التقرير ال�سنوي ٢٠١5

القوائم املالية املوحدة

تقرير مراجعي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل ال�سادة  /م�ساهمي �شركة التعدين العربية ال�سعودية (“معادن”)
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) ("ال�شركة") وال�شركات التابعة لها (ي�شار اليهم جمتمعني
بـ "املجموعة") كما يف  31دي�سمرب  2015والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق امللكية و التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ و
الإي�ضاحات من  1اىل  50و التي متثل جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية املوحدة� .إن هذه القوائم املالية املوحدة من م�سئولية �إدارة املجموعة ،وقد مت
�إعدادها وفق ًا لن�ص املادة  123من نظام ال�شركات ال�سعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أينا حول
هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستناد ًا �إىل �أعمال املراجعة التي قمنا بها.
متت مراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على
قناعة معقولة ب�أن القوائم املالية خالية من �أخطاء جوهرية .ت�شتمل املراجعة على فح�ص الأدلة ،على �أ�سا�س العينة ،امل�ؤيدة للمبالغ واالف�صاحات التي
تت�ضمنها القوائم املالية .كما ت�شتمل على تقييم املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الإدارة والعر�ض العام للقوائم املالية.
باعتقادنا �أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من �إبداء ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة.
الر�أي املطلق
يف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة ككل:
)1تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2015ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية
 )2تتفق مع نظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة.
عن �إرن�ست ويونغ

الريا�ض 10 :ربيع الثاين  1437هـ
( 20يناير ) 2016

را�شد �سعود الر�شود
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم ()366

يات
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2015
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد وما يعادله
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
ذمم مدينة جتارية و�أخرى
خمزون
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
امل�ستحق من �شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�إي�ضاح
7
8
9
10
11
12

املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
�إ�ستثمار طويل االجل
قر�ض طويل االجل
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
امل�ستحق من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

4.308.309.524
899.052.989
1.297.445.530
2.941.847.487
251.412.539
720.000.000
10.418.068.069

11.973.968.055
523.320.360
1.245.127.333
2.440.872.603
232.711.854
16.416.000.205

13
14
15
16
17
18
19
20
11
12

جمموع املوجودات
املطلوبات
املطلوبات املتداولة
مطلوبات م�شاريع و�أخرى
م�صاريف م�ستحقة
زكاة م�ستحقة
ر�سوم امتياز م�ستحقة
اجلزء املتداول من �إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

36.682.188.547
40.402.433.837
233.233.575
44.172.991
372.426.562
527.258.466
50.000.000
626.197.939
21.645.868
78.959.557.785
89.377.625.854

38.376.128.047
27.083.158.695
175.506.312
49.082.983
409.876.545
618.889.332
50.000.000
626.197.939
16.541.800
720.000.000
68.125.381.653
84.541.381.858

21
22
2-23
24
26
5-28

املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات م�شاريع و�أخرى
مزايا املوظفني
�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
قرو�ض طويلة الأجل
امل�ستحق اىل ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

1.857.265.666
4.505.852.821
50.962.237
16.185.454
12.131.184
2.131.319.904
8.573.717.266

2.034.836.739
2.558.469.084
58.735.918
29.727.477
10.948.977
1.574.221.379
6.266.939.574

21
25
26
27
5-28
29

1.287.134.964
353.304.330
27.033.193
158.111.874
43.267.718.094
315.686.823
45.408.989.278
53.982.706.544

400.794.841
290.375.429
39.164.376
131.295.730
43.337.698.408
558.313.877
44.757.642.661
51.024.582.235

30

11.684.782.610

11.684.782.610

31
32

8.391.351.697
757.911.634
6.464.362.429
27.298.408.370
8.096.510.940
35.394.919.310
89.377.625.854

8.391.351.697
697.394.239
5.919.705.879
26.693.234.425
6.823.565.198
33.516.799.623
84.541.381.858

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
عالوة �إ�صدار
حتويل من �صايف الدخل
�أرباح مبقاة
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
تعهدات والتزامات حمتملة
108
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2014

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح االجمايل

34
35

10.956.125.938
()8.517.081.736
2.439.044.202

10.791.882.887
()7.676.872.584
3.115.010.303

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف البيع والت�سويق والدعم
امل�صاريف العمومية والإدارية
م�صاريف الإ�ستك�شاف واخلدمات فنية
دخل العمليات

36
37
38

()531.872.951
()458.873.756
()143.756.853
1.304.540.642

()482.841.815
()445.141.238
()189.559.465
1.997.467.785

1-18
39
40
41

()91.630.866
35.583.877
()450.452.843
56.410.062
854.450.872

()24.963.928
10.563.669
()303.537.973
101.534.028
1.781.063.581

2-23

()46.374.297
808.076.575

()44.434.257
1.736.629.324

1-6
6-33

605.173.945
202.902.630
808.076.575

1.357.341.201
379.288.123
1.736.629.324

(امل�صاريف) الإيرادات الأخرى
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
الأعباء املالية
الإيرادات الأخرى� ،صايف
الدخل قبل خم�ص�ص الزكاة
خم�ص�ص الزكاة
�صايف الدخل لل�سنة
�صايف الدخل العائد اىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ربحية ال�سهم العادي (بالريال ال�سعودي)
ربحية ال�سهم من العمليات مت�ضمنة حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة والعائدة مل�ساهي
ال�شركة الأم

42

1.12

2.02

0.52

1.38
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

حقوق امللكية العائدة
احتياطي نظامي
اي�ضاح
 1يناير 2014
متح�صالت من حقوق �أولوية م�صدرة
تكاليف معامالت حقوق �أولوية م�صدرة
�صايف دخل ال�سنة
�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي
دفعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال امل�ساهم به خالل
ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
�صايف دخل ال�سنة
�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
دفعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة*
الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال امل�ساهم به خالل
ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

32
6-33
6-33
32
6-33
6-33
6-33

ر�أ�س املــال

عالوة �إ�صدار

حتويل من �صايف
الدخل

9.250.000.000
2.434.782.610
11.684.782.610
11.684.782.610

5.250.000.000
3.165.217.434
()23.865.737
8.391.351.697
8.391.351.697

561.660.119
135.734.120
697.394.239
60.517.395
757.911.634

* يتم �إعتبار هذه الدفعات ،والتي تهدف اىل زيادة ر�أ�س املال مع مرور الوقت لل�شركات التابعة املعنية ،كجزء من �إجمايل حقوق ال�شركاء يف هذه ال�شركات التابعة طبق ًا لر�أي الهيئة ال�سعودية
املحا�سبني القانونني رقم ( )1/14وال�صادر بتاريخ  14مار�س � 2012سيتم حتويل هذه الدفعات املقدمة �إىل ر�أ�س املال حاملا يتم �إ�صدار �أ�سهم جديدة وتعديل �شهادة ال�سجل التجاري.
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حقوق امللكية غري امل�سيطرة

مل�ساهمي ال�شركة الأم

ر�أ�س املــال

دفعات لزيادة
ر�أ�س املال*

�صايف الدخل
العائد املجم ــوع الفرعي جمموع حقوق
غري
امللكية
حلقوق
امللكية
امل�سيطرة

�أربـاح مبقـاة

املجمـوع الفرعي

4.698.098.798
1.357.341.201
()135.734.120
5.919.705.879
605.173.945
()60.517.395
6.464.362.429

5.247.691.508 185.706.440 114.431.471 4.947.553.597 19.759.758.917
- 5.600.000.044
()23.865.737
379.288.123 379.288.123
- 1.357.341.201
344.584.817
- 344.584.817
852.000.750
- )302.927.720( 1.154.928.470
6.823.565.198 564.994.563 156.088.568 6.102.482.067 26.693.234.425
202.902.630 202.902.630
605.173.945
()330.000.000( )330.000.000
50.043.112
50.043.112
1.350.000.000
- )83.278.002( 1.433.278.002
8.096.510.940 437.897.193 122.853.678 7.535.760.069 27.298.408.370

25.007.450.425
5.600.000.044
()23.865.737
1.736.629.324
344.584.817
852.000.750
33.516.799.623
808.076.575
()330.000.000
50.043.112
1.350.000.000
35.394.919.310
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2015
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2014

854.450.872

1.781.063.581

10
13
13
15
16
17
1-18
24
1-25
2-25
2-27
35
39
40

625.666
2.209.631.051
36.045.096
20.306.493
36.589.184
74.118.583
91.630.866
17.934.852
79.567.555
23.582.534
1.394.847
121.212.929
()35.583.877
449.057.996

()1.046.546
1.526.786.955
816.277
21.306.251
1.759.937
34.307.746
24.963.928
35.068.957
92.706.633
21.992.430
568.400
76.849.341
()10.563.669
302.969.573

التغيريات يف ر�أ�س املال العامل:
ذمم مدينة جتارية واخرى
خمزون
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -جتارية
م�صاريف م�ستحقة  -جتارية
زكاة مدفوعة
ر�سوم امتياز مدفوعة
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
�سحوبات املوظفني من برنامج الإدخار
امل�ستخدم من خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
�أعباء مالية مدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

9
10
11
21
22
2-23
24
1-25
2-25
1-27

()44.644.362
()622.813.479
()23.804.753
49.311.794
()104.756.055
()54.147.978
()31.476.875
()29.513.887
()10.707.301
()1.881.991
()891.904.935
2.214.224.825

()483.419.008
()767.041.120
()84.234.847
720.034.302
355.701.491
()39.993.409
()41.771.913
()31.701.678
()7.452.537
()5.529.621
()773.595.196
2.750.546.258

الأن�شطة اال�ستثمارية:
�أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
النق�ص يف النقد املقيد
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
�إ�ضافات للممتلكات والآالت واملعدات
�إ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
�إ�ضافات ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
�إ�ضافات مل�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
�إ�ضافات ملوجودات غري ملمو�سة
�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
قر�ض طويل االجل ل�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
مطلوبات م�شاريع واخرى – م�شاريع
م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

7
8
13
14
15
16
17
2-18
20
21
22

27.910.042
()53.776.258
()375.732.629
()293.475.275
()13.137.751.416
()80.181.699
()31.679.192
()3.992.516
659.457.256
2.051.976.780
()11.237.244.907

11.739.129
()56.664.893
()523.320.360
()120.213.102
()11.175.793.364
()50.928.746
()17.461.251
()52.490.238
()202.482.646
()626.197.939
()335.683.987
()1.071.027.418
()14.220.524.815

الأن�شطة الت�شغيلية:
الدخل قبل خم�ص�ص الزكاة
تعديالت لبنود غري نقدية:
(عك�س) قيد خم�ص�ص خمزون مواد متقادمة
ا�ستهالك
ت�سوية� /شطب ممتلكات و�آالت ومعدات
انخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
اطفاء موجودات غري ملمو�سة
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
خم�ص�ص ر�سوم امتياز
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
م�ساهمة املوظفني يف برنامج الإدخار
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم مرتاكم
خ�سارة خمزون
عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية
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الأن�شطة التمويلية:
�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
متح�صالت من قرو�ض طويلة الأجل
�سداد قرو�ض طويلة الأجل
امل�ستحق اىل ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
متح�صالت من حقوق �أولوية م�صدرة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة� ،صايف
الزيادة يف ر�أ�س املــال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يعادله
النقد غري املقيد وما يعادله كما يف ال�سنة
النقد غري املقيد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

�إي�ضاح
26
5-28
5-28
29
31 ،30
6-33
6-33
6-33
7
7

املعامالت غري النقدية:
10،13
قطع غيار را�سمالية حم َولة اىل ممتلكات و�آالت ومعدات من املخزون
14،13
حم َول اىل ممتلكات و�آالت ومعدات من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
خم�ص�ص �إغالق املناجم املر�سمل كجزء من املمتلكات والآالت واملعدات 2-27 ،1-13،27
14،13
ا�ستهالك مر�سمل كجزء من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
15 ،14
حم َول اىل �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ من موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
17 ،14
�إطفاء مر�سمل كجزء من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم املر�سمل كجزء من �أعمال
ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
2-27 ،14
1-40 ،14
تكلفة قرو�ض مر�سملة كجزء من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
13 ،17
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة من ممتلكات و�آالت ومعدات
14 ،17
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول من مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال اىل ر�أ�س املال املتعلق بحقوق امللكية
غري امل�سيطرة
6-33

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2014

()10.948.976
6.491.339.790
()6.004.221.579
()242.627.054
50.043.112
1.350.000.000
()330.000.000
1.303.585.293

()9.881.977
13.367.210.397
()1.198.190.354
118.780.789
5.576.134.307
344.584.817
852.000.750
19.050.638.729

()7.719.434.789
11.434.381.057
3.714.946.268

7.580.660.172
3.853.720.885
11.434.381.057

321.532.962
1.053.288
63.439.623
2.147.943
5.729.831

133.385.591
21.514.836.134
34.478.197
27.508.167
1.362.790

26.250.000
443.009.951
885.255
37.520.660

18.288.131
483.398.891
16.819.855
102.052.990

83.278.002

302.927.720
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القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١5
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -1معلومات عامة

•الن�شاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة
بها �أو املكملة لها.
واحلجار
متار�س املجموعة �أن�شطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب
ّ
وبلغة والأمار وال�صخيربات وال�سوق وحزم اجلالميد والزبرية والغزالة
والبعيثة .تقوم املجموعة حالي ًا بالتنقيب عن الذهب و�صخور الفو�سفات
والبوك�سايت بالإ�ضافة �إىل البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.

مت ت�أ�سي�س �شركة التعدين العربية ال�سعودية “معادن” (“ال�شركة”)
ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ  14ذي
القعدة 1417هـ (املوافق  23مار�س  )1997وقرار جمل�س الوزراء رقم 179
بتاريخ  8ذي القعدة 1417هـ (املوافق  17مار�س  )1997وم�سجلة مبوجب
ال�سجل التجاري رقم  1010164391ال�صادر بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ
(املوافق  4فرباير  .)2001يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به وامل�صدر وت�شرتك املجموعة يف م�شروع الألومنيوم التايل:
 11.684.782.610ريال �سعودي ،مق�سم �إىل � 1.168.478.261سهم
عادي ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد (�إي�ضاح  .)30بتاريخ  14فرباير  ،2012وافق جمل�س الإدارة على اخلطة التي و�ضعتها
�شركة معادن بالتعاون مع �شريكها يف امل�شروع امل�شرتك �شركة �ألكوا �إنك
�إن �أهداف ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») هي امل�ساهمة يف (�إي�ضاح  )29لتو�سيع ت�شكيلة املنتجات يف جممع الألومنيوم والذي ال يزال
خمتلف امل�شاريع التي تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك يف مرحلة الإن�شاء حالي ًا يف ر�أ�س اخلري لت�شمل:
تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة التعدين ومنتجاتها وم�ستح�ضراتها
وال�صناعات ذات العالقة بها ،وال ي�شمل ذلك ما يلي:
•�صفائح معاجلة حراري ًا وغري معاجلة حراري ًا و ت�ستخدم يف �صناعة
ال�سيارات
•البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�شتقة منها
•�صفائح املباين والإن�شاءات
•املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�صاحبة لها وم�شتقاتها
• �صفائح التغليف.

 -2هيكل املجموعة

لدى ال�شركة� ،شركات تابعة و�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة واملذكورة �أدناه ،وجميعها من�ش�آت قائمة يف اململكة العربية ال�سعودية:

ال�شركات التابعة
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة معادن للبنية التحتية
�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

الكيان القانوين لل�شركة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة :
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)
�شركة معادن باريك للنحا�س

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ن�سبة امللكية الفعلية كما يف
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
2014
2015
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪70
٪70
٪60
٪60
٪50
٪50

٪50
٪50

�إن نهاية ال�سنة املالية لكافة ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة •�إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو
امل�شرتكة تتوافق مع ال�سنة املالية لل�شركة الأم.
املك ّرر؛
•وان�شاء وت�شغيل و�صيانة جميع املناجم واملباين والطرق ال�سريعة وخطوط
� 1-2شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة و�أنظمة الإت�صاالت وحمطات
الطاقة وغريها من املرافق الالزمة �أو املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 9أغ�سط�س ،1989
وتتمثل ن�شاطاتها يف:
•ا�ستك�شاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املناطق
امل�ست�أجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية؛
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� 2-2شركة معادن للبنية التحتية

القوائم املالية املوحدة

� 6-2شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 17أغ�سط�س  2008ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  22يناير  2011وتعود
وتتمثل ن�شاطاتها يف::
ملكيتها كما يلي:
•�إدارة م�شروع البنية التحتية لتطوير و�إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية
•تقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع الأخرى • ٪74.9اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
يف اململكة العربية ال�سعودية.
• ٪25.1اىل �شركة �أوا ال�سعودية املحدودة («�أوا») �شريك �أجنبي وهي
مملوكة بن�سبة  ٪60ل�شركة �ألكوا انك و� ٪40شركة �ألومينا املحدودة،
� 3-2شركة املعادن ال�صناعية
طرف لي�س ذي عالقة ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة
يف هذه القوائم املالية املوحدة.
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  31مار�س ،2009
وتتمثل ن�شاطاتها يف:
وتتمثل ن�شاطاتها يف:
•ا�ستغالل املعادن ال�صناعية واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املنطقة
امل�ست�أجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية •تعدين وتكرير البوك�سايت
•�إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع هذه املعادن بحالتها الأ�صلية �أو مك ّررة�• .إنتاج الألومينا
تقوم ال�شركة حالي ًا بت�شغيل منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة ال�شركة حالي ًا يف مرحلة الت�شغيل التجريبي.
الواقع يف املنطقة الو�سطى من الزبرية ومنجم املغنيزايت عايل الدرجة
الواقع يف املنطقة الغزالة ،وم�صنع معاجلة املغنيزايت يف املدينة املنورة � 7-2شركة معادن للفو�سفات
والتي بد�أت جزئي ًا عملياتها خالل عام  .2011امل�شروع املتبقي ال يزال يف
مرحلة التطوير.
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  1يناير  2008وتعود
ملكيتها كما يلي:
� 4-2شركة معادن للألومنيوم
• ٪70اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود •  ٪30اىل ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�سابك») ويتم
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية
ملكيتها كما يلي:
املوحدة.
• ٪74.9اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
• ٪25.1اىل �شركة �ألكوا �سملتينج انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك وتتمثل ن�شاطاتها يف:
�أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد (�ألكوا �إنك)
ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية •ا�ستغالل احتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد
•ا�ستخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�صادر الكربيت لإنتاج ثنائي فو�سفات
املوحدة.
الأمونيوم («د ا ب») يف مرافق املعاجلة يف ر�أ�س اخلري.
•انتاج الأمونيا كمواد خام خمزنة لتغذية �إنتاج الأ�سمدة ويتم ت�صدير �أي
وتتمثل ن�شاطاتها يف انتاج:
فائ�ض من الأمونيا �أو بيعها حمليا.
�سبائك الألومنيوم
� 8-2شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
و�أعمدة الألومنيوم
و�ألواح الألومنيوم
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  27يناير  2014وتعود
وم�سطحات الألومنيوم
ملكيتها كما يلي:
� 5-2شركة معادن للدرفلة
• ٪60اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود • ٪25اىل �شركة موزاييك للفو�سفات بي يف� .شريك �أجنبي� ،شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف هولندا ومملوكة بالكامل ل�شركة موزاييك
ملكيتها كما يلي:
(«موزاييك «) ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه
القوائم املالية املوحدة .و
• ٪74.9اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
• ٪25.1اىل �شركة �ألكوا للدرفلة انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك �أجنبي ٪15• ،اىل ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (“�سابك”) ويتم
�شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد («�ألكوا �إنك») ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
ويتمثل ن�شاطها ب�شكل رئي�سي يف انتاج:
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
•رقائق الألومنيوم للعلب
•و�أغطية العلب
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.

•�أحادي وثنائي فو�سفات الكال�سيوم
•�أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم
•الأمونيا
•حم�ض الفو�سفوريك النقي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
•حم�ض الكربيت
•منتجات ت�ستخدم يف ت�صنيع اجلري.

تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية
والعملة التي يتم بها عر�ض القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

قامت املجموعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015باجراء درا�سة
� 9-2شركة �سامابكو
االنخفا�ض يف قيمة الوحدات املولدية للنقدية ل�شركة معادن للألومنيوم
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 14أغ�سط�س  2011و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و �شركة
معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س واملغني�سيا و�شركة ال�صحراء ومعادن
وتعود ملكيتها كما يلي:
للبرتوكيماويات .ا�ستخدمت املجموعة طريقة التدفقات النقدية غري
املخ�صومة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية
• ٪50اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
ال�سعودية والتي اظهرت عدم وجود انخفا�ض يف قيمة املوجودات حيث انها
• ٪50اىل �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات.
ً
كانت �أعلى من القيمة الدفرتية للوحدات املولدة للنقدية .اعتبارا من 1
�إن �شركة �سامابكو هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة ويتم املحا�سبة عنها يناير � 2017سوف تطبق املجموعة املعايري الدولية للتقارير املالية .IFRS
ك�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة وفق ُا لطريقة حقوق امللكية يف والتي تتطلب من املجموعة ا�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة
والتي تعترب اكرث حتوط ًا لتقييم الأنخفا�ض يف قيمة الوحدات املولدة
هذه القوائم املالية املوحدة.
للنقدية مقارن ًة بطريقة التدفقات النقدية غري املخ�صومة.
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
•ال�صودا الكاوية املركزة
•الكلورين و
•ثاين كلوريد الإيثلني

 -4ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�صورة منتظمة على جميع ال�سنوات املعرو�ضة.

�إن �أهداف ال�شركة هي �إنتاج وتوريد ال�صودا الكاوية املركزة �إىل معمل � 1-4أ�س�س توحيد القوائم املالية
تكرير الألومينا �شركة معادن للبوكا�سيت والألومينا وبيع الكمية املتبقية يف
ال�شركات التابعة
ال�سوق املحلي باجلملة وبالتجزئة.
ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على التحكم يف
� 10-2شركة معادن باريك للنحا�س
�سيا�ساتها املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع �إقت�صادية منها ،ومتتلك
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  2نوفمرب  2014وتعود عادة ح�صة فيها تزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .تتم مراعاة وجود
وت�أثري حقوق الت�صويت املتوقعة القابلة للتنفيذ �أو التحويل لتقييم ما �إذا
ملكيتها كما يلي:
كان للمجموعة �سيطرة على من�ش�أة ما .يتم توحيد ال�شركات التابعة �إعتبار ًا
من تاريخ �إنتقال ال�سيطرة على ال�شركة التابعة �إىل املجموعة .ويتم التوقف
• ٪50اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
عن التوحيد عند زوال تلك ال�سيطرة.
• ٪50اىل �شركة باريك ال�شرق الأو�سط املحدودة («باريك»).
�إن �شركة معادن باريك للنحا�س هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة ويتم ُت�ستخدم طريقة ال�شراء املحا�سبية عند املحا�سبة عن عمليات �شراء ال�شركات
املحا�سبة عنها ك�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة وفق ُا لطريقة التابعة .تقا�س تكلفة ال�شراء بالقيمة العادلة للموجودات امل�شرتاة �أو املطلوبات
التي مت تكبدها �أو التعهد بها بتاريخ ال�شراء .التكاليف املتعلقة مبا�شرة
حقوق امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة.
بال�شراء ،عدا تلك املرتبطة ب�إ�صدار �سندات الدين �أو �أدوات حقوق امللكية التي
تتكبدها ال�شركة ب�ش�أن عمليات ال�شراء ،يتم قيدها كم�صاريف عند تكبدها
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
وتدرج �ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية .تقيد الزيادة يف العو�ض املحول
والقيمة العادلة حلقوق الأقلية عن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات القابلة
•النحا�س
للتمييز امل�شرتاه ك�شهرة .يتم �إظهار ال�شهرة الناجتة عن �شراء ال�شركات
•الف�ضة
التابعة كموجودات غري ملمو�سة يف قائمة املركز املايل املوحدة .يتم �إختبار
•الزنك
ً
ال�شهرة �سنويا للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها ،وتقيد بالتكلفة بعد خ�صم
•النيكل
الإطفاء املرتاكم وخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت.
•الذهب
•الر�صا�ص
يتم ا�ستبعاد الإ�ستثمارات واملعامالت والأر�صدة املتداخلة بني �شركات املجموعة
•الكربيت
والأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عنها� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية
•الكوبالت
لل�شركات التابعة تتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة للمجموعة.

� -3أ�س�س �إعداد القوائم املالية

ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة

�أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا
ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة من قبل الهيئة تن�ش�أ ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة عندما يكون للمجموعة ترتيبات
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
تعاقدية مع طرف واحد �أو �أكرث للقيام ب�أن�شطة عادة ما تتم ،ولكن لي�س
بال�ضرورة ،من خالل من�ش�آت تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة.
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تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة  6-4املخزون
ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم احت�ساب ح�صة املجموعة يف ال�شركات حتت
ال�سيطرة امل�شرتكة على �أ�سا�س القوائم املالية املعدة لهذه ال�شركات وذلك يف موعد املنتجات تامة ال�صنع
�أق�صاه ثالثة �أ�شهر من تاريخ قائمة املركز املايل املعدلة لتتما�شى مع ال�سيا�سات
املحا�سبية للمجموعة� ،إن وجدت .يتم حذف املكا�سب املتداخلة عن املعامالت بقدر يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على �أ�سا�س تكلفة وحدة الإنتاج �أو �صايف
ح�صة املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها .ويتم كذلك �إ�ستبعاد اخل�سائر املتداخلة القيمة املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل .يتم حتديد تكلفة وحدة االنتاج بق�سمة
�إجمايل تكلفة الإنتاج على خمرجات الإنتاج القابلة للبيع.
ما مل ينتج عن املعاملة دلي ًال على وجود �إنخفا�ض يف الأ�صل املح َول.
تت�ضمن تكلفة الإنتاج ما يلي:
 2-4حتويل العمالت الأجنبية
•تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة
با�ستخراج ومعاجلة اخلام.
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي •ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات والآالت واملعدات
ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك املعامالت .كما يجري امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام و�إطفاء �أي تكاليف لتنقية
حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ ال�شوائب امل�ؤجلة
قائمة املركز املايل املوحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ• .م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
يتم قيد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن عمليات ال�سداد وحتويل املعامالت •حتمل الإيرادات الناجتة من بيع املنتجات امل�صاحبة على تكاليف
بالعمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
الإنتاج.
 3-4النقد وما يعادله
يتم تقييم املنتجات امل�صاحبة على �أ�سا�س �صايف القيمة املمكن حتقيقها،
وذلك بالرجوع اىل ال�سعر الفوري لل�سلع بتاريخ �إعداد القوائم املالية
ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل املوحدة.
ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ ال�شراء وقابلة للتحويل �إىل
مبالغ نقدية معروفة وتخ�ضع لتغريات �ضئيلة يف القيمة.
الأعمال حتت التنفيذ
يتم ا�ستبعاد النقد املقيد وما يعادله من النقد وما يعادله لغر�ض �إعداد قائمة حتدد تكلفة الأعمال حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة تكلفة وحدة الإنتاج
التدفقات النقدية املوحدة .يتعلق النقد املقيد والنقد وما يعادله مبا يلي:
للفرتة على �أ�سا�س ن�سبة الإجناز يف املرحلة املعنية ،وت�شمل:
•النقد املرتاكم يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين بالن�سبة للدفعات املقررة •تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة با�ستخراج
من القرو�ض طويلة الأجل ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا ومعاجلة اخلام.
لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية ،و
•ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات والآالت واملعدات
•ح�سابات الإدخار للموظفني
امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام و�إطفاء �أي تكاليف تنقية
املوجودات امل�ؤجلة.
 4-4الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل
•م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
ت�شمل الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل �إيداعات لدى البنوك و�إ�ستثمارات اخلام املرتاكم
�أخرى ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر
ولكن �أقل من �سنة من تاريخ اقتنائها.
اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ويكون جاهز ًا ملراحل �أخرى
من املعاجلة .ويف حالة عدم الت�أكد بدرجة كبرية من عدم قابلية هذا
 5-4املدينون التجاريون
اخلام للمعاجلة امل�ستقبلية يتم حتميل تكلفته على امل�صاريف عند تكبدها.
يف حالة �أن اخلام قابل ملراحل �أخرى من املعاجلة وميكن التوقع من ذلك
يتم قيد املدينني التجاريني بقيمة املبلغ الأ�صلي لفاتورة املبيعات ناق�ص ًا ب�شكل م�ؤكد ب�سبب جتاوزه درجة الرتكيز وكونه جمدي �إقت�صادي ًا ،يتم
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها�( ،إن وجد) .يجنب خم�ص�ص تقييمه ب�صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل
للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري اىل عدم ويتم تقييم كميات ودرجات اخلام املرتاكم والأعمال حتت التنفيذ ب�شكل
مقدرة املجموعة على حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة خالل الفرتات �أ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.
الأ�صلية للذمم املدينة .يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة
وتظهر حتت بند «امل�صاريف العمومية والإدارية».
قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة واملواد اخلام
عندما تكون الذمم املدينة التجارية غري قابلة للتح�صيل ،يتم �شطبها من خم�ص�ص يتم تقييم قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة واملواد اخلام على �أ�سا�س املتو�سط
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد املبالغ امل�سرتدة الحق ًا من املبالغ التي �سبق املرجح ناق�ص ًا خم�ص�ص املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.
�شطبها اىل ح�ساب «امل�صاريف العمومية والإدارية» يف قائمة الدخل املوحدة.
ميثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها �سعر البيع املقدر خالل دورة الأعمال
العادية ناق�ص ًا تكاليف الإكمال وم�صاريف البيع.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 7-4املوجودات واملطلوبات املالية

 10-4موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم

تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة �إن م�صاريف الإ�ستك�شاف هي امل�صاريف املتكبدة يف البحث الأويل عن
ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة �إحتياطي املعادن املجدية �إقت�صادي ًا �أو يف عملية احل�صول على مزيد من
التجارية والأخرى ومطلوبات امل�شاريع و الأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة والقرو�ض .املعلومات حول �إحتياطيات املعادن املوجودة .ت�شمل م�صاريف الإ�ستك�شاف
يف الأ�سا�س على امل�صاريف املتعلقة بالتايل:
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ،ويتم �إظهارها بال�صايف يف
القوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق نظامي ملزم لإجراء •اال�ستحواذ على حقوق الإ�ستك�شاف يف املناطق؛
املقا�صة وعندما يكون لديها النية لت�سوية املبالغ على �أ�سا�س ال�صايف �أو •الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية
ت�سوية املوجودات واملطلوبات يف �آن واحد.
•احلفر والإ�ستك�شاف
•حفر اخلنادق
 8-4املمتلكات والآالت واملعدات
•�إختبار عينات اخلام
•الأن�شطة املرتبطة بتقييم اجلدوى الفنية واجلدوى الأقت�صادية
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم .ال ال�ستخراج املوارد التعدينية.
يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي .يتم حتميل اال�ستهالك على قائمة الدخل املوحدة على �إن م�صاريف التقييم هي تلك التكاليف املتكبدة ملعرفة اجلدوى الفنية
�أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت �أو على �أ�سا�س وحدة الإنتاج لبع�ض موجودات والإقت�صادية من �إحتياطيات املعادن املحدده من خالل �أن�شطة الإ�ستك�شاف
املناجم وم�صانع املعاجلة وذلك لتوزيع تكاليف املوجودات املعنية ناق�ص ًا �أو الإ�ستحواذ .ت�شتمل تلك امل�صاريف على تكاليف:
القيمة التقديرية املتبقية لها على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
• حتديد حجم ودرجة �إحتياطيات املعادن من خالل احلفر للح�صول على
العينات الالزمة ،وعمليات حفر اخلنادق و�أخذ العينات من منطقة خام
عدد ال�سنوات
مت ت�صنيفها على �أنها �إما م�صادر معدنية �أو احتياطي م�ؤكد وحمتمل؛
•حتديد الأ�ساليب املثلى ال�ستخراج املعادن وطرق معاجلتها
• مباين
40 – 9
•الدرا�سات اخلا�صة بالإ�ستق�صاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية
• معدات ثقيلة
40 – 5
املتعلقة بكل من االنتاج وال�شحن؛
• �أجهزة ات�صال ومعدات الور�ش
10 – 5
•تراخي�ص الأن�شطة املختلفة
• خمتربات ومعدات �سالمة
5
• التقييم االقت�صادي لتحديد ما �إذا كان تطوير املواد املعدنية جمدي ًا من الناحية
• �أعمال مدنية
50 - 4
الإقت�صادية ،وي�شمل ذلك النطاق ودرا�سات اجلدوى الأولية والنهائية.
• م�صانع ثابتة ومرافق تر�شيح اخلام
20 – 4
• معدات �أخرى
20 – 4
تقيد جميع تكاليف الإ�ستك�شاف والتقييم كم�صاريف حتى يتم الإ�ستنتاج
مكتبية
• معدات
10 – 4
ب�أنه من املرجح �أن تتحقق عنها منافع اقت�صادية م�ستقبلية من عدمها� ،أي
• �أثاث وتركيبات
10 – 4
(حمتملة) .تعتمد املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج على م�ستوى
• �أجهزة احلا�سب الآيل
5-4
الإ�ستك�شاف بالإ�ضافة اىل درجة الثقة يف اخلام املوجود .يتم ر�سملة
• �سيارات
4
على مدى عمراملنجم م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم اذا ما تبني للإدارة ب�أنه �سيتم احل�صول
• موجودات املناجم
على منافع اقت�صادية م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صاريف.
تحُ َّمل م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات الإعتيادية والتي ال تزيد جوهري ًا من العمر
الإنتاجي للأ�صل ،على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها ،بينما تتم ر�سملة التجديدات يتم ر�سملة م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم املتعلقة بتو�سعة الإحتياطيات
والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت .ويتم الإ�ستغناء عن املوجودات التي مت ا�ستبدالها .املعدنية والتي يتم تعدينها او تطويرها  ،مبا يف ذلك م�صاريف تعريف وحتديد
املعادن املوجودة يف تلك الإحتياطيات املعدنية ،كتكاليف تطوير مناجم وذلك
حتدّد مكا�سب وخ�سائر الإ�ستبعاد وذلك مبقارنة املتح�صالت مع القيمة بعد �إكتمال الت�أكد من الدرا�سات االقت�صادية والتقييم معادلة لدرا�سة اجلدوى.
الدفرتية وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
كافة م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم املتكبدة بعدما يتبني ب�أنه من املحتمل �أن
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك ينتج عنها منافع �إقت�صادية يتم ر�سملتها كموجودات ا�ستك�شاف وتقييم حلني
املوجودات امل�ؤهلة حتى بدء الإنتاج التجاري.
معرفة اجلدوى الفنية والإقت�صادية لإ�ستخراج املوارد املعدنية .وحال معرفة
اجلدوى الإقت�صادية� ،أي �سينتج عنها منافع �إقت�صادية �أم ال ،يتم �إختبار
 9-4الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
الأ�صل للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمته ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض.
وبنا ًء على اجلدوى الفنية النهائية وا�ستالم رخ�صة التعدين واجلدوى
تق ّيد املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�شاء على ح�ساب �أعمال ر�أ�سمالية الأقت�صادية ،ف�إنه اذا ما تبني ب�أن املنافع الإقت�صادية �ستتحقق ،وان الإدارة
عندئذ يعاد ت�صنيف موجودات الإ�ستك�شاف
حتت التنفيذ وحت ّول تكلفة الإن�شاء عند ا�ستكمال بناء الأ�صل �إىل الفئة تعتزم تطوير وتنفيذ املنجم،
ٍ
املالئمة من املمتلكات والآالت واملعدات .تت�ضمن تكلفة املمتلكات والآالت والتقييم ك�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ.وت�صنف التدفقات النقدية املتعلقة
واملعدات تكلفة ال�شراء و�أية تكاليف مبا�شرة �ضرورية لإعداد الأ�صل ليكون مب�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم املر�سملة كن�شاطات �إ�ستثمارية يف قائمة
يف حالة الت�شغيل وجاهز للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله .تتم ر�سملة التكاليف التدفقات النقدية املوحدة .وفور الو�صول اىل مرحلة الإنتاج التجاري ،يعاد
املتعلقة بالت�شغيل التجريبي للم�صنع بعد خ�صم متح�صالت بيع �أي منتج ت�صنيف الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ كممتلكات و�آالت ومعدات.
خالل فرتة الت�شغيل التجريبي .الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك.
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يتم تقييم موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم للت�أكد من وجود انخفا�ض يف يتم ر�سملة تكاليف ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة التي لها منافع اقت�صادية
قيمة الأ�صل عندما ت�شري الأحداث والظروف اىل �أن القيمة الدفرتية لأ�صل م�ستقبلية كموجودات غري ملمو�سة وتطف�أ عند اكتمالها على مدى �سبع �سنوات.
الإ�ستك�شاف والتقييم قد تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد .وعندما ت�شري
الظروف اىل زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد تقوم  13-4االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
ال�شركة بقيا�س وعر�ض والإف�صاح عن خ�سارة الإنخفا�ض الناجتة عن ذلك.
تقوم املجموعة بتاريخ كل فرتة مالية بتقييم موجوداتها للت�أكد من وجود
ولغر�ض موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم فقط ،يتم �إعتبار واحد �أو �أكرث �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف
من احلقائق والظروف التالية لتحديد �إذا ما كان هناك �إنخفا�ض يف قيمة �إىل �أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات خ�سارة
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم .ي�شتمل ذلك على ما يلي:
الإنخفا�ض يف القيمة ،والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�صل
عن القيمة القابلة للإ�سرتداد وهي القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع
• الفرتة التي يحق لل�شركة الإ�ستك�شاف �أثنائها يف منطقة حمددة قد انتهت �أو القيمة احلالية ،ايهما �أعلى .عند تقدير القيمة احلالية ،يتم خ�صم
خالل الفرتة �أو �أنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ولي�س من املتوقع جتديدها .التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية �إىل �صايف قيمتها احلالية
•ال�صرف على املزيد من الإ�ستك�شاف والتقييم للموارد املعدنية يف با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضرائب الذي يعك�س تقديرات ال�سوق
منطقة حمددة مل يتم و�ضع ميزانية ومل يتم التخطيط لها.
احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالزمة للأ�صل والتي مل يتم
•عمليات ا�ستك�شاف وتقييم للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل ب�ش�أنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
ت�ؤدي اىل �إكت�شاف �أي كميات ذات منافع �إقت�صادية من املعادن و�أن
يتم بتاريخ كل فرتة مالية مراجعة املوجودات والتي �سبق �أن حدث �إنخفا�ض يف
ال�شركة قررت �إيقاف الأن�شطة يف تلك املنطقة.
•وجود معلومات كافية ت�شري اىل انه بالرغم من امكانية تطوير تلك قيمتها بغر�ض احتمال عك�س ذلك الإنخفا�ض .وعندما يتم الت�أكد ب�أن الظروف
املنطقة ،فان القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقييم لن يتم التي �أدت اىل وجود الإنخفا�ض قد �إنتفت ،يتم عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض يف
القيمة (فيما عدا ال�شهرة) ويقيد عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض فور ًا ك�إيرادات
ا�سرتداد بالكامل من خالل عملية التطوير �أو من خالل البيع.
يف قائمة الدخل املوحدة خالل ال�سنة التي يتم فيها عك�س القيد.
عند حتديد احتمالية وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل من �أ�صول موجودات
الإ�ستك�شاف والتقييم ،ف�إن ال�شركة تقوم ب�إجراء �إختبار الإنخفا�ض يف  14-4مطلوبات امل�شاريع الأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة
قيمة هذا الأ�صل وعك�س قيد الإنخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف
يتم �إثبات املطلوبات املتعلقة بتكاليف العقود للم�شاريع الر�أ�سمالية مبا يف
والتقييم كما هو حمدد يف الإي�ضاح .13-4
ذلك الذمم التجارية الدائنة كمبالغ �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات
م�ستلمة .ميثل املبلغ املثبت القيمة احلالية لاللتزامات امل�ستقبلية ما مل تكن
 11-4ن�سبة تنقية ال�شوائب وتكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة.
م�ستحقة يف �أقل من �سنة واحدة.
تقوم املجموعة �أي�ض ًا بت�أجيل تكاليف �شوائب التعدين وتقدير ن�سبة متو�سط
ال�شوائب �إىل �إجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بنا ًء على ت�صميم يتم �إثبات الإلتزامات املتعلقة بالذمم الدائنة الأخرى كمبالغ �سيتم دفعها
منطقة التعدين النهائية .ويتم ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل حل�ساب التكلفة مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة.
ال�سنوية ل�شوائب التعدين التي �ستقيد كم�صروف على النحو التايل:
 15-4الزكاة و�ضريبة الدخل و�ضريبة الإ�ستقطاع
متو�سط ن�سبة ال�شوائب �إىل اخلام امل�ستخرج * كمية اخلام امل�ستخرج
ً
تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفقا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة»).
* متو�سط التكلفة من اجمايل طن اخلام امل�ستخرج
يحمل خم�ص�ص الزكاة املتعلق بال�شركة وال�شركات التابعة على قائمة الدخل
يف الفرتات التي تكون فيها التكلفة الفعلية لل�شوائب �أعلى من التكاليف املقيدة املوحدة .يتم ت�سجيل الفروقات مبوجب الربوط النهائية� ،إن وجدت ،عند
كم�صروف بنا ًء على هذه املعادلة  ،ف�إنه يتم ت�أجيل �إطفاء الفرق للفرتة حتديدها .يخ�ضع امل�ساهمون الأجانب يف ال�شركات التابعة ل�ضريبة الدخل والتي
امل�ستقبلية التي تكون فيها التكاليف الفعلية �أقل من التكاليف الواجب قيدها يتم �إدراجها �ضمن ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة الدخل املوحدة.
كم�صروف.
تقوم املجموعة با�ستقطاع �ضرائب على معامالت حمددة مع �أطراف غري مقيمة
 12-4املوجودات غري امللمو�سة
يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك وفق ًا لنظام �ضريبة الدخل ال�سعودي.
يتم قيا�س املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�صا الإطفاء املرتاكم  16-4ر�سوم االمتياز
وخ�سائر الإنخفا�ض املرتاكم يف القيمة ،ح�سب مقت�ضى احلال .يتم ر�سملة
املوجودات غري امللمو�سة امل�شرتاه كجزء من عملية جتميع الأعمال حيث تلك يتوجب على املجموعة� ،إعتبار ًا من العام  2005ف�صاعد ًا ،وفق ًا للمادة رقم
املوجودات قابلة للف�صل �أو تن�ش�أ عن حقوق تعاقدية �أو قانونية وميكن قيا�س  71من نظام اال�ستثمار التعديني ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ
قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به عند الإثبات الأويل .يتم اختبار ال�شهرة � 20شعبان 1425هـ (املوافق  4اكتوبر  ،)2004دفع ر�سوم امتياز حلكومة
النا�شئة عن عمليات جتميع الأعمال وتلك املوجودات غري امللمو�سة التي اململكة العربية ال�سعودية بواقع  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي مبوجب
لها عمر لي�س حمدد �سنوي ًا للت�أكد من وجود انخفا�ض يف القيمة .يتم �إطفاء ترخي�ص التعدين �أو ما يعادل �ضريبة الدخل املقدّرة� ،أيهما �أقل.
املوجودات غري امللمو�سة على مدى �أعمارها الإنتاجية /النظامية املتوقعة
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت .يتم مراجعة طرق الإطفاء والقيم ويتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من �إجمايل ر�سوم االمتياز ويتم �إظهار �صايف مبلغ
ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح .)35
املتبقية والأعمار الإنتاجية املتوقعة �سنوي ًا على الأقل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

ت�شتمل التكاليف املقدرة ملخ�ص�ص الردم والإغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
 17-4املخ�ص�صات
على جميع الأعمال املتوقع حدوثها تدريجي ًا على مدى عمر املنجم وعند
�إغالق املنجم وذلك فيما يتعلق بالن�شاطات التعدينية بتاريخ �إعداد القوائم
يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة:
املالية الأولية الأولية املوحدة .يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف
غري املتوقعة كالتلوث الناجت من التخل�ص غري املخطط له كم�صروف والتزام
•التزام قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق
•�إحتمال ي�ستوجب �إ�ستخدام املوارد الإقت�صادية لت�سوية الإلتزام يف عند احتمال حدوثها و�إمكانية تقديرها ب�شكل يعتمد عليه ويعتمد توقيت
التكاليف الفعلية للردم والإغالق و�إعادة الت�أهيل على عدة عوامل:
امل�ستقبل
•�إمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.
•العمر االفرتا�ضي للمنجم
•التطورات يف جمال التكنولوجيا
 18-4مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
•�شروط رخ�صة الت�شغيل
ت�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة الدفع كمبلغ مقطوع لكافة املوظفني وفق ًا •البيئة التي يعمل بها املنجم
ل�شروط نظام العمل االن يف اململكة العربية ال�سعودية عند �إنتهاء خدماتهم •التغريات يف اال�ستدامة االقت�صادية
وفق ًا لعقود عملهم .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على �أ�سا�س القيمة احلالية يتم ر�سملة هذه التكاليف املقدرة بالكامل كجزء من موجودات املناجم
للمزايا التي ي�ستحقها املوظف عند تركه للعمل كما يف تاريخ قائمة املركز �ضمن املمتلكات والآالت واملعدات ،وتطف�أ بطريقة الق�سط الثابت على مدى
املايل املوحدة .يتم دفع املبالغ امل�ستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على العمر املتوقع للمنجم.
�أ�سا�س رواتبهم وبدالتهم الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة وفق ًا ملا
�إن التعديالت على التكاليف املقدرة وتوقيت الردم والإغالق و�إعادة
تن�ص عليه الأنظمة ال�سعودية.
الت�أهيل امل�ستقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور االعتيادية
اخلا�ضعة للحكم وللتقديرات اجلوهرية .تتلخ�ص العوامل التي ت�ؤثر على
 19-4برنامج الإدخار للموظفني
هذه التغريات يف الآتي:
مت ت�صميم برنامج الإدخار وفق ًا للمادة رقم  145من نظام العمل واملادة
رقم  76من اللوائح الداخلية لل�شركة واملعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ •حتديث تقدير �إحتياطي اخلامات واملوارد والعمر الت�شغيلي
 6ربيع الثاين 1420هـ (املوافق  19يوليو  )1999ال�صادر من معايل •التطور يف التقنية
وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،وقد مت تطبيق برنامج االدخار لت�شجيع •متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات ادارة البيئة
املوظفني ال�سعوديني يف املجموعة على التوفري وا�ستثمار مدخراتهم •التغريات يف �أ�س�س التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها ت�أثريات
يف برنامج الإدخار املخ�ص�ص للموظفني لت�أمني م�ستقبلهم اىل جانب الت�ضخم والتغريات يف اال�ستدامة االقت�صادية
حتفيزهم على موا�صلة العمل لدى املجموعة.
 21-4الإيجارات
تقت�صر امل�ساهمة يف برنامج الإدخار على املوظفني ال�سعوديني كما تعد
امل�ساهمة يف الربنامج اختيارية .ي�ساهم املوظف امل�شارك يف برنامج ت�صنف الإيجارات كعقد �إيجار ر�أ�سمايل اذا ترتب على عقد االيجار حتويل
الإدخار بدفع م�ساهمة �شهرية مبقدار � ٪1إىل  ٪15كحد �أق�صى من الراتب جوهري للمنافع واملخاطر امل�صاحبة للملكية �إىل امل�ست�أجر .ت�صنف جميع
الأ�سا�سي ال�شهري للموظف وبحد �أدنى مبلغ  300ريال �سعودي يف ال�شهر .الإيجارات الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلية.
يتم �إثبات املوجودات املقتناة مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل كموجودات
للمجموعة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أو القيمة ال�سوقية
العادلة للأ�صل يف تاريخ ن�ش�أة الإيجار� ،أيهما �أقل .يح�سب الإ�ستهالك على
مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للأ�صل.

ت�ساهم املجموعة بدفع ن�سبة ثابتة قدرها  ٪10لل�سنة الأوىل من م�ساهمة
املوظف ال�شهرية وتزداد هذه الن�سبة مبقدار  ٪10يف ال�سنة حتى ت�صل
ما ن�سبته  ٪100لل�سنة العا�شرة .يتم �إيداع م�ساهمة املوظف وم�ساهمة
املجموعة يف ح�ساب الإدخار املخ�ص�ص للموظف .يتم �إثبات م�ساهمة
املجموعة كم�صروف وحتمل �شهري ًا على قائمة الدخل املوحدة .م�ساهمة
�إن تكاليف التمويل ،والتي متثل الفرق بني �إجمايل التزامات عقود الإيجار
املجموعة ت�ستحق الدفع للموظف عند ا�ستقالته �أو انتهاء خدماته.
والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أو القيمة ال�سوقية العادلة
للأ�صل عند ن�ش�أة الإيجار� ،أيهما �أقل ،يتم حتميلها على قائمة الدخل
 20-4خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
املوحدة على مدى فرتة الإيجار للو�صول اىل معدل عائد ثابت على الر�صيد
تن�ش�أ عن �أعمال التنقيب واال�ستخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�صة باملجموعة املتبقي للإلتزام لكل فرتة حما�سبية.
التزامات تتعلق بردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم وي�شتمل ذلك على نزع وتفكيك
ومعاجلة والتخل�ص من النفايات املتبقية و�إعادة ت�سوية املوقع والأر�ض .تخ�ضع هذه يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية
الإعمال والتكاليف امل�صاحبة لها ملتطلبات الأنظمة والقوانني احلالية ذات العالقة .على قائمة الدخل املوحدة وذلك ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على
مدى فرتة عقود الإيجار الت�شغيلية.
يج َنب خم�ص�ص لتكاليف كل برنامج ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
عند بدء �أعمال التعدين .وعند زيادة الن�شاطات التعدينية على مدى العمر  22-4القرو�ض
الت�شغيلي ،يتم زيادة مبلغ املخ�ص�ص.
يتم �إثبات القرو�ض بقيمة املبالغ امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف املعامالت املتكبدة،
�إن وجدت .وبعد الإثبات الأويل لها ،تقيد القرو�ض طويلة الأجل بالتكلفة املطف�أة
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با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة للظروف .تقوم املجموعة ب�إجراء تقديرات وافرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل.
باقتناء �أو ان�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة وذلك كجزء من تكاليف هذه ونادر ًا ما تعادل نتائج التقديرات املحا�سبية النتائج الفعلية ذات ال�صلة.
املوجودات .يتم حتميل تكاليف القرو�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
 1-5الأحكام الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
� 23-4إثبات الإيرادات
فيما يلي �أهم البنود التي تتطلب من الإدارة ا�ستخدام التقديرات
يتم �إثبات الإيرادات عند �إ�ستيفاء كافة ال�شروط التالية:
واالفرتا�ضات والأحكام املحا�سبية الهامة:
•الأعمار االقت�صادية امل�ستفاد منها للممتلكات والآالت واملعدات
• حتويل جوهري للمنافع واملخاطر امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة �إىل •الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات وعك�س قيد الإنخفا�ض يف القيمة
امل�شرتي.
•الزكاة و�ضرائب الدخل
•عدم �إحتفاظ ال�شركة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إىل احلد املرتبط عادة
بوجود امللكية �أو الإبقاء على ال�سيطرة الفعالة على املنتجات املباعة
الأعمار االقت�صادية امل�ستفاد منها للممتلكات والآالت واملعدات
•�إمكانية قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوقة
يتم �إطفاء موجودات التعدين اخلا�صة باملجموعة وامل�صنفة كممتلكات
•احتمالية تدفق املنافع االقت�صادية املتعلقة بعملية البيع �إىل املجموعة و�آالت ومعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أعمارها االنتاجية االفرتا�ضية
•التكاليف املتكبدة �أو التى متوقع تكبدها يف عملية البيع ميكن قيا�سها �أو العمر الإقت�صادي للمنجم� ،أيهما �أقل .وعند حتديد العمر االنتاجي
ب�شكل موثوق به
للمنجم ،ف�إن االفرتا�ضات ال�صحيحة التي متت يف وقت التقدير قد تتغري
يتم �إظهار الإيرادات بعد تنزيل اخل�صومات والتخفي�ضات و�أ�ستبعاد عند توفر معلومات جديدة.
عمليات البيع داخل املجموعة
تتمثل العوامل التي قد ت�ؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:
عادة ما تخ�ضع �إيرادات املبيعات �إىل تعديالت عند مراجعة املنتجات من
قبل العميل او مرحلة ما بعد ا�ستكمال املراجعة .ويف هذه احلاالت ،تقيد
�إيرادات املبيعات يف البداية على �أ�سا�س م�ؤقت با�ستخدام �سعر ال�سوق
احلايل وتعدل الإيرادات ب�سعر ال�سوق النهائي عند حتديده.
تقيد �إيرادات بيع املنتجات امل�صاحبة على تكلفة الإنتاج.
تتكون �إيرادات الإ�ستثمار من �إيرادات الودائع البنكية ،وتقيد وفق ًا ملبد�أ
الإ�ستحقاق.
 24-4م�صاريف البيع والت�سويق والدعم

•التغريات يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة واملحتملة
•درجة �إحتياطيات اخلام املعدنية والتي تختلف جوهري ًا من وقت لآخر
•الفروقات بني �أ�سعار ال�سلع احلقيقية و�أ�سعارها املتوقعة امل�ستخدمه يف
تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام
•عوامل ت�شغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين
•�أية تغريات يف امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية وم�صاريف التعدين
واملعاجلة واعادة ت�أهيل مواقع التعدين ومعدالت اخل�صم قد ت�ؤثر �سلب ًا
على اجلدوى االقت�صادية الحتياطيات اخلام.
• �إن �أ ّي ًا من هذه التغريات ميكن �أن ي�ؤثر على الإ�ستهالك املحتمل ملوجودات
املناجم وقيمها الدفرتية .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية
للممتلكات والآالت واملعدات غري التعدينية ب�صورة دورية وتتم هذه
املراجعة على �أ�سا�س الو�ضع احلايل للموجودات والفرتات املقدرة التي
بناءا عليها �ست�ستمر هذه املوجودات يف �إدرار منافع اقت�صادية للمجموعة.

ت�شتمل م�صاريف البيع والت�سويق والدعم على جميع تكاليف بيع وت�سويق
منتجات املجموعة وت�شمل م�صاريف الإعالن والر�سوم الت�سويقية
والتكاليف غري املبا�شرة الأخرى ذات ال�صلة باملبيعات .يتم التوزيع بني الإنخفا�ض يف القيمة وعك�س قيد الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات
م�صاريف البيع والت�سويق والدعم وامل�صاريف العمومية والإدارية وتكلفة
تقوم املجموعة �أي�ض ًا مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة للت�أكد
املبيعات ،عند ال�ضرورة ،وفق �أ�س�س ثابتة.
من وجود �أي دليل على وقوع انخفا�ض يف قيمة املوجودات �أو ما �إذا كان
هناك م�ؤ�شرات على �أن خ�سارة الإنخفا�ض يف قيمة �أي من املوجودات الذي
 25-4امل�صاريف العمومية والإدارية
مت الإعرتاف بها �سابق ًا قد انتفى �أو قلت قيمته.
ت�شتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي
ال تعترب ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات وفقا ملا تطلبه معايري املحا�سبة الزكاة و�ضرائب الدخل
املتعارف عليها .يتم التوزيع بني م�صاريف البيع والت�سويق والدعم وامل�صاريف
العمومية و الإدارية و تكلفة املبيعات ،عند ال�ضرورة ،وفق �أ�س�س ثابتة.
مت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015دفع مبلغ قدره 54,147,978
ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  39,993,409 :2014ريال �سعودي) اىل
 -5التقديرات والإفرتا�ضات والأحكام املحا�سبية الهامة
م�صلحة الزكاة والدخل عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2014ومل يتم
�إجراء الربط النهائي بعد .ويف حالة وجود �إختالف بني الربوط الزكوية
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة ،وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف النهائية عن املبالغ املدفوعة ،فان هذه الفروقات �ست�ؤثر على خم�ص�ص
عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،من �إدارة املجموعة �إ�ستخدام الزكاة لل�سنة التي حتدد فيها هذه الفروقات.
تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة
والإي�ضاحات املرفقة بها.
 2-5امل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
يتم تقييم التقديرات والإفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وذلك بنا ًء على اخلربة وفيما يلي امل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات والتي لها خطر
ال�سابقة وعوامل �أخرى تت�ضمن توقعات ب�أحداث م�ستقبلية والتي تعترب منا�سبة كبري ي�ؤدي �إىل تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
خالل ال�سنة املالية القادمة:

االلتزامات املحتملة

•تقديرات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
•�إغالق وردم املناجم وااللتزامات البيئية
•املخ�ص�صات
•االلتزامات املحتملة

يتم ت�سوية االلتزامات املحتملة ح�سب طبيعتها عند وقوع �أو عدم وقوع حدث
م�ستقبلي معني �أو �أكرث .يتطلب تقدير هذه االلتزامات املحتملة ممار�سة
�أحكام وعمل تقديرات لنتائج الأحداث امل�ستقبلية.

تقديرات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية

 -6املعلومات القطاعية
التقارير القطاعية

هناك درجة من عدم اليقني فيما يتعلق بتقدير وت�صنيف �إحتياطيات املواد
اخلام واملوارد املعدنية ودرجة تركيز اخلام امل�ستخرجة �أو التي مت تخ�صي�صها  1-6قطاع الأعمال
لالنتاج امل�ستقبلي .يجب اعتبار الوحدات من �إحتياطيات املواد اخلام واملوارد
املعدنية ودرجة تركيز اخلام جم َرد تقديرات �إىل �أن يتم ا�ستخراجها فعلي ًا �إن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات �أوالعمليات �أو املن�ش�آت التي:
ومعاجلتها .تتفاوت كمية االحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية ب�سبب العديد
من العوامل والتي منها �أ�سعار املعادن و�أ�سعار �صرف العمالت.
•تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
•تقوم الإدارة بتحليل نتائج عملياتها ب�صورة م�ستمرة من �أجل اتخاذ
مت حتديد تقديرات لإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية للمجموعة على قرارات تتعلق بتوزيع امل�صادر وتقييم الأداء.
�أ�سا�س �أ�سعار ال�سلع على املدى الطويل املعتمدة من الإدارة وتقدير درجة •تتوفر ب�ش�أنها بيانات مالية ب�شكل منف�صل.
تركيز اخلام والتكاليف والتي من املمكن �أن تثبت عدم دقتها� .أي تغري
جوهري يف كميات االحتياطيات �أو درجة الرتكيز �أو ن�سبة تنقية ال�شوائب تت�ألف عمليات املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:
قد ي�ؤثر على الإنتاجية الإقت�صادية للموجودات .كما �أنه ال ميكن �أن توجد
�ضمانات ب�أن ا�ستخال�ص الذهب �أو ا�ستخال�ص املعادن الأخرى يف معامل •قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية الت�شغيلية للفو�سفات :وي�شتمل على
اختبار �صغرية احلجم �ستعطي نف�س النتيجة يف معامل اختبار ذات حجم العمليات املتعلقة بالتايل:
�أكرب حتت ظروف املوقع �أو �أثناء االنتاج.
�شركة معادن للفو�سفات  -تعدين الفو�سفات وا�ستخال�ص الفو�سفاتقد يتم تعديل التقديرات نتيجة التقلبات يف �أ�سعار ال�سلع ونتائج التنقيب املر َكز يف حزم اجلالميد وا�ستخدام املوارد الطبيعية من غاز طبيعي
واختبارات ا�ستخراج املعادن واالنتاج وتقييم خطط التعدين الالحقة وكربيت لت�صنيع �أ�سمدة «ثنائي فو�سفات الأمونيوم» و «�أحادي فو�سفات
لتاريخ �أي تقدير .قد تختلف الكمية ودرجة تركيز اخلام امل�ستخرج الأمونيوم» ومنتجات الأمونيا يف ر�أ�س اخلري.
واملعالج ومعدل ا�ستخال�ص املعادن عن ما مت توقعه .ميكن �أن يكون لأي
نق�ص جوهري يف تقديرات �إحتياطيات اخلام �أو املوارد املعدنية �أو قدرة �-شركة املعادن ال�صناعية – تعدين املعادن ال�صناعية يف منجم الكاولني
املجموعة على ا�ستخراج �إحتياطيات اخلام �أثر �سلبي جوهري على عمل والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية،
ومنجم الغزالة للمغنزايت عايل الدرجة وم�صنع املعاجلة يف املدينة املنورة.
املجموعة وو�ضعها املايل ونتائج �أعمالها.
�إغالق وردم املناجم وااللتزامات البيئية

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات – تطوير منجم لإ�ستغالل �إحتياطاتالفو�سفات يف موقعي اخلرباء و�أم وعال وال يزال امل�شروع يف مرحلة التطوير.

تخ�ضع �أن�شطة املجموعة للتعدين والإ�ستك�شاف لأنظمة ولوائح بيئية متعددة.
تقوم املجموعة بتقدير االلتزامات البيئية بنا ًء على فهم الإدارة للمتطلبات -ق�سم الفو�سفات واملعادن ال�صناعية يف الإدارة العامة  -مت حتميل
النظامية احلالية والتي تختلف باختالف املناطق التي جتري عملياتها التكلفة ذات العالقة ور�سوم الت�سويق وم�صاريف الإ�ستك�شاف يف الإدارة
فيها و�شروط الرتخي�ص والتقديرات الهند�سية .يتم تكوين خم�ص�ص العامة لل�شركة على هذا القطاع.
ملقابلة تكاليف �إغالق املوقع وت�سويته والتي تت�ضمن تفكيك املرفق و�إعادة
ت�أهيل الأر�ض حاملا ين�ش�أ االلتزام .قد تختلف التكاليف الفعلية املتكبدة �-شركة معادن للبنية التحتية  -م�س�ؤولة عن تطوير وبناء وتقدمي
يف فرتات م�ستقبلية ب�شكل جوهري عن املبالغ املخ�ص�صة .تعترب التغريات اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع
امل�ستقبلية يف الأنظمة واللوائح البيئية و�أعمار املناجم املقدرة من العوامل يف اململكة العربية ال�سعودية .لذلك ،فقد مت حتميل ح�صة ن�سبية من
�إيرادات وتكاليف وموجودات �شركة معادن للبنية التحتية على هذا
التي قد ت�ؤثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�ص.
القطاع.
املخ�ص�صات
•قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية الت�شغيلية للألومنيوم :وي�شتمل على
تقوم املجموعة �أي�ض ًا بتكوين خم�ص�ص لقطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة .بلغ العمليات املتعلقة بالتايل:
خم�ص�ص البنود املتقادمة وبطيئة احلركة 15.984.849ريال �سعودي كما يف
 31دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  15.359.183 :2014ريال �سعودي) (�إي�ضاح �-شركة معادن للألومنيوم – تقوم ب�إدارة امل�صهر يف ر�أ�س اخلري وتقوم
 .)10هذه التقديرات ت�أخذ يف االعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكلفة املتعلقة حاليا مبعاجلة مادة الألومينا اخلام التي ت�شرتيها من الكوا بغر�ض
مبا�شرة بالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إىل املدى الذي ت�صنيع الألومنيوم واملنتجات املتعلقة بها .بد�أت �شركة معادن للألومنيوم
ت�ؤكد فيه ب�أن ظروف هذه الأحداث ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
الإنتاج التجاري يف � 1سبتمرب .2014
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�شركة معادن للدرفلة  -وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج �ألواح الألومنيوم.ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا – تعدين البوك�سايت يف منجمالبعيثة ونقله فيما بعد اىل امل�صفاة يف ر�أ�س اخلري .امل�صفاة حالي ًا يف
بداية مرحلة الت�شغيل التجريبي .وعند بدء امل�صفاة للإنتاج التجاري،
�ستقوم �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا من خالل منجم البعيثة
التابع لل�شركة بتزويد معادن للألومنيوم بالألومينا للمعاجلة.
�شركة �سامابكو  -هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة تقوم ب�إنتاجال�صودا الكاوية املركزة والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل
تلك املنتجات للإ�ستخدام يف معمل تكرير الألومينا يف �شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا ،ويتم بيع �أي فائ�ض للألومينا يف الأ�سواق الدولية
واملحلية .بد�أ الإنتاج التجاري ل�شركة �سامابكو يف  1يوليو .2014
م�شروع �صفائح ال�سيارات  -ي�شتمل على ال�صفائح املعاجلة وال�صفائحغري املعاجلة حراري ًا ،و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين
وهو يف مرحلة التطوير (�إي�ضاح .)1
ق�سم الألومنيوم يف الإدارة العامة  -مت حتميل التكلفة ذات العالقةو�إيرادات املبيعات اخلارجية على هذا القطاع.
�شركة معادن للبنية التحتية  -م�س�ؤولة عن تطوير وبناء وتقدمياخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع يف
اململكة العربية ال�سعودية .لذلك ،فقد مت حتميل ح�صة ن�سبية من �إيرادات
وتكاليف وموجودات �شركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.
قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية الت�شغيلية للمعادن الثمينة ومعادن
الأ�سا�س :وي�شتمل على العمليات املتعلقة بالتايل:
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س – التي تقوم بت�شغيل �أربعة مناجمللذهب وهي مهد الذهب والأمار وبلغة وال�سوق (الذي بد�أ الإنتاج التجاري
يف  1يوليو  )2014وم�صنع معاجلة يف منجم ال�صخيربات واملوجودة يف
مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية .يت�ضمن هذا القطاع
�أي�ض ًا منجم ال�ضويحي والذي ال يزال يف مرحلة التطوير.
�شركة معادن باريك للنحا�س – �شركة تدار ب�صورة م�شرتكة تقومب�إنتاج النحا�س والف�ضة والزنك والنيكل والذهب والر�صا�ص والكربيت
والكوبالت يف املنطقة اجلنوبية ال�شرقية للمدينة املنورة .هذا امل�شروع ال
يزال يف مرحلة التطوير.
ق�سم املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س يف الإدارة العامة  -مت حتميلالتكلفة ذات العالقة وم�صاريف الإ�ستك�شاف يف الإدارة العامة لل�شركة
على هذا القطاع.
الإدارة العامة  -م�س�ؤولة عن الإدارة الفعالة مبا يف ذلك متويل ال�شركاتالتابعة وال�شركات املدارة ب�صورة م�شرتكة التي تنفذ م�شاريع خمتلفة
تتعلق بكل مراحل التعدين ال�صناعية مبا يف ذلك تطوير وحت�سني �صناعة
املعادن واملنتجات املعدنية واملنتجات امل�صاحبة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 1 -6قطاع الأعمال (تتمة)

�إي�ضاح
 31دي�سمرب 2015
املبيعات
�إجمايل الربح
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم.
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
جمموع املوجودات
�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
قرو�ض طويلة الأجل
 31دي�سمرب 2014
املبيعات
�إجمايل الربح
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم.

34
39
13
14
15
16
17
18
26
28.5
34
39

ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
جمموع املوجودات

13
14
15
16
17
18

�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
قرو�ض طويلة الأجل

26
28.5

 2 -6القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة حتقق �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد
خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى .وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية ولذلك جميع املوجودات غري املتداولة
للمجموعة تقع يف اململكة العربية ال�سعودية.
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الألومنيوم

املعادن الثمينة
ومعادن الأ�سا�س

الإدارة العامة

املجموع

5.488.120.120
1.573.632.405
4.649.146
778.571.323

4.762.790.070
633.938.596
1.308.870
95.350.777

705.215.748
231.473.201
204.583
29.693.379

29.421.278
()298.441.534

10.956.125.938
2.439.044.202
35.583.877
605.173.945

16.018.926.848
18.158.641.217
30.299.653
11.321.503
108.102.300
39.961.604.497

20.096.644.324
19.985.250.415
237.527.524
324.775.820
43.841.700.223

394.163.343
2.221.964.021
202.933.922
32.851.488
10.993.133
202.482.646
4.068.524.729

172.454.032
36.578.184
15.803.605
1.505.796.405

36.682.188.547
40.402.433.837
233.233.575
44.172.991
372.426.562
527.258.466
89.377.625.854

20.096.862.780

39.164.377
25.066.983.321

235.191.897

-

39.164.377
45.399.037.998

5.577.754.186
1.853.439.493
4.979.169
955.338.692

4.498.996.234
958.687.317
1.036.663
680.022.342

715.132.467
302.883.493
905.004
85.662.145

3.642.833
()363.681.978

10.791.882.887
3.115.010.303
10.563.669
1.357.341.201

16.899.127.067
7.082.221.342
948.200
27.704.327
115.822.626
31.862.607.119

20.896.710.314
18.277.691.791
263.644.483
416.406.686
42.580.309.374

396.247.582
1.711.662.424
174.558.112
21.378.656
14.371.039
202.482.646
3.654.628.288

184.043.084
11.583.138
16.038.397
6.443.837.077

38.376.128.047
27.083.158.695
175.506.312
49.082.983
409.876.545
618.889.332
84.541.381.858

16.835.392.343

50.113.353
23.646.527.444

-

4.430.000.000

50.113.353
44.911.919.787

الفو�سفات

125

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 -7النقد وما يعادله

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهرمن تاريخ اقتنائها
غري مقيدة
مقيدة
املجموع الفرعي

3.397.121.398
544.554.663
3.941.676.061

10.561.438.968
502.412.645
11.063.851.613

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
غري مقيدة
مقيدة
املجموع الفرعي
املجموع

317.824.870
48.808.593
366.633.463
4.308.309.524

872.942.089
37.174.353
910.116.442
11.973.968.055

يرتبط النقد املقيد ومايعادله مبا يلي:
اجمايل النقد املجمع يف ح�ساب �إحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل
ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية (�إي�ضاح )6-28
ح�سابات برنامج �إدخار املوظفني (�إي�ضاحني  19-4و )2-25
املجموع الفرعي
جزء من الر�صيد املجمع للدفعات املجدولة للقرو�ض طويل الأجل لفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ
الإ�ستحقاق م�ستثمر يف ودائع ق�صرية الأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل �أو �أقل من ثالثة
�أ�شهرمن تاريخ اقتنائها(�إي�ضاح )6-28
جمموع النقد املقيد
جمموع النقد غري املقيد
 -8الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

1.539
48.807.054
48.808.593

1.242.532
35.931.821
37.174.353

544.554.663
593.363.256
3.714.946.268

502.412.645
539.586.998
11.434.381.057

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من عام من تاريخ �إقتنائها
يتحقق عن اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عائد مايل على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.

899.052.989

523.320.360

 -9الذمم املدينة التجارية والأخرى

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

الذمم املدينة التجارية
�أخرى
مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )2-43
املجموع الفرعي
مبالغ م�ستحقة من �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح )2-43
مطالبات ت�أمني*
�ضريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة
عوائد م�ستحقة من ا�ستثمارات
�أخرى
املجموع
* تتعلق مطالبات الت�أمني بالآتي:
�أحد خطوط �إنتاج الألومنيوم والذي توقف فية الإنتاج يف �أكتوبر  .2013وقد جرى الإغالق امل�ؤقت
بعد فرتة من عدم �إ�ستقرار خط الإنتاج .وقد اكتمل �إ�صالحه خالل الربع الثاين من عام .2014
مطالبة متعلقة بفرن الأمونيا وال�سري الناقل
املجموع
126

657.438.173
87.897.065
407.155.456
1.152.490.694
47.998.419
2.166.504
13.304.480
31.850.982
8.936.151
40.698.300
1.297.445.530
9.892.253
3.412.227
13.304.480

585.011.197
426.937.770
1.011.948.967
47.998.419
4.813.789
141.738.693
31.973.072
1.262.316
5.392.077
1.245.127.333
113.934.773
27.803.920
141.738.693
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 -10املخزون
ب�ضاعة تامة ال�صنع  -متاحة للبيع
خمزون حتت التنفيذ
خمزون خام مرتاكم
منتجات م�صاحبة
املجموع الفرعي
قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة
خم�ص�ص قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة
مواد خام
املجموع الفرعي
املجموع
يتعلق خمزون قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة بالآالت واملعدات ،وبالتايل يتوقع ا�ستخدامه خالل
فرتة ال تزيد عن �سنة واحدة تتكون احلركة يف خم�ص�ص املخزون املتقادم مما يلي:
 1يناير
�إ�ضافات(/عك�س) خم�ص�ص املخزون املتقادم (�إي�ضاح )35
 31دي�سمرب
 -11الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدماً

 31دي�سمرب
2015
243.049.951
583.756.631
173.176.988
710.227
1.000.693.797

 31دي�سمرب
2014
236.049.195
497.089.525
187.614.794
9.127.012
929.880.526

1.312.816.035
()15.984.849
1.296.831.186
644.322.504
1.941.153.690
2.941.847.487

838.757.537
()15.359.183
823.398.354
687.593.723
1.510.992.077
2.440.872.603

2015
15.359.183
625.666
15.984.849

2014
16.405.729
()1.046.546
15.359.183

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

174.809.693
12.889.197
14.396.416
44.442.651
4.874.582
251.412.539

158.811.879
22.122.089
18.913.734
15.356.641
17.507.511
232.711.854

21.645.868
21.645.868
273.058.407

16.541.800
16.541.800
249.253.654

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

اجلزء املتداول:
مبالغ م�ستحقة من موزاييك (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة من �سابك (�إي�ضاح )2-43
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-43

450.000.000
270.000.000
720.000.000

-

اجلزء غري املتداول:
مبالغ م�ستحقة من موزاييك (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة من �سابك (�إي�ضاح )2-43
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-43
املجموع

720.000.000

450.000.000
270.000.000
720.000.000
720.000.000

اجلزء املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني
دفعات مقدمة للموظفني
�إيجارات مدفوعة مقدم ًا
ت�أمني مدفوع مقدم ًا
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدماً
املجموع الفرعي
اجلزء غري املتداول:
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا
املجموع الفرعي
 -12امل�ستحق من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

بتاريخ � 5أغ�سط�س  2013وقعت �شركة معادن اتفاقية مع �شركتي موزاييك و�سابك لتطوير ب�صورة م�شرتكة جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يعرف با�سم
م�شروع �أم وعال للفو�سفات (�إي�ضاح .)8-2
ومبوجب هذه االتفاقية ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك م�ستحقات تعاقدية ل�شركة معادن قدرها  1.44مليار ريال �سعودي على دفعتني ،مت قيد تلك
الدفعات �ضمن الإيرادات الأخرى .بالإ�ضافة اىل ذلك ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك اىل ال�شركة ح�صتيهما من التكلفة التاريخية التي تكبدتها ال�شركة
يف هذا امل�شروع .ا�ستلمت ال�شركة الدفعة الأوىل وقدرها  ٪50خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013يف حني ميثل امل�ستحق من �شركاء يف امل�شاريع
امل�شرتكة الدفعة الثانية وقدرها  ٪50والتي ت�ستحق يف  30يونيو .2016
 -13املمتلكات والآالت واملعدات
�إي�ضاح
التكلفة
 1يناير 2014
اال�ضافات خالل ال�سنة
قطع غيار ر�أ�سمالية حم َولة من املخزون
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم مر�سمل
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2014
اال�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم مر�سمل
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2015

الأرا�ضي

موجودات املناجم ال�سيارات

املعدات الثقيلة

61.550.000
14
17
- 1-27
61.550.000
14
17
 1-27و - 3-27
61.550.000

61.018.120
397.660
34.478.197
95.893.977
1.053.288
()397.660
96.549.605

29.316.169
28.700.930
()2.692.117
55.324.982
7.997.306
()1.394.014
61.928.274

307.186.893
44.908.531
352.095.424
31.683.966
()17.142.615
366.636.775

اال�ستهالك املرتاكم
 1يناير 2014
املح ّمل خالل ال�سنة
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2014
املح ّمل خالل ال�سنة
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2015

-

44.508.741
8.064.018
52.572.759
5.931.366
()397.660
58.106.465

23.964.729
4.967.314
()2.692.117
26.239.926
11.564.978
()2.080.869
35.724.035

88.283.043
19.513.849
107.796.892
28.994.254
()15.243.040
121.548.106

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

61.550.000
61.550.000

43.321.218
38.443.140

29.085.056
26.204.239

244.298.532
245.088.669

مت رهن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت
وااللومينا و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية قبل �إ�ستبعادات التوحيد  35,706,647,560ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  37,117,483,423 :2014ريال �سعودي) ك�ضمان للمقر�ضني مبوجب اتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح .)8–28
مت �شراء املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  44,947,425ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  )52,544,181 :2014مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل ومت رهنها ك�ضمان للم�ؤجرين (�إي�ضاح .)26
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امل�صانع الثابتة
ومرافق تر�شيح
اخلام
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املبان ــي

الأعمال املدنية

املعدات الأخرى

املعدات املكتبية

الأثاث والرتكيبات املجموع

45.493.360 38.219.681
79.791.408 490.867.266 1.964.252.404 18.034.309.751
64.500
48.000
- 120.100.602
- 133.385.591
44.726.483 35.071.712 1.887.312.160 3.807.952.145 6.170.543.284 9.495.223.229
(- )16.819.855
32.492
()33.960
()927.591
(- )3.179.387
90.316.835 73.257.433 1.966.175.977 4.298.867.411 8.134.795.688 27.763.019.931
- 293.475.275
4.093.407 10.318.774
83.993.801
13.672.395
53.166.536 116.606.777
()885.255
()674.017( )1.076.432( )36.893.640( )9.615.767( )8.277.332( )91.543.971
93.736.225 82.499.775 2.013.276.138 4.302.924.039 8.179.684.892 28.080.672.757

21.112.005.052
120.213.102
133.385.591
21.514.836.134
()16.819.855
34.478.197
()6.800.563
42.891.297.658
293.475.275
321.532.962
()885.255
1.053.288
()167.015.448
43.339.458.480

268.577.366 212.258.637 2.235.380.136
56.687.766 217.069.099 1.124.241.018
()180.621( )2.326.141
325.265.132 429.147.115 3.357.295.013
130.629.354 248.718.014 1.561.622.189
()609.931( )94.349.659( )13.469.956
455.284.555 583.515.470 4.905.447.246

48.828.319
103.245.284
()790.898
151.282.705
256.487.532
()6.097.486
401.672.751

22.893.973
1.222.967
()873
24.116.067
13.053.538
2.263.001
39.432.606

22.163.831
19.283.807
6.364
41.454.002
16.069.449
()984.752
56.538.699

2.966.858.775
1.554.295.122
()5.984.286
4.515.169.611
2.273.070.674
()130.970.352
6.657.269.933

3.973.602.279
3.847.639.484

1.814.893.272
1.611.603.387

49.141.366
43.067.169

48.862.833
37.197.526

38.376.128.047
36.682.188.547

24.405.724.918
23.175.225.511

7.705.648.573
7.596.169.422

توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة اىل:
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
تكلفة املبيعات
امل�صاريف العمومية والإدارية
م�صاريف الإ�ستك�شاف واخلدمات الفنية
املجموع

�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

14
35
37
38

63.439.623
2.171.612.693
34.748.428
3.269.930
2.273.070.674

27.508.167
1.496.498.745
29.012.333
1.275.877
1.554.295.122
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 -14الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
�إي�ضاح
التكلفة
 1يناير 2014
�إ�ضافات خالل الفرتة
حم َول �إىل املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم املر�سمل
دفعات مقدمة للمقاولني� ،صايف
 31دي�سمرب 2014
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حم َول �إىل املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم املر�سمل
دفعات مقدمة للمقاولني� ،صايف
 31دي�سمرب 2015

13
17
27.2
13
15
17
27.1

الفو�سفات
1.306.087.885
5.388.270.448
()367.949.799
()9.939.659
661.433.362
6.977.902.237
11.435.440.779
()26.685.001
()14.429.805
()323.541.209
18.048.687.001

دفعات مقدمة للمقاولني مر�سملة كجزء من الإ�ضافات
للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

844.079.373
520.538.164

ا�ستهالك مر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت
التنفيذ خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

13
13

-

الإطفاء املر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت
التنفيذ خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

17
17

تكلفة التمويل املر�سملة كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

1-40
1-40

76.800.979
211.518.555

املعادن ال�صناعية
86.094.284
2.932.848
89.027.132
16.188.982
()4.805.545
100.410.569
-

الأعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ تت�ضمن تكاليف متويل متعلقة مبوجودات م�ؤهلة ل�شركة معادن للفو�سفات و �شركة معادن للدرفلة� ،شركة معادن
للبوكا�سيت والألومينا � ،شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
�صايف القيمة الدفرتية ل�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوكا�سيت والألومينا و�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س قبل �إ�ستبعادات التوحيد وقدرها  37,197,115,376ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015
( 31دي�سمرب  23,402,531,540 :2014ريال �سعودي) مت رهنها ك�ضمان للمقر�ضني (�إي�ضاح .)8-28
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الألومنيوم

املعادن الثمينة ومعادن
الأ�سا�س

البنية التحتية

الإدارة العامة

املجموع

33.677.485.270
4.252.048.095
()20.571.307.229
()75.710.528
18.288.131
()213.977.794
17.086.825.945
1.856.499.035
()187.734.216
()22.798.085
()21.218.078
18.711.574.601

1.051.446.195
979.219.801
()302.600.769
()16.402.803
1.711.662.424
567.185.003
()85.281.349
2.147.943
26.250.000
2.221.964.021

225.195.111
67.021.569
()213.764.716
()32.576.041
45.875.923
5.954.651
()9.306.019
()292.770
()13.600.845
28.630.940

647.387.731
604.631.049
()59.213.621
()20.940.125
1.171.865.034
142.084.133
()7.720.832
()15.061.630
1.291.166.705

36.993.696.476
11.294.123.810
()21.514.836.134
()102.052.990
18.288.131
393.939.402
27.083.158.695
14.023.352.583
()321.532.962
2.147.943
()37.520.660
26.250.000
()373.421.762
40.402.433.837

26.128.806
4.910.728

-

18.707.096
5.106.251

15.061.630
-

903.976.905
530.555.143

27.029.110
60.981.176

-

479.057
2.458.447

-

27.508.167
63.439.623

1.362.790
5.729.831

-

-

-

1.362.790
5.729.831

406.597.912
231.491.396

-

-

-

483.398.891
443.009.951
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 -15موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم

38

()21.306.251
21.254.693
29.351.453
-

املعادن
أ�سا�سالثمينة ومعادن املجموع
ال
145.883.817
105.615.678
50.928.746
48.635.941
()21.306.251
175.506.312
154.251.619
80.181.699
50.830.246
()2.147.943
()2.147.943

38

()20.306.493
30.299.653

()20.306.493
233.233.575

�إي�ضاح
 1يناير 2014
�إ�ضافات خالل ال�سنة
انخفا�ض يف قيمة املوجودات خالل الفرتة املتبقية من
ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
�إ�ضافات خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة
حمول اىل اعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
انخفا�ض يف قيمة املوجودات خالل الفرتة املتبقية من
ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

14

الإدارة العامة
40.268.139
2.292.805

202.933.922

 -16م�صاريف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة
�إي�ضاح

الفو�سفات

املعادن
أ�سا�سالثمينة ومعادن املجموع
ال

التكلفة
 1يناير 2014
تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

75.666.881
75.666.881
18.704.693
94.371.574

11.227.159
17.461.251
28.688.410
12.974.499
41.662.909

86.894.040
17.461.251
104.355.291
31.679.192
136.034.483

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2014
مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

47.110.864
851.690
47.962.554
35.087.517
83.050.071

6.401.507
908.247
7.309.754
1.501.667
8.811.421

53.512.371
1.759.937
55.272.308
36.589.184
91.861.492

27.704.327
11.321.503

21.378.656
32.851.488

49.082.983
44.172.991

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015
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فارغة ال�ستيعاب عر�ض
ال�صفحة املزدوجة يف
الإي�ضاح
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 -17املوجودات غري امللمو�سة
الفو�سفات

الألومنيوم

اي�ضاح

23.929.635
16.819.855
9.939.659
50.689.149
885.255
14.429.805
66.004.209

38.825.791
75.710.528
114.536.319
22.798.085
137.334.404

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2014
املح َمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
املح َمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

9.173.027
6.362.645
15.535.672
18.442.934
33.978.606

12.230.133
12.230.133
39.730.141
51.960.274

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

35.153.477
32.025.603

102.306.186
85.374.130

التكلفة
 1يناير 2014
ا�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2014
ا�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2015

13
14
13
14

�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة اخلا�صة ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا والبالغة
 85.374.130ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  102.306.186 :2014ريال �سعودي) مت رهنها ك�ضمان للمقر�ضني مبوجب اتفاقية
التمويل موحدة ال�شروط (�إي�ضاح .)8–28
تتكون املوجودات غري امللمو�سة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم يف ر�أ�س اخلري واملح َولة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف
اتفاقية التنفيذ املوقعة بني �شركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�سة من تكلفة ال�شراء و�أي تكاليف مبا�شرة متعلقة
ب�إح�ضار هذه املوجودات حلالتها الت�شغيلية للغر�ض الذي �أن�ش�أت من �أجله .تقيد املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم.
يح�سب الإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية ا�ستخدام الأر�ض واخلدمة.
اي�ضاح
توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة اىل:
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
تكلفة املبيعات
م�صاريف البيع والت�سويق والدعم
امل�صاريف العمومية والإدارية
املجموع
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14
35
36
37

 2015لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب

 2014لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب

5.729.831
40.771.932
29.119.343
4.227.308
79.848.414

1.362.790
23.951.854
9.706.448
649.444
35.670.536
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املعادن الثمينة
ومعادن الأ�سا�س

البنية التحتية

الإدارة العامة

املجموع

6.641.494
16.402.803
23.044.297
23.044.297

297.876.390
297.876.390
292.770
298.169.160

3.983.955
13.664.447
17.648.402
3.992.516
21.640.918

332.431.474
52.490.238
16.819.855
102.052.990
503.794.557
3.992.516
885.255
37.520.660
546.192.988

6.419.072
2.254.186
8.673.258
3.377.906
12.051.164

41.694.816
14.174.128
55.868.944
14.070.125
69.939.069

960.561
649.444
1.610.005
4.227.308
5.837.313

58.247.476
35.670.536
93.918.012
79.848.414
173.766.426

14.371.039
10.993.133

242.007.446
228.230.091

16.038.397
15.803.605

409.876.545
372.426.562
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 -18الإ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

324.775.820
202.482.646
527.258.466

416.406.686
202.482.646
618.889.332

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

احل�ص�ص بالتكلفة (اي�ضاح )50
ح�صة ال�شركة يف �صايف اخل�سارة املرتاكمة
املجموع

450.000.000
()125.224.180
324.775.820

450.000.000
()33.593.314
416.406.686

احل�صة يف اخل�سارة املرتاكمة ل�شركة �سامابكو هي كما يلي:

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

 1يناير
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
 31دي�سمرب

()33.593.314
()91.630.866
()125.224.180

()8.629.386
()24.963.928
()33.593.314

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

202.482.646
202.482.646

5.000.000
197.482.646
202.482.646

�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) (اي�ضاح )1-18
�شركة معادن باريك للنحا�س (اي�ضاح )2-18
املجموع
� 1-18شركة �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)
الإ�ستثمار بن�سبة  ٪50يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع هو كما يلي:

� 2-18شركة �شركة معادن باريك للنحا�س
الإ�ستثمار بن�سبة  ٪05يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع هو كما يلي:
احل�ص�ص بالتكلفة (اي�ضاح )50
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال
املجموع
 -19الإ�ستثمارات طويلة الأجل
�أوراق مالية ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من �سنة من تاريخ �إقتنائها
 -20القر�ض طويل الأجل
�شركة معادن باريك للنحا�س (�إي�ضاح )2-43

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
50.000.000

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
50.000.000

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
626.197.939

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
626.197.939

خالل عام � ،2014أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض مع �شركة معادن باريك للنحا�س .الغر�ض من هذا القر�ض هو توفري التمويل الالزم ل�شركة معادن باريك
للنحا�س� .إن هذا القر�ض بدون عمولة وال يوجد تاريخ حمدد ل�سداده.
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 -21مطلوبات امل�شاريع والأخرى
اجلزء املتداول
م�شاريع
جتارية
حمتجزات
دفعات مقدمة من عمالء
�أخرى
املجموع الفرعي

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

828.002.449
649.763.200
126.592.142
232.969.329
19.938.546
1.857.265.666

1.054.885.316
676.286.768
134.696.029
143.597.425
25.371.201
2.034.836.739

اجلزء غري املتداول
حمتجزات و�أخرى
م�ساهمات غري قابلة لال�سرتداد*
املجموع الفرعي
املجموع

1.251.081.664
36.053.300
1.287.134.964
3.144.400.630

362.794.841
38.000.000
400.794.841
2.435.631.580

تتمثل ذمم امل�شاريع الدائنة ب�شكل رئي�سي املطلوبات يف تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
*متثل م�ساهمات من قبل �أحد مقاويل �شركة معادن للألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف �إن�شاء �صندوق للم�س�ؤولية االجتماعية لتنمية م�شروع �إجتماعي.
 -22امل�صاريف امل�ستحقة
م�شاريع
جتارية
موظفون
م�صاريف م�ستحقة – �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )2-43
�أعباء مالية
املجموع

 31دي�سمرب
2015
3.542.581.483
635.900.094
246.454.809
67.026.655
13.889.780
4.505.852.821

 31دي�سمرب
2014
1.452.648.671
789.400.136
198.710.822
103.982.687
13.726.768
2.558.469.084

متثل امل�صاريف امل�ستحقة اخلا�صة بامل�شاريع ب�شكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا
و�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
متثل امل�صاريف امل�ستحقة ل�شركة �ألكوا �إنك امل�صاريف املتعلقة باملوظفني وم�صاريف م�ستحقة �أخرى متعلقة مبوظفي �ألكوا �إنك املعارين ل�شركة معادن
للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا.

 -23الزكاة
 1-23عنا�صر الوعاء الزكوي
تتكون �أهم عنا�صر الوعاء الزكوي لكل �شركة طبق ًا لنظام الزكاة و�ضريبة
الدخل مما يلي:
•حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة،
•املخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة،
•القرو�ض طويلة الأجل،
•�صايف الدخل املعدّل،
•قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة،
•�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات،
•�صايف القيمة الدفرتية للأعمال الر�أ�سمالية،

•�صايف القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقييم،
•�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة،
•القيمة الدفرتية للإ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة ،و
•بنود �أخرى
حتت�سب الزكاة بن�سبة  ٪ 2.5على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل
املعدّل� ،أيهما �أعلى.
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 2-23الزكاة امل�ستحقة
 1يناير
خم�ص�ص الزكاة
لل�سنة احلالية
خم�ص�ص جم َنب (بالزيادة) يف ال�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة �إىل م�صلحة الزكاة والدخل
 31دي�سمرب
 3-23يتكون خم�ص�ص الزكاة مما يلي:

�شركة التعدين العربية ال�سعودية
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح )2-24
�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للبنية التحتية
املجموع (�إي�ضاح )2-23
 4-23الربوط النهائية

2015

2014

58.735.918
46.374.297
50.962.237
()4.587.940
()54.147.978
50.962.237

54.295.070
44.434.257
58.735.918
()14.301.661
()39.993.409
58.735.918

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

19.789.600
23.097.236
1.076.248
3.010.998
3.988.155
50.962.237

18.759.042
25.728.204
2.463.124
8.404.180
3.381.368
58.735.918

ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على �شهادات زكاة م�ؤقتة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2009وحتى  31دي�سمرب  2014ومل تقم م�صلحة الزكاة
والدخل ب�إجراء الربوط الزكوية النهائية لهذه ال�سنوات.
 -24ر�سوم الإمتياز امل�ستحقة
 1يناير
خم�ص�ص ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )35
لل�سنة احلالية (�إي�ضاح )1-24
خم�ص�ص جم َنب بالنق�ص يف ال�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة اىل م�صلحة الزكاة والدخل
 31دي�سمرب

2015

2014

29.727.477
17.934.852
16.096.147
1.838.705
()31.476.875
16.185.454

36.430.433
35.068.957
29.638.171
5.430.786
()41.771.913
29.727.477

بنا ًء على نظام التعدين ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر  ،)2004يتعني على املجموعة دفع
ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي مبوجب ترخي�ص التعدين ،كما هو حمدد �أو ما يعادل �ضريبة الدخل
التقديرية بناء ًا على �صايف الدخل ال�سنوي� ،أيهما �أقل و�سيتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ ونتيجة لذلك ف�إن:
�صايف الدخل لكل ترخي�ص تعديني خا�ص ملناجم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يخ�ضع لر�سوم االمتياز
يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة للطن كر�سوم �إمتياز من مناجم للبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
تظهر ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.
 1-24يتكون خم�ص�ص ر�سوم االمتياز مما يلي:
مناجم الذهب (�إي�ضاح )2-24
بوك�سايت منخف�ض الدرجة
الكاولني
املغنزايت
املجموع (�إي�ضاح )24
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 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

14.323.021
1.383.664
240.154
149.308
16.096.147

27.848.051
1.450.961
173.620
165.539
29.638.171
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 2-24يتم احت�ساب خم�ص�ص ر�سوم االمتياز امل�ستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب
كما يلي:

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

�صايف الدخل من مناجم الذهب العاملة قبل ر�سوم االمتياز والزكاة لل�سنة
 ٪25من �صايف الدخل لل�سنة ،كما هو حمدد
�ضريبة الدخل املقدّرة على �أ�سا�س �صايف الدخل لل�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة
املخ�ص�ص بنا ًء على طريقتي االحت�ساب �أعاله� ،أيهما �أقل
خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح )3-23
�صايف خم�ص�ص ر�سوم االمتياز لل�سنة ()24-1

72.914.394
18.228.599
15.399.269
15.399.269
()1.076.248
14.323.021

146.976.824
36.744.206
30.311.175
30.311.175
()2.463.124
27.848.051

 -25مزايا املوظفني

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )1-25
برنامج ادخار املوظفني (�إي�ضاحي  7و )2-25
املجموع

304.497.276
48.807.054
353.304.330

254.443.608
35.931.821
290.375.429

 1-25مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

2015

2014

 1يناير
خم�ص�ص خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
 31دي�سمرب

254.443.608
79.567.555
()29.513.887
304.497.276

193.438.653
92.706.633
()31.701.678
254.443.608

 2-25برنامج الإدخار للموظفني

2015

2014

 1يناير
م�ساهمات خالل ال�سنة
م�سحوبات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب (�إي�ضاحي  19-4و )7

35.931.821
23.582.534
()10.707.301
48.807.054

21.391.928
21.992.430
()7.452.537
35.931.821

� -26إلتزامات الإيجار الأ�سمايل
خالل عام  ،2013ابرمت �شركة معادن للألومنيوم �إتفاقيات �إيجار ر�أ�سمايل نيابة عن �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا مع م�ؤ�س�سة مالية .وي�ستحق
�سداد مبالغ عقد الإيجار مبوجب هذه الإتفاقيات على �أق�ساط �شهرية .فيما يلي حتلي ًال ملبالغ الدفعات امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار:
 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية
ناق�ص ًا :م�صاريف متويل مل ت�ستحق بعد
�صايف القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار
ناق�ص ًا :اجلزء املتداول املدرج �ضمن املطلوبات املتداولة
اجلزء طويل الأجل من �إلتزام عقود الإيجار الر�أ�سمايل

45.506.127
()6.341.750
39.164.377
()12.131.184
27.033.193

61.108.225
()10.994.872
50.113.353
()10.948.977
39.164.376

تواريخ الإ�ستحقاق
احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستحقة الدفع خالل ال�سنة:
2015
2016
2017
2018
املجموع

15.602.100
15.602.100
14.301.927
45.506.127

15.602.100
15.602.100
15.602.100
14.301.925
61.108.225
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

مت خ�صم القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار مبعدل فائدة فعلي يقارب � ٪0.858شهري ًا .مت رهن املوجودات امل�ست�أجرة والبالغ قيمتها
 44.947.425ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  52.544.181 :2014ريال �سعودي) ك�ضمان للم�ؤجرين (�إي�ضاح .)13
 -27خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
مناجم الذهب (�إي�ضاح )1-27
منجم بوك�سايت البعيثة (�إي�ضاح )2-27
مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت (�إي�ضاح )3-27
املجموع

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

133.545.896
20.251.378
4.314.600
158.111.874

110.389.199
18.856.531
2.050.000
131.295.730

تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم لكل منجم بالإ�ضافة �إىل فرتة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع للإغالق يف الآتي:
 1 -27مناجم الذهب
�إي�ضاح
 1يناير 2014
الإ�ضافات خالل ال�سنة (�إي�ضاح )13
اال�ستخدام خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
الإ�ضافات خالل ال�سنة (�إي�ضاح )14
ت�سويات على املخ�ص�ص خالل ال�سنة (اي�ضاح )13
اال�ستخدام خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق
 2-27منجم بوك�سايت البعيثة
 1يناير 2014
الإ�ضافات خالل ال�سنة
خم�ص�ص مرتاكم خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
خم�ص�ص مرتاكم خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق

140

13
14
13

منجم املهد
20.715.231
5.416.381
26.131.612
26.131.612

احلجار
منجم ّ
5.531.810
1.727.802
()5.377.621
1.881.991
()1.881.991
-

1988
2019

2001
2014
�إي�ضاح
14
40
40

املجموع
-

18.288.131
568.400
18.856.531
1.394.847
20.251.378
2014
2059
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منجم ال�صخيربات* منجم بلغة
21.661.407
20.315.131
3.286.600
4.457.752
()152.000
24.948.007
24.620.883
24.948.007
24.620.883
1991
2039

2001
2018

منجم الأمار
13.217.044
2.611.812
15.828.856
15.828.856

منجم ال�سوق
16.977.850
16.977.850
()1.211.312
15.766.538

2008
2026

2014
2021

منجم الدويحي
26.250.000
26.250.000
2016
2027

املجموع
81.440.623
34.478.197
()5.529.621
110.389.199
26.250.000
()1.211.312
()1.881.991
133.545.896

 3-27مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت
 1يناير 2014
ا�ضافات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق

�إي�ضاح

منجم الزبرية
1.600.000
2.264.600
3.864.600
2008
2026

منجم الغزالة
450.000
450.000
2011
2028

املجموع
2.050.000
2.264.600
4.314.600

ميثل خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم كامل تكاليف الإغالق والردم و�إعادة الت�أهيل املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم القائمة،
وذلك بنا ًء على املعلومات املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .التغريات امل�ستقبلية� ،إن وجدت� ،سواء ًا يف الأنظمة �أو تقديرات
التكلفة رمبا تكون جوهرية و�سيتم �إثباتها عند حتديدها.
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم يتعلق بالن�شاط التعدينى املجموعة عن الذهب والبوك�سايت والبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني
واملغني�سيا
جاري العمل على �إجراء تقدير حمدث ملنجم الفو�سفات وامل�صنع و�أعمال �إعادة الت�أهيل مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق و�إيقاف الأعمال ونقل �أو
التخل�ص من النفايات و�إعادة ت�أهيل املوقع والأر�ض.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -28القرو�ض طويلة الأجل
 1-28الت�سهيالت املعتمدة
وقعت �شركة معادن للفو�سفات ،و�شركة معادن لاللومنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة ،و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط مع �صندوق اال�ستثمارات العامة وحتالف من امل�ؤ�س�سات املالية .كما �أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان
م�شرتك ومتجدد متوافق مع �أحكام ال�شريعة .كما وقعت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �إتفاقيتي ت�سهيالت مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
تتكون ت�سهيالت املجموعة املمنوحة من التايل كما يف  31دي�سمرب :2015
�شركة معادن
للفو�سفات �إتفاقية
موقعة يف
 15يونيو 2008

�شركة معادن
للألومنيوم �إتفاقية
موقعة يف30
نوفمرب 2010

�شركة معادن
للدرفلة �إتفاقية
موقعة يف
 30نوفمرب 2010

�صندوق اال�ستثمارات العامة
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
لل�شراء*
ت�سهيل جتاري*
م�صرف الراجحي
بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
وكالة
املجموع الفرعي

4.875.000.000 4.000.001.250
5.047.500.000 4.269.892.500
900.000.000 1.491.562.500
- 2.343.750.000
- 1.500.000.000
750.000.000
787.500.000
6.735.000.000 10.355.205.000

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي (ر�أ�س مال عامل)
املجموع الفرعي

600.000.000
600.000.000
600.000.000
375.000.000
375.000.000
5.094.750.000 12.585.000.000 14.955.206.250

�إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد
جمموع الت�سهيالت املمنوحة

14.955.206.250

12.585.000.000

3.078.750.000
1.041.000.000
1.041.000.000

5.094.750.000

فر�ضت اتفاقيات التمويل ال�شروط والتعهدات املالية التالية على كل من ال�شركات املقرت�ضة �ضمن املجموعة ،و�إذا مت ا�ستيفاء ال�شروط ،ف�إن امل�ؤ�س�سات
املالية �سوف توفر القرو�ض طويلة الأجل:
•القيد على �إن�شاء االمتيازات الإ�ضافية و � /أو التزامات التمويل من قبل �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة
و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات� ،إال �إذا �سمح حتديدا مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط.
•احلفاظ على ن�سب مالية؛
•احلد الأق�صى من النفقات الر�أ�سمالية امل�سموح به.
• قيود على توزيع �أرباح على امل�ساهمني.
• قيود على مدة اال�ستثمار ق�صرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال تزيد على �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ ال�شراء من �أي بنك جتاري يف اململكة
العربية ال�سعودية �أو �أي بنك جتاري دويل �آخر معروف.
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�شركة معادن
للبوك�سايت
والأمونيا �إتفاقية
موقعة يف
 27نوفمرب 2011

القوائم املالية املوحدة

و�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات
�إتفاقية موقعة
يف  30يونيو 2014

�شركة التعدين
العربية ال�سعودية
(معادن) �إتفاقية
موقعة يف
 18دي�سمرب 2012

7.500.000.000 3.750.000.000
4.257.610.466 2.690.712.844
5.439.889.534 258.750.000
1.650.000.000 768.750.000
- 11.347.500.000 3.718.212.844
- 900.000.000
- 18.847.500.000 8.368.212.844
8.368.212.844

-

18.847.500.000

9.000.000.000
9.000.000.000

�شركة معادن
للذهب ومعادن
الأ�سا�س �إتفاقية
موقعة يف 24
مار�س 2015

�شركة معادن
للبنية �إتفاقية
موقعة يف
 30دي�سمرب 2015

املجموع

23.203.751.250
17.306.715.810
8.090.202.034
2.343.750.000
1.500.000.000
750.000.000
3.206.250.000
33.196.917.844

-

-

1.379.000.000
1.379.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

4.079.000.000
1.000.000.000
750.000.000
62.229.669.094

1.379.000.000

1.000.000.000

9.000.000.000
71.229.669.094
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 1-28الت�سهيالت املعتمدة (تتمة)
• م�صرف الراجحي
• البنك العربي الوطني
ت�سهيالت �شركة معادن للفو�سفات
• بنك البالد
• بنك اجلزيرة
*يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء • البنك ال�سعودي الفرن�سي
لت�سهيل ال�شراء والت�سهيالت التجارية ،على التوايل.
• بنك جي بي مورجان ت�شي�س� ،إن �إيه -فرع الريا�ض
• بنك الريا�ض
ت�سهيالت �شركة معادن لاللومنيوم
• جمموعة �سامبا املالية
• البنك الأهلي التجاري
يف  26نوفمرب  ،2012مت تعديل عقود ال�شراء بالدوالر الأمريكي والريال • البنك ال�سعودي الربيطاين
ال�سعودي لزيادة قيمة الت�سهيالت .وفقا لذلك ،مت �أي�ضا تعديل �إتفاقيات • البنك ال�سعودي للإ�ستثمار
التمويل املوحدة ال�شروط لتعك�س ترتيب الت�سهيالت اجلديدة.
ت�شمل التعهدات وال�شروط املالية فيما يتعلق بالقوائم املالية امل�ستقلة
*يعمل بنك �ستاندرد �شارتد كوكيل متويل وكوكيل الت�سهيالت التجارية ،لل�شركة الأم على التايل:
ويعمل بنك اجلزيرة كوكيل متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
وبالريال ال�سعودي وكوكيل لت�سهيل التمويل بالوكالة بالدوالر الأمريكي •يجب �أال يقل �صايف الدخل قبل الفائدة وال�ضرائب والإ�ستهالك
وبالريال ال�سعودي ،بينما تعمل �شركة �ساب للأوراق املالية املحدودة كوكيل والإطفاء عن ثالثة �أ�ضعاف م�صاريف الفائدة و�إال �سيتم التوقف عن
�ضمان داخلي ،ويعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان ووكيل توزيع الأرباح.
خارجي.
•يجب �أن يعادل �أو ال يزيد �إجمايل �صايف ديون عن ثالثة �أ�ضعاف
حقوق امللكية ،ويف حالة خمالفة ذلك ،ف�إن ال�شركة �سيكون لديها فرتة
ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة
ت�صحيح متتد حتى �ستة �أ�شهر �أو ت�سعة �أ�شهر يف حال قيام ال�شركة
بت�صحيح تلك املخالفة من خالل عملية �إ�صدار حقوق �أولوية.
تعمل �شركة �ساب ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة كوكيل داخلى
للت�سهيالت الإئتمانية ،بينما يعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.
�أبرمت ال�شركة �إتفاقيتي ت�سهيالت مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيالت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
لتوفري التمويل الالزم لإنتاج �سبائك الذهب يف منجم ال�سوق و�أي�ض ًا
للنفقات الر�أ�سمالية ملنجم الذهب اجلديد يف الدويحي،
تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كوكيل متويل ت�شمل التعهدات وال�شروط املالية على التايل:
وكوكيل الت�سهيالت التجارية ،ويعمل بنك الأهلي التجاري كوكيل متويل
عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي وبالريال ال�سعودي ،ويعمل بنك اجلزيرة •القيد على �إن�شاء االمتيازات الإ�ضافية و � /أو التزامات التمويل� ،إال
كوكيل لت�سهيل التمويل بالوكالة ،بينما تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية �إذا �سمح حتديدا حتت �إتفاقية القر�ض
ال�سعودية املحدودة كوكيل �ضمان داخلي ،ويعمل بنك الريا�ض -فرع لندن • احلفاظ على الن�سبة املالية،
كوكيل �ضمان ،ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.
• احلد الأق�صى من النفقات الر�أ�سمالية امل�سموح به،
• قيود على توزيع �أرباح على امل�ساهمني ،و
ت�سهيالت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
•قيود على مدة اال�ستثمار ق�صرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال
تزيد على �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ ال�شراء من �أي بنك جتاري يف
*يعمل كل من البنك الإ�سالمي للتنمية و�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية اململكة العربية ال�سعودية �أو �أي بنك جتاري دويل �آخر معروف.
ال�سعودية املحدودة كوكالء لت�سهيل ال�شراء ،بينما يعمل كل من بنك
ميزوهو ملتد وبنك �سوميتومو ميت�سو كوكالء الت�سهيالت التجارية.
�شركة معادن للبنية التحتية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض مرابحة طويل الأجل للح�صول على مبلغ
�شركة التعدين العربية ال�سعودية ("معادن")
مليار ريال على فرتة �ستة �أ�شهر تنتهي يف  30يونيو  2016لت�سديد الدفعات
املقدمة من املالك الوحيد لل�شركة والبالغة  929مليون ريال بزيادة مببلغ
يف  18دي�سمرب � 2012أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك  71مليون ريال مقابل الأ�ستخدمات العامة.
ومتجدد متوافق مع �أحكام �أل�شريعة ("�إتفاقية ت�سهيل مرابحة")
و�إتفاقيات �أخرى ي�شار لها جمتمعة (ب�إتفاقيات متويل) مببلغ قدره  9مليار مت توقيع الأتفاقية بتاريخ  30دي�سمرب 2015م و�سوف يبد�أ ال�سحب خالل
ريال �سعودي� .إن تاريخ الإ�ستحقاق النهائي ل�سداد هذا القر�ض هو خم�س �ستة �أ�شهر من تاريخ توقيع الأتفاقية� .سوف يبد�أ �سداد القر�ض طويل
�سنوات من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية .مت احل�صول على الت�سهيل من جتمع الأجل بعد � 12شهرا من تاريخ التوقيع على ا�سا�س دفعات ن�صف �سنوية
م�ؤ�س�سات مالية حملية ودولية مكون من امل�ؤ�س�سات املالية التالية:
مت�ساوية مببلغ  39مليون ريال ولفرتة � 10سنوات مع دفعة ال�سداد النهائية
 298مليون ريال وت�ستحق يف  30دي�سمرب 2025م.
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 2-28الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط
ت�سهيالت �شركة معادن للفو�سفات

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل الفرتة /ال�سنة
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-43

3.001.600.938
332.800.103
2.668.800.835

3.334.401.042
332.800.104
3.001.600.938

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على
ا�سا�س (اليبور زائد ًا هام�ش � )٪0.5سنوي ًا .وبد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض يف  30يونيو  2012على
�أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية ،قيمة كل منها  166.4مليون ريال �سعودي وي�ستحق الق�سط الأخري
البالغ  172.8مليون ريال �سعودي ال�سداد يف  31دي�سمرب �( 2023إي�ضاح .)6-28
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
م�صرف الراجحي
بنك كوريا لل�صادرات والواردات
متويل جتاري
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

3.693.457.013
2.027.343.750
1.230.000.000
965.826.563
615.000.000
8.531.627.326
625.411.276
7.906.216.050

3.906.951.637
2.144.531.250
1.337.250.000
1.021.654.688
668.625.000
9.079.012.575
547.385.250
8.531.627.325

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على
�أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش يرتاوح من � ٪0.5إىل � ٪1.15سنوي ًا.
بد�أ �سداد الت�سهيالت يف  30يونيو  ،2012على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية ،قيمة كل منها
 255.1مليون ريال �سعودي وتزداد على مدى عمر القر�ض لت�صبح  1.285مليون ريال �سعودي
كق�سط نهائي يف  31دي�سمرب ( 2023اي�ضاح رقم .)6-28
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

460.000.000
90.000.000
370.000.000

540.000.000
80.000.000
460.000.000

بلغت تكاليف متابعة امل�شروع املدفوعة خالل فرتة ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي،
بد�أ �سداد الت�سهيالت يف  26فرباير  ،2013على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية ،قيمة كل منها 40
مليون ريال �سعودي وتزداد على مدى عمر القر�ض لت�صبح  50مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي
يف  19يونيو ( .2019اي�ضاح رقم )2-28
�إجمايل قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )5-28

10.945.016.885

11.993.228.263
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 2-28الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (تتمة)
ت�سهيالت �شركة معادن لاللومنيوم

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-43

4.775.062.500
199.875.000
4.575.187.500

4.875.000.000
99.937.500
4.775.062.500

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل هذا القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة
على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش ٪1.5
بد�أ �سداد ا�صل مبلغ القر�ض يف  31دي�سمرب  2014على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية ،قيمة كل
منها  99.9مليون ريال �سعودي وتزداد على مدى عمر القر�ض لت�صبح  1.218بليون ريال �سعودي
كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
متويل جتاري
متويل بالوكالة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

910.935.000
4.033.091.250
881.550.000
771.356.250
6.596.932.500
276.135.000
6.320.797.500

930.000.000
4.117.500.000
900.000.000
787.500.000
6.735.000.000
138.067.500
6.596.932.500

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل القر�ض (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من
مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة التمويالت بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س
معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة التمويل بالوكالة) ويتفاوت على مدى فرتة القر�ض.
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل القر�ض (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من
مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل
العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويل الوكالة) ويتفاوت
على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش/الربح على �أ�صل القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة
لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.65اىل  ٪2.75يف ال�سنة.
بد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض يف  31دي�سمرب  .2014يبد�أ �سداد القر�ض املذكور �أعاله �أبتدا ًء من
 138مليون ريال �سعودي ويزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  1.684بليون
ريال �سعودي يف  30يونيو .2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

570.000.000
50.000.200
519.999.800

570.000.000
570.000.000

بد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  4فرباير  .2015يبد�أ �سداد
الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم يزداد على مدى فرتة القر�ض
حتى ي�صل الق�سط النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  7يونيو .2020
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي
معدل الربح على �سعر ال�شراء �أي على �أ�صل القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة
على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا .٪1.75
�سداد مبلغ الت�سهيل ي�ستحق يف  31مار�س .2016

375.000.000

375.000.000

اجمايل قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم (�إي�ضاح )5-28

11.790.984.800

12.316.995.000
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ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-43

3.078.750.000

2.938.383.972

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س
معدل اليبور زائد ًا هام�ش  .٪1.5ويبد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  20ق�سط ن�صف �سنوي
ابتد ًا من  31دي�سمرب  2016تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ من  30.8مليون ريال �سعودي ثم تزداد على
مدى فرتة القر�ض لت�صبح  153.9مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي

1.041.000.000

983.317.601

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة
ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل �سايبور زائد ًا هام�ش والذي يتفاوت على مدى فرتة
القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما
بني  ٪1.65و  ٪2.45يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  10.4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2016
ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  13.5مليون ريال �سعودي يف 30
يونيو .2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ويبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  25يناير .2016
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة
القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  19يوليو .2021
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

570.000.000

375.000.000

540.000.000

-

معدل الربح على �سعر ال�شراء �أي على �أ�صل القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة
على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا . %0.95
�سداد مبلغ الت�سهيل ي�ستحق يف � 31أغ�سط�س .2017
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )5-28

5.064.750.000

4.461.701.573
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة

ت�سهيالت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-43

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

3.750.000.000

3.220.543.013

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل
اليبور زائد ًا هام�ش .٪1.5
و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامه على  21ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من 30
يونيو  .2017يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  75مليون ريال ثم تزداد على مدى
فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  435مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2028
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
متويل جتاري
متويل بالوكاله
املجموع الفرعي

799.500.000
1.891.212.844
258.750.000
768.750.000
3.718.212.844

678.624.769
1.605.283.155
219.629.971
768.749.963
3.272.287.858

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من مبالغ
القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الدوالر الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور
زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة ت�سهيل الوكالة) وتتفاوت على مدى فرتة القر�ض .بلغت ن�سبة العمولة
على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت الوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة
لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك
ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة ت�سهيالت الوكالة) والتي تختلف على مدى
فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ من القرو�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما
بني  ٪1.45اىل  ٪2.4يف ال�سنة.
و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت امل�صارف اال�سالمية والتجارية ابتد ًا من  30يونيو  .2017يبد�أ �سداد
الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  74مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل
الق�سط النهائي  431مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2027
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

743.035.677

375.000.000

حجز �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي  75مليون ريال �سعودي كر�سوم للإجراءات وتقييم
القرو�ض.
يبد�أ �سداد ا�صل مبلغ ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي من  30يوليو  .2017يبد�أ
�سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله من  40مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض
حتى ي�صل الق�سط النهائي  80مليون ريال �سعودي يف �أبريل .2021
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )5-28
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ت�سهيالت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-43
ر�صيد تكاليف املعامالت كما يف نهاية ال�سنة
املجموع الفرعي

3.954.229.920
71.307.385
3.882.922.535

2.222.806.144
73.478.626
2.149.327.518

ترتاوح ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س
معدل اليبور زائد ًا هام�ش � ٪1.5سنوي ًا.
و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامه على  24ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من 30
يونيو  .2019يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  112.5مليون ريال ثم تزداد على
مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  606مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب .2030
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
متويل بالوكاله
متويل جتاري
املجموع الفرعي

174.565.346
1.502.683.523
853.430.583
2.847.314.693
5.377.994.145

96.651.278
831.988.041
472.517.352
1.414.308.624
2.815.465.295

ر�صيد تكاليف املعامالت كما يف نهاية ال�سنة
املجموع الفرعي

109.070.785
5.268.923.360

122.628.733
2.692.836.562

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل
اليبور زائد ًا هام�ش  ٪1.25اىل  ٪2.10بال�سنة.
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله من  30يونيو  .2019يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله
�أبتدا ًء من  171مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي 809
مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب .2030
اجمايل قرو�ض �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (�إي�ضاح )5-28

9.151.845.895

4.842.164.080

 3-28الت�سهيالت امل�ستخدمه مبوجب ائتمان م�شرتك ومتجدد:
�شركة التعدين العربية ال�سعودية
ت�سهيل ائتماين م�شرتك ومتجدد (�إي�ضاح )5-28

4.430.000.000

حتت�سب ن�سبة العمولة على �أ�صل مبالغ القر�ض امل�سحوبة وذلك على معدل العمولة بني البنوك
ال�سعودية على �أ�سا�س («�سايبور») زائد ًا هام�ش � ٪0.85سنوي ًا.
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 4-28ت�سهيالت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س:

 31دي�سمرب
2015

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إي�ضاح )5-28

235.191.897

 31دي�سمرب
2014

بلغت تكلفة املعاملة املدفوعة مقدم ًا يف وقت مبالغ القر�ض امل�سحوبة الأوىل  13.4مليون ريال
�سعودي� .سوف يتم �إطفاء هذا املبلغ على مدى فرتة القر�ض .يبد�أ �سداد هذا القر�ض يف  20يوليو
 ،2016كل �ستة �أ�شهر� ،أبتدا ًء من  8مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى
ي�صل الق�سط النهائي  18مليون ريال �سعودي يف  9نوفمرب .2022
 5-28اجمايل القرو�ض
الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب:
�إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح :)2-28
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للأملونيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

10.945.016.885
11.790.984.800
5.064.750.000
8.211.248.521
9.151.845.895

11.993.228.263
12.316.995.000
4.461.701.573
6.867.830.871
4.842.164.080

ت�سهيل ائتماين م�شرتك ومتجدد (�إي�ضاح :)3-28
4.430.000.000

�شركة التعدين العربية ال�سعودية
235.191.897
45.399.037.998

44.911.919.787

1.089.112.404
951.010.000
91.197.500
2.131.319.904
43.267.718.094

1.048.211.379
526.010.000
1.574.221.379
43.337.698.408

 6-28تواريخ �إ�ستحقاق القرو�ض طويلة الأجل:

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
 2010اىل 2031
املجموع

2.139.319.904
2.554.245.922
2.810.503.199
3.347.766.713
3.473.132.097
31.074.070.163
45.399.037.998

1.574.221.579
2.131.319.904
6.601.245.918
2.465.652.068
2.808.477.632
3.058.232.847
26.272.769.839
44.911.919.787

قرو�ض �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح )4-28
املجموع الفرعي
ناق�صاً اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل الظاهرة �ضمن املطلوبات املتداولة
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للأملونيوم
�شركة معادن للدرفلة
املجموع الفرعي
اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

اجلزء املتداول التمويل طويل الأجل ل�شركة معادن للفو�سفات البالغ  1.089.112.404ريال كما يف  31دي�سمرب � 2015ضمن تواريخ �إ�ستحقاق القرو�ض
طويلة الأجل امل�ستحقة خالل الأثنى ع�شر �شهرا القادمة .اجمايل النقد املجمع يف ح�ساب �إحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل
ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية (�إي�ضاح )7يبلغ  544.556.202ريال (دي�سمرب 503.655.177 :2014
ريال).
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 7-28عمالت الت�سهيالت:
�إن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل املجموعة هي بالأ�سا�س بالدوالر الأمريكي وبالريال ال�سعودي وتتمثل الأر�صدة امل�سحوبة بالدوالر الأمريكي مبا
يلي:

�صندوق اال�ستثمارات العامة

 31دي�سمرب
( 2015دوالر �أمريكي)

 31دي�سمرب
( 2014دوالر �أمريكي)

4.788.176.231

4.289.311.451

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
لل�شراء
م�صرف الراجحي
بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
جتاري
�شراء دوالر امريكي
وكالة
املجموع الفرعي

3.122.118.824
506.250.000
292.400.000
146.200.000
1.286.141.272
490.955.406
623.974.433
6.468.039.935

2.957.627.895
540.625.000
328.000.000
164.000.000
918.726.501
447.921.081
530.300.015
5.887.200.492

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي (ر�أ�س مال عامل)
ت�سهيل ائتماين م�شرتك ومتجدد
املجموع

650.193.966
200.000.000
12.106.410.132

518.666.667
100.000.000
1.181.333.333
11.976.511.943

 7-28ال�ضمانات:
مت رهن املوجودات التالية ك�ضمان للقرو�ض طويلة االجل �أعاله مبوجب �شروط اتفاقيات التمويل
املوحدة ال�شروط ذات العالقة:

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

ممتلكات و�آالت ومعدات (�إي�ضاح رقم )13
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم )14
موجودات غري ملمو�سة (�إي�ضاح رقم )17
املجموع

35.706.647.560
37.197.115.376
85.374.130
72.989.137.066

37.117.483.423
23.402.531.540
102.306.186
60.622.321.149

 -29امل�ستحق لل�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

مبالغ م�ستحقة �إىل �شركة �ألكوا �إنك* (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة �إىل موزاييك** (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة �إىل �شركة �سابك** (�إي�ضاح )2-43
املجموع

300.703.363
14.983.460
315.686.823

241.875.238
203.949.242
112.489.397
558.313.877

*متثل املبالغ امل�ستحقة �إىل �شركة �ألكوا �إنك ،ح�صتها البالغة  ٪25.1يف تكلفة امل�شروع امل�شرتك لتو�سعة ت�شكيلة منتجاتها من الألومنيوم  ،والتي هي
حالي ًا حتت الإن�شاء يف ر�أ�س اخلري لت�شمل:
•�صفائح ال�سيارات املعاجلة وغري املعاجلة حراري ًا
•البناء
•�صفائح الإن�شاء والورق املعدين (اي�ضاح .)1
**متثل املبالغ امل�ستحقة �إىل �شركة موزاييك و�شركة �سابك م�ساهمتهم يف ر�أ�س املال لتطوير جممع متكامل لإنتاج الفو�سفات مبدينة وعد ال�شمال
ال�صناعية .مت ت�أ�سي�س هذا املجمع يف اململكة العربية ال�سعودية با�سم �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 -30ر�أ�س املال

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�ص َّدر واملدفوع بالكامل
� 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد
�سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،بعد �إ�صدار حقوق
الأولوية
 1.168.478.261اجمايل (اي�ضاح رقم )1

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

9.250.000.000

9.250.000.000

2.434.782.610
11.684.782.610

2.434.782.610
11.684.782.610

�صادق امل�ساهمون بال�شركة خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  20ربيع الأول 1436هـ (املوافق  13نوفمرب  )2014على تو�صية جمل�س الإدارة
لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار حقوق �أولوية مببلغ  5.600.000.044ريال �سعودي .نتج عن طرح حقوق الأولوية �إ�صدار 243.478.261
�سهم عادي ب�سعر �شراء قدره  23ريال �سعودي لل�سهم ( 10ريال �سعودي القيمة الإ�سمية بالإ�ضافة اىل  13ريال �سعودي عالوة �إ�صدار لل�سهم) وبالتايل
مت زيادة ر�أ�س املال مببلغ  2.434.782.610ريال �سعودي وعالوة الإ�صدار مببلغ  3.165.217.434ريال �سعودي.
خالل �شهر دي�سمرب من العام  ،2014قامت ال�شركة بامتام عملية �إ�صدار حقوق الأولوية ومت ا�ستالم املتح�صالت املتعلقة بها.
 -31عالوة الإ�صدار
� 525.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودي لل�سهم الواحد ال�صادر
بعالوة قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد
� 243.478.261سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودي لل�سهم الواحد ال�صادر
بعالوة قدرها  13ريال �سعودي لل�سهم الواحد
ناق�ص ًا :تكاليف املعامالت
�صايف الزيادة يف عالوة الإ�صدار
768.478.261

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

5.250.000.000

5.250.000.000

3.165.217.434
23.865.737
3.141.351.697
8.391.351.697

3.165.217.434
23.865.737
3.141.351.697
8.391.351.697

 31دي�سمرب
 -32حتويالت من �صايف الدخل
 31دي�سمرب
2014
2015
 1يناير
561.660.119
697.394.239
ال�سنة
دخل
�صايف
من
٪
10
حتويل
135.734.120
60.517.395
 31دي�سمرب
697.394.239
757.911.634
مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،تقوم ال�شركة بتحويل  ٪10من �صايف دخل ال�سنة �إىل الإحتياطي النظامي �إىل �أن يعادل هذا
االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال .يتم هذا التحويل �سنوي ًا� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
 -33حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ر�أ�س املال
� 1-33شركة معادن للألومنيوم
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
� 2-33شركة معادن للدرفلة
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
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�صايف الدخل/
العائد
مدفوعات لزيادة (اخل�سارة)
امللكية غري املجموع
حلقوق
ر�أ�س املال
امل�سيطرة

- 1.650.011.250
- 1.650.011.250
- 1.650.011.250
482.453.375
132.247.720
614.701.095
614.701.095

()7.170.225
17.240.749
10.070.524
()52.641.695
()42.571.171

)2.147.089( 67.955.695
()4.263.464
85.185.220
(- )132.247.720
)6.410.553( 20.893.195
()9.821.403
28.363.458
()16.231.956
49.256.653

1.642.841.025
17.240.749
1.660.081.774
()52.641.695
1.607.440.079
548.261.981
()4.263.464
85.185.220
629.183.737
()9.821.403
28.363.458
647.725.792
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� 3-33شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
ر�أ�س املال
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

�صايف الدخل/
العائد
مدفوعات لزيادة (اخل�سارة)
امللكية غري املجموع
ر�أ�س املال
حلقوق
امل�سيطرة

)5.036.373( 46.475.776 952.544.972
()2.406.099
- 259.399.597
- )170.680.000( 170.680.000
)7.442.472( 135.195.373 1.123.224.972
()2.568.300
21.679.654
- )83.278.002( 83.278.002
()10.010.772
73.597.025 1.206.502.974

993.984.375
()2.406.099
259.399.597
1.250.977.873
()2.568.300
21.679.654
1.270.089.227

� 4-33شركة معادن للفو�سفات
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-43
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

- 1.862.544.000
- 1.862.544.000
- 1.862.544.000

2.062.604.127 200.060.127
369.953.099 369.953.099
2.432.557.226 570.013.226
()330.000.000( )330.000.000
270.315.026 270.315.026
2.372.872.252
510.328.252

� 5-33شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
 27يناير  – 2014تاريخ الت�أ�سي�س
�إ�صدار حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل الفرتة
احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة
 31دي�سمرب 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
�إ�صدار حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل الفرتة
 31دي�سمرب 2015

600.750
- 851.400.000
- 852.000.750
- 1.350.000.000
- 2.202.000.750

()1.236.162
()1.236.162
()2.380.998
()3.617.160

600.750
851.400.000
()1.236.162
850.764.588
()2.380.998
1.350.000.000
2.198.383.590

114.431.471 4.947.553.597
344.584.817
-

185.706.440
379.288.123
-

5.247.691.508
379.288.123
344.584.817

 6-33الإجمايل
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-43
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل الفرتة/
ال�سنة
1.154.928.470
 31دي�سمرب 2014
6.102.482.067
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح)1-43
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-43
1.433.278.002
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
7.535.760.069

852.000.750
(- )302.927.720
6.823.565.198 564.994.563 156.088.568
()330.000.000( )330.000.000
202.902.630 202.902.630
50.043.112
50.043.112
1.350.000.000
(- )83.278.002
8.096.510.940
437.897.193
122.853.678
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 -34املبيعات
قطاع الفو�سفات
�سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
الأمونيا
البوك�سايت منخف�ض الدرجة
املغني�سيا الكاوية املكل�سة
الكاولني
املجموع الفرعي

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

4.542.770.526
761.572.269
96.837.110
48.532.148
38.388.067
5.488.100.120

4.098.250.476
1.302.796.696
99.531.392
49.855.257
26.793.657
5.577.227.478

قطاع الألومنيوم
منذ بدء الإنتاج التجاري يف � 1سبتمرب 2014
قبل بدء الإنتاج التجاري
املجموع الفرعي

4.762.750.070
4.762.750.070

قطاع املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س
الذهب

705.215.748

715.132.467

قطاع البنية التحتية
�إيرادات البنية التحتية
املجموع

60.000
10.956.125.938

1.580.125
10.791.882.887

حتليل مبيعات الذهب
كمية الذهب بالأون�صة – املباع
متو�سط ال�سعر املحقق – للأون�صة:
بالدوالر الأمريكي
ما يعادله بالريال ال�سعودي
 -35تكلفة املبيعات
رواتب ومزايا املوظفني
خدمات متعاقد عليها
�صيانة و�إ�صالحات
مواد م�ستهلكة
م�صاريف غري مبا�شرة
مواد خام و�أدوات م�ستهلكة
خ�سارة خمزون
ا�ضافة (عك�س) قيد خمزون متقادم (اي�ضاح رقم )10
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة (�إي�ضاح )16
ر�سوم امتياز (اي�ضاح رقم )24
بيع منتجات م�صاحبة (�إي�ضاح )1-35
جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية
ا�ستهالك (اي�ضاح رقم )13
�إطفاء (�إي�ضاح )17
جمموع التكاليف الت�شغيلية
(الزيادة) يف املخزون (اي�ضاح رقم )10
املجموع
 1-35تتكون مبيعات املنتجات امل�صاحبة من مبيعات ال�سلع التالية:
نحا�س
زنك
ف�ضة
املجموع (اي�ضاح رقم )35
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2.376.424.767
2.121.518.050
4.497.942.817

164.938

151.582

1.140
4.276

1.258
4.718

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
766.935.805
407.524.000
61.641.329
104.894.447
358.339.102
4.507.871.792
121.212.929
625.666
36.589.184
17.934.852
()8.058.724
6.375.510.382
2.171.612.693
40.771.932
8.587.895.007
()70.813.271
8.517.081.736

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
464.574.216
261.196.410
67.569.105
110.504.633
104.139.350
5.224.836.902
76.849.341
()1.046.546
1.759.937
35.068.957
()32.611.346
6.312.840.959
1.496.498.745
23.951.854
7.833.291.558
()156.418.974
7.676.872.584

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
4.066.547
2.931.306
1.060.871
8.058.724

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
15.327.002
13.339.033
3.945.311
32.611.346
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 -36م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
رواتب ومزايا املوظفني
خدمات متعاقد عليها
م�صاريف نقل وم�صاريف غري مبا�شرة
مواد م�ستهلكة
خ�صومات
ر�سوم الت�سويق
م�صاريف البيع الأخرى
�إطفاء (�إي�ضاح )17
املجموع
 -37امل�صاريف العمومية والإدارية
رواتب ومزايا املوظفني
خدمات متعاقد عليها
م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
انخفا�ض يف قيمة ممتلكات ومعدات
ا�ستهالك (�إي�ضاح )13
�إطفاء (�إي�ضاح )17
املجموع
 -38م�صاريف الإ�ستك�شاف واخلدمات الفنية
رواتب ومزايا املوظفني
خدمات متعاقد عليها
م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
ا�ستهالك (�إي�ضاح )13
انخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم (�إي�ضاح )15
املجموع
 -39عوائد الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل
عوائد م�ستلمة وم�ستحقة عن الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
33.908.210
20.076.668
156.026.900
122.947
128.752.748
125.843.044
38.023.091
29.119.343
531.872.951

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
26.271.024
32.367.085
112.966.692
234.946
144.417.478
132.489.189
24.388.953
9.706.448
482.841.815

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
306.316.781
52.519.186
43.374.730
3.284.681
707.717
3.200.000
10.494.925
34.748.428
4.227.308
458.873.756

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
278.692.388
87.922.295
44.300.370
3.618.949
945.459
29.012.333
649.444
445.141.238

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
59.273.382
52.003.363
6.164.744
1.548.428
1.190.513
3.269.930
20.306.493
143.756.853

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
61.667.647
88.945.684
12.324.903
3.407.632
631.471
1.275.877
21.306.251
189.559.465

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
35.583.877

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
10.563.669
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
� -40أعباء مالية

�صندوق اال�ستثمارات العامة
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
م�صرف الراجحي
بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
ت�سهيالت جتارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
وكالة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي
ت�سهيل �إئتماين متجدد
�أخرى
املجموع الفرعي
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم مرتاكم (اي�ضاح رقم �( )2-27إي�ضاح )2-27
املجموع (اي�ضاح رقم )1-40
 1-40ملخ�ص لتكاليف التمويل
مقيدة كم�صاريف خالل ال�سنة (�إي�ضاح )40
مر�سملة كجزء من موجودات م�ؤهلة يف �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة (�إي�ضاح )14
املجموع
 -41الإيرادات الأخرى� ،صايف
�إيرادات �أخرى� ،صايف

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
117.755.419
152.174.784
26.552.371
11.479.391
5.567.746
34.243.013
22.436.639
22.555.454
6.266.101
10.119.728
34.247.548
5.659.802
449.057.996
1.394.847
450.452.843

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
57.944.575
86.722.727
26.727.423
11.739.610
6.194.535
20.512.072
7.404.592
9.370.520
8.748.000
3.474.935
62.238.584
1.892.000
302.969.573
568.400
303.537.973

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
450.452.843
443.009.951
893.462.794

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
303.537.973
483.398.891
786.936.864

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
56.410.062

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
101.534.028

 -42ربحية ال�سهم العادي
لل�سنة املنتهية يف
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
1.357.341.201
605.173.945
986.920.191
)30
إي�ضاح
�
(
ال�سنة
خالل
امل�صدرة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية
1.168.478.261
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة
1.38
0.52
يتم احت�ساب الربحية الأ�سا�سية لل�سهم العادي وذلك بق�سمة الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة
خالل ال�سنة.
 -43املعامالت والأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

مبيعات من خالل �سابك خالل ال�سنة
مبيعات اىل �ألكوا ان�سيبال �أ�س �أي من بدء الأنتاج التجاري يف � 1سبتمرب ( 2014اي�ضاح رقم )2-6
قبل الأنتاج التجاري
جمموع

3.107.384.719
1.110.685.573
1.110.685.573

3.364.576.725
452.703.269
640.408.942
1.093.112.211

تكلفة املوظفني املعارين ور�سوم تقنية وتكاليف �أخرى مدفوعة ل�شركة الكوا خالل ال�سنة
مواد اخلام اللقيم التي مت �شرا�ؤها من �شركة �ألكوا �أ�سرتاليا
توزيعات �أرباح مدفوعة ل�شركة �سابك خالل ال�سنة (�إي�ضاحي  4-33و )6-33
دفعات مت ا�ستالمها من �ألكوا �إنك لزيادة ر�أ�س املال (�إي�ضاح )6-33
قر�ض طويل الأجل ل�شركة معادن باريك للنحا�س (�إي�ضاح )20

530.834.985
668.007.797
330.000.000
50.043.112
-

755.639.600
1.729.072.713

 1-43املعامالت مع اجلهات ذات العالقة
تتلخ�ص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة التي متت خالل ال�سنة قيد الفح�ص خالل دورة
الأعمال العادية بالآتي:
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 2-43الأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة
تتلخ�ص املبالغ امل�ستحقة من�( /إىل) جهات ذات عالقة ن�ش�أت عن معامالت مع جهات ذات
عالقة بالتايل:
م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )9
م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )9
م�ستحقة من �شركة �سامابكو (�إي�ضاح )9
م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح )9
املجموع

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

87.897.065
407.155.456
47.998.419
2.166.504
545.217.444

426.937.770
47.998.419
4.813.789
479.749.978

املبالغ امل�ستحقة من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
اجلزء املتداول:
مبالغ م�ستحقة من �شركة موزاييك (�إي�ضاح )12
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )12
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )12

450.000.000
270.000.000
720.000.000

-

اجلزء غري املتداول:
مبالغ م�ستحقة من �شركة موزاييك (�إي�ضاح )12
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )12
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )12
املجموع

720.000.000

450.000.000
270.000.000
720.000.000
720.000.000

قر�ض طويل الأجل م�ستحق من جهة ذات عالقة
مبالغ م�ستحقة من �شركة معادن باريك للنحا�س (�إي�ضاح )20

626.197.939

626.197.939

املبالغ امل�ستحقة اىل جهات ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة � -شركة �ألكوا �إنك (اي�ضاح )22
دفعات مت ا�ستالمها من �ألكوا �إنك لزيادة ر�أ�س املال (�إي�ضاح )6-33

67.026.655
122.853.678

103.982.687
156.088.568

القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق الإ�ستثمارات العامة -م�ساهم ميتلك  ٪50يف �شركة
التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
املبالغ امل�ستحقة اىل �صندوق الإ�ستثمارات العامة مقابل متويل:
ت�سهيالت ل�شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )2 -28
ت�سهيالت ل�شركة معادن للألومنيوم (�إي�ضاح )2 -28
ت�سهيالت ل�شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )2 -28
ت�سهيالت ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )2 -28
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (�إي�ضاح )2 -28
املجموع

2.668.800.835
4.575.187.500
3.078.750.000
3.750.000.000
3.882.922.535
17.955.660.870

3.001.600.938
4.775.062.500
2.938.383.972
3.220.543.013
2.149.327.518
16.084.917.941

املبالغ امل�ستحقة لل�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة:
مبالغ م�ستحقة ل�شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )29
مبالغ م�ستحقة ل�شركة موزاييك (�إي�ضاح )29
مبالغ م�ستحقة ل�شركة �سابك (�إي�ضاح )29
املجموع

300.703.363
14.983.460
315.686.823

241.875.238
203.949.242
112.489.397
558.313.877
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 -44عقود الإيجار الت�شغيلية

دفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية ق ّيدت كم�صروف خالل ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
8.081.750

فيما يلي احلد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 2021اىل 2041
املجموع

7.206.356
3.718.856
3.718.856
3.718.856
3.608.856
41.611.855
63.583.635

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
8.680.006
8.428.856
7.206.356
3.718.856
3.718.856
3.718.856
3.608.856
42.826.311
73.226.947

متثل دفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية ب�شكل �أ�سا�سي الإيجارات امل�ستحقة
الدفع من قبل املجموعة مقابل مواقع املناجم امل�ست�أجرة .عقود الإيجار يتم التفاو�ض على ا�سا�س
متو�سط فرتة ترتاوح من  15اىل � 30سنة.
 -45التعهدات والإلتزامات املحتملة

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

9.798.486.724

15.228.351.512

ال�ضمانات:
خطابات �ضمان ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية لغر�ض الإمداد امل�ستقبلي للديزل والغاز
خطابات �ضمان ل�صالح وزارة البرتول والرثوة املعدنية متعلق بتطوير م�شروع الألومنيوم*
خطابات �ضمان ل�صالح وزارة البرتول والرثوة املعدنية متعلق حام�ض الفو�سفوريك النقي و�أمدادات الوقود واللقيم.
خطابات �ضمان ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل الت�سهيالت املتاحة لكل
من**:
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)
�شركة معادن باريك للنحا�س
جمموع

302.492.405

276.293.968
225.000.000
-

1.379.000.000
449.400.000
449.400.000
674.100.000
420.000.000
450.000.000
375.000.000
4.196.900.000

449.400.000
449.400.000
674.100.000
420.000.000
450.000.000
2.442.900.000

خطاب �ضمان ل�صالح هيئة املواين
�أخرى
املجموع

18.162.608
1.488.750
4.781.543.763

6.671.580
157.080
2.951.022.628

امل�صاريف الر�أ�سمالية:
مت التعاقد عليها

262.500.000

*ح�صلت �شركة معادن على اعتماد م�ستندي من �شركة �ألكوا �إنك لتطوير •�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) و �شركة معادن
م�شروع الألومنيوم وذلك عن ح�صتها يف �شركات الألومنيوم البالغة  ٪25.1باريك للنحا�س بقدر ح�صتها البالغة .%50
من جمموع الإعتمادات امل�ستندية املقدمة للدولة من قبل �شركة معادن.

الإلتزامات املحتملة

**كما قدمت �شركة معادن �ضمانات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
لدى املجموعة �إلتزامات حمتملة فيما يتعلق ببع�ض امل�سائل املتنازع عليها،
مقابل ت�سهيالت ائتمانية لكل من:
مبا يف ذلك مطالبات �ضد املقاولني والدعاوى الق�ضائية و�إجراءات التحكيم
•�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن التي تنطوي على جمموعة متنوعة من الق�ضايا .ن�ش�أت هذه االلتزامات
للبوك�سايت والألومينا وذلك بقدر ح�صتها البالغة �( ٪74.9إي�ضاحي املحتملة خالل دورة الأعمال العادية .ومن غري املتوقع تكبد �أي التزامات
جوهرية نتيجة لهذه االلتزامات املحتملة .ال توجد التزامات بيئية جوهرية
 1-28و .)2-28
• ل�شركة معادن للفو�سفات بقدر ح�صتها البالغة �( ٪70إي�ضاحي  1-28و � .)2-28أو التزامات توقف الت�شغيل.
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لدى املجموعة حاليا ثالث عمالء رئي�سيني ملبيعات تقدر بـ  4.544بليون
� -46إدارة املخاطر املالية
ريال متثل مان�سبة  %41من مبيعات املجموعة لل�سنة املالية املنتهية يف
تتعر�ض �أن�شطة املجموعة ملخاطر مالية خمتلفة :كمخاطر ال�سوق (وت�شمل 31دي�سمرب  31 ( 2015دي�سمرب  2.493 :2014بليون متثل مان�سبة %27
خماطر العمالت ،خماطر القيمة العادلة ،وخماطر �أ�سعار العموالت وخماطر من اجمايل املبيعات من ثالث عمالء رئي�سيني)
�أ�سعار ال�سلع) ،وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة ويركز برنامج �إدارة
املخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غري املتوقعة يف الأ�سواق املالية وي�سعى  6-46خماطر ال�سيولة
�إىل التقليل من الت�أثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
متثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على ت�أمني ال�سيولة للوفاء بالتزاماتها
 1-46خماطر العمالت
املتعلقة بالأدوات املالية .وقد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أحد
املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة وتدار خماطر ال�سيولة عن
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن التذبذب يف قيمة الأدوات املالية طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية ملقابلة �أية التزامات م�ستقبلية.
ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تتم معامالت املجموعة
ب�شكل �أ�سا�سي بالريال ال�سعودي واليورو والدوالر الأمريكي .تراقب الإدارة  -47الأحداث الالحقة لتاريخ �إعداد القوائم املالية
التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت ،وتعتقد ب�أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
مل تن�ش�أ �أي �أحداث بعد  31دي�سمرب 2015وقبل تاريخ توقيع تقرير املراجعة
 2-46خماطر القيمة العادلة
ال�صادر عن مراجعي احل�سابات قد تكون لها ت�أثري جوهري على القوائم
املالية املوحدة كما يف  31دي�سمرب.2015
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات �أو ت�سوية مطلوبات بني
�أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .وحيث انه يتم جتميع الأدوات املالية � -48أرقام املقارنة
للمجموعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،فقد ينتج فروقات بني القيمة الدفرتية
وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املقارنة اخلا�صة بال�سنة ال�سابقة ،عند
ال�ضرورة ،لكي تتما�شى مع عر�ض الأرقام لل�سنة احلالية .ال يوجد لعمليات
املالية اخلا�صة باملجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
�إعادة الت�صنيف هذه �أي �أثر على حقوق امللكية �أو �صايف دخل املجموعة
 3-46خماطر �أ�سعار العموالت
لل�سنة ال�سابقة.

متثل التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة  -49املوجودات واملطلوبات املحتملة املحتفظ بها على �سبيل
يف ال�سوق على قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة وتدفقاتها النقدية .تن�ش�أ الأمانة

خماطر �أ�سعار العموالت على املجموعة ب�شكل رئي�سي من اال�ستثمارات ق�صرية
الأجل والقرو�ض طويلة الأجل املرتبطة بعمولة عائمة والتي يتم جتديدها ب�شكل يف  6يناير  ،2013ت�سلمت �شركة معادن للبنية التحتية وهي �شركة تابعة
مملوكة بالكامل ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) مبلغ 140
دوري .تراقب املجموعة التقلبات يف �أ�سعار العموالت وتعمل وفقا لذلك.
مليون دوالر �أمريكي (على �سبيل الأمانة) من وزارة املالية يف اململكة
ا�ستنادا �إىل �صايف ر�صيد الدين القائم يف  31دي�سمرب ،2015ف�إن التغري العربية ال�سعودية ،وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع الأول
بن�سبة  ٪1يف معدل العمولة بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س اليبور �سي�ؤثر على 1433هـ (املوافق  20فرباير  ،)2012ب�ش�أن �إن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة
�صايف الدخل مببلغ قدره  408مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  399 :2014احلدود ال�شمالية با�سم "مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية" .وميثل
مليون ريال �سعودي) .علم ًا �أن هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة طوال عام  .2016هذا املبلغ جزء من املبالغ التالية والتي وافق عليها جمل�س الوزراء لإن�شاء
املدينة ال�صناعية املقرتحة:
 4-46خماطر �أ�سعار ال�سلع
• 500مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء البنية التحية الأ�سا�سية
واملرافق املطلوبة للمدينة ال�صناعية.
يتم ت�سعري الذهب يف �أ�سواق ن�شطة حيث تت�أثر بالتغريات اليومية لكميات • 200مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء امل�ساكن واملرافق الإجتماعية
العر�ض والطلب .وتنتهج املجموعة �سيا�سة بيع منتجاتها بالأ�سعار ال�سائدة الالزمة للمدينة ال�صناعية املقرتحة.
يف ال�سوق .وال تعتقد املجموعة ،ب�شكل عام ب�أن تغطية خماطر �أ�سعار ال�سلع
كما مت ا�ستالم مبلغ ا�ضايف خالل ال�سنة املنتهية خالل عام  2014مقداره
�ستعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.
 250مليون دوالر �أمريكي وقد مت �إيداع هذه املبالغ يف ح�ساب م�صريف
منف�صل وال ي�شكل جزء ًا من املوارد النقدية املتاحه ل�شركة معادن للبنية
 5-46خماطر االئتمان
التحتية .وقد مت قيده حما�سبي ًا يف دفاتر حما�سبية م�ستقلة منف�صله عن
متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بااللتزامات املالية مما ال�سجالت املحا�سبية ل�شركة معادن للبنية التحتية ومل يتم ادراجه يف
ي�ؤدي اىل تكبد الطرف االخر خل�سارة مالية .قد تتعر�ض املجموعة ملخاطر القوائم املاليه لها .وبالتايل ف�إن املبلغ الإجمايل الذي مت ا�ستالمه من �أ�صل
االئتمان من خالل ن�شاطاتها الت�شغيلية (خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بالذمم املدينة املبلغ املعتمد من قبل جمل�س الوزراء البالغ  700مليون دوالر �أمريكي ،يعادل
التجارية) .لذلك يتم حت�صيل النقد بتاريخ ت�سليم املبيعات ومن خالل  390مليون دوالر �أمريكي،ليكون الر�صيد املتبقي املتوقع ا�ستالمه  310مليون
�أن�شطتها التمويلية التي ت�شتمل على الودائع لأجل لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات دوالر �أمريكي .و�ست�ستخدم املبالغ املذكوره �أعاله للأغرا�ض املحدده بقرار
املالية .تو�ضع حدود ائتمان لكل عميل بناءا على ت�صنيف ائتماين داخلي .جمل�س الوزراء �سالف الذكر على �أن يتم ا�سرتدادها عرب تقدمي الوثائق
تراقب الذمم املدينة التجارية القائمة ب�صورة منتظمة وترفع �أية م�شاكل امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة ،وفق ًا للوائح واالنظمه احلكومية .وقد بلغ �صايف
تتعلق بالإئتمان للإدارة العليا .يتم �إيداع النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل موجودات امل�شروع كما يف  31دي�سمرب 2015مبلغ  1.462.500.000ريال
ب�صورة عامة لدى بنوك جتارية ذات ت�صنيف �إئتماين جيد.
�سعودي ( 31دي�سمرب  1.462.500.000 :2014ريال �سعودي).
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القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -50معلومات مف�صلة عن ال�شركات التابعة و ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
ال�شركة التابعة

طبيعة الن�شاط

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة معادن للبنية التحتية
�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
املجموع

تعدين و ا�ستخراج الذهب
�إدارة و تطوير م�شاريع البنى التحتية
تعدين و ا�ستخراج الكاولني ،البوك�سايت منخف�ض الرتكيز ،املغنزايت
تعدين وت�صنيع �سبائك و �صفائح و ق�ضبان الألومنيوم
ت�صنيع رقائق الألومنيوم والأغطية
تعدين و ا�ستخراج البوك�سايت وت�صفيته
تعدين وانتاج الفو�سفات و�إنتاج اال�سمدة
تعدين وانتاج الفو�سفات و�إنتاج اال�سمدة

�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة:
�شركة معادن وال�صحراء للبرتوكيماويات
�شركة معادن وباريك للنحا�س
املجموع

�إنتاج ال�صودا الكاوية املركزة وثاين كلوريد الإثيلني
تعدين وانتاج النحا�س والف�ضة والزنك والنيكل والذهب والر�صا�ص
والكربيت والكوبالت

ت�أ�س�ست جميع ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة املو�ضحة �أعاله يف اململكة العربية ال�سعودية.
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ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

ن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة
٪
٪
2014
2015

867.000.000
500.000
344.855.200
6.573.750.000
2.449.008.348
4.806.784.758
6.208.480.000
5.505.001.875

867.000.000
500.000
344.855.200
6.573.750.000
2.449.008.348
4.474.999.888
6.208.480.000
2.130.001.875

100
100
100
74.9
74.9
74.9
70
60

100
100
100
74.9
74.9
74.9
70
60

تكلفة �إ�ستثمار ال�شركة االم
 31دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

867.000.000
867.000.000
500.000
500.000
344.855.200
344.855.200
4.923.738.750 4.923.738.750
1.834.307.253 1.834.307.253
3.351.774.916 3.600.281.784
4.345.936.000 4.345.936.000
1.278.001.125 3.303.001.125
16.946.113.244 19.219.620.112

900.000.000

900.000.000

50

50

450.000.000

450.000.000

404.965.291

10.000.000

50

50

202.482.646
652.482.646

5.000.000
455.000.000
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ملحق تو�ضيحي

تعريفات (جورك)
جورك هو قانون �أ�سرتايل للإبالغ عن نتائج اال�ستك�شاف ،واملوارد املعدنية ،واحتياطيات اخلام .وهو رمز للممار�سة
املهنية التي ت�ضع احلد الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج ا�ستك�شاف املعادن واملوارد املعدنية واحتياطات
اخلام.
املوارد املعدنية :هي تركز �أو تواجد ملعادن ذات جدوى
اقت�صادية على� ،أو داخل ق�شرة الأر�ض؛ وذلك ب�شكل نوعي
وكمي يربر عملية ا�ستخراجها ويعطيها �آفاق ًا اقت�صادية
واعدة .يتم حتديد وتقدير وحتليل املوقع ،والكمية ،ودرجة
الرتكيز ،ومدى اال�ستمرارية ،واخل�صائ�ص اجليولوجية
الأخرى بنا ًء على معلومات و�أدلة جيولوجية حمددة ،ت�شمل
عملية �أخذ العينات .كما يجري تق�سيم املوارد املعدنية
�إىل فئات هي :امل�ستنتجة ،واملب َينة ،واملقا�سة ،وفق امل�سح
اجليولوجي لها.
املوارد املعدنية امل�ستنتجة :هي املوارد املعدنية التي
يتم تقدير كميتها �أو نوعيتها ودرجتها على �أ�سا�س �أدلة
جيولوجية حمددة ،وحتليل العينات امل�أخوذة .والأدلة
اجليولوجية يف العادة تكفي لالفرتا�ض ،لكنها ال ت�ؤكد ب�شكل
حا�سم الثبات اجليولوجي ودرجة الرتكيز؛ ذلك �أنها قائمة
على اال�ستك�شاف ،و�أخذ العينات ،واختبار املعلومات التي مت
جمعها بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل :النتوءات،
واخلنادق ،واحلفر .وتت�صف املوارد املعدنية امل�ستنتجة
مب�ستويات ثقة �أدنى من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية
رجحة؛ وبالتايل ال يجوز حتويلها �إىل احتياطيات خام.
املُ َّ
ومن املنطقي �أن يبقى االحتمال قائم ًا برتقية املوارد املخمنة
�إىل موارد معدنية خا�ضعة لال�ستك�شاف امل�ستمر.

املوارد املعدنية املقا�سة :هي تلك التي تقدر كميتها،
ونوعيتها �أو درجتها ،وكثافتها و�شكلها وخ�صائ�صها
الفيزيائية بثقة كافية لل�سماح بتطبيق العوامل املعدلة لدعم
التخطيط املف�صل للمناجم ،والتقييم النهائي للجدوى
االقت�صادية للموارد .ويتم ا�ستخال�ص الأدلة اجليولوجية
من عمليات اال�ستك�شاف املف�صلة واملوثوقة ،واختبار العينات
التي مت جمعها بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل:
النتوءات ،واخلنادق واحلفر ،والتي �أثبتت كفايتها ل�ضمان
الثبات اجليولوجي والنوعي (درجة الرتكيز) يف املواقع
التي جمعت منها العينات .وتتمتع املوارد املعدنية املقا�سة
مب�ستويات ثقة �أعلى من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية
املخمنة واملوارد املعدنية املرجحة؛ وبالتايل ميكن �أن
تتحول �إىل احتياطيات خام م�ؤكدة ،ويف ظروف معينة �إىل
احتياطيات خام حمتملة.
العوامل املعدلة :هي االعتبارات املعتمدة يف عملية
حتويل املوارد املعدنية �إىل احتياطات خام .وعلى �سبيل
املثال ال احل�صر ،ت�شمل تلك االعتبارات :عوامل التعدين،
والتجهيز ،وال�شركة املنفذة ،والبنية التحتية ،واالقت�صاد،
والت�سويق ،والنواحي القانونية والبيئية واالجتماعية.

احتياطيات اخلام :هي اجلزء القابل للتعدين اقت�صادي ًا
من املوارد املعدنية املقا�سة واملوارد املعدنية املرجحة .وهي
املوارد املعدنية املُ َر َّجحة :هي املوارد املعدنية التي تقدر ت�شمل املواد املخففة وبدائل اخل�سائر ،والتي قد حتدث
كميتها ونوعيتها �أو درجتها ،وكثافتها ،و�شكلها وخ�صائ�صها عند التنقيب عن �أو ا�ستخراج املعادن .وتع َرف احتياطيات
الفيزيائية بثقة كافية لنقلها �إىل مرحلة تطبيق العوامل
اخلام يف درا�سات ما قبل اجلدوى ودرا�سات اجلدوى على
املعدلة بتف�صيل واف ،وذلك لدعم تخطيط املناجم
�أنها منا�سبة لتطبيق العوامل املتغرية؛ �إذ تظهر الدرا�سات
وتقييم اجلدوى االقت�صادية للموارد .ويجري ا�ستخال�ص
�أن ا�ستخراج املعادن قد يكون مربر ًا اقت�صادي ًا وقت �إعداد
الأدلة اجليولوجية عليها من عملية اال�ستك�شاف املف�صلة
التقرير .على �أنه يجب �أن يتم الإف�صاح عن الفر�ضيات
واملوثوقة ،واختبارات العينات املجمعة بوا�سطة التقنيات
الكامنة الرئي�سية ونتائج درا�سات ما قبل اجلدوى يف وقت
املالئمة من مواقع مثل :النتوءات ،واخلنادق واحلفر ،والتي الإبالغ عن حدوث تغريات مادية يف احتياطيات اخلام
�أثبتت كفايتها ل�ضمان الثبات اجليولوجي والنوعي (درجة
اجلديدة .ويجري تق�سيم احتياطيات اخلام من �أجل زيادة
الرتكيز) يف املواقع التي جمعت منها العينات .ومتلك املوارد الثقة باملوارد املحتملة وامل�ؤكدة.
املعدنية املرجحة م�ستويات ثقة �أدنى من تلك التي تتمتع بها
املوارد املعدنية املقا�سة؛ وبالتايل ميكن �أن تتحول فقط �إىل
احتياطيات خام حمتملة.
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احتياطيات اخلام املحتملة :هي اجلزء القابل
للتعدين اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املب َينة ،ويف بع�ض
الأحيان املوارد املعدنية املقا�سة .وتعترب م�ستويات الثقة
بالعوامل املعدلة يف احتياطيات اخلام املحتملة �أدنى منها
يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة ،ولكنها كافية لتمثل الأ�سا�س
التخاذ قرار ب�ش�أن تطوير تلك االحتياطيات.
احتياطيات اخلام الثابتة :هي اجلزء القابل للتعدين
اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املقا�سة .وينطوي احتياطي
اخلام الثابت على درجة عالية من الثقة يف العوامل املعدلة.
كما ي�أتي �ضمن الفئة الأعلى يف م�ؤ�شر الثقة التابع لتقديرات
االحتياطي .وت�ساعد مراقبة �أ�سلوب التمعدن �إىل جانب
عوامل �أخرى على حتديد �إذا ما كانت االحتياطيات الثابتة
قابلة للتحقق يف بع�ض املوارد.
ال�شخ�ص املخت�ص :هو خبري يف جمال �صناعة التعدين،
والذي قد يكون ع�ضو ًا �أو زمي ًال يف املعهد الأ�سرتايل
للتعدين واملعادن� ،أو املعهد الأ�سرتايل لعلماء اجليولوجيا،
�أو منظمة حمرتفة معتمدة ومدرجة يف القوائم املتوفرة
يف مواقع قانون  JORCوالبور�صة الأ�سرتالية .وتتبع تلك
املنظمات �إجراءات ملزمة و�صارمة ت�شمل �صالحيات تعليق
ع�ضوية �أحد الأع�ضاء �أو طرده .ويجب �أن ميتلك ال�شخ�ص
املخت�ص خربة ال تقل عن خم�س �سنوات يف جماالت التعدين
و�أ�ساليبه ،و�أنواع الروا�سب مو�ضوع الدرا�سة ،والن�شاط الذي
يقوم به.
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فهر�س امل�صطلحات
الدرع العربي :هو امتداد من ال�صخور البلورية
لع�صر ما قبل الكمربي على جانبي البحر الأحمر.
البوك�سايت :هو خام الألومنيوم ،الذي يعترب
امل�صدر الرئي�سي للألومنيوم يف العامل.
رفع الرتكيز� :إحدى العمليات التي يتم فيها ف�صل
اخلام امل�ستخرج من املناجم �إىل معادن و�شوائب،
حيث تكون املعادن مالئمة ملزيد من املعاجلة �أو
اال�ستخدام املبا�شر.
التنقيب القريب من املنجم :وهي الأرا�ضي
القريبة من املنجم وجتري �أعمال اال�ستك�شاف
فيها.
 :CCMهي املغنيزيا الكاوية.
 :CSال�صودا الكاوية.
الفو�سفات ثنائي الأمونيوم ( :)DAPو�صيغته
الكيميائية  ،)NH ) HPOوهو ملح فو�سفات
الأمونيوم .وهو قابل للذوبان يف املاء ،وي�ستخدم
ك�سماد.
4

4 2

التوظيف املبا�شر :التوظيف املرتبط ب�شكل مبا�شر
بعملية �إنتاج منتجات �أو خدمات� ،أو الذي يتم
مبا�شرة عن طريق ال�شركة ،ولي�س من قبل مقاول
يعمل لل�شركة.

 :EHSالبيئة وال�صحة وال�سالمة.

امل�صفاة :وهي من�ش�أة �إنتاج حيث يتم تكرير املادة،
وعادة ت�ستخدم لتحويل املواد اخلام �إىل منتجات
ذات قيمة.

�إتقان :مبادرة �شركة معادن للتدريب داخل ال�شركة
لتعزيز قيم العمل اجلماعي ،وتنمية املهارات،
واملواهب ،بهدف تعزيز قدرات معادن كي ت�صبح
�شركة تعدين عاملية.

 :ROICالعائد على ر�أ�س املال امل�ستثمر.

 :ELرخ�صة اال�ستك�شاف.

التوظيف غري املبا�شر  :عندما يخلق عمل جتاري
فر�ص عمل يف م�ؤ�س�سات �أخرى لتوريد �أو �إنتاج
ال�سلع واخلدمات� ،أو عندما تعهد �شركة ببع�ض
�أعمالها �إىل �شخ�ص من خارجها� ،أو �إىل �شركة
�أخرى.

 :KPIم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية.

 :SMPاملعهد ال�سعودي التقني للتعدين

�أكادميية معادن :وهي م�ؤ�س�سة معادن للتعليم
والتطوير التي يديرها ق�سم املوارد الب�شرية
لل�شركة.

اال�ستدامة :يف جمال الأعمال التجارية ،ي�شار
اىل اال�ستدامة غالب ًا باعتبارها املح�صلة النهائية
لأداء ال�شركة جتاه ثالثة من ق�ضايا الإدارة
هي( :املخاطر املالية ،واملتطلبات االجتماعية،
واالحتياجات البيئية) ،والتي تهدف �إىل التوفيق
بني املخاطر املالية من جهة ،والتزامات ال�شركة يف
�إطار م�س�ؤوليتها االجتماعية ,ودورها يف احلفاظ
على البيئة يف خطة العمل من جهة �أخرى.

 :MAPالفو�سفات �أحادي الأمونيوم .و�صيغته
الكيميائية (  )NH H POوهو مركب فو�سفات
الأمونيوم ،و ُي�ستخدم ك�سماد.

 :EBITDAالدخل قبل العائد اال�ستثماري
من الودائع ,وقبل احت�ساب الزكاة وم�صاريف
اال�ستهالك والإطفاء.

� :NPKسماد كيمياوي عبارة عن ثالثة عنا�صر
وهي :النايرتوجني ،الفو�سفور والبوتا�سيوم ،وهو
الغذاء الرئي�سي للنباتات.

 :EDCثاين كلوريد الإيثيلني ،و ُيعرف �أي�ض ًا با�سم
 1.2ثنائي كلورو ايثيلني (  ، )CL C Hوهو مادة
هيدروكربونية تُ�ستخدم عادة كمادة مذيبة ،ويف
�إنتاج البال�ستيك.

الأوقيانو�س :منطقة جنوب املحيط الهادئ،
وتت�ألف من  14دولة ،منها �أ�سرتاليا ونيوزيلندا و12
من اجلزر ال�صغرية.

4
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 :SBUوحدة الأعمال اال�سرتاتيجية.
ال�صهر :مرحلة من مراحل التعدين؛ ويتم فيها
�إنتاج املعدن عرب عملية �صهر اخلام .كا�ستخال�ص
الف�ضة واحلديد والنحا�س وغريها من املعادن.

 :MLAرخ�صة تعدينية حتت الطلب.

2

 :SAPم�صنع حام�ض الكربيتيك.

 :JORCهو قانون �أ�سرتايل للإبالغ عن نتائج
اال�ستك�شاف ،واملوارد املعدنية ،واحتياطيات
اخلام .وهو رمز للممار�سة املهنية التي ت�ضع احلد
الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج
ا�ستك�شاف املعادن واملوارد املعدنية واحتياطات
اخلام.

ال�صناعات التحويلية :هي ال�صناعات التي يتم
فيها �إنتاج عدد من املنتجات من �إحدى املواد.
ففي �أعمال الألومنيوم على �سبيل املثال ،ت�شري
�إىل ال�صناعات التي ت�ستخدم الألومنيوم الذي مت
ا�ستخراجه وتكريره و�صهره كمادة خام لت�صنيع
منتجات جديدة.

2

الدرفلة :يق�صد بالدرفلة يف �صناعة املعادن،
عملية ت�شكيل املعادن من خاللها مترير املعدن عرب
واحد �أو �أكرث من اللفائف لتقليل �سماكتها وجعلها
منتظمة .وهي عملية �صناعية ت�ستخدم عادة لإنتاج
ال�صفائح املعدنية.

4
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 :MLرخ�صة التعدين.

 :SLDPبرنامج تطوير القيادات العليا.
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حتذير ب�ش�أن البيانات التوقعية
يت�ضمن هذا التقرير ال�سنوي بيانات ،ميكن �أن
تعترب بيانات ا�ست�شرافية �أو توقعية ،مبا يف ذلك
بيانات حول افرتا�ضات وتوقعات �شركة معادن،
كما ت�شري الكلمات «ال�شركة»« ،نحن» �أو «معادن»
�إىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية.
وقد �أعدت هذه البيانات على �أ�سا�س اخلطط
احلالية وتقديرات ال�شركة ،ف�ض ًال عن توقعاتها
يف ظل الظروف والأحداث اخلارجية ،وقد بذلنا
كل جهد ممكن ل�ضمان دقة املعلومات الواردة يف
هذا التقرير ال�سنوي ،التي هي �صاحلة و�صحيحة
يف وقت �إعدادها ون�شرها.
وتنطوي هذه البيانات التوقعية على خماطر
كامنة وعدم و�ضوح .ونتيجة لهذه املخاطر
واالفرتا�ضات ،ال ينبغي لفرد �أو جماعة �أو �أي
كيان قانوين �أن يعتمد كلي ًا� -أو ب�شكل نهائي
ودقيق -على هذه البيانات.

وعليه ،فال تتحمل معادن �أي التزامات جتاه
ما قد ين�شر من حتديثات �أو تعديالت على
البيانات التوقعية الواردة يف هذا التقرير� ،سوا ًء
على �أ�سا�س معلومات جديدة �أو �أحداث الحقة.
وفيما عدا احلاالت املن�صو�ص عليها يف مبا�شرة
القوانني املعمول بها ،ال تتحمل �شركة معادن �أي
م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر قد تلحق ب�أي فرد �أو
جماعة �أو كيان ناجمة عن قراراتهم التي بنيت
على بياناتنا اال�ست�شرافية.
�إن كلمات مثل «تعتزم»« ،ت�سعى»« ،م�شاريع»،
«تتوقع»« ،تقدّر»« ،تخطط»« ،تعترب»« ،يفرت�ض»،
«قد»« ،ينبغي»�« ،سوف»« ،توا�صل» وغريها من
الكلمات امل�شابهة يف املعنى ت�شري �إىل طبيعة
التوقعات يف هذا التقرير.

وقد قمنا �أي�ض ًا ب�إدراج معلومات �إ�ضافية حول
املخاطر التي نواجهها يف ق�سمني �آخرين من
هذا التقرير ال�سنوي ،وهي «احلوكمة وااللتزام
واملخاطر» ،و «القوائم املالية املوحدة».
وميكن �أن ي�سبب عدد من العوامل وامل�ؤ�شرات
نتائج فعلية تختلف جوهري ًا عن تلك التي مت
ذكرها يف �أي من البيانات التوقعية.
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�شكر وعرفان
تقدر �إدارة �شركة معادن وفريق �إعداد التقرير
ال�سنوي م�ساهمة جميع املوظفني يف �إثراء حمتوى
هذا التقرير ال�سنوي ون�شره ،ويف ا�ستعرا�ض �أداء
معادن و�إجنازاتها لعام 2015م.
كما نرحب بالتعليقات واملالحظات على هذا
التقرير من جميع املعنيني .ف�إذا كنتم ترغبون
م�شاركتنا ب�آرائكم و�أفكاركم ،تف�ضلوا بالتوا�صل
معنا عرب الربيد الإلكرتوين لعالقات امل�ستثمرين
(� ،)invest@maaden.com.saأو التوا�صل مع
ال�شركة على.)media@maaden.com.sa( :

www.maaden.com.sa
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