30667406113 2-42 كوربورٌشنمبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا 
 

31107130363 

مجمييع  ع المشييترك لتوسييعة تشييكٌلة منتجيياتتكلفيية المشييرو 4 فيي8391ً، حصييتها البالغيية كوربورٌشيينتمثييل المبييالغ المسييتحقة إلييى شييركة ألكييوا 

 حالٌاً تحت اإلنشاء فً رأس الخٌر لتشمل:األلومنٌوم، 

  ًصفائح السٌارات المعالجة وغٌر المعالجة حرارٌا 

 صفائح المبانً واإلنشاءات 

 (.1)اٌضاح  صفائح التغلٌف 

 رأص انًال  -69

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

    ويصذَّر ويذفىع بانكايم يصزح به 

 11068407820611  11661467126610 (01و  1لاير سعودي للسهم )إٌضاح  14 قدرها سهم عادي بقٌمة أسمٌة 1616164716261

 

 عالوة اإلصذار -31

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

الصييادر  للسيهم الواحيد لاير سيعودي 14سيهم عيادي بقٌمية اسيمٌة قييدرها  52560006000
 5025101110111  5625060006000 لاير سعودي للسهم الواحد 14بعالوة قدرها 

للسيهم الواحيد الصييادر لاير سيعودي  14سيهم عيادي بقٌمية اسيمٌة قييدرها  24364716261     
لاير سيييعودي للسيييهم الواحيييد، صيييافً بعيييد تكيييالٌف  11بعيييالوة قيييدرها 

 3014103510697  3614163516647 المعامالت

 8039103510697  1634163516647 المجموع   76164716261

 

 صافي انذخميٍ  ثححىيال  -31

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 69703940239  75764116634 ٌناٌر  1

 6105170395  4060636401 من صافً دخل السنة 4 14تحوٌل 

 75709110634  74764756542 ديسًبز  31

 

4 مين صيافً دخيل السينة إليى 14بتحوٌيل وذليك تكيوٌن إحتٌياطً نظيامً بالشيركة  تقيومفً المملكة العربٌية السيعودٌة،  كاتطبقاً لنظام الشر
4 من رأس المال الميدفوع. ٌيتم هيذا التحوٌيل سينوٌاً. إن هيذا االحتٌياطً غٌير قابيل للتوزٌيع.34اإلحتٌاطً النظامً حتى ٌبلغ هذا االحتٌاطً 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 ٌطرةحقوق الملكٌة غٌر المس  -36

 رأس المال 

مدفوعات لزٌادة رأس 

 المال

صافً الدخل/ )الخسارة( 

لحقوق الملكٌة غٌر العائد 

 المجموع  المسٌطرة

     شركة معادن لأللومنٌوم 36-1
  1066101810774  1101710524 -  1065101110251 8413ٌناٌر  1     

 (5206410695) (5206410695) - -  السنةالحصة فً صافً خسارة 

 1061704410179 (4205710171) - 1065101110251 8413دٌسمبر  11

 4301130576 4301130576 - - الحصة فً صافً دخل السنة 

6116دٌسمبر  31  1665060116250 - 5426405 1665065536655 

     
     شركة معادن للدرفلة  36-6

 62901830737 (604110553) 2108930195  61407110195 8413ٌناٌر  1     

 (908210413) (908210413) - - الحصة فً صافً خسارة السنة 

 2803630458 - 2803630458 - السنةالمال  خالل  مدفوعات لزٌادة رأس

8413دٌسمبر  11  61407110195 4902560653 (1602310956) 64707250792 

 (409140421) (409140421) - - الحصة فً صافً خسارة السنة

الزٌادة فً حصة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة 
 - - (701190228) 701190228 خالل السنة

6116دٌسمبر  31  537,634,232 93,721,936 (37,795,215) 593,677,213 

شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا  36-3  

8413ٌناٌر  1       1012302240972  13501950373  (704420472) 1025109770873  

 (205680311) (205680311) - -  السنةالحصة فً صافً خسارة 

 2106790654 - 2106790654 - مدفوعات لزٌادة رأس المال  خالل السنة

الزٌادة فً حصة حقوق الملكٌة غٌر 
 - - (8302780112) 8302780112 خالل  السنة  المسٌطرة 

8413دٌسمبر  11  1021605120974 7305970125 (1101110772) 1027101890227   

 (2602710767) (2602710767) - - الحصة فً صافً خسارة السنة

الزٌادة فً حصة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة 
 - - (504410593) 504410593 خالل السنة

6116دٌسمبر  31  7,377,499,651 56,766,923 (25,363,624) 7,392,671,954 

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 ()تتمة  ةحقوق الملكٌة غٌر المسٌطر  -36

 رأس المال 

مدفوعات لزٌادة رأس 

 المال

صافً الدخل/ )الخسارة( 

لحقوق الملكٌة غٌر العائد 

 المجموع المسٌطرة 

     شركة معادن للفوسفات 36-4

  2043205570226  57101130226 - 1086205440111 8413ٌناٌر  1     

 السنةتوزٌعات أرباح مدفوعة خالل 
 (33101110111) (33101110111) - - ( 1-08)إٌضاح  

 27103150126 27103150126 - - الحصة فً صافً دخل السنة

 2037208720252 51103280252 - 1086205440111 8413دٌسمبر  11

 توزٌعات أرباح مدفوعة خالل السنة
 (45101920963) (45101920963) - - ( 1-08)إٌضاح  

 (701560627) (701560627) - - الحصة فً صافً دخل السنة

 1641466226662 5260716662 - 7,653,699,444 6116دٌسمبر  31

 شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات  36-5

     
  85107640588 (102360162) -  85201110751 8413ٌناٌر  1

 (203810998) (203810998) - - الحصة فً صافً خسارة السنة 

 1035101110111 - - 1035101110111 سٌطرة خالل السنة إصدار حقوق الملكٌة غٌر الم

 2019803830591 (306170161) - 2021201110751 8413دٌسمبر  11

 (409440174) (409440174) - - الحصة فً صافً خسارة السنة  

 61101110111 - - 61101110111 إصدار حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة خالل السنة 

 3,142,924,975 (6,657,229) - 3,643,444,164 6116دٌسمبر  31

 

     المجموع 36-6

     
 6082305650198 56409940563 15601880568 6011204820167 8413ٌناٌر  1

-08)إٌضاح  السنةتوزٌعات أرباح مدفوعة خالل 
1) - - (33101110111) (33101110111) 

 21209120631 21209120631 - - الحصة فً صافً دخل السنة 

مدفوعات لزٌادة رأس المال خالل السنة )إٌضاح 
08-1) - 5101430112 - 5101430112 

الزٌادة فً حصة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة 
 1035101110111 - (8302780112) 1043302780112 خالل السنة

 8019605110941 43708970193 12208530678 7053507610169 8413دٌسمبر  11

-08أرباح مدفوعة خالل السنة )إٌضاح  توزٌعات
1) - - (45101920963) (45101920963) 

 (730412) (730412) - - السنة  خسارةالحصة فً صافً 

الزٌادة فً حصة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة 
 61101110111 - (1205610821) 61205610821 خالل السنة

 1624562446565 (1363646112) 11062426157 1614163206140 6116دٌسمبر  31



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 المبٌعات -33

 سنة المنتهٌة فًال  سنة المنتهٌة فًال 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 قطاع الفوسفات
  

 

 4054207710526  3624164176136 األسمدة الفوسفاتٌة

 76105720269  11464016407 األمونٌا

 9608370111  7064476347 البوكساٌت منخفض الدرجة

 4805320148  3162246171 المغنٌسٌا الكاوٌة المكلسة

 3803880167  4063166321 الكاولٌن

 5048801110121  4620564346134 فرعًمجموع 

 قطاع األلومنٌوم
 

  

 4076207510171  4625260776345 األلومنٌوم األولً

 ومعادن األساس الذهبقطاع 
  

 

 71502150748  1604167076732 الذهب

 قطاع البنٌة التحتٌة
 

  

 610111  216250 إٌرادات البنٌة التحتٌة

 11095601250938  4650662416216 المجموع

 تحلٌل مبٌعات الذهب
  

 

 1640938  2246576 المباع –كمٌة الذهب باألونصة 

    لألونصة: –متوسط السعر المحقق 

 10141  16245 بالدوالر األمرٌكً

 40276  46670 اللاير السعودي ما ٌعادله ب

 

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 تكلفة المبٌعات - 34

 انسُت انًُخهيت في  انسُت انًُخهيت في 

 ديسًبز 31  ديسًبز 31 

 2016  2015 

 76609350815  75467336701 رواتب ومزاٌا الموظفٌن

 41705240111  46465616072 عقود الخدمات

 6106410329  6267326174 صٌانة وإصالحات

 11408940447  14366716434 اد مستهلكةمو

 35803390112  35462256641 مصارٌف غٌر مباشرة

 4051708710792  3624467376027 مواد خام وأدوات مستهلكة

 12102120929  -  خسارة مخزون

 6250666  (1316520) ( 14)نقص( / زٌادة فً مخصص مخزون متقادم )إٌضاح 

 3605890184  1161776572 (11 مإجلة )إٌضاح إزالةمصارٌف 

 1709340852  162716034 (81رسوم امتٌاز  )إٌضاح 

 (801580724)  (4067156302) (1-10بٌع منتجات مصاحبة  )إٌضاح 

 6037505110382  5601362776407 مجموع تكالٌف التشغٌل النقدٌة

 2017106120693  2634761466116 (11استهالك )إٌضاح 

 4107710932  3061646344 (11إطفاء )إٌضاح 

 8058708950117  7644164426422 مجموع التكالٌف التشغٌلٌة

 (7108130271)  1764756541 (14فً المخزون )إٌضاح  / )الزٌادة( النقص

 8051701810736  7645464616463 المجموع

  

 :حخكىٌ يبيعاث انًُخجاث انًصاحبت يٍ يبيعاث انسهع انخانيت 34-1

 السنة المنتهٌة فً  المنتهٌة فً السنة 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 401660547  1761546052 نحاس

 209310316  1765446444 زنك

 101610871  562616756 فضة

 801580724  4067156302 (34المجموع )إٌضاح 

 

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 بٌع وتسوٌق ودعممصارٌف  -35

 فً السنة المنتهٌة  السنة المنتهٌة فً 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 1193429814  92,762,219 رواتب ومزاٌا الموظفٌن

 8494119112  2,277,647 عقود الخدمات

 13194819344  771,211,954 مصارٌف نقل ومصارٌف غٌر مباشرة

 1889301  52,493 مواد مستهلكة 

 18291389102  767,264,764 الخصومات

 18392019400  54,745,634 قرسوم التسوٌ

 1294819431  36,617,216 مصارٌف البٌع األخرى

 8391139101  - (11إطفاء )إٌضاح 

 31192189331  974,469,492 المجموع

 إداريتيصاريف عًىييت و -36

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 14191119121  334,947,463 فٌنرواتب ومزاٌا الموظ

 3893139121  24,432,462 عقود الخدمات

 0191109114  29,476,495 مصارٌف غٌر مباشرة وأخرى

 198209121  7,126,922 مواد مستهلكة 

 1419111  634,519 قطع غٌار

 198449444  273,916 (3مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها )إٌضاح 

 1091029082  27,296,232 (11استهالك )إٌضاح 

 098819142  9,664,431 (11إطفاء )إٌضاح 

 00291129211  222,671,462 المجموع

 
 فنٌةالخدمات الو مصارٌف اإلستكشاف  - 37

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 3398119128  26,125,174 نٌموظفرواتب ومزاٌا ال

 3894419111  6,672,344 عقود الخدمات

 191109100  2,192,473 مصارٌف غٌر مباشرة  وأخرى

 193029082  396,366 مواد مستهلكة 

 191349311  74,673 قطع غٌار

 198139314  3,626,147 (11إستهالك )إٌضاح 

 (13التقٌٌم )إٌضاح انخفاض فً قٌمة موجودات اإلستكشاف و
 

-  8491419031 

 10191319231  67,444,143 المجموع

 

 
 

 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 استثمارات قصٌرة األجلعوائد  -38

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 3505830877  15166366131 اإلستثمارات قصٌرة األجل عوائد مستلمة ومستحقة عن

 األعباء المالٌة -39

 السنة المنتهٌة فً  فًالسنة المنتهٌة  

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 11707550419  794,146,161 صندوق االستثمارات العامة

 15201740784  715,749,463 مشترٌات باللاير السعودي 

 2605520371  6,335,614 مصرف الراجحً 

 1104790391  3,749,476 بنك كورٌا للصادرات والواردات

 505670746  6,136,593 ؤمٌن الصادرات الكورٌةشركة ت

 3402430113  27,427,419 تجاري

 2204360639  27,714,623 مشترٌات بالدوالر االمرٌكً

 2205550454  25,196,665 وكالة 

 602660111  6,444,447 صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

 110119,728  319,617,141 تسهٌل مرابحة باللاير السعودي

 3402470548  59,341,663 تسهٌل إئتمانً متجدد

 103910897  29,134,474 (3-81و  0-81إطفاء تكلفة عملٌات )إٌضاح 

 402670915  4,511,416 أخرى

 44901570996  639,266,226 (1-39مجموع فرعً )إٌضاح 

 1,3940847  7,956,765 (8-81تؤهٌل المناجم )إٌضاح وإعادة مخصص إغالق زٌادة فً 

 45104520843  636,662,947 المجموع

 ملخص لتكالٌف التموٌل   39-1

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

 44901570996  639,266,226 (13مقٌدة كمصارٌف خالل السنة )إٌضاح 

تحت التنفٌذ خالل السنة )إٌضاح مرسملة كجزء من موجودات مإهلة ضمن أعمال رأسمالٌة 
10) 591,346,264  44301190951 

 89201670947  7,917,642,139 المجموع

  

 ً، صافأخرى ٌراداتا -41

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

    
 5604110162  3361436164 خرى، صافًاأل ٌراداتاإل

 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 2016 ديسًبز 31انًُخهيت في  نهسُت

 (رنك خالف دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 ٌة السهم العاديربح -41

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

    
 61501730945  40066346010 صافً الدخل العائد لمساهمً الشركة األم للسنة

 101680478,261  1616164716261 ( 83)إٌضاح  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المصدرة خالل السنة

 1052  0,34 ربحٌة السهم األساسٌة والمخفضة من العملٌات المستمرة

 .الدخل العائد لمساهمً الشركة األم على المتوسط  المرجح لعدد األسهم العادٌة المصدرة خالل السنةصافً ٌتم احتساب ربحٌة السهم العادي األساسٌة بقسمة 

 جهات ذات العالقةالمعامالت واألرصدة مع  -46

 جهات ذات العالقةالمعامالت مع   46-1

 :بالتالًاألعمال العادٌة  فً سٌاقالسنة جهات ذات العالقة التً تمت خالل تتلخص المعامالت مع 

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً  

 دٌسمبر  31  دٌسمبر  31  

 2015  2016 إٌضاح 

     
 3011703840719  1610567406441  مبٌعات من خالل سابك خالل السنة

 1011106850573  1601264056324  السنة مبٌعات الى ألكوا انسٌبال أس أي خالل

 تكلفة الموظفٌن المعارٌن ورسوم تقنٌة وتكالٌف أخرى 
 53108340985  14464406171  مدفوعة لشركة الكوا كوربورٌشن خالل السنة

 66801170797  3461106054  امواد خام لقٌم تم شراإها من شركة ألكوا أسترالٌ

 33101110111  45161426463 6-32، 4-32 السنة توزٌعات أرباح مدفوعة لشركة سابك خالل

 5101430112  - 6-32 دفعات لزٌادة رأس المال تم استالمها من ألكوا كوربورٌشن

  



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)
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 األرصدة مع جهات ذات العالقة 46-6

 قة نشؤت عن معامالت مع جهات ذات عالقة كالتالً:المبالغ المستحقة من/ )إلى( جهات ذات عال

 ديسًبز  31   دٌسمبر 31  

 2015   2016 إٌضاحات 

      مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 8708970165   66,461,534 8 من شركة ألكوا انسٌبال  أس أي  ذمم مدٌنة تجارٌة

 417,1550456   746,774,446 8 من شركة سابك  ذمم مدٌنة تجارٌة

 -   36,641,421 8 ذمم مدٌنة أخرى من شركة سابك

 201660514   2,467,464 8 مستحقة من المعهد السعودي التقنً للتعدٌن 

 49702190125   275,666,699  مجموع فرعً

      المبالغ المستحقة من الشركاء فً المشارٌع المشتركة

 45101110111   - ,1 مستحق من شركة موزاٌٌك 

 27101110111   - ,1 مستحق من شركة سابك 

 72101110111   -  فرعً مجموع 

 1021702190125   -  المجموع

      قرض طوٌل األجل مستحق من جهة ذات عالقة

 4709980419   4764416414 1-19 مبالغ مستحقة من سامابكو 

 62601970939   62661476434 ,-19 مستحق من شركة معادن بارٌك للنحاس

 67401960358   67461466351  المجموع

      المبالغ المستحقة الى جهات ذات عالقة

 6701260655   23,744,252 21  كوربورٌشنشركة ألكوا  -مصارٌف مستحقة 

  12208530678   774,343,661 6-32 كوربورٌشنمدفوعات لزٌادة رأس المال مستلمه من ألكوا 

مساهم  ٌملك  -ن صندوق اإلستثمارات العامةالقروض طوٌلة األجل م

 : فً معادن  51

 

    

 مستحقة الى صندوق اإلستثمارات العامة مقابل تموٌل لــ:

 

    

 2066808110835   - 2-27 تسهٌل شركة معادن للفوسفات 

 4057501870511   9,216,273,644 2-27 تسهٌل شركة معادن لأللومنٌوم 

 3017807510111   2,491,453,644 2-27 رفلة تسهٌل شركة معادن للد

 3075101110111   2,164,444,444 2-27 تسهٌل شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا

 3088209220535   5,119,926,227 2-27 تسهٌل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 17095506610871   71,491,174,227  المجموع

 ٌع المشتركةمستحقة للشركاء فً المشار
 

    

 1409830461   9,916,943 21 مستحقة لشركة موزاٌٌك 

 31107130363   245,144,772 28  كوربورٌشنمستحقة لشركة ألكوا 

 31506860823   277,356,676  المجموع



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)
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 عقود اإلٌجار التشغٌلٌة -43

 السنة المنتهٌة فً  السنة المنتهٌة فً 

 دٌسمبر 31  دٌسمبر 31 

 2016  2015 

ٌّدت كمصروف خالل السنة  801810751  163426404 دفعات بموجب عقود اإلٌجار التشغٌلٌة ق
 

فٌما ٌلً تحلٌالً للحد األدنى إللتزامات اإلٌجارات المستقبلٌة المستحقة بموجب عقود اإلٌجار 
 التشغٌلٌة:

 
   

 دٌسمبر  31  دٌسمبر  31 

 2016  2015 

2116 -  702160356 

2117 2,546,299  307180856 

2118 3,359,445  307180856 

2119 7,977,154  307180856 

2121 7,351,344  306180856 

2121 7,351,344  306180856 

2122 7,351,344  306180856 

 3403940143  74,164,777 2141انً  2123

 6305830635  37,699,477 المجموع
 

عقود ٌتم إبرام  .جرةامواقع المناجم المستب والمتعلقةمستحقة الدفع من قبل المجموعة ساسً اإلٌجارات ٌجارات التشغٌلٌة بشكل أدفعات بموجب عقود اإلالتمثل 
 سنة. 14الى  13فترة تتراوح من  متوسطباإلٌجار 

 

 محتملةتعهدات والتزامات  -44 

 تعهدات  44-1

 ديسًبز  31  ديسًبز  31 

 2016  2015 

    لٌة:مصارٌف رأسما

 9079804860724  3604665416124 متعاقد علٌها

    ضمانات:

 31204920415  31061176405 ضمانات لصالح شركة أرامكو السعودٌة  لغرض امدادات الدٌزل والغاز المستقبلٌة

متعلقة بحامض الفوسفورٌك النقً  ضمانات لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنٌة
 26205110111  26265006000 وقود واللقٌموأمدادات ال

ضمانات لصالح صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي ومإسسات التموٌل األخرى لتموٌل 

    التسهٌالت المتاحة لكل من:*

 45101110111  45060006000 شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات )سامابكو(

 375,1110111  37560006000 شركة معادن بارٌك للنحاس

 82501110111  12560006000 فرعً مجموع

 1801620618  1165126402 ضمان لصالح المإسسة العامة للموانئ 

 4101160162  3466176412 أخرى

 1044902610175  1645665176214 المجموع



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (شزكت يساهًت سعىديت)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 
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 محتملة )تتمه(تعهدات وإلتزامات  - 44

 تعهدات )تتمة( 44-1

لشركة الصحراء ومعادن  تسهٌالت ائتمانٌةمنح مقابل  ومإسسات التموٌل األخرىة الصناعٌة السعودي لصندوق التنمٌمعادن  ضمانات *

 % فً الشركات تحت السٌطرة المشتركة.34للبتروكٌماوٌات )سامابكو( وشركة معادن بارٌك للنحاس بقدر حصتها البالغة 

 اإللتزامات المحتملة 44-6

ببعض المسائل المتنازع علٌها، بما فً ذلك مطالبات من وضد مقاولٌن ودعاوى قضائٌة وإجراءات تحكٌم  لدى المجموعة إلتزامات محتملة تتعلق 

ات تنطوي على مجموعة متنوعة من القضاٌا. حٌث نشؤت هذه االلتزامات المحتملة فً السٌاق العادي لألعمال. ومن غٌر المتوقع تكبد أي التزام

 ف التشغٌل.توجد التزامات بٌئٌة جوهرٌة أو التزامات توقّ هامة من هذه المطالبات المحتملة. ال 

 إدارة المخاطر المالٌة  -45

تشمل مخاطر العمالت، مخاطر القٌمة العادلة، ومخاطر أسعار متنوعة وهً مخاطر السوق )تتعرض أنشطة المجموعة إلى مخاطر مالٌة 
ٌركز برنامج إدارة المخاطر العامة للمجموعة على األحداث غٌر المتوقعة . ةالعموالت ومخاطر أسعار السلع(، ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السٌول

 المحتملة على األداء المالً للمجموعة. الحد من األثار السلبٌةفً األسواق المالٌة وٌسعى إلى 

 مخاطر العمالت  45-1

العمالت األجنبٌة وتتم معامالت المجموعة بشكل تغٌرات فً أسعار صرف نتٌجة مالٌة  تفً التذبذب فً قٌمة ادواثمثل مخاطر العمالت ت
 أساسً باللاير السعودي والدوالر األمرٌكً وتراقب اإلدارة التقلبات فً أسعار صرف العمالت وتعتقد بؤن مخاطر العمالت لٌست جوهرٌة.

 مخاطر القٌمة العادلة  45-6

طلوبات بٌن أطراف راغبة فً ذلك وبشروط تعامل عادل حٌث ٌتم تجمٌع القٌمة العادلة هً القٌمة التً ٌتم بها تبادل موجودات أو تسوٌة م
ؤن القٌمة بتعتقد االدارة . األدوات المالٌة للمجموعة على أساس التكلفة التارٌخٌة وقد ٌنتج فروقات بٌن القٌمة الدفترٌة وتقدٌرات القٌمة العادلة

 تختلف بشكل جوهري عن قٌمتها الدفترٌة. العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة الخاصة بالمجموعة ال

 مخاطر أسعار العموالت  45-3

. للمجموعة النقدٌة التدفقاتتمثل التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتؤثٌر التغٌرات فً أسعار العموالت السائد فً السوق على قائمة المركز المالً و
تثمارات قصٌرة األجل والقروض طوٌلة األجل، والتً لها أسعار عمولة مخاطر أسعار العموالت على المجموعة بشكل رئٌسً من االستنتج 

 عائمة والتً ٌتم مراجعتها بشكل دوري حٌث تراقب المجموعة التقلبات فً أسعار العموالت.

على األمرٌكً  4 فً معدل العمولة بالدوالر1، فإن التغٌر بنسبة 8411 دٌسمبر 11فً  للمجموعة كما استنادا إلى صافً رصٌد الدٌن القائم
: 8413دٌسمبر  11ملٌون لاير سعودي ) 014 بمبلغ قدرهسنوي ال هادخلساٌبور سٌإثر على صافً على أساس واللاير السعودي أساس الٌبور 

 للتسهٌالت طوٌلة األجل. السدادبسبب السحب و 8411 خالل العامملٌون لاير سعودي(. هذه االرصدة لن تبقى ثابتة  042

 عار السلعمخاطر أس  45-4

وتنتهج المجموعة  .كمٌاتلبؤسعار من أسواق نشطة حٌث تتؤثر بالتغٌرات الٌومٌة ل معظم السلع االساسٌة المباعة عن طرٌق المجموعة تسعر
مساهمٌن سٌاسة بٌع منتجاتها باألسعار السائدة فً السوق. وال تعتقد المجموعة، بشكل عام بؤن تغطٌة مخاطر أسعار السلع ستعود بالنفع على ال

 على المدى البعٌد.
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 مخاطر االئتمان  45-5

خسارة مالٌة. قد تتعرض المجموعة لمخاطر تكبد الطرف االخر  بالتزاماته والتسبب فًتمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء 
لك ٌتم تحصٌل النقد بتارٌخ تسلٌم المبٌعات ومن خالل خالل نشاطاتها التشغٌلٌة )خصوصاً بما ٌتعلق بالذمم المدٌنة التجارٌة(. لذ مناالئتمان 

صنٌف أنشطتها التموٌلٌة التً تشتمل على الودائع ألجل لدى البنوك والمإسسات المالٌة. حٌث توضع حدود االئتمان لكل العمالء اعتماداً على ت
شاكل تتعلق باإلئتمان لإلدارة العلٌا كما ٌتم إٌداع النقد ائتمانً داخلً وتراقب الذمم المدٌنة التجارٌة القائمة بصورة منتظمة وترفع أٌة م
 واالستثمارات قصٌرة األجل بصورة عامة لدى بنوك تجارٌة ذات تصنٌف إئتمانً جٌد.

فً  ةالمنتهٌ للسنةمن مبٌعات المجموعة  %13نسبة تمثل سعودي ملٌون لاير  19112عمالء رئٌسٌٌن لمبٌعات تقدر بـ  ةلدى المجموعة حالٌا ثالث
. (عمالء رئٌسٌٌن  ة% من مبٌعات المجموعة من ثالث01تمثل نسبة لاير سعودي ملٌون  09300 :8413دٌسمبر  11)  8411 دٌسمبر 11

 صافً من مخصص الدٌون المشكوك فٌها، اذا تطلب ذلك. الذمم المدٌنة التجارٌةرصٌد ٌظهر 

 مخاطر السٌولة  45-6

من عدم قد تنتج مخاطر السٌولة  للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالٌة. أموالموعة على تؤمٌن قدرة المجمتمثل مخاطر السٌولة فً عدم 
اموال توفر  وذلك بمراقبتها بشكل دوري للتؤكد منتدار مخاطر السٌولة . العادلة امالٌة بسرعة وبقٌمة تقارب قٌمتهالمقدرة على بٌع  موجودات 

 .قبلٌةالتزامات مستاي  كافٌة لمقابلة

 األحداث الالحقة لتارٌخ إعداد القوائم المالٌة  -46

، أعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجاري لمصنع األمونٌا لشركتها التابعة )شركة معادن وعد الشمال للفوسفات( فً رأس 8411ٌناٌر  1بتارٌخ 
ملٌون طن سنوٌاً. وسٌظهر األثر  1.1التصمٌمٌة للمصنع تبلغ حٌث حقق مصنع األمونٌا استقرارا فً عملٌات التشغٌل، علماً بؤن الطاقة الخٌر. 

 فصاعداً. 8411المالً لهذا الحدث بدءاً من الربع األول لعام 

 أرقام المقارنة  -47

. ال ٌوجد لعملٌات ةالحالٌ سنةللالسنة السابقة، عند الضرورة، لكً تتماشى مع عرض األرقام  بتم إعادة تصنٌف بعض األرقام المقارنة الخاصة 
 .أو الحالٌة إعادة التصنٌف هذه أي أثر على حقوق الملكٌة أو صافً دخل المجموعة للسنة السابقة

 الموجودات والمطلوبات المحتملة المحتفظ بها على سبٌل األمانة    -48

ملٌون  104تلقت شركة معادن للبنٌة التحتٌة وهً شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة التعدٌن العربٌة السعودٌة )معادن( مبلغ  8411ٌناٌر  1فً 
ربٌع األول  82بتارٌخ  21عربٌة السعودٌة، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم دوالر أمرٌكً )على سبٌل األمانة( من وزارة المالٌة فً المملكة ال

(، بشؤن إنشاء مدٌنة صناعٌة فً منطقة الحدود الشمالٌة باسم "مدٌنة وعد الشمال للصناعات التعدٌنٌة". 8418فبراٌر  84هـ )الموافق 1011
 الوزراء:وٌمثل هذا المبلغ جزء من المبالغ التالٌة والتً وافق علٌها مجلس 

 344 .ملٌون دوالر أمرٌكً لتصمٌم وبناء البنٌة التحٌة األساسٌة والمرافق المطلوبة للمدٌنة الصناعٌة 

 844 .ملٌون دوالر أمرٌكً لتصمٌم وبناء المساكن والمرافق اإلجتماعٌة الالزمة للمدٌنة الصناعٌة 

المبالغ فً حساب مصرفً منفصل وال ٌشكل جزءاً من  تلكد تم إٌداع ملٌون دوالر أمرٌكً وق 834تم استالم مبلغ اضافً مقداره ، 8410فً 
لشركة معادن الموارد النقدٌة المتاحه لشركة معادن للبنٌة التحتٌة. وقد تم قٌده محاسبٌاً فً دفاتر محاسبٌة مستقلة منفصله عن السجالت المحاسبٌة 

  .للبنٌة التحتٌة

لألغراض المحدده بقرار مجلس  ملٌون دوالر أمرٌكً. وٌمكن استخدام هذه المبالغ فقط 114 ، تم استالم المبلغ المتبقً ومقداره8411فً 
ً للوائح واالنظمه الحكومٌة. وقد بلغ صافً إعادة تغذٌتها الوزراء سالف الذكر على أن ٌتم  عبر تقدٌم الوثائق المإٌدة للمبالغ المصروفة، وفقا

 (.لاير سعودي 1901893449444: 8413دٌسمبر  11لاير سعودي ) 891839444944غ مبل 8411 دٌسمبر 11موجودات المشروع كما فً 



 
 (يعادٌ) شزكت انخعذيٍ انعزبيت انسعىديت

 (زكت يساهًت سعىديتش)

 انًىحذة إيضاحاث حىل انقىائى انًانيت 

 6116ديسًبز  31نهسُت انًُخهيت  في 

 (غُر رنك دريا نى َ انطعىدٌ لبانرَاانًبانغ )
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 :ةمشتركتحت سٌطرة  اتلشركاو معلومات مفصلة عن الشركات التابعة -49

 تكلفة إستثمار الشركة االم  نسبة الملكٌة الفعلٌة للمجموعة  جزئٌا   رأس المال المصدر والمدفوع  

 طبٌعة النشاط شركات تابعة
 دٌسمبر 31

2016 

 دٌسمبر 31
 2015 

 
 دٌسمبر 31

2016 

 دٌسمبر 31
2015 

 
 دٌسمبر 31

2016 

 دٌسمبر 31
2015 

 86701110111 16760006000  111 100  86701110111 16760006000 استخراج الذهب شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 5110111 5006000  111 100  5110111 5006000 إدارة و تطوٌر مشارٌع البنى التحتٌة شركة معادن للبنٌة التحتٌة

 34408550211 34461556200  111 100  34408550211 34461556200 البوكساٌت منخفض التركٌز والمغنزاٌت تعدٌن الكاولٌن، شركة المعادن الصناعٌة

 4092307380751 4642367316750  7409 7464  60573,7510111 6657367506000 األلومنٌوم سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات شركة معادن لأللومنٌوم

 1083403170253 1615565516414  7409 7464  2044901180348 2647763716107 رقائق األلومنٌوم واألغطٌة شركة معادن للدرفلة

 3061102810784 3661665146145  7409 7464  4081607840758 4612164646412 استخراج البوكساٌت وتصفٌته شركة معادن للبوكساٌت واأللومٌنا

 4034509360111 4634564366000  71 70  6021804810111 6620164106000 إستخراج الفوسفات وإنتاج االسمدة شركة معادن للفوسفات

 3031301110125 4620360016125  61 60  5051501110875 7600560016175 إستخراج الفوسفات وإنتاج االسمدة شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 19021906210112 20615761026404        المجموع

 شركات  تحت سٌطرة مشتركة

 45101110111 45060006000  51 50  91101110111 40060006000 إنتاج الصودا الكاوٌة المركزة وثانً كلورٌد اإلثٌلٌن سامابكو -شركة الصحراء ومعادن للبتروكٌماوٌات 

 21204820646 20264126646  51 50  41409650291 40464656241 إنتاج النحاس والمعادن المصاحبة   دن وبارٌك للنحاسشركة معا

 65204820646 65264126646        المجموع

 .اتها داخل المملكةوجمٌع عملٌ تؤسست فً المملكة العربٌة السعودٌة اعالهالموضحة  ةمشتركالسٌطرة التحت ات الشركوجمٌع الشركات التابعة 

 




