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 خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
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ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
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الذهب

مجموعــة  ضمــن  خاصــة  بمكانــة  الذهــب  يتمتــع 
منتجــات معــادن. فهــو األكثــر شــهرة بيــن خطــوط 
إنتاجنــا، لمــا يتمتــع بــه مــن تاريــخ عريــق تعــود بداياتــه 

عبــر التاريــخ.

فقــد ُحفــر منجمنــا “مهــد الذهــب” قبــل مــا يقــرب 
مــن 3000 عــام. وكان الذهــب أول ســلعة تســتخرجها 

معــادن لتصبــح األســاس لنمونــا وتنوعنــا الحقــً. 
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األلمنيوم

ُيعــد األلمنيــوم أحــد أكثــر المعــادن اســتخدامً فــي 
العالــم، وهــو رمــز لتطــور شــركتنا. فكمــا يتــم تغييــر 
هــذا المعــدن وصياغتــه إلنتــاج العديــد مــن الســلع، 
فــإن تطويــره قــد ســاهم فــي نمــو وتشــكيل معــادن 

لتصبــح شــركة عالميــة المســتوى. 
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الفوسفات

عنصــر  مــن  طبيعيــً  توجــد  مــادة  هــي  الفوســفات 
الثالثــة  الغذائيــة  العناصــر  أحــد  وهــو  الفوســفور، 
الضروريــة لعمليــة التمثيــل الضوئــي ونمــو المحاصيــل. 
الفوســفات  صخــور  نســتخرج  معــادن  فــي  ونحــن 
ونعالجهــا لتصبــح منتجــات مــن أســمدة الفوســفات 

التــي ُتصــدر ألنحــاء العالــم. 
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المعادن
الصناعية

ــم  ــادن، أنع ــاز والمع ــط والغ ــروات النف ــى ث ــة إل باإلضاف
العربيــة  المملكــة  علــى  وتعالــى  ســبحانه  المولــى 
الســعودية بالمعــادن الصناعيــة، وهــي معــادن تختلف 
ــتخرج  ــة، وُتس ــار الكريم ــادن واألحج ــود، والمع ــن الوق ع

ــة.  ــا التجاري ــن قيمته ــتفادة م لإلس



معادن | التقرير السنوي | 2019 14



15معادن | التقرير السنوي  | 2019

طريق النمو 

العربيــة  المملكــة  فــي  التعديــن  قطــاَع  وطمــوح  ثقــة  بــكل  معــادن  تقــود 
الســعودية والعالــم. وإن موقعنــا فــي الطليعــة ال يعــود فقــط لجهودنــا الدائبــة، 
بــل يرتكــز عمليــً علــى إحساســنا بالريــادة التــي قررنــا توليهــا. ولذلــك لــم يكــن 
ــن  ــم والتعدي ــركات المناج ــرع ش ــن أس ــدة م ــادن اآلن واح ــح مع ــتغربً أن تصب مس

ــم.  ــي العال ــوًا ف نم

شــركة  أكبــر  أصبحنــا  بحيــث  الماضــي  العقــد  خــال  ســريعً  نمــوًا  حققنــا  لقــد 
تعديــن متعــددة الســلع فــي الشــرق األوســط، وأحــد رواد قطــاع التعديــن فــي 

الســوقية.  القيمــة  العالــم مــن حيــث 

إن النمــو والتنويــع الــذي حققنــاه بعــد طــرح أســهمنا لاكتتــاب العــام قــد أدى إلــى 
تحويــل معــادن مــن شــركة إلنتــاج الذهــب إلــى منتــج عالمــي للفوســفات، ومنتــج 

ضخــم لأللمنيــوم، باإلضافــة إلــى إنتــاج المعــادن الصناعيــة والنحــاس. 
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الرؤية:

بإسـتـــدامة  التعـديــــن   صناعــة  ريــادة 
عـالـــمي.  وحضــور 

الرسالة:

قيــادة تطويــر قطــاع التعديــن باعتبــاره 
ــة  ــي المملك ــة ف ــة للصناع ــزة الثالث الركي
ــم  ــال تعظي ــن خ ــعودية م ــة الس العربي
قيمــة المــوارد المعدنيــة، وتعزيــز حضــور 

ــً. ــعودي عالمي ــن الس ــاق التعدي عم
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النزاهة

أســمى  وتطبيــق  واألمانــة،  الصــدق، 
مــع  عاقاتنــا  فــي  األخاقيــة  المعاييــر 

المصلحــة.  أصحــاب  جميــع 

العمل الجماعي

كافــة  علــى  والتكاتــف  التعــاون 
ــركائنا  ــع ش ــادن” وم ــتويات “مع مس

النجــاح. تحقيــق  بهــدف 

العناية

االهتمــام المتواصــل واإلنصــاف الدائــم 
لموظفينــا وللبيئــة وللمجتمعــات التــي 

ــا.  ــل به نعم

الملكية

الشـــخصـيـــة  المســـؤولية  اسـتشـــعار 
وتمكيــن اآلخريــن لتحقيــق نتائــج عاليــة 
أهدافنــا  إلنجــاز  ســعينا  فــي  الجــودة 

. كة لمشــتر ا

قيمنا 
الجوهرية: 
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مجلس
اإلدارة

يتولــى مجلــس إدارة معــادن المســؤولية عــن اإلشــراف العــام علــى توجــه الشــركة وأعمالهــا. وهــو يتألــف مــن 9 أعضــاء ُتعينهــم 
الجمعيــة العموميــة العاديــة لفتــرة مدتهــا 3 ســنوات. 

معالي المهندس عبد اهلل بن إبراهيم السعدان 
رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع 

شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة، جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، المملكــة 
العربيــة الســعودية

شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية، جامعة لويزيانا، الواليات المتحدة األمريكية
شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، معهــد ماساشوســتس للتكنولوجيــا، الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.  

معالي األستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة بورتاند، الواليات المتحدة األمريكية
تأهيل مهني في مجال إدارة العمليات المصرفية، معهد سيتي بنك، اليونان

تأهيل مهني في اإلدارة المالية المؤسسية، معهد سيتي بنك، الواليات المتحدة األمريكية. 

معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
رئيس المجلس - محافظ صندوق االستثمارات العامة

شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية

معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين 

شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية
ماجستير إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية

دبلوم األعمال العالمية من جامعة أكسفورد. 



19معادن | التقرير السنوي  | 2019

د. كالوس كالينفيلد 
مستشار رئيس مجلس اإلدارة - مدير غير تنفيذي 

ماجستير إدارة األعمال من جامعة غوتنغين، ألمانيا 
شهادة الدكتوراه في اإلدارة االستراتيجية من جامعة ووزبيرغ، ألمانيا

د. ريتشارد أوبراين 
المدير المالي والرئيس التنفيذي لشركة نيومونت للتعدين 

شهادة البكالوريوس في االقتصاد، جامعة شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية
شهادة الدكتوراة المهنية في القانون من كلية لويس آند كارك للحقوق، الواليات المتحدة األمريكية. 

المهندس عبد اهلل بن محمد العيسى 
الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار

شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية 
شهادة الماجستير في اإلدارة الهندسية، جامعة ساثرن ميثوديست، الواليات المتحدة األمريكية. 

لبنى بنت سليمان العليان
الرئيس التنفيذي ونائبة رئيس شركة العليان المالية

شهادة البكالوريوس في العلوم، جامعة كورنيل، الواليات المتحدة األمريكية
ماجستير إدارة األعمال، جامعة إنديانا، الواليات المتحدة األمريكية

المهندس عزام بن ياسر شلبي

شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة والية أوكاهوما، الواليات المتحدة األمريكية
ماجستير إدارة األعمال، معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، الواليات المتحدة األمريكية. 
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دارين ديفيس
الرئيس التنفيذي )المكلف(

عبد العزيز بن عسكر الحربي
نائب الرئيس األعلى للخدمات المؤسسية 

واألمن

المهندس خالد مدني العلي 
نائب الرئيس األعلى لوحدة األعمال 
االستراتيجية للفوسفات والمعادن 

الصناعية 

خالد بن سليمان العوهلي
نائب الرئيس للشؤون االستراتيجية 

للشركات

رياض بن سعد النصار 
نائب الرئيس األعلى لوحدة األعمال 

االستراتيجية لأللمنيوم 

لجنــة الشــؤون 
اإلدارية
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دايفيد شومر
نائب الرئيس األعلى لوحدة األعمال 

االستراتيجية للذهب ومعادن األساس  

نبيل بن عبد العزيز الفريح
المستشار التنفيذي للرئيس التنفيذي

ونائب الرئيس األعلى لرأس المال البشري

عبد العزيز الناجم 
نائب الرئيس، إدارة المشاريع الهندسية 

وتحسين األعمال 

خالد بن سالم الرويس
مستشار الرئيس األعلى

عماد محمود السعداوي 
نائب الرئيس لاستكشاف 

عايد حمود المطيري 
نائب الرئيس الستراتيجية الشركة 

والتخطيط والتطوير 



معادن | التقرير السنوي | 2019 22

قائمة المحتويات

التقرير السنوي لشركة معادن | 2019
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مقدمة:  طريق النمو
مجلس اإلدارة 
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27

كان النمــو والتنويــع همــا عنــوان الســنوات العشــر الماضيــة فــي معــادن، ممــا أدى 
ــة  ــة العربي ــي للمملك ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــركة ف ــاهمة الش ــادة مس ــى زي إل
فــي  المضطــرد  االزديــاد  مــع  المســتوى،  عالميــة  أصــول  وتطويــر  الســعودية، 

ــا.  ــا ومبيعاته ــي إنتاجه ــركة، وف ــات الش ــة منتج محفظ

ــاح  ــة والفــرص المهنيــة وزيــادة ثابتــة فــي األرب توفيــر المزيــد مــن الوظائــف الُمجرب
ــرادات.  واإلي

الفوسفات

52 مليار ريال سعودي
ــاج  ــة إلنت ــادن الثالث ــأة مع ــاء منش لبن
الفوســفات ذات المســتوى العالمــي 

األلمنيوم 

1,798,340
طن إنتاج األلومينا 

السالمة

100%
إنقــاذ  أدوار  علــى  التدريــب  إكمــال 

الحيــاة

البيئة

90%
ــداد  ــى امت ــاس عل ــط األس ــر خ تطوي

ــادن ــركة مع ش

الذهب 

394,117
أونصة ذهب ُأنتجت عام 2019

 أرقام معادن لعام
2019 
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الطرح األولي ألسهم معادن بقيمة 9.25 مليار ريال سعودي مقابل نصف    	   
                       أسهم الشركة لاكتتاب العام في شهر يوليو 2008.

إعادة تخصيص منجم البعيثة لشركة معادن. 	   
شركة معادن للبنية التحتية توقع مذكرة تفاهم لتطوير المنشآت في   	   

                     مدينة رأس الزور الصناعية، التي أصبحت الحقً مدينة رأس الخير الصناعية.  
إنشاء شركة معادن للفوسفات	   

توقيع اتفاقية مشروع األلمنيوم المشترك مع شركة ألكوا العالمية 	   
                     لتطوير واحد  من أكبر المشاريع من نوعه في العالم، واألقل كلفة إلنتاج 

                     األلمنيوم، واأللومينا، ومنتجات األلومنيوم.
اتفاقية بين معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لبناء محطة 	   

                     مشتركة لتوليد 2400 ميغاواط من الكهرباء وإنتاج 1.025 مليون متر مكعب 
                     من المياه المحاة يوميً لدعم مشروع معادن لأللمنيوم والصناعات 

                     التحويلية في مدينة رأس الخير الصناعية.  

البدء بإنشاء المجمع التكاملي عالي الكفاءة إلنتاج األلمنيوم في مدينة 	   
                     رأس الخير الصناعية.

أول شحنة من أسمدة الفوسفات تنتجها شركة معادن للفوسفات. 	   
شركة معادن للفوسفات، التي تأسست عام 2008 كمشروع مشترك مع 	   

                     الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، تبدأ إنتاجها التجاري من 
                     األمونيا.  وشركة المعادن الصناعية تبدأ إنتاجها من المغنيزيا الكاوية 

                    المتكلسة من مصنعها في المدينة الصناعية في المدينة المنورة. 

شركة معادن للفوسفات تنتج 1,53 مليون طن من سماد الفوسفات ثنائي 	   
                     األمونيوم في العام األول من إنتاجها التجاري. 

مصهر األلمنيوم التابع لمعادن يبدا إنتاجه من المعادن المصهورة.   
الحكومة توجه بإنشاء مدينة وعد الشمال الصناعية التي تضم ثاني 	   

                     أكبر مجمعات شركة معادن لتعدين وصناعة الفوسفات في منشآتها.  

توقيع اتفاقية لتأسيس شركة معادن وعد الشمال للفوسفات كمشروع 	   
                     مشترك بين معادن، وشركتي موزاييك وسابك. 

بيع أول شحنة من منتجات معادن من األلمنيوم في السوق المحلية. 	   
مصنع الصودا الكاوية في شركة الصحراء وشركة معادن للبتروكيماويات 	   

                    )سامابكو( يبدأ اإلنتاج ويلبي متطلبات شركة معادن من الصودا الكاوية 
                     ألغراض عمليات إنتاج األلمنيوم.

مصنع شركة معادن للدرفلة يبدأ إنتاج صفائح العلب.  	   

ما حققناه
أهم المحطات الصناعية

هكـــذا اقـــترنت الشـراكــــات 
مـــع أصحـــاب المصـالـح ضـمن 
 2025 معــادن  اسـتراتيجـــية 

ــازات ــل اإلنج ــتحقيق أفضـ لـ

2009

2010

2011

2012

2013

2008
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بداء إنتاج األلومينا من مصفاة معادن لأللومينا. 	   
ترسية عقود بناء مشروعات مدينة وعد الشمال للفوسفات. 	   
معادن لأللمنيوم تواصل زيادة إنتاجها ، لتصل 665 ألف طن من 	   

                      األلمنيوم. 

اإلنتاج السنوي من الذهب يصل إلى 400 ألف أوقية، بعد أن كان 45                        	   
                      ألف أوقية عام 2007. 

بداء إنتاج مصنع رقائق األلمنيوم للسيارات في شركة معادن للدرفلة. 	   

االفتتاح الرسمي لمدينة رأس الخير الصناعية من قبل خادم الحرمين 	   
                      الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 

بــدء اإلنتاج في منجم الدويحي، أكبر مناجم الذهب التابعــة لمعادن 	   
                      والذي تقدر احتياطاته بـ 1.9 مليون أوقية من الذهب. 

معادن تعتمد استراتيجية 2025-2016 لتحقيق المزيد من النمو 	   
                      والتوسع، وتعزيز الكفاءة والتميز، والتكيف مع التغيرات في األسواق 

                      العالمية  ومعالجة التحديات الجديدة. 
االستراتيجية تضع أهدافً جديدة إلنتاج أسمدة الفوسفات والذهب. 	   
معادن تعلن عن خطط لبناء مشروع ضخم ثالث للفوسفات في 	   

                      المملكة هو )فوسفات 3(.       

مصانع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات تبدأ عملياتها التشغيلية.	   
تصدير أول شحنة من أسمدة الفوسفات من مصانع شركة معادن 	   

                      وعد الشمال  للفوسفات. 
المضي قدمً في دراسات الجدوى لمشروع فوسفات 3. 	   
دراسات الجدوى لمنجمي منصورة - مسرة والرجوم تقدم العمل      	   

في الذهب  
وحدة الفرن المحوري تبدأ إنتاج المغنيزيا الخامدة، وتوسيع محفظة 	   

                      المعادن الصناعية لدى معادن. 
بدء اإلنتاج التجاري لألمونيا في شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات. 	   

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مدينة 	   
                      وعد الشمال للصناعات التعدينية.

مشروع )فوسفات 3( يمضي قدمً مع ترسية أول عقد لبناء مصنع 	   
                      أمونيا بطاقة قدرها 1.1 مليون طن سنويً.

إضافة الحراريات غير المشكلة إلى محفظة المعادن الصناعية لدى 	   
                      معادن.

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات تعلن بدء إنتاجها التجاري.	   
شركة معادن للدرفلة تعلن بدء إنتاجها التجاري في مصنع سحب 	   

                      الرقائق.

معادن تقوم بأول عملية استحواذ عالمية تشتري بموجبها شركة 	   
                      توزيع األسمدة اإلفريقية المسماة “مجموعة ميريديان لألسمدة”.

معادن تعلن عن أكبر ميزانية لاستكشاف في تاريخ صناعة التعدين 	   
                      في المملكة العربية السعودية.

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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معادن من المملكة العربية 
السعودية إلى العالم

تســتمر عملياتنــا بالتوســع لتبــغ أســواقً جديــدًة نســعى إلــى تغطيتهــا. فقــد قمنــا بتشــغيل ثمانيــة مناجــم جديــدة، وبنــاء 
ــة  ــة العربي ــمال المملك ــط وش ــي وس ــا ف ــاق أعمالن ــع نط ــا وّس ــي؛ مم ــد الماض ــال العق ــع خ ــة والتصني ــً للمعالج 17 مصنع
الســعودية. كمــا نمــت شــبكتنا التســويقية ومبيعاتنــا العالميــة؛ بمــا مكننــا مــن أن نصبــح مــوردًا عالميــً لمنتجــات الفوســفات، 

والمعــادن الصناعيــة، واأللمنيــوم، والذهــب، ومركــزات النحــاس.

المناجم العاملة
مصانع المعالجة

واإلنتاج وجهات التصدير

2009 2009 2009

4 3 212 20 30
2019 2019 2019
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األسواق العالمية
الذهب

األلمنيوم
الفوسفات

األمونيا
المعادن الصناعية

مفتاح الخريطة

مفتاح الخريطة
مجمعات صناعية

مشاريع استكشاف متقدمة
مناجم

مدن
سكة حديد

ميناء

عمليات معادن

وعد الشمال
أم وعال

الجاميد
الخبراء

تبوك

حايل

الزبيرة

البعيثة

راس الخير

الخبر
الدمام

الغزالة بريدة

الصخيبرات

ُبلغة

ينبع
المدينة المنورة

جبل صايد
الرياض

مهد الذهب مسرة
منصورة

األمار

السوق

الرجومالدويحي

الطائف

مكة

جدة
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 تمكين كوادرنا
البشرية

فــي أي مؤسســة كانــت، ال شــيء يضاهــي الكــوادر البشــرية أهميــًة. لذلــك، نحــن، فــي معــادن، نهــدف إلــى تمكيــن كوادرنــا 
البشــرية. 

مّثل بناء قدرات الموارد البشرية إحدى أكبر التحديات التي واجهتنا، خصوصً في سنواتنا األولى. 
لذلــك، أبرمنــا اتفاقيــات شــراكة مــع مؤسســات أخــرى لتطويــر قــوى تعديــن ســعودية جديــدة تعمــل فــي شــركة معــادن 
اآلن وفــي المســتقبل، كمــا فــي مجــال التعديــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية أيضــً. وينصــب تركيزنــً حاليــً علــى تمكيــن 

موظفينــا مــن خــال تأميــن بيئــة عمــل آمنــة لهــم وتزويدهــم بفــرص القيــادة والتطويــر المهنــي.
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3,739
عمال المناجم

524
مراقبو المناجم

407
مهندسو المواقع

275
اإلدارة الفرعية

179
إدارة الشركة

698
طاقم اإلدارة
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رأس الخير.. مركز رئيس 
للفوسفات والبوكسايت

ــر الصناعيــة فــي المنطقــة  ــد للتعديــن والصناعــات المعدنيــة، هــو مدينــة رأس الخي ــاء مركــز رئيــس جدي شــهد العقــد الماضــي بن
الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية، التــي افتتحهــا خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك ســلمان عبــد العزيــز فــي عــام 2016، 

والتــي تعمــل تحــت إشــراف الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع.

ــة  ــة العام ــأتها الهيئ ــة أنش ــة حديث ــة تحتي ــق بني ــع مراف ــاص، م ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــاون بي ــً للتع ــااًل رائع ــة مث ــر المدين وتعتب
ــل  ــا جع ــار(؛ مم ــة )س ــوط الحديدي ــعودية للخط ــركة الس ــة والش ــاه المالح ــة المي ــة لتحلي ــة العام ــعودية والمؤسس ــئ الس للموان

ــً. ــرًا ممكن ــة أم ــات التحويلي ــادن و الصناع ــركة مع ــاق لش ــعة النط ــات واس ــاء صناع إنش

تســتضيف مدينــة رأس الخيــر الصناعيــة مجمعاتنــا المتكاملــة لأللمنيــوم والفوســفات، ويتــم دعــم مركــز التعديــن مــن خــال بنيــة 
تحتيــة جيــدة التصميــم، بمــا فــي ذلــك خــط ســكة حديديــة بطــول 1400 كيلومتــر، يربــط بيــن المناجــم الرئيســية فــي المملكــة، 
ومينــاء رئيــس يســهل عمليــات التصديــر، وإحــدى أكبــر محطــات تحليــة الميــاه وتوليــد الطاقــة فــي العالــم، وقريــة ســكنية حديثــة 

للموظفيــن. 
وبفضــل اســتثماراتها األوليــة التــي تتجــاوز 131 مليــار ريــال، تواصــل مدينــة رأس الخيــر الصناعيــة لعــب دور محــوري فــي نمــو صناعــة 

التعديــن الســعودية والتنويــع الصناعــي، مــن خــال توفيــر فــرص اســتثمارية كبيــرة فــي الصناعــات التحويليــة.
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وظائف مباشرة للمواطنين 
السعوديين

12,000

االستثمار في مجمع األلمنيوم

40.5

االستثمار في القرية والبنى التحتية

1.9

االستثمار في مجمع الفوسفات

52

االستثمار في السكة الحديدية

25

االستثمار في المؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة )المياه 

والطاقة(

27.4

مليار ريال

مليار ريال

مليار ريال

مليار ريال

مليار ريال
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ــادن  ــة للمع ــة الصناعي ــل المدين ــا تمث كم
مثــااًل ســاطعً آخر علــى تعاوننا وشــراكتنا 
ومجموعــة  الســعوديين  شــركائنا  مــع 
العامــة  المؤسســات  مــن  متنوعــة 
والخاصــة فــي المملكــة وحــول العالــم. 
معــادن  شــركة  مجمــع  مقــر  وهــي 
ومنجــم  للفوســفات،  الشــمال  وعــد 
ــتخاصه،  ــفات واس ــام الفوس ــراء لخ الخب
ومعمــل حامــض الفوســفوريك ومعمــل 
توليــد   ومحطــات  الكبريتيــك،  حمــض 
الطاقــة ومصانــع الصناعــات التحويليــة 

الموجــودة فــي أم وعــال. 

ترتبــط المدينــة بســكة حديديــة لنقــل 
والكبريــت  الفوســفوريك  حامــض 
الخيــر  رأس  مينــاء  إلــى  المنصهــر 
ــركة  ــع ش ــد مصان ــث توج ــة، حي الصناعي
معــادن وعــد الشــمال إلنتــاج األســمدة 
المملكــة  مصانــع  وإلــى  الفوســفاتية 

الســعودية. العربيــة 

االستثمار 31 مليار ريال

483
الوحدات السكنية

الطرق39 كيلومتر

عدد األشخاص الذين عملوا  
في المشروع

26,000

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي  

15مليار

7000
 الوظائف المباشرة

للمواطنين السعوديين

وعد الشمال..
طموح وطني كبير

الشــمال  وعــد  معــادن  شــركة  تعتبــر 
الفوســفات  لصناعــة  الجديــد  المركــز 
ــى  ــة عل ــة صناعي ــي مدين ــعودية، وه الس
منطقــة  فــي  تقــع  عالمــي  مســتوى 
الحــدود الشــمالية مــن المملكــة العربيــة 
ــد  ــاز جدي ــا إنج ــار، إنه ــعودية. باختص الس
ــة  ــة العربي ــن للمملك ــة التعدي ــي صناع ف

الســعودية.
وجــاء تدشــين خــادم الحرمين الشــريفين 
ــي 22  ــمال” ف ــد الش ــلمان لـِ”وع ــك س المل
عالمــي  تكريــم  بمثابــة   2018 نوفمبــر 
الحــادي  عامهــا  فــي  معــادن  لنجــاح 

عاشــر منــذ طرحهــا لاكتتــاب العــام. 
عمليــة  قــادت  قــد  معــادن  وكانــت 
ــات  ــمال للصناع ــد الش ــة وع ــر مدين تطوي
علــى  الحصــول  بهــدف  التعدينيــة 
ــي  ــفات ف ــات الفوس ــن احتياط ــد م المزي

. لمملكــة ا
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ــعودية. ــة الس العربي
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ــنة  ــام س ــاب الع ــركة لاكتت ــهم الش ــي ألس ــرح األول ــذ الط من
عــام. وقــد حــان  بعــد  معــادن عامــً  ازدادت قــوة   ،2008

الوقــت اآلن للنظــر إلــى مــا هــو أبعــد، وقيــادة شــركة التعديــن 
ــتقبل. ــو المس ــعودية نح ــة الس ــة العربي ــي المملك ــدة ف الرائ

تلعــب معــادن دورًا رئيســيً فــي مســتقبل المملكــة العربيــة 
ــلع  ــددة الس ــن متع ــركة تعدي ــم ش ــن أضخ ــعودية. فنح الس
فــي الشــرق األوســط، وإحــدى أكبــر شــركات التعديــن فــي 
مجــال  فــي  الرائــدة  الوطنيــة  الشــركة  وباعتبارنــا  العالــم. 
ــث  ــن الثال ــييد الرك ــر بتش ــا نفخ ــة، فإنن ــي المملك ــن ف التعدي
 2030 رؤيــة  لتحقيــق  والســعي  الســعودية  الصناعــة  فــي 
الرئيســيين  التطويــر  قطاعــي  فــي  زمائنــا  مــع  باالشــتراك 

اآلخريــن فــي مجالــي النفــط والبتروكيماويــات.

لقــد مضــى أحــد عشــر عامــً علــى إدراج  معــادن فــي ســوق 
األســهم الســعودية، وقــد كان عــام 2019 فــي العديــد مــن 
األوجــه عــاَم الوصــول إلــى آفــاق جديــدة. فقــد ارتدنــا أحــد 
أســواق الســلع الصعبــة ومضينــا دون كلــل باتجــاه تحقيــق 
ــور  ــتدامة ذات حض ــدة مس ــن رائ ــركة تعدي ــح ش ــا لنصب هدفن

ــز.  ــي ممي عالم

لقــد بدأنــا بالعمــل علــى أكبــر مشــروع تطويــر نخوضــه حتــى 
اآلن فــي مجــال الذهــب، وهــو مشــروع منصــورة ومســرة. 
وباســتثمارات تقتــرب مــن 880 مليــون دوالر أمريكــي، نتوقــع 
ــنويً  ــب س ــن الذه ــة م ــف أوقي ــن 250 أل ــرب م ــا يق ــج م أن ُننت

ــم.  ــاة المنج ــال دورة حي خ

 عيوننا مركزة على
 آفاق التقدم

كمــا بدأنــا فــي توســيع حافظــة اســتثماراتنا العالميــة بالشــراء 
ميريديــان  مجموعــة  مــن   85% لنســبة  الفــوري  النقــدي 
ــي  ــة ف ــوة مهم ــتحواذ خط ــذا االس ــكل ه ــد ش ــمدة. وق لألس
اســتراتيجيتنا لبنــاء قنــوات توزيــع دوليــة لشــركاتنا المنتجــة 

ــم.  ــي العال ــركات ف ــر الش ــن أكب ــي م ــمدة، وه لألس

 )3 )الفوســفات  العمــل قدمــً فــي مشــروع  كمــا يمضــي 
ــذي  ــي، وال ــارات دوالر أمريك ــة 6 ملي ــمال بكلف ــد الش ــي وع ف
ــن  ــا م ــل إنتاجن ــام 2025 أن يجع ــي ع ــا ينته ــأنه عندم ــن ش م
الفوســفات الثانــي عالميــً، ممــا يعــزز دورنــا المحــوري فــي 
مســاهمة المملكــة العربيــة الســعودية فــي األمــن الغذائــي 

العالمــي. 

بســبب  العــام  طــوال  مســتقرًا  الســلع  ســوق  يكــن  لــم 
الموقــف الجيوسياســي العالمــي المعقــد وضعــف أســعار 
الســلع. ورغــم مــا ســببه ذلــك مــن وقــوع خســائر فــي صافــي 
العائــدات، فإننــا بقينــا ثابتيــن محافظيــن علــى موقعنــا الجيــد 
بحيــث نمضــي قدمــً فــي تنفيــذ خططنــا. واألمــر الواضــح 
2019 هــو أن  إلــى عــام  الــذي يظهــر عندمــا ننظــر خلفنــا 
مســتوى النضــج الــذي بلغتــه شــركة معــادن قــد فــاق كثيــرًا 
العمــر الحقيقــي للشــركة. وإننــا لنفخــر باســتمرارنا فــي اإليفــاء 
بتلــك الوعــود التــي قطعناهــا لمســتثمرينا عنــد طــرح االكتتــاب 
ــاك  ــم أن هن ــد لك ــي أؤك ــركة، وإنن ــهم الش ــى أس ــي عل األول

المزيــد بانتظاركــم. 

ما الذي تعنيه استدامة شركتنا
ــغيلي  ــز التش ــتراتيجيً بالتمي ــً اس ــادن التزام ــت مع ــد التزم لق
والتجــاري والرأســمالي. وهــذا يعنــي أننــا نــدرس كل قــرار يخص 
ــة  ــار الرعاي ــر االعتب ــذ بنظ ــة تأخ ــة ومطول ــة وافي ــا دراس أعمالن

ــا.  ــا وكوكبن ــبة لموظفين ــجام بالنس ــات واالنس والثب

إن تشــكيلنا للجنــٍة جديــدٍة تابعــة لمجلــس اإلدارة عــام 2018 
لإلشــراف علــى الســامة واالســتدامة فــي جميــع عملياتنــا 
ــامة  ــة الس ــي ثقاف ــول ف ــج التح ــاره. فبرنام ــي ثم ــح يعط أصب
المســمى أصبــح مطبقــً بشــكل كامــل فــي الشــركة كلهــا. 
وهــذا البرنامــج مصمــم لترســيخ ثقافــة إيجابيــة للســامة 
خــال  مــن  واإلصابــات  الحــوادث  مــن  خاليــة  عمــل  وبيئــة 
االنتقــال مــن المنهجيــة القائمــة علــى ردود الفعــل واألداء 
إلــى منهجيــة إيجابيــٍة للســامة، قائمــة علــى تحليــل وتجنــب 

المخاطــر.

خــال عــام 2019، طورنــا كذلــك “إطــار االســتدامة” اســتنادًا 
حاجــات  تلبــي  بطريقــة  للعمــل  بحاجــة  بأننــا  إدراكنــا  إلــى 
الحاضــر دون اإلضــرار بقــدرة أجيــال المســتقبل علــى تلبيــة 
ــون  ــب أن تك ــتثماراتنا يج ــي أن اس ــذا يعن ــً. وه ــم أيض حاجاته
ــً، ومناســبة مــن الناحيــة التقنيــة، وصحيحــة مــن  مربحــة مالي
الناحيــة البيئيــة ومســؤولة اجتماعيــً. ونحــن نطبــق مبــادئ 
هــذا اإلطــار ونتطلــع ُقدمــً إلــى اســتمرار التعــاون مــع الخبــراء 

الدولييــن والمحلييــن. 

معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان،
رئيس مجلس اإلدارة
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ــي  ــل ف ــا تتمث ــا أعمالن ــور به ــي نط ــرى الت ــرق األخ ــدى الط وإح
وتوفيــر  الكفــاءة  زيــادة  بهــدف  الرقمــي”  التحــول  “برنامــج 
ــة  ــر المرتبط ــه المخاط ــل في ــذي نقل ــت ال ــي الوق ــف ف التكالي
بمواقــع المناجــم النشــيطة عــن طريــق اســتخدام الطائــرات 

المســيرة دون طيــار واألنظمــة التــي تعمــل عــن بعــد. 

مكونــان  همــا  المعدنيــة  المــوارد  واســتخدام  التعديــن  إن 
رئيســيان مــن “برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنــي والخدمــات 
اللوجســتية”، وهــو مــن أكبــر برامــج تحقيــق الرؤيــة المصممــة 
 – معــادن  وتلعــب   .2030 رؤيــة  أهــداف  إلــى  للوصــول 
باعتبارهــا الشــركة الوطنيــة الرائــدة فــي مجــال التعديــن – 
دورًا بــارزًا فــي تطويــر كامــل اإلمكانــات التــي يزخــر بهــا قطــاع 

الوطنــي.  التعديــن 

إننــا ملتزمــون بدعــم نمــو الكــوادر العاملــة المواطنــة فــي 
التعليــم  فــرص  وتقديــم  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
فــي  النائيــة  المناطــق  أبعــد  مــن  بعــٍض  فــي  والتوظيــف 
المملكــة. وإن مناجمنــا لــم تكتــِف بدعــم وتعزيــز االقتصــادات 
ــا  ــعودة قوتن ــادة س ــى زي ــل أدت إل ــق، ب ــك المناط ــة لتل المحلي
العاملــة وأدت إلــى تحســينات مهمــة فــي مــدى توفــر الفــرص 

التعليميــة ألبنــاء المناطــق النائيــة.   

الحوكمة
يشــتمل مجلــس إدارة معــادن علــى مجموعــة متنوعــة مــن 
المتعــددة والمتنوعــة.  الخلفيــات  الخبــرات والكفــاءات ذات 
وإن الجمــع بيــن المهــارات والخبــرات، ســواء مــن داخــل قطــاع 
بأننــا  يعنــي  األخــرى،  العالميــة  القطاعــات  مــن  أو  التعديــن 
نتقــدم بنــاء علــى توجيــه فريــق مــن الخبــراء الذيــن يضعوننــا 
باســتمرار أمــام تحــدي التفــوق، ويجعلوننــا نعمــل بشــكل 
أذكــى، وهــو أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة لتطورنــا المســتقبلي.

ويمــارس مجلــس اإلدارة دورًا نشــيطً فــي توجيــه اســتراتيجية 
لضمــان  اإلدارة  مــع  كثــب  عــن  ويعمــل   ،2025 الشــركة 
ــي  ــادن ف ــتمر مع ــتراتيجية. وتس ــك االس ــح لتل ــق الناج التطبي
ــا لتحســين الشــفافية عبــر  احتــال موقعهــا الرائــد فــي عملن
ــات  ــر األخاقي ــع معايي ــتهدف رف ــدة تس ــراءات جدي ــاق إج إط

ــركة.     ــي الش ــال ف واالمتث
ــى  ــت مض ــن أي وق ــى م ــة أعل ــوم مكان ــة الي ــل الحوكم وتحت
فــي منــاخ األعمــال العالمــي الحالــي. وبالنظــر إلــى التنــوع 
توســعنا  وخطــط  معــادن،  أعمــال  حافظــة  فــي  الكبيــر 
ــا  ــن، فإنن ــا الدوليي ــن عمائن ــة م ــدة المتنامي ــة، والقاع الطموح
ــز الحوكمــة المؤسســية  ــا المســتمرة لتعزي نعتقــد أن جهودن
مــن شــأنها أن تعــود بفائــدة كبيــرة فــي خدمــة مســتقبل 

معــادن.    

ما يحمله المستقبل 
ــا فــي الســنوات العشــر األخيــرة تدشــين 8 مناجــم  لقــد تولين
جديــدة، وإنشــاء 17 مصنعــً للمعالجــة والتصنيــع، بمــا فــي 
الخيــر  رأس  مدينــة  فــي  الكاملــة  الصناعيــة  المدينــة  ذلــك 
ــم  ــا بالرغ ــة ألعمالن ــر القيم ــي توفي ــتمر ف ــي تس ــة، الت الصناعي
مــن هــذا العــام المتقلــب بالنســبة لصناعــة األلمنيــوم. ونحــن 
لــم ننتــه مــن نمونــا بعــد. فالمشــاريع التــي نعمــل عليهــا فــي 
فــي  ستســتمر  والفوســفات  بالذهــب  المختصــة  شــركاتنا 
تعزيــز موقعنــا فــي هــذا القطــاع، ونســتمر فــي االستكشــاف 
المســؤول للفــرص لتحقيــق النمــو، ســواء منــه النمــو الداخلــي 
ألعمالنــا أم النمــو الناتــج عــن مشــاريع وعمليــات اســتحواذ 

ــدة. جدي

تغطــي  لاستكشــاف  تراخيــص  حاليــً  معــادن  تمتلــك 
24,400 كيلومتــر مربــع مــن األرض علــى امتــداد المملكــة 

ــدرع  ــة ال ــداد منطق ــى امت ــً عل ــعودية، وخصوص ــة الس العربي
والخامــات  بالذهــب  غنيــة  فالمنطقــة  األوســط.  العربــي 
ــة لتلبيــة حاجــات القطــاع  المعدنيــة، وهــي الخامــات الضروري

الصناعــي ســريع التوســع فــي المملكــة. 

وتســتمر اإلدارة التنفيذيــة وكافــة فريــق معــادن فــي العمــل 
معــادن  اســتراتيجية  وضعتهــا  التــي  األهــداف  لتحقيــق 
2025 ورؤيــة 2030. كمــا يجــري  بشــكل منتظــم تحديــُث 

أنظمــة اإلدارة، والسياســات، والممارســات ونشــر واســتخدام 
تكنولوجيــات جديــدة ناشــئة لتعزيــز الكفــاءة علــى امتــداد 

شــركات المجموعــة. 

– ألؤكــد لمســتثمرينا  وإننــي - بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة 
أننــا ســنبقى فــي مركــز مســتقر ماليــً، جاهزيــن ومســتعدين 
لمواجهــة تحديــات أكبــر. إننــا جاهــزون للنجــاح فــي الســنوات 
القادمــة، ونحــن نشــكر مســاهمينا علــى ثقتهــم المســتمرة 

ــا.  ــركة وموظفيه ــادة الش ــم بقي وإيمانه
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ــن  ــد م ــى، نج ــذي انقض ــام ال ــات الع ــتعرض مجري ــا نس عندم
الواضــح أن عــام 2019 كان عــام قــرارات اســتراتيجية حاســمة.  
فقــد شــهد العقــد المنصــرم اســتكمالنا لمرحلــة االنتقــال 
شــركة  إلــى  الذهــب،  عــن  للتنقيــب  صغيــرة  شــركة  مــن 
ــن  ــف ع ــم نتوق ــن ل ــلع، ونح ــددة الس ــة متع ــادن ضخم مع

ــد.  ــا بع ــريع خطان تس
فــي  جديــدة  توســع  رحــات  فــي  معــادن  شــرعت  لقــد 
مختلــف الســلع التــي تنتجهــا، وذلــك لتأميــن مســتقبل أعمالنا 
وتمكيننــا مــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة فــي اســتراتيجيتنا 

 .2025

رئيســيان  مشــروعان  هنــاك  المختلفــة،  المشــاريع  ومــن 
يتقدمــان بســرعة كبــرى، وهمــا مشــروع منجــم منصــورة 
ومســرة للذهــب، وهــو فــي مرحلــة البنــاء حاليــً، ومشــروع 
توســيع عملياتنــا فــي وعــد الشــمال مــن خــال مجمــع ثالــث 
ضخــم للفوســفات هــو )فوســفات 3(. لقــد أعدنــا هيكلــة 
شــركة درفلــة األلمنيــوم، وحققنــا إنجــازًا مهمــً ألعمالنــا فــي 
مجــال أســمدة الفوســفات مــن خــال إكمــال أول صفقــة 
اســتحواذ دوليــة لتعزيــز وتقويــة قنــوات توزيعنــا العالميــة 

 عرض الصورة
 األشمل

للمستقبل

دارين ديفيس
الرئيس التنفيذي )المكلف(

ــة  ــى أولوي ــي تبق ــارة الت ــا، الق ــي أفريقي ــا ف ــم حضورن وتعظي
الفوســفات.  لصناعــة  اســتراتيجية 

  
ــمال  ــد الش ــن، وع ــن الصناعيتي ــن المدينتي ــت كٌل م ــد أكمل وق
ورأس الخيــر، عامــً مــن التشــغيل الناجــح بأقصــى طاقتيهمــا. 
وهــذا يعنــي أننــا أصبحنــا اآلن قادريــن علــى االعتمــاد الكامــل 
التــي  االســتراتيجية  لاســتثمارات  الكامنــة  القــدرات  علــى 
فــي  التعديــن  قطــاع  فــي   - شــركائنا  مــع   - وضعناهــا 

المملكــة لتحقيــق القيمــة واألربــاح لمســاهمينا.

طمــوح  يعكــس  العــام  لهــذا  الســنوي  تقريرنــا  شــعار  إن 
المســتقبل. عليــه  ســيكون  لمــا  نظرتنــا  وعلــى  شــركتنا 

 
ــن  ــً م ــارة وحماس ــل إث ــون أق ــأاّل يك ــُد ب ــادم َيِع ــد الق إن العق

العقــد المنصــرم.   

استثمارات استراتيجية
إن طبيعــة عملنــا معقــدة، ونتيجــة لذلــك حرصنــا علــى التركيــز 
ــات  ــتبقى صناع ــي س ــات الت ــي الصناع ــا ف ــر أعمالن ــى تطوي عل
لاكتتــاب  معــادن  أســهم  طــرح  ومنــذ  عالميــً.  منافســة 
شــركائنا  مــن  بدعــم  ُمكثــف،  بشــكل  اســتثمرنا  األولــي، 
الموقريــن، لبنــاء صناعــة تعديــن محليــة بــدءًا مــن القاعــدة 
وصعــودًا إلــى األعلــى، فــي ظــل ظــروف كانــت صعبــة أحيانــً، 

ــابقة.    ــة س ــة تحتي ــا بني ــن فيه ــم تك ــة ل ــق نائي ــي مناط وف

إن اثنيــن مــن أكبــر مشــاريعنا قاطبــة، وهمــا مدينتــا وعــد 
وكان  الصفــر،  مــن  بدأتــا  الصناعيتــان،  الخيــر  ورأس  الشــمال 
ــة،  ــى التحتي ــاء البن ــرة لبن ــة كبي ــتثمارات أولي ــا اس ــً لهم مطلوب
وتضمنتــا التزامــات بعيــدة المــدة، ولكنهمــا تثبتــان اليــوم أننــا 
قــادرون علــى تشــغيل مواقــع صناعيــة عالميــة المســتوى 

بحلــول متقدمــة مــن أفضــل مــا توصلــت إليــه الصناعــة. 

ــن  ــن القاعدتي ــن هاتي ــع بي ــي تجم ــات الت ــاهمت الص ــد س وق
الصناعيتيــن فــي جعلهمــا أكثــر إثــارة لإلعجــاب. فقــد مكنتنــا 
 1400 مــن  أكثــر  طولهــا  يبلــغ  حديثــة  حديديــة  خطــوط 
مناجمنــا  مــن  بكفــاءة  الخــام  المــواد  نقــل  مــن  كيلومتــر 
ألغــراض المعالجــة والتصديــر. وبذلــك فــإن إنشــاءنا بنيــة تحتيــة 
ــل  ــا، ب ــريع نمون ــن تس ــط م ــا فق ــم ُيمكّن ــتدامة ل ــة ومس متين
أعــدَّ الســوق كذلــك لمزيــد مــن المنافســة وخلــق ظروفــً 

مواتيــة للحصــول علــى منافــع اقتصاديــة أوســع. 

إن أحــد المجــاالت ذات األهميــة المتزايــدة بالنســبة لطريقــة 
ــتدامة. ــاص باالس ــام الخ ــا الع ــي أدائن ــل ف ــا يتمث ــا ألعمالن ادائن

إن الطاقــة والميــاه يعتبــران عنصريــن بالغــي األهميــة فــي 
ــن  ــي، ولك ــعير التنافس ــن للتس ــا خاضعي ــا، وهم ــا ألعمالن أدائن
مــن مســؤوليتنا أن نكــون بمنتهــى الكفــاءة والمســؤولية فــي 

ــن.   ــن الثميني ــن المصدري ــتهاكنا لهذي ــا واس تعاملن
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ــا،  ــاءة عملياتن ــادة كف ــرق لزي ــن ط ــل ع ــث متواص ــي بح ــا ف إنن
وتقليــل اعتمادهــا علــى اســتهاك المصــادر الطبيعيــة، وذلــك 
وفــق البنــد األول فــي اســتراتيجيتنا، وهــو بنــد التميــز التشــغيلي 
لصناعــة  وطنــي  كرائــد  ألن نجاحنــا  والتجــاري،  والرأســمالي 
ــام  ــار الع ــاب االزده ــى حس ــا كان عل ــل إذا م ــن ال يكتم التعدي

ــعودية.     ــة الس ــة العربي ــدى للمملك ــد الم وبعي

سياق األعمال 
قطاعــات  لبعــض  بالنســبة  صعبــً  عامــً   2019 عــام  كان 
األعمــال الحيويــة لدينــا – وخصوصــً البوكســايت واأللومينــا 
– وذلــك بســبب بيئــة األســعار الضعيفــة الناتجــة عــن عــدم 
ــع  ــي جمي ــة ف ــددنا األحزم ــد ش ــي. وق ــتقرار الجيوسياس االس
ــا إلــى التركيــز علــى االســتفادة القصــوى مــن  عملياتنــا وعمدن
أصولنــا عــن طريــق تحســين كفاءتنــا وتخفيــض التكاليــف 

حيثمــا كان ذلــك معقــواًل. 
متعــددة  األعمــال،  واســعة  شــركة  تشــغيل  نتولــى  وألننــا 
الســلع، فقــد بقينــا مســتقرين نقديــً وقادريــن علــى المضــي 
ــا  ــي وجدن ــاالت الت ــي المج ــروعات ف ــي مش ــتثمار ف ــي االس ف

أنهــا واعــدة، كالذهــب والنحــاس والفوســفات.  

الفوسفات
 تبقــى التوقعــات طويلــة األجــل بالنســبة للفوســفات إيجابيــة. 
ــا  ــبكة توريدن ــفات 3( وش ــروع )فوس ــر مش ــتمرار تطوي وإن اس
أننــا فــي موقــع جيــد يســمح لنــا  زة تعنــي  الدوليــة الُمعــزَّ
بتحقيــق هدفنــا فــي أن نصبــح أحــد رواد الســوق فــي هــذا 
القطــاع. ونحــن نســتهدف الوصــول بحلــول 2025 إلــى قــدرة 
إنتاجــة قدرهــا 9 ماييــن طــن مــن أســمدة الفوســفات ســنويً، 
ممــا يجعلنــا ثانــي أكبــر منتــج فــي العالــم، ومســاهمً مهمــً 

ــي.  ــي العالم ــن الغذائ ــي األم ف

األلمنيوم
ــي  ــاج ف ــادة اإلنت ــتطعنا زي ــً، اس ــة تمام ــعار صعب ــة أس ــم بيئ رغ
ــى  ــا عل ــا، وحافظن ــة لدين ــوم الثاث ــاج األلمني ــق إنت ــع مراف جمي
العالميــة  عمائنــا  لشــبكة  الجــودة  عاليــة  منتجــات  إنتــاج 
ــة،  ــى قوي ــاع تبق ــذا القط ــية له ــس الرئيس ــة. إن األس المتنامي
وألننــا نســيطر علــى كامــل سلســلة التوريــد مــن المنجــم 
وحتــى الســوق، فإننــا فــي موقــع فريــد يتيــح لنــا التكيــف مــع 

الظــروف المتغيــرة للســوق والطلــب.   

الذهب
 اســتمرت األســعار فــي الزيــادة طــوال العــام، ممــا جعلنــا 
فــي موقــع جيــد يتيــح لنــا اســتخدام الفوائــد قصيــرة المــدى 
لتحقيــق نمــو جديــد. وتعمــل مناجــم الذهــب النشــيطة لدينــا 
بكامــل مســتويات طاقتهــا، ومــع وجــود مشــروع الذهــب 
ــر،  ــد التطوي ــرة قي ــورة ومس ــم منص ــل بمنج ــم المتمث الضخ
فإننــا فــي موقــع جيــد يتيــح لنــا اســتثمار الثــروة المعدنيــة 
هدفنــا  لتحقيــق  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  الهائلــة 
أوقيــة  إلــى مليــون  الذهــب  إنتــاج  زيــادة  االســتراتيجي فــي 

ســنويً.    

النحاس
بالنســبة  اســتراتيجي  معــدن  النحــاس  بــأن  نؤمــن  زلنــا  مــا 
ــي  ــه ف ــذي يلعب ــي ال ــدور الرئيس ــبب ال ــك بس ــتقبل، وذل للمس

والمحليــة.  العالميــة  االقتصــادات  إلــى  الكهربــاء  إدخــال 
إن اســتثماراتنا القائمــة فــي مجــال االستكشــاف تســتهدف 
ــرة  ــودًا كبي ــا جه ــا خصصن ــا أنن ــي، كم ــكل رئيس ــاس بش النح
للعثــور علــى طــرق لزيــادة مــردود المكامــن القائمــة، فــي 
وقــت عانــى فيــه الســوق طــوال العــام مــن ضعــف الثقــة 

ووجــود مخــاوف حــول النمــو االقتصــادي العالمــي. 

الموظفون على رأس األولويات
لقــد نجحنــا فــي التغلــب علــى التحديــات المرتبطــة بتأســيس 
أعمالنــا فــي مناطــق نائيــة، وذلــك بالعمــل عــن كثــب مــع 
المجتمعــات  وخاصــة  العاقــة،  ذات  الرئيســية  األطــراف 
المحليــة حــول مواقعنــا. وإنــه لفــي غايــة األهميــة بالنســبة لنــا 
أن نحافــظ علــى عاقــة إيجابيــة مــع هــذه المجتمعــات ألنهــا 

ــا.  ــاح عملياتن ــبة لنج ــة بالنس جوهري

إن بناء القدرات مسألة أساسية في استراتيجية أعمالنا.   



معادن | التقرير السنوي | 2019

مسؤولية القيادة  |  02

44

تســتثمر معــادن كثيــرًا فــي توفيــر فــرص التعليــم والتدريــب 
المهنــي، وهــذا مــا يؤتــي ثمــاره. فاليــوم، ينتمــي %70 مــن 
المجتمعــات  إلــى  مواقعنــا  فــي  الســعوديين  الموظفيــن 
المحليــة التــي تســتضيف أعمالنــا. إن إياءنــا أولويــة لتطويــر 
ــات  ــتمر وأكاديمي ــم المس ــج التعل ــال برام ــن خ ــا م ــرق عملن ف
ــن الجيــل التالــي مــن قيــادة معــادن مــن  التدريــب، فإننــا ُنمكِّ

تحقيــق النمــو ودعــم تحقيــق رؤيــة 2030.

عمليات تأمين المستقبل 
ــه  ــا ألن ــاالت تركيزن ــم مج ــد أه ــكل أح ــي ُيش ــول الرقم إن التح
ــع  ــي جمي ــة ف ــاءة والمرون ــادة الكف ــن زي ــط م ــا فق ــن يمكنن ل
العمــل  بيئــة  وأمــن  ســامة  أيضــً  سُيحســن  بــل  عملياتنــا، 

بالنســبة لموظفينــا وفــرق عملنــا. 

إننــا نبقــى ملتزميــن بتنفيــذ “برنامــج التحــول الرقمــي” فــي 
قيــد  اآلن  وأصبــح   2018 عــام  فــي  ُأطلــق  الــذي  الشــركة، 

الكامــل.  التطبيــق 

إن اتســاع حجــم عملياتنــا يمكننــا مــن تجربــة وتطبيــق الحلــول 
المبتكــرة ضمــن شــركاتنا، ومــن اإلبــداع فــي حــل المشــكات. 
ــة  ــعودية حديث ــة الس ــة العربي ــي المملك ــن ف ــة التعدي إن بيئ
نســبيً بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن األســواق الناضجــة، وهــو مــا 

يمنحنــا ميــزة علــى منافســينا. 

إن موظفينــا هــم أهــم شــيء لدينــا، وال نقبــل حــدوث أيــة 
إصابــة أو وفــاة بينهــم. إن التعديــن والمناجــم ســيبقى دائمــً 
عمــًا صعبــً محفوفــً بالتحديــات ألن استكشــاف المعــادن 
المخاطــر.  مــن  بمجموعــة  مصحوبــً  يكــون  واســتغالها 
إلــى تأســيس لجنــة الســامة  إدارتنــا  بــادر مجلــس  ولذلــك 

 .2018 عــام  واالســتدامة 

وكان إجــراء قامــت بــه اللجنــة هــو تقييــم أفضــل الطــرق 
التــي يجــب اتباعهــا للحفــاظ علــى موظفينــا واالســتثمار فــي 

“البرنامــج المكثــف للتحــول إلــى ثقافــة الســامة”.    

لقــد ُبنــي البرنامــج المكثــف للتحــول إلــى ثقافــة الســامة” 
علــى مجموعــة مــن المبــادئ البســيطة ولكــن مــن شــأنها 
ــم، تابــع بأمــان. وقــد  إنقــاذ األرواح، وهــي: توقــف، فكــر، قيِّ
شــهدنا منــذ أن بدأنــا البرنامــج تحســنً كبيــرًا فــي االلتــزام 
بقواعــد الســامة وتجنبنــا اإلصابــات المهــددة لــألرواح فــي 
مواقعنــا، غيــر أننــا لــن نقــف حتــى نصــل إلــى تحقيق بيئــة عمل 
تنعــدم فيهــا األضــرار تمامــً مــن خــال مجموعــة من مبــادرات 
التثقيــف المكثــف والعديــد مــن المراجعــات إلجــراءات العمــل. 
ــا،  ــبة لن ــي بالنس ــز أساس ــع تركي ــتدامة موض ــى االس ــا تبق كم
وقــد جــرى تطويــر “إطــار االســتدامة” لدينــا وفقــً ألفضــل 
الممارســات العالميــة فــي صناعــة التعديــن بحيــث نكــون أحــد 
الــرواد العالمييــن ونحقــق واحــدًا مــن تطلعاتنــا بعيــد المــدى 
فــي أن نكــون أحــد عمالقــة التعديــن المســتدام ذوي الحضــور 

ــي.  العالم

ونحــن نبقــى ملتزميــن بالمشــاركة اإلجتماعيــة، وسنســتمر 
ــي كل  ــي ف ــر إيجاب ــرك أث ــة لت ــود الممكن ــذل كل الجه ــي ب ف
مــكان نعمــل فيــه، وذلــك عــن طريــق العمــل عــن كثــب مــع 

ــا.        ــل ضمنه ــي نعم ــات الت المجتمع

إن تعاوننــا مــع المجتمعــات المحليــة ُتقــاس وفــق إطــار عمــل 
صــارم يســتند إلــى األثــر الــذي ُنخّلفــه، وينطــوي علــى استشــارة 
يمكننــا  كيــف  لنــرى  منتظــم  بشــكل  المجتمعــات  تلــك 

ــورة.  ــل ص ــاعدتها بأفض مس

وبغيــة تقليــل آثارنــا الســلبية علــى النــاس وعلــى الكوكــب، 
إن  شــركاتنا.  جميــع  فــي  ملموســة  إجــراءات  نتخــذ  فإننــا 
شــركة معــادن للفوســفات تنتــج مــن الطاقــة أكثــر ممــا 
تســتهلك، ألننــا نعيــد إرســال الكهربــاء إلــى الشــبكة الوطنيــة 

مــن مصانــع إنتــاج األســمدة التابعــة لنــا. 
 

وفــي منشــآتنا المنتجــة لأللمنيــوم، انتقلنــا مــن االعتمــاد علــى 
ــا  ــات، كم ــل االنبعاث ــي لتقلي ــاز الطبيع ــى الغ ــام إل ــط الخ النف
ــب  ــات الذه ــي عملي ــة ف ــب الجاف ــن الرواس ــدًا م ــتخدم س نس
ــر  ــاد األخض ــود االقتص ــم جه ــاه ودع ــي المي ــدر ف ــل اله لتقلي

ــة.  ــي المملك ف
كمــا أطلقنــا مشــروعً مكثفــً للتنــوع البيولوجــي خــارج منجم 
الفوســفات التابــع لنــا فــي الجاميــد لتقليــل األثــر البيئــي علــى 

البيئــة الطبيعيــة المحيطــة بالموقــع. 

األهداف بعيد المدى
ــي  ــن يعن ــال التعدي ــي مج ــدة ف ــة رائ ــركة وطني ــا كش إن دورن
أن علينــا مســؤولية المســاعدة فــي االســتفادة مــن كامــل 
المملكــة  فــي  المعدنيــة  للمكامــن  المتاحــة  اإلمكانــات 
العربيــة الســعودية. ونحــن نبحــث بشــكل مســتمر فــي طــرق 
تشــجيع المورديــن المحلييــن علــى بنــاء القــدرات فــي خدمــات 
األهــداف  ودعــم  القطــاع  هــذا  لتعزيــز  التعديــن  قطــاع 
األوســع لرؤيــة 2030 فــي تنميــة القطــاع الصناعــي وتوســيع 
االقتصــاد  رفــد  فــي  التعديــن  لقطــاع  الماليــة  المســاهمة 

الوطنــي. 

ــلع  ــة الس ــا بمحفظ ــى التزامن ــة عل ــى المحافظ ــة إل وباإلضاف
الفوســفات،  ذلــك  فــي  بمــا  أساســً،  إنتاجهــا  نتولــى  التــي 
نبحــث  فإننــا  والنحــاس،  والذهــب،  والبوكســات/األلمنيوم، 
بشــكل نشــيط عــن طــرق لتطويــر معــادن أخــرى مجديــة 

تجاريــً، بمــا فــي ذلــك البوتــاس والزنــك. 

ونحــن اآلن فــي منتصــف الطريــق في أكبــر مبادرة استكشــاف 
المشــاريع ذات  قمنــا بهــا حتــى اآلن لتطويــر سلســلة مــن 
الجــدوى علــى المــدى البعيــد فــي المملكــة وتعزيــز موقعنــا 

ــً.  ــغ عالمي ــر بال ــن ذات تأثي ــركة تعدي كش

وسنســتمر أيضــً فــي البحــث عــن فــرص اســتثمارية فــي الخارج 
ضمــن األســواق التــي نــرى فيهــا إمكانيــات توســع وتطــور 
المســتوى  علــى  أنشــطتنا  الســتكمال  ُســُبٍل  عــن  أو  قــوي، 

المحلــي. 
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العقد القادم 
إن إنجازاتنــا فــي الســنوات العشــر األخيــرة تبعــث فــي نفوســنا 

الكثيــر مــن التفــاؤل بمــا ينتظرنــا فــي المســتقبل. 

ــن  ــا ضم ــتهان به ــوة ال ُيس ــادن كق ــة مع ــخنا مكان ــد رس لق
قطــاع التعديــن العالمــي، وطورنــا عمليــات تعدين عاليــة األداء 
ــن  ــادة الذي ــن الق ــال م ــر أجي ــا تطوي ــلع، ودعمن ــددة الس ومتع
ليــس لهــم مثيــل مــن قبــل. إن الثــروة المعدنيــة للمملكــة 
ــي  ــتمر ف ــك، وسنس ــن ذل ــد م ــد ألبع ــعودية تمت ــة الس العربي
لإليفــاء  وخارجهــا  المملكــة  داخــل  شــركائنا  مــع  التعــاون 
بكامــل وعدنــا للمملكــة والمحافظــة علــى مســيرتنا الصاعدة 

ــن. ــاع التعدي ــة لقط ــادة العالمي ــاه الري باتج

ــا  ــس إدارتن ــكر مجل ــة أن أش ــن اإلدارة التنفيذي ــة ع ــد بالنياب وأري
أشــكر  وأن  تتــردد،  ال  حازمــة  قيــادة  مــن  يوفــره  مــا  علــى 
مســاهمينا علــى ثقتهــم المســتمرة، وعماءنــا علــى دعمهــم 
لمنتجاتنــا، وشــركاءنا علــى التزامهــم المســتمر بأنشــطتنا، 

الجديــدة.  ومشــاريعنا، ومبادراتنــا 

علــى  معــادن  عبــر  فريقنــا  أعضــاء  أشــكر  أن  أود  وأخيــرًا، 
التزامهــم الــذي ال يــكلُّ بالتميــز. إن كل موظــف فــي معــادن 
ُيجســد قيمنــا فــي النزاهــة، والمســؤولية، والعمــل الجماعــي، 
والعنايــة، ممــا يملؤنــي ثقــة بأننــا ســنتجاوز حتــى أهدافنــا 

الطموحــة جــدًا. 
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دارين دايفيس
تــم تعييــن داريــن دايفيــس رئيســً تنفيذيــً مكلفــً فــي عــام 
ــر  ــام 2012 كمدي ــي ع ــادن” ف ــى “مع ــّم إل ــد انض 2018. وق

المصرفــي،  العمــل  مــن  ســنة   20 بعــد  للشــركة  مالــي 
وتمــت ترقيتــه إلــى نائــب للرئيــس للشــؤون الماليــة فــي عــام 
2013، ورئيــس للشــؤون الماليــة فــي عــام 2016. كانــت خبــرة 

دايفيــس الماليــة فــي المقــام األول فــي قطاَعــْي المــوارد 
الطبيعيــة والطاقــة. وقــد عــاش وعمــل فــي الشــرق األوســط 

ــام 1999. ــذ ع من

تشــمل خبرتــه عمليــات الدمــج واالســتحواذ، واالستشــارات 
االســتراتيجية، وتأميــن القــروض، وتمويــل المشــاريع وإعــادة 
“معــادن”، ركــز دايفيــس علــى إدارة  الديــون. فــي  هيكلــة 
ــي  ــدة ف ــب أدوارًا رائ ــركة، ولع ــف للش ــل المكث ــج التموي برنام
ــركة  ــك وش ــركة موزايي ــع ش ــتركة م ــاريع مش ــيس مش تأس

باريــك للذهــب. 

وعــد  معــادن  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  هــو  دايفيــس 
للنحــاس. وباريــك  معــادن  وشــركة  للفوســفات،  الشــمال 

تخــرج دايفيــس فــي عــام 1991 مــن جامعــة أســتون بالمملكة 
المتحــدة بدرجــة البكالوريــوس فــي األعمــال واإلدارة، وهــو 

زميــل رابطــة أمنــاء خزانــة الشــركات )المملكــة المتحــدة(.

عبد العزيز الحربي
كرئيــس   2007 عــام  فــي  “معــادن”  إلــى  الحربــي  انضــّم 
ــي  ــي ف ــه الحال ــى منصب ــفات، وتوّل ــادن للفوس ــركة مع لش
عــام 2018. يتمتــع الحربــي بثاثيــن عامــً مــن الخبــرة فــي إدارة 
المشــاريع والتخطيــط والعمليــات. كمــا شــغل منصــب رئيــس 
ــادن  ــركة مع ــوم، وش ــايت واأللمني ــادن للبوكس ــركة مع ش

ــوم. لأللمني

ــافكو  ــدى س ــي ل ــل الحرب ــادن”، عم ــى “مع ــه إل ــل انضمام قب
)التابعــة لشــركة ســابك(، وفــي مقــر شــركة ســابك. كمــا 
أنــه عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة معــادن للبوكســايت 
ــاوب  ــو من ــو عض ــوم، وه ــادن لأللمني ــركة مع ــا وش واأللومين

ــة.  ــادن للدرفل ــركة مع ــس ش ــي مجل ف

يشــغل الحربــي منصــب رئيــس مجلــس إدارة تطويــر الشــباب 
ــي  ــو ف ــو عض ــاركة، وه ــج المش ــعودي )ERADH( وبرام الس

ــل. ــة الجبي ــس مدين مجل

يحمــل الحربــي درجــة البكالوريوس فــي الهندســة الكيميائية 
مــن جامعــة الملــك ســعود، وشــهادة فــي برنامــج اإلدارة 
والقيــادة المتقــدم مــن جامعــة أكســفورد فــي المملكــة 

ــدة. المتح

دايفيد شومر
تــم تعييــن دايفيــد شــومر كنائــب الرئيــس األعلــى لوحــدة 
األعمــال االســتراتيجية للذهــب ومعــادن األســاس عــام 2018. 
شــومر  شــغل  “معــادن”،  شــركة  إلــى  انضمامــه  وقبــل 
منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ومديــر العمليــات فــي شــركة 

»نيوغولــد مايننــغ كوربورايشــن«. فــي وقــت ســابق مــن حياتــه 
القياديــة  األدوار  مــن  العديــد  فــي  دايفيــد  عمــل  المهنيــة، 
للعمليــات لمؤسســة »نيومونــت للتعديــن« علــى مــدار 22 عامــً، 
ــى  ــس األعل ــب الرئي ــات ونائ ــس العملي ــب رئي ــك نائ ــي ذل ــا ف بم

لعمليــات »نيومونــت« فــي إفريقيــا. 
صناعــة  فــي  عامــً  ثاثيــن  عــن  تزيــد  بخبــرة  شــومر  يتمتــع 
العلــوم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  وحصــل  التعديــن 
الماليــة مــن جامعــة ريجيــس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

حسن العلي
حصــل العلــي علــى درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة 
الميكانيكيــة )اإلنتــاج( مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي 

جــدة.

بــدأ العلــي مســيرته المهنيــة فــي شــركة إســمنت تبــوك بصفــة 
الشــركة  إلــى  وانتقــل   ،1993 عــام  مهنــدس مشــاريع فــي 
فــي  ينبــع(  ســابك   – رشــد  )ابــن  الصناعيــة  لألليــاف  العربيــة 
عــام 1994، حيــث شــغل أدوارًا عــدة فــي التكليــف، واإلنتــاج 
إلــى   2007 عــام  فــي  بعدهــا  لينضــّم  األعمــال،  وتخطيــط 
شــركة ســابك بصفتــه مديــرًا لوحــدة األعمــال للبوليميــرات فــي 

شــركة )ســابك(.

ــد  ــام 2010 كأح ــي ع ــادن” ف ــى “مع ــي إل ــن العل ــم حس انض
كبــار المديريــن، وشــغل منصــب مديــر االســتراتيجية والتخطيط 
وتطويــر األعمــال. كمــا توّلــى أدوارًا رئيســة فــكان المديــر العــام 
ــركة  ــات لش ــس العملي ــب رئي ــة، ونائ ــادن الصناعي ــركة مع لش
معــادن للفوســفات فــي 2014. وفــي بدايــة عــام 2016، تمــت 

ترقيتــه إلــى رئيــس العمليــات لشــركة معــادن للفوســفات.

للمشــاريع  الرئيــس  نائــب  العلــي  أصبــح   ،2018 عــام  فــي 
الرئيــس األعلــى المكّلــف  “معــادن”، ونائــب  والتصنيــع فــي 
والمعــادن  للفوســفات  االســتراتيجية  األعمــال  لوحــدة 

. عيــة لصنا ا

كمــا أنــه رئيــس مجلــس إدارة شــركة معــادن الصناعيــة وعضو 
مجلــس إدارة شــركة معــادن وعد الشــمال للفوســفات.

رياض بن سعد النصار
ــي  ــفات ف ــادن” للفوس ــركة “مع ــى ش ــار إل ــاض النص ــم ري انض
أوائــل 2013 كنائــب الرئيــس للشــؤون التقنيــة، وتــم ترقيتــه إلــى 
ــام 2016  ــي ع ــام 2014. وف ــف ع ــي منتص ــس ف ــب الرئي منص
تــم تعيينــه نائبــً لرئيــس “معــادن” إلدارة المشــاريع والهندســة، 

مــع مســؤولية إضافيــة لقيــادة خدمــات الدعــم الموحــدة.
الشــمال  وعــد  معــادن  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  وهــو 

. ت ســفا للفو

وبصفتــه رئيــس مجلــس إدارة شــركات معــادن لأللمنيــوم، 
ورئيــس مجلس إدارة شــركة صحــارى معــادن للبتروكيماويات، 
يتمتــع النصــار بأكثــر مــن 27 عامــً مــن الخبــرة فــي أعمــال 
ــل  ــد عم ــة. وق ــط والصيان ــاريع والتخطي ــة وإدارة المش الهندس
مــن قبــل فــي شــركات: الشــرقية للبتروكيماويــات )شــرق(، 
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و”ســافكو”، و”مرافــق”، وأيضــً فــي هيئــة الربــط الكهربائــي 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي قبــل االنضمــام إلــى شــركة 

ــادن. مع

والنصــار حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة 
الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن.

خالد العوهلي
الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  العوهلــي  يحمــل 
ــادن  ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــن جامع ــة م الميكانيكي

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 

ــب  ــام 2014 كنائ ــي ع ــادن” ف ــركة “مع ــى ش ــم إل ــد انض وق
قــاد  كمــا  والتطويــر.  والتخطيــط  االســتراتيجية  رئيــس 
فــي  تعيينــه  تــم  حتــى  لأللمنيــوم  “معــادن”  اســتراتيجية 
منصبــه الحالــي كنائــب الرئيــس األعلــى لشــؤون الشــركة 
“معــادن”  إدارة  لجنــة  فــي  عضــو  أيضــً  وهــو  واالتصــاالت. 
ــركة  ــة، وش ــادن للدرفل ــركة مع ــس اإلدارة لش ــو مجال وعض
صحــارى  وشــركة  للفوســفات،  الشــمال  وعــد  معــادن 

.)SAMAPCO( للبتروكيماويــات  ومعــادن 

فــي الـــ25 ســنة التــي ســبقت انضمامــه إلــى “معادن”، شــغل 
واستشــارية  قياديــة  اســتثنائية  ومهمــات  أدوارًا  العوهلــي 
وتحليليــة، بمــا فــي ذلــك قيــادة شــركتين جديدتيــن، والعديــد 
ــذ  ــط والتنفي ــركات، والتخطي ــة الش ــادة هيكل ــات إع ــن عملي م
والمؤسســي(،  الوطنــي  المســتويين  )علــى  االســتراتيجي 
متعــددة  الشــركات  مــع  والتعامــل  االســتثمار،  وتقييــم 
الحكوميــة،  والهيئــات  المحليــة،  والشــركات  الجنســيات، 
ودراســة  العالمييــن،  المســتثمرين  بيــن  للمملكــة  والترويــج 
ــة،  ــر الهايدروكربوني ــة وغي ــة الهايدروكربوني ــادرات المملك مب
اآلثــار  وتقييــم  الصناعيــة،  التحتيــة  للبنــى  والتخطيــط 
الضخمــة،  المســتقبلية  الصناعيــة  للمشــاريع  االقتصاديــة 
ــاليب  ــتخدام األس ــي باس ــادي الوطن ــدم االقتص ــاس التق وقي
عــن  والدفــاع  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  عــدا  اإلحصائيــة 
ــر التــي تهــدف إلــى تعديــل بعــض  ــا التغيي العديــد مــن قضاي

أو اقتــراح سياســات جديــدة.   العامــة  السياســات 

ببرنامــج  المشــاريع  إدارة  مكتــب  فــي  العوهلــي  عمــل 
األوفســت االقتصــادي الســعودي، كمــا عمــل مستشــارًا فــي 
ــج  ــس البرنام ــً لرئي ــة، وكان نائب ــروة المعدني ــرول والث وزارة البت

الصناعيــة. التجمعــات  لتطويــر  الوطنــي 

التعــاون  فريــق  فــي  الســعودي  الجانــب  العوهلــي  قــاد 
الصناعــي الســعودي اليابانــي، وكان يشــغل أيضــً منصــب 
نائــب رئيــس شــركة تشــارلز ريفــر أسوشــيتس إنترناشــونال 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  فــي  لهــا  اإلداري  والمديــر 

عبدالعزيز بن ناصر الناجم
هندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  الناجــم  حصــل 
النظــم/ األتمتــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعادن.

وانضــّم إلــى “معــادن” فــي بدايــة عــام 2009 كمديــر إلدارة 
المشــاريع والهندســة. وقــد شــغل منــذ ذلــك الحيــن مناصــب 
ــس  ــب الرئي ــان(، ونائ ــول )إتق ــج التح ــر لبرنام ــرى، كمدي ــا أخ علي
للشــؤون التقنيــة داخــل شــركة معــادن للفوســفات، ونائــب 
حاليــً  يشــغل  وهــو  الهندســية،  المشــاريع  إلدارة  الرئيــس 

ــال. ــر األعم ــاريع وتطوي ــس إلدارة المش ــب الرئي ــب نائ منص

يشــغل الناجــم حاليــً منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
ــس إدارة  ــو مجل ــية وعض ــادن األساس ــب والمع معــادن للذه
ــة  ــة اإلداري ــي اللجن ــو ف ــمال، وعض ــد الش ــادن وع ــركة مع ش

ــكار.  ــة واالبت ــس الرقمن ــس مجل ورئي

قبــل انضمامــه إلــى “معــادن”، عمــل الناجــم فــي شــركة 
“ســابك” حيــث اكتســب خبــرة واســعة فــي مجــال الهندســة 
ــاريع  ــاد مش ــه، ق ــه منصب ــرة تولي ــال فت ــاريع. وخ وإدارة المش

ــية. ــال الرئيس األعم

عايد المطيري
انضــم المطيــري إلــى “معــادن” فــي عــام 2010، وكان نائــب 
الرئيــس لاســتراتيجية والتخطيــط والتطويــر لوحــدة األعمــال 
ــه  ــل تعيين ــة قب ــادن الصناعي ــفات والمع ــتراتيجية للفوس االس
ــام  ــي ع ــر ف ــط والتطوي ــتراتيجية والتخطي ــس االس ــب رئي كنائ
ــي  ــً ف ــدة 16 عام ــابقً لم ــل س ــد عم ــري ق 2018. وكان المطي

فــي  إداريــة  مناصــب  عــدة  شــغل  حيــث  )ســابك(،  شــركة 
ــركة. ــي الش ــمدة ف ــاع األس قط

يشــغل المطيــري حاليــً منصــب عضــو فــي مجلــس إدارة 
ــي  ــادي ف ــه دوٌر قي ــا كان ل ــفات، كم ــادن للفوس ــركة مع ش
“معــادن”  فــي  الصناعيــة  والمعــادن  الفوســفات  قطــاع 
وعمــل ســابقً لعــدة فتــرات عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة 

الصناعيــة. معــادن 

باإلضافــة إلــى ذلــك، لعــب المطيــري دورًا فعــااًل فــي عــدة 
ــي  ــة ف ــة االقتصادي ــس للجن ــة كرئي ــة ودولي ــاالت إقليمي مج
االتحــاد العربــي لألســمدة وســفير إقليمــي لاتحــاد العالمــي 
ــي  ــاد الخليج ــي االتح ــمدة ف ــة األس ــو لجن ــمدة وكعض لألس

والكيماويــات. للبتروكيماويــات 
علــوم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  المطيــري 
والمعــادن،  للبتــرول  فهــد  الملــك  جامعــة  مــن  التســويق 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
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عماد السعداوي
وتــم   1992 عــام  فــي  “معــادن”  إلــى  الســعداوي  انضــم 
ــام  ــي ع ــاف ف ــس لاستكش ــب الرئي ــب نائ ــي منص ــه ف تعيين
فــي  المتخصصيــن  مــن  فريقــً  الســعداوي  ويقــود   .2016

ــاف  ــرة الستكش ــول مبتك ــم حل ــة لتقدي ــوم الجيولوجي العل
المعــادن.

يتمتــع الســعداوي بأكثــر مــن 24 عامــً مــن الخبــرة الواســعة 
فــي مجــال استكشــاف المعــادن إذ عمــل فــي مناصــب عليــا 
ــا االستكشــافية، وكبيــر  مختلفــة كرئيــس قســم الجيولوجي
ــات  ــم خدم ــر قس ــم، ومدي ــال التقيي ــي مج ــن ف الجيولوجيي
إدارة  مجلــس  فــي  عضــوًا  كان  كمــا  الفنــي.  االستكشــاف 
شــركة معــادن الصناعيــة وهــو اآلن عضــو فــي مجلــس إدارة 

ــاس. ــادن األس ــب ومع ــادن للذه ــركة مع ش

البكالوريــوس فــي علــوم  حصــل الســعداوي علــى درجــة 
األرض مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي جــده عــام 1992، 
ودرجــة الماجســتير فــي المــوارد المعدنيــة مــن جامعــة ويلــز 

ــام 1996. ــدة ع ــة المتح ــي المملك ف
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استراتيجية أوسع تشمل 
الرقمنة واإلدارة المرنة 

حتى عام 2025
استراتيجية أوسع تشمل الرقمنة واإلدارة المرنة نحو العام 2025

ونحــن نتقــدم فــي تطبيــق اســتراتيجيتنا 2025 ومــا وضعنــاه مــن نمــوذج أعمــال بعيــد المــدى، تكبــر أمامنــا الصــورة وتصبــح أكثــر 
شــمواًل ووضوحــً مــع اســتمرارنا فــي تحقيــق نتائــج ممتــازة. وهــذا مــا يســاعدنا علــى تجــاوز األوقــات الصعبــة وإنجــاز مــا وعدنــا بــه 

مســاهمينا العالمييــن قبــل عقــد مــن الزمــان. 

لقــد احتفلنــا فــي العــام الماضــي بمــرور 10 ســنوات علــى تحــول معــادن إلــى شــركة مســاهمة عامــة. وقــد شــهدت هــذه الســنوات 
العشــر واحــدة مــن أســرع قصــص النمــو أليــة شــركة فــي قطــاع التعديــن العالمــي، حيــث تحولنــا مــن شــركة صغيــرة منتجــة للذهــب 

إلــى واحــدة مــن أكبــر 15 شــركة تعديــن فــي العالــم. 
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وقــد كان ذلــك بفضــل بنــاء فريــق عمــل عالمــي المســتوى 
نحــن جميعــً جــزء منــه. ونأمــل أن يكــون جميــع أصحــاب 
العاقــة بعمــل معــادن فخوريــن بنفــس القــدر لصلتهــم 

معــادن.     بشــركة 
ــا،  ــة نمون ــن قص ــى م ــة األول ــة المرحل ــى نهاي ــا إل ــع وصولن وم
فــا بــد مــن التوقــف قليــًا للتفكيــر بالفصــل التالــي مــن 

قصتنــا وكيــف يجــب أن يكــون. 

إننــا نعمــل فــي قطاعــات دائمــة التغيــر والتأثــر باألحــداث 
العالميــة، ونحــن نعمــل فــي نفــس الوقــت فــي دولــة تشــهد 

ــة 2030.    ــق رؤي ــع تطبي ــة م ــة هائل تنمي
نراهــا  التــي  التحديــات والفــرص  أن  الظــروف تعنــي  وهــذه 
تختلــف عمــا كانــت عليــه قبــل عشــر ســنوات مضــت، واألهــم 
ــه  ــا علي ــا كن ــة عم ــركة مختلف ــا اآلن ش ــع أنن ــك بالطب ــن ذل م

ــت.  ــنوات خل ــر س ــل عش قب
لقــد وضعنــا مــع مجلــس اإلدارة اســتراتيجية نمــو لمعــادن 

ــام 2025.  ــى ع ــا حت ــي بن تمض
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ثالثة ركائز  لصورة أكثر شمواًل 
إن استراتيجيتنا تقوم على ثاثة ركائز. 

مكــن مــن  ــر قــدر مُّ ــا األولــى هــي أن نعمــل بأكب أواًل، إن أولويتن
ــال  ــار ري الســامة والكفــاءة. وقــد اســتثمرنا أكثــر مــن 100 ملي
ســعودي خــال عشــر ســنوات، كمــا مــن مســؤوليتنا أن نضمــن 
ــس  ــى أس ــي عل ــتوى العالم ــول ذات المس ــذه األص ــغيل ه تش
ــى  ــك عل ــه ذل ــا يعني ــى م ــة عل ــن األمثل ــتوى. وم ــة المس عالمي
ــة  ــول لثقاف ــج التح ــل “برنام ــج مث ــُع برام ــي وض ــد العمل الصعي
الســامة”، و”برنامــج الرقمنــة” اللذيــن يجــري العمــل بهمــا حاليً. 
إن هــذا ُيشــكل جــزءًا مــن االســتراتيجية التــي يمكــن لــكل منــا 
أن يســاهم فيهــا بشــكل مباشــر عــن طريــق طــرح األفــكار 

ــل.    ــكل أفض ــا بش ــركتنا وأعمالن ــة إدارة ش ــول كيفي ح

ثانيــً، نريــد أن نتأكــد مــن مســاهمتنا فــي نمــو صناعــة التعديــن 
المملكــة   رؤيــة  ضمــن  جوهــري  هــدف  وهــو  الســعودية، 
ــى  ــن. األول ــك بطريقتي ــام بذل ــى القي ــدف إل ــن نه 2030. ونح

الرئيســية  عملنــا  مجــاالت  فــي  بالنمــو  سنســتمر  أننــا  هــي 
ــل  ــدم أفض ــة ونق ــبة للمملك ــة بالنس ــر قيم ــل أكب ــي تحم الت
الفــرص التجاريــة، وهــذه المجــاالت هــي الفوســفات، والذهــب، 
عبــر  ذلــك  تنفيــذ  ويتــم  والبوكســايت.  األســاس،  ومعــادن 
أضخــم برنامــج استكشــاف بــدأ هــذا العــام، وعبــر مشــاريع 
توســع بــدأت خــال األشــهر اإلثنــي عشــر الماضيــة فــي مجالــي 

والفوســفات. الذهــب 

وفــي الوقــت ذاتــه، وفيمــا نطــور اعمالنــا فــي المملكــة العربية 
ــي  ــن ف ــة التعدي ــة صناع ــي تنمي ــاعد ف ــا نس ــعودية، فإنن الس
ــن  ــدر ممك ــر ق ــص أكب ــا بتخصي ــال التزامن ــن خ ــة. وم المملك
مــن اإلنفــاق علــى المشــتريات المحليــة مــن الســلع والخدمات، 
مكــن لقطــاع التعدين،  فإننــا نســاعد فــي بناء قطــاع محلــي مُّ

ممــا سيشــجع اآلخريــن علــى االســتثمار فــي القطــاع. 

وثالثــً، فنحــن نراقــب المشــهد العالمــي، مــع التركيــز علــى 
مجاليــن. األول هــو أننــا نبنــي حضــورًا لنــا فــي قطــاع األســمدة 
ر  العالمــي. ونحــن فــي طريقنــا ألن نصبــح ثانــي أكبــر ُمصــدِّ
عالمــي ألســمدة الفوســفات، ونحــن بحاجــة إلــى تأميــن قدرتنــا 
العالــم،  أنحــاء  إلــى األســواق فــي مختلــف  الوصــول  علــى 
ــوب  ــي جن ــرًا ف ــوًا كبي ــهد نم ــي تش ــواق الت ــك األس ــة تل وخاص
آســيا، وأفريقيــا، وأمريــكا الاتينيــة. وكانــت أول خطــوة فــي هذا 
ــان  ــركة ميريدي ــى ش ــهر عل ــل أش ــتحواذ قب ــي االس ــبيل ه الس
للتوزيــع فــي شــرق أفريقيــا. وثانيــً، نريــد بنــاء فرصتنــا فيمــا 
ــي  ــول الت ــاوز األص ــا يتج ــب بم ــاس والذه ــادن األس ــص مع يخ

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف نملكه
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ــدى  ــى الم ــة عل ــال إيجابي ــذه األعم ــيات ه ــد أن أساس ــا نعتق إنن
البعيــد، وأننــا نمتلــك فــرص البنــاء علــى مــا نمتلكــه مــن ميــزات 
األســاس  معــادن  مشــاريع  مجــال  فــي  بنجــاح  لاســتثمار 
ــوازي  ــك بالت ــعودية، وذل ــة الس ــة العربي ــارج المملك ــب خ والذه

ــها.  ــة نفس ــي المملك ــتهدفه ف ــذي نس ــو ال ــع النم م

إن هــذه االســتراتيجية طموحــة فــي اتســاع نطاقهــا، ولكنهــا 
تركــز علــى البنــاء علــى األســس التــي ُبنيــت وترســخت أصــًا. إن 
التطبيــق الناجــح لهــذه االســتراتيجية ســيجعلنا شــركة تعديــن 
عالميــة تحتــل موقعهــا فــي بعــٍض مــن الســلع الرئيســية 
لمســاهمينا،  قيمــة  وتخلــق  للمســتقبل،  بالنســبة  المهمــة 

ــا.  ــل ضمنه ــي نعم ــات الت ــا وللمجتمع وموظفين

إن االســتراتيجية ونمــوذج األعمــال الــذي قدمنــاه للمســتثمرين 
قــد نجــح بشــكل ممتــاز، ونحــن فــي طريقنــا ألن نصبــح “شــركة 

تعديــن مســتدامة رائــدة ذات حضــور عالمــي”.    

التــي  معــادن،  أســهم  علــى  العــام  االكتتــاب  نشــرة 
ُنشــرت عــام 2008، وطرحــت بوضــوح هــدف الشــركة 

واســتراتيجيتها:

متنوعــة  عالميــة  شــركة  تصبــح  أن  إلــى  معــادن  تهــدف 
مــن  تعــزز  وأن  والمعــادن،  التعديــن  مجــال  فــي  المنتجــات 
الرئيــس  االســتراتيجي  المحــرك  إّن  مســاهميها.  مكاســب 
الفوســفات  مــوارد  فــي  اســتثمار  هــو  معــادن  لشــركة 
ــاح،  ــا بنج ــوق تعدينه ــك حق ــي تمتل ــرة الت ــايت الكبي والبوكس
ــبائك  ــوم وس ــفات األموني ــي فوس ــاج ثنائ ــال إنت ــن خ ــك م وذل
األلمنيــوم األوليــة. كمــا نخطــط لتحقيــق نمــو كبيــر فــي أعمال 
تعديــن الذهــب مــن خــال اســتغال مــوارد الذهــل المعروفــة، 
ــر مــوارد جديــدة، خصوًصــا داخــل المنطقــة المركزيــة  وتطوي
للذهــب وســط المملكــة، والتــي حصلنــا علــى حقــوق التعديــن 

أو االستكشــاف فيهــا.

ــه.  ــا إلي ــا تطلعن ــا كل م ــك، حققن ــت ذل ــي تل ــنوات الت ــي الس ف
متنوعــة  ومعــادن  تعديــن  شــركة  معــادن  تعــد  واليــوم، 
علــى مســتوى عالمــي، تشــغل مجمعــي فوســفات كبيريــن، 
وسلســلة قيــم األلمنيــوم المتكاملــة، وســتة مناجــم للذهــب، 
صناعيــة  لمعــادن  ومصانــع  النحــاس،  لمركــزات  ومصنعــً 

متخصصــة.

ــاء  ــى بن ــتقبلية إل ــا المس ــن وإمكاناته ــة التعدي ــو صناع أّدى نم
مدينتيــن صناعيتيــن جديدتيــن فــي المملكــة هما: مدينــة رأس 
الخيــر الصناعيــة، ومدينــة وعــد الشــمال للصناعــات التعدينيــة. 
ــن  وجــاء تفضــل خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك ســلمان ب
عبــد العزيــز آل ســعود بتدشــين “وعــد الشــمال” فــي 22 نوفمبر 
2018 ورأس الخيــر فــي 2016 بمثابــة اعتــراف باســتراتيجيتنا 

العربيــة  المملكــة  فــي  مســتوى  أعلــى  علــى  ونجاحاتنــا 
الســعودية.

ــاألداء  ــً، ف ــاهمينا أيض ــن مس ــا م ــراف بإنجازاتن ــاء االعت ــا ج كم
ــعودية  ــهم الس ــوق األس ــي س ــهمنا ف ــق ألس ــت والمتس الثاب
ــتثمرين  ــة المس ــى ثق ــر عل ــوى مؤش ــو أق ــنين ه ــر الس ــى م عل
بالشــركة، فقــد ارتفــع ســعر ســهم معــادن مــن 20 ريــااًل 
فــي عــام 2008 )الســعر األساســي 10 ريــاالت وعــاوة إصــدار 
10 ريــاالت( إلــى 52.5 ريــااًل فــي نهايــة عــام 2018، ممــا يوفــر 

ــاهمين. ــازة للمس ــدات ممت عائ

استراتيجية 2025
فــي عــام 2016، اعتمدنــا اســتراتيجيتنا لعــام 2025 والتــي 
اســتوعبت بشــكل فعــال التغييــرات والتوجهــات الجديــدة، 
صناعــة  فــي  المتوقعــة  والتطــورات  التحديــات  وعالجــت 
التعديــن العالميــة وأســواق الســلع. إّن التميــز فــي عمليــات 
رأس المــال والتشــغيل التجــاري، وتطّلــع معــادن إلــى أن تصبــح 
رائــد التعديــن الوطنــي، وخطــط النمــو والتوســع عالميــً، هــي 
الركائــز األساســية الثــاث الســتراتيجية عــام 2025، المبنيــة 

ــدرات. ــاء الق ــتدامة وبن ــن االس ــن م ــاس مني ــى أس عل

ــراء  ــتراتيجية، وإج ــامل لاس ــث ش ــوم بتحدي ــام نق ــي كل ع ف
الحاليــة  الخارجيــة  األعمــال  لبيئــة  مســتفيضة  مراجعــات 
مــن  تتكــون  اســتراتيجيتنا  أّن  وبمــا  الداخليــة.  والعمليــات 
مجموعــة متنوعــة مــن التوجهــات، فــإن مراجعاتنــا الســنوية 
تعــد فرصــة لنــا لزيــادة التركيــز علــى التوجهــات المحــددة 
لفتــرة معينــة مــن الزمــن. ويمكننــا هــذا مــن التركيــز أكثــر 
علــى عناصــر اســتراتيجية معينــة مــع االحتفــاظ بالتركيــز علــى 

الجوهــر. 

تحديث السالمة القصوى 2019
مراجعــة  فــي  قصــوى  بأولويــة  الســامة  حظيــت  لقــد 
ــس  ــث إّن مجل ــي 2019، حي ــرت ف ــي ج ــتراتيجية 2025 الت اس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تابعــا الحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات 
فــي  األرواح  فــي  الخســائر  أعقــاب  فــي  عاجلــة  تصحيحيــة 
علــى  التركيــز  وأدى  و2018.   2017 عاَمــْي  فــي  مواقعنــا 
الســامة إلــى التدخــل علــى المســتوى األعلــى، مــع إنشــاء 
ــى  ــراف عل ــة لإلش ــة اإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة ولجن ــة مجل لجن
ــم  ــج لتعمي ــداد برنام ــى إع ــك عل ــا أدى ذل ــة. كم ــذه المهم ه

الســامة علــى نطــاق الشــركة.
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تنفيذ مبادرات جديدة
باعتبارهمــا  المرنــة  واإلدارة  الرقمــي  التحويــل  حددنــا  لقــد 
مــن  مزيــد  إلــى  يحتاجــان  رئيســين  اســتراتيجيين  هدفيــن 
مســتوى  علــى  التحــول  لتســريع  معــادن،  عبــر  االهتمــام 
ــال. ــات وإدارة األعم ــي العملي ــاءًة ف ــر كف ــح أكث ــركة لتصب الش

ولقــد تــم دمــج المبادرتيــن فــي اســتراتيجيتنا كأدوات مهمــة 
ــادن،  ــى أداء مع ــدى عل ــد الم ــي بعي ــر إيجاب ــا تأثي ــيكون له س
لعــب دورهــا كرائــد  معــادن مــن  أنهمــا ســتمكنان  كمــا 
لصناعــة التعديــن الوطنيــة بكفــاءة أكبــر مــن خــال دعــم 
البيئــي لصناعــة التعديــن فــي  التطويــر اإلضافــي للنظــام 

المملكــة العربيــة الســعودية.

ومــن خــال المضــي قدًمــا فــي مبــادرات التحــول الرقمــي 
واإلدارة المرنــة، نكــون قــد اتخذنــا بالفعــل خطــوات ملموســة 

ــام 2018. ــال ع خ

الرقمنة
نحــن نتشــارك مــع رواد الصناعــة المرموقيــن فــي العالــم  
لنشــر حلــول التحــول الرقمــي عبــر عملياتنــا ووظائــف األعمــال. 

واألعمــال  التصنيــع  حلــول  فــي  )معــادن(  اســتثمرت  لقــد 
الماضــي.  العقــد  مــدار  علــى  التكنولوجيــا  علــى  القائمــة 
ــز  ــا لتعزي ــة خصيص ــدة المصمم ــراكاتنا الجدي ــاهم ش وستس
الرقمنــة بشــكل كبيــر بهــدف تحويــل )معــادن( إلــى شــركة 

تعديــن عالميــة بحــق فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

اســتراتيجية  جوانــب  جميــع  علــى  الرقمنــة  تؤثــر  ســوف 
ــامل،  ــز الش ــق التمي ــى تحقي ــك عل ــاعدنا ذل ــادن(. وسيس )مع
ممــا يجعلنــا أكثــر تنافســية وإطــاق موجــة جديــدة مــن خلــق 
القيمــة مــن خــال االستكشــاف والعمليــات وإدارة األعمــال. 
ســيعزز ذلــك قدرتنــا علــى أن نكــون الرائــد الوطنــي فــي مجــال 
ــا فــي هــذا القطــاع. وســتعمل  التعديــن وان نلعــب دوًرا قيادًي
الحلــول الرقميــة الجديــدة أيًضــا علــى تعزيــز مهمــة االســتثمار 

فــي العمليــات العالميــة وإدارتهــا. 

ــدم  ــع تق ــام 2018 م ــي ع ــي ف ــادن( الرقم ــول )مع ــج تح نض
ــن  ــج ع ــد نت ــال. وق ــاء األعم ــع أنح ــي جمي ــي ف ــج الرقم البرنام
التركيــز األساســي لألعمــال فــي البرنامــج اســتهداف المبــادرات 
فــي  الرائــدة  المشــروعات  أثبتــت  حيــث  الرئيســية،  الرقميــة 
لأللمنيــوم  )معــادن(  شــركة  فــي  المتقدمــة  التحليــات 
ــين  ــة لتحس ــررات التجاري ــفات المب ــادن( للفوس ــركة )مع وش

اإلنتاجيــة. 

ومــع اســتمرارنا فــي متابعــة التكنولوجيــا الزيــادة تحســين 
العمليــات، مــن المتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ التوأمــة الرقميــة مــع 
ــق  ــى تحقي ــا إل ــوم لدين ــر األلمني ــي مصه ــات ف ــات البيان تحلي
فوائــد مــن خــال تقليــل تبايــن العمليــات واســتهاك الطاقــة.

مــع اكتســاب إجــراءات الرقمنــة مزيــًدا مــن االهتمــام ومــع 
دخولنــا شــراكات جديــدة لتحويــل الطريقــة التــي تعمــل بهــا 
ونقــوم باألعمــال، ســنقدم فــي عــام 2019 المبــادرات الرقميــة 
الرئيســية إلعــادة القيمــة إلــى األعمــال التجاريــة وبنــاء زخــم 

ــي.  ــج الرقم ــق البرنام ــة طري ــد خريط ــي تحدي ــتدام ف مس

إن الرقمنــة تكمــل وتعــزز الحلــول الصناعيــة المتنوعــة التــي 
ــى  ــة إل ــادرات الرقمن ــتند مب ــل. ستس ــادن( بالفع ــا )مع نفذته
نظــام )معــادن( البيئــي التقنــي لتحســين إنتــاج المصانــع، 
األعمــال  هــدف  تحقيــق  ودعــم  الســامة  برامــج  وتقديــم 

المتمثــل فــي تحقيــق نمــو مســتدام تنافســي.
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اإلدارة المرنة 
أطلقنــا برنامــج اإلدارة المرنــة علــى مســتوى الشــركة فــي عــام 
ــتويات  ــق مس ــتمرة لتحقي ــا المس ــن جهودن ــزء م 2018م، كج

أعلــى مــن التميــز. ويشــمل هــذا البرنامــج القائــم علــى مبــادئ 
اإلجماليــة،  اإلنتاجيــة  الصيانــة  والديناميكيــة، مثــل:  المرونــة 
ــادن  ــات مع ــي عملي ــتمر، ويغط ــين المس ــات التحس ومنهجي

ــذي.  ــس التنفي ــى الرئي ــل إل ــن العام ــا، م ــع موظفيه وجمي

تجريبًيــا  برنامًجــا  لأللمنيــوم  معــادن  شــركة  نفــذت  وقــد 
والصفــراء  الخضــراء  لألحزمــة  التدريــب  تقديــم  يتضمــن 
والســوداء، مــع غيرهــا مــن أدوات اإلدارة المرنــة. ومــع اســتمرار 
ــام  ــي ع ــل ف ــر، اكتم ــزام األخض ــتخدام الح ــى اس ــب عل التدري
2018م تدريــب الدفعــة األولــى مــن الحــزام األســود، ونظمــت 

فعاليــات عــدة فــي إطــار اإلدارة المرنــة عبــر شــركات معــادن 
ــات. ــى النفاي ــاء عل ــى القض ــزت عل رك

ــرة  ــي والخب ــج التجريب ــن البرنام ــم م ــج التعل ــى نتائ ــتناًدا إل واس
العالميــة؛ نعمــل علــى تطويــر المــواد المناســبة لــإلدارة المرنــة 
ــز بشــكل خــاص علــى الســامة؛  وخطــط التدريــب، مــع التركي
ليتــم نشــرها فــي جميــع العمليــات، كمــا يتــم دمــج مؤشــرات 
األداء الرئيســة لــإلدارة المرنــة فــي خطــط األعمــال؛ لتتبــع النتائج 

وضمــان االمتثــال.

توفير السيولة والمحتوى المحلي 
إن العمــل علــى تحديــث اســتراتيجيتنا كل عــام مكننــا فــي 
الســنوات األخيــرة مــن اتخــاذ إجــراءات عاجلــة، واعتمــاد برامــج 

لتعزيــز الكفــاءة واألداء.
ــا توفيــر الســيولة  علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2016 اعتمدن
لبرنامــج إطــار التفــوق التشــغيلي. وعلــى مــدى الســنوات الثاثــة 
الماضيــة، قمنــا بتطويــر وتنفيــذ مبــادرات متعــددة، ووضــع 

ــا بتحقيقهــا.  ــر معــادن، وقمن ــر الســيولة عب أهــداف لتوفي

ونواصــل عمليــات التطويــر دوريــً، إذ نجــري تقييمــً دوريــً لوفــرة 
الســيولة، ممــا يــؤدي إلــى تحديــد األهــداف وإدراجهــا فــي 
خطــط األعمــال. وقــد نتــج بالفعــل عــن برنامــج توفيــر الســيولة 

ــرة 2016 – 2018. ــال الفت ــال خ ــارات ري ــة 3 ملي ــرًا بقيم توفي

فــي  المحلــي  المحتــوى  علــى  معــادن  تركيــز  زاد  وقــد 
المشــتريات والتوظيــف باطــراد علــى مــّر الســنين. وأدى التركيــز 
ــوى  ــز المحت ــي تعزي ــرة ف ــازات كبي ــق إنج ــى تحقي ــي إل اإلضاف
المحلــي باإلضافــة إلــى وضــع مســار محــدد بشــكل جيــد 

لتحقيــق المزيــد.

التطلع إلى األمام
تطــورت معــادن بشــكل كبير خــال العقد الماضــي، وأصبحت 
أكثــر قــوًة مــن خــال االســتثمار فــي الكــوادر والتكنولوجيــا 
ــع  ــع مواق ــي جمي ــات ف ــل الممارس ــاج أفض ــدات، وانته والمع
ــزز  ــتباقيً، يع ــً اس ــا دورًا قيادي ــس إدارتن ــب مجل ــركة. ويلع الش
مــن حوكمــة الشــركات وتوجيــه معــادن بشــكل فعــال فــي 
تطويــر المبــادرات االســتراتيجية ومواجهــة التحديــات المتنوعة 

ــال. ــات وإدارة األعم ــة بالعملي المتعلق

ــي  ــر ف ــي تظه ــة الت ــتراتيجية الحالي ــادرات االس ــيكون للمب وس
ــي  ــر ف ــر كبي ــنوي، تأثي ــر الس ــذا التقري ــن ه ــة م ــول مختلف فص
ــد  ــادن كرائ ــع مع ــى وض ــد عل ــادن، والتأكي ــّول مع ــادة تح زي

ــن. ــال التعدي ــي مج ــي ف ــور عالم ــتديم وذي حض مس
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إن إدارة االســتدامة فــي معــادن مســؤولة عــن تطويــر وضمــان 
ممارســات االســتدامة فــي شــركات معــادن. 

وتعنى اإلدارة مباشرة بالمهمات التالية:  

 تطوير إجراءات االستدامة 	 
تطويــر 	  فــي  لهــا  التابعــة  الشــركات  مســاعدة   

يخــص  فيمــا  الخاصــة  وخططهــم  اســتراتيجياتهم 
 . مة ا ســتد ال ا

ــة 	  ــول كيفي ــا ح ــة له ــركات التابع ــورة للش ــم المش  تقدي
مــن  المزيــد  لتحقيــق  وإمكاناتهــا  قدراتهــا  تطويــر 

اإلنجــازات.
مجــال 	  فــي  التابعــة  شــركاتنا  أداء  وقيــاس  مراقبــة   

المجتمــع.   مــع  التفاعــل 

المشاريع قيد التنفيذ:
ترسيخ إطار عمل االستدامة

 العمــل مــع الشــركات التابعــة لضمــان امتاك كل شــركة 	 
إلطــار عمــل، وخطــة عمــل وميزانية لتنفيــذ اســتراتيجيتها. 

 نشــر واســتخدام آليــات للمراقبــة الفعالــة والمســتقلة 	 
للتقــدم الحاصــل.  

بناء القدرات
 العمــل مــع أكاديميــة معــادن لتبنــي برنامــج لنشــر وتعميــم 

االســتدامة علــى كافــة المســتويات.  

الدراسة المسحية لمدى التفاعل مع المجتمع
 العمــل علــى نضــج ممارســات التفاعــل مــع المجتمــع 	 

تلــك  وإدارة  المجتمــع  رأي  اســتبيانات  مــن  تأكــد  كمــا 
إلكترونيــً.   الممارســات 

تقرير المبادرة العالمية لإلفصاح 
المبــادرة 	  )معيــار  العالميــة  اإلفصــاح  ممارســات  تبنــي   

لإلفصــاح( العالميــة 
 تقــوم اســتراتيجيتنا الحاليــة فــي مجــال االســتدامة علــى 	 

برامــج ومبــادرات تنــدرج تحــت أربــع ركائــز عامــة هــي:
 

 التميز في األعمال المستدامة. 	 
 التميز في الصحة والسامة واألمن والبيئة. 	 
 األثر االجتماعي.	 
 األثر االقتصادي والخاص بالموارد. 	 

يحّتــم علينــا نمــو معــادن وتطلعاتهــا أن نتبنــى بشــكٍل جــدي مبــادئ االســتدامة، وأن نضــع لنــا أهدافــً واضحــة نعمــل علــى 
تحقيقهــا. ومــع الســنين، وضعنــا األســس لرحلــة اســتدامة ناجحــة نحــو المســتقبل، مــع التركيــز علــى أهــم أصولنــا فــي معــادن – 

ــرية. ــا البش كوادرن

مجلس اإلدارة

مبــادرة   15 تبنــي  إلــى  بادرنــا  األربــع،  الركائــز  هــذه  وتحــت 
ــتدامة”  ــادن لاس ــل مع ــة عم ــا “خط ــكل بمجمله ــة ُتش فرعي
 .)64-65 الصفحتيــن  )راجــع   2017-2021 بيــن  مــا  للفتــرة 
ــرية،  ــوارد البش ــق بالم ــًا تتعل ــر تفصي ــازات أكث ــت إنج ــد ُعرض وق
والصحــة والســامة واألمــن والبيئــة، والمحتــوى المحلــي، واألثــر 
فصــول  فــي  واالتصــاالت،  المعلومــات  وتقنيــة  االجتماعــي، 

خاصــة مــن هــذا القســم.  

إشراف مجلس اإلدارة
حصلــت االســتدامة علــى دعــم جديــد فــي عــام 2018م، 
عندمــا قــرر مجلــس إدارة معــادن أن تكــون جــزءًا مــن حوكمــة 
والصحــة  البيئــة  جانــب  إلــى  أعمالهــا،  وجــدول  الشــركة 
ــأة  ــتدامة المنش ــامة واالس ــة الس ــال لجن ــن خ ــامة؛ فم والس
االســتدامة  برامــج  تعزيــز  علــى  المجلــس  سيشــرف  حديثــً، 

وتنفيذهــا. وســوف تركــز اللجنــة علــى:

 ســامة وصحــة موظفينــا بمــن فيهــم العاملــون مــن 	 

خــارج الشــركة بعقــود.
 األمن لموظفينا وممتلكاتنا.	 
 الشؤون البيئية واإلشراف.	 
 مشــاركة المجتمــع بمــا فــي ذلــك أوضــاع الصحــة العامة، 	 

واالســتثمار االجتماعــي، وبرامج التنمية المســتدامة.
 األهداف الداخلية والخارجية	 
 المقاييس المتعلقة بما سبق.	 

مــع اضطــاع مجلــس اإلدارة بــدور أكبــر فــي تعزيــز االســتدامة 
مــن خــال هــذه اللجنــة؛ ســنكون فــي وضــع أقــوى لتنفيــذ 
اللجنــة  وســتقوم  كفــاءة.  أكثــر  بشــكل  العمــل  خطــة 
وخطــط  اإلداريــة  والعمليــات  السياســات  جميــع  بمراجعــة 
مــوارد  تخصيــص  وضمــان  باالســتدامة،  المتعلقــة  األعمــال 

للبرامــج. كافيــة  وماليــة  بشــرية 

السعي للطموح



مبادرات االستدامة

التميــز فــي العمــل 
المســتدام

التميز في برامج 
البيئة والصحة 

والسالمة واألمن

األثر االجتماعي

األثر االقتصادي 
وأثر الموارد

أن تحظى بتأييد 
دولي كشركة 

دافعها االبتكار، 
وإعطاء قيمة نوعية 

ألعمالها

نضع نظامً للبيئة 
والصحة والسامة 
واألمن يعتمد على 

التميز في أداء 
ينطلق من ثقافة 

راسخة، تدعمه 
أحدث التقنيات

أن تكون جارًا مرحبً 
به في محيط بيئي 

داعم

تحقيق التميز 
من خال تحقيق 
أقصى استفادة 

من األصول، ورفع 
كفاءة استهاك 

الطاقة والمياه 
في كافة مواقع 

معادن

 تطوير ممارسات االستدامة. 1
 تبني مفهوم االقتصاد    . 2

الدائري )الخالي من النفايات(
 تبني إطار عمل المبادرة . 3

العالمية إلعداد تقارير 
االستدامة 

 وضع آلية قياس  التكاليف/ . 4

األثر

 أن تحظى بتأييد دولي كشركة دافعها 	 
االبتكار، وإعطاء قيمة نوعية ألعمالها

 تبني مفهوم االقتصاد المدور في كل 	 
المشروعات الجديدة

 اعتماد معايير المبادرة العالمية إلعداد 	 
تقارير االستدامة 

 وضع نظام لتتبع أثر وتكاليف االستدامة 	 

 ترسيخ ثقافة البيئة والصحة واألمن 	 
والسامة بشكل كامل في عمليات 

معادن ومع أصحاب المصلحة الخاصين 
بنا 

 التعاون مع الجهات التنظيمية الرئيسة 	 
المعنية بالتعدين

 توفير أحدث التقنيات لمكافحة الحريق 	 
مع التركيز على ثقافة تجنب حدوث 

إصابات أو أضرار
 تحقيق شهادة اآليزو 22320	 

 المستوى الرابع الذي يضمنه المجتمع 	 
إنشاء صندوق اجتماعي ونشر التقرير 

المدقق سنويً
 تحقيق أعلى مستويات رضا أصحاب 	 

المصلحة )داخليً وخارجيً(
 تطوير المشتريات من السوق المحلية، 	 

وكذلك سلسلة اإلمدادات واألعمال

 زيادة االستفادة من األصول بنسبة 3 - 	 
%5 من خال برنامج معتمد

  تجاوز االستهاك النظري المحدد	 

 ترسيخ ثقافة البيئة والصحة . 5
واألمن والسامة

 ترسيخ ثقافة الحفاظ . 6
على البيئة والصحة واألمن 

والسامة في عمليات 
معادن ومع ذوي العاقة 

بأعمالها
 قواعد التعدين. 7

 إطاق ونشر األمن والسامة. 8
  توفير أحدث التقنيات . 9

لمكافحة الحريق
  توفر جاهزية االستجابة . 10

للطوارئ في كافة المواقع

 تعزيز المشاركة االجتماعية. 11
 تعزيز السمعة المجتمعية. 12
 التكامل مع النظم . 13

المحيطة
  تطوير المحتوى المحلي. 14

 تحسين االستفادة من . 15
األصول

 تحسين االستفادة من . 16
المواد األولية
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تقييم األهمية المادية

الماديــة  األهميــة  لتقييــم  منظمــة  إجــراءات  نمــارس  إننــا 
عليــا،  بأولويــة  تحظــى  التــي  الموضوعــات  أن  مــن  للتأكــد 
والتــي توجهنــا عنــد اتخــاذ القــرارات، والتخطيــط االســتراتيجي 
ــى  ــة ومعن ــة، وذات صل ــات راهن ــي موضوع ــا ه ــاح، إنم واإلفص

بالنســبة للشــركة واألطــراف المعنيــة بعملهــا. 

لــم تبــدأ رحلــة معــادن بشــكل رســمي مــع االســتدامة إال 
ــادن  ــي مع ــة ف ــنا إدارة خاص ــا أسس ــنوات عندم ــت س ــل س قب
لوضــع وقيــادة اســتراتيجية وبرنامــج لاســتدامة ينســجم مــع 
طبيعــة عملنــا.  ومنــذ ذلــك الحيــن، قمنــا بصياغــة ومراجعــة 
اســتراتيجية االســتدامة مرتيــن، لضمــان انســجامها وتوافقهــا 

مــع عملنــا ومــع التوجهــات الدوليــة. 

كمــا أننــا عززنــا برامــج المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية 
فــي جميــع شــركات معــادن. 

وعلــى  البشــري،  الــكادر  علــى  معــادن  تركيــز  أدى  وقــد 
المجتمعــات التــي تســتضيف عملياتنــا إلــى عائــدات رائعــة. 

واليــوم ينتمــي %70 مــن موظفينــا الســعوديين فــي مواقع 
عملياتنــا إلــى المجتمعــات المحليــة التــي تســتضيف أعمالنا. 

بالمحتــوى  الخاصــة  الجديــدة  اســتراتيجيتنا  وستســتمر 
المحلــي فــي منــح األولويــة فــي اعتباراتنــا للمجتمــع المحلــي 
والتنميــة المحليــة فــي جميــع عملياتنــا ومشــاريعنا الجديــدة. 

لقــد أدت مشــاريع معــادن إلــى تحقيــق تنميــة اقتصاديــة 
مناجمنــا  فيهــا  توجــد  التــي  المناطــق  فــي  واجتماعيــة 

 . ومصانعنــا

ــبعة  ــتدامة الس ــة المس ــداف التنمي ــم أه ــى العال ــا يتبن وفيم
 2030 التــي أقرتهــا األمــم المتحــدة ضمــن أجنــدة  عشــر 
لتنميــة المســتدامة، فقــد أجرينــا دراســتنا الخاصــة لتحليــل 
علــى  وقدرتنــا  التنميــة  علــى  معــادن  شــركة  نمــو  تأثيــر 

المســاهمة فــي ذلــك.   

أهــداف  تبنينــا لســبعة مــن  الدراســة  نتــج عــن هــذه  وقــد 
التنميــة المســتدامة  هــي األهــداف األكثــر مناســبة وانســجامً 
ــية  ــة المؤسس ــؤولية االجتماعي ــة بالمس ــا الخاص ــع مبادراتن م

ــً.  ــا عموم ــة عملن وطبيع

تســتمر  المباشــرة،  االقتصاديــة  الفوائــد  إلــى  وباإلضافــة 
معــادن فــي تنفيــذ عــدد مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة 
والتــي  فيهــا،  نعمــل  التــي  المناطــق  فــي  المؤسســية 
تســتهدف بشــكل خــاص تلبيــة حاجــات تلــك المجتمعــات 

تســتضيفنا.  التــي 

وقــد كانــت أكبــر مســاهماتنا فــي مجــال التعليــم، حيــث 
الســعودي  المعهــد  كتأســيس  كبــرى  مشــاريع  أقيمــت 
للتعديــن فــي مدينــة عرعــر، وتأســيس مدرســتين  التقنــي 
ــف  ــة طري ــي مدين ــرى ف ــر واألخ ــي عرع ــا ف ــن إحداهم ثانويتي

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  شــمالي 

ــع وزارة  ــراكة م ــة بالش ــات التعليمي ــذه المؤسس ــا ه ــد بنين لق
التعليــم  والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي فــي 

المملكــة. 

نسبة الموظفين 
المحليين من 

إجمالي الموظفين 
السعوديين في  

OP

نسبة الموظفين 
المحليين من 

إجمالي القوة  
OP العاملة في

العام

61.01% 39.55% 2019

63.96% 40.96% 2018

74.32% 45.19% 2017

72.80 44.88% 2016

67.07% 39.63% 2015
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تطوير ممارسات االستدامة:

 إجراء تحاليل عميقة، ووضع خطط 	 
فاصلة لتحقيق معايير المجلس 

الدولي للتعدين والمعادن، والرعاية 
المسؤولة.

 العمل مع المجلس الدولي 	 
للتعدين والمعادن والرعاية 

المسؤولة، للحصول على 
شهاداتهما.

 تقييم بصمات معادن ودراستها 	 
وتخطيطها.

 تطوير برنامج للتواصل بين األطراف 	 
المعنية حول البصمات.

البصمة البيئية:

 قياس امتداد البصمة البيئية.	 

 تحديد األهداف.	 
 وضع أهداف لمدة خمس سنوات.	 

 تحديث التقرير باستمرار.	 

تبني مفهوم االقتصاد المدور 
)الدورة االقتصادية( :

 تطوير مؤشرات األداء الرئيسية 	 
لبرنامج االقتصاد الدائري.

 الحصول على مؤشرات أداء رئيسية 	 
خاصة باالقتصاد الدائري.

تضمين ثقافة البيئة والصحة 
والسالمة واألمن:

 وضع خطط إدارة األزمات خال 	 

عام 2017م.
 إجراء تحليل عميق لكل وحدة 	 

عمليات خارجة عن نظام البيئة 
والصحة والسامة واألمن.

 تحقيق مستوى نظام البيئة 	 
والصحة والسامة الممتاز ودعمه.

 تحقيق 30 بالمئة من برنامج 	 
Diamond 5 في 2020.

أنظمة السالمة واألمن والسيطرة 
على الحريق:

 مراجعة وتحديث سياسات األمن 	 

وإجراءاته.
 مراقبة وتطبيق توجيهات جديدة 	 

تصدرها الهيئة العليا لألمن 
الصناعي.

 توفير دعم تقني للمشاريع 	 
لالتزام بتوجيهات الهيئة العليا 

لألمن الصناعي وغيرها.

الدور اإلداري في وضع معايير 
التعدين:

 الحرص على التزام كل العمليات 	 
وإدارة المشاريع بالمعايير المحلية 

والعالمية.
 الريادة في طرح معايير تعدينية 	 

إلضافتها إلى اللوائح السعودية.

دمج االستجابة للطوارئ:

 دمج خطة االستجابة للطوارئ التي 	 

تمت الموافقة عليها عبر معادن.

تبني المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير:

 تخطيط األهمية النسبية.	 
 تدريب الموظفين الحاصلين على 	 

شهادات إعداد التقارير.
 تطوير عمليات إعداد التقارير 	 

لتسهيل المبادئ التوجيهية للجيل 
الرابع.

 إعداد تقرير االستدامة لمعادن، 	 
والقائم على المبادئ التوجيهية 

للجيل الرابع.
 تأمين المبادرة العالمية إلعداد 	 

التقارير.

وضع آلية التكاليف:

 وضع نموذج إلعداد التقارير	 

 وضع استثمارات االستدامة في 	 

التقارير المالية
 تضمين جميع استثمارات 	 

االستدامة في أنظمة محاسبة 
الشركة.
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الدمج في النظم البيئية المحلية:

 مراجعة التجربة الصناعية العالمية 	 

وأفضل الممارسات.
 تطوير برامج معادن المحلية 	 

للنظم البيئية.
 تضمين النظم البيئية المحلية 	 

في استراتيجية معادن وخطط 
األعمال.

مراقبة االستهالك:

 تطوير برنامج تحسين االستفادة 	 
من المواد األولية.

 مراقبة استهاك الموارد )المياه، 	 

الطاقة، المواد األولية( في كل 
وحدة من وحدات اإلنتاج، والمعايير 

المخالفة لمعايير الصناعة، 
والمعلومات النظرية.

 تحليل األسعار للموارد واإلنتاج.	 

تطوير هوية معادن االجتماعية 
وتمويلها:

 مراجعة أفضل أشكال التمويل 	 

وأفضل الممارسات.
 تطوير خطة استراتيجية لتمويل 	 

معادن لدعم البرامج االجتماعية.
 تطوير المشاركات مع المتعاونين 	 

المحتملين.
 تطوير مبادرات محلية.	 

برنامج تحسين االستفادة من 
األصول والموثوقية:

 تطوير وتنفيذ برنامج صيانة يعتمد 	 
على الموثوقية لتحسين االستفادة 

من األصول، وتفادي األضرار.
 تجميع وتوثيق معلومات صيانة 	 

تصحيحية.
 تطوير مخزون لاحتياطي النقدي.	 
 تعزيز التكنولوجيا لمراقبة فاعلية 	 

أعمال الصيانة وضمانها.

المشاركة االجتماعية:

 ضمان حفاظ جميع مواقع 	 

العمليات على المستوى الثالث من 
نظام معادن إلدارة المجتمع العام 

.2019

 تطوير برامج المستوى الرابع 	 
بالتعاون مع الشركات التابعة، 

ومواقع العمليات.
 التحليل العميق وقراءة المواقع 	 

والتخطيط الفاصل.
 تطوير إجراءات تأمينية للبرامج.	 
 تحسين تكنولوجيا المعلومات 	 

والتكنولوجيات الناشئة للحصول 
على أفضل أداء للممارسات 

االجتماعية واألتمتة في تنفيذ 
البرامج.

تطوير المحتوى المحلي:

 مراجعة التجارب العالمية وأفضل 	 

الممارسات.
 االستمرار في تطوير محتوى برنامج 	 

معادن المحلي.
 تضمين المحتوى المحلي في 	 

استراتيجية معادن وخطط 
األعمال.
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إطالق القوة الكامنة
إن نجاحنا في بناء قوى عاملة متخصصة لصناعة التعدين هو أحد إنجازات معادن في مرحلة ما بعد االكتتاب العام.  

وبينما نواصل ذلك، نركز اآلن على إعداد القادة والمواهب الالزمة لالحتياجات المستقبلية لمعادن.

ويعتبــر توظيــف وتطويــر الكــوادر مــن ذوي المعرفــة والموهبــة 
ــر  ــي تطوي ــة ف ــه المملك ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــارات م والمه
ــن ورأس  ــر الموظفي ــً أن تطوي ــة، علم ــن الحديث ــة التعدي صناع
البلــدان  مختلــف  فــي  عالميــً  تحديــً  يعتبــر  البشــري  المــال 

والقطاعــات.

إن غيــــاب الكــوادر العاملــــة الماهــــرة والمدربــــة وُبعــد مواقــع 
صناعتنا التعدينية وتضاريسها الصعبة هــــي أهــــم التحديــات 
التــــي تواجــه المــــوارد البشــــرية لدى معادن، ونبــذل قصــارى 

جهدنــــا لنتغلــب عليهــا بشــكل فعــال.

ــي 31  ــة ف ــً وموظف ــة 5822 موظف ــوادر العامل ــدد الك ــغ ع بل
ديســمبر 2019 كمــا بلغــت نســبة الســعودة في معــادن %68.

ــام   ــادن ع ــي مع ــي ف ــام األول ــاب الع ــان االكتت ــرق بي ــد تط وق
2008  إلــى هــذا األمــر وأوضــح كيفيــة عــزم الشــركة علــى بنــاء 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــي ف ــتوى عالم ــى مس ــن عل ــة تعدي صناع
الســعودية، وأشــار إلــى أن بنــاء المــوارد البشــرية لمعــادن علــى 
جميــع المســتويات بمــا يلبــي احتياجــات إدارة أعمــال التعديــن 

المتنوعــة والمتســارعة يعــد أولويــة اســتراتيجية.

ــوادر  ــي الك ــر ف ــكل كبي ــتثمرنا بش ــي، اس ــد الماض ــوال العق ط
ــت  ــد حقق ــك. وق ــق ذل ــات لتحقي ــج والمؤسس ــرية والبرام البش
عبــر  معــادن  لمجموعــة  مذهلــة  نتائــج  االســتثمارات  هــذه 
وظائــف إداريــة واســعة النطــاق، ومتطلبــات عمــل فــي صناعاتنا 

ــويق. ــع والتس ــى التصني ــن إل ــن التعدي ــة، م المتنوع
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ــوارد  ــي الم ــتثماراتنا ف ــة اس ــتبيان قيم ــج اس ــرت نتائ ــد أظه وق
البشــرية فــي عــام 2019 أّن مبــادرات وبرامج معــادن المتعلقة 
ــركة  ــو الش ــي نم ــر ف ــكٍل كبي ــاهمت بش ــرية س ــوارد البش بالم

ــا. وربحيته
كمــا أننــا نواصــل االســتثمار فــي برامــج تطويــر األفــراد وبنــاء 
ــة  ــة مخصص ــدم دورات مهني ــي تق ــة الت ــات التعليمي المؤسس
ــد  ــا اليــوم إلــى المزي ــة. وقــد تحــول تركيزن ــا الصناعي الحتياجاتن
مــن األهــداف االســتراتيجية لــرأس المــال البشــري، ورؤيــة تجعــل 
معــادن واحــدة مــن أفضــل ثــاث بيئــات العمــل فــي المملكــة.

كمـــا نســـتمر أيضً فـــي برنامـــج التطويـــر المهنـــي  للخريجيــــن 
حديثً مــــن الجامعــــات، ونعتبــــر هــــذا البرنامــــج بمثابــــة إمداد 

اســــتراتيجي للمواهــــب لتــي ســــترفد معــادن،
ــر المواهـــب الوطنيــة      والهـــدف الرئيــس مـــن ذلـــك هـــو تطويـ
المتخرجــــة حديثــــً عبــــر برامــج نظريــــة  وبرامــــج إدارة التعلـم 

التفاعلــــي والقيــــادة.

لقــد أنشــأنا فــي عــام 2019 إطــار عمــل إلدارة المواهــب بشــكل 
متكامــل فــي معــادن، يعمــل بمثابــة خريطــة طريــق لمشــاريع 

واســتثمارات إدارة المواهب المســتقبلية للشــركة.
ــر معــادن  يدمــج هــذا اإلطــار عمليــات المواهــب المتعــددة عب
والشــركات التابعــة لهــا، ووظائفهــا وبرامجهــا المختلفــة مثــل:

 التعليم والتطوير.	 
 التصميم التنظيمي ونماذج التوظيف.	 
 التعويضات والمزايا.	 
 المصادر االستراتيجية والتوظيف.	 
 إدارة األداء.	 
 الهيكل الوظيفي.	 
 تحديد المواهب والتطوير الوظيفي.	 

التعلم والتطوير
يعمــل برنامــج التعلــم والتطويــر لدينــا بطــرق شــتى لتعزيــز 
ثقافــة التعلــم داخــل المجموعــة؛ لتمكيــن موظفينــا مــن 
النمــو فــي مجــال عملهــم، وتوســيع مجمــوع مهاراتهــم. 
وقــد عززنــا شــراكاتنا المســتمرة مــع وزارة التعليــم وعــدد مــن 

الســعودية. الجامعــات 

التأثير في المجتمعات من خالل التميز في التعليم 
أت مــــدارس التميــــز فــــي كل مــــن مدينتي  عرعــر وطريــف  تبوَّ
المركــــز الثانــــي فــــي الجائــــزة العربيــــة للتميــــز فــــي مجــــال 
المســــؤولية االجتماعيــة للمؤسســــات لعــــام 2019، وتتولــــى 
مــــدارس  التميــــز التدريــــس بطاقــــة استيعابية تصل إلى )651( 
طالًبا ، وســوف تخــرج أولـى دفعاتهـا فـي شـهر يونيـو 2020 .
وتتولــى تنفيــذ مشـــروع مــــدارس التميــــز شــــركة معــادن 
وعــد الشــــمال للفوســفات فــي منطقــة الحــدود الشــمالية 

بالتعــــاون مــــع وزارة التعليــــم فــــي المملكــــة. 
ويهــــدف المشــــروع إلــى دعــم نظــــام التعليــم العــام فــي 
شــــمال المملكــــة عــــن طريــــق تأســــيس وإدارة مدرســـتين 
تتبعـــان أفضـل النمـاذج مـن حيـــث المناهـج، والـكادر التعليمي، 
وســـتخرج   ، التعليميــــة  والمخرجــــات  التعلــــم،  وتســهيات 
المدرسـتان طابً ذوي تأهيـل عال مـن شـأنهم تلبية متطلبـات 
القبـــول فـي جامعـــة الملـك فهـد للبتـــرول والمعادن وغيرهــا 
ــل  ــزة داخـ ــة المتمي ــات التعليميــ ــات والمؤسســ ــن الجامعــ مــ
المملكـــة وخارجهـا فـي مســـاقات الطب الهندسـة والعلـوم.

تعزيز الكوادر العاملة السعودية في صناعة التعدين
ثمــرة  وهــو  للتعديــن،  التقنــي  الســعودي  المعهــد  ســاهم 
شــراكة بيــن معــادن والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي 
ــام 2019  ل ع ــغِّ ــج 33 ُمش ــي تخري ــة، ف ــي المملك ــي ف والمهن
يدعمــون تطويــر القــوى العاملــة الصناعيــة فــي الشــركات 
لمعــادن ومقاوليــن لديهــا. وهــذا مــا يرفــع عــدد  التابعــة 
 537 2012 إلــى  خريجــي المعهــد منــذ بــدء برنامجــه عــام 
ل. وقــد طــور المعهــد خطــة لتقديــم برنامــج للصيانــة  ُمشــغِّ
توطيــن  فــي  المملكــة  مبــادرات  لدعــم   2020 عــام  فــي 

الوظائــف فــي مهــن الصيانــة.
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اكتشــــاف وتحديــــد المواهــــب الوطنيــــة فــــي منطقــــة 
الحــــدود الشــــمالية

 أطلقـــت شـــركة معادن وعـــد الشـــمال للفوسفات بالتعـــاون 
مـــع مؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واألبــداع 

”موهبـة“ 
مبــــادرة مبتكــرة لدعــــم الحملــة الوطنيــــة لتحديــد وتطويــر 
المواهــــب. وقــــد رعــــت شــــركة معــادن وعــــد   الشــــمال 
للفوســفات عمليــــة تقييـــم 1000 طالـــب مــن طــاب الصــف 
الثالــث متوســط مـــن منطقـــة الحـــدود الشـــمالية باســـتخدام 
تقييـــم” موهبـــة“. وقـــد نتـــج عـــن ذلـــك اكتشــاف المئـــات مـــن 

ــب. ــات ذوي المواهـ ــاب والطالبـ الط
الشــــمال  وعــــد  معــادن  شــــركة  عمــــدت  ذلــــك  بعــــد 
للفوســفات إلــــى رعايــــة 100 طالــــب وطالبــة لانضمــام إلــــى 
برامــــج إثــــرائية وتطويــــرية فــــي جامعــــة الحــــدود الشــمالية 
فــــي صيــف عــام 2019 .وقــد ســاهمت هــذه المبــادرة أيضـً 
فــــي بنــــاء القــــدرات فــــي جامعــة الحــــدود الشــــمالية حيــث 
كانــــت تلــك أول مــرة تتولــــى فيهــا الجامعــة تقديــم برامــج 

خاصــــة للطلبــــة الموهوبيــــن.

تعزيــز البرامــج التعليميــة النــادرة المتعلقــة بالتعديــن 
بالتعــاون مــع جامعــة النخبــة العالميــة

 حـــددت معــادن، بالتعـــاون مـــع وزارة التعليـــم بالمملكــة 
أربعـــة طـــاب ذوي مواهــــب متميــــزة  الســعودية،  العربيــة 
كانــت الــوزارة قــد أشــرفت علــى تســجيلهم فــي جامعــات   

متميــــزة للتخصــــص فــــي برامــــج تعتبــــر جوهريــــة بالنســـبة 
ــي  ــم الت ــرة التفاهـ ــتهدفت مذكـ ــد اسـ ــادن، وق ــال مع ألعم
وقعت بيـــن معادن ووزارة التعليـــم عـــام 2017 مـــا مجموعـه 

35 مشـــارًكا فـــي هـــذا البرنامـــج علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات.

التشخيص المبكر للقادة المتميزين من المواطنين
طالبــً   50 تحديــد  إلــى  الراميــة  الجهــود  معــادن  ســاندت 
جامعيــً متميــزًا علــى المســتوى الوطنــي بهــدف إلحاقهــم 
هــذا  مــن  والهــدف  “قمــم”.  برنامــج  مــن  الثانيــة  بالدفعــة 
ــزة  ــد المواهــب الطابيــة المتمي البرنامــج هــو تشــخيص وتحدي

وتطويرهــا.

بناء القدرات من خالل التعاون مع الجامعات الوطنية
وقعــــت شــــركة معادن وعــــد الشــــمال للفوسفات مذكــرة 
تعــاون مــــع جامعــــة الحــــدود الشــــمالية. وتمهــــد مذكــــرة          
ــاع  ــن قطــ ــتراتيجية بيــ ــراكة اســ ــام شــ ــق أمــ ــاون الطريــ التع
التعديــــن والمجتمــــع األكاديمــي بهــــدف المســاهمة فــي 

تنميــة منطقــــة الحــــدود الشــــمالية.

تطوير مهارات األعمال لدى كبار القادة في معادن
تخــرج ثاثــة مــن كبــار القــادة الذيــن درســوا برعايــة معــادن 
وحصلــوا علــى شــهادات ماجســتير إدارة األعمــال التنفيذيــة 
مهــارات  تعزيــز  إلــى  البرنامــج  هــذا  ويهــدف   .2019 عــام 

معــادن.    القــادة فــي  لــدى كبــار  األعمــال  ومواهــب 

الدورات التدريبية 
المتخصصة
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بدء ثقافة التعلم من خالل التعلم اإللكتروني
معــادن مــن خــال  التعلــم علــى امتــداد  تعــززت ثقافــة 
الوصــول إلــى مكتبــات التعلــم اإللكترونــي العالميــة التــي 
تهــدف إلــى تطويــر المهــارات والكفــاءات الرئيســية. وفــي 
عــام 2019، بلــغ مجمــوع ســاعات التعلــم مــن خــال برنامــج 

1226 ســاعة.   التعلــم اإللكترونــي 

تعزيز رصيد المواهب بخريجي الجامعات الشباب
ــر  ــج التطوي ــن برنام ــً م ــف 47 خريج ــام 2019 توظي ــهد ع ش
الجامعــات  العاملــة بخريجــي  القــوة  يعــزز  المهنــي، ممــا 

الجــدد ذوي المســتوى العالــي.

برامــج   – العاملــة  القــوة  مهــارات  علــى  المحافظــة 
يــب ر لتد ا

خــال عــام 2019، ُنظمــت 439 جلســة تدريــب اســتفاد منهــا 
معــادن فــي العــام نفســه 91  4678 موظــف. كمــا رعــت 

حدثــً خارجيــً ألغــراض التعلــم حضرهــا 172 موظفــً. كمــا 
ــد  ــة. وق ــة متخصص ــم 54 دورة تدريبي ــام 2019 تنظي ــهد ع ش
اســتضافت معــادن خــال العــام نفســه 83 طالبــً جامعيــً 

ــً.   متعاون

المرأة في مسيرتنا
فــي  الموظفــات  عــدد  لزيــادة  اســتراتيجية  اعتمدنــا  لقــد 
ــاء  ــس نس ــا اآلن خم ــة، لدين ــي. وكبداي ــكل تدريج ــادن بش مع
فــي مناصــب عليــا، فــي قســم عاقــات المســتثمرين وإدارة 

البشــرية. والمــوارد  الهندســية  واإلدارة  المشــاريع 
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السالمة التامة
ــا  ــك فإنن ــة. ولذل ــالمة التام ــن الس ــد م ــدأ بالتأك ــب أن تب ــة يج ــة رحل ــو بمثاب ــادن ه ــي مع ــا ف ــبة لن ــوم بالنس إن كل ي
نتولــى تطبيــق “برنامــج التحــول فــي ثقافــة الســالمة” علــى امتــداد شــركات معــادن، والــذي يســتند إلــى أســلوب تقييــم 

المخاطــر علــى الســالمة لبنــاء ثقافــة تكــون فيهــا الســالمة شــرطًا مســبقًا للعمــل.

ــرات  ــادن تغيي ــي مع ــامة ف ــات الس ــة وسياس ــهدت أنظم ش
هائلــة خــال العقــد الماضــي، مدفوعــة بالتزامهــا التحديــث 
هــذه  وجــاءت  الســامة.  معاييــر  أعلــى  واعتمــاد  المســتمر، 

التغييــرات أيضــً لتعزيــز معــادن وتنوعهــا.

مخاطــر  واألســمدة  المعــادن  وإنتــاج  التعديــن،  لعمليــات  إن 
تهــدد الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة، ويمكــن أن تــؤدي إلــى 
إصابــات ووفيــات، وتوقــف عــن العمــل، وغيــر ذلــك مــن الخســائر 

ــة.   ــغيلية والمادي التش

وتســعى معــادن إلــى التخفيــف مــن هــذه المخاطــر مــن 
واألمــن  والســامة  للصحــة  متكامــل  تطبيــق  نظــام  خــال 
ــات  ــر وسياس ــتخدام معايي ــع، باس ــع المواق ــي جمي ــة ف والبيئ
وإجــراءات معتــرف بهــا دوليــً. إن لدينــا نظامــً علــى امتــداد 
شــركات المجموعــة إلصــدار تقاريــر شــهرية عــن شــؤون الصحة 
الحــوادث  جميــع  ُتراجــع  حيــث  والبيئــة،  واألمــن  والســامة 

بهــدف اســتخاص الــدروس ومنــع تكــرار تلــك الحــوادث. 

حــادث،  وقــع  كلمــا  بالحــوادث  تحقيقــات  معــادن  وتجــري 
بغيــة تحديــد األســباب الجذريــة ووضــع اإلجــراءات التصحيحيــة 

ــتقبًا.  ــادث مس ــك الح ــل ذل ــرار مث ــدم تك ــان ع لضم

وقد وقعت 5 حوادث مهمة عام 2019: 
ــام 	  ــارس، ق ــن م ــر م ــع عش ــي الراب ــي 14/03/2019: ف  ف

إبــاغ  دون  عــزل  قفــل  بكســر  العجــن  مصنــع  مشــرف 
مشــرفه أو المديــر العــام كمــا تشــترط إجــراءات العــزل 
أخفــق  كمــا  للنحــاس”.  باريــك  معــادن  “شــركة  فــي 
المشــرف فــي التأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص يعملــون 

علــى خــط تصنيــع المعجــون قبــل إزالــة القفــل. 

إلحــدى 	  تابعــة  تحميــل  آليــة  ُكلفــت   :18/04/2019  

فــي  ُوضعــت  التــي  الخــام  الفلــزات  بنقــل  المقاوليــن 
وبعــد   .”1 الطــوارئ  “كومــة  إلــى   ”2 الطــوارئ  “كومــة 
بالرجــوع  وبــدأ  الفلــزات  تغطيــة  اآلليــة  ســائق  أنهــى  أن 
بشــاحنته نــزواًل عــن مزلقــة التحميــل، ضغــط علــى دواســة 
الفرامــل والحــظ عــدم وجــود فرامــل. حــاول الســائق مــرارًا 
الضغــط برجلــه علــى الدواســة، ولكنهــا كانــت ترتطــم 
باألرضيــة. كان الســائق قــد وجــه اآلليــة باتجــاه مســتقيم 

ــتد  ــا اس ــزواًل، فيم ــدر ن ــة تنح ــل اآللي ــا جع ــف، مم ــو الخل نح
ــقيفة  ــا س ــد رجوعه ــة عن ــت اآللي ــام. ضرب ــائق لارتط الس
التخزيــن ممــا أدى إلــى وقــوع أضــرار كبيــرة فــي الســقيفة. 

ولــم تقــع إصابــات نتيجــة الحــادث.   
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كان 	  ليــًا،  الواحــدة  الســاعة  نحــو  فــي   :26/07/2019

ــال  ــة خ ــا الثاني ــان بدوريتهم ــن يقوم ــال األم ــن رج ــان م اثن
الجنوبــي  الجانــب  مــن  اقتربــا  وعندمــا  عملهمــا.  نوبــة 
ــدرت  ــة(، انح ــة جبلي ــي نقط ــياج )ف ــط الس ــن خ ــي م الغرب
المركبــة فيهمــا فــي المنحــدر، ولــم يفلــح الســائق بإبطــاء 
المركبــة بمــا يكفــي بحيــث يحــول اتجاههــا نحــو اليميــن، 
ممــا جعــل المركبــة تنحــدر وترتطــم بعمــود الســياج، ممــا 

تســبب بضــرر كبيــر للمركبــة، ولــم يصــب أٌي مــن الحارســين 
ــادث.   ــي الح ــأذى ف ب

24/09/2019: بينمــا كان ُمشــغل جرافــة تحميــل يتقدم 	 

للصعــود بآليتــه لتحميلهــا فــوق قاطــرة نقــل طويلــة، وجد 
ســائق الجرافــة أن فرامــل جرافتــه ال تعمــل، األمــر الذي أدى 
إلــى ارتطــام ســطل التحميــل الخــاص بالجرافــة بالقاطــرة، 
العجلتيــن  ارتفــاع  إلــى  أدى  الــذي  األمــر 
ســيطرة  وفقــدان  للجرافــة  األماميتيــن 
الجرافــة  انقلبــت  وقــد  عليهــا.  الســائق 
علــى جانبهــا األيســر قــرب القاطــرة، ولــم 

ــات نتيجــة الحــادث.   تقــع إصاب

26:09/2019: دخــل موظفــان 	 

حيــث   1555-640 رقــم  الطريــق  إلــى 
كانــت تجــري عمليــات حفــر. وقــد عبــر 
إال  تجــاوزه  ُيمنــع  حاجــزًا  الموظفــان 
لألشــخاص المصــرح لهــم بذلــك. وقــرر 
أن  بعــد  المنطقــة  مغــادرة  الموظفــان 
ــة.  ــن آمن ــم تك ــروف األرض ل ــا أن ظ الحظ
ــت  ــة وق ــر جاري ــات الحف ــن عملي ــم تك ول
الحــادث. وقــد أبلغــا المشــرف عليهمــا 
بذلــك، وأوقفــا عــن العمــل بانتظــار نتائــج 

التحقيــق. 

لــم ُتســجل خــال عــام 2019 حــوادث 
بحكــم  عنهــا  اإلبــاغ  ينبغــي  بيئيــة 
ــً  ــع 21 حادث ــن وق ــارية. ولك ــة الس األنظم
المواقــع  مختلــف  فــي  صغيــرًا  بيئيــً 
ــع  ــت جمي ــد عولج ــام 2019. وق ــال ع خ
تلــك الحــوادث علــى الفــور وتــم إصــاح 
المناطــق التــي شــهدت تلــك الحــوادث.   

إن “برنامــج التحــول فــي ثقافــة الســامة” 
مــن  ســينقلنا  الشــركة  تتبعــه  الــذي 
إلــى  األداء  علــى  المســتند  األســلوب 
تحليــل  علــى  المســتند  األســلوب 
ثقافــة  بنــاء  مــن  ننــا  ويمكِّ المخاطــر، 
مســبقً  شــرطً  الســامة  فيهــا  تكــون 

  . للعمــل

األداء  علــى  المســتند  األســلوب  يعتمــد 
ــي  ــرات الت ــاح” للثغ ــف واإلص ــى “الكش عل
الحــوادث،  خــال  مــن  تحديدهــا  جــرى 
والحــاالت التــي أوشــكت علــى الوقــوع، 
أمــا  اآلمنــة.  غيــر  واألعمــال  والظــروف 
األســلوب المســتند إلــى تحليــل المخاطــر، 
الــذي يــزداد تطبيقــه فــي الشــركات الرائــدة حــول العالــم، فهو 
يســتند إلــى بنــاء المرونــة المؤسســية مــن خــال التشــخيص 
ــوادث  ــوع الح ــبب وق ــد ُتس ــي ق ــور الت ــؤ باألم ــتباقي والتنب االس

ووضــع إجــراءات تســتبقها وتمنــع وقوعهــا.    
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برنامج التحول في ثقافة السالمة:

ــتغرق  ــيرة تس ــي مس ــام 2018 ف ــي ع ــادن ف ــرعت مع ش
العديــد مــن الســنين لتحديــد وتطبيق تحول ذي مســتوى 
عالمــي متقــدم فــي تطبيقــات الصحــة والســالمة واألمــن 
والبيئــة فــي جميــع مجــاالت العمــل، وذلــك مــن خــالل 
متوســط  وبعضهــا  المــدى،  قصيــر  بعضهــا  مبــادرات 
وبعضهــا طويــل المــدى، تركــز علــى األســلوب االســتباقي 
القائــم علــى تحليــل المخاطــر مــع بنــاء ثقافــة تؤكــد 

علــى المنــع التــام أليــة أضــرار.

وقــد ُبذلــت عــام 2019 جهــود مهمــة فــي إطــار هــذا البرنامــج، 
بالتركيــز علــى مبــادرات ومجــاالت جوهريــة مختلفــة: 

تقييــم ثقافــة الســامة، تطبيــق القواعــد المنقــذة للحيــاة، 
تعزيــز برنامــج تشــخيص واحتــواء المخاطــر، تطويــر نظــام إدارة 
تحســين  الحــوادث،  عــن  اإلبــاغ  والبيئــة،  والســامة  الصحــة 
عمليــات التحقيــق والتعلــم مــن الــدروس، تدريــب القيــادات، 
مؤشــرات األداء الرئيســية للصحــة والســامة والبيئــة وتحســين 

األهــداف، وترقيــة الموظفيــن ليكونــوا ســفراء للســامة. 

قيادة السامة – الثبات والقيادة الحاضرة 
في شؤون السامة

االتصال وإشراك الموظفين – رسائل قوية، 
يسهل على كل الموظفين استخدامها 

وفهمها

الكفاءة في مجال السامة – تقديم 
التدريب والكفاءات التي تسمح لنا بأداء 

العمل بشكل آمن في جميع األوقات

الحوكمة – اإلشراف للتأكد من أن مسيرة 
السامة تمضي في الطريق الصحيح

األنظمة، والسياسات، واإلجراءات – مصممة 
بحيث تكفل اإلنتاج اآلمن.

اإلباغ والمتابعات اإلحصائية – تقديم 
الدروس المستفادة وقياس مدى التقدم 

في مسيرتنا للسامة من خال المقاييس 
واإلحصائيات.

ــع  ــل م ــة العم ــة نتيج ــج المرغوب ــى النتائ ــول إل ــد كان الوص لق
إجــراءات  لتقديــم  للســامة،  التنفيــذي  معــادن  مجلــس 
محــددة تدعمهــا اســتراتيجيات مخطــٌط لهــا لتحســين أداء 

الســامة.

مــن  أعلــى  درجــة  الحوكمــة  مــن  المســتوى  هــذا  يقــدم 
اإلشــراف والمتابعــة لشــؤون الســامة والمخاطــر علــى كافــة 

المســتويات فــي معــادن. 

ــى  ــر عل ــراف مباش ــاك إش ــس اإلدارة، هن ــتوى مجل ــى مس وعل
الخــروج  لضمــان  بالســامة  الخاصــة  الشــركة  اســتراتيجية 

المرغوبــة فــي األداء.  بالنتائــج 

ــر  ــامة والمخاط ــؤون الس ــم ش ــة تقيي ــى اإلدارة التنفيذي تتول
األنظمــة  تطبيــق  لضمــان  تفصيــًا،  أكثــر  نطــاق  علــى 
ضمــن  االســتراتيجية  مــن  جــزءًا  تشــكل  التــي  واإلجــراءات 

 . كة لشــر ا

لزيــادة  معــً  معــادن  كافــة  فــي  الســامة  فــرق  وتعمــل 
تطويــر اإلجــراءات واألنظمــة التــي تــؤدي إلــى تحســينات فــي 
األداء فــي ظــل األســلوب القائــم علــى تحليــل المخاطــر فــي 

مســائل الســامة.  

فقــط  حــد  ا و نــب  جا د  مجــر ة  د لقيــا ا ف  ا شــر إ يشــكل  و
 . ل لتحــو ا مــج  نا بر مــن 

علــى  ومعمــق  شــامل  تقييــم  علــى  يشــتمل  فالبرنامــج 
النضــج فــي ثقافــة  مســتوى الشــركة بأســرها لمســتويات 
الســامة فــي عمليــات معــادن. وســيؤدي ذلــك إلــى ترســيخ 
خــط أســاٍس يمكــن بموجبــه تقييــم التحــول الــذي نحــرزه 

فــي ثقافــة الســامة لــدى معــادن.  

تشمل بعض العناصر األخرى للبرنامج ما يلي:
التــي 	  للحيــاة”  المنقــذة  معــادن  “قواعــد  تقديــم   

ــا  ــب مراعاته ــي يج ــط الت ــد الضواب ــي تحدي ــاعد ف ستس
أيــة مخاطــر قــد تنشــأ.  العمــل وإدارة  البــدء فــي  قبــل 

واحتوائهــا 	  المخاطــر  علــى  تعــرف  برنامــج  تقديــم   

ومقاوليهــا.  معــادن  لموظفــي 
الســامة 	  كفــاءة  ومصفوفــات  عمــل  إطــار  ســيتولى   

والمطلوبــة  بالســامة  الخاصــة  الكفــاءات  تحديــد 
معــادن.  فــي  واألدوار  المســتويات  لجميــع 

الحــوادث 	  عــن  اإلبــاغ  مجــال  فــي  أســلوبنا  تعزيــز   

ــع  ــى وض ــة إل ــع، باإلضاف ــكت أن تق ــي أوش ــداث الت واألح
معاييــر علــى مســتوى الشــركة كلهــا للتحقيــق فــي 

الحــوادث.  

النتائج:
تقييم ثقافة السالمة

عــن  لغــات  بأربــع  اإلنترنــت  عبــر  إســتبيانية  دراســة  ُأجريــت 
ــاركين  ــة المش ــال هوي ــع إغف ــي معــادن م ــامة ف ــة الس ثقاف
فيهــا، وذلــك بهــدف فهــم مخــاوف الموظفيــن والمقاوليــن، 

وتحديــد نقــاط القــوة وفــرص التطويــر. 
وبعــد الدراســة اإلســتبيانية عبــر اإلنترنــت والمقابــات التــي تمــت 

وجهــً لوجــه،
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 ُعقــدت ورشــة عمــل لمــدة يــوم كامــل فــي مقــر كل مــن 
الشــركات التابعــة لمعــادن لمناقشــة الموضوعــات المشــتركة 
التــي حددهــا اإلســتبيان، وإجــراء تحليــل للفجــوات، والخــروج 
بقائمــة توصيــات محــددة علــى مســتوى معــادن ككل وعلــى 
مســتوى كل موقــع، مــع وضــع تواريــخ مســتهدفة لمعالجــة 

ــاوف.  ــك المخ تل

تطبيق معادن للقواعد المنقذة للحياة
مــن  مســتوى  أعلــى  تحمــل  التــي  األنشــطة  علــى  بالتركيــز 
ــة  ــق مجموع ــر وتطبي ــام 2019 تطوي ــال ع ــرى خ ــر، ج المخاط
وفــق  خصيصــً  مفصلــة  للحيــاة”  المنقــذة  “القواعــد  مــن 
أفضــل  إلــى  ومســتندة  المحــددة،  معــادن  احتياجــات 

العالميــة. الممارســات 

إدارة التغيير من خالل االتصاالت
ــة،  ــة الخاص ــه اإلعامي ــي هويت ــج ف ــذا البرنام ــب ه ــص صل يتلخ
ــذه  ــص ه ــادن. وتلخ ــة لمع ــة اإلعامي ــت الهوي ــة تح المندرج
الهويــة اإلعاميــة الخطــوات التــي يجــب علينــا جميعــً اتباعهــا 
عندمــا نواجــه مخاطــر علــى الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة: 
ــم،  ــر، قيِّ ويتكــون مــن األحــرف األولــى مــن كلمــات “توقــف، فكِّ

ثــم اســتمر بأمــان”. 

تطوير نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة
يقــدم نظــام إدارة الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة فــي 
معــادن إطــارًا مؤسســيً رفيــع المســتوى يتألــف مــن أربــع 
الفهــم  جميعهــا  تضمــن  عنصــرًا،  و14  للتركيــز،  مجــاالٍت 
ــع  ــدم لجمي ــتدام، وتق ــل األداء المس ــم، وتكف ــق الدائ والتطبي
ــون  ــث يتصرف ــوارد بحي ــة والم ــادن المعرف ــي مع ــن ف العاملي

بأقصــة قــدر مــن الســامة.

تدريب القيادات
شــهد عــام 2019 تلقــي 90 مــن القــادة التنفيذييــن جلســات 
ــت  ــامة، صمم ــال الس ــي مج ــادات ف ــر القي ــول تطوي ــب ح تدري
بحيــث تكفــل تطويــر المهــارات الســلوكية الرئيســية لتعزيــز 
أداء القيــادة فــي ثمانيــة مــن مجــاالت الكفــاءة المطلوبــة فــي 

ــامة: ــادات الس قي

الجديــة،  العنايــة  لــألدوار،  نمــاذج  وضــع  اإلدراك،  المســاندة، 
اآلخريــن. وإلهــام  الرؤيــة،  التحــدي،  التعــاون، 

والتحقيــق،  الحــوادث،  عــن  اإلبــالغ  إجــراءات  تعزيــز 
لتعلــم ا و

ســت جهــود مكثفــة لتعزيــز إجــراءات اإلبــاغ عــن الحــوادث  ُكرِّ
والتحقيــق فيهــا وذلــك بهــدف مســاعدة موظفــي ومقاولــي 
معــادن علــى االنخــراط بشــكل أكبــر فــي اإلبــاغ عــن الحــوادث 
والتحقيــق فيهــا، وبمــا يــؤدي إلــى االســتفادة مــن الــدروس 

الرئيســية التــي يمكــن تعميمهــا علــى كامــل المؤسســة. 

تعزيز برنامج تشخيص واحتواء المخاطر
ــكل  ــد ش ــر ق ــواء المخاط ــخيص واحت ــي تش ــل ف ــا أن الفش بم
ســببً مباشــرًا ومنتظمــً أيضــً فــي وقــوع اإلصابــات والحــوادث 
لممارســة  العــودة  عــن  عاجزيــن  العامليــن  جعلــت  التــي 
واجباتهــم المعتــادة، فقــد اســتمرت معــادن فــي تطبيــق 
لضمــان  المخاطــر  واحتــواء  لتشــخيص  االســتباقي  البرنامــج 
الوصــول إلــى أعلــى مســتويات الســيطرة علــى المخاطــر علــى 

امتــداد الشــركة كلهــا.

ترقية الكوادر العاملة لتصبح سفراء للسالمة
ــز الوعــي بالصحــة والســامة علــى  بغيــة المســاعدة فــي تعزي
ولتحســين  دائــم،  حيــاة  كأســلوب  معــادن  شــركة  امتــداد 
الســامة،  مســألة  فــي  للتميــز  الموظفيــن  جميــع  فهــم 
أطلقــت معــادن برنامجــً لتشــجيع الموظفيــن والمقاوليــن 
ــدى  ــاذج ُيقت ــون كنم ــامة يتصرف ــفراء س ــوا س ــى أن يصبح عل
بهــا فــي أماكــن عملهــم وضمــن مجتمعهــم، وذلــك بهــدف 

ــع فــي مواقعهــم. ــامة بيــن الجمي بنــاء ثقافــة للس

إنجازات 2019
معالجــة  فــي  التحــول  لتحقيــق  المــدى  بعيــدة  خطتنــا  إن 
قضيــة الســامة مــن النهــج القائــم علــى األداء إلــى النهــج 
القائــم علــى تحليــل المخاطــر، تتضمــن سلســلة مــن اإلجــراءات 
قصيــرة المــدى، ومتوســطة المــدى وبعيــدة المــدى. وتتضمــن 
األنشــطة قصيــرة المــدى إجــراء تحســينات علــى عمليــة اإلبــاغ 
عــن الحــوادث والتحقيــق فيهــا، وتشــخيص واحتــواء المخاطــر، 
والتعريــف بقواعــد معــادن المنقــذة للحيــاة، وأنشــطة تطويــر 

ــامة.  ــادات الس قي

ــتركز  ــدة فس ــدة الم ــطة والبعي ــن المتوس ــا بي ــطة م ــا األنش أم
واإلجــراءات،  والسياســات،  اإلدارة،  وأنظمــة  الكفــاءات،  علــى 
وترســيخ  لتطبيــق  المطلوبــة  القيــادات  وتطويــر  والمعاييــر، 
النهــج القائــم علــى تحليــل المخاطــر وثقافــة الســامة التامــة.

 
والتصنيــع  التعديــن  مجــاالت  فــي  شــراكاتنا  مــن  نعــزز  إننــا 
أيضــً  العالــم ممــن يمتلكــون  القطــاع فــي  مــع رواد هــذا 
ــازًا فــي أدار الســامة، وذلــك لتبنــي أفضــل  ســجًا حافــًا وممت

معــادن.  فــي  الممارســات 
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وتتضمــن قائمــة إنجــازات برنامــج التحــول فــي ثقافــة الســامة 
للعــام 2019 مــا يلــي:

للدراســة  العاملــة  الكــوادر  إجمالــي  مــن   91% اســتجاب 
اإلســتبيانية التــي جــرت عبــر اإلنترنــت حــول ثقافــة الســامة، 
وتــم تســجيل وتحليــل أكثــر مــن 17,000 )ســبعة عشــر ألــف( 
مــن   15% مــع  جــرت  مقابــات  عــن  ناتجــة  وإفــادة  تصريــح 
ــك  ــي ذل ــا ف ــادن، بم ــركة مع ــي ش ــة ف ــوة العامل ــي الق إجمال

المقاولــة.  معــادن  موظفــو 

تــم تطويــر وإطــاق أنظمــة التدريب الخاصــة بالقواعــد المنقذة 
ــع  ــمل جمي ــت لتش ــر اإلنترن ــات عب ــع لغ ــي أرب ــك ف ــاة، وذل للحي

مواقــع معــادن ولجميــع موظفــي الشــركة والمقاولــة.   

 أنجزنــا االســتكمال التــام بنســبة %100 للتدريــب الخــاص 	 
معــادن  للحيــاة لجميــع موظفــي  المنقــذة  بالقواعــد 
لوجــه  وجهــً  بعضهــا  تدريــب  أنظمــة  عبــر  والمقاولــة 

وبعضهــا عبــر اإلنترنــت. 

ــامة 	  ــفراء س ــوا س ــف ليكون ــن 100 موظ ــر م ــا أكث  حددن

ــاذج  ــل كنم ــة للعم ــي والتزكي ــراط الطوع ــال االنخ ــن خ م
ُيقتــدى بهــا للترويــج والتوعيــة بالصحــة والســامة بيــن 

ــم.  ــع عمله ــي مواق ــران وف ــات األق مجموع

الختصاصيــي 	  ُبعــد  عــن  تدريبــاٍت  وأجرينــا  خططنــا   

ــن  ــاغ ع ــول اإلب ــادن  ح ــة مع ــي كاف ــن ف ــة والُمدربي البيئ
البيانــات،  وتســجيل  البيئيــة،  والرقابــة  البيئيــة،  الحــوادث 
ــجيل  ــب وتس ــرة، وتعق ــة الخط ــواد الكيماوي ــن الم وتخزي

النفايــات.  مســيرة 

 شــارك أكثــر مــن ألــف موظــف فــي حملــة التطعيــم 	 

ــن  ــركة م ــن ش ــر م ــي أكث ــت ف ــي ُأطلق ــزا الت ــد اإلنفلون ض
الشــركات التابعــة، لمنــع انتشــار اإلنفلونــزا فــي موقــع 
الموظفيــن  وعافيــة  صحــة  ولتعزيــز  وخارجــه،  العمــل 

وعائاتهــم. 

فــي 	  معــادن  موظفــي  مــن   97% مــن  أكثــر  شــارك   

الدراســة اإلســتبيانية حــول مــدى مشــاركة الموظفيــن 
فــي شــؤون وسياســات الشــركة، وأجابــوا بشــكل إيجابــي 

فيمــا يتعلــق ببرنامــج التحــول فــي ثقافــة الســامة. 

ــة 	  ــة الخاص ــق والمراجع ــة التدقي ــاح عملي ــُتكملت بنج  اس
بتجديــد شــهادة اآليــزو 2015-14001 الخاصــة بنظــام 
التدقيــق،  وأجــرت  معــادن،  مواقــع  فــي  البيئيــة  اإلدارة 
برنامــج  مــن  كجــزء  الشــهادة  تجديــد  بهــدف  وذلــك 

الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة فــي الشــركة. 

ــة 	  ــر البيئي ــم المعايي ــوات تقيي ــل الفج ــج تحلي ــى “برنام  تول
فــي معــادن بحيــث تنســجم مــع التشــريعات البيئيــة 
ــات   ــزو 2015-14001، والتزام ــهادة اآلي ــع ش ــة، وم المحلي
المجلــس العالمــي للتعديــن والمعــادن )ICMM(، ومعايير 
 ،)IFC( األداء التــي وضعتهــا المؤسســة الماليــة الدوليــة

وغيرهــا مــن أفضــل الممارســات الدوليــة. ومــن المقــرر أن 
ــار  ــر “إط ــة تطوي ــن عملي ــزءًا م ــار ج ــة المعي ــون مراجع تك

ــة”.  ــن والبيئ ــامة واألم ــة والس ــام إدارة الصح ــل نظ عم

الخيــر 	  رأس  مدينــة  فــي  بالــدم  للتبــرع  حملــة  قامــت   

. عيــة لصنا ا

  جرى تطوير برنامج للصحة والعافية.	 

 ُأرِسلت نصائح طبية أسبوعية للموظفين عبر معادن. 	 

ــن 	  ــتبيانية ع ــة اإلس ــل الدراس ــدة مث ــر جدي ــت معايي   ُأضيف
والتعــب،  اإلجهــاد  وإدارة  بالغبــار،  والتحكــم  اإلضــاءة، 

الواجبــات.  ألداء  واللياقــة 

ــع 	  ــا م ــن وتبادله ــة للمقاولي ــر الصحي ــر المعايي ــم تطوي  ت
ــن.  ــام إدارة المقاولي ــق نظ فري

ــوات، 	  ــل للفج ــري تحلي ــة وأج ــات الحالي ــت الممارس  روجع
ــة  ــة المهني ــن الصح ــة بي ــوات الفعلي ــد الفج ــدذ تحدي به
رفــع  وتــم  الصناعيــة،  الصحيــة  النظافــة  إدارة  ونظــام 
المــدى  )قريبــة  األولويــة  حســب  المناســبة  التوصيــات 

وبعيــدة المــدى( لجســر تلــك الفجــوات. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تنســجم أهــداف “برنامــج التحــول فــي 
ثقافــة الســامة” مــع قيــم معــادن فــي الرعايــة، والعمــل 

والنزاهــة.  والمســؤولية،  الجماعــي، 

وسيســتمر البرنامــج فــي االســتفادة مــن منجزاتنــا فــي مجــال 
الــذي حققنــاه، وهــو منســجم  الســامة ومســتوى النضــج 
أيضــً مــع مبــادرة “الماســات الخمــس” التــي اتبعناهــا علــى مــدار 

ــة.  ــنوات الماضي الس

ما بعد االمتثال
ــال  ــد االمتث ــا بع ــامة م ــة الس ــي ثقاف ــول ف ــج التح ــال برنام يط
الذيــن يعملــون فــي مواقعنــا،  األشــخاص  ليغطــي جميــع 

ســواًء كانــوا موظفيــن مباشــرين أو مقاوليــن.

وهــو يوفــر التدريــب والدعــم الــازم للرؤســاء، حتــى يكونــوا 
بالســامة  المتعلقــة  المناقشــات  إجــراء  فــي  فاعليــة  أكثــر 
ــم الســتخاص  والمخاطــر مــع الموظفيــن. والبرنامــج ُمصمَّ
وجهــات نظــر واهتمامــات القــوى العاملــة، بهــدف الفهــم 

والســيطرة علــى المخاطــر بشــكل أكثــر فاعليــة.
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ثقافــة  جوانــب  أهــم  وعملــه  الموظــف  مشــاركة  تمثــل 
هــي  فالســامة  إليهــا؛  نرمــي  التــي  الجديــدة  الســامة 
ــامة  ــة الس ــول ثقاف ــرأي ح ــتطاع ال ــع، واس ــؤولية الجمي مس
فلــكل  الموظفيــن؛  جميــع  إلشــراك  االنطــاق  نقطــة  هــو 
موظــف أو موظفــة فــي معــادن الحــق فــي التوقــف عــن 

العمــل الــذي قــد يعتبــره غيــر آمــن.

وعندمــا تصبــح ثقافــة األمــان لدينــا أكثــر نضجــً، ويصبــح نهــج 
الســامة أكثــر اعتمــادًا علــى مبــدأ تقييــم المخاطــر، فــإن ذلــك 
ــد  ــل ق ــي أي عم ــروع ف الش ــدم  ــزام بع االلت ــى  ل إ ــيؤدي  س

بالكامــل. آمنــً  يكــون  ال 

وتجتمــع مجموعــات العمــل التــي أنشــأناها حديثــً بشــكل 
منتظــم لمراقبــة تقــدم مشــاريع الســامة المختلفــة كجــزء 

ــج. ــن البرنام م
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انطلــق مشــروع البصمــة البيئيــة لمعــادة مــع تطويــر خــط 
األســاس لجميــع شــركات معــادن فيمــا يتعلــق باســتهاك 
الميــاه والطاقــة، وانبعاثــات غــاز الدفيئــة، وكثافــة تصريــف 
ميــاه التصنيــع. وقــد تــم تطويــر %90 مــن خــط األســاس لــكل 
معــادن، وضــع أهــداف للتخفيــض التدريجــي  شــركة لــدى 
لبصمتهــا البيئيــة وخطــط لتحقيــق األهــداف فــي الســنوات 

الخمــس المقبلــة.  

لامتثــال  البيئيــة  المراقبــة  برنامــج  تحســين  جــرى  وقــد 
بالمعاييــر التشــريعية البيئيــة الجديــدة، كمــا جــرى وضــع عقــد 
ــة  ــركات الفرعي ــع الش ــة لجمي ــة البيئي ــامل للمراقب ــد وش موح

لاســتفادة منــه فــي خدمــات مراقبــة االمتثــال. 

قدمــت شــركة معــادن باريــك للنحــاس أربعــة تقاريــر فصليــة 
لعــام 2019 إلــى الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة. وقــد 
البيئيــة  االستشــاري  إلــى  جميعهــا  التقاريــر  جميــع  ُقدمــت 

ــة.  ــدى الهيئ ــص ل المرخ

وكان الــرد الــذي أرســلته الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة 
إيجابيــً، وقــد أثــاروا مســألة واحــدة فقــط تتعلــق بجــودة ميــاه 
اآلبــار. وقــد ُوضعــت خطــة إلدارة الميــاه فــي الموقــع، تتضمــن 

جــدواًل زمنيــً لمراقبــة كميــة ونوعيــة الميــاه علــى حــد ســواء.  

شهد عام 2019 إنجازًا عظيمًا بالنسبة لمعادن. فقد ُكرمت الشركة من قبل )الهيئة الملكية للجبيل و ينبع( على 
أفضل الممارسات البيئية.

وقــد ُأرســلت عــام 2019 عينــات لتحديــد نوعيــة الميــاه، وكانــت 
النتائــج ملبيــة لمعاييــر المملكــة العربيــة الســعودية. 

ــب  ــع مكت ــاس م ــك للنح ــادن باري ــركة مع ــدت ش ــد تعاق وق
دراســة  إلجــراء  الجيوفيزيائيــة  لاستشــارات  ســعودي 
ــت  ــد اكتمل ــارس 2019. وق ــهر م ــي ش ــة ف ــة ومائي جيوفيزيائي
الدراســة فــي أكتوبــر 2019، وانتهــت إلــى أن عمليــات )الشــركة( 

ليــس لهــا أثــر بيئــي ســلبي علــى الحــوض المائــي. 

وهايدروجيولوجيــة،  جيولوجيــة،  دراســات  كذلــك  أجريــت 
إلــى  باإلضافــة  وشــاملة،  متكاملــة  وجيوفيزيائيــة  ومائيــة 
مراجعــة للدراســات الســابقة فــي منطقــة منجــم جبــل صايــد، 
ــة  ــارات الجيوفيزيائي ــعودي لاستش ــب س ــد مكت ــى ي ــك عل وذل
فــي شــهر مايــو 2019 لتحديــد بنيــة الطبقــات األرضيــة ونوعيــة 

ــا.   ــة فيه ــاه الجوفي المي

للنحــاس  باريــك  معــادة  شــركة  تلقــت   ،2019 يوليــو  وفــي 
 H/39/39891 797  ــم ــة رق ــغيلها البيئي ــة تش ــدًا لرخص تجدي
التــي يســري مفعولهــا حتــى شــهر يونيــو 2020، بمــا فــي ذلــك 
جميــع المشــاريع فــي موقــع منجــم الشــركة ومصانعهــا 

المختلفــة.  

وسيســتمر الموقــع فــي االلتــزام بجميــع متطلبــات التشــغيل 
البيئــي حتــى إغــاق المنجــم. 

االنســجام  عــن  البحــث 
البيئــة مــع 
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باريــك  معــادن  لشــركة  صــدرت   ،2019 فبرايــر  شــهر  فــي 
للنحــاس شــهادة تجديــد رخصــة تشــغيلها البيئيــة للســقيفة 
 .460H/40/17876 الرقــم   ذات  ينبــع  مينــاء  فــي   6 رقــم 
ــت  ــد ألزم ــر 2021. وق ــهر يناي ــى ش ــارية حت ــة س ــذه الرخص وه
شــركة معــادن باريــك للنحــاس نفســها بخطــة تحســين فــي 
ســقيفة مينــاء ينبــع وقدمــت خطــة للتخفيــف مــن أي احتمــال 

لحــدوث انســكابات خــال أنشــطة الشــحن. 

كمــا أعــدت الشــركة تقاريــر نصــف ســنوية وأجــرت دراســة 
 .2019 ســبتمبر  شــهر  فــي  بحريــة  مســحية 

ــب  ــي صل ــع ف ــوادث تق ــر وإدارة الح ــد المخاط ــر تحدي إن معايي
معاييــر  تشــترط  وكمــا  معــادن.  فــي  البيئــة  إدارة  نظــام 
ــري  ــي تج ــة الت ــر البيئي ــجل المخاط ــدد وُنس ــا نح ــادن، فإنن مع
مراجعتهــا بانتظــام إلزالتهــا أو تخفيــف آثارهــا. وُيطبــق معيــار 
تحديــد  بغيــة  معــادن  مواقــع  جميــع  فــي  الحــوادث  إدارة 
المخاطــر واتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة لمنــع تكــرار حدوثــه.   

حماية
ُأجريــت ســت دورات تدريبيــة لألخصائييــن البيئييــن علــى امتــداد 
ــة،  ــوادث البيئي ــن الح ــاغ ع ــة” لإلب ــام “حماي ــول نظ ــادن ح مع
ــواد  ــن الم ــة خزي ــات، ومراقب ــجيل البيان ــة، وتس ــة البيئي والمراقب

ــات.  ــجيل النفاي ــع وتس ــرة، وتتب ــة الخطي الكيماوي

ــن  ــر م ــن أكث ــتخدمين النهائيي ــن المس ــادن م ــت مع ــا تلق كم
ــق  ــل وتطبي ــى تحلي ــدت إل ــين، وعم ــراح تحس ــة واقت 100 توصي

الحــوادث  عــن  لإلبــاغ  )حمايــة(  أداة  ضمــن  التوصيــات  تلــك 
فــي معــادن، وقــد جــرى تدريــب 56 موظفــً مــن مختلــف 

التابعــة.  الشــركات 

تصنيف اإلصابات

إصابة مضيعة لوقت العمل

إصابة تحد من وقت العمل

إصابات استدعت عالجًا طبيًا 

إصابات استدعت إسعافات أولية 

األشخاص العاملون في الموقع

إجمالي ساعات العمل-شخص 

إجمالي األشخاص العاملين 
في الموقع عام 2019 بما 

فيهم المقاولون 

إحصاءات السالمة
معدل تواتر اإلصابات 

المضيعة لوقت العمل 

معدل تواتر إجمالي 
اإلصابات المسجلة 
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خطة المحتوى المحلي 
للوصول إلى التميز

إن أعظــم مســاهمة لمعــادن تجــاه المجتمعــات التــي تعمــل ضمنهــا وباالنســجام مــع رؤيــة 2030 الطموحــة تكــون مــن 
خــالل تعظيــم المحتــوى المحلــي

تتضمــن أنظمــة معــادن الخاصــة بالمحتــوى المحلــي كًا مــن 
ــى  ــاس عل ــي ُتق ــة، وه ــتريات المحلي ــي والمش ــف المحل التوظي

أســاس:

للمهــارات،  اإلســتبيانية  الدراســات  األهــداف،  السياســات، 
الدراســات اإلســتبيانية للمورديــن، المراقبــة والتقييــم، التدريــب، 

التوريــد.   سلســلة  وتطويــر  التوظيــف، 

األهــداف 	  تجــاوزت  أو  حققــت  المواقــع  مــن   30%  

الموضوعــة لعــام 2019 مــع احتفــاظ منجــم ومصنــع 
ــد  ــق الجامي ــد، وتحقي ــأداء جي ــة ب ــم البعيث ــوق ومنج الس

لتقــدم مهــم للوصــول إلــى الهــدف هــذا العــام. 

ــم 	  ــار ومنج ــع األم ــي مواق ــاز ف ــدم ممت ــق تق ــا تحق  كم

ــن 3. ــل م ــي أق ــة وه ــادن الصناعي ــركة المع ــع ش ومصن
 

 حقــق منجــم ومصنــع الصخيبــرات ومنجــم ومصنــع 	 

بلغــة تقدمــً مضطــردًا، غيــر أنهمــا مــا زاال أقــل بقليــل مــن 
ــام 2019.  ــدف ع ــق ه تحقي

 حــدث تقــدم ضئيــل فــي منجــم ومصنــع مهــد الذهــب، 	 

ومنجــم ومصنــع الدويحــي، وذلــك بســبب مســائل تتعلق 
بنقــص المــوارد واالنتقــال. 

 كمــا حققــت شــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات 	 

تقدمــً محــدودًا بســبب ممارســات التوظيــف والمشــتريات 
غيــر المرنــة والنقــص فــي أهــداف المحتــوى المحلــي وفــي 

الوعي. 

 تجــاوز منجــم ومصنــع الســوق الهــدف الموضــوع لعــام 	 
2019، محافظــً علــى أدائــه الجيــد مــن العــام الماضــي. 

 كمــا ُأحــرز تقــدم ممتــاز فــي منجــم ومصنــع أالمــار الــذي 	 

كان أقــل بقليــل مــن الهــدف لهــذا العــام. 

تقدمــً 	  وبلغــة  الصخيبــرات  ومصنــع  منجــم  أحــرز   

مضطــردًا، غيــر أنهمــا مــا زاال أقــل مــن المســتهدف لعــام 
 .2019
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 تجــاوز منجــم البعيثــة الهــدف الموضــوع لعــام 2019 	 
وحافــظ علــى تقــدم مضطــرد منــذ عــام 2016. 

 أحــرز منجــم ومصنــع الجاميــد تقدمــً مهمــً تجــاوز 	 
هــدف 2019 الــذي هــو 3 لهــذا العــام. وقــد كان رائــد 
المحتــوى المحلــي هــو مديــر المنجــم الــذي عــزز التعــاون 

ــدف.   ــذا اله ــام له ــف األقس ــن مختل بي

 كمــا تــم إحــراز تقــدم ممتاز فــي مواقــع شــركة المعادن 	 

الصناعيــة، حيــث كان أقــل بقليــل مــن هــدف 2019 البالــغ 
ــد  ــً بع ــردة عام ــينات مضط ــق تحس ــد تحقي ــك بع 3، وذل

عــام منــذ 2014.  

وُيعــرف المحتــوى المحلــي بأنــه إجمالــي اإلنفــاق فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية علــى كل مــا هــو ســعودي مــن عمالــة، 

ــة. ــول تقني ــات وأص ــع، وخدم وبضائ

ترتكز أهدافنا على أربعة مقاييس رئيسية:
 نسبة المحتوى المحلي في سلسلة توريد معادن	 

 عــدد الوظائــف التــي تتوفــر للمواطنيــن الســعوديين فــي 	 

سلســلة التوريــد

الصغيــرة 	  الشــركات  مــن  المشــتريات  علــى  اإلنفــاق   

المحليــة والمتوســطة 

 نسبة اإلنفاق في المجتمعات المحلية.  	 

للمحتــوى  الرئيســي  األســاس  المقاييــس  هــذه  وتشــكل 
لشــركتنا. المحلــي 

مؤشرات األداء الرئيسية الستة
معادلــة  علــى  المحلــي  المحتــوى  قيــاس  منهجيــة  تقــوم 
ــزن المحتــوى المحلــي للمــورد اســتناًدا  قائمــة علــى القيــم، وت
والقــوى  المشــتريات،  رئيســة هــي:  أداء  إلــى ســتة مؤشــرات 
سلســلة  وتنميــة  والتطويــر،  والبحــث  والتدريــب،  العاملــة، 
واحــدًا  مقياســً  هــذا  ويعتبــر  المحلــي.  واالســتثمار  التوريــد، 
يعتمــد علــى القيمــة النقديــة للمحتــوى المحلــي المســتخدم 
لقيــاس مســاهمة كل مــورد، ونحــن نســتخدم الصيغــة ذاتهــا 

لمعــادن. لقيــاس مســاهمة المحتــوى المحلــي 

كمــا نعمــل عــن كثــب مــع قاعــدة التوريــد لدينــا لتنفيــذ برنامــج 
تطلعــات  لتحقيــق  أهدافــً  حــدد  الــذي  المحلــي  المحتــوى 
رؤيــة 2030، وهدفنــا هــو زيــادة مســتويات الســلع والخدمــات 
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن داخــل المملكــة، وتحســين 

ــا. ــي لموردين ــوى المحل ــتويات المحت مس

العربيــة  المملكــة  فــي  للتعديــن  كرائــد  معــادن  وضــع  إّن 
الســعودية يجعلنــا مســؤولين عــن قيــادة النشــاط التطبيقــي 

للمحتــوى المحلــي لهــذه الصناعــة.

ويعتــرف موردونــا ويقــّدرون الــدور الريــادي الــذي تلعبــه معادن 
فــي قطــاع التعديــن واتســاقنا مــع أهــداف رؤيــة 2030.

يكــون التزامنــا أقــوى عندمــا يتعلــق األمــر بأكبــر المورديــن 
وأكثرهــم اســتراتيجية. وعــادًة مــا تضــم هــذه المجموعــة 
ــام  ــواد الخ ــوردي الم ــية وم ــن األساس ــات التعدي ــزودي خدم م

الرئيســية، والتــي تربطنــا بهــا شــراكات طويلــة األمــد. 

ــط  ــر الخط ــي تطوي ــن ف ــركاءنا المحليي ــؤالء ش ــر ه ــن نعتب ونح
عنــا حتــى اآلن علــى خطــة  لتعزيــز المحتــوى المحلــي. وقــد وقَّ
18 مــن هــؤالء الشــركاء للعمــل معــً لزيــادة مســتوى  مــع 
المحتــوى المحلــي، كمــا أجرينــا محادثــات بهــذا الشــأن مــع 

ــريكً. ــن 50 ش ــر م أكث

مجلس المحتوى المحلي
معــادن هــي عضــو مؤســس فــي مجلــس تنســيق المحتــوى 
للمحتــوى  الســعودية  الهيئــة  عليــه  تشــرف  الــذي  المحلــي 

الحكوميــة. والمشــتريات  المحلــي 

ويتمّثــل دور المجلــس فــي قيــادة نمــو القطــاع الخــاص وزيــادة 
ــة  ــعى الهيئ ــاريع. وتس ــي المش ــي ف ــوى المحل ــتوى المحت مس
معاييــر  وتطبيــق  تبنــي  فــي  الشــركات  بيــن  التنســيق  إلــى 

ومنهجيــة موحــدة للمحتــوى المحلــي.

ممارسات المشتريات
المحتــوى  لتشــمل  لدينــا  المشــتريات  تــم تحســين عمليــات 
المعاييــر  إلــى جانــب  للمورديــن،  المحلــي كمعيــار أساســي 
األخــرى كالحصــة اإلجماليــة مــن الملكيــة، والجــودة، واألداء 

البيئيــة.  والعوامــل  واألمــن،  والســامة  والصحــة، 

وعنــد تجميــع قوائــم المورديــن، يضمــن فريــق المشــتريات أن 
يتــم منــح كل الفــرص للمورديــن المحلييــن للمشــاركة فــي 

المناقصــات.
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تقودنا الكفاءة
يرشدنا التقدم

يتوافق قرار معادن في االستفادة من تقنية الرقمنة بشكل جيد مع المبادرات االستراتيجية لتقنية المعلومات 
واالتصاالت.

ــام 2019  ــي ع ــاالت ف ــات واالتص ــة المعلوم ــت إدارة تقني واصل
مبــادرات  وســبع  الثاثــة،  األساســية  أهدافهــا  عبــر  العمــل 
ــي  ــة ف ــرة للمجموع ــع كبي ــق مناف ــا حق ــو م ــتراتيجية؛ وه اس

تفرعاتهــا. كل 

فــي إطــار توســيع خدماتنــا المتمحــورة حــول العمــاء؛ أكملنــا 
أكثــر مــن 450 عقــدًا داخليــً مــع العمــاء لفهــم احتياجاتهــم 
وتوقعاتهــم فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، ورفــع 

مســتوى رضاهــم. 

كمــا نظمنــا أكثــر مــن 900 جلســة توعيــة حــول حلــول تقنيــة 
المعلومــات واالتصــاالت للمســتخدمين النهائييــن. كمــا أنشــأنا 
العمــاء،  رضــا  لقيــاس  النتائــج  الســتخاص  جديــدًا  نظامــً 
ولوحــات تحكــم لمراقبــة أداء تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت.

وتنفيذهــا،  اختيارهــا  بصــدد  نحــن  التــي  التقنيــة  والحلــول 
مثــل: أتمتــة العمليــات، وتخزيــن البيانــات، ونظــام معلومــات 
المناجــم، وبرامــج تخطيــط مــوارد المؤسســات بنظــام عصــري، 

ســوف تدعــم مبــادرات معــادن الجديــدة للرقمنــة. 

واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة  فــي  االســتعدادات  أن  كمــا 
ستســاعد فــي دعــم وتســريع عمليــة التحــول الرقمــي شــركة 

معــادن. 

ولقد حققنا تقدمً كبيرًا في تنفيذ مبادراتنا االستراتيجية.

أكملنــا إعــادة هيكلــة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي إطــار 
ــيط  ــى تبس ــا أدى إل ــام 2016؛ مم ــي ع ــتركة ف ــات المش الخدم
الخدمــات التــي تركــز علــى العمــاء. ومنــذ ذلــك الحيــن خفضنــا 
عــدد موظفينــا بنســبة %16، فــي حيــن زاد عــدد المســتخدمين 

النهائــي بنســبة 28%.

ــية  ــة االساس ــة بالبني ــحابية الخاص ــبة الس ــق الحوس ــع تطبي وم
فــي معــادن انخفــض وقــت الحصــول علــى الخدمــة مــن 
شــهرين إلــى مــا معدلــه أربــع ســاعات، كمــا انخفضــت تكاليــف 

ــف. ــا توق ــبة %10، وب ــب  بنس ــنوية للحواس ــة الس الصيان
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القيمة المضافة والتعاقدات الخارجية
 دخلنــا فــي شــراكة مــع شــركة عالميــة لتحقيــق تحــول كبيــر 
عبــر وظائــف أعمــال متنوعــة. إن اتفاقنــا الــذي يمتــد خمــس 
ســنوات مــع رائــد خدمــات تقنيــة المعلومــات العالمي ســيؤدي 
ــا،  ــا أعمالن ــر به ــي ندي ــة الت ــي الطريق ــرة ف ــينات كبي ــى تحس إل
وسيســّرع التحــول التنظيمــي الــذي تريــد معــادن تحقيقــه. 
لقــد اعتمدنــا 40 مشــروعً لانتقــال والتحــول، بهــدف تحســين 
جــودة خدماتنــا، وزيــادة حمايــة أمــن المعلومــات، وتقديــم 

ــة. ــدرات الفني ــز الق ــال وتعزي ــو األعم ــم نم ــرة لدع ــج مبتك برام

اســتراتيجية  مبــادرات  وســبع  أساســية  أهــداف  ثالثــة 
واالتصــاالت المعلومــات  لتقنيــة 

االتصاالت العالمية
 فــي عــام 2019، قمنــا بتمديــد وتوســيع عاقتنــا االســتراتيجية 
مــع شــركة االتصــاالت الســعودية لتوفيــر االتصــال التجــاري 
وتحســين نوعيــة الحيــاة فــي المواقــع البعيــدة مــن خــال 
ــغ  ــة. تبل ــا النائي ــي مواقعن ــكنية ف ــت الس ــات اإلنترن ــر خدم توف
نســبة اتصالنــا التجــاري عبــر المجموعــة %99.8. وبالفعــل فقــد 

ــام 2019. ــال ع ــكنية خ ــت الس ــات اإلنترن ــر خدم ــا توفي واصلن

-بفضــل  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة  إدارة  وتمكنــت 
تمكينهــا مــن هــذا الربــط المحّســن لألعمــال- مــن اعتمــاد 
المتقدمــة  التقنيــات  مــن  واالســتفادة  الســحابية،  الحوســبة 

والســرعة. الكفايــة  لزيــادة 

األمن السيبراني )المعلوماتي(
ــام  ــي ع ــادن ف ــر مع ــغيلية عب ــات التش ــم التقني ــا تقيي  أكملن

2019 لتعزيــز أمــن المعلومــات.

ونعمــل مــع وكالــة متخصصــة لضمــان أمــن الشــبكة ومراقبــة 
حركــة المــرور فيهــا. وقــد عززنــا العمليــة اآلليــة المصاحبــة 

ــيبراني. ــن الس ــج األم ــة نتائ لمعالج

يضمــن  الجــّوال  الهاتــف  أجهــزة  إلدارة  حــًا  اعتمدنــا  كمــا 
ــً  ــااًل تام ــي معــادن امتث ــزة ف ــذه األجه ــتخدمي ه ــال مس امتث
للتدابيــر األمنيــة للشــركة. كمــا أتيحــت الفرصــة لفريقنــا لتجربــة 
محــاكاة الهجمــات الســيبرانية وطــرق التصــدي لهــا؛ وبذلــك 

ــام 2018. ــي ع ــت ف ــوادث إنترن ــادن أي ح ــه مع ــم تواج ل

لقــد قمنــا بتنفيــذ برنامــج ألمــن المعلومــات يدعــى )ســايبر 
ســمارت(، وهــو مصمــم خصيصــً لتعزيــز الوعــي بيــن موظفــي 
معــادن، وقــد تــم إدخــال خمســة ضوابــط أمنيــة جديــدة؛ ممــا 

أضــاف طبقــات مــن األمــن لحمايــة أصــول معــادن.

ذكاء األعمال
اســتنادًا إلــى التطويــر واإلدراج الداخلــي لبيانــات األعمــال المهمة 
للخدمــة  األعمــال  ذكاء  مفهــوم  قدمنــا  2019؛  عــام  فــي 

ــه.  ــام نفس ــي الع ــة ف الذاتي

ــج أوراكل  ــن برنام ــدث م ــدار أح ــذ إص ــم تنفي ــام 2018، ت ــي ع ف
لــذكاء األعمــال، والــذي يشــمل التحليــات الماليــة وعمليــات 
ــادن  ــركة مع ــت ش ــد. وكان ــلة التوري ــة، وسلس ــراء والصيان الش
وعــد الشــمال للفوســفات المســتفيد األول مــن البرنامــج، الــذي 

ــام 2019. ــال ع ــة خ ــركات المجموع ــي ش ــه ف ــم تعميم ت

وخــال عــام 2019 أيضــً، قدمنــا برنامــج مايكروســوفت لقــوة 
ذكاء األعمــال، وذلــك لتطويــر تقاريــر ولوحــات تحكــم جديــدة 
والتــي  المؤسســات،  مــوارد  بتخطيــط  المتعلقــة  للبيانــات 
ــم.  ــات الدع ــودة واألداء وخدم ــات والج ــاج والمبيع ــمل اإلنت تش
وقــد أجرينــا 65 دورة تدريبيــة، ونشــرنا أكثــر مــن 100 مقالــة 

ــال. ــم ذكاء األعم ــز فه ــي تعزي ــاعدة ف ــً للمس داخلي

تخطيط موارد المؤسسات بنظام عصري
إن األتمتــة وربــط قــدرات األعمــال اإلداريــة والتشــغيلية )مثــل: 
التمويــل، والمــوارد البشــرية، والشــراء، والتصنيــع، والتوزيــع( مــع 
مســتويات مناســبة مــن التكامــل همــا جوهــر تخطيــط مــوارد 
المؤسســات بنظــام عصــري. ونحــن نعمــل لتنفيــذ اســتراتيجية 

تخطيــط مــوارد المؤسســة الجديــدة فــي معــادن.

بتقييــم  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة  إدارة  تقــوم  كمــا 
المثاليــة  الحلــول  تقــدم  التــي  األخــرى  الســحابية  التقنيــات 

معــادن. وأعمــال  لعمليــات 
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ــًة يوميــة فــي جميــع مواقعنــا. لقــد  فطموحنــا هــو جعــل المســؤولية االجتماعيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن عملياتنــا، ممــا يجعلهــا َمهمَّ
أحدثــت صناعــات معــادن تأثيــرًا إيجابيــً كبيــرًا فــي المجتمعــات المضيفــة مــن خــال التحســين المســتمر للمحتــوى المحلــي فــي 

مشــاريعنا؛ كتوظيــف الســكان المحلييــن كلمــا أمكــن ذلــك، والمســاعدة فــي تطويــر المورديــن المحلييــن.

ــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ كتحديــد االحتياجــات  ــح التجاري ــا علــى تجــاوز المصال ومــع ذلــك، تركــز برامــج األداء االجتماعــي لدين
الملحــة لمجتمعاتنــا المضيفــة ومعالجتهــا مــن خــال توفيــر الدعــم المباشــر، أو اعتمــاد مبــادرات جديــدة. وقــد ركــزت جهودنــا علــى 
مــدى الســنوات الماضيــة علــى توفيــر الدعــم فــي القطاعــات الرئيســية: مثــل التعليــم والتدريــب، وتطويــر البنــى التحتيــة، والقــدرات 

تنميــة المجتمــع.

تبني التنوع 
لبناء المجتمع

نؤمن بقوة بأن نجاحنا يعتمد على نجاح المجتمعات المحلية التي تستضيف عملياتنا. هذا هو االعتقاد الذي يحدد أداءنا 
االجتماعي، والذي يرتبط بشكل ثابت باحتياجات المجتمع.
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معــادن  التــزام  علــى  ممتــازة  كأمثلــة  المــدارس  وتبــرز 
بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات وبالتنميــة المســتدامة؛ 
التعليــم  للمبــادرة هــو دعــم نظــام  العــام  الهــدف  إن  إذ 
ــا  ــة. كم ــن المملك ــمالية م ــدود الش ــة الح ــي منطق ــام ف الع
تدعــم معــادن البرنامــج الوطنــي لتحديــد وتطويــر المواهــب 
ــر  ــتي عرع ــن مدرس ــب م ــم 1000 طال ــة تقيي ــال رعاي ــن خ م

وطريــف.

الرعايات
اســتثمرت معــادن مبلــغ 509,250 ريــااًل ســعوديً فــي عــام 
2019 فــي رعايــة فعاليــات صناعيــة وبرامــج أخــرى أقيمــت 

الفعاليــات  وتشــمل  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي 
المنتــدى األول للبيئــة الصناعيــة والمعــرض المصاحــب فــي 
ــذي  ــة ال ــتدامة والبيئ ــول االس ــي ح ــر الدول ــران، والمؤتم الظه
نظمتــه الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع فــي الجبيــل. كمــا 
شــاركنا فــي مؤتمــر يــوم البيئــة العالمــي 2018 الــذي نظمتــه 

الهيئــة الملكيــة بالجبيــل.

دورة تدريبية للهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
ــة  ــدة أربع ــة لم ــد دورة تدريبي ــم وعق ــادن بتصمي ــت مع قام
أيــام لموظفــي الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، حيــث 
تكفلــت بخدمــات استشــاري دولــي متخصــص فــي تخطيــط 

ــم. ــاق المناج ــات إغ ــذ عملي وتنفي
لألرصــاد  العامــة  الهيئــة  موظفــي  الــدورة  هــذه  ومكنــت 
ــا  ــامل للقضاي ــم ش ــى فه ــول عل ــن الحص ــة م ــة البيئ وحماي
ذلــك  فــي  بمــا  المناجــم،  بإغــاق  المتعلقــة  واالعتبــارات 
ومشــاركة  الممارســات،  وأفضــل  والتشــريعات  الخطــط 
والهيدرولوجــي. الجيولوجــي  والتأثيــر  المصلحــة  أصحــاب 

وقدمــت  معــادن  شــركة  الملكيــة  الهيئــة  كرمــت  وقــد 
لهــا درع شــرف تقديــرًا اللتزامهــا بالمســؤولية االجتماعيــة، 
ودعمهــا لبرنامــج فــاب الب - الجبيــل الــذي يشــجع علــى 
ــغ 470,000  ــادن بمبل ــاهمت مع ــد س ــداع. وق ــكار واإلب االبت

ريــال ســعودي لدعــم البرنامــج.

حصة االستثمار
ــول  ــن ح ــع: م ــس المجتم ــا لهواج ــتجابت عملياتن ــا اس لطالم
مصانعنــا. لكــن األداء االجتماعــي اكتســب أهميــة كبيــرة فــي 
ــع  ــادرة مجتم ــة مب ــاء لجن ــع إنش ــركة م ــع الش ــع مواق جمي
)معــادن( العليــا فــي عــام 2015. يــرأس هــذه اللجنــة الرئيــس 
التنفيــذي للشــركة. ومنــذ تأسيســها، التزمنــا بأكثــر مــن 200 
مليــون ريــال ســعودي فــي اإلنفــاق االجتماعــي للفتــرة مــا بيــن 

.2022 - 2015

ــون  ــاق 111 ملي ــم إنف ــة، ت ــع الماضي ــنوات األرب ــدى الس ــى م وعل
ريــال مــن هــذا المبلــغ علــى 116 مبــادرة، وتــم تخصيــص 58% 

ــب.  ــم والتدري ــتثمارات للتعلي ــن االس م

وفــي عــام 2019 اســتثمرنا 30 مليــون ريــال ســعودي فــي 
55 برنامــج تطويــر ودعــم مجتمعــي متنــوع )أنظــر الصفحــة 

الشــمال  وعــد  معــادن  شــركة  ســاهمت  وقــد   .)  66-67

%91 مــن  معــادن األلمنيــوم بنســبة  للفوســفات وشــركة 
إجمالــي اإلنفــاق االجتماعــي، فــي حيــن اســتثمرت شــركة 
ومعــادن األســاس ومعــادن الصناعيــة،  معــادن للذهــب 

وشــركة معــادن للفوســفات بالنســبة المتبقيــة.

هدف نظام إدارة المجتمع
يتــم قيــاس األداء االجتماعــي لمواقــع عملياتنــا مــن خــال 
ــة  ــتويات مختلف ــدد مس ــذي يح ــع، وال ــا إلدارة المجتم نظامن
اثنــان مــن  إليهــا. وقــد حقــق  التــي نطمــح  مــن اإلنجــازات 
باقــي  وتعمــل  النظــام،  مــن  الثالــث  المســتوى  مواقعنــا 
المواقــع لتحقيــق هــذا المســتوى، ونحــن نعمــل مع مستشــار 
خارجــي لمســاعدة المواقــع علــى الوصــول إلــى المســتوى 

الثالــث مــن نظــام إدارة المجتمــع بحلــول عــام 2020.

لدفــع  المــوارد  مــن  المزيــد  اســتثمرنا   ،2019 عــام  وفــي 
برنامــج األداء االجتماعــي لدينــا. وســيكون لــكل موقــع مديــر 
تثقيفــه  ســيتم  حيــث  االجتماعيــة  للمســؤولية  مخصــص 
وتدريبــه علــى التفاعــل مــع مجتمــع االســتضافة، وفهــم 
ــه العاجلــة، وتصــور برامــج الدعــم التــي تخلــق تأثيــرًا  احتياجات

مســتدامً. إيجابيــً 

مدارس التميز
فــي عــام 2019، أنفقنــا أكثــر مــن 16 مليــون ريــال لدعــم 
مدرســتي التميــز فــي مدينتــي عرعــر وطريــف فــي المملكــة 
برعايــة شــركة معــادن. وقــد افتتحــت المــدارس التــي تديرهــا 
ــرة  ــازات مبه ــا إنج ــق طابه ــن، وحق ــل عامي ــة قب ــراف ثالث أط
ــر  ــن عرع ــر كل م ــي. وتعتب ــي والوطن ــتويين المحل ــى المس عل
وطريــف مدينتيــن رئيســتين فــي منطقــة الحــدود الشــمالية 

ــادن.  ــركة مع ــق ش ــد مراف ــث توج حي



معادن 
التقرير السنوي

2019



استكشافات
وجدت تحت االرض

05



معادن | التقرير السنوي | 2019

االستكشاف: وجدت تحت األرض  |  05

86

منذ تأسيس شركتنا قبل أكثر من عشرين عامًا مضت، حافظت معادن على التزام راسخ باستكشاف المعادن 
باعتباره أحد العوامل الجوهرية الدافعة الستراتيجية النمو في الشركة.

الريادة في مجالي السالمة والبيئة 
إننــا نديــر االستكشــافات الجديــدة بشــكل آمــن ومســؤول. 
ذلــك أن ســامة موظفينــا وتقليــل البصمــة البيئيــة إلــى أقــل 
مــدى كان وســيبقى أمــرًا جوهريــً فــي عملنــا فــي مجــال 
عمليــات  معــادن  وتجــري  المملكــة.  فــي  االستكشــاف 
ــل  ــزام الكام ــان االلت ــا لضم ــى مواقعه ــة عل ــق منتظم تدقي
بمقتضيــات الصحــة والســامة والبيئــة. وقــد طبقــت دائــرة 
الوقــت  فــي  التعقــب  تقنيــة  معــادن  فــي  االستكشــاف 
ــة  ــات الميداني ــع المركب ــة لجمي ــار الصناعي ــر األقم ــي عب الفعل
العاملــة فــي مناطــق صحراويــة نائيــة بمــا يســمح باالســتجابة 
ــات  ــتخدام مجس ب اس ــرِّ ــن ُنج ــوارئ. ونح ــد الط ــريعة عن الس
وســامة  صحــة  لمراقبــة  ارتداؤهــا  للموظفيــن  يمكــن 

موظفينــا فــي ظــروف العمــل الصعبــة فــي الصحــراء. 

اإلنجازات
فــي  يتمثــل  معــادن  فــي  االستكشــاف  دائــرة  دور  إن 
استكشــاف، وإيجــاد وتقييــم المــوارد المعدنيــة الجديــدة، 
الضروريــة للحلــول محــل مكامــن الخــام التــي اســُتهلكت 
بعمليــات التعديــن ومــن قبــل شــركاتنا المختصــة باإلنتــاج 
الشــركة  فــي  االستكشــاف  فريــق  حقــق  وقــد  والتوزيــع. 
ــة  ــة ضخم ــوارد معدني ــة م ــر إضاف ــاح عب ــن النج ــارزًا م ــجًا ب س
مــن الذهــب، والفوســفات، والبوكســايت لمحفظــة معــادن 
هــذه  شــكلت  وقــد  الماضيــة.  العشــرين  الســنوات  خــال 
المــوارد عنصــر إمــداد لدعــم خيــارات النمــو لــدى شــركاتنا. 
أقــل  معــادن  فــي  المــوارد  اكتشــاف  كلفــة  كانــت  وقــد 
مــن المعــدل العالمــي الســائد فــي قطــاع التعديــن، وتعتبــر 

المماثلــة.  التعديــن  لشــركات  تمامــً  منافســة 

يركــز االستكشــاف علــى تجديــد مواقعنــا القديمــة أو القريبــة 
ــر  ــى تطوي ــا، وعل ــة إنتاجن ــر وقيم ــم عم ــا لتعظي ــن مناجمن م
مواقــع جديــدة مســتهدفة لتطويــر مناجــم ضخمــة جديــدة 

ضروريــة لتوســيع أعمالنــا. 
وفــي عــام 2019، زادت معــادن ميزانيــة االستكشــاف إلــى 
أمريكــي(.  دوالر  مليــون   67( ســعودي  ريــال  مليــون   250

ونتيجــة لهــذا االســتثمار، ضاعــف فريــق االستكشــاف مســاحة 
األمتــار التــي اســُتكمل حفرهــا مــن 110 الــف متــر عــام 2018 إلى 
245 ألــف متــر عــام 2019.  وقــد تحقــق اكتشــافان جديــدان 

فــي مجــال الذهــب ســيتم تقييمهمــا بشــكل أوســع عــام 
2020. وقــد حددنــا واختبرنــا أكثــر مــن 100 هــدف استكشــاف 

للذهــب ومعــادن األســاس فــي المراحــل األولــى، ونجحنــا فــي 
مشــاريعنا  مــن  جــزءًا  لتصبــح  األهــداف  بتلــك  قدمــً  الدفــع 

المســتقبلية المســتهدفة.  
وفــي استكشــافنا للمعــادن الصناعيــة، ازداد مــورد الفوســفات 
فــي منطقــة الجاميــد زيــادة مهمــة عــام 2019، كمــا تــم 
تحديــد مصــدر مهــم للبوكســايت ذي الدرجــة المعدنيــة فــي 
البعيثــة  الغربــي مــن منجــم  الشــمال  إلــى  الزبيــرة  منطقــة 
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للبوكســايت.
وقــد تــم تحديــد ميزانيــة االستكشــاف لعــام 2020 
دوالر  مليــون   55( ســعودي  ريــال  مليــون   205 بقيمــة 
ــام  ــا ع ــى نجاحن ــاء عل ــن البن ــيمكننا م ــا س ــي( مم أمريك
2019 وإكمــال برنامــج االستكشــاف المتســارع فــي عــام 

 .2020

التراخيص
تمتلــك معــادن تراخيــص تغطــي العديــد مــن المناطــق 
طلــب  فــي  نســتمر  ونحــن  المملكــة،  فــي  المحتملــة 
تراخيــص جديــدة لتحــل محــل تراخيصنــا التــي انتهــت 
مــن  المســتقبلي  رصيدنــا  علــى  ونحافــظ  صاحيتهــا 

القادمــة.  المشــاريع 

فــي عــام 2019، وبعــد إكمــال العــام األول مــن برنامجنــا 
تراخيــص  جميــع  لجــدوى  مراجعــة  أجرينــا  الســريع، 
طواعيــة  وخّفضنــا  بمعــادن  الخاصــة  االستكشــاف 
 38,750 للترخيــص مــن  الخاضعــة  األراضــي  مســاحة 
كــم مربــع إلــى 28,400 كيلومتــر مربــع، وهــو تخفيــض 

.27% بنســبة 

الستكشــاف  جديــدة  ترخيــص  بطلبــات  تقدمنــا  وقــد 
الذهــب ومعــادن األســاس والمعــادن الصناعيــة بإجمالي 
الموافقــة مــن  بانتظــار  كــم مربــع، ونحــن   36,000

ــة.  ــروة المعدني ــة وزارة الث ــل وكال قب

التكنولوجيا المطبقة
يســتخدم فريــق االستكشــاف لــدى معــادن كًا مــن 
ــى  ــول إل ــة للوص ــة المتقدم ــة والحديث ــات التقليدي التقني
االكتشــافات الجديــدة فــي المملكــة.  وقــد اســتخدمنا 
ــوم  ــورة ونق ــة متط ــة وجيوفيزيائي ــاليب جيوكيميائي أس
بتجربــة طــرق جديــدة للوصــول إلى أهــداف استكشــافية 
التســجيل  فــي  متطــورة  تقنيــة  أدخلنــا  كمــا  أفضــل. 
التــي  الحفــر  فــي  للخطــوط  الجيوفيزيائــي  والمســح 
وتحليــل  جمــع  ووضــوح  جــودة  لتعظيــم  حفرناهــا 

ــا. بياناتن
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.  

 إن المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام أليــة شــركة تعديــن ُتشــكل األصــول الرئيســية التــي ُتّعــدُّ األســاس ألعمالهــا.
االقتصاديــة الجــدوى  بدراســة  بــدءًا  المشــروع  مراحــل  جميــع  فــي  األهميــة  بالــغ  أمــر  التقديــرات  هــذه  دقــة   وإن 
ــتراتيجية ــط االس ــراض الخط ــك ألغ ــه، وذل ــم وخطط ــاة المنج ــى حي ــواًل إل ــد، وص ــم جدي ــر منج ــرار تطوي ــم ق ــي تدع  الت
.للشــركة، وخطــط العمــل الســنوية والخمســية، ولخطــة الموازنــة الســنوية، ووصــواًل إلــى التشــغيل اليومــي للمنجــم

المحتويات

ونورد أدناه تقديرات الموارد المعدنية واحتياطات الخام 	 
لدى معادن من الفوسفات، والبوكسايت، والكاولين،  

والمغنيزايت، والذهب، والنحاس:
 	
جداول المصادر المعدنية لثاث سنوات كما هي في 31 	 

ديسمبر 2019، و2018، و2017. 
 	
جداول احتياطات الخام لثاث سنوات كما هي في 31 	 

ديسمبر 2019، و2018، و2017. 

نمو الموارد المعدنية واالحتياطات 
الخام لدى معادن 

رسوم تحدد كمية وتصنيف أسباب التغييرات في 	 
المصادر المعدنية واحتياطات الخام من 1 ديسمبر 2018 

وحتى 31 ديسمبر 2019.
 	
قائمة باألشخاص المختصين بالنسبة الحتياطات الخام 	 

والمصادر الطبيعية مجدولة حسب االسم، وصاحب 
العمل، والعضوية في المنظمات المهنية. 
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نظم اإلفصاح العالمية
إن تقديــرات المصــادر المعدنيــة واحتياطــات الخــام الــواردة 
فــي الجــداول التاليــة قــد تــم تقديرهــا وذكرهــا وفــق المعاييــر 
ــة  ــادر المعدني ــن المص ــام ع ــاح الع ــول اإلفص ــً ح ــرة دولي المق

ــام.  ــات الخ واحتياط

ــة  ــادر المعدني ــن المص ــاح ع ــم اإلفص ــط، ت ــد فق ــتثناء واح وباس
ــترالية  ــة األس ــااًل  للمدون ــادن امتث ــدى مع ــام ل ــات الخ واحتياط
الخــام  واحتياطــات  المعدنيــة  والمــوارد  النتائــج  عــن  لإلبــاغ 
)مدونــة اللجنــة المشــتركة إلحتياجــات الخــام مدونــة جــورك( 
نســخة عــام 2012.  فتقديــرات المصــادر المعدنيــة واحتياطــات 
ت وفــق معاييــر التعريــف  الخــام فــي منجــم جبــل صايــد ُأعــدَّ
الخاصــة بالمعهــد الكنــدي للتعديــن والمعــادن والبتــرول لعــام 
2014 للمصــادر المعدنيــة واحتياطــات الخــام. وليــس هنــاك 

فروقــات جوهريــة بيــن معاييــر المعهــد الكنــدي لعــام 2014، 
ــجمان  ــاران منس ــام 2012، فالمعي ــورك لع ــة ج ــر مدون ومعايي

مــع بعضهمــا البعــض إلــى حــد بعيــد. 

ــواردة  ــام ال ــات الخ ــة واحتياط ــادر المعدني ــات المص إن معلوم
فــي الجــداول المدرجــة أدنــاه تســتند إلــى تقديــرات أعدهــا 
أشــخاص مختصــون وفــق تعريــف مدونــة جــورك باســتثناء 
المعلومــات الخاصــة بمنجــم جبــل صايــد التــي أعدهــا شــخص 

ــدي.  ــد الكن ــة المعه ــق مدون ــواٍز وف ــل م مؤه

المصــادر  معلومــات  تكــون  أن  جــورك(  )مدونــة  تتطلــب 
أشــخاص  يــد  علــى  معــدة  الخــام  واحتياطــات  المعدنيــة 
مختصيــن أو بإشــراف منهــم، وأن يكونــوا أعضــاء فــي منظمــة 
حرفيــة معتــرف بهــا تفــرض امتثــال األعضــاء المنتســبين إليهــا 
أن  المختــص  الشــخص  وعلــى  مهنيــة.  أخاقيــات  لمدونــة 
يمتلــك خبــرة كافيــة فــي أســلوب التعديــن، ونــوع المخزونــات 
ــاط  ــي النش ــاءة ف ــن الكف ــي م ــا يكف ــك م ــة، وأن يمتل المعدني
المعنــي المحــدد الــذي يتــواله ذلــك الشــخص. وتتطلــب مدونــة 
جــورك إفصــاح الشــخص المختــص عــن أي تضــارب محتمــل 
تفاصيــل  وُتنشــر  اإلفصــاح.  شــفافية  لضمــان  المصالــح  فــي 
المصــادر المعدنيــة واحتياطــات الخــام بعــد الموافقــة الخطية 

للشــخص المختــص. 

أقــران  يــد  علــى  داخليــة  مراجعــات  معــادن  أجــرت  ولقــد 
لتقديــرات المصــادر المعدنيــة واحتياطــات الخــام التــي أعدهــا 
األشــخاص المختصــون قبــل تضميــن تلــك التقديــرات فــي هــذا 

ــنوي. ــر الس التقري

افتراضات اإلفصاح
المعدنيــة وبضمنهــا  المصــادر  يتــم اإلفصــاح عــن تقديــرات 
احتياطــات الخــام. أي أن اإلفصــاح يتــم عــن المصــادر المعدنيــة 
ــم  ل لتض ــدَّ ــي ُتع ــة، والت ــة والمرجح ــادر المقاس ــاملة المص ش

احتياطــات الخــام المؤكــدة والمحتملــة. 

ويتــم اإلفصــاح عــن المصــادر المعدنيــة واحتياطــات الخــام 
لجميــع المناجــم العاملــة بتاريــخ محدد هــو 31 ديســمبر 2019 
بعــد الســماح بقــدر مــن اإلهــاك الســنوي نتيجــة اإلنتــاج. ويمكــن 
أن ُيبلــغ عــن التقديــرات فــي مرحلــة االستكشــاف أو مرحلــة 
دراســة الجــدوى فــي تاريــخ يســبق تاريــخ اإلفصــاح المعمــول بــه.  

ويتــم اإلفصــاح عــن احتياطــات الخــام عنــد النقطــة التــي ُينقــل 
فيهــا الخــام إلــى مصنــع المعالجــة، وفقــً للممارســات الدوليــة 
ــا  ــغ عنه ــزه المبل ــة تركي ــام ودرج ــة الخ ــل كمي ــة. وتمث المتبع
المعــدَن الُمقــدر أو محتويــات المنتــج كمــا اســُتخرجت مــن 
ــي  ــي ف ــترداد التعدين ــة االس ــل عملي ــا قب ــغ عنه ــم، وُيبل المنج

ــة.  ــع المعالج مصن

ويبيــن جــدول احتياطــات الخــام طــرق التعديــن والمعالجــة 
لعمليــة  المتوقعــة  والنســب  الخــام،  احتياطــات  مــن  لــكل 

المنتــج.  أو  المعــدن  واســترداد  اســتخاص 

ُتقــدر احتياطــات الخــام اســتنادًا لتوقعــات أســعار الســلع علــى 
التشــغيل،  وتكاليــف  الرأســمالي،  واإلنفــاق  الطويــل،  المــدى 
ودرجــات التركيــز االقتصاديــة للخــام مــن مناجمنــا العاملــة 

ــا. ــا قبله ــدوى وم ــات الج ــن دراس وم

فــإذا مــا تغيــرت هــذه االفتراضــات تغيــرًا جوهريــً خــال العــام، 
يتــم تحديــث المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام واإلفصــاح 

عنهــا. 

لقــد تــم اإلفصــاح عــن تقديــرات المــوارد المعدنيــة واحتياطــات 
ــس  ــى أس ــاه عل ــة أدن ــداول التالي ــي الج ــدى معــادن ف ــام ل الخ
وُتظهــر  معــادن.  ملكيــة  لنســب  تعديــل  دون  بالمئــة   100

الجــداول حصــة معــادن فــي كا مــورد معدنــي واحتياطــي 
ــام.  خ
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وتظهــر الجــداول التاليــة للمــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام 
التراخيــص الصــادرة مــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ــق  ــاف الح ــص االستكش ــح تراخي ــروع. وتمن ــم ومش ــكل منج ل
فــي تعديــن ومعالجــة المــواد ضمــن الترخيــص. ويتــم اإلفصــاح 
عــن تقديــرات المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام ضمــن 
ــة  ــات معقول ــادن توقع ــون لمع ــث يك ــص حي ــات الترخي طلب
بــأن طلبــات الترخيــص ســيتم تجديدهــا أو منحهــا. غيــر أن قــرار 
المنــح أو التجديــد يبقــى منوطــً بتقديــر الهيئــة الحكوميــة 

ــة.  المعني

تتطلــب )مدونــة جــورك( أن تكــون للمــوارد المعدنيــة “آفــاق 
معقولةلعمليــة االســتخراج االقتصاديــة النهائيــة”، وتتطلــب أن 
ــادي”  ــكل اقتص ــن بش ــة للتعدي ــام “قابل ــات الخ ــون احتياط تك
اســتنادًا إلــى تقييــم معــادن لألســعار المســتقبلية للســلع، 
مــن  وغيرهــا  الرأســمالية،  والتكاليــف  التشــغيل،  وتكاليــف 
والعوامــل  التعديــن،  ذلــك  فــي  بمــا  لــة”  الُمعدِّ “العوامــل 
التصنيعيــة، واالقتصاديــة، والتســويقية، والقانونيــة، والبيئيــة، 
المقــدر  العمــر  امتــداد  علــى  والحكوميــة  واالجتماعيــة، 

للمشــروع. 

تــم بيــع منتجــات معــادن مــن الذهــب والنحــاس والزنــك عــام 
2019 فــي األســواق العالميــة باألســعار الســائدة فــي الســوق. 

وفــي عــام 2018، قــد بلــغ ســعر الذهــب المســتخدم فــي 
تقديــر احتياطاتنــا مــن الخــام 1100 دوالر أمريكــي لألوقيــة، 
بينمــا ُقــدرت المــوارد المعدنيــة بســعر 1300 دوالر لألوقيــة. 
ــدره 1100 دوالر  ــب ق ــعر للذه ــتخدم س ــام 2019، اس ــي ع وف
منجــم  ذهــب  باســتثناء  الخــام  الحتيــاط  لألوقيــة  أمريكــي 
ــدرت  ــد ُق ــة. وق ــعره 1200 دوالر لألوقي ــغ س ــذي بل ــي ال الدويح
دوالر   1300 ســعر  باســتخدام  المعدنيــة  المــوارد  أســعار 
ــر  ــوم وبي ــي والرج ــم الدويح ــتثناء مناج ــة، باس ــي لألوقي أمريك
اســُتخدم  الــذي  النحــاس  ســعر  أمــا  غــدارة.  وجبــل  طويلــة 
ــكان 2.75  ــد ف ــل صاي ــم جب ــي منج ــام ف ــاط الخ ــر احتي لتقدي

دوالر أمريكــي للرطــل مــن النحــاس. 

معــادن فــي  وتشــكل عمليــات التعديــن التــي تقــوم بهــا 
والمغنيزايــت  المعدنــي،  والبوكســايت  الفوســفات،  مجــال 
جــزءًا مــن شــركات اإلنتــاج المتكاملــة عموديــً، حيــث توجــد 
للصناعــات  معــادن  معالجــة  مرافــق  تــزود  التــي  المناجــم 
مباشــر  بشــكل  معرضــة  غيــر  المناجــم  وهــذه  التحويليــة. 
ألســعار الســوق الخارجيــة، إذ ُيحــول جميــع إنتــاج المناجــم 
ــً.  ــً ودولي ــاع محلي ــي تب ــدة الت ــة الجدي ــات التحويلي ــى الصناع إل
وبالنســبة لعمليــات التعديــن هــذه، فــإن المــوارد المعدنيــة 
ــاء علــى المواصفــات اوللخصائــص  واحتياطــات الخــام ُتقــّدر بن

التحويليــة.  للمصانــع  المطلــوب  للمنتــج  الكيميائيــة 

وقــد تــم بيــع الكاوليــن والبوكســايت الصناعــي منخفــض 
التركيــز، والمعــادن الصناعيــة إلــى عمــاء فــي المملكــة العربيــة 

ــعودية. الس

عدم اليقين في التقديرات
تنطــوي تقديــرات احتياطــات الخــام والمــوارد المعدنيــة، التــي 
يتــم اســتخراجها أو المخصصــة لإلنتــاج، علــى درجــة مــن عــدم 
ــي  ــورة ف ــة المذك ــات المختلف ــي التصنيف ــس ف ــن، تنعك اليقي

قســم التعريفــات فــي هــذا التقريــر.

ــط  ــم خط ــاج، وتقيي ــادن واإلنت ــارات المع ــر، واختب ــج الحف إن نتائ
التعديــن الاحقــة لتاريــخ أي تقديــرات، قــد تختلــف عنــد التنفيــذ، 

ممــا قــد يؤثــر علــى احتياطــات الخــام. 

ــن  ــص م ــى التخل ــدرة عل ــات الق ــي افتراض ــرات ف ــا أن التغي كم
األعبــاء المفرطــة ونســبة االســتخاص فــي مصانــع المعالجــة 
والعوامــل التشــغيلية األخــرى، قــد تؤثــر ســلبً علــى كميــة 
ودرجــة احتياطــات الخــام والجــدوى االقتصاديــة للمشــروع.

تركيزهــا  ودرجــة  الخــام  احتياطــات  أحجــام  تكــون  ال  وقــد 
ونســبة اســتغالها التــي تــم اســتخراجها ومعالجتهــا بالفعــل 

ــً. ــدرة حالي ــها المق ــي نفس ه

كمــا أن احتياطــات الخــام والمــوارد المعدنيــة غيــر ثابتــة إذ أنهــا 
مرتبطــة ببعــض العوامــل التــي قــد تتغيــر مــع الوقــت. وتشــمل 
ــمالية،  ــة الرأس ــادن، والتكلف ــعار المع ــر أس ــل تغي ــذه العوام ه
والمعــادن،  والتجهيــز،  والتعديــن،  التشــغيلية،  والتكاليــف 
والتســويقية  االقتصاديــة  والعوامــل  التحتيــة،  والبنيــة 
ــى  ــة إل ــة. باإلضاف ــة والحكومي ــة واالجتماعي ــة والبيئي والقانوني
ذلــك، فــإن نتائــج الحفــر اإلضافــي، واختبــار المعــادن، وإنتــاج 
تقديــر  مراجعــة  تتطلــب  قــد  التعديــن،  وخطــط  المناجــم، 
المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام الســابقة: فــأي تخفيــض 
للمــوارد فــي احتياطــات الخــام قــد يؤثــر ســلبً علــى أعمــال 

الشــركة المســتقبلية ووضعهــا المالــي ونتائــج التشــغيل.
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تعريفات مدونة اللجنة المشتركة 
الحتياطات الخام )مدونة جورك(

يعــد النظــام الصــادر مــن اللجنــة الُمشــتركة الحتياطــات الخــام فــي أســتراليا والخــاص بمواصفــات إعــداد تقاريــر نتائــج 
واحتياطــات الخــام فــي نســخته لعــام 2012، نظامــًا متبعــًا علــى نطــاٍق دولــي لتعييــن الحــد األدنــى مــن المتطلبــات 
إلعــداد التقاريــر الســنوية عــن نتائــج التنقيــب والمــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام. ويــرد وصــف مفصــل كامــل 
ــم  ــي قس ــنوي ف ــر الس ــذا التقري ــي ه ــتخدمة ف ــام المس ــات الخ ــة واحتياط ــواد المعدني ــورك للم ــر ج ــف معايي لتصني

ــر الســنوي. التعاريــف التالــي مــن هــذا التقري

المــوارد  لتصنيــف  ملزمــة  قواعــد  المدونــة  هــذه  تتضمــن 
بالمعلومــات  الثقــة  لمســتويات  وفقــً  الخــام؛  واحتياطــات 
فــي  الــواردة  واالقتصاديــة  الفنيــة  واالعتبــارات  الجيولوجيــة، 

 .2012 لعــام  بنســخته  جــورك  نظــام 

الشــفافية  هــي  أساســية  لمبــادئ  المدونــة  هــذه  وتخضــع 
المهمــة. والمعلومــات  والتنافســية 

القــارئ  تزويــَد  التقاريــر  هــذه  فــي  الشــفافية  َتفتــرُض 
بالمعلومــات الكافيــة بطريقــة واضحــة لفهــم التقريــر. ويجــب 
أن يحتــوي التقريــر علــى جميــع المعلومــات المهمــة فــي نظــر 

الخــام. واحتياطــات  المــوارد  بشــأن  المســتثمرين 

 ويقضــي مبــدأ التنافســية بــأن يتولــى مراجعــة تقاريــر المــوارد 
ُيعرفــون  خبــرة،  وذوو  أكفــاء،  أشــخاص  الخــام،  واحتياطــات 

باألشــخاص المختصيــن.

أيضــً  الخــام  واحتياطــات  المعدنيــة  المــوارد  تقاريــر  وعلــى 
ــا  ــواردة فيه ــات ال ــق المعلوم ــورك-، أن توث ــر ج ــً لمعايي -وفق
مدعومــًة مــن أشــخاص مختصيــن، يخضعــون لقانــون مهنــي 

ــة. ــات المهني ــه المنظم ــرف ب ــي تعت أخاق

 كمــا أن علــى الشــركة التــي تصــدر تقريــرًا عامــً أعــّده أشــخاص 
مختصــون، أن تفصــح عــن اســم الشــخص المختــص أو الجهــة 
التــي يعمــل لديهــا باإلضافــة إلــى حالــة عضويتــه فــي الجهــة 

المختصــة.

الموارد المعدنية
هــي المعــادن ذات الجــدوى االقتصاديــة التــي تتركــز أو تتواجــد 
يبــرر  وكمــي  نوعــي  بشــكل  داخلهــا  أو  األرض،  ســطح  علــى 

عمليــة اســتخراجها، ويعطيهــا آفاقــً اقتصاديــة واعــدة.

ودرجــة  والكميــة،  الموقــع،  وتحليــل  وتقديــر  تحديــد  ويتــم 
التركيــز، ومــدى االســتمرارية، والخصائــص الجيولوجيــة األخــرى 
بنــاًء علــى معلومــات وأدلــة جيولوجيــة محــددة، تشــمل عمليــة 

أخــذ العينــات. 

ويجــري تصنيــف المــوارد المعدنيــة إلى فئــات هي: المســتنتجة، 
حــة، والمقاســة، وذلــك وفــق المســح الجيولوجي لها. والمرجَّ

الموارد المعدنية االستداللية
ــر كميتهــا أو نوعيتهــا  هــي المــوارد المعدنيــة التــي يتــم تقدي
وبعــد  محــددة،  جيولوجيــة  أدلــة  أســاس  علــى  ودرجتهــا 
تحليــل العينــات المأخــوذة، واألدرة الجيولوجيــة فــي العــادة 
تكفــي لافتــراض، لكنهــا ال تؤكــد بشــكل حاســم اســتمرارية 
تقــوم  ألنهــا  ذلــك  التركيــز؛  ودرجــة  الجيولوجيــة،  التركيبــة 
ــي  ــات الت ــار المعلوم ــات، واختب ــذ العين ــاف، وأخ ــى االستكش عل
ــل:  ــع مث ــن مواق ــة م ــات المائم ــطة التقني ــا بواس ــم جمعه ت

النتــوءات، والخنــادق، والحفــر.

وتتصــف المــوارد المعدنيــة االســتداللية بمســتويات ثقــة أدنــى 
حــة؛ وبالتالي  مــن تلــك التــي تتمتع بهــا المــوارد المعدنيــة الُمرجَّ
ال يجــوز تحويلهــا إلــى احتياطــات خــام. ومــن المنطقــي أن 
يبقــى االحتمــال قائمــً بترقيــة المــوارد االســتداللية إلــى مــوارد 

ــتمر. ــاف المس ــة لاستكش ــة خاضع معدني

حة الموارد المعدنية الُمَرجَّ
أو  ونوعيتهــا  كميتهــا  تقــدر  التــي  المعدنيــة  المــوارد  هــي 
درجتهــا، وكثافتهــا، وشــكلها وخصائصهــا الفيزيائيــة بثقــة 
كافيــة لنقلهــا إلــى مرحلــة تطبيــق العوامــل المؤثــرة فــي 
تخطيــط  لدعــم  وذلــك  واٍف،  بتفصيــل  والتقييــم  التصنيــف 

للمــوارد. االقتصاديــة  الجــدوى  وتقييــم  المناجــم 

الجيولوجيــة عليهــا مــن عمليــة  األدلــة  اســتخاص  ويجــري 
العينــات  واختبــارات  والموثوقــة،  المفصلــة  االستكشــاف 
المائمــة مــن مواقــع مثــل:  التقنيــات  بواســطة  المجمعــة 
ــان  ــا لضم ــت كفايته ــي أثبت ــر، والت ــادق والحف ــوءات، والخن النت
الثبــات الجيولوجــي والنوعــي )درجــة التركيــز( فــي المواقــع 

التــي جمعــت منهــا العينــات.

وتملــك المــوارد المعدنيــة المرجحــة مســتويات ثقــة أدنــى مــن 
ــي  ــة؛ وبالتال ــة المقاس ــوارد المعدني ــا الم ــع به ــي تتمت ــك الت تل

يمكــن أن تتحــول فقــط إلــى احتياطــات خــام محتملــة.

الموارد المعدنية المقاسة
هــي تلــك التــي تقــدر كميتهــا، ونوعيتهــا أو درجتهــا، وكثافتهــا 
للســماح  كافيــة  بثقــة  الفيزيائيــة  وخصائصهــا  وشــكلها 
المفصــل  التخطيــط  لدعــم  المعدلــة  العوامــل  بتطبيــق 
ــوارد.  ــة للم ــدوى االقتصادي ــي للج ــم النهائ ــم، والتقيي للمناج
عمليــات  مــن  عليهــا  الجيولوجيــة  األدلــة  اســتخاص  ويتــم 
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ــي  ــات الت ــارات العين ــة، واختب ــة والموثوق ــاف المفصل االستكش
ــل:  ــع مث ــن مواق ــة م ــات المائم ــطة التقني ــا بواس ــم جمعه ت
النتــوءات، والخنــادق والحفــر، والتــي أثبتــت كفايتهــا لضمــان 
الثبــات الجيولوجــي والنوعــي )درجــة التركيــز( فــي المواقــع 
المعدنيــة  المــوارد  وتتمتــع  العينــات.  منهــا  جمعــت  التــي 
المقاســة بمســتويات ثقــة أعلــى مــن تلــك التــي تتمتــع بهــا 
ــة؛  ــة المرجح ــوارد المعدني ــتنتجة والم ــة المس ــوارد المعدني الم
وبالتالــي يمكــن أن تتحــول إلــى احتياطــات خــام مؤكــدة، وفــي 

ظــروف معينــة إلــى احتياطــات خــام محتملــة.

العوامل المؤثرة في التصنيف والتقييم
المــوارد  تحويــل  عمليــة  فــي  المعتمــدة  االعتبــارات  هــي 
المعدنيــة إلــى احتياطــات خــام. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
تشــمل تلــك االعتبــارات: عوامــل التعديــن، والتجهيــز، والشــركة 
المنفــذة، والبنيــة التحتيــة، واالقتصــاد، والتســويق، والنواحــي 

القانونيــة والبيئيــة واالجتماعيــة.

احتياطات الخام
هــي الجــزء القابــل للتعديــن اقتصاديــً مــن المــوارد المعدنيــة 
المقاســة والمــوارد المعدنيــة المرجحــة، وهــي تشــمل المــواد 
المخففــة وبدائــر الخســائر، والتــي قــد تحــدث عنــد التنقيــب عن 
أو اســتخراج المعــادن. وتعــَرف احتياطــات الخــام فــي دراســات 
مناســبة  أنهــا  علــى  الجــدوى  ودراســات  الجــدوى  قبــل  مــا 
ــتخراج  ــات أن اس ــر الدراس ــرة؛ إذ تظه ــل المتغي ــق العوام لتطبي

ــر.  ــداد التقري ــت إع ــً وق ــررًا اقتصادي ــون مب ــد يك ــادن ق المع

الكامنــة  الفرضيــات  عــن  اإلفصــاح  يتــم  أن  يجــب  أنــه  علــى 
الرئيســية ونتائــج دراســات مــا قبــل الجــدوى فــي وقــت اإلفصــاح 
عــن حــدوث تغيــرات ماديــة فــي االحتياطــات الخــام الجديــدة. 

الثقــة  زيــادة  الخــام مــن أجــل  ويجــري تقســيم احتياطــات 
والمؤكــدة. المحتملــة  بالمــوارد 

احتياطات الخام المحتملة
هــي الجــزء القابــل للتعديــن اقتصاديــً مــن المــوارد المعدنيــة 
المرجحــة، وفــي بعــض األحيــان المــوارد المعدنيــة المقاســة. 

ــات  ــي احتياط ــة ف ــل المعدل ــة بالعوام ــتويات الثق ــر مس وتعتب
الخــام المحتملــة أدنــى منهــا فــي احتياطــات الخــام المؤكــدة، 
ولكنهــا كافيــة لتمثــل األســاس التخــاذ قــرار بشــأن تطويــر تلــك 

االحتياطــات.

احتياطات الخام المؤكدة
هــي الجــزء القابــل للتعديــن اقتصاديــً مــن المــوارد المعدنيــة 
المقاســة. وينطــوي احتيــاط الخــام المؤكــد علــى درجــة عاليــة 

مــن الثقــة فــي العوامــل المعدلــة. 

التابــع  الثقــة  مؤشــر  فــي  األعلــى  الفئــة  ضمــن  يأتــي  كمــا 
ــى  ــدن إل ــلوب التمع ــة أس ــاعد مراقب ــاط. وتس ــرات االحتي لتقدي
ــات  ــت االحتياط ــا كان ــد إذا م ــى تحدي ــرى عل ــل أخ ــب عوام جان

المؤكــدة قابلــة للتحقــق فــي بعــض المــوارد.

الشخص المختص
هــو خبيــر فــي مجــال صناعــة التعديــن، والــذي قــد يكــون 
عضــوًا أو زميــًا فــي المعهــد األســترالي للتعديــن أو المعــادن، 
أو المعهــد األســترالي لعلمــاء الجيولوجيــا، أو منظمــة محترفة 
مواقــع  فــي  المتوافــرة  القوائــم  فــي  ومدرجــة  معتمــدة 

نظــام JORC والبورصــة األســترالية.

تشــمل  وصارمــة  ملزمــة  إجــراءات  المنظمــات  تلــك  ِبــع  وتتَّ
ــب أن  ــرده. ويج ــاء أو ط ــد األعض ــة أح ــق عضوي ــات تعلي صاحي
يمتلــك الشــخص المختــص خبــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات 
فــي مجــاالت التعديــن وأســاليبه، وأنــواع الرواســب موضــوع 

ــه. ــوم ب ــذي يق ــاط ال ــة، والنش الدراس

دراسة النطاق 
لمــدى  واقتصاديــة  تقنيــة  دراســة  هــي  النطــاق  دراســة  إن 

المعدنيــة. للمــوارد  والكامنــة  الممكنــة  األهميــة 

يمكــن  التــي  المتغيــرة  للعوامــل  تقييمــً  تتضمــن  وهــي   
أيــة عوامــل تشــغيلية  افتراضهــا علــى نحــو معقــول، مــع 
ــاح  ــت اإلفص ــي وق ــة ف ــة للبرهن ــون ضروري ــة تك ــرى ذات صل أخ
علــى أنــه يمكــن عقانيــً تبريــر المضــي قدمــً فــي مرحلــة مــا 

قبــل دراســة الجــدوى االقتصاديــة.   

ما قبل دراسة الجدوى
مــا قبــل دراســة الجــدوى هــي دراســة شــاملة لنطــاق مــن 
ــروع  ــة لمش ــة واالقتصادي ــدوى التقني ــة بالج ــارات المتعلق الخي
معدنــي تقــدم إلــى مرحلــة تــم فيهــا إقــرار أســلوب مفضــل 
– ســواء عبــر الحفــر فــي األرض أو نمذجــة حفــرة مــا فــي حــال 
ــة.  ــة للمعالج ــة فعال ــا طريق ــرر فيه ــوح – وُتق ــم المفت المنج

وتتضمــن هــذه الدراســة تحليــًا ماليــً يســتند إلــى االفتراضــات 
لــة، وتقييــم ايــة عوامــل  المعقولــة المتعلقــة بالعوامــل الُمعدِّ
مختصــً  شــخصً  لتجعــل  كافيــة  تكــون  صلــة  ذات  أخــرى 
يعمــل بعقانيــة يقــرر إن كان باإلمــكان تحويــل جميــع المــوارد 
المعدنيــة أو جــزء منهــا إلــى احتيــاط خــام فــي وقــت اإلفصــاح. 

وتشــكل مرحلــة مــا قبــل دراســة الجــدوى مســتوى أقــل مــن 
الثقــة مــن مرحلــة دراســة الجــدوى.   
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دراسة الجدوى
ــات  ــن تقييم ــي تتضم ــن، وه ــروع تعدي ــر لمش ــارات التطوي ــن خي ــار م ــاملة لخي ــة ش ــة واقتصادي ــة فني ــي دراس ــدوى ه ــة الج دراس
لــة التــي تنطبــق علــى المشــروع، مــع أيــة عوامــل تشــغيلية أخــرى، وتحليــًا ماليــً تفصيليــً يكــون  تفصيليــة مناســبة للعوامــل المعدِّ
ضروريــً لكــي يثبــت - فــي وقــت اإلفصــاح -  أن عمليــة االســتخراج مبــررة إلــى حــد معقــول )أي يمكــن اســتخراج المعــدن اقتصاديــً(. 
ــة  ــروع أو المؤسس ــاة للمش ــل الدع ــن قب ــي م ــرار نهائ ــاذ ق ــً التخ ــول – أساس ــو معق ــى نح ــكل - عل ــة أن ُتش ــج الدراس ــن لنتائ ويمك
الماليــة بغيــة المضــي فــي تطويــر – أو تمويــل – المشــروع. ويكــون مســتوى الثقــة فــي هــذه الدراســة أعلــى مــن مســتوى الثقــة فــي 

مرحلــة مــا قبــل دراســة الجــدوى.

المحتمل

المؤكد

المحدد

المقاس

احتياطنا

 نتائج االستكشاف

الموارد المعدنية

الموارد)االستداللية)

 زيادة مستوى المعرفة

 الجيولوجية والثقة

 اعتبارات التعدين، والمعالجة، والتصنيع، والبنية التحتية، والجوانب االقتصادية، والتسويقية،

والقانونية، والبيئية، واالجتماعية، والحكومية

لــة”) )“العـوامـل الُمــعــدِّ

العاقة العامة بين نتائج االستكشاف، والموارد المعدنية واحتياط الخام )من مدونة جورك نسخة 2012( 
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احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2017 احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2018 خطة المنجم 2019 احتياطيات الخام في 31 ديسمبر 2019 احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2019  2018 - 2019
مؤكد + محتمل مؤكد + محتمل عمر المنجم المسترد التغيير السنوي مؤكد + محتمل محتمل مؤكد درجة التركيز الفوسفات

Mt P2O5 % MgO % P2O5 Mt Mt P2O5 % MgO % P2O6 Mt السنوات: Mt P2O5 % االسترداد Mt P2O5 Mt Mt P2O5 % MgO % P2O6 Mt % MgO % P2O6 Mt Mt Mt Mt % P2O6 نوع الخام طريقة 
العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 

الرخصة

46.8 3.1 19.5 240.0 46.2 3.2 20.1 230.0 29.8 69 -3.1 -14.2 43.2 3.2 20.0 215.8 3.2 20.0 215.8 0 0 0 UPZ SC+MF

5.2 6.6 17.4 30.0 5.3 6.7 17.6 30.0 3.5 69 -0.2 -1.0 5.1 6.7 17.6 29.0 6.7 17.6 29.0 0 0 0 LPZ SC+MF

0.9 18.5 5.0 1.0 19.1 5.0 0.8 69 0.1 1.8 1.1 0.0 16.0 6.8 16.0 6.8 0 0 0 المخزون SC+MF

52.9 - 19.3 275 52.5 19.8 265 24 34.1 69 -3.1 -13.4 49.4 3.5 19.6 251.6 3.5 19.6 252 >12% المجموع SC + MF حفرة 
مفتوحة 70% منجم الجالميد )رخصة 

تعدين)

Mt P2O5 % SiO2 % P2O5 Mt Mt P2O5 % SiO2 % P2O5 Mt السنوات Mt P2O5 % االسترداد Mt P2O5 Mt الخام Mt P2O5 % SiO2 % P2O6 Mt % SiO2 % P2O6 Mt Mt Mt Mt % P2O6 نوع الخام طريقة 
العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 

الرخصة

7.6 11.18 13.52 56.0 7.6 11.2 13.5 56.0 3.9 68 -2 -15 5.7 10.6 14.0 41.0 10.5 13.9 37.0 4.0 4.0 4.0 PH1 SC+MF

35.0 6.7 17.0 206.0 34.2 6.7 17.0 201.0 25.1 68 2.7 28.0 36.9 5.3 16.1 229.0 5.4 15.6 36.0 193.0 193.0 193.0 PH2 SC+MF

25.2 20.4 16.6 152.0 25.1 20.6 16.6 151.0 14.6 68 -3.6 -32.0 21.5 17.7 18.1 119.0 17.2 19.2 14.0 105.0 105.0 105.0 PH3 SC+MF

0.5 68 0.7 4.0 0.7 19.6 17.9 4.0 19.6 17.9 4.0 0 0 0 PH4 SC+MF

0.2 5.7 17.2 1.3 0.2 5.8 17.2 1.3 0.2 68 0 0 0.3 6.1 17.2 1.5 9.1 16.8 0.5 1.0 1.0 1.0 المخزون SC+MF

68.1 12.3 16.4 415 67.1 12.4 16.4 409 27 44.3 68 -1.9 -14.9 65.1 9.7 16.5 394 9.8 15.6 91 303 303 303 >12% Total SC+MF حفرة 
مفتوحة 60% منجم الخبراء )رخصة 

تعدين)

45.4 2.3 16.0 285 45.4 2.3 16.0 285 20 31.8 70 0 0 45.4 2.3 16.0 285 2.3 16.0 285 >15% Total MF حفرة 
مفتوحة 60% PFS

أم وعال مربع 6 
)رخصة تعدين 

تحت الطلب)

52.1 2.8 15.6 334 52.1 2.8 15.6 334 30 32.3 62 0 0 52.1 2.8 15.6 334 3.0 15.4 145 189 189 189 >15% Total CF حفرة 
مفتوحة 100% PFS

أم وعال مربع 
4-5 )رخصة 
تعدين تحت 

الطلب)

13.8 10.3 16.9 82 13.8 10.3 16.9 82 26 7.6 55 0 0 13.8 10.3 16.9 82 10.5 16.2 49 34 34 34 >15% المجموع SC حفرة 
مفتوحة 100% PFS

أم وعال مربع 
10- 11)رخصة 
تعدين تحت 

الطلب)

232.4 - 16.7 1391 230.9 - 16.8 1375 150 66 -5.0 -28.3 225.9 - 16.8 1346 - 17.0 821 526 526 526 المجموع

 البوكسايت
المعدني

Mt بوكسايت % SiO2 % Al2O3 Mt Mt بوكسايت % SiO2 % Al2O3 Mt السنوات Mt بوكسايت % االسترداد Mt بوكسايت Mt Mt 
بوكسايت % SiO2 % Al2O3 Mt % SiO2 % Al2O3 Mt Mt Mt Mt % Al2O3 نوع الخام طريقة 

العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 
الرخصة

20.3 15.6 53.6 20.30 7.3 14.8 53.6 7.3 18 7.0 100 -0.30 -0.3 7.0 14.7 53.6 7.0 14.6 53.9 3.5 3.5 3.5 3.5 لم يبلغ عنه المجموع DS حفرة 
مفتوحة 100% منجم الزبيرة )رخصة 

تعدين)

الكاولين

Mt كاولين  % SiO2 % Al2O3 Mt الخام Mt كاولين  % SiO2 % Al2O3 Mt السنوات Mt كاولين  % االسترداد Mt كاولين  Mt Mt كاولين % SiO2 % Al2O3 Mt % SiO2 % Al2O3 Mt Mt Mt Mt % Al2O3 نوع الخام طريقة 
العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 

الرخصة

3.3 34.2 41.6 3.3 2.5 40.4 34.2 2.5 18 2.4 100 -0.10 -0.1 2.4 40.5 34.3 2.4 40.5 35.1 1.6 0.8 0.8 0.8 لم يبلغ عنه المجموع DS حفرة 
مفتوحة 100% منجم الزبيرة )رخصة 

تعدين)

المغنزايت

Mt MgO % SiO2 % MgO Mt الخام Mt MgO % SiO2 % MgO Mt السنوات Mt بوكسايت % االسترداد Mt MgO Mt Mt MgO % SiO2 % MgO Mt % SiO2 % Al2O3 Mt Mt Mt Mt % MgO نوع الخام طريقة 
العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 

الرخصة

1.1 2.14 43.9 3.2 1.1 2.2 43.5 3.1 37 0.8 100 -0.06 -0.2 1.0 2.3 43.4 2.9 2.5 43.0 2.5 0.4 0.4 0.4 لم يبلغ عنه المجموع DS حفرة 
مفتوحة 100% منجم الغزالة )رخصة 

تعدين)

 البوكسايت
المعدني

Mt بوكسايت % SiO2 % T .Al2O3 Mt Mt بوكسايت % SiO2 % T .Al2O3 Mt السنوات Mt بوكسايت % االسترداد Mt بوكسايت Mt Mt 
بوكسايت % SiO2

% T 
.Al2O3

Mt % SiO2
% T 

.Al2O3
Mt Mt Mt Mt % T .Al2O3 نوع الخام طريقة 

العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 
الرخصة

197 9.2 48.2 197 192 9.2 48.2 192 39 192 100 -4.4 -4.4 187.8 9.2 48.2 187.8 10.0 47.3 123 64 64 64 >40 المجموع DS حفرة 
مفتوحة 74.9% منجم البعثية )رخصة 

تعدين)

مالحظة تدوير األرقام قد يؤدي إلى أخطاء بسيطة وظاهرية في المجموع.

 MF . دراسة جدوى- FS . ترخيص استكشاف - EL خام الشحن المباشر- DS . تركيز التعويم - .conc . التعويم العمودي - CF . أكسيد األلومنيوم - Al2O3 االختصارات
 PFS . خماسي أكسيد الفوسفور - P2O5 . مليون طن - Mt . رخصة تعدين تحت الطلب - MLA  رخصة تعدين - ML . أكسيد المغنسيوم - MgO . التعويم الميكانيكي -

- دراسية جدوى مبدئية   - السنوات المقررة الستخراج ومعالجة احتياطيات الخام في خطة حياة المناجم SC – الفحص الجاف.  SiO2 - السيليكا المكلسة . TAA - مجموع 
األلومينا المتوفر



معادن | التقرير السنوي | 2019

الموارد المعدنية ومحميات الخام: إظهار األلوان الحقيقية لألرض |  06

99

احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2017 احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2018 خطة المنجم 2019 احتياطيات الخام في 31 ديسمبر 2019 احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2019  2018 - 2019
مؤكد + محتمل مؤكد + محتمل عمر المنجم المسترد التغيير السنوي مؤكد + محتمل محتمل مؤكد درجة التركيز الفوسفات

Mt P2O5 % MgO % P2O5 Mt Mt P2O5 % MgO % P2O6 Mt السنوات: Mt P2O5 % االسترداد Mt P2O5 Mt Mt P2O5 % MgO % P2O6 Mt % MgO % P2O6 Mt Mt Mt Mt % P2O6 نوع الخام طريقة 
العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 

الرخصة

46.8 3.1 19.5 240.0 46.2 3.2 20.1 230.0 29.8 69 -3.1 -14.2 43.2 3.2 20.0 215.8 3.2 20.0 215.8 0 0 0 UPZ SC+MF

5.2 6.6 17.4 30.0 5.3 6.7 17.6 30.0 3.5 69 -0.2 -1.0 5.1 6.7 17.6 29.0 6.7 17.6 29.0 0 0 0 LPZ SC+MF

0.9 18.5 5.0 1.0 19.1 5.0 0.8 69 0.1 1.8 1.1 0.0 16.0 6.8 16.0 6.8 0 0 0 المخزون SC+MF

52.9 - 19.3 275 52.5 19.8 265 24 34.1 69 -3.1 -13.4 49.4 3.5 19.6 251.6 3.5 19.6 252 >12% المجموع SC + MF حفرة 
مفتوحة 70% منجم الجالميد )رخصة 

تعدين)

Mt P2O5 % SiO2 % P2O5 Mt Mt P2O5 % SiO2 % P2O5 Mt السنوات Mt P2O5 % االسترداد Mt P2O5 Mt الخام Mt P2O5 % SiO2 % P2O6 Mt % SiO2 % P2O6 Mt Mt Mt Mt % P2O6 نوع الخام طريقة 
العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 

الرخصة

7.6 11.18 13.52 56.0 7.6 11.2 13.5 56.0 3.9 68 -2 -15 5.7 10.6 14.0 41.0 10.5 13.9 37.0 4.0 4.0 4.0 PH1 SC+MF

35.0 6.7 17.0 206.0 34.2 6.7 17.0 201.0 25.1 68 2.7 28.0 36.9 5.3 16.1 229.0 5.4 15.6 36.0 193.0 193.0 193.0 PH2 SC+MF

25.2 20.4 16.6 152.0 25.1 20.6 16.6 151.0 14.6 68 -3.6 -32.0 21.5 17.7 18.1 119.0 17.2 19.2 14.0 105.0 105.0 105.0 PH3 SC+MF

0.5 68 0.7 4.0 0.7 19.6 17.9 4.0 19.6 17.9 4.0 0 0 0 PH4 SC+MF

0.2 5.7 17.2 1.3 0.2 5.8 17.2 1.3 0.2 68 0 0 0.3 6.1 17.2 1.5 9.1 16.8 0.5 1.0 1.0 1.0 المخزون SC+MF

68.1 12.3 16.4 415 67.1 12.4 16.4 409 27 44.3 68 -1.9 -14.9 65.1 9.7 16.5 394 9.8 15.6 91 303 303 303 >12% Total SC+MF حفرة 
مفتوحة 60% منجم الخبراء )رخصة 

تعدين)

45.4 2.3 16.0 285 45.4 2.3 16.0 285 20 31.8 70 0 0 45.4 2.3 16.0 285 2.3 16.0 285 >15% Total MF حفرة 
مفتوحة 60% PFS

أم وعال مربع 6 
)رخصة تعدين 

تحت الطلب)

52.1 2.8 15.6 334 52.1 2.8 15.6 334 30 32.3 62 0 0 52.1 2.8 15.6 334 3.0 15.4 145 189 189 189 >15% Total CF حفرة 
مفتوحة 100% PFS

أم وعال مربع 
4-5 )رخصة 
تعدين تحت 

الطلب)

13.8 10.3 16.9 82 13.8 10.3 16.9 82 26 7.6 55 0 0 13.8 10.3 16.9 82 10.5 16.2 49 34 34 34 >15% المجموع SC حفرة 
مفتوحة 100% PFS

أم وعال مربع 
10- 11)رخصة 
تعدين تحت 

الطلب)

232.4 - 16.7 1391 230.9 - 16.8 1375 150 66 -5.0 -28.3 225.9 - 16.8 1346 - 17.0 821 526 526 526 المجموع

 البوكسايت
المعدني

Mt بوكسايت % SiO2 % Al2O3 Mt Mt بوكسايت % SiO2 % Al2O3 Mt السنوات Mt بوكسايت % االسترداد Mt بوكسايت Mt Mt 
بوكسايت % SiO2 % Al2O3 Mt % SiO2 % Al2O3 Mt Mt Mt Mt % Al2O3 نوع الخام طريقة 

العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 
الرخصة

20.3 15.6 53.6 20.30 7.3 14.8 53.6 7.3 18 7.0 100 -0.30 -0.3 7.0 14.7 53.6 7.0 14.6 53.9 3.5 3.5 3.5 3.5 لم يبلغ عنه المجموع DS حفرة 
مفتوحة 100% منجم الزبيرة )رخصة 

تعدين)

الكاولين

Mt كاولين  % SiO2 % Al2O3 Mt الخام Mt كاولين  % SiO2 % Al2O3 Mt السنوات Mt كاولين  % االسترداد Mt كاولين  Mt Mt كاولين % SiO2 % Al2O3 Mt % SiO2 % Al2O3 Mt Mt Mt Mt % Al2O3 نوع الخام طريقة 
العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 

الرخصة

3.3 34.2 41.6 3.3 2.5 40.4 34.2 2.5 18 2.4 100 -0.10 -0.1 2.4 40.5 34.3 2.4 40.5 35.1 1.6 0.8 0.8 0.8 لم يبلغ عنه المجموع DS حفرة 
مفتوحة 100% منجم الزبيرة )رخصة 

تعدين)

المغنزايت

Mt MgO % SiO2 % MgO Mt الخام Mt MgO % SiO2 % MgO Mt السنوات Mt بوكسايت % االسترداد Mt MgO Mt Mt MgO % SiO2 % MgO Mt % SiO2 % Al2O3 Mt Mt Mt Mt % MgO نوع الخام طريقة 
العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 

الرخصة

1.1 2.14 43.9 3.2 1.1 2.2 43.5 3.1 37 0.8 100 -0.06 -0.2 1.0 2.3 43.4 2.9 2.5 43.0 2.5 0.4 0.4 0.4 لم يبلغ عنه المجموع DS حفرة 
مفتوحة 100% منجم الغزالة )رخصة 

تعدين)

 البوكسايت
المعدني

Mt بوكسايت % SiO2 % T .Al2O3 Mt Mt بوكسايت % SiO2 % T .Al2O3 Mt السنوات Mt بوكسايت % االسترداد Mt بوكسايت Mt Mt 
بوكسايت % SiO2

% T 
.Al2O3

Mt % SiO2
% T 

.Al2O3
Mt Mt Mt Mt % T .Al2O3 نوع الخام طريقة 

العمل منجم معادن % المرحلة المشروع + 
الرخصة

197 9.2 48.2 197 192 9.2 48.2 192 39 192 100 -4.4 -4.4 187.8 9.2 48.2 187.8 10.0 47.3 123 64 64 64 >40 المجموع DS حفرة 
مفتوحة 74.9% منجم البعثية )رخصة 

تعدين)
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احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2017 احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2018 خطة المنجم 2019 احتياطيات الخام في 31 ديسمبر 2019 احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2019  2018 - 2019
مؤكد + محتمل مؤكد + محتمل عمر المنجم المسترد التغيير السنوي  مؤكد +

محتمل محتمل مؤكد درجة التركيز الذهب

النوع طريقة 
العمل

نوع 
المنجم % معادن المرحلة المشروع + الرخصة

Moz Au g/t Au Mt ore Moz Au g/t Au Mt السنوات: Moz Au % االسترداد Moz Au Mt Mt g/t Au Mt g/t Au Mt Au g/t كبريتيد  GR+CIL

1.25 3.20 12.16 0.81 95 8.17 0 2.58 3.91 3.89 4.26 >0.8 كبريتيد  GR+CIL

0.22 0.96 7.02 0.21 95 7.10 0 0.97 7.10 0 0 >0.8 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% منجم الدويحي )رخصة 

تعدين)تعدين

0.00 0.00 19.9 1.47 2.38 19.18 7 1.03 95 -0.39 -3.91 15.27 0 1.55 11.01 3.89 4.26 كبريتيد  HL

1.13 0.73 48.00 0.51 49 45.69 0.72 45.69 >0.35 كبريتيد  CIL

0.46 1.61 8.82 0.35 85 6.73 1.90 6.73 >1.35 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% منجم بلغة )رخصة 

تعدين)

1.37 0.78 54.7 1.58 0.87 56.82 14 0.86 59 -0.12 -4.40 52.42 0.87 52.42 كبريتيد  HL

0.34 0.76 14.00 0.34 49 19.98 1.07 19.98 >0.43 كبريتيد  CIL

0.37 0.00 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 >0.47 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% منجم صخيبرات )رخصة 

تعدين)

0.32 1.01 9.9 0.71 1.08 20.41 12 0.34 49 -0.02 -0.43 19.98 1.07 19.98 أكسيد HL

0.02 0.96 0.58 0.01 65 0.43 1.04 0.43 >0.39 التغيير HL

0.06 1.16 1.59 0.03 51 1.44 1.21 1.44 >0.50 كبريتيد  HL

0.21 1.88 3.53 0.13 57 3.48 2.02 3.48 >0.45 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% منجم السوق )رخصة 

تعدين)

0.28 1.64 5.4 0.29 1.59 5.70 5 0.17 56 0.01 -0.35 5.35 1.72 5.35 أكسيد CIL

0.16 1.84 2.70 0.13 84 2.70 0.94 0.60 2.10 2.10 >0.52 كبريتيد  POX+CIL

2.09 2.61 25.00 1.84 88 25.00 2.63 14.70 2.57 10.30 >0.63 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% FS منصورة )رخصة 

تعدين)

2.26 2.53 27.7 2.26 2.53 27.70 12 1.98 88 0 0 27.70 2.57 15.30 2.49 12.40 أكسيد CIL

0.25 1.62 4.90 0.21 84 4.90 1.50 3.10 1.82 1.80 >0.53 كبريتيد  POX+CIL

0.85 2.15 12.30 0.75 88 12.30 2.11 11.00 2.45 1.30 >0.64 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% FS مسرة )رخصة 

تعدين)

1.11 1.99 17.3 1.11 1.99 17.30 12 0.96 87 0 0 17.30 1.97 14.20 2.08 3.10 النوع طريقة 
العمل منجم معادن المرحلة المشروع والرخصة

Moz Au % Zn g/t Au Mt ore Moz Au % Zn g/t Au Mt السنوات Moz Au % االسترداد Moz Au Mt Mt % Zn g/t Au Mt % Zn g/t Au Mt Au eq g/t كبريتيد  MF+CIL

0.05 0.40 6.04 0.23 0.17 90 1.52 4.00 3.80 1.52 >4.8 المخزون MF+CIL

0.04 0.75 5.05 0.25 0.00 90 0.003 5.20 8.10 0.003 >4.8 المجموع UG 100% منجم اآلمار )رخصة تعدين)

0.49 4.15 6.92 2.22 0.16 0.53 2.67 1.01 6 0.17 90 0.02 0.51 1.52 4.00 3.81 1.52 0 0 0 النوع طريقة 
العمل منجم معادن المرحلة المشروع والرخصة

Moz Au % Zn g/t Au Mt ore Moz Au % Zn g/t Au Mt السنوات Moz Au % االسترداد Mt Au Mt Mt % Cu g/t Au Mt % Cu g/t Au Mt Au eq g/t

0.23 1.45

0.05 0.33 كبريتيد  MF+CIP

0.04 0.75 5.05 0.25 0.16 90 0.87 0.40 6.20 0.87 >4.7

0.03 0.18 0.00 90 المخزون MF+CIP

0.00 1.50 7.20 0.01 0.001 90 0.01 1.70 4.60 0.01 >4.7 المجموع UG 100% منجم مهد الذهب )رخصة 
تعدين)

0.20 1.47 6.09 1.03 0.35 0.69 4.83 2.22 6 0.32 90 -0.17 -1.35 0.88 0.41 6.18 0.88 المجموع

6.04 - 1.35 134.94 6.38 - 1.34 148.40 5.82 93 -0.68 -9.93 140.4 - 1.17 120.7 - 2.73 19.8 نحاس

Mt Cu g/t Au % Cu Mt ore Mt Cu g/t Au % Cu Mt السنوات Mt Cu % االسترداد Mt Cu Mt Mt g/t Au % Cu Mt g/t Au % Cu Mt Cu % النوع طريقة 
العمل منجم معادن

مرحلة 

المشروع
المشروع والرخصة

0.104 0.35 2.31 4.52 0.10 0.35 2.29 4.18 0.07 94 3.50 0.36 2.11 3.40 0.37 3.00 0.10 1.26 %
عرق 

معدني 2
MF

0.461 0.21 2.42 19.03 0.55 0.22 2.40 22.87 0.47 94 21.70 0.26 2.07 7.50 0.20 2.44 14.20 1.26 %
عرق 

معدني 4
MF

0.003 0.21 2.38 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.26 % المخزون MF

0.57 0.24 2.40 23.68 0.65 0.24 2.38 27.11 10 0.54 94 -0.07 -1.91 25.20 0.29 2.08 10.90 0.20 2.44 14.30 المجموع جبل صايد )رخصة 
تعدين)

مالحظة تدوير األرقام قد يؤدي إلى حدوث أخطاء بسيطة وظاهرية في المجموع.

 MF . دراسة جدوى- FS . ترخيص استكشاف - EL خام الشحن المباشر- DS . تركيز التعويم - .conc . التعويم العمودي - CF . أكسيد األلومنيوم - Al2O3 االختصارات
 PFS . خماسي أكسيد الفوسفور - P2O5 . مليون طن - Mt . رخصة تعدين تحت الطلب - MLA  رخصة تعدين - ML . أكسيد المغنسيوم - MgO . التعويم الميكانيكي -

- دراسية جدوى مبدئية   - السنوات المقررة الستخراج ومعالجة احتياطيات الخام في خطة حياة المناجم SC – الفحص الجاف.  SiO2 - السيليكا المكلسة . TAA - مجموع 
األلومينا المتوفر
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احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2017 احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2018 خطة المنجم 2019 احتياطيات الخام في 31 ديسمبر 2019 احتياطيات الخام 31 ديسمبر 2019  2018 - 2019
مؤكد + محتمل مؤكد + محتمل عمر المنجم المسترد التغيير السنوي  مؤكد +

محتمل محتمل مؤكد درجة التركيز الذهب

النوع طريقة 
العمل

نوع 
المنجم % معادن المرحلة المشروع + الرخصة

Moz Au g/t Au Mt ore Moz Au g/t Au Mt السنوات: Moz Au % االسترداد Moz Au Mt Mt g/t Au Mt g/t Au Mt Au g/t كبريتيد  GR+CIL

1.25 3.20 12.16 0.81 95 8.17 0 2.58 3.91 3.89 4.26 >0.8 كبريتيد  GR+CIL

0.22 0.96 7.02 0.21 95 7.10 0 0.97 7.10 0 0 >0.8 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% منجم الدويحي )رخصة 

تعدين)تعدين

0.00 0.00 19.9 1.47 2.38 19.18 7 1.03 95 -0.39 -3.91 15.27 0 1.55 11.01 3.89 4.26 كبريتيد  HL

1.13 0.73 48.00 0.51 49 45.69 0.72 45.69 >0.35 كبريتيد  CIL

0.46 1.61 8.82 0.35 85 6.73 1.90 6.73 >1.35 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% منجم بلغة )رخصة 

تعدين)

1.37 0.78 54.7 1.58 0.87 56.82 14 0.86 59 -0.12 -4.40 52.42 0.87 52.42 كبريتيد  HL

0.34 0.76 14.00 0.34 49 19.98 1.07 19.98 >0.43 كبريتيد  CIL

0.37 0.00 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 >0.47 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% منجم صخيبرات )رخصة 

تعدين)

0.32 1.01 9.9 0.71 1.08 20.41 12 0.34 49 -0.02 -0.43 19.98 1.07 19.98 أكسيد HL

0.02 0.96 0.58 0.01 65 0.43 1.04 0.43 >0.39 التغيير HL

0.06 1.16 1.59 0.03 51 1.44 1.21 1.44 >0.50 كبريتيد  HL

0.21 1.88 3.53 0.13 57 3.48 2.02 3.48 >0.45 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% منجم السوق )رخصة 

تعدين)

0.28 1.64 5.4 0.29 1.59 5.70 5 0.17 56 0.01 -0.35 5.35 1.72 5.35 أكسيد CIL

0.16 1.84 2.70 0.13 84 2.70 0.94 0.60 2.10 2.10 >0.52 كبريتيد  POX+CIL

2.09 2.61 25.00 1.84 88 25.00 2.63 14.70 2.57 10.30 >0.63 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% FS منصورة )رخصة 

تعدين)

2.26 2.53 27.7 2.26 2.53 27.70 12 1.98 88 0 0 27.70 2.57 15.30 2.49 12.40 أكسيد CIL

0.25 1.62 4.90 0.21 84 4.90 1.50 3.10 1.82 1.80 >0.53 كبريتيد  POX+CIL

0.85 2.15 12.30 0.75 88 12.30 2.11 11.00 2.45 1.30 >0.64 المجموع حفرة 
مفتوحة 100% FS مسرة )رخصة 

تعدين)

1.11 1.99 17.3 1.11 1.99 17.30 12 0.96 87 0 0 17.30 1.97 14.20 2.08 3.10 النوع طريقة 
العمل منجم معادن المرحلة المشروع والرخصة

Moz Au % Zn g/t Au Mt ore Moz Au % Zn g/t Au Mt السنوات Moz Au % االسترداد Moz Au Mt Mt % Zn g/t Au Mt % Zn g/t Au Mt Au eq g/t كبريتيد  MF+CIL

0.05 0.40 6.04 0.23 0.17 90 1.52 4.00 3.80 1.52 >4.8 المخزون MF+CIL

0.04 0.75 5.05 0.25 0.00 90 0.003 5.20 8.10 0.003 >4.8 المجموع UG 100% منجم اآلمار )رخصة تعدين)

0.49 4.15 6.92 2.22 0.16 0.53 2.67 1.01 6 0.17 90 0.02 0.51 1.52 4.00 3.81 1.52 0 0 0 النوع طريقة 
العمل منجم معادن المرحلة المشروع والرخصة

Moz Au % Zn g/t Au Mt ore Moz Au % Zn g/t Au Mt السنوات Moz Au % االسترداد Mt Au Mt Mt % Cu g/t Au Mt % Cu g/t Au Mt Au eq g/t

0.23 1.45

0.05 0.33 كبريتيد  MF+CIP

0.04 0.75 5.05 0.25 0.16 90 0.87 0.40 6.20 0.87 >4.7

0.03 0.18 0.00 90 المخزون MF+CIP

0.00 1.50 7.20 0.01 0.001 90 0.01 1.70 4.60 0.01 >4.7 المجموع UG 100% منجم مهد الذهب )رخصة 
تعدين)

0.20 1.47 6.09 1.03 0.35 0.69 4.83 2.22 6 0.32 90 -0.17 -1.35 0.88 0.41 6.18 0.88 المجموع

6.04 - 1.35 134.94 6.38 - 1.34 148.40 5.82 93 -0.68 -9.93 140.4 - 1.17 120.7 - 2.73 19.8 نحاس

Mt Cu g/t Au % Cu Mt ore Mt Cu g/t Au % Cu Mt السنوات Mt Cu % االسترداد Mt Cu Mt Mt g/t Au % Cu Mt g/t Au % Cu Mt Cu % النوع طريقة 
العمل منجم معادن

مرحلة 

المشروع
المشروع والرخصة

0.104 0.35 2.31 4.52 0.10 0.35 2.29 4.18 0.07 94 3.50 0.36 2.11 3.40 0.37 3.00 0.10 1.26 %
عرق 

معدني 2
MF

0.461 0.21 2.42 19.03 0.55 0.22 2.40 22.87 0.47 94 21.70 0.26 2.07 7.50 0.20 2.44 14.20 1.26 %
عرق 

معدني 4
MF

0.003 0.21 2.38 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.26 % المخزون MF

0.57 0.24 2.40 23.68 0.65 0.24 2.38 27.11 10 0.54 94 -0.07 -1.91 25.20 0.29 2.08 10.90 0.20 2.44 14.30 المجموع جبل صايد )رخصة 
تعدين)
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مالحظة تدوير األرقام قد يؤدي إلى أخطاء بسيطة وظاهرية في المجموع.

االختصارات االختصارات أكسيد األلومنيوم - أكسيد األلومنيوم . CF- التعويم العمودي COG-درجة التركيز. DS- شحن مباشر 
EL- ترخيص استكشاف. استكشاف - احتمال االستكشاف.  FS-دراسة جدوى . MF- التعويم الميكانيكي . MgO- أكسيد المغنسيوم .

ML-- رخصة تعدين. MLA -رخصة تعدين تحت الطلب. PFS - دراسة جدوى مبدئية . SC- فحص جاف .

الموارد المعدنية كما في 31 ديسمبر 2019 

مشاريع 2019
 الموارد المعدنية 2019احتياطيات الخام 2019

 2019 مقابل 2018
 الموارد المعدنية 2018 المقاسة + المحددة+

المستنتجة

 الموارد المعدنية 2017 المقاسة + المحددة+

المستنتجة مقاس + محدد + مستنتج مستنتجمحددمقاسدرجة التركيز

الفوسفات

 ملكيةالمشروع + الرخصة
درجة التركيزالنوع المعدنيطريقة العملنوع المنجممعادن

 االحتياطي
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

المغنسيوم

 احتياطي
  مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

المغنسيوم

 احتياطي
 مليون طن

 الدرجة % خماسي
أكسيد الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

المغنسيوم

 احتياطي
 مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

المغنسيوم

 متضمن
   مليون طن

 خماسي أكسيد
الفوسفور

 المورد
مليون طن

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

المغنسيوم

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور
 الفحص

 الجاف+التعويم
الميكانيكي

UPZ
 خماسي 12%<

أكسيد الفوسفور
239.820.03.230.018.84.825.016.26.0294.819.63.657.763.2-10.5-358.019.03.468.2266.419.63.152.2

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
MM

 خماسي 12%<

أكسيد الفوسفور
32.019.25.732.019.25.76.11.0-0.2-33.019.25.76.333.719.15.76.4

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
LPZ

 خماسي 12%<

أكسيد الفوسفور
32.219.66.732.219.66.76.30.8-0.2-33.019.66.76.533.619.36.66.5

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
المخزون

 خماسي 12%<

أكسيد الفوسفور
6.816.03.54.317.60.711.116.62.41.83.10.38.018.91.54.618.9-0.9

الجالميد )رخصة 
%70تعدين)

 حفرة
مفتوحة

الكل
 المجموع

الفرعي
>12304.019.93.836.818.34.629.316.45.2370.119.43.972.0-61.9-10.6432.019.14.982.5335.819.73.766.0

 التعويم
الميكانيكي

UPZ261.616.33.4261.616.33.442.600261.616.33.442.6261.616.33.442.6

 التعويم
الميكانيكي

UPZ155.415.86.0155.415.86.024.500155.415.86.024.5155.415.86.024.5

الجالميد )رخصة 
%100تعدين)

 حفرة
مفتوحة

الجميع
 المجموع

الفرعي
>15417.016.14.4417.016.14.467.100417.016.14.467.1417.016.14.467.1

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور
 % الدرجة

SiO2

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة % خماسي
أكسيد الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

 خماسي أكسيد
الفوسفور

 المورد
مليون طن

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور
 الفحص

 الجاف+التعويم
الميكانيكي

PH13.814.912.740.114.210.343.914.210.56.2-16.3-260.213.411.48.160.313.411.58.1

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
PH2195.116.15.544.615.16.4239.715.95.738.232.93.8206.816.67.134.4212.016.67.135.2

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
PH3108.517.817.617.618.916.4126.118.017.422.7-31.0-3.1157.116.420.625.7158.216.420.525.9

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
PH40.215.816.35.018.018.66.817.618.212.017.72.112.02.1

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
1.517.54.71.517.54.70.30.20.031.417.26.70.21.317.25.70.2المخزون

الخبراء )رخصة 
%60تعدين)

 حفرة
مفتوحة

الكل
 المجموع

الفرعي
>10309.116.79.8107.315.510.16.817.618.2411.216.49.869.5-14.21.0425.516.112.768.4431.916.112.669.4

أم وعال مربع 6 
)رخصة تعدين تحت 

الطلب)
60%

 حفرة
مفتوحة

 التعويم
الميكانيكي

 المجموع

الفرعي
>15473.016.72.2473.016.72.279.000473.016.72.279.0473.016.72.279.0

أم وعال مربع 5-4 
)رخصة تعدين تحت 

الطلب)
100%

 حفرة
مفتوحة

 التعويم
العمودي

 المجموع

الفرعي
>15177.116.92.2150.416.82.696.116.33.6423.616.72.770.900423.616.72.770.9423.616.72.770.9

أم وعال مربع 10- 
11)رخصة تعدين 

تحت الطلب)
100%

 حفرة
مفتوحة

 الفحص
الجاف

 المجموع

الفرعي
>1529.320.48.040.119.38.7264.418.49.3333.818.79.162.400333.818.79.162.4333.818.79.162.4

أم وعال مربع 6 
%100)خصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 التعويم
الميكانيكي

 المجموع

الفرعي
>10423.715.712.0423.715.712.066.718126242.716.9-41.0242.716.9-41.0

455.8-471.32,657.817.2-487.5105162,747.617.2-285217.1-1230.516.5-807.616.8-819.518.1متغيرالمجموع

البوكسايت المعدني

 ملكيةالمشروع + الرخصة
 درجة التركيزالنوع المعدنيطريقة العملنوع المنجممعادن

SiO2
 المورد

مليون طن

 % الدرجة
 أكسيد

األلومنيوم

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
% Al2O5

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 خماسي أكسيد %

الفوسفو

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
% A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 % الدرجة
A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 % الدرجة
A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

الزبيرة )رخصة 
%100تعدين)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
الفرعي

 40% مجموع>
 ,األلومينا المتوفر

 46% أكسيد<
األلومنيوم

7.050.818.017.051.518.56.052.618.630.051.618.430-0.3-0.330.051.618.430.030.051.618.430

الزبيرة  الوسطى 
%100)رخصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
الفرعي

 40% مجموع>
 ,األلومينا المتوفر

 46% أكسيد<
األلومنيوم

22.051.117.521.050.416.143.050.816.84301429.049.716.129.9113.049.715.3113

الزبيرة  الشمالية 
%100)رخصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
الفرعي

 40% مجموع>
 ,األلومينا المتوفر

 46% أكسيد<
األلومنيوم

22.050.416.822.050.416.8220220.050.416.820.0

المجموع
 40% مجموع>

 ,األلومينا المتوفر
 46% أكسيد<

األلومنيوم
7.050.839.051.317.949.050.916.795.051.017.395.0-0.315.779.050.517.179.0143.050.115.9143.0

الكاولين

 ملكيةالمشروع + الرخصة
 درجة التركيزالنوع المعدنيطريقة العملنوع المنجممعادن

SiO2
 المورد

مليون طن

 % الدرجة
 أكسيد

األلومنيوم

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
% Al2O5

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 خماسي أكسيد %

الفوسفو

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
% A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

كاولين

 المورد
مليون طن

 متضمن
   مليون طن

كاولين

 المورد
مليون طن

 % الدرجة
A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 % الدرجة
A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

كاولين
الغزالة )رخصة 

%100تعدين)
 حفرة

مفتوحة
 خام الشحن

المباشر
 المجموع
الفرعي

 المتغير حسب
0.16.143.83.02.76.543.93.62.8-0.154-0.5546.21.73.443.14.22.044.13.75.943.73.82.6المنتج

 المتغير حسبالمجموع
0.16.143.83.02.76.543.93.62.8-0.5546.21.73.443.14.22.044.13.769.43.73.828.40.0المنتج

البوكسايت المعدني

 ملكيةالمشروع + الرخصة
النوع المعدنيطريقة العملنوع المنجممعادن

التركيز %
 مجموع األلومينا

المتوفر

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 مجموع %

األلومينا المتوفر

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 مجموع %

األلومينا المتوفر

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 الدرجة
% CaO

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 الدرجة
% CaO

 متضمن
 مليون

 طن   أكسيد
المغنسيوم

 المورد
 مليون طن

 متضمن
   مليون طن

 أكسيد
المغنسيوم

 المورد
 مليون طن

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 الدرجة
% CaO

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 الدرجة
% CaO

 متضمن
   مليون طن

 أكسيد
المغنسيوم

البعثية )رخصة 
%74.9تعدين)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
4.5242.749.88.4242.7248.849.88.4248.8-4.5-4072.949.77.8137.649.68.627.750.89.4238.249.88.4238.2<الفرعي

الزبيرة )رخصة 
%100تعدين)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
0.140.057.411.840.040.047.211.840.0-0.1-4012.058.010.917.057.312.211.057.012.340.057.411.840.0<الفرعي

الزبيرة  الوسطى 
%100)رخصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
4011.046.910.931.046.59.442.046.69.842.00537.047.29.437.019.046.311.719.0<الفرعي

الزبيرة  الشمالية 
%100)رخصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
4031.044.99.331.044.99.331.00031.044.99.331.0<الفرعي

4.50.5350.746.08.2350.7307.849.29.0307.8-4084.950.98.3165.650.29.1100.734.56.8351.245.98.2351.2<المجموع
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مشاريع 2019
 الموارد المعدنية 2019احتياطيات الخام 2019

 2019 مقابل 2018
 الموارد المعدنية 2018 المقاسة + المحددة+

المستنتجة

 الموارد المعدنية 2017 المقاسة + المحددة+

المستنتجة مقاس + محدد + مستنتج مستنتجمحددمقاسدرجة التركيز

الفوسفات

 ملكيةالمشروع + الرخصة
درجة التركيزالنوع المعدنيطريقة العملنوع المنجممعادن

 االحتياطي
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

المغنسيوم

 احتياطي
  مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

المغنسيوم

 احتياطي
 مليون طن

 الدرجة % خماسي
أكسيد الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

المغنسيوم

 احتياطي
 مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

المغنسيوم

 متضمن
   مليون طن

 خماسي أكسيد
الفوسفور

 المورد
مليون طن

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

المغنسيوم

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور
 الفحص

 الجاف+التعويم
الميكانيكي

UPZ
 خماسي 12%<

أكسيد الفوسفور
239.820.03.230.018.84.825.016.26.0294.819.63.657.763.2-10.5-358.019.03.468.2266.419.63.152.2

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
MM

 خماسي 12%<

أكسيد الفوسفور
32.019.25.732.019.25.76.11.0-0.2-33.019.25.76.333.719.15.76.4

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
LPZ

 خماسي 12%<

أكسيد الفوسفور
32.219.66.732.219.66.76.30.8-0.2-33.019.66.76.533.619.36.66.5

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
المخزون

 خماسي 12%<

أكسيد الفوسفور
6.816.03.54.317.60.711.116.62.41.83.10.38.018.91.54.618.9-0.9

الجالميد )رخصة 
%70تعدين)

 حفرة
مفتوحة

الكل
 المجموع

الفرعي
>12304.019.93.836.818.34.629.316.45.2370.119.43.972.0-61.9-10.6432.019.14.982.5335.819.73.766.0

 التعويم
الميكانيكي

UPZ261.616.33.4261.616.33.442.600261.616.33.442.6261.616.33.442.6

 التعويم
الميكانيكي

UPZ155.415.86.0155.415.86.024.500155.415.86.024.5155.415.86.024.5

الجالميد )رخصة 
%100تعدين)

 حفرة
مفتوحة

الجميع
 المجموع

الفرعي
>15417.016.14.4417.016.14.467.100417.016.14.467.1417.016.14.467.1

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور
 % الدرجة

SiO2

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة % خماسي
أكسيد الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

 خماسي أكسيد
الفوسفور

 المورد
مليون طن

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 المورد
مليون طن

 الدرجة %
 خماسي
 أكسيد

الفوسفور

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

 خماسي
 أكسيد

الفوسفور
 الفحص

 الجاف+التعويم
الميكانيكي

PH13.814.912.740.114.210.343.914.210.56.2-16.3-260.213.411.48.160.313.411.58.1

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
PH2195.116.15.544.615.16.4239.715.95.738.232.93.8206.816.67.134.4212.016.67.135.2

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
PH3108.517.817.617.618.916.4126.118.017.422.7-31.0-3.1157.116.420.625.7158.216.420.525.9

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
PH40.215.816.35.018.018.66.817.618.212.017.72.112.02.1

 الفحص
 الجاف+التعويم

الميكانيكي
1.517.54.71.517.54.70.30.20.031.417.26.70.21.317.25.70.2المخزون

الخبراء )رخصة 
%60تعدين)

 حفرة
مفتوحة

الكل
 المجموع

الفرعي
>10309.116.79.8107.315.510.16.817.618.2411.216.49.869.5-14.21.0425.516.112.768.4431.916.112.669.4

أم وعال مربع 6 
)رخصة تعدين تحت 

الطلب)
60%

 حفرة
مفتوحة

 التعويم
الميكانيكي

 المجموع

الفرعي
>15473.016.72.2473.016.72.279.000473.016.72.279.0473.016.72.279.0

أم وعال مربع 5-4 
)رخصة تعدين تحت 

الطلب)
100%

 حفرة
مفتوحة

 التعويم
العمودي

 المجموع

الفرعي
>15177.116.92.2150.416.82.696.116.33.6423.616.72.770.900423.616.72.770.9423.616.72.770.9

أم وعال مربع 10- 
11)رخصة تعدين 

تحت الطلب)
100%

 حفرة
مفتوحة

 الفحص
الجاف

 المجموع

الفرعي
>1529.320.48.040.119.38.7264.418.49.3333.818.79.162.400333.818.79.162.4333.818.79.162.4

أم وعال مربع 6 
%100)خصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 التعويم
الميكانيكي

 المجموع

الفرعي
>10423.715.712.0423.715.712.066.718126242.716.9-41.0242.716.9-41.0

455.8-471.32,657.817.2-487.5105162,747.617.2-285217.1-1230.516.5-807.616.8-819.518.1متغيرالمجموع

البوكسايت المعدني

 ملكيةالمشروع + الرخصة
 درجة التركيزالنوع المعدنيطريقة العملنوع المنجممعادن

SiO2
 المورد

مليون طن

 % الدرجة
 أكسيد

األلومنيوم

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
% Al2O5

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 خماسي أكسيد %

الفوسفو

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
% A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 % الدرجة
A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 % الدرجة
A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

الزبيرة )رخصة 
%100تعدين)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
الفرعي

 40% مجموع>
 ,األلومينا المتوفر

 46% أكسيد<
األلومنيوم

7.050.818.017.051.518.56.052.618.630.051.618.430-0.3-0.330.051.618.430.030.051.618.430

الزبيرة  الوسطى 
%100)رخصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
الفرعي

 40% مجموع>
 ,األلومينا المتوفر

 46% أكسيد<
األلومنيوم

22.051.117.521.050.416.143.050.816.84301429.049.716.129.9113.049.715.3113

الزبيرة  الشمالية 
%100)رخصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
الفرعي

 40% مجموع>
 ,األلومينا المتوفر

 46% أكسيد<
األلومنيوم

22.050.416.822.050.416.8220220.050.416.820.0

المجموع
 40% مجموع>

 ,األلومينا المتوفر
 46% أكسيد<

األلومنيوم
7.050.839.051.317.949.050.916.795.051.017.395.0-0.315.779.050.517.179.0143.050.115.9143.0

الكاولين

 ملكيةالمشروع + الرخصة
 درجة التركيزالنوع المعدنيطريقة العملنوع المنجممعادن

SiO2
 المورد

مليون طن

 % الدرجة
 أكسيد

األلومنيوم

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
% Al2O5

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 خماسي أكسيد %

الفوسفو

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
% A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

كاولين

 المورد
مليون طن

 متضمن
   مليون طن

كاولين

 المورد
مليون طن

 % الدرجة
A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 % الدرجة
A12O3

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 متضمن
   مليون طن

كاولين
الغزالة )رخصة 

%100تعدين)
 حفرة

مفتوحة
 خام الشحن

المباشر
 المجموع
الفرعي

 المتغير حسب
0.16.143.83.02.76.543.93.62.8-0.154-0.5546.21.73.443.14.22.044.13.75.943.73.82.6المنتج

 المتغير حسبالمجموع
0.16.143.83.02.76.543.93.62.8-0.5546.21.73.443.14.22.044.13.769.43.73.828.40.0المنتج

البوكسايت المعدني

 ملكيةالمشروع + الرخصة
النوع المعدنيطريقة العملنوع المنجممعادن

التركيز %
 مجموع األلومينا

المتوفر

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 مجموع %

األلومينا المتوفر

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 مجموع %

األلومينا المتوفر

 الدرجة
 السيليكا

% المكلسة

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 الدرجة
% CaO

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 الدرجة
% CaO

 متضمن
 مليون

 طن   أكسيد
المغنسيوم

 المورد
 مليون طن

 متضمن
   مليون طن

 أكسيد
المغنسيوم

 المورد
 مليون طن

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 الدرجة
% CaO

 متضمن
   مليون طن
بوكسايت

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 أكسيد %

المغنسيوم

 الدرجة
% CaO

 متضمن
   مليون طن

 أكسيد
المغنسيوم

البعثية )رخصة 
%74.9تعدين)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
4.5242.749.88.4242.7248.849.88.4248.8-4.5-4072.949.77.8137.649.68.627.750.89.4238.249.88.4238.2<الفرعي

الزبيرة )رخصة 
%100تعدين)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
0.140.057.411.840.040.047.211.840.0-0.1-4012.058.010.917.057.312.211.057.012.340.057.411.840.0<الفرعي

الزبيرة  الوسطى 
%100)رخصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
4011.046.910.931.046.59.442.046.69.842.00537.047.29.437.019.046.311.719.0<الفرعي

الزبيرة  الشمالية 
%100)رخصة استكشاف)

 حفرة
مفتوحة

 خام الشحن
المباشر

 المجموع
4031.044.99.331.044.99.331.00031.044.99.331.0<الفرعي

4.50.5350.746.08.2350.7307.849.29.0307.8-4084.950.98.3165.650.29.1100.734.56.8351.245.98.2351.2<المجموع
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الموارد المعدنية كما في 31 ديسمبر 2019 

ملحوظة تدوير األرقام قد يؤدي إلى أخطاء بسيطة وظاهرية في المجموع. تم اإلباغ عن أن الموارد المعدنية لجبل صايد ال تشمل احتياطيات الخام.  تم اإلباغ عن أن جميع الموارد المعدنية 
األخرى تشمل احتياطيات الخام .

مشاريع 2019
احتياطيات الخام 2019

2019 الموارد المعدنية 2019
الموارد المعدنية 2017 المقاسة + المحددة+ الموارد المعدنية 2018 المقاسة + المحددة+ المستنتجة مقابل 2018 

المستنتجة درجة 
مقاس + محدد + مستنتجمستنتجمحددمقاسالتركيز

الذهب

 ملكيةالمشروع + الرخصة
طريقةنوع المنجممعادن

 درجةالنوع المعدنيالعمل 
التركيز

 االحتياطي
مليون طن

 % الدرجة
 خماسي 

 أكسيد
 الفوسفور

 احتياطي
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب

 مورد مليون
طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب
 المورد

مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب
 متضمن مليون

  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 متضمن
 مليون أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
  جرام في كل طن

 ذهب

 متضمن
 مليون أوقية

ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 متضمن
 مليون أوقية

ذهب

19.982.491.6023.862.441.87-0.39-0.763.744.603.913.004.591.9012.243.081.217.75<الكلفصل الجاذبية +خام ترشيح الكربو

0.7611.601.1011.601.100.414.600.197.000.960.226.800.990.22<المخزونفصل الجاذبية +خام ترشيح الكربو

%100الدويحي )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
فصل الجاذبية +خام ترشيح الكربو

 المجموع
 الفرعي

3.744.6015.511.584.591.9023.842.111.623.14-0.20-26.982.091.8230.662.122.09

 to 0.35<كبريتيدترشيح خام السيانيد
<1.350.500.7417.800.7668.300.751.64-2.950.06-71.250.741.7083.10.651.74

0.130.0013.531.860.8114.22.231.02-1.308.701.894.701.8213.401.870.80<كبريتيدترشيح خام السيانيد

0.010.870.930.03-0.40-0.580.401.050.071.000.471.040.02<كربوني

%100بلغة )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
ترشيح خام السيانيد+خام ترشيح الكربون

 المجموع
 الفرعي

59.600.9122.570.9882.170.932.46-3.48-0.0885.650.922.5397.30.882.76

0.4316.900.773.600.7120.500.760.500.000.0020.500.760.50<كبريتيدترشيح خام السيانيد

6.302.111.202.257.502.130.510.000.007.502.130.51كبريتيدترشيح خام الكربون

%100صخيبرات )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
0.0528.001.131.0129.80.990.95-0.65-22.551.104.801.1027.351.100.97المجموع الفرعيترشيح خام السيانيد+ خام ترشيح الكربون

0.010.741.020.02-0.17-0.330.510.900.071.200.570.930.02<أكسيدترشيح خام السيانيد

0.021.941.240.08-0.42-0.421.481.200.041.701.521.210.06<انتقاليترشيح خام السيانيد

0.386.431.600.321.606.751.600.350.760.035.991.670.32<كبريتيدترشيح خام السيانيد

0.420.460.6000<المخزونترشيح خام السيانيد

%100السوق )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
HIL8.881.440.431.559.311.450.430.640.018.671.520.428.441.592.18المجموع الفرعي

0.402.591.902.460.600.660.605.71.190.221.100.024.601.370.204.61.37<أكسيدخام ترشيح الكربون

0.842.001.030.400.950.202.80.810.072.820.07?<انتقاليضغط األكسدة

0.1842.202.223.0142.22.22-7.01-0.5510.432.6021.252.403.502.8035.22.502.83<كبريتيدضغط األكسدة

%100منصورة )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
0.0946.802.143.2146.82.141.34--13.862.4324.742.145.102.0443.72.223.123.09المجموع الفرعي

8.301.290.348.31.290.34-0.16-0.402.511.600.581.101.420.804.51.280.193.80<أكسيدخام ترشيح الكربون100%

0.931.305.190.704.320.1010.40.510.1710.430.17000?0.0<انتقاليضغط األكسدة

35.401.661.8935.41.661.89-0.26-0.550.972.5025.681.801.831.2028.51.791.636.93<كبريتيدضغط األكسدة

0.2443.701.592.2343.71.592.23-0.29-4.411.7331.441.617.570.5043.41.431.99المجموع الفرعيضغط األكسدة  + خام ترشيح الكربون

0.351.21.650.21.140.12.341.51.630.081.500.08أكسيدخام ترشيح الكربون

0.355.01.410.81.040.41.306.21.360.276.200.27انتقاليخام ترشيح الكربون

0.357.81.6830.71.631.51.1440.01.622.0940.002.09كبريتيدخام ترشيح الكربون

 مشروع الرجوم )الوسمية)
%100 رخصة تعدين

 حفرة
مفتوحة

0.3514.01.5831.71.612.01.2347.71.592.433.980.2543.721.552.1843.71.552.18المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

0.351.01.240.31.860.00.781.31.380.061.300.06أكسيدخام ترشيح الكربون

0.354.71.241.01.520.31.316.01.290.256.000.25انتقاليخام ترشيح الكربون

0.359.31.3016.01.430.31.4125.61.381.1425.601.14كبريتيدخام ترشيح الكربون

 مشروع الرجوم )أم نعام)
%100 رخصة تعدين

 حفرة
مفتوحة

0.3515.01.2817.31.440.61.3632.91.371.455.240.1127.661.501.3427.71.501.34المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

DIV/0!000#0.350.001.120.00أكسيدخام ترشيح الكربون

0.350.601.090.101.020.701.080.020.700.02انتقاليخام ترشيح الكربون

0.350.501.600.001.910.501.600.030.500.03كبريتيدخام ترشيح الكربون

 خام ترشيح الكربون
%100مشروع الرجوم  )غزالة)

 حفرة
مفتوحة

0.351.101.320.101.311.201.320.050.380.010.821.490.040.81.490.04المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

0.226.000.722.000.818.000.740.19008.000.750.1910.00.70.22<أكسيدخام ترشيح الكربون

00000?0.0انتقاليخام ترشيح الكربون

0.2738.000.883.000.7941.000.871.1580.2033.000.890.9537.00.91.06<كبريتيدخام ترشيح الكربون

 بير طويلة رخصة
%100استكشاف

 حفرة
مفتوحة

44.000.865.000.8049.000.851.3480.2041.000.871.1447.00.71.03 المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

 جبل غدارة رخصة
%100 استكشاف

 حفرة
مفتوحة

5.401.010.177.31.000.23-0.221.901.203.500.905.401.010.1700.1< المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

المشروع + الرخصة
 التركيز ذهب
EQ جرام في 

كل طن

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
الزنك %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
الزنك %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
الزنك %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب

 الدرجة
الزنك %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 متضمن مليون أوقية
  ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
  جرام في كل طن

 ذهب

 الدرجة
الزنك %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 الدرجة
الزنك %

 متضمن
 مليون أوقية

ذهب

0.230.236.040.400.05-0.2810.36.90.054.706.200.000.000.000.339.416.790.100.10شمال

0.170.334.540.500.05-0.05-0.000.000.000.123.805.600.173.803.100.283.804.130.03جنوب

0.140.255.050.750.04-0.056.304.100.315.305.900.117.305.200.475.885.550.090.22طفيف

0.020.184.351.510.03-1.474.305.000.163.105.701.634.185.070.221.45المخزون

0.312.306.600.312.306.600.020.310.31معلومات عامة

0.010.017.201.500.002-0.01-0.0038.105.200.008.105.200.00المخزون

%100اآلمار )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
0.261.015.000.550.165.24.204.10.70-4.00.339.726.501.964.215.210.751.765.433.034.795.400.472.02< المجموع الفرعيالتعويم الميكانيكي +خام ترشيح الكربون

المشروع + الرخصة
 التركيز ذهب
EQ جرام في 

كل طن

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
نحاس %

 المورد
مليون طن

 المورد
مليون طن

 الدرجة
نحاس %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
نحاس %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 متضمن مليون أوقية
  ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
  جرام في كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن
 مليون طن

نحاس

 مهد الذهب )رخصة)
2.052.588.200.550.680.68-0.25-3.61.018.300.700.797.400.600.5310.000.702.338.380.670.63 المجموع الفرعيالتعويم الميكانيكي +الكربون في اللبتعدين

2.47362.01.517.017.9-17.139.35-371.351.50-261.471.3857.531.17-52.341.76 المجموع

نحاس

 ملكية المشروع + الرخصة
 درجة التركيز النوع المعدني طريقة العمل نوع المنجممعادن

نحاس %
 االحتياطي
مليون طن

 الدرجة
نحاس %

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 االحتياطي
مليون طن

 الدرجة
نحاس %

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 االحتياطي
مليون طن

 الدرجة
جرام في كل

 طن  ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 متضمن مليون أوقية
  ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
  جرام في كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن
 مليون طن

نحاس

3.62.250.602.41.900.756.02.110.660.132.960.063.072.220.590.073.502.010.990.07عرق معدني 1 التعويم الميكانيكي

0.23.260.393.42.430.410.13.300.563.72.500.420.0913.490.090.181.300.250.0020.141.250.030.00عرق معدني 2 التعويم الميكانيكي

14.82.650.237.32.420.301.92.260.3424.02.550.260.6121.780.582.191.380.100.033.982.200.410.09عرق معدني 4 التعويم الميكانيكي

0.020.732.400.950.021.342.180.490.03-0.73-عرق معدني 2 التعويم الميكانيكي

 منجم تحت%50جبل صايد
1.0015.02.6614.22.380.404.52.090.5733.72.460.350.8327.500.716.171.920.450.128.962.110.450.19<المجموع التعويم الميكانيكي األرض
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مشاريع 2019
احتياطيات الخام 2019

2019 الموارد المعدنية 2019
الموارد المعدنية 2017 المقاسة + المحددة+ الموارد المعدنية 2018 المقاسة + المحددة+ المستنتجة مقابل 2018 

المستنتجة درجة 
مقاس + محدد + مستنتجمستنتجمحددمقاسالتركيز

الذهب

 ملكيةالمشروع + الرخصة
طريقةنوع المنجممعادن

 درجةالنوع المعدنيالعمل 
التركيز

 االحتياطي
مليون طن

 % الدرجة
 خماسي 

 أكسيد
 الفوسفور

 احتياطي
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب

 مورد مليون
طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب
 المورد

مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب
 متضمن مليون

  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 متضمن
 مليون أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
  جرام في كل طن

 ذهب

 متضمن
 مليون أوقية

ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 متضمن
 مليون أوقية

ذهب

19.982.491.6023.862.441.87-0.39-0.763.744.603.913.004.591.9012.243.081.217.75<الكلفصل الجاذبية +خام ترشيح الكربو

0.7611.601.1011.601.100.414.600.197.000.960.226.800.990.22<المخزونفصل الجاذبية +خام ترشيح الكربو

%100الدويحي )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
فصل الجاذبية +خام ترشيح الكربو

 المجموع
 الفرعي

3.744.6015.511.584.591.9023.842.111.623.14-0.20-26.982.091.8230.662.122.09

 to 0.35<كبريتيدترشيح خام السيانيد
<1.350.500.7417.800.7668.300.751.64-2.950.06-71.250.741.7083.10.651.74

0.130.0013.531.860.8114.22.231.02-1.308.701.894.701.8213.401.870.80<كبريتيدترشيح خام السيانيد

0.010.870.930.03-0.40-0.580.401.050.071.000.471.040.02<كربوني

%100بلغة )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
ترشيح خام السيانيد+خام ترشيح الكربون

 المجموع
 الفرعي

59.600.9122.570.9882.170.932.46-3.48-0.0885.650.922.5397.30.882.76

0.4316.900.773.600.7120.500.760.500.000.0020.500.760.50<كبريتيدترشيح خام السيانيد

6.302.111.202.257.502.130.510.000.007.502.130.51كبريتيدترشيح خام الكربون

%100صخيبرات )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
0.0528.001.131.0129.80.990.95-0.65-22.551.104.801.1027.351.100.97المجموع الفرعيترشيح خام السيانيد+ خام ترشيح الكربون

0.010.741.020.02-0.17-0.330.510.900.071.200.570.930.02<أكسيدترشيح خام السيانيد

0.021.941.240.08-0.42-0.421.481.200.041.701.521.210.06<انتقاليترشيح خام السيانيد

0.386.431.600.321.606.751.600.350.760.035.991.670.32<كبريتيدترشيح خام السيانيد

0.420.460.6000<المخزونترشيح خام السيانيد

%100السوق )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
HIL8.881.440.431.559.311.450.430.640.018.671.520.428.441.592.18المجموع الفرعي

0.402.591.902.460.600.660.605.71.190.221.100.024.601.370.204.61.37<أكسيدخام ترشيح الكربون

0.842.001.030.400.950.202.80.810.072.820.07?<انتقاليضغط األكسدة

0.1842.202.223.0142.22.22-7.01-0.5510.432.6021.252.403.502.8035.22.502.83<كبريتيدضغط األكسدة

%100منصورة )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
0.0946.802.143.2146.82.141.34--13.862.4324.742.145.102.0443.72.223.123.09المجموع الفرعي

8.301.290.348.31.290.34-0.16-0.402.511.600.581.101.420.804.51.280.193.80<أكسيدخام ترشيح الكربون100%

0.931.305.190.704.320.1010.40.510.1710.430.17000?0.0<انتقاليضغط األكسدة

35.401.661.8935.41.661.89-0.26-0.550.972.5025.681.801.831.2028.51.791.636.93<كبريتيدضغط األكسدة

0.2443.701.592.2343.71.592.23-0.29-4.411.7331.441.617.570.5043.41.431.99المجموع الفرعيضغط األكسدة  + خام ترشيح الكربون

0.351.21.650.21.140.12.341.51.630.081.500.08أكسيدخام ترشيح الكربون

0.355.01.410.81.040.41.306.21.360.276.200.27انتقاليخام ترشيح الكربون

0.357.81.6830.71.631.51.1440.01.622.0940.002.09كبريتيدخام ترشيح الكربون

 مشروع الرجوم )الوسمية)
%100 رخصة تعدين

 حفرة
مفتوحة

0.3514.01.5831.71.612.01.2347.71.592.433.980.2543.721.552.1843.71.552.18المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

0.351.01.240.31.860.00.781.31.380.061.300.06أكسيدخام ترشيح الكربون

0.354.71.241.01.520.31.316.01.290.256.000.25انتقاليخام ترشيح الكربون

0.359.31.3016.01.430.31.4125.61.381.1425.601.14كبريتيدخام ترشيح الكربون

 مشروع الرجوم )أم نعام)
%100 رخصة تعدين

 حفرة
مفتوحة

0.3515.01.2817.31.440.61.3632.91.371.455.240.1127.661.501.3427.71.501.34المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

DIV/0!000#0.350.001.120.00أكسيدخام ترشيح الكربون

0.350.601.090.101.020.701.080.020.700.02انتقاليخام ترشيح الكربون

0.350.501.600.001.910.501.600.030.500.03كبريتيدخام ترشيح الكربون

 خام ترشيح الكربون
%100مشروع الرجوم  )غزالة)

 حفرة
مفتوحة

0.351.101.320.101.311.201.320.050.380.010.821.490.040.81.490.04المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

0.226.000.722.000.818.000.740.19008.000.750.1910.00.70.22<أكسيدخام ترشيح الكربون

00000?0.0انتقاليخام ترشيح الكربون

0.2738.000.883.000.7941.000.871.1580.2033.000.890.9537.00.91.06<كبريتيدخام ترشيح الكربون

 بير طويلة رخصة
%100استكشاف

 حفرة
مفتوحة

44.000.865.000.8049.000.851.3480.2041.000.871.1447.00.71.03 المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

 جبل غدارة رخصة
%100 استكشاف

 حفرة
مفتوحة

5.401.010.177.31.000.23-0.221.901.203.500.905.401.010.1700.1< المجموع الفرعيخام ترشيح الكربون

المشروع + الرخصة
 التركيز ذهب
EQ جرام في 

كل طن

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
الزنك %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
الزنك %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
الزنك %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب

 الدرجة
الزنك %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 متضمن مليون أوقية
  ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
  جرام في كل طن

 ذهب

 الدرجة
الزنك %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 الدرجة
الزنك %

 متضمن
 مليون أوقية

ذهب

0.230.236.040.400.05-0.2810.36.90.054.706.200.000.000.000.339.416.790.100.10شمال

0.170.334.540.500.05-0.05-0.000.000.000.123.805.600.173.803.100.283.804.130.03جنوب

0.140.255.050.750.04-0.056.304.100.315.305.900.117.305.200.475.885.550.090.22طفيف

0.020.184.351.510.03-1.474.305.000.163.105.701.634.185.070.221.45المخزون

0.312.306.600.312.306.600.020.310.31معلومات عامة

0.010.017.201.500.002-0.01-0.0038.105.200.008.105.200.00المخزون

%100اآلمار )رخصة تعدين)
 حفرة

مفتوحة
0.261.015.000.550.165.24.204.10.70-4.00.339.726.501.964.215.210.751.765.433.034.795.400.472.02< المجموع الفرعيالتعويم الميكانيكي +خام ترشيح الكربون

المشروع + الرخصة
 التركيز ذهب
EQ جرام في 

كل طن

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
نحاس %

 المورد
مليون طن

 المورد
مليون طن

 الدرجة
نحاس %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

طن  ذهب

 الدرجة
نحاس %

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 متضمن مليون أوقية
  ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
  جرام في كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن
 مليون طن

نحاس

 مهد الذهب )رخصة)
2.052.588.200.550.680.68-0.25-3.61.018.300.700.797.400.600.5310.000.702.338.380.670.63 المجموع الفرعيالتعويم الميكانيكي +الكربون في اللبتعدين

2.47362.01.517.017.9-17.139.35-371.351.50-261.471.3857.531.17-52.341.76 المجموع

نحاس

 ملكية المشروع + الرخصة
 درجة التركيز النوع المعدني طريقة العمل نوع المنجممعادن

نحاس %
 االحتياطي
مليون طن

 الدرجة
نحاس %

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 االحتياطي
مليون طن

 الدرجة
نحاس %

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 االحتياطي
مليون طن

 الدرجة
جرام في كل

 طن  ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في كل

 طن  ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 متضمن مليون أوقية
  ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
  جرام في كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن مليون
  أوقية ذهب

 المورد
مليون طن

 الدرجة
 جرام في
  كل طن

 ذهب

 الدرجة
نحاس %

 متضمن
 مليون طن

نحاس

3.62.250.602.41.900.756.02.110.660.132.960.063.072.220.590.073.502.010.990.07عرق معدني 1 التعويم الميكانيكي

0.23.260.393.42.430.410.13.300.563.72.500.420.0913.490.090.181.300.250.0020.141.250.030.00عرق معدني 2 التعويم الميكانيكي

14.82.650.237.32.420.301.92.260.3424.02.550.260.6121.780.582.191.380.100.033.982.200.410.09عرق معدني 4 التعويم الميكانيكي

0.020.732.400.950.021.342.180.490.03-0.73-عرق معدني 2 التعويم الميكانيكي

 منجم تحت%50جبل صايد
1.0015.02.6614.22.380.404.52.090.5733.72.460.350.8327.500.716.171.920.450.128.962.110.450.19<المجموع التعويم الميكانيكي األرض

االختصارات ذهب - الذهب . ذهب Eq-درجة تمعدن الذهب التي تحتوي على معادن أخرى ذات قيمة اقتصادية معبر عنها بالدرجة المكافئة للذهب 
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 تغييرات احتياطيات الخام من ديسمبر 2018 إلى ديسمبر
2019 

الفوسفات
  يحتوي على P2O5 مليون طن

 البوكسايت المعدني
 تحتوي على مليون طن

  بوكسايت

600

500

400

300

200

100

0  احتياطي ديسمبر
2018

 استهاك الموارد
المعدنية

بيانات جديدة منهجية التقدير  عوامل التغيير/
التحويل

المخزون سعر السلعة تكلفة التشغيل غير ذلك  احتياطي ديسمبر
2019

230.9 -4.9 0.7 -1.3 0 0.22 0 0 0 225.58

400

300

250

150

100

50

0

350

200 192.1 -4.3 0 0 0 0 0 0 0 187.8

الذهب
 تحتوي على مليون أوقية

  ذهب

16

12

10

6

4

2

0

14

8

7.866091318 -0.546503
0 -0.11386 0 0.008644 0.1 -0.02 -0.06297908 7.243393238

20

18

 احتياطي ديسمبر
2018

 استهاك الموارد
المعدنية

بيانات جديدة منهجية التقدير  عوامل التغيير/
التحويل

المخزون سعر السلعة تكلفة التشغيل غير ذلك  احتياطي ديسمبر
2019

 احتياطي ديسمبر
2018

 استهاك الموارد
المعدنية

بيانات جديدة منهجية التقدير  عوامل التغيير/
التحويل

المخزون سعر السلعة تكلفة التشغيل غير ذلك  احتياطي ديسمبر
2019
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ملحوظة:
تدوير األرقام قد يؤدي إلى أخطاء بسيطة وظاهرية في 

المجموع.

 تعريفات الرصيد االفتتاحي 2018
ُأدرجت احتياطيات الخام في التقارير في 31 ديسمبر 2018 

استهالك الموارد المعدنية
مــن  المقــدرة  للمناجــم  الســنوي  اإلنتــاج  بســبب  التغييــرات 

اإلنتــاج  وتســوية  المناجــم  دراســة 

بيانات جديدة
التغييــرات بســبب التنقيــب عــن المــوارد اإلضافيــة أو البيانــات 

الجديــدة األخــرى 

 منهجية التقدير
ــام أو  ــات الخ ــاف احتياطي ــبب اخت ــرات بس ــة - التغيي المنهجي

ــة  ــوارد المعدني ــر الم ــة تقدي منهجي

 عوامل التغيير
ــل  ــام، أي عوام ــات الخ ــل احتياطي ــل تعدي ــن عوام ــرات م التغيي
البيئيــة،  التعديــن، واالقتصــاد، والتســويق، والقانــون، واألمــور 

؛  واالجتماعيــة، والحكوميــة 

التغييــرات مــن ترقيــة أو خفــض مســتوى المــوارد المعدنيــة إلى 
احتياطيــات الخــام، أو احتياطــي الخــام إلــى مــوارد معدنيــة أو 

مــوارد معدنيــة إلــى مخــزون معدنــي غيــر مصنــف
التغييــرات مــن تعقيــم احتياطيــات الخــام أو المــوارد المعدنيــة 

حســب البنيــة التحتيــة أو ألســباب أخــرى  

المخزون
التغييرات الناتجة عن تعديات أو إعادة تصنيف المخزون 

عوامل اإليرادات
عوامــل اإليــرادات بمــا فــي ذلــك أســعار الســلع وأســعار الصــرف 

ورســوم المعالجــة والنقــل والضرائــب والعوائــد

عوامل التكلفة
التغييــرات الناتجــة عــن تكاليــف التشــغيل وتكاليــف رأس المــال 
التــي تؤثــر علــى درجــة التركيــز االقتصاديــة وتصميــم المناجــم 

أخرى
التغييرات ألسباب أخرى  

الرصيد الختامي 2019
ــر  ــي التقاري ــة ف ــوارد المعدني ــام أو الم ــات الخ ــت احتياطي ُأدرج

فــي 31 ديســمبر 2019 
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 تغييرات الموارد المعدنية من ديسمبر 2018 إلى ديسمبر
2019 

الفوسفات
 تحتوي على خماسي أكسيد

الفوسفور  مليون طن

 البوكسايت المعدني
 تحتوي على مليون طن

 بوكسايت

الذهب
 تحتوي على مليون أوقية

  ذهب

600

500

400

300

200

100

0

-5.88

46.17
-8.8 0 0.42 -19.25 0 0 523.79

471.41

 احتياطي ديسمبر
2018

 استهاك الموارد
المعدنية

بيانات جديدة منهجية التقدير  عوامل التغيير/
التحويل

المخزون سعر السلعة تكلفة التشغيل غير ذلك  احتياطي ديسمبر
2019

340.6 -4.5 -5.5 -13.1 0 0 14.6 0 0 332.1

400

300

250

150

100

50

0

350

200

 احتياطي ديسمبر
2018

 استهاك الموارد
المعدنية

بيانات جديدة منهجية التقدير  عوامل التغيير/
التحويل

المخزون سعر السلعة تكلفة التشغيل غير ذلك  احتياطي ديسمبر
2019

17.492 -0.507 0 -0.052 0 0.179 0.39 -0.02 -0.15 17.323

16

12

10

6

4

2

0

14

8

20

18

 احتياطي ديسمبر
2018

 استهاك الموارد
المعدنية

بيانات جديدة منهجية التقدير  عوامل التغيير/
التحويل

المخزون سعر السلعة تكلفة التشغيل غير ذلك  احتياطي ديسمبر
2019
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           السلع   

صاحب العمل
 رقم عضوية المنظمة المهنية

المعترف بها
المنظمة المهنية المعترف بها  المشروع + الرخصة  تاريخ التقدير الشخص المختص

الفوسفات

SRK 459557
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهني 

 معتمد )التعدين( من المعهد األسترالي للتعدين
 والمعادن

فيليب أوريزتشوسكي 1 ديسمبر 2019  الجاميد  )رخصة تعدين(

  GEMCO ذهب
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهني 

 معتمد )التعدين( من المعهد األسترالي للتعدين
 والمعادن

31 ديسمبر 2019  د/ روسين الخبراء  )رخصة تعدين(

سوفريكو 48891 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن  هيلج زيهي 1 مايو 2014 
 أم وعال مربع 6   )رخصة تعدين

 تحت الطلب

Technip 1031 جيولوجي أوروبي عضو الجمعية األوروبية للجيولوجيين  تييري روسو 2 اكتوبر 2017 
 أم وعال مربع  4 و 5   )رخصة

 تعدين تحت الطلب

سوفريكو 15040, 336, 29722

 EFG ,(CGeol) زميل جمعية لندن الجيولوجية

(EurGeol), 

MIMMM
جون نايت 31 ديسمبر 2016 

 أم وعال مربع  10 و 11  )رخصة

 تعدين تحت الطلب

الكاولين

SRK 459557
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

فيليب أوريزتشوسكي معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  الزبيرة  )رخصة تعدين(

 البوكسايت المعدني

SRK 459557
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

فيليب أوريزتشوسكي معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019   منجم الزبيرة

المغنزايت

SRK 459557
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

فيليب أوريزتشوسكي معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019   منجم الغزالة

البوكسايت المعدني

SRK 111809
 زميل المعهد االسترالي للتعدين والمعادن مهني معتمد

31 ديسمبر 2019   سكوت مكيوينج  )التعدين( من المعهد األسترالي للتعدين والمعادن البعثية  )رخصة تعدين(

الذهب

SRK 50277
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

جون مايلز معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  الدويحي  )رخصة تعدين(

SRK 50277
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

جون مايلز معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  اآلمار  )رخصة تعدين(

SRK 50277
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

جون مايلز معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  السوق  )رخصة تعدين(

معادن 4266012 SME 31 ديسمبر 2019  الفري بن حمداني بلغة  )رخصة تعدين(

معادن 4266012 SME 31 ديسمبر 2019  الفري بن حمداني صخيبرات  )رخصة تعدين(

SRK 50277
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

جون مايلز معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  مهد الذهب  )رخصة تعدين(

SRK 50277
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

جون مايلز معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  منصورة  )رخصة تعدين(

SRK 50277
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

جون مايلز معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  مسرة  )رخصة تعدين(

نحاس

شركة معادن باريك للنحاس 112629 بريندان كوب زميل المعهد االسترالي للتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  جبل صايد   )رخصة تعدين(

اختصارات

CP Min - مهني معتمد )التعدين( من المعهد األسترالي للتعدين والمعادن    
FAusIMM - زميل المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

MAusIMM - عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن
MIMMM - عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

ML -رخصة تعدين  
SME - عضو مسجل في جمعية التعدين والمعادن واالستكشاف 

CGeol- جيولوجي معتمد من جمعية لندن الجيولوجية    
CP Geo - أخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي للتعدين والمعادن

EFG - الجمعية األوروبية للجيولوجيين
EL - رخصة استكشاف 

EurGeol -جيولوجي أوروبي عضو الجمعية األوروبية للجيولوجيين  
FGS - زميل جمعية لندن الجيولوجية 

CEng - مهندس معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن # االسم

 األشخاص المختصون للموارد المعدنية كما في 31 ديسمبر 2019

)

)

)
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CGeol- جيولوجي معتمد من جمعية لندن الجيولوجية    
CP Geo - أخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي للتعدين والمعادن

EFG - الجمعية األوروبية للجيولوجيين
EL - رخصة استكشاف 

EurGeol -جيولوجي أوروبي عضو الجمعية األوروبية للجيولوجيين  
FGS - زميل جمعية لندن الجيولوجية 

CEng - مهندس معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن # االسم

           السلع   

صاحب العمل
 رقم عضوية المنظمة المهنية

المعترف بها
المنظمة المهنية المعترف بها  المشروع + الرخصة  تاريخ التقدير الشخص المختص

الفوسفات

SRK 304968
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
 للتعدين والمعادن

د/ تيم الكس 31 ديسمبر 2019  الجاميد  )رخصة تعدين(

  GEMCO ذهب 321566 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن  د/ ديليانا جابيفا 31 ديسمبر 2019  الخبراء  )رخصة تعدين(

سوفريكو 2013-2494, 1159 EFG, EurGeol 30 يونيو 2014  دانيال ماريتون
 أم وعال مربع 6   )رخصة تعدين تحت

 الطلب

سوفريكو 2013-2494, 1159 EFG, EurGeol 31 ديسمبر 2015   دانيال ماريتون
 أم وعال مربع  4 و 5   )رخصة تعدين تحت

 الطلب

سوفريكو 2013-2494, 1159 EFG, EurGeol 31 ديسمبر 2015   دانيال ماريتون
 أم وعال مربع  10 و 11  )رخصة تعدين تحت

 الطلب

سوفريكو 2013-2494, 1159 EFG, EurGeol 10 يونيو 2018   دانيال ماريتون  أم وعال  )رخصة استكشاف(

الكاولين

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة  )رخصة تعدين(

 البوكسايت المعدني

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة الوسطى  )رخصة استكشاف(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة الشمالية  )رخصة استكشاف(

المغنزايت

SRK 225925

 ععضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن
 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي

للتعدين والمعادن 31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك  منجم الغزالة

البوكسايت المعدني

SRK 110384 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن رودني براون 31 ديسمبر 2019  البعثية  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة الوسطى  )رخصة استكشاف(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك الزبيرة الشمالية  )رخصة استكشاف(

الذهب

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن الدويحي  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن اآلمار  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن اآلمار  )رخصة تعدين(

معادن 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  ماورو باسوتي بلغة  )رخصة تعدين(

معادن 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  ماورو باسوتي صخيبرات  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك مهد الذهب  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك منصورة  )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن ومهندس

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن مسرة  )رخصة تعدين(

RPM Global 105622 بول باين زميل المعهد االسترالي للتعدين والمعادن 31 يناير 2019  مشروع الرجوم )الوسيمة( )رخصة تعدين(

RPM Global 105622 بول باين زميل المعهد االسترالي للتعدين والمعادن 31 يناير 2019  مشروع الرجوم )أم نعام( )رخصة تعدين(

RPM Global 105622 بول باين زميل المعهد االسترالي للتعدين والمعادن 31 يناير 2019  مشروع الرجوم )غزالة( )رخصة تعدين(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك بير طويلة  )رخصة استكشاف(

SRK 225925
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

31 ديسمبر 2019  مارك كامبودونيك جبل غدارة  )رخصة استكشاف(

نحاس

Cube Consulting 203397
 عضو في المعهد االسترالي للتعدين والمعادن

 وأخصائي معتمد )جولوجيا( من المعهد األسترالي
للتعدين والمعادن

بريان فيتزباتريك 31 ديسمبر 2019  جبل صايد   )رخصة تعدين(

 األشخاص المختصون للموارد المعدنية كما في 31 ديسمبر 2019
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اســتمرت معــادن خــال عــام 2019 باالســتثمار فــي التنقيــب عــن 
ــر المشــاريع المتقدمــة فــي المملكــة  المعــادن ودراســات تطوي

العربيــة الســعودية.

 قاعدة معــادن المتنامية
المعـــدنية المــوارد   مــن 
 واالحتيـاطـــات لمعـاييـــر

مدونــة جــورك 2012
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نظام جورك
ــورة  ــة المذك ــوارد المعدني ــام والم ــات الخ ــرات احتياط إّن تقدي
ــة جــورك  ــر الســنوي ترتكــز علــى معاييــر مدون فــي هــذا التقري

ــام 2012. ــخته لع بنس
دوليــً  بهــا  معترفــً  مهنيــة  معاييــر  جــورك  مدونــة  تعــد 
لممارســات اإلفصــاح التــي تنــص علــى حــد أدنــى مــن المعاييــر 
المعدنيــة،  المــوارد  عــن  لإلفصــاح  التوجيهيــة  والمبــادئ 
ــورك،  ــة ج ــح مدون ــادن. ومصطل ــن المع ــام م ــات الخ واحتياط
وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة 
التــي تــم وصفهــا بشــكل أكثــر شــموليًة فــي النظــام الصــادر 
أســتراليا،  فــي  الخــام  الحتياطــات  المشــتركة  اللجنــة  عــن 
والخــاص بإعــداد تقاريــر نتائــج التنقيــب، والمــوارد المعدنيــة، 

.2012 واحتياطــات الخــام فــي نســخته لعــام 

واالســتثناء الوحيــد فــي إعــداد التقاريــر بموجــب معاييــر مدونــة 
ــي  ــام ف ــات الخ ــة واحتياط ــوارد المعدني ــر الم ــو تقري ــورك، ه ج
ــون  ــخاص مؤهل ــرات أش ــذه التقدي ــرى ه ــد أج ــد؛ فق ــل صاي جب
هــذا  واعتمــد  التقاريــر.  إلعــداد  الكنــدي  المعيــار  بموجــب 
االســتثناء ليكــون متســقً مــع التقاريــر العامــة التــي يعدهــا 
شــريكنا فــي المشــروع المشــترك، وهــو المســؤول عــن تقديــر 
المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام فــي جبــل صايــد، والــذي 
ــا  ــي م ــرد ف ــة. وي ــة الكندي ــة القضائي ــي الوالي ــر ف ــدم تقاري يق
ــواد  ــورك للم ــر ج ــف معايي ــل لتصني ــل كام ــف مفص ــي وص يل
ــر  ــذا التقري ــي ه ــتخدمة ف ــام المس ــات الخ ــة واحتياط المعدني

ــنوي. الس

األشخاص المختصون
أحــد المتطلبــات األساســية مدونــة جــورك أن ُيجــري التقديــرات 
شــخٌص مختــٌص، أو أن تجــري تحــت إشــرافه، ويجــب أن يكــون 
ذلــك الشــخص عضــوًا فــي جهــة مهنيــة معتــرف بهــا، وأن 
الرواســب  ونــوع  التعديــن،  بأســاليب  كافيــة  خبــرة  يمتلــك 
المعدنيــة، وأن تتوفــر فيــه الكفــاءة فــي المجــال الــذي ســيجري 

تقديراتــه.

ال يتــم نشــر تقاريــر المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام إال 
بموافقــة مســبقة مــن األشــخاص المختصيــن.

ويتطلــب نظــام جــورك اإلفصــاح عــن أي تعــارض محتمــل فــي 
المصالــح لضمــان شــفافية التقريــر وقــد ورد ذلــك فــي الجــدول 

الخــاص باألشــخاص المختصيــن فــي هــذا التقريــر الســنوي.

فــي عــام 2018، أجــرى أشــخاص مختصــون مــن خــارج معــادن 
تقديــرًا لجميــع المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام، كمــا 
أجــرت معــادن فــي المقابــل مراجعــة داخليــة لجميــع تقديــرات 

ــا. ــام لديه ــات الخ ــة واحتياط ــوارد المعدني الم

عدم اليقين في التقديرات
والمــوارد  الخــام  احتياطــات  وتصنيفــات  تقديــرات  تنطــوي 
المعدنيــة ودرجــات التركيــز المرتبطــة بهــا، ســواًء التــي يتــم 
اســتخراجها أو المخصصــة لإلنتــاج مســتقبًا، علــى درجــة مــن 
عــدم اليقيــن، ويجــب اعتبــار كميــات ودرجــات المــوارد المعدنية 
واحتياطــات الخــام مجــرد تقديــرات فقــط حتــى يتــم اســتخراج 

ــل. ــا بالفع ــام ومعالجته ــات الخ ــة واحتياط ــوارد المعدني الم
ــة  ــوارد المعدني ــام والم ــات الخ ــات احتياط ــر كمي ــا أن تقدي كم
غيــر ثابتــة علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل، وتتغيــر 
والتكاليــف  الرأســمالية،  والتكلفــة  المعــادن،  أســعار  بتغيــر 
التــي  األخــرى  المتغيــرة  العوامــل  مــن  وغيرهــا  التشــغيلية، 
التحتيــة،  والبنيــة  والمعــادن،  والتجهيــز،  التعديــن،  تشــمل 
والبيئيــة  والقانونيــة  والتســويقية  االقتصاديــة  والعوامــل 

والحكوميــة. واالجتماعيــة 

ــط  ــم خط ــاج، وتقيي ــادن واإلنت ــارات المع ــر، واختب ــج الحف إن نتائ
التعديــن الاحقــة لتاريــخ أي تقديــرات، قــد تختلــف عنــد التنفيــذ، 

ممــا قــد يؤثــر علــى احتياطــات الخــام.
ــن  ــص م ــى التخل ــدرة عل ــات الق ــي افتراض ــرات ف ــا أن التغي كم
األعبــاء المفرطــة ونســبة االســتخاص فــي مصانــع المعالجــة 
والعوامــل التشــغيلية األخــرى، قــد تؤثــر ســلبً علــى كميــة 
ودرجــة احتياطــات الخــام والجــدوى االقتصاديــة للمشــروع.

تركيزهــا  ودرجــة  الخــام  احتياطــات  أحجــام  تكــون  ال  وقــد 
ونســبة اســتغالها التــي تــم اســتخراجها ومعالجتهــا بالفعــل 

ــً. ــدرة حالي ــها المق ــي نفس ه

واختبــار  اإلضافــي،  الحفــر  نتائــج  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
تتطلــب  قــد  التعديــن،  وخطــط  المناجــم،  وإنتــاج  المعــادن، 
مراجعــة تقديــر المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخام الســابقة: 
ــلبً  ــر س ــد يؤث ــام ق ــات الخ ــي احتياط ــوارد ف ــض للم ــأي تخفي ف
علــى أعمــال الشــركة المســتقبلية ووضعهــا المالــي ونتائــج 

التشــغيل.
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توقعــات  باســتخدام  الخــام  احتياطــات  كميــة  تقديــر  تــم 
ــال،  ــل، ورأس الم ــدى الطوي ــى الم ــية عل ــلع األساس ــعار الس أس
مــن  االقتصاديــة؛  التركيــز  ودرجــات  التشــغيلية،  والتكاليــف 
مناجمنــا الحاليــة، ومــن دراســات الجــدوى. وفــي حــال تغّيــر 
هــذه االفتراضــات تغيــرًا جوهريــً خــال العــام، يجــري تحديــث 

المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام.

ــح  ــن َتمن ــي حي ــن، ف ــي التعدي ــق ف ــن الح ــص التعدي ــح رخ َتمن
رخــص االستكشــاف الحــق فــي استكشــاف وتقييــم عمليــات 
التعديــن دون الحــق فــي تطويرهــا وتشــغيلها. وتــدرج تقديــرات 
المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام الــواردة فــي تراخيــص 
لدينــا  ألن  التجديــد،  أو  المنــح  قيــد  والتعديــن  االستكشــاف 
توّقعــً معقــواًل بــأن هــذه الرخــص ســُتجدد والرخــص الجديــدة 
ســُتمنح، غيــر أن قــرار المنــح أو التجديــد يكــون وفــق تقديــر 

الجهــات الرســمية ذات الصلــة.

االفتراضات
فــي مــا يتعلــق بالمناجــم الحاليــة، تــم إدراج مــا فيهــا مــن 
ــا  ــر كم ــذا التقري ــي ه ــة ف ــوارد المعدني ــام والم ــات الخ احتياط
هــي فــي 31 ديســمبر 2018، علــى أنــه يمكــن أن يكــون قــد 
تــم إدراج المــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام للمشــاريع فــي 
ــخ  ــي تواري ــدوى ف ــة الج ــة دراس ــاف، أو مرحل ــة االستكش مرحل

ــابقة. س
وتــم إدراج المــوارد المعدنيــة فــي معــادن شــاملة احتياطــات 
الخــام، باســتثناء منجــم جبــل صايــد للنحــاس؛ إذ تــم إدراج 
شــاملة  غيــر  معــادن  بـــشركة  الخاصــة  المعدنيــة  المــوارد 

ــع  ــً م ــون متوافق ــم؛ ليك ــذا المنج ــي ه ــام ف ــات الخ الحتياط
التقريــر العــام لشــريكنا فــي المشــروع.

ــة،  ــام كامل ــات الخ ــة واحتياط ــوارد المعدني ــم إدراج الم ــد ت وق
ــروع،  ــي كل مش ــادن ف ــة مع ــم ملكي ــن حج ــر ع ــض النظ بغ
ــة  ــوارد المعدني ــن الم ــادن م ــة مع ــح ملكي ــم توضي ــه ت ــر أن غي

ــداول. ــي الج ــروع ف ــي كل مش ــام ف ــات الخ واحتياط
يتــم تحديــد درجــة تركيــز احتياطــات الخــام عنــد اســتامها 
ــة. ــة المتبع ــات الدولي ــً للممارس ــة، وفق ــع المعالج ــي مصن ف

وكميــة  المعلنــة،  التركيــز  درجــة  أو  الخــام  كميــة  وتمثــل   
ــا،  ــب تعدينه ــات بحس ــات المنتج ــدرة، أو محتوي ــادن المق المع
والتــي لــم يتــم تعديلهــا بنســب االســتخاص فــي مصنــع 

المعالجــة.
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ومعالجــة  تعديــن  طــرق  الخــام  احتياطــات  جــدول  ويبيــن 
االســتخاص. ونســب  الخــام،  احتياطــات 

االقتصاديــة  االســتخراج  لعمليــة  المعقولــة  “اآلفــاق  تســتند 
بشــكل  التعديــن  وقابليــة  المعدنيــة  للمــوارد  النهائيــة” 
ــعار  ــادن لألس ــم مع ــى تقيي ــام إل ــات الخ ــادي الحتياطي اقتص
والتكاليــف  التشــغيل،  وتكاليــف  للســلع،  المســتقبلية 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة” بم ل ــل الُمعدِّ ــن “العوام ــا م ــمالية، وغيره الرأس
التعديــن، والعوامــل التصنيعيــة، واالقتصاديــة، والتســويقية، 
ــداد  ــى امت ــة عل ــة، والحكومي ــة، واالجتماعي ــة، والبيئي والقانوني

للمشــروع. المقــدر  العمــر 

إّن توجهنــا االســتراتيجي المتمثــل في اســتمرار مســتويات عالية 
مــن التنقيــب عــن المعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
علــى مــدى عــدة ســنوات قــّدم قيمــة كبيــرة لمســاهمينا 
ــة  ــوارد المعدني ــن الم ــة م ــات هائل ــاف كمي ــال استكش ــن خ م
ــاس  ــب والنح ــي والذه ــايت المعدن ــفات والبوكس ــن الفوس م
ــم  ــث يت ــي، بحي ــايت الصناع ــن والبوكس ــت والكاولي والمغنيزاي
تطويــر حقــول المعــادن الخــام إلــى مناجــم تشــغيل جديــدة، 

ــتثمرة. ــم المس ــاج المناج ــاق إنت ــيع نط ــر، أو توس ــد عم أو تمدي

الفنيــة  الجــدوى  لتحديــد  االكتشــافات  هــذه  تقييــم  وتــم 
المــوارد  لتحويــل  ومعالجتهــا  لتعدينهــا  واالقتصاديــة 

خــام. احتياطــات  إلــى  المكتشــفة 

المعاييــر الدوليــة لإلفصــاح العــام 
عــن المــوارد المعدنيــة واحتياطات 

الخــام 
ــي  ــة ف ــواق األوراق المالي ــة وأس ــزة التنظيمي ــت األجه ــد ألزم لق
المعتــرف  للمعاييــر  تمتثــل  بــأن  الشــركات  البلــدان  معظــم 
بهــا دوليــً لإلفصــاح العــام عــن المــوارد المعدنيــة واحتياطــات 

ــركات. ــاهمي الش ــح مس ــًة لمصال ــك حماي ــم ذل ــام. ويت الخ

إّن المعاييــر الدوليــة لإلفصــاح العــام عــن المــوارد المعدنيــة 
ــي  ــق ف ــكل وثي ــة اآلن بش ــت متوافق ــام أصبح ــات الخ واحتياط

ــة. ــات القضائي ــم الوالي معظ
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االحتياطيــات  عــن  لإلفصــاح  الدوليــة  المعاييــر  لجنــة  تدعــم 
ــدث  ــاء أح ــد ج ــة. وق ــر الدولي ــر التقاري ــد معايي ــة توحي المعدني
إصــدار مــن النمــوذج الدولــي لإلفصــاح عــن نتائــج االستكشــاف 
 2012 عــام  فــي  الخــام  واحتياطــات  المعدنيــة  والمــوارد 
مــن لجنــة المعاييــر الدوليــة متوافقــة مــع معاييــر الدوليــة 
لإلفصــاح الرائــدة، بمــا فــي ذلــك مدونــة جــورك ومعاييــر تعريف  
المطبقــة فــي  )كنــدا( وفــي )جنــوب إفريقيــا( ودليل الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة )الواليــات المتحــدة األمريكيــة( ومعيــار 

ــيلي(. ــاد )تش ــون االعتم ــا( وقان ــر )أوروب ــداد التقاري إع

الســوق  الذهــب والنحــاس والزنــك فــي  بيــع مركــزات  يتــم 
الســائدة. باألســعار  الدوليــة 

ــا  ــر احتياطياتن ــي تقدي ــتخدم ف ــب المس ــعر الذه ــغ س ــد بل وق
مــن الخــام فــي عــام 2018 1100 دوالر أمريكــي لألوقيــة؛ بينمــا 
قــدرت المــوارد المعدنيــة بمبلــغ 1300 دوالر أمريكــي لألوقيــة. 
وكان ســعر الذهــب )بورصــة نيويــورك( فــي 31 ديســمبر 2018 

ــً لألوقيــة. 1278 دوالرًا أمريكي

ــام  ــات الخ ــر احتياطي ــتخدم لتقدي ــاس المس ــعر النح ــغ س وبل
فــي منجــم جبــل صايــد 2.75 دوالرًا لــكل رطــل مــن النحــاس، 
ــس(  ــة كومك ــي )بورص ــاس العالم ــعر النح ــغ س ــن بل ــي حي ف

2.63 دوالرًا للرطــل فــي 31 ديســمبر 2018.

ــادن  ــركة مع ــا ش ــوم به ــي تق ــن الت ــات التعدي ــكل عملي وتش
فــي الفوســفات والبوكســايت المعدنــي والمغنيزايــت جــزًءا 
مــن شــركات اإلنتــاج المتكاملــة عموديــً، حيــث توجــد المناجــم 

ــزود مرافــق معالجــة معــادن للصناعــة التحويليــة. التــي ت

وهــذه المناجــم معرضــة بشــكل غيــر مباشــر ألســعار الســوق 
ــات  ــى الصناع ــم إل ــاج المناج ــل كل إنت ــم تحوي ــة؛ إذ يت الخارجي

ــً. ــً وعالمي ــاع محلي ــي تب ــدة الت ــة الجدي التحويلي

المــوارد  تقديــر  يتــم  هــذه،  التعديــن  لعمليــات  وبالنســبة 
بنــاًء علــى مواصفــات المنتــج  المعدنيــة واحتياطــات الخــام 
تحتاجهــا  التــي  الكيميائيــة  المواصفــات  لتلبيــة  المطلــوب 

التحويليــة. الصناعــات 

شكل التقارير

ــً  ــنوي وفق ــر الس ــذا التقري ــي ه ــات ف ــوارد واالحتياطي ــدرج الم ت
للســلع المعدنيــة والمناجــم والمشــاريع المتقدمــة وآفــاق 

ــي: ــو التال ــى النح ــب عل التنقي

 	 31 احتياطيــات  تبيــن  التــي  الخــام  احتياطيــات  جدولــة 
ديســمبر 2018، و31 ديســمبر 2017، و31 ديســمبر 2016 
والمشــاريع  والمناجــم،  المعدنيــة،  للســلع  بالنســبة 

المتطــورة.

ــمبر 	  ــوارد 31 ديس ــن م ــي تبي ــة الت ــوارد المعدني ــة الم جدول
التــي   2016 ديســمبر  و31   ،2017 ديســمبر  و31   ،2018

أبلغــت عنهــا الســلع المعدنيــة، والمناجــم، والمشــاريع 
المبدئيــة،  الجــدوى  لدراســة  تخضــع  التــي  المتقدمــة 

االستكشــاف. وآفــاق  الجــدوى  ودراســات 

الرســوم البيانيــة للتســوية الســنوية للمــوارد المعدنيــة 	 
واحتياطــات الخــام لســلع )معــادن( الرئيســية الثــاث:  
الفوســفات والبوكســايت المعدنــي والذهــب، وتحديــد 
ــى 31  ــمبر 2017 إل ــن 31 ديس ــرات م ــباب التغيي ــر أس وتقدي

.2018 ديســمبر 

والمــوارد 	  الخــام  باحتياطيــات  المختصــون  األشــخاص 
المعدنيــة لعــام 2018 مجدولــة حســب االســم وصاحــب 
ــرف  ــة معت ــة مهني ــي منظم ــة ف ــة العضوي ــل ودرج العم

ــة. ــم العضوي ــا ورق به
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تعريفات مدونة جورك

يعــد النظــام الصــادر مــن اللجنــة الُمشــتركة الحتياطــات الخــام فــي أســتراليا والخــاص 
بمواصفــات إعــداد تقاريــر نتائــج واحتياطــات الخــام فــي نســخته لعــام 2012، نظامــً متبعــً 
علــى نطــاٍق دولــي لتعييــن الحــد األدنــى مــن المتطلبــات إلعــداد التقاريــر الســنوية عــن نتائــج 
التنقيــب والمــوارد المعدنيــة واحتياطــات الخــام. فــي مــا يلــي تعريفــات المصطلحــات الواردة 

فــي نظــام جــورك.
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المــوارد  لتصنيــف  ملزمــة  قواعــد  النظــام  هــذا  يتضمــن 
بالمعلومــات  الثقــة  لمســتويات  وفقــً  الخــام؛  واحتياطــات 
ويخضــع  واالقتصاديــة.  الفنيــة  واالعتبــارات  الجيولوجيــة، 
هــذا النظــام لمبــادئ أساســية هــي الشــفافية والتنافســية 

المهمــة. والمعلومــات 

القــارئ  تزويــَد  التقاريــر  هــذه  فــي  الشــفافية  َتفتــرُض 
بالمعلومــات الكافيــة بطريقــة واضحــة لفهــم التقريــر. ويجــب 
أن يحتــوي التقريــر علــى جميــع المعلومــات المهمــة فــي نظــر 
المســتثمرين بشــأن المــوارد واحتياطــات الخــام. ويقضــي مبــدأ 
التنافســية بــأن يتولــى مراجعــة تقاريــر المــوارد واحتياطــات 
باألشــخاص  ُيعرفــون  خبــرة،  وذوو  أكفــاء،  أشــخاص  الخــام، 

المختصيــن.

أيضــً  الخــام  واحتياطــات  المعدنيــة  المــوارد  تقاريــر  وعلــى 
ــا  ــواردة فيه ــات ال ــق المعلوم ــورك-، أن توث ــر ج ــً لمعايي -وفق
مدعومــًة مــن أشــخاص مختصيــن، يخضعــون لقانــون مهنــي 
أخاقــي تعتــرف بــه المنظمــات المهنيــة. كمــا أن علــى الشــركة 
التــي تصــدر تقريــرًا عامــً أعــّده أشــخاص مختصــون، أن تفصــح 
ــا  ــل لديه ــدد إذا كان يعم ــص وتح ــخص المخت ــم الش ــن اس ع
بــدوام كامــل، أو أن تفصــح عــن اســم الجهــة التــي يعمــل 

ــا. لديه

المــوارد المعدنيــة هــي المعــادن ذات الجــدوى االقتصاديــة 
ــكل  ــا بش ــطح األرض، أو داخله ــى س ــد عل ــز أو تتواج ــي تترك الت
آفاقــً  ويعطيهــا  اســتخراجها،  عمليــة  يبــرر  وكمــي  نوعــي 
اقتصاديــة واعــدة. ويتــم تحديــد وتقديــر وتحليــل الموقــع، 
التركيــز، ومــدى االســتمرارية، والخصائــص  والكميــة، ودرجــة 
ــة  ــة جيولوجي ــات وأدل ــى معلوم ــاًء عل ــرى بن ــة األخ الجيولوجي
محــددة، تشــمل عمليــة أخــذ العينــات. ويجــري تصنيــف المــوارد 
حــة، والمقاســة،  المعدنيــة إلــى فئــات هــي: المســتنتجة، والمرجَّ

ــا. ــي له ــح الجيولوج ــق المس ــك وف وذل

المــوارد المعدنيــة االســتداللية هــي المــوارد المعدنيــة التــي 
ــة  ــاس أدل ــى أس ــا عل ــا ودرجته ــا أو نوعيته ــر كميته ــم تقدي يت
جيولوجيــة محــددة، وبعــد تحليــل العينــات المأخــوذة، واألدرة 
الجيولوجيــة فــي العــادة تكفــي لافتــراض، لكنهــا ال تؤكــد 
ودرجــة  الجيولوجيــة،  التركيبــة  اســتمرارية  حاســم  بشــكل 
التركيــز؛ ذلــك ألنهــا تقــوم علــى االستكشــاف، وأخــذ العينــات، 
التقنيــات  تــم جمعهــا بواســطة  التــي  المعلومــات  واختبــار 
والحفــر.  والخنــادق،  النتــوءات،  مثــل:  مواقــع  مــن  المائمــة 
وتتصــف المــوارد المعدنيــة االســتداللية بمســتويات ثقــة أدنــى 
حــة؛ وبالتالي  مــن تلــك التي تتمتــع بهــا المــوارد المعدنيــة الُمرجَّ
ال يجــوز تحويلهــا إلــى احتياطــات خــام. ومــن المنطقــي أن 
يبقــى االحتمــال قائمــً بترقيــة المــوارد االســتداللية إلــى مــوارد 

معدنيــة خاضعــة لاستكشــاف المســتمر.

التــي  المعدنيــة  المــوارد  هــي  حــة  الُمَرجَّ المعدنيــة  المــوارد 

وشــكلها  وكثافتهــا،  درجتهــا،  أو  ونوعيتهــا  كميتهــا  تقــدر 
مرحلــة  إلــى  لنقلهــا  كافيــة  بثقــة  الفيزيائيــة  وخصائصهــا 
ــل  ــم بتفصي ــف والتقيي ــي التصني ــرة ف ــل المؤث ــق العوام تطبي
الجــدوى  وتقييــم  المناجــم  تخطيــط  لدعــم  وذلــك  واٍف، 
االقتصاديــة للمــوارد. ويجــري اســتخاص األدلــة الجيولوجيــة 
والموثوقــة،  المفصلــة  االستكشــاف  عمليــة  مــن  عليهــا 
المائمــة  التقنيــات  بواســطة  المجمعــة  العينــات  واختبــارات 
ــت  ــي أثبت ــر، والت ــادق والحف ــوءات، والخن ــل: النت ــع مث ــن مواق م
كفايتهــا لضمــان الثبــات الجيولوجــي والنوعــي )درجــة التركيــز( 
فــي المواقــع التــي جمعــت منهــا العينــات. وتملــك المــوارد 
التــي  تلــك  أدنــى مــن  ثقــة  المرجحــة مســتويات  المعدنيــة 
تتمتــع بهــا المــوارد المعدنيــة المقاســة؛ وبالتالــي يمكــن أن 

تتحــول فقــط إلــى احتياطــات خــام محتملــة.

المــوارد المعدنيــة المقاســة هــي تلــك التــي تقــدر كميتهــا، 
وخصائصهــا  وشــكلها  وكثافتهــا  درجتهــا،  أو  ونوعيتهــا 
ــة  ــل المعدل ــق العوام ــماح بتطبي ــة للس ــة كافي ــة بثق الفيزيائي
النهائــي  والتقييــم  للمناجــم،  المفصــل  التخطيــط  لدعــم 
األدلــة  اســتخاص  ويتــم  للمــوارد.  االقتصاديــة  للجــدوى 
المفصلــة  االستكشــاف  عمليــات  مــن  عليهــا  الجيولوجيــة 
ــطة  ــا بواس ــم جمعه ــي ت ــات الت ــارات العين ــة، واختب والموثوق
والخنــادق  النتــوءات،  مثــل:  مواقــع  مــن  المائمــة  التقنيــات 
والحفــر، والتــي أثبتــت كفايتهــا لضمــان الثبــات الجيولوجــي 
ــا  ــت منه ــي جمع ــع الت ــي المواق ــز( ف ــة التركي ــي )درج والنوع
العينــات. وتتمتــع المــوارد المعدنيــة المقاســة بمســتويات ثقــة 
أعلــى مــن تلــك التــي تتمتــع بهــا المــوارد المعدنيــة المســتنتجة 
والمــوارد المعدنيــة المرجحــة؛ وبالتالــي يمكــن أن تتحــول إلــى 
احتياطــات خــام مؤكــدة، وفــي ظــروف معينــة إلــى احتياطــات 

خــام محتملــة.

العوامــل المؤثــرة فــي التصنيــف والتقييــم هــي االعتبــارات 
إلــى  المعدنيــة  المــوارد  تحويــل  عمليــة  فــي  المعتمــدة 
ــك  ــمل تل ــر، تش ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــام. وعل ــات خ احتياط
االعتبــارات: عوامــل التعديــن، والتجهيــز، والشــركة المنفــذة، 
والبنيــة التحتيــة، واالقتصــاد، والتســويق، والنواحــي القانونيــة 

واالجتماعيــة. والبيئيــة 

ــن  ــً م ــن اقتصادي ــل للتعدي ــزء القاب ــي الج ــام ه ــات الخ احتياط
المــوارد المعدنيــة المقاســة والمــوارد المعدنيــة المرجحــة، 
وهــي تشــمل المــواد المخففــة وبدائــر الخســائر، والتــي قــد 
وتعــَرف  المعــادن.  اســتخراج  أو  عــن  التنقيــب  عنــد  تحــدث 
ــات  ــدوى ودراس ــل الج ــا قب ــات م ــي دراس ــام ف ــات الخ احتياط
المتغيــرة؛  العوامــل  لتطبيــق  مناســبة  أنهــا  علــى  الجــدوى 
إذ تظهــر الدراســات أن اســتخراج المعــادن قــد يكــون مبــررًا 
اقتصاديــً وقــت إعــداد التقريــر. علــى أنــه يجــب أن يتــم اإلفصــاح 
عــن الفرضيــات الكامنــة الرئيســية ونتائــج دراســات مــا قبــل 
الجــدوى فــي وقــت اإلفصــاح عــن حــدوث تغيــرات ماديــة فــي 
احتياطــات  تقســيم  ويجــري  الجديــدة.  الخــام  االحتياطــات 
ــدة. ــة والمؤك ــوارد المحتمل ــة بالم ــادة الثق ــل زي ــن أج ــام م الخ
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احتياطــات الخــام المحتملــة هــي الجــزء القابــل للتعديــن 
اقتصاديــً مــن المــوارد المعدنيــة المرجحــة، وفــي بعــض 
مســتويات  وتعتبــر  المقاســة.  المعدنيــة  المــوارد  األحيــان 
الثقــة بالعوامــل المعدلــة فــي احتياطــات الخــام المحتملــة 
أدنــى منهــا فــي احتياطــات الخــام المؤكــدة، ولكنهــا كافيــة 
لتمثــل األســاس التخــاذ قــرار بشــأن تطويــر تلــك االحتياطــات.

احتياطــات الخــام المؤكــدة هــي الجــزء القابــل للتعديــن 
اقتصاديــً مــن المــوارد المعدنيــة المقاســة. وينطــوي احتيــاط 
الخــام المؤكــد علــى درجــة عاليــة مــن الثقــة فــي العوامــل 
مؤشــر  فــي  األعلــى  الفئــة  ضمــن  يأتــي  كمــا  المعدلــة. 
ــلوب  ــة أس ــاعد مراقب ــاط. وتس ــرات االحتي ــع لتقدي ــة التاب الثق
التمعــدن إلــى جانــب عوامــل أخــرى علــى تحديــد إذا مــا كانت 
ــوارد. ــض الم ــي بع ــق ف ــة للتحق ــدة قابل ــات المؤك االحتياط

ــر فــي مجــال صناعــة التعديــن،  الشــخص المختــص هــو خبي
ــترالي  ــد األس ــي المعه ــًا ف ــوًا أو زمي ــون عض ــد يك ــذي ق وال
لعلمــاء  األســترالي  المعهــد  أو  المعــادن،  أو  للتعديــن 
الجيولوجيــا، أو منظمــة محترفــة معتمــدة ومدرجــة فــي 
القوائــم المتوافــرة فــي مواقــع نظــام JORC والبورصــة 

األســترالية.

ِبــع تلــك المنظمــات إجــراءات ملزمــة وصارمــة تشــمل  وتتَّ
صاحيــات تعليــق عضويــة أحــد األعضــاء أو طــرده. ويجــب أن 
يمتلــك الشــخص المختــص خبــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات 
ــوع  ــب موض ــواع الرواس ــاليبه، وأن ــن وأس ــاالت التعدي ــي مج ف

ــه. الدراســة، والنشــاط الــذي يقــوم ب

CEng 

مهندس معتمد من معهد المواد والتعدين والمعادن

CGeol 
جيولوجي معتمد من جمعية لندن الجيولوجية

الشخص المختص
حســب التعريــف الــوارد فــي قانــون جــورك هــو عضــو  فــي 
مؤسســة مهنيــة معتــرف بهــا لديــه خبــرة ال تقــل عــن خمــس 
ــر وذي  ــد النظ ــدن قي ــلوب التمع ــع أس ــل م ــي العم ــنوات ف س

ــخص. ــه الش ــوم ب ــذي يق ــاط ال ــة بالنش صل

CP Geo 
مهنــي )جيولوجــي(  معتمــد مــن المعهــد االســترالي للتعدين 

والمعادن. 

CP Min 
أخصائــي معتمــد )تعديــن( مــن المعهــد االســترالي للتعديــن 

والمعــادن

EFG 
االتحاد األوروبي للجيولوجيين

EurGeol 
األوروبــي  االتحــاد  فــي  عضــو  أوروبــي  جيولوجــي 

للجيولوجيين 
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قــوة عالميــة فــي صناعــة 
الفوسفات

ر عالمــي ألســمدة الفوســفات خــال العقــد الماضــي قــد أثمــر  إن نمونــا كُمنِتــج وُمصــدِّ
نتائــج ممتــازة جعلــت المملكــة العربيــة الســعودية العبــً رئيســيً فــي اســتقرار منظومــة 

الغــذاء العالميــة.
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لقــد اســتمرت معــادن للفوســفات خــال عــام 2019 فــي 
ــز  ــي تترك ــا الت ــة ونموه ــا الدولي ــتراتيجية مبيعاته ــق اس تطبي
حــول العمــاء، وحققــت منجــزات اســتراتيجية رئيســية عبــر 
الحفــاظ علــى مبيعــات قويــة ومتنوعــة مــن الفوســفات علــى 
ــة  ــارًا جغرافي ــة آث ــية، تارك ــفات الرئيس ــواق الفوس ــداد أس امت
متوازنــة. فقــد توســع صــادرات الشــركة جغرافيــً، وازدادت 
حافظــة المنتجــات غنــى وحجمــً مع ازديــاد الحصة الســوقية 
ــوب  ــرق وجن ــد، وش ــل، والهن ــية )كالبرازي ــواق الرئيس ــي األس ف
أفريقيــً(. كمــا أن مجموعــة ميريديــان لألســمدة، وهــي قنــاة 
ــد  ــادن، ق ــا مع ــتحوذت عليه ــي اس ــا الت ــي أفريقي ــع ف التوزي
نــت معــادن مــن توزيــع المزيــد مــن منتجــات أســمدة  مكَّ
وفوســفور/ نتروجيــن  خلطــات  شــكل  علــى  الفوســفات 
نتروجيــن وفوســفور وبوتاســيوم، تائــم حاجــات المحاصيــل 
لــدى المزارعيــة األفارقــة، ممــا زاد مــن الحصــة الســوقية فــي 
ــا،  ــاوي، وزامبي ــق، وم ــم موزمبي ــي تض ــرا )الت ــر بي ــة مم منطق

وزيمبابــوي(.  
وتتولــى مجموعــة ميريــدان خلــط وتوزيــع مــا يقــرب مــن 
نصــف مليــون طــن مــن األســمدة ألســواق مــاالوي، وموزمبيــق، 
مصانــع  ميريديــان  أصــول  وتتضمــن  وزامبيــا.  وزيمبابــوي 
ومرافــق  تخزيــن،  ومجمعــات  األســمدة،  وخلــط  لتحبيــب 
بيــرا ونــكاال فــي موزمبيــق. وتتمتــع  موانــئ فــي مدينتــي 
العامــة التجاريــة )ســوبرفيرت( التــي تشــكل المنتــج الرئيســي 
مــن األســمدة الــذي توزعــه ميريديــان، والــذي أثبــت أنــه ُيحفــز 
نمــو النباتــات، بقاعــدة مــن العمــاء المخلصيــن بســبب جودتــه 

العاليــة وخلطتــه الشــهيرة المتميــزة.
وتكتســب معــادن بميــزة اســتفادٍة ال مثيــل لهــا مــن قــدرات 
المنطقــة  المنتجــات فــي هــذه  التوزيــع والخلــط وتطويــر 
ــة  ــى مجموع ــتحواذ عل ــمح االس ــد س ــريع. وق ــو الس ذات النم
ميريديــان لألســمدة لشــركة معــادن بالوصــول إلــى المزارعين 
مصممــة  وحلــوٍل  قيمــٍة  بأفضــل  وتزويدهــم  المحلييــن 

خصيصــً لتلبيــة احتياجاتهــم مــن األســمدة.    

العمليات

)البــروز( كالعــب رئيســي فــي الســوق العالميــة فــي 
الفوســفات مجــال 

ــة  ــا األولي ــي بقدرته ــا الذات ــق نموه ــي طري ــتمر معــادن ف تس
علــى إنتــاج 3 ماييــن طــن مــن أســمدة أمونيــوم الفوســفات 
)مــن شــركة معــادن للفوســفات( التــي تعمــل أصــًا بكامــل 
طاقتهــا، باإلضافــة إلــى 3 ماييــن طــن أخــرى )مــن شــركة 
معــادن وعــد الشــمال للفوســفات( بعــد أن ُرفعــت طاقتهــا 
ر عالمــي ألســمدة  نهايــة عــام 2018. إن نمونــا كُمنِتــج وُمصــدِّ
الفوســفات خــال العقــد الماضــي قــد أثمــر نتائــج ممتــازة 
فــي  رئيســيً  العبــً  الســعودية  العربيــة  المملكــة  جعلــت 

ــذاء. ــي للغ ــد العالم ــتقرار التوري اس

اإلنتاج )كيلو متر طن(

المبيعات )كيلو متر طن(

أسمدة فوسفات األمونيا

األمونيا

األمونيا

أسمدة فوسفات األمونيا

شركة معادن وعد الشمال 
للفوسفات

شركة معادن وعد الشمال 
للفوسفات

شركة معادن وعد الشمال 
للفوسفات

شركة معادن وعد الشمال 
للفوسفات

شركة معادن 
للفوسفات

شركة معادن 
للفوسفات

شركة معادن 
للفوسفات

شركة معادن 
للفوسفات
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الوقائع واإلنجازات
اإلنجازات الرئيسية

فــي 	  عالميــة  اســتحواذ  عمليــة  أول  معــادن  أكملــت 
أســهم  مــن   85% شــراء  خــال  مــن  التوزيــع  مجــال 
ميريديــان، وهــي مجموعــة توزيــع األســمدة التــي تتخــذ 
مــن موريشــيوس مقــرًا لهــا. وقــد منــح هــذا االســتحواذ 
معــادن ميــزات لوجســتية فــي جنــوب شــرق أفريقيــا 
مــن خــال العمليــات القائمــة أصــًا لمجموعــة ميريديــان 

فــي مــاالوي، وموزمبيــق، وزامبيــا، وزيمبابــوي.

ــواق 	  ــي أس ــوي ف ــا الق ــى موقعه ــادن عل ــت مع حافظ
الفوســفات الرئيســية العالميــة.  

اخترقــت معــادن أســواقً جديــدة بالمزيــد مــن الكميــات 	 
المتنامية.

مــن 	  محفظتهــا  توســيع  فــي  معــادن  اســتمرت 
ــفور  ــن وفوس ــمدة نتروجي ــات أس ــاج خلط ــات بإنت المنتج
ــاعد  ــا س ــيوم، مم ــفور وبوتاس ــن وفوس وكبريت/نتروجي

فــي تلبيــة حاجــات المزارعيــن

زيادة الحصة السوقية
ــي  ــراف عالم ــى اعت ــفات عل ــال الفوس ــي مج ــا ف ــازت أعمالن ح
ــودة  ــوقية وج ــا الس ــي حصتن ــتدام ف ــو المس ــة النم ــن ناحي م
مــن  جــًدا  منخفضــة  مســتويات  توفــر  التــي  المنتجــات 

الشــوائب، وتحافــظ علــى البيئــة وعلــى ســامة اإلنســان.

وقــد حقــق الطلــب العالمــي علــى األســمدة الفوســفاتية 
نمــوًا بنســبة %1.4 فــي عــام 2019 مدعومــً بالطلــب الســليم 
بشــكل رئيــس فــي جنــوب آســيا وأمريــكا الشــمالية وأمريــكا 

ــة. الاتيني

النمــو  مــع  تماشــيً  تســويقنا  نطــاق  توســيع  واصلنــا  كمــا 
آســيا  المبيعــات فــي جنــوب  والزيــادة فــي  فــي األحجــام 

واألمريكتيــن. وإفريقيــا  وأوقيانوســيا 

خــال العقــد الماضــي، ســاهمت اســتثماراتنا فــي سلســلة 
القيمــة الفوســفاتية الســعودية المتكاملــة بشــكل كبيــر 
فــي التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة، ووفــرت اآلالف مــن فــرص 
المحاصيــل  زراعــة  فــي  منتجاتنــا  ســاعدت  كمــا  العمــل. 

المتنوعــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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تحسين األداء 

إّن التميــز التشــغيلي وتنــوع المنتجــات والوصــول إلــى األســواق ســاهم بشــكل كبيــر فــي أن 
تحقــق شــركة معــادن للمعــادن الصناعيــة أداًء قياســيً فــي عــام 2019.
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وتقــوم شــركة معــادن للمعــادن الصناعيــة، بتشــغيل منجــم 
الكاوليــن والبوكســايت منخفــض التركيــز فــي منطقــة الزبيــرة 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــطى م ــة الوس ــي المنطق ف
التــي  التصنيــع  ومرافــق  الغزالــة،  فــي  المغنزايــت  ومنجــم 
تتكــون مــن فــرن متعــدد المــواد إلنتــاج المغنيزيــا الكاويــة 
المتكلســة ووحــدة الفــرن المحــوري إلنتــاج المغنيزيــا الخامــدة 
والحــرارات غيــر المشــكلة فــي المدينــة الصناعيــة بالمدينــة 

ــورة. المن

وقــد بدأنــا بإنتــاج المغنيزيــا الخامدة فــي عــام 2017 والحراريات 
غيــر المشــكلة فــي عــام 2018. وســاعدتنا مجموعــة منتجاتنــا 
الواســعة واألداء التصنيعــي الممتــاز لمصانــع المغنيزيــا الكاوية 
المتكلســة والكاوليــن، فــي تحقيــق أداء قياســي فــي عــام 
2018 مــن حيــث إجمالــي اإلنتــاج، وعائــدات المبيعــات والوصــول 

إلــى الســوق.

ــدة  ــا الخام ــاج المغنيزي ــوري إلنت ــرن المح ــدة الف ــت وح ــم تثبي ت
والحراريــات غيــر المشــكلة، محققــة بذلــك قــدرة اســتخدام 
ــركة  ــرادات ش ــن إي ــو %20 م ــهمت بنح ــً، وأس ــغ %81 تقريب تبل
معــادن للمعــادن الصناعيــة. ولــدى المصنــع الــذي بــدأ إنتاجــه 
32 ألــف  2017، القــدرة علــى إنتــاج  التجــاري فــي أغســطس 
طــن مــن المغنيزيــا الخامــدة، أو الحراريــات غيــر المشــكلة فــي 

ــنة. الس

وقــد زاد مصنــع الكاوليــن مــن إنتاجــه بنســبة %32 خــال عــام 
بشــكل  ذلــك  وتحقــق  إضافيــة.  تكاليــف  تحمــل  دون   2018

رئيــس مــن خــال إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة، وتحســين 
برنامــج الصيانــة الوقائيــة. وكان مصنــع فــرن متعــدد المواقــد 
بكامــل  يعمــل  المتكلســة  الكاويــة  المغنيزيــا  ينتــج  الــذي 

طاقتــه فــي عــام 2018.

توسع في السوق 
وتوقعات إيجابية

الصناعيــة؛  ريــادة أســواق عالميــة جديــدة للمعــادن  نواصــل 
للمســتخدم  مباشــرة  مبيعــات  حققنــا   ،2018 عــام  ففــي 
النهائــي بنســبة %10 فــي أوروبــا، وتمكنــا مــن الدخــول إلــى 
الســوق العالميــة للمــواد المقاومــة للصهــر، وقدمنــا حراريــات 
تلبــي  التــي  الرائــدة  األســواق  فــي  المشــكلة  غيــر  معــادن 

الفوالذيــة. األفــران  الحراريــات فــي  اســتخدام 

ــي  ــدة ف ــا الخام ــا للمغنيزي ــدة عمائن ــيع قاع ــا بتوس ــد قمن وق
الواليــات المتحــدة، والمغنيزيــا الكاويــة المتكلســة فــي تايــوان 
واألســواق المتخصصــة للتطبيقــات الخاصــة مثــل أل ســي دي، 
ــر  ــيوم المنصه ــاص، والمغنيس ــاج الخ ــع الزج وأل إي دي، وتصني
ــى  ــب عل ــل الطل ــد ظ ــر. وق ــري المنصه ــود الفق ــع العم وتصني
فــي  الخامــدة  والمغنيزيــا  المتكلســة  الكاويــة  المغنيزيــا 

ــام 2018. ــي ع ــً ف ــة قوي ــواق العالمي األس

مدفــوع  التركيــز  المنخفــض  البوكســايت  علــى  الطلــب  إن 
بطلــب صناعــة اإلســمنت التــي ال تــزال تعانــي مــن انخفــاض 
تــزال  وال  اإلســمنت.  منتجــي  مــع  العالــي  الكلنكــر  مخــزون 
النظــرة المســتقبلية لصناعــة اإلســمنت التــي تعــد المســتخدم 

ضعيفــة. التركيــز،  المنخفــض  للبوكســايت  األساســي 

وســاعدت محفظــة المنتجــات الموّســعة فــي تحقيــق إيــرادات 
قياســية تجــاوزت 200 مليــون ريــال ســعودي للمــرة األولــى.

نمو استثنائي

أنشــأت معــادن شــركة معــادن للمعــادن الصناعيــة فــي عــام 
2009 لتطويــر محفظتهــا مــن المعــادن الصناعيــة، والتــي 

ــرة  ــال الفت ــي. فخ ــد الماض ــال العق ــازة خ ــج ممت ــت نتائ حقق
ــغ 14%  ــً بل ــنويً مركب ــوًا س ــا نم ــى 2018، حققن ــن 2009 إل م
مــن حجــم المبيعــات، و%25 مــن إيــرادات المبيعــات. وعندمــا 
بدأنــا عملياتنــا كان معــدل الســعودة لدينــا %58، وقــد نمــا إلــى 

ــي 2018. %77 ف
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تعزيز القدرة 
التنافسية

نحــن نرّكــز علــى التميــز وتعزيــز قدرتنــا التنافســية لنصبــح إحــدى أفضــل 
شــركات األلمنيــوم فــي العالــم.

فــي عــام 2019، واصلنــا تعزيــز وتوســيع سلســلة قيمــة األلمنيــوم 
وتوســيع قاعــدة الســوق لدينــا. وتعتبــر شــركة معــادن لأللمنيــوم فــي 
ــدرة  ــع بق ــا تتمت ــة، إذ أنه ــة عالي ــر وربحي ــو كبي ــق نم ــد لتحقي ــز جي مرك
ــر  ــر كبي ــه تأثي ــا ل ــات، مم ــودة المنتج ــة وج ــث التكلف ــن حي ــية م تنافس

ــة. ــة والعالمي ــواق المحلي ــي األس ف

07
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السالمة والجودة

ــا علــى الســامة والجــودة فــي توســيع قاعــدة  يســاعد تركيزن
شــركة  حصلــت  وقــد  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  عمائنــا 
الصحــة  إدارة  أنظمــة  شــهادة  علــى  لأللمنيــوم  معــادن 
معــادن  شــركة  وتلقــت   ،)45001( المهنيــة  والســامة 
 )OHSAS 18001( للبوكســايت واأللومينــا شــهادة أوســاس
لــإلدارة  أيــزو  وشــهادة  المهنيــة،  والســامة  للصحــة   2007

البيئيــة،  اإلدارة  أنظمــة  وشــهادة   ،)2015  :14001( البيئيــة 
.)2015  :14001( المســؤولة  الرعايــة  وشــهادة 

العمليات

ــايت  ــادن للبوكس ــركة مع ــن ش ــوم م ــادن لأللمني ــف مع تتأل
معــادن  وشــركة  لأللمنيــوم،  معــادن  وشــركة  واأللومينــا، 
ــوم.  ــب األلمني ــر ُعل ــأة لتدوي ــً منش ــن أيض ــي تتضم ــة، الت للدرفل

ــاج  ــل إنت ــم ساس ــن أضخ ــدة م ــوم واح ــد معــادن لأللمني وُتع
ــدة  ــا واح ــي جعله ــا ف ــل هدفن ــم، ويتمث ــي العال ــوم ف األلمني

ــك. ــركات كذل ــأ الش ــن أكف م

ــركة  ــهم “ش ــن أس ــة م ــبة 50 بالمئ ــادن نس ــك مع ــا تمتل كم
الصــودا  ُتنتــج  التــي  للبتروكيماويــات”  معــادن  الصحــراء 
الكاويــة التــي ُتســتخدم كوقــود تلقيــم لمصافــي األلمنيــوم، 
ــاج  ــم إلنت ــود تلقي ــتخدم كوق ــن المس ــد اإليثيلي ــي كلوراي وثنائ
 4.6 البعيثــة  لمنجــم  اإلنتاجيــة  القــدرة  وتبلــغ  الباســتيك. 
مليــون طــن مــن البوكســايت ســنويً، وتمتلــك المصانــع القــدرة 
علــى إنتــاج 1.8 مليــون طــن مــن األلومينــا، و740 ألــف طــن مــن 
منتجــات األلمنيــوم األوليــة و460 ألــف طــن مــن المنتجــات 

ــوم. ــب األلمني ــن عل ــن م ــف ط ــر 130 أل ــع تدوي ــة، م المدرفل

أمــا المشــروع للعــام 2019 فهــو الخــاص بســحب أمبيريــة 
المعــدن  إنتــاج  زيــادة  يســتهدف  والــذي  األلمنيــوم،  مصهــر 

المــذاب.

تحدي القدرة التنافسية

بالنســبة إلــى شــركة معــادن لأللمنيــوم، يبقــى الحفــاظ علــى 
ــو  ــام ه ــواد الخ ــف الم ــة تكالي ــي مواجه ــية ف ــدرة التنافس الق

أهــم التحديــات علــى المــدى الطويــل. 

التشــغيلي  التميــز  علــى  االســتراتيجي  تركيزنــا  مكننــا  وقــد 
ــى  ــي إل ــدي التنافس ــة التح ــن مواجه ــاري م ــمالي والتج والرأس

ــا. ــد م ح

الوصول إلى األسواق

لقــد اخترقــت منتجــات شــركة معــادن للدرفلــة ســوق صفائــح 
العلــب فــي أمريــكا الشــمالية، وتأهلــت عبــر عــدة مواقــع مــع 

كبــرى شــركات صناعــة العلــب العالميــة. 

ــز  ــا بتعزي ــا قمن ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق وف
رائــد لســوق صفائــح العلــب. وبــات غالبيــة  مكانتنــا كمــزود 
صانعــي العلــب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيـــا 

يعتمــــدون اآلن علــــى منتجــــات معــادن. 

ــيا.  ــا وآس ــي أوروب ــوقنا ف ــدة س ــيع قاع ــى توس ــل عل ــا نعم كم
لقــد تــم اســتقبال أوراق الســيارات الخاصــة بنــا بشــكل جيــد مــن 
قبــل شــركة تصنيــع ســيارات رئيســية الســتخدامها فــي تصنيــع 
 ingot ــل ــكال مث ــا ذات األش ــبت منتجاتن ــا اكتس ــيارات. كم الس
ــن أن  ــا م ــا مكنن ــودة، مم ــة الج ــمعة عالي ــية س وbillet القياس

نصبــح المــورد المختــار فــي العديــد مــن األســواق التنافســية. 
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يتمتــع منجــم الدويحي 
بإنتــاج مســتدام، فيمــا 
ــاريع  تتقدم خطط لمش
مســتـقبلـيـــة تنـتـظــــر 

التنفيــذ

لقــد تأسســت معــادن مــن خــال اإلنتــاج المبدئــي للذهــب. ومــع اكتمــال عقــد كامــل منــذ 
أن ُطرحــت أســهم الشــركة لاكتتــاب العــام، يســتمر الذهــب باعتبــاره الســلعة الرئيســية فــي 

اســتراتيجية معــادن 2025.
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ــب.  ــي للذه ــاج المبدئ ــال اإلنت ــن خ ــادن م ــت مع ــد تأسس لق
ومــع اكتمــال عقــد كامــل منــذ أن ُطرحــت أســهم معــادن 
ــية  ــلعة الرئيس ــاره الس ــب باعتب ــتمر الذه ــام، يس ــاب الع لاكتت

ــادن 2025. ــتراتيجية مع ــي اس ف

وقــد حققــت معــادن أرباحــً تشــغيلية تقــرب مــن 1 مليــار ريــال 
ســعودي عــام 2019 مــن أعمــال الذهــب ومعــادن األســاس. 
وقــد أدت المنتجــات الجانبيــة المصاحبــة للنحــاس، والزنــك، 
والفضــة إلــى تخفيــض التكاليــف فــي العمليــات متعــددة 
المعــادن فــي الشــركة، وفــي منجمــي مهــد الذهــب واألمــار.

العمليات

إّن شــركة معــادن للذهــب ومعــادن األســاس تشــرف علــى 
عمليــات الذهــب. وتقــوم معــادن للذهــب ومعــادن األســاس 
العربيــة  المملكــة  فــي  للذهــب  مناجــم  ســتة  بتشــغيل 
ــة،  ــار، وبلغ ــب، واألم ــد الذه ــي، ومه ــي: الدويح ــعودية ه الس

والصخيبــرات، والســوق.

أنتــج منجــم الدويحــي المفتــوح والمصنــع التابــع لــه 264 

ألــف أوقيــة مــن الذهــب نتيجــة األداء الجيــد للمصنــع. وحقــق 
المصنــع قــدرة إنتاجيــة ســنوية قدرهــا 2.3 مليــون طــن فــي 

ــى. ــترداد أعل ــات اس عملي

ــب  ــبائك الذه ــت األرض س ــود تح ــار الموج ــم األم ــج منج وأنت
ومكــزات الزنــك ومركــزات النحــاس واســتمر فــي تحســنه فــي 
ــرة  ــين دائ ــد تدش ــع بع ــي المصن ــاس ف ــادن األس ــترداد مع اس
التعويــم الجديــدة عــام 2018. وتركيبــة منجــم األمــار غنيــة 
بالزنــك، وقــد بــدأت دراســة تصوريــة عــام 2019 تســتهدف 
زيــادة اإلنتــاج، وتخفيــض التكاليــف التشــغيلية وزيــادة عمــر 

ــد.  ــد بعي ــى ح ــم إل المنج

ــدأ منجــم “الســوق” المفتــوح جهــودًا تحســينية تركــز علــى  ب
ــب  ــترداد الذه ــادة اس ــة لزي ــداري للترب ــيح االنح ــل والترش الغس
مــن تلــة الترشــيح. وقــد أثبتــت نشــاطات الحفــر نجاحهــا فــي 
تحديــد مصــادر جديــدة وإطالــة عمــر المنجــم. وقــد تــم 
تطويــر حفــرة  بمســاعدة األقمــار الصناعيــة للوصــول إلــى 

ــام. ــن الخ ــد م المزي

بــدأ منجــم مهــد الذهــب الموجــود تحــت األرض بحملــة حفــر 
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مكثفــة تســتهدف استكشــاف مــوارد لزيــادة عمــر األصــول الحاليــة مــن خــال مشــروع محتمــل لحفــرة مفتوحــة. وســتجري دراســة 
نتائــج أنشــطة الحفــر لتحديــد إمكانيــة إجــراء دراســة جــدوى عــام 2020. ودعمــً للســامة وللتطويــر المســتقبلي للمنجــم، اســُتكملت 

عمليــة نمذجــة جيوتقنيــة مكثفــة لرســم مســارات الحفــر باســتخدام تقنيــة الطائــرات بــدون طيــار.

إن كا المنجميــن الواقعيــن تحــت األرض – األمــار ومهــد الذهــب – حرصــا علــى تطبيــق تحســينات فــي مجــال الســامة لتخفيــض 
مخاطــر العمــل تحــت األرض. وقــد جــرى تركيــب شــبكات راديــو تعمــل تحــت األرض للســماح باالتصــال مــن أجــزاء عديــدة مــن المنجــم 

ولدعــم أنظمــة منــع تصــادم المركبــات.

لقــد وقعــت جميــع المناجــم التابعــة لشــركة معــادن للذهــب ومعــادن األســاس علــى )المنظمــة الدوليــة إلدارة الســيانيد(. ولــم 
تقــع حــوادث تتعلــق بالســيانيد أو حــاالت انســكاب منــذ عــام 2014. وقــد حــاز منجــم مهــد الذهــب علــى شــهادة بهــذا الخصــوص 

عــام 2019. 

وتســتمر شــركة معــادن للذهــب ومعــادن األســاس فــي الســعي لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية معــادن 2025 التــي تركــز علــى 
تطويــر رأس المــال البشــري الســعودي، واالســتدامة والمحتــوى المحلــي. وتتولــى الشــركة تطبيــق برنامــج لتدريــب 80 مواطنــً 
ســعوديً  مــن خــال المعهــد الســعودي التقنــي للتعديــن الســتام أدوار مســتقبلية ضمــن الشــركة. وُيعــزز هــذا التدريــب بتعليمــات 

تشــغيل عمليــة فــي العديــد مــن أســاليب التدريــس العملــي والنظــري ضمــن المعهــد. 

تعمــل شــركة معــادن للذهــب ومعــادن األســاس عــن كثــب مــع إدارة االســتدامة فــي الشــركة وفــرق التطويــر المحليــة لتعزيــز 
المضمــون المحلــي حــول مواقــع العمليــات الحاليــة والبرامــج المجتمعيــة دعمــً للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي المناطــق 

التــي نعمــل بهــا. 



معادن | التقرير السنوي | 2019 138

منصورة-مسرة

ــل  ــل التموي ــدة لني ــدوى المع ــة الج ــام 2018 دراس ــت ع اكتمل
لمشــروع ذهــب المنصورة-مســرة. وبعــد عمليــة تفصيليــة 
الهندســة  أعمــال  لعقــد  التعاقديــة  العطــاءات  لطــرح 
عــام  المشــروع  اإلدارة  مجلــس  أقــر  والبنــاء،  والمشــتريات 
2018، ممــا أدى إلــى تعييــن استشــاري إدارة المشــروع فــي 

ــة 250  ــاج قراب ــدل اإلنت ــرب مع ــام. ويق ــن الع ــث م ــع الثال الرب
ألــف أوقيــة ســنويً، مــع عمــر ابتدائــي للمنجــم قــدره 12 عامــً. 
وُيتوقــع إنتــاج أول دفعــة مــن الذهــب عــام 2022. ومــن خــال 
جهــود الحفــر اإلضافــي، صــادف االستكشــاف فــرص تعديــن 
ــق  ــي المناط ــة ف ــر الاحق ــات الحف ــي حم ــب ف ــدة للذه جي

المجــاورة.

رئيســيين  منجميــن  مــن  منصورة-مســرة  مشــروع  يتألــف 
ســتجري عمليــات التعديــن منهمــا كمنجميــن مفتوحيــن. 
المعالجــة  وحــدة  إلــى  منهمــا  الناتــج  الخــام  وســُينقل 
المركزيــة التــي تتألــف مــن مصنــع للترشــيح بالكربون ومنشــأة 
أول منشــأتين مــن نوعهمــا فــي  ضغــط األكســدة، وهمــا 
صناعــة الذهــب فــي المملكــة. وســيوفر هــذا المشــروع أكثــر 
ــة  ــة المحلي ــادرات التنمي ــم مب ــدة، ويدع ــة جدي ــن 1000 وظيف م

المجتمــع.  وتطويــر  االجتماعيــة 

 ،2019 عــام  مــن  األخيــر  الجــزء  خــال  المنجــم  بنــاء  بــدأ 
وجــدران  للموقــع،  المؤقــت  الوصــول  طــرق  واســُتكملت 
ويمضــي  التكســير،  ومنشــأة  المنتجــة  للخامــات  األســاس 
ــة  ــات مطحن ــم، وأساس ــاالت الدائ ــرج االتص ــاء ب ــي بن ــل ف العم

البنــاء.  أعمــال  زمخيــم  المــواد،  وخاطــة 

الرجوم

2018 دراســة مــا قبــل  عــام  الرابــع مــن  الربــع  بــدأت فــي 
الجــدوى االقتصاديــة لمشــروع الذهــب فــي منجــم الرجــوم 
وانتهــت فــي فــي نهايــة 2019. وإذا مــا تبيــن أن هــذه الدراســة 
كانــت إيجابيــة فســيتبعها دراســة جــدوى اقتصاديــة  معــدة 
ســيتراوح  ســابقة،  تقييمــات  إلــى  واســتنادًا  التمويــل.  لنيــل 
حجــم اإلنتــاج الســنوي بيــن 160 إلــى 200 ألــف أوقيــة ســنويً، 
مــع احتمــال عمــر قــدره 11 عامــً للمنجــم. وسُيســتخرج الذهــب 
منشــآت  بنــاء  مــع  المفتــوح  المنجــم  أســاليب  باســتخدام 

ــع. ــي الموق ــة ف ــة تقليدي معالج

ــرة  ــروعي المنصورة-مس ــن مش ــى كل م ــول إل ــن الوص ويمك
والرجــوم عبــر طــرق قصيــرة نســبيً تتفــرع عــن خــط الطائــف 

الســريع، الــذي يربــط محافظــة الطائــف مــع جــدة.

ــي  ــي ف ــاز رئيس ــاه: إنج ــل المي ــف لنق ــب الطائ ــط أنابي خ
مجــال االســتدامة

لقــد كان لرؤيــة معــادن بعيــدة المــدى فــي مجــال االســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة واالســتدامة تأثيرهــا اإليجابــي البالــغ علــى 
اســتراتيجية النمــو التــي تتبعهــا الشــركة.  ويمثــل خــط أنابيــب 
الطائــف لنقــل الميــاه، الــذي يــزود المناجــم بميــاه الصــرف 
ــي  ــركة ف ــا الش ــي تتبعه ــة الت ــى الطريق ــااًل عل ــة، مث المعالج
إدخــال االســتدامة فــي صلــب عملياتهــا فــي تعديــن الذهــب 

ومعــادن األســاس.

لتزويــد  التحتيــة  البنيــة  معــادن  دشــنت   ،2016 عــام  فــي 
ــات  ــة بكمي ــط المملك ــب وس ــاج الذه ــية إلنت ــة الرئيس المنطق
الصناعيــة.  لاســتخدامات  الجــودة  ذات  الميــاه  مــن  كبيــرة 
مشــروع  تزويــد  المذكــور  الميــاه  أنابيــب  خــط  وســيتولى 
منصورة-مســرة باحتياجاتــه مــن الميــاه كمــا ســبق لــه توفيــر 

الميــاه لمنجــم الدويحــي منــذ عــام 2016.

لمشــروع  الميــاه  لتوفيــر  األنابيــب  خــط  تحديــث  وســيتم 
ــط  ــى أن خ ــرات إل ــير التقدي ــغيله. وتش ــدء تش ــد ب ــوم عن الرج
ــغيله  ــي ذروة تش ــيوفر ف ــم س ــه 475 ك ــغ طول ــب البال األنابي
نحــو 22 ألــف متــر مكعــب مــن الميــاه الُمعاَلجــة يوميــً مــن 

بلديــة الطائــف.

إن اســتخدام ميــاه الصــرف الُمعالجــة لعمليــات التعديــن مــن 
شــأنه تأميــن مصــدر متجــدد للميــاه لصناعــة تعديــن الذهــب، 
ــة  ــاه الجوفي ــوارد المي ــى م ــن عل ــر التعدي ــن تأثي ــل م ــا يقل مم

المحليــة، مــع تبنــي أفضــل الممارســات لحمايــة البيئــة.
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إن شــركة معــادن باريــك للنحــاس هــي المالكــة لمشــروع 
جبــل صايــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية. والشــركة 
عبــارة عــن مشــروع مشــترك مناصفــة بيــن معــادن وشــركة 
ــركة  ــت الش ــد حصل ــدودة. وق ــب المح ــة للذه ــك العالمي باري

ــام 2014. ــمبر ع ــهر ديس ــي ش ــن ف ــص التعدي ــى ترخي عل

جبــل صايــد هــو منجــم تحــت األرض ينتــج خامــات تحتــوي 
هــذه  وُتعالــج  والفضــة.  للذهــب  آثــار  مــع  النحــاس،  علــى 
الخامــات فــي الموقــع نفســه حيــث ُتنتــج ُمركــزات النحــاس. 
ــأة  ــى منش ــاحنات إل ــاس بالش ــزات النح ــل مرك ــك ُتنق ــد ذل بع

ــع. ــاء ينب ــي مين ــفن ف ــل س تحمي

ويقــع جبــل صايــد غربــيَّ المملكــة العربيــة الســعودية، علــى 
المدينــة  مــن  الشــرقي  الجنــوب  إلــى  كيلومتــرًا   150 بعــد 
المنــورة، ومــا يقــرب مــن 310 كيلومتــرًا إلــى الشــمال الشــرقي 
مــن جــدة، ومــا يقــرب مــن 350 كيلومتــرًا مــن مرفــأ ومدينــة 
ــورة.  ــة المن ــة المدين ــن بلدي ــم ضم ــع المنج ــر.  ويق ــع البح ينب
وأقــرب بلــدة رئيســية إليــه هــي بلــدة المهــد، التــي تقــع علــى 

ــد. ــل صاي ــع جب ــن موق ــً م ــرًا تقريب ــد 35 كيلومت بع

وقــد كان تعزيــز عمليــات اإلنتــاج والوصــول بمصنــع المعجــون 
إلــى كامــل إنتاجيتــه هــو مجــال التركيــز فــي عمليــات التعدين 
فــي عامــي 2018 و2019. وقــد ارتفــع إنتــاج المنجــم إلــى 
1.88 مليــون طــن مــن الخــام الجاهــز للمعالجــة. وقــد اكتمــل 

قــدره  تخفيــض  مســتوى  إلــى  الرئيســي  المنحــدر  تطويــر 
ــر 2018. وهــذا هــو القعــر الحــال  1105 متــر فــي شــهر نوفمب

ــت  ــه إاّل إذا أثبت ــري زيادت ــن تج ــة، ول ــام المعروف ــن الخ لمكام
المزيــد مــن عمليــات الحفــر بحفــارات األلمــاس وجــود مكامــن 
خــام أعمــق. وقــد تــم اإلعــان عــن بــدء اإلنتــاج التجــاري لمصنع 
المعالجــة فــي 1 يوليــو 2016، عندمــا قــررت اإلدارة أن المصنــع 
يعمــل بطاقتــه التصميميــة. وخــال عــام 2018، جــرى تحميــل 
20 شــحنة مــن مركــزات النحــاس غــادرت مينــاء ينبــع إمــا 

ــان، أو الهنــد.  باتجــاه الصيــن، أو الياب

وقــد اســتمرت الشــركة فــي تزويــد رئاســة الهيئــة العامــة 
بالرصــد  الخاصــة  البيانــات  البيئــة بجميــع  لألرصــاد وحمايــة 
ــر مدعومــة اآلن بقاعــدة  البيئــي. وقــد أصبحــت جميــع التقاري
بيانــات رئيســية مــن القــراءات البيئيــة، بمــا فــي ذلــك القــراءات 
الخاصــة بمراقبــة مســتويات الغبــار، والضوضــاء، والميــاه. وقــد 
كانــت التراخيــص والشــهادات التــي ُجــددت عــام 2018 هــي 

ــة:   التالي

صــدرت رخصــة التشــغيل للشــركة فــي شــهر مــارس 	 
عــام 2016، وهــي صالحــة لمــدة ســنتين. وقــد بــدأت 
 .2018 الشــركة بعمليــة التجديــد فــي شــهر نوفمبــر 

برقــم 	  بيئيــة  تشــغيل  رخصــة  للشــركة  صــدرت 
ينبــع.  فــي   6 رقــم  للســقيفة   )329U/37/15967(
وقــد انتهــت صاحيــة هــذه الرخصــة فــي شــهر ســبتمبر 
2017 وقدمــت الشــركة جميــع الوثائــق المطلوبــة وهــي 

تنتظــر الموافقــة النهائيــة مــن رئاســة الهيئــة العامــة 
البيئــة. لألرصــاد وحمايــة 

باإلضافــة إلــى هــذه الموافقــات، يســتمر تطبيــق خطــط 	 
ــة.  اإلدارة البيئي

الذيــن 	  العمــال  بلــغ عــدد   ،2019 فــي شــهر ديســمبر 
عامــًا،   236 مباشــر  بشــكل  الشــركة  توظفهــم 
منهــم 43 مــن الوافديــن، و193 أو %81 مــن إجمالــي 
ــبة  ــغ نس ــعوديين. وتبل ــن الس ــن المواطني ــن، م الموظفي
المواطنيــن الســعوديين العامليــن فــي الشــركة مــن 
أهــل المناطــق المحليــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة نحــو 

الســعوديين. الموظفيــن  مــن   42%

المســتخرجة 	  الخامــات  حجــم  بلــغ   ،2019 عــام  فــي 
قــدم   2.86% بمعــدل  طــن   2,386,353 والمعلنــة 
تــم  مكعــب  رطــل   150,723,677 مقابــل  مكعــب 
التطويــر  اســُتكمل  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اســتخراجه. 
 .2018 األفقــي لمــا مجموعــه 4,411 متــر مربــع عــام 
ــارة  ــت األرض بالحف ــر تح ــر 8,412 مت ــُتكمل حف ــا اس كم

.2018 عــام  الماســية 

فــي نهايــة عــام 2018، بلــغ إجمالــي احتياطــات الموقــع 27.1 
مليــون طــن بمعــدل %2.38 قــدم مكعــب مقابــل 1,424 
ــة  ــات نهاي ــن احتياطي ــر ع ــزا التغيي ــب. وُيع ــل مكع ــون رط ملي

2017 إلــى مــا يلــي:

االنتقــال الكبيــر للمصــادر مــن الحالــة االســتداللية إلــى 	 
نتائــج  المحتملــة مــن  المؤكــدة، واالحتياطــات  الحالــة 

الحفــر، وخامــات إضافيــة مــن نجــاح عمليــات الحفــر. 

مليــون 	   1.89( الخزيــن  واســتهاك  التعديــن  عمليــات 
طــن(.

فــي عــام 2019، تمــت معالجــة مــا مجموعــه 2,284 	 
قيراطــً بمعــدل %2.82 قــدم مكعــب، بنســبة اســترداد 
مــن  رطــل  مليــون   132.4 أنتــج  ممــا   ،93.2% قدرهــا 

النحــاس. 

فــي عــام 2019، بلــغ إجمالــي التكاليــف التشــغيلية 137.85 
مليــون دوالر أمريكــي، وكان اإلنفــاق الرأســمالي 30.11 مليــون 
دوالر أمريكــي. وتضمنــت مشــاريع اإلنفــاق الرأســمالي نظــام 
الرعايــة الصحيــة )3.75 مليــون دوالر أمريكــي(،  معلومــات 
ومضخــات احتياطيــة وتركيبهــا )1.36 مليــون دوالر أمريكــي(، 
ومشــاريع  أمريكــي(  دوالر  مليــون   18.01( الفلتــر  وتوســيع 

ــرى. ــة أخ مختلف

تميز الشركة كُمنتٍج 
ٍر للنحاس وُمصدِّ
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إنتاج أعلى
ــث  ــة؛ حي ــد للغاي ــكل جي ــع بش ــم والمصن ــال المنج ــت أعم نم
تجــاوز اإلنتــاج األهــداف المحــددة للســنة؛ إذ بلــغ إنتــاج المنجــم 
1897 كيلــو طــن مــن الخــام متجــاوزًا الهــدف الــذي حددنــاه 

النحــاس  مــن  اإلنتــاج  وصــل  كمــا  طــن،  كيلــو   1800 عنــد 
طــن  كيلــو   1801 مقابــل  طــن  كيلــو   1949 إلــى  المدرفــل 

كهــدف.

 15% نمــوًا نســبته  المنجــم  إنتــاج  2018، ســجل  فــي عــام 
مقارنــًة بعــام 2017، وزاد إنتــاج المصنــع بنســبة %19. لقــد 
إنتــاج  زيــادة  علــى  واإلنتاجيــة  الدرجــة  تحســين  ســاعدنا 
مركــزات النحــاس مــن نحــو 38,587 طــن فــي عــام 2017 إلى 
50,340 طــن، مقابــل قــدرة تصميميــة قدرهــا 45,573 طــن.

مصنع الخام
أكملنــا بنــاء مصنــع الخــام فــي عــام 2017، وهو جزء أساســي 
مــن دورة تعديــن النحــاس تحــت األرض، وفــي عــام 2018 بدأنــا 
تشــغيله. أمــا مشــروع مســتودع المنجــم الــذي تــم االنتهــاء 
منــه أيضــً فــي عــام 2017، فقــد حصــل علــى موافقــة مــن 
ــام  ــاد نظ ــا اعتم ــد أكملن ــي، وق ــن الصناع ــا لألم ــة العلي الهيئ
العليــا لألمــن  بالهيئــة  الســام واألمــن المتكامــل الخــاص 

ــع األول مــن عــام 2019.  الصناعــي فــي الرب

مــع عــدم وجــود أي إصابــات عمــل أو حــوادث بيئيــة؛ ظــل أداء 
البيئــة والصحــة والســام لدينــا قويــً.

الهدف
جــاٍر تنفيــذ الكثيــر مــن المبــادرات ودراســات مشــاريع 
المصنــع  فــي  اإلنتاجيــة  زيــادة  لمواصلــة  المــال  رأس 

.2020 مليــون طــن بحلــول عــام   2.6 لتحقيــق 

ــك و10  ــزات الزن ــن مرك ــن م ــف ط ــادن 18 أل ــت مع ــا أنتج كم
مــن  ثانويــة  كمنتجــات  النحــاس  مركــزات  مــن  طــن  آالف 
مناجــم الذهــب. وقــد تــم شــحن مركــزات الزنــك إلــى أوروبــا، 

ومركــزات النحــاس إلــى أمريــكا الجنوبيــة.

معــادن  إنتــاج  زيــادة  إمكانيــة  دراســة  معــادن  وســتواصل 
األســاس فــي مناجمهــا المملوكــة لهــا بالكامــل، وبالتعــاون 

ــاس. ــك للنح ــادن وباري ــركة مع ــع ش م

2018
تحقيــق 2 مليــون ســاعة بــدون إصابــات العمــل وتجــاوز تطويــر 
إلــى وضــع  أدى  الخطــة، ممــا  األرض  تحــت  التحتيــة  البنيــة 
المنجــم بشــكل جيــد مــن أجــل تصاعــد اإلنتــاج للحــد الكامــل.

أول معجون حشو يتم وضعه في حفر التعدي

2014
المحــدودة  للذهــب  العالميــة  باريــك  شــركة  مــع  االتفــاق 

للنحــاس. وباريــك  معــادن  شــركة  لتأســيس 

2015
تشغيل منجم جبل صايد 

أول شحنة ما قبل اإلنتاج التجاري من مركزات النحاس.

2016
ــر المناجــم إلعــادة تنميــة المنجــم  تــم تســريع عمليــة تطوي

بهــدف البــدء بالتوقــف فــي وقــت مبكــر

2017
االنتهــاء مــن بنــاء مصنــع معجــون الحشــو الضــروري ألقصــى 

اســتخراج آمــن للمــوارد.

2019
اإلنتــاج اآلمــن لمــا مجموعــه 132.4 مليــون رطــل مــن النحــاس 
خــال عــام 2019، مــا يمثــل زيــادة قدرهــا 14.5 مليــون رطــل أو 
 117.8 والبالــغ   ،2019 لعــام  الموضــوع  الهــدف  فــوق   14%

مليــون رطــل.

معــادن  رســخت  الماضيــة،  الثــاث  الســنوات  مــدى  علــى 
ســمعة قويــة باعتبارهــا مــورِّدًا محليــً، وإقليميــً، وعالميــً 
ــً  ــا 217,334 طن ــام 2019، صّدرن ــي ع ــاس. وف ــزات النح لُمرّك

مــن هــذا المنتــج إلــى الهنــد، والصيــن، واليابــا
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طــوال العقــد المنصــرم، تبنــى مجلــس إدارة معــادن إجــراءات 
ــك  ــى ذل ــال عل ــر مث ــل خي ــية. ولع ــة المؤسس ــز الحوكم لتعزي
ــة  ــب سياس ــي صل ــامة ف ــألة الس ــج مس ــس بدم ــام المجل قي

معــادن. 

الملكية والهيكل
الســعودية  للحكومــة  مملوكــة  معــادن  شــركة  كانــت 
2008 ، عندمــا ُطرحــت نصــف  بشــكل كامــل حتــى عــام 
)تــداول(. وفــي  الســعودية  الماليــة  الســوق  أســهمها فــي 
العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  عــزز   ،  2018 يونيــو  شــهر 
الســعودية – الــذي ُيعــد أكبــر مســاهم فــي معــادن – حصــة 
الحكومــة فــي معــادن عــن طريــق االســتحواذ علــى األســهم 
المملوكــة لمؤسســتين حكوميتيــن أخرييــن همــا المؤسســة 
ــد.  ــة للتقاع ــة العام ــة والمؤسس ــات االجتماعي ــة للتأمين العام
يملــك  العامــة  االســتثمارات  لذلــك أصبــح صنــدوق  ونتيجــة 
يمتلــك  بينمــا  معــادن،  أســهم  مــن  بالمئــة   67.18 نســبة 
مســتثمرون مــن القطــاع الخــاص األســهم الباقيــة التــي تبلــغ 

بالمئــة.  32.82 نســبتها 

تضم معادن ست شركات 
مملوكة لها بالكامل، وخمسة 

شركات مشتركة وكيانين 
خاضعين لسيطرة مشتركة.

تنظيــم  كيفيــة  لمعــادن  التنظيمــي  الهيــكل  يوضــح 
قطاعــات األعمــال والمهــام فــي الشــركة.  وشــركة معــادن 

للمجموعــة.  الفعالــة   واإلدارة  الحوكمــة  عــن  مســؤولة 

ــت  ــركات تح ــة والش ــركات التابع ــل الش ــك تموي ــن ذل ويتضم
المتنوعــة  المشــاريع  تنفــذ  والتــي  المشــتركة،  الســيطرة 

التعديــن.  قطــاع  مراحــل  بجميــع  المرتبطــة 
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دور مجلس اإلدارة
وإدارة  المؤسســية  الحوكمــة  علــى  اإلدارة  مجلــس  ُيشــرف 
المخاطــر وااللتــزام كمــا تنــص عليــه الئحــة حوكمــة الشــركات 
والنظــام  الســعودية  الماليــة  الســوق  هيئــة  عــن  الصــادرة 
ــا  ــس اإلدارة م ــؤوليات مجل ــن مس ــركة. وتتضم ــي للش األساس

ــي: يل

االســتراتيجية 	  والخطــط  األهــداف  علــى  الموافقــة 
تنفيذهــا. علــى  واإلشــراف 

التدابيــر 	  تنفيــذ  علــى  واإلشــراف  لــألداء  أهــداف  وضــع 
األهــداف.  تلــك  لتحقيــق  الازمــة 

اعتماد البيانات المالية السنوية وربع السنوية.	 

القــرارات الخاصــة بالسياســات واإلجــراءات لضمــان االلتزام 	 
ــات  ــن المعلوم ــاح ع ــزام باإلفص ــح، وااللت ــن واللوائ بالقواني
ــة  ــاب المصلح ــن وأصح ــاهمين والدائني ــة للمس الجوهري
اآلخريــن علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي قواعــد اإلدراج 

الصــادرة عــن أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة.

الوثيــق  بالتنســيق  وااللتــزام  الحوكمــة  وظيفتــا  تعمــل 
مــع بقيــة أقســام الشــركة لضمــان المراجعــة المنتظمــة 
والتحديــث المســتمر للسياســات والممارســات، وذلــك بغيــة 
نشــر أحــدث التغييــرات التنظيميــة والتشــريعية وتعزيــز النزاهــة 

والشــفافية.

الجمعية العامة
يمــارس  الــذي  المنبــر  هــي  للمســاهمين  العامــة  الجمعيــة 
المســاهمون مــن خالــه حقوقهــم فــي التصويــت. ويمنحون 
موافقتهــم علــى أغلــب األمــور الجوهريــة للشــركة مــن خــال 
التصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة. وُيجــرى تصويــت 

المســاهمين عــادًة ألجــل الموافقــة علــى:

البيانات المالية السنوية الموحدة.	 

تقرير مجلس اإلدارة.	 

التوصية بتوزيع أو عدم توزيع أرباح.	 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.	 

تعديات النظام األساسي للشركة.	 

تعيين مراجعين خارجيين.	 

القرارات المرتبطة بزيادة رأس المال.	 

مجلس اإلدارة
يتألــف مجلــس إدارة شــركة معــادن مــن أحــد عشــر عضــوًا 

ــنوات.  ــاث س ــدة ث ــة لم ــة العمومي ــم الجمعي ُتعينه

ــدأ  ــد ب ــر 2017. وق ــي 22 أكتوب ــي ف ــس اإلدارة الحال ــن مجل ُعي
دورة عملــه فــي 25 أكتوبــر 2017، وتنتهــي الــدورة فــي 24 

أكتوبــر 2020. 

األقــل  علــى  ســنويً  اجتماعــات  خمســة  المجلــس  ويعقــد 
تنفيــذ  فــي  الشــركة  أحرزتــه  الــذي  التقــدم  الســتعراض 
ولتقييــم  واإلنجــازات،  والمبــادرات  االســتراتيجية  القــرارات 

والمســتجدة. الحاليــة  التحديــات 

اللجان المنبثقة عن المجلس
ــاهمون،  ــره المس ــذي أق ــة ال ــة الحوكم ــل الئح ــار عم ــق إط وف
ــى  ــاعده عل ــة تس ــان فرعي ــكيل لج ــس اإلدارة بتش ــول مجل ُيخ

ــاءة.  ــر كف ــكل أكث ــؤولياته بش ــه ومس ــاع بمهام االضط
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وقد شكل المجلس أربع لجان فرعية هي:

لجنة المراجعة	 

لجنة الترشيحات والمكافآت	 

اللجنة التنفيذية	 

لجنة السامة واالستدامة	 

عملهــا  ونطــاق  اختصاصاتهــا  تحــدد  الئحــة  لجنــة  ولــكل 
ــن  ــرًا ع ــدم تقري ــة أن تق ــى كل لجن ــا. وعل ــا وصاحياته ومدته
أعمالهــا للمجلــس فــي الوقــت المناســب وبــكل شــفافية.

لجنة المراجعة
وفــق إطــار الئحــة لجنــة المراجعــة الداخليــة و الئحــة حوكمــة 
ــة،  ــوق المالي ــة الس ــس إدارة هيئ ــن مجل ــادرة ع ــركات الص الش
ُتعيــن الجمعيــة العامــة لجنــة مراجعــة وتحــدد مســؤولياتها 
ومهامهــا ومكافآتهــا، لتســاعد المجلــس علــى االضطــاع 

ــاءة. ــر كف ــكل أكث بمهامــه ومســؤولياته بش

ــركة 	  ــة بش ــة الخاص ــات المالي ــراءات والسياس ــع اإلج تراج
ــادن. مع

للشــركة 	  الداخليــة  المراجعــة  وظيفــة  علــى  تشــرف 
لضمــان قدرتهــا علــى إنجــاز جميــع المهــام الموكلــة لهــا 

مــن مجلــس اإلدارة.
الداخليــة 	  المراجعــة  وخطــة  وإجــراءات  تقاريــر  تراجــع 

تعييــن  بشــأن  اإلدارة  مجلــس  إلــى  التوصيــات  وتقــدم 
القانونييــن  والمحاســبين  المراجعيــن  خدمــة  وإنهــاء 

أتعابهــم وتحديــد 
علــى 	  وتوافــق  الخارجييــن  المراجعيــن  عمــل  تتابــع 

األنشــطة الخارجــة عــن نطــاق مهمــة التدقيــق الموكلــة 
لهــم وفحــص تقاريــر المراجعــة والتدقيــق التــي قدموها 

بخصــوص البيانــات الماليــة.

اللجنــة  مســؤوليات  تحــدد  التــي  المراجعــة،  لجنــة  الئحــة 
لمعــادن. اإللكترونــي  الموقــع  علــى  متاحــة  وصاحياتهــا، 

لجنة الترشيحات والمكافآت
ــآت  ــيحات والمكاف ــة الترش ــؤوليات لجن ــام ومس ــن مه تتضم

مــا يلــي:

المتعلقــة 	  التوصيــات  وتقديــم  الســنوية  المراجعــة 
ــز  ــة لتعزي ــل المطلوب ــرة العم ــاءات وخب ــارات والكف بالمه

اإلدارة مجلــس  كفــاءة 
المرشــحين لعضويــة 	  اختيــار وتأهيــل  المســاعدة فــي 

اإلدارة. مجلــس 
ــاء 	  ــتقالية األعض ــة واس ــن أهلي ــنوي م ــكل س ــد بش التأك

المســتقلين.

مراجعــة واعتمــاد كامــل التعويضــات )الرواتــب  البــدالت ( 	 
لشــركة معــادن بشــكل ســنوي.

مراجعــة واعتمــاد إجــراءات وسياســات المــوارد البشــرية، 	 
الوظيفــي  التعاقــب  وخطــط  اإلداري،  التطويــر  وبرامــج 

للمــدراء التنفيذييــن.
تقييــم األهــداف )بمــا في ذلــك مؤشــرات األداء الرئيســية( 	 

المطلــوب تحقيقهــا ضمــن برامــج المكافــآت والحوافز.
تحــدد 	  التــي  والمكافــآت،  الترشــيحات  لجنــة  الئحــة 

ــع  ــى الموق ــة عل ــا، متاح ــة وصاحياته ــؤوليات اللجن مس
اإللكترونــي:

www.maaden. com.sa/en/investor/committees

اللجنة التنفيذية 
تشمل واجبات ومسؤوليات اللجنة التنفيذية ما يلي:

أعمالهــا، 	  وخطــط  معــادن  اســتراتيجيات  مراجعــة 
اإلدارة.  مجلــس  إلــى  التوصيــات  وتقديــم 

مراجعــة ميزانيــة القــوة العاملــة وميزانيتــي النفقــات 	 
والرأســمالية.  التشــغيلية 

والخطــط 	  المقترحــة  والعمليــات  األعمــال  مراجعــات 
الشــأن.  بهــذا  للمجلــس  توصياتهــا  وتقديــم  الماليــة 

بتنفيــذ 	  المتعلقــة  التقاريــر  جميــع  ومراجعــة  تلقــي 
التوســع.  وأعمــال  المشــاريع  وإكمــال 

اإلشــراف والمراقبــة علــى تطبيــق السياســات واإلجــراءات 	 
التشــغيلية باســتثناء تلــك المتعلقــة بشــؤون المحاســبة 

الئحــة اللجنــة التنفيذيــة، التــي تحــدد مســؤوليات اللجنــة 	 
وصاحياتهــا، متاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي:

www.maaden. com.sa/en/investor/committees

لجنة السالمة واالستدامة
ــخ 24  ــس اإلدارة بتاري ــاع مجل ــي اجتم ــة ف ــذه اللجن ــكلت ه ُش
ــمبر  ــخ 29 ديس ــا بتاري ــدت أول اجتماعاته ــبتمبر 2018، وعق س

ــي: ــة ه ــذه اللجن ــام ه ــرز مه 2018. وأب

علــى 	  اإلشــراف  فــي  اإلدارة  مجلــس  مســاعدة 
وأداء  اإلداريــة  والعمليــات  والسياســات  االســتراتيجيات 
الشــركة فــي مجــاالت الصحــة والســامة والبيئــة، وتقليل 
الخســائر الناتجــة عــن اإلصابــات التــي تلحــق بموظفــي 

الشــركة الشــركات التابعــة.
بشــأن 	  التنفيذيــة  لــإلدارة  والمشــورة  النصــح  تقديــم 

وممارســات  وسياســات  لمبــادرات  الازمــة  التحســينات 
الشــركة لضمــان االمتثــال، مــع تعزيــز قيــم الشــركة فــي 
مجــاالت الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة واالســتدامة.  

بالصحــة، 	  المتعلقــة  واللوائــح  السياســات  مراجعــة 
عليهــا.  واإلشــراف  واالســتدامة،  والبيئــة،  والســامة، 

تحــدد 	  التــي  واالســتدامة،  الســامة  لجنــة  الئحــة 
ــع  ــى الموق ــة عل ــا، متاح ــة وصاحياته ــؤوليات اللجن مس

اإللكترونــي:
www.maaden. com.sa/en/investor/committees
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نتبــع فــي “معــادن” اإلرشــادات الخاصــة بالمكافــآت التــي 
ــة  ــوق المالي ــة الس ــح هيئ ــركات ولوائ ــام الش ــا نظ ــص عليه ين
ــركة.  ــس إدارة الش ــاء مجل ــة ألعض ــا المادي ــم المزاي ــي تقدي ف
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  أن  علــى  الائحــة  وتنــص 
وأعضــاء لجانــه الفرعيــة قــد تتكــون مــن راتــب محــدد أو بــدل 
ــج  ــاح أو مزي ــي األرب ــن صاف ــبة م ــا أو نس ــاع أو مزاي ــور اجتم حض

ــا. ــذه المزاي ــن ه ــة م ــن أو ثاث ــن اثني م

قــد يقــوم مجلــس إدارة شــركة معــادن بتعديــل المكافــآت 
ــان  ــرط اإلع ــت بش ــي أي وق ــاء ف ــة لألعض ــدالت المخصص والب

عــن هــذه التغييــرات وفقــً للقوانيــن ذات الصلــة.

لجنة المراجعة
2017، وافقــت الجمعيــة العموميــة علــى  22 أكتوبــر  فــي 
الئحــة لجنــة المراجعــة والمكافــآت المدفوعــة ألعضائهــا.,

ُيدفــع مبلــغ 3,000.00  ريــال ســعودي للعضــو كبــدل 	 
حضــور لاجتمــاع.

لــكل 	  ســعودي  ريــال   100,000.00 ســنوية  مكافــأة 
مــع  االدارة،  مجلــس  أعضــاء  باســتثناء  لجنــة  عضــو 
مــرة  كل  عــن  المبلــغ  مــن  المائــة  فــي   10 اســتقطاع 
يتغيــب فيهــا العضــو عــن حضــور أحــد االجتماعــات خــال 
الســنة الماليــة. وفــي حــال عــدم تمكــن العضــو مــن 
ــن  ــزء م ــتقطاع ج ــم اس ــبب، يت ــد ألي س ــام واح ــام ع إتم
مبلــغ المكافــأة بالتناســب مــع عــدد األيــام خــال العــام 
ــة. ــي لجن ــوًا ف ــخص عض ــذا الش ــه ه ــن في ــم يك ــذي ل ال

تتوافــق مكافــأة  عضــو اللجنــة العامــل كعضــو مجلــس 	 
اإلدارة مــع أحــكام النظــام األساســي للشــركة.
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اللجنة التنفيذية
العموميــة 	  الجمعيــة  وافقــت   ،2010 إبريــل   24 فــي 

علــى الئحــة اللجنــة التنفيذيــة والمكافــآت المدفوعــة 
ألعضائهــا.

بدل سنوي	 

مكافأة سنوية	 

الجتمــاع 	  المقــدم  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  يتضمــن 
بجميــع  شــامًا  بيانــً  العاديــة  العموميــة  الجمعيــة 
اللجنــة ألعضــاء  المدفوعــة  األخــرى  والمبالــغ  المكافــآت 

االعتبــار 	  بنظــر  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تأخــذ 
المكافــآت المســتحقة وفقــً لوظائــف وكفــاءات العضــو 

ومــا ُيقدمــه أو تقدمــه مــن خدمــات,

سياسة مكافآت التنفيذيين
ــإداء معــادن، الــذي  ترتبــط المكافــآت اإلجماليــة للتنفيذييــن ب
يتضمــن خطــة لمكافــآت االداء تتألــف مــن برنامــج حوافــز 
ــع  ــدى م ــة الم ــة طويل ــز مؤجل ــج حواف ــدى وبرنام ــرة الم قصي
ــيحات  ــة الترش ــآت لجن ــذه المكاف ــر  ه ــى. وتق ــٍد أعل ــاة ح مراع

والمكافــآت.

يســتند برنامــج الحوافــز المؤجلــة طويلــة المــدى علــى أقســاط 
ــن  ــار التنفيذيي ــاظ بكب ــنوات لاحتف ــاث س ــدى ث ــى م ــع عل ُتدف

ولكــي ُتمــول علــى أســاس بعيــد المــدى.

معــادن احتســاب الحوافــز  البشــرية فــي  المــوارد  وتتولــى 
لجنــة  إلــى  وتقدمهــا  الشــركة  سياســة  إلــى  اســتنادًا 
الترشــيحات والمكافــآت التــي تقــر الحوافــز حســب الميزانيــة. 
كمــا تدخــل دفعــات الحوافــز تلــك فــي تقريــر مجلــس اإلدارة.

توزيع األرباح
األساســي 	  معــادن  نظــام  عليــة  نــص  مــا  علــى  بنــاًء 

فــي المــادة )44( فــإن سياســة توزيــع أربــاح الشــركة 
كالتالــي:

يجنــب )%10( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي 	 
النظامــي للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة 
االحتياطــي  بلــغ  متــى  التجنيــب  هــذا  وقــف  العاديــة 

المدفــوع.  المــال  رأس  مــن   )30%( المذكــور 

بنــاء علــى اقتــراح مجلــس 	  للجمعيــة العامــة العاديــة 
الســنوية  األربــاح  مــن  مئويــة  نســبة  تجنــب  أن  اإلدارة 
ــراض  ــرض أو أغ ــص لغ ــي يخص ــي اتفاق ــن احتياط لتكوي

العامــة. الجمعيــة  تقررهــا 

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات 	 
ــركة أو  ــة الش ــق مصلح ــذي يحق ــدر ال ــك بالق ــرى، وذل أخ
يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين، 
وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي 
لعاملــي  اجتماعيــة  مؤسســات  إلنشــاء  مبالــغ  األربــاح 
هــذه  مــن  قائمــً  يكــون  مــا  لمعاونــة  أو  الشــركة 

المؤسســات.

ويجــوز أن تخصــص الجمعيــة العموميــة للمســاهمين 	 
كذلــك، بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة، مبالــغ مــن 
ــي  ــة لموظف ــات اجتماعي ــة مؤسس ــاح إلقام ــي األرب صاف

ــل. ــة بالفع ــات القائم ــك المؤسس ــم تل ــركة أو لدع الش

طبــق لألحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــادة )20( مــن 	 
النظــام األساســي للشــركة، والمــادة )76( مــن نظــام 
اإلدارة  إذا كانــت مكافــآت أعضــاء مجلــس  الشــركات، 
نســبة مئويــة مــن أربــاح معــادن، يجــوز أن تقــرر الجمعيــة 
ــع  ــس اإلدارة، توزي ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاًء عل ــة، بن العمومي
المبالــغ المتبقيــة )إن وجــدت( علــى المســاهمين كحصة 

ــاح. إضافيــة مــن األرب

ويجــوز لمعــادن توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها 	 
بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وفقــً للضوابــط 

ــة. ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع الص

قــد أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع لــه بتاريــخ 24 ينايــر 
للســنة  األربــاح  توزيــع  بعــدم  العموميــة  الجمعيــة   2019

تمكيــن  بهــدف   2018 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة 
ــا  ــري تنفيذه ــي يج ــاريع الت ــام المش ــن إتم ــادن م ــركة مع ش

.2025 اســتراتيجية  بموجــب 

جدول أعمال الجمعية العمومية
الجمعيــة  التاليــة   التوصيــات  معــادن  إدارة  قــدم مجلــس 

:2020 مــارس   3 فــي  المنعقــد  العاديــة  العامــة 

المالــي 	  العــام  الماليــة عــن  القوائــم  الموافقــة علــى 
2019م. ديســمبر   31 فــي  المنتهــي 

الموافقــة علــى تقريــر مراجــع حســابات الشــركة عــن 	 
العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019م.

الموافقــة علــى تقريــر مجلــس إدارة الشــركة عــن العــام 	 
المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019م.

الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع أرباح 	 
عــن العــام المالــي المنتهي فــي 31 ديســمبر 2019م.

الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 	 
مــن المســؤولية عــن إدارتهــم للشــركة خــال الســنة 

المنقضيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.

ــس 	  ــاء مجل ــات أعض ــآت وتعويض ــى مكاف ــة عل الموافق
اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م 

وفقــً لمــا ورد فــي تقريــر مجلــس اإلدارة.

للشــركة 	  األساســي  النظــام  مــن   16 المــادة  تعديــل 
لتنــص علــى أن يتألــف مجلــس اإلدارة مــن عشــرة أعضــاء 
ثــاث  لمــدة  العاديــة  العموميــة  الجمعيــة  تعينهــم 

ســنوات بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي للشــركة.
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إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة باآلتي:

أن سجات الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.	 

أســس 	  علــى  ُصمــم  قــد  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  أن 
بفاعليــة ونفــذ  ســليمة 

أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى 	 
نشــاطها. مواصلــة 

إقرارات اإلدارة
صــادرة 	  ديــن  وأدوات  ســندات  أو  أســهم  هنــاك  ليــس 

ــات  عــن الشــركات التابعــة باســتثناء المذكــورة فــي البيان
ــذا  ــي ه ــة ف ــركة معــادن المضمن ــدة لش ــة الموح المالي

التقريــر الســنوي.

التنفيذييــن 	  وكبــار  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  عــدا  فيمــا 
وأقربائهــم، لــم يقــم أي شــخص بإبــاغ الشــركة عــن 
أي فئــة أســهم ذات أحقيــة فــي التصويــت كمــا تشــترط 
المــادة 45 مــن قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

الماليــة الســعودية.

قابلــة 	  ديــن  أدوات  أي  تمنــح  أو  معــادن   ُتصــِدر  لــم 
حــق  مذكــرات  أو  تعاقديــة،  ماليــة  أوراق  أو  للتحويــل، 
الماليــة. الســنة  خــال  مشــابهة  حقــوق  أي  أو  اكتتــاب، 

لــم تصــدر شــركة معــادن أو تمنــح أي حقــوق تحويــل أو 	 
ــل، أو أوراق  ــة للتحوي ــن قابل ــب أي أدوات دي ــاب بموج اكتت
ــوق  ــاب، أو أي حق ــق اكتئ ــرات ح ــة، أو مذك ــة تعاقدي مالي

مشــابهة.

ــترداد أو 	  ــأي اس ــة ب ــركاتها التابع ــركة وش ــم الش ــم تق ل
شــراء أو إلغــاء ألي أدوات ديــن قابلــة لاســترداد.

لــم ُتجــِر معــادن أي صفقــات أو أعمــال جوهريــة مــع 	 
أطــراف ذات صلــة بمــا يخالــف نظامهــا األساســي وقانون 
الشــركات وقانــون الســوق الماليــة واللوائــح ذات الصلــة.

لــم تدخــل معــادن فــي أي أعمــال أو تعاقــدات فيهــا 	 
ــركة معــادن أو  ــس إدارة ش ــاء مجل ــد أعض ــة ألح مصلح
رئيســها التنفيــذي أو مديرهــا المالــي أو أي شــخص ذي 
ــي  ــة ف ــن العضوي ــا ع ــد أفصحن ــم. ولق ــأي منه ــة ب عاق
معــادن لجميــع  إدارات شــركات أخــرى غيــر  مجالــس 
أعضــاء مجلــس إداراتنــا كجــزء مــن ملفاتهــم التعريفيــة 

ــنوي. ــر الس ــذا التقري ــن ه ــادة” م ــل “القي ــي فص ف

كبــار 	  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  أي  يتنــازل  لــم 
مكافــأة أو  راتــب  أي   عــن  الشــركة  فــي  التنفيذييــن 

ــوق 	  ــن أي حق ــركة ع ــاهمي الش ــن مس ــازل أي م ــم يتن ل
ــاح. ــة األرب ــي حص ف
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تحفظــات 	  أي  الخارجــي  المدقــق  تقريــر  يتضمــن  لــم 
علــى البيانــات الماليــة الســنوية الموحــدة، ولــم ينفــذ 
المدققــون الخارجيــون أي خدمــات مهنيــة أخــرى خارجــة 
عــن نشــاط المراجعــة العاديــة إال للــزكاة وضريبــة الدخــل، 
األمــر الــذي ال يؤثــر علــى مبــدأ االســتقالية والموضوعيــة 

ــدة. ــعودية المعتم ــر الس ــب المعايي بحس

ــي 	  ــع الخارج ــتبدال المراج ــس اإلدارة باس ــوِص مجل ــم ي ل
ــددة. ــرة المح ــل الفت قب

معــادن أي عقوبــات جوهريــة مــن 	  لــم ُتفــرض علــى 
قضائيــة  أو  إشــرافية  أو  تنظيميــة  أو  رقابيــة  جهــة  أي 
فــي عــام 2017. ومــع ذلــك، ففــي 18 ديســمبر 2017، 
توصلــت شــركة معــادن لتســوية مــع الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل لدفــع مبلــغ 11,681,400 ريــال ســعودي 
ــام  ــن ع ــرة م ــة للفت ــة متراكم ــب إضافي ــات ضرائ كدفع
2004 وحتــى عــام 2013. وهــذا القــرار منظــور أمــام 

االســتئناف. محكمــة 

سياسة المحاسبة
للســنة  للمجموعــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  إعــداد  تــم 
الماليــة  والبيانــات  31 ديســمبر2017  المنتهيــة فــي  الماليــة 
فــي  القانونيــة  الكيانــات  مــن  كيــان  لــكل  المســتقلة 
لإلفصــاح  الدوليــة  للمعاييــر  الكامــل  باإللتــزام  المجموعــة 
المالــي )IFRS(، ولإلرشــادات الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية 

القانونييــن. للمحاســبين 

وقــد ُدققــت جميــع هــذه البيانــات الماليــة وفقــً لمعاييــر 
ــق  ــون رأي تدقي ــون الخارجي ــدر المدقق ــة وأص ــق الدولي التدقي
التــام  االلتــزام  إلــى  يشــير  ممــا  منهــا،  كل  بشــأن  واضحــً 

.)IFRS( المالــي  لإلفصــاح  الدوليــة  بالمعاييــر  

لإلفصــاح  الدوليــة  “المعاييــر  مــن  جديــدة  معاييــر  ُطبقــت 
ــر 2018.  ــن 1 يناي ــدءًا م ــم 9 و 15 ب ــن رق ــل المعياري ــي” مث المال
وال  يوجــد أي تناقضــات جوهريــة نتيجــة لتطبيــق “المعاييــر 

الدوليــة لإلفصــاح المالــي” كمــا أقرتهــا المملكــة.

التدقيق الداخلي
وموضوعيتــه  اســتقاليته  علــى  الداخلــي  التدقيــق  حافــظ 
واالستشــارية  التأكيديــة  أنشــطته  لتنفيــذ  الضرورييــن 
الرئيســية  العمليــات  مــن  واســعة  مجموعــة  تغطــي  التــي 
التحســين  إلــى  الداخلــي  التدقيــق  ويهــدف  للمجموعــة. 
الدائــم ألنظمــة الضوابــط الرقابيــة الداخليــة، وإدارة المخاطــر، 
تدقيــق  أســلوب  تطبيــق  خــال  مــن  الحوكمــة  وعمليــات 
منهجــي ومنضبــط وقائــم علــى  المخاطــر، بمــا يتوافــق مــع 
الداخلــي التدقيــق  ومعاييــر  الدوليــة  المهنيــة  الممارســات 

بتقييــم  دوري  بشــكل  للتدقيــق  التنفيــذي  المديــر  ويقــوم 
المــدى الــذي تــؤدي فيــه الصاحيــات المحــددة فــي الئحــة 
ــة  ــركة المتعلق ــداف الش ــق أه ــى تحقي ــة إل ــق الداخلي التدقي
إلــى فاعليــة التدقيــق. وإن مــا يتــواله التدقيــق  باالطمئنــان 
الداخلــي مــن تغطيــة واســعة لعمليــات الشــركة ُيشــكل 
عنصــرًا أساســيً وجوهريــً فــي القيمــة التــي يقدمهــا التدقيــق، 

والتــي تتألــف مــن العناصــر األساســية التاليــة:

دور التدقيق الداخلي
ــط  ــه للضواب ــة بتقييم ــة المراجع ــي لجن ــُق الداخل ــغ التدقي أبل
ــتهدف  ــل المس ــنوي، وأكم ــع س ــكل رب ــة بش ــة الداخلي الرقابي

ــق. ــة التدقي ــن خط م

بنــاًء علــى أدائنــا فــي عــام 2018 وبمــا يتوافــق مــع فهــم 
تؤمــن  معــادن،  فــي  المطبقــة  الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة 
وظيفــة التدقيــق الداخلــي بــأن شــركة معــادن لديهــا أنظمــة 

مراقبــة داخليــة فعالــة.

إن حــاالت التعــرض للمخاطــر ومشــكات الرقابــة الداخليــة 
التــي  ُأبلغــت للجنــة التدقيــق خــال العــام لــم ُتعتبــر مهمــة 
وخطيــرة بمــا يكفــي لتؤثــر بشــكل جوهــري علــى عمليــات 

الشــركة أو قدرتهــا علــى تنفيــذ اســتراتيجية 2025.

االخالق المهنية واالمتثال
تســتمر االخــاق المهنيــة واالمتثــال فــي لعــب دور رئيســي 
المؤسســية.  بالحوكمــة  الخاصــة  ممارســاتنا  نجــاح  فــي 
ونحــن نعمــل باســتمرار علــى تحديــد وتقييــم ومراقبــة ورصــد 
المخاطــر المتعلقــة بعــدم االمتثــال واعتمــاد التدابيــر الرقابيــة 

المناســبة واإلجــراءات التصحيحيــة
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وقــد تغيــرت التوجيهــات والضوابــط المحليــة والعالميــة فــي 
عــام 2018 ممــا اثــر علــى أعمــال معــادن.

االلتــزام  مــن  معــادن  لتمكيــن  آليــات  وضــع  نضمــن  نحــن 
بالتغييــرات. وفــي عــام 2019، ركزنــا علــى نظــام مكافحــة 
التحــرش، وقانــون اإلفــاس، والتعديــات التــي أجريــت علــى 

قانــون الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

الســاخن  الخــط  ومنهــا  الحديثــة،  المبــادرات  دعمــت  لقــد 
العنايــة  تقاريــر  وتعزيــز  المخالفــات،  عــن  لإلبــاغ  المســتقل 
الواجبــة، وصفحــة اإللتــزام علــى الموقــع االلكترونــي لمعــادن، 
الضوابــَط الرقابيــة المتعلقــة باالمتثــال وقللــت حــاالت التعــرض 

للمخاطــر ذات الصلــة.

األخــاق  عــن  الســنوي  اإلفصــاح  “نظــام  أصبــح  أن  وبعــد 
المهنيــة” يتــم تلقائيــً، حققنــا مشــاركة كاملــة بنســبة 100% 
ــن  ــال، لعامي ــذا المج ــي ه ــد ف ــاز رائ ــو إنج ــن، وه ــن الموظفي م

ــي. ــى التوال عل

ــن  ــث يتمك ــً بحي ــم إلكتروني ــاح تت ــة اإلفص ــت عملي ــد أصبح ق
الموظفــون مــن اإلفصــاح  بصــورة منتظمــة عــن التزامهــم 
بالعناصــر الرئيســية فــي قواعــد الســلوك المهنــي، وسياســات 

ــح. ــارض المصال ــاد، وتع ــة الفس مكافح

وقــد ركــزت دورات التدريــب المباشــر والتعليــم االلكترونــي 
ــلوك  ــد الس ــادن وقواع ــركة مع ــم ش ــى ِقَي ــام عل ــال الع خ
جلســة   101 عقدنــا  وقــد  الفســاد.  مكافحــة  وسياســات 
ــذه  ــر ه ــلوك. وحض ــد الس ــادن وقواع ــم مع ــول قي ــة ح توعي

موظفــً.  3,433 الجلســات 

ــادن  ــات مع ــة سياس ــر وصياغ ــة وتطوي ــي مراجع ــتمر  ف ونس
لضمــان معالجتهــا للمخاطــر المتعلقــة باألخاقيــات المهنيــة 

واالمتثــال واللوائــح الحاليــة.



الحوكمة والمخاطر واالمتثال: “تقدير” لموظفينا  |  12

153 معادن | التقرير السنوي | 2019

عالقات المستثمرين اإللتزام لمقتضيات السوق
تقــدم دائــرة عاقــات المســتثمرين فــي معــادن لمجتمــع 
الحالــي  الشــركة  أداء  عــن  دقيقــة  صــورة  المســتثمرين 

المســتقبل. وآفــاق  وخطــط  ومشــاريعها 

ــل  ــاة تواص ــوق قن ــات الس ــادن لمقتضي ــال مع ــكل امتث ويش
فعالــة بيــن مجلــس إدارة معــادن وإدارتهــا التنفيذيــة مــن 
جهــة، وبيــن مجتمــع المســتثمرين ومحللــي األســواق مــن 

ــرى. ــة أخ جه

وقــد ًصممت سياســتنا فــي مجال العاقــات مع المســتثمرين 
بحيــث تضمــن امتثالنــا لجميــع االلتزامــات الخاصــة باإلفصــاح، 
التــي تنــص عليهــا قواعــد وإرشــادات اإلدراج الصــادرة عــن هيئــة 

الســوق الماليــة الســعودية.

ــا  وكشــركة تقــدر حقــوق المســتثمرين ومخاوفهــم، تعهدن
المســاهمين،  مــع  تعاماتنــا  فــي  بالشــفافية  نلتــزم  بــأن 
الخارجيــن  المصلحــة  وأصحــاب  والشــركاء  والموظفيــن، 

معــادن. بــأداء  المهتميــن 

مــع  واالســتباقي  اإليجابــي  التواصــل  سياســتنا  وتقتضــي 
الســوق وإعــام أصحــاب المصالــح بالتطــورات األساســية التــي 

ــال. ــى األعم ــر عل ــأنها أن تؤث ــن ش م

ــة  ــي ومنص ــا االلكترون ــى موقعن ــاد عل ــى االعتم ــة إل وباإلضاف
عقــد  علــى  نحــرص  فإننــا  المعلومــات،  لمشــاركة  “تــداول” 
ــة  ــر فعالي ــي األكث ــل الثنائ ــماح بالتواص ــة للس ــات دوري مناقش
ــغ اإلدارة العليــا للشــركة  بيــن الشــركة والمجتمــع المالــي، وُنبلِّ

ــوق. ــورات الس ــرؤى وتص ب

وبالتالــي، فــإن أنشــطتنا تســاعد المســتثمرين فــي تحديــد 
القيمــة العادلــة ألســهمنا  وتحافــظ علــى المصداقيــة طويلــة 

ــا. ــط عمله ــا وخط ــركة وعملياته ــل للش األج
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إدارة المخاطر
الخبرة بالمجهول

عقد من التحسين والتطوير
إن االستعداد للمجهول يشكل جزءًا من خبراتنا ومعارفنا التي نلتزم بها في معادن. 

لقــد شــهدت منهجيــة إدارة المخاطــر المؤسســية فــي معــادن ِنقلــة كبيــرة خــال العقــد الماضــي. وقــد حققنــا تقدمــً هائــًا فــي 
ــى  ــوم عل ــمولية تق ــة ش ــى منهجي ــر، إل ــا للمخاط ــي إدارته ــدة ف ــى ح ــروع عل ــى كل مش ــتند إل ــة تس ــة معزول ــن منهجي ــال م االنتق
تقييــم المخاطــر وفــق إطــار عمــل أكثــر اتســاقً وانســجامً علــى مســتوى المجموعــة كلهــا.  وقــد أدى ذلــك إلــى تطويــر ســجات 
مخاطــر أكثــر تفصيــًا تتبــع منهجيــة مشــتركة تركــز علــى تأثيــر المخاطــر واحتماليــة حدوثهــا وطــرق التعامــل معهــا. كمــا قمنــا 

بوضــع ســبل لتقبــل وتحمــل المخاطــر لشــركات المجموعــة لتمكينهــا مــن اتخــاذ قــرارات أفضــل بشــأن المخاطــر.
وقــد أرســت تلــك الخطــوات األســس لتحســين جــودة إعــداد التقاريــر الخاصــة بالمخاطــر وأتاحــت تقديــرًا أدق للمخاطــر. وبالنظــر إلــى 
المســتقبل، والتكامــل بيــن تقبــل المخاطــر وتحملهــا وتقديرهــا بشــكل أفضــل، فإننــا نصبــح أكثــر قــدرة علــى تبنــي ممارســات تســتند 

علــى المخاطــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرار علــى امتــداد المجموعــة. 
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المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة معادن
تجــري “معــادن” مراجعتهــا وتقييمهــا للمخاطــر بما يتماشــى 

.ISO31000  مــع اطــار عمــل معيــار األيــزو
ــفل  ــن أس ــج “م ــفل” ومنه ــى ألس ــن أعل ــج “م ــتخدم منه ويس
ألعلــى” لتحديــد المخاطــر. ونصــف فــي هــذا القســم المخاطر 
ــة للتخفيــف مــن  ــا المبذول الرئيســية التــي حددناهــا وجهودن
آثــار هــذه المخاطــر. تجــدر اإلشــارة إلــى أن نجــاح إدارة المخاطــر 
غيــر مضمــون فــي تخفيفهــا كليــً أو جزئيــً. كمــا أن المخاطــر 
التــي نوردهــا هنــا هــي المخاطــر الرئيســية حيــث إن هنــاك 

عــددًا آخــر مــن المخاطــر يمكــن أن يؤثــر ســلبً وجوهريــً علــى 
وضــع الشــركة المالــي ونتائــج التشــغيل.

تقلبات أسعار السلع الرئيسية
ال تســتطيع معــادن الســيطرة علــى تأثيــر أســعار الســوق علــى 
ــية  ــلع االساس ــعار الس ــي أس ــرة ف ــات الكبي ــا، والتقلب منتجاته
ــون  ــن أن يك ــرادات. ويمك ــى اإلي ــر عل ــكل مباش ــر بش ــي تؤث الت
األساســية  الســلع  ارتفــاع  أوقــات  فــي  إيجابيــً  التأثيــر  هــذا 
التأثيــر  إلــى  يــؤدي  أســعارها، ممــا  انخفــاض  وســلبيً خــال 

بشــكل كبيــر علــى الربحيــة والتدفقــات النقديــة.

ولكنهــا  الســوق،  أســعار  تأثيــر  عمومــً  معــادن  تقّيــد  وال 
تســعى لتخفيــف هــذه المخاطــر باالســتفادة مــن قدرتهــا 
هــذا  ويــؤدي  التكلفــة.  منخفضــة  منتجــات  تحقيــق  فــي 
ــركات  ــوق بالش ــعار الس ــاض أس ــرض وانخف ــي الع ــض ف الفائ
التــي تعتمــد علــى هامــش التكلفــة العاليــة إلــى تنحيتهــا مــن 
الســوق, فيمــا تحافــظ الشــركات ذات التكلفــة المنخفضــة 
ــش  ــع هام ــا م ــل إنتاجه ــوق إذ تواص ــي الس ــا ف ــى مكانته عل

نقــدي إيجابــي.

أمن المعلومات
ــأنها  ــتمرة ش ــة مس ــات إلكتروني ــادن لهجم ــرض مع ــد تتع ق
شــأن الشــركات األخــرى فــي أي مــكان فــي العالــم.  وقــد 
تهــدد هــذه الهجمــات ســامة الملكيــة الفكريــة وتؤثــر علــى 
المعلومــات الحساســة وتوقــف عملياتنــا. كما يمكــن أن تؤدي 
ــمعة  ــويه الس ــة وتش ــرار مادي ــاق أض ــى إلح ــات إل ــذه الهجم ه
والســعي إلــى الحصــول علــى فديــة، وعــدد مــن اآلثــار الســلبية 

ــج العمليــات. األخــرى علــى وضــع الشــركة المالــي ونتائ

ــتمرار.  ــور باس ــي تتط ــر الت ــاالت المخاط ــن مج ــال م ــذا المج وه
ولــدى معــادن برامــج حمايــة وجــدران ناريــة وبرامــج دفــاع 
إلــى  أيضــً  معــادن  وتلجــأ  أنظمتهــا.  فــي  مدمجــة  أخــرى 
ــاعدة  ــات للمس ــن معلوم ــركات أم ــن ش ــراء م ــتعانة بخب االس
تجــري  كمــا  المعلومــات،  تكنولوجيــا  وتأميــن  حمايــة  فــي 
معــادن مراجعــة مســتمرة للتهديــدات األمنيــة بحثــً عــن 

فــرص لتعزيــز أمــن المعلومــات.

المشاريع
يعتبــر تحديــد المشــاريع الجديــدة وتطويرهــا وتنفيذهــا فــي 
الموعــد المحــدد ووفــق الميزانيــة والمواصفــات مجــااًل آخــر 
محفوفــً بالمخاطــر. إذ يمكــن للتطويــر والتنفيــذ غيــر الفعــال 
المصاريــف  بميزانيــات  الضــرر  يلحــق  أن  الرئيســية  للمشــاريع 
الرأســمالية وبالجــدول الزمنــي للمشــروع. ويؤثــر بالتالــي ســلبً 
علــى ربحيــة الشــركة، وآفــاق نموهــا، وســمعتها، وســامة 

ــام. ــي الع ــا المال وضعه
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يتعلــق  فيمــا  واالســتثمار  التطويــر  قــرارات  اتخــاذ  ويتــم 
مراحــل  “بوابــة  إجــراءات  باســتخدام  الجديــدة  بالمشــاريع 
تتضمــن  الجديــدة  المشــاريع  أن  مــن  للتأكــد  المشــاريع” 
المتوقعــة  والعوائــد  والمخاطــر  التكاليــف  عــن  الكشــف 
الشــركات  تلجــأ  المشــاريع،  تنفيــذ  وخــال  االســتثمار.  علــى 
إلــى اســتخدام مــدراء المشــاريع والشــركات المختصــة إلدارة 
الميزانيــة  وفــق  اكتمالــه  لضمــان  المشــروع  فــي  التقــدم 

المحدديــن.   الزمنــي  والســقف 

الشــهرية  اإلنجــاز  مراحــل  تقاريــر  تقديــم  ذلــك  ويتضمــن 
التقــدم المحــرز  لــإلدارة لرصــد  الرأســمالي  وتقاريــر اإلنفــاق 

التصحيحيــة. اإلجــراءات  واقتــراح  العقبــات  وتحديــد 

خدمات السكك الحديدية
الشــركة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  علــى  معــادن  تعتمــد 
الخــام  المــواد  لنقــل  الحديديــة  للخطــوط  الســعودية 
والمنتجــات الوســيطة بيــن مواقع التشــغيل الرئيســية بكفاءة 
ــى  ــواد إل ــل الم ــن نق ــز ع ــا العج ــن أن يضطرن ــة. ويمك وفعالي
تقليــل العمليــات فــي مرافــق معينــة أو إيقافهــا حتــى يمكــن 
إعــادة تدفــق اإلمــدادات، األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تأثيــر 

ســلبي علــى الربحيــة والتدفقــات النقديــة للشــركة.

وإذا مــا عجــزت الشــركة الســعودية للخطــوط الحديديــة عــن 
إلــى النقــل  معــادن  نقــل الكميــات المطلوبــة فســتضطر 
بالشــاحنات التــي تترتــب عنهــا تكلفــة أعلــى، كمــا قــد ال تكــون 
قــادرة علــى تلبيــة الكميــات المطلوبــة بالكامــل وقــد ال تكــون 

الشــاحنات مناســبة دائمــً لبعــض المــواد.

انقطاع الكهرباء
إن أي انقطــاع رئيســي فــي الكهربــاء فــي مصهــر األلمونيــوم 
نتيجــة تعطــل المعــدات أو مشــاكل متعلقــة بمحطــة توليــد 
الكهربــاء التابعــة لمؤسســة تحليــة الميــاه المالحــة أو الشــركة 
الســعودية للكهربــاء أو أي ســبب آخــر مــن شــأنه أن يؤثــر تأثيــرًا 

ســلبيً بالغــً علــى نتائــج العمليــات واألعمــال.

وللتخفيــف مــن هــذه المخاطــر، تحتفــظ مؤسســة تحليــة 
احتياجــات  مــن  بكثيــر  أكثــر  توليــد  بقــدرة  المالحــة  الميــاه 
إلــى  الوصــول  بصاحيــة  أيضــً  معــادن  وتتمتــع  معــادن. 
الشــبكة الوطنيــة الكهربــاء فــي المملكــة العربية الســعودية، 
التــي يمكــن اســتخدامها في حــاالت انقطــاع التيــار الكهربائي 

ــة.  ــاه المالح ــة المي ــة تحلي ــال مؤسس ــن خ ــوارد م ال

الوقود وأسعاره
العاليــة  التكاليــف  علــى  المفروضــة  القيــود  شــأن  مــن  إن 
ألنــواع الوقــود ومــواد التلقيــم األساســية، بمــا فــي ذلــك الغــاز 
الطبيعــي، والكبريــت، والديــزل، وغيرهــا، أن تؤثــر ســلبً علــى 

عمليــات الشــركة وربحيتهــا والتدفــق النقــدي فيهــا. 

وتعتمــد معــادن علــى شــركة أرامكــو الســعودية لتوريــد 
الغــاز الطبيعــي والكبريــت والديــزل وأنــواع الوقــود األخــرى. 

ــر أن أي  ويتــم توريــد الغــاز الطبيعــي عبــر شــبكة موثوقــة، غي
االنقطــاع فــي شــركة أرامكــو الســعودية ســيؤدي إلــى نقــص 

ــدادات. ــي اإلم ف

إن مــادة الكبريــت متوفــرة بســهولة فــي المملكــة مــن خــال 
ــادن  ــد مع ــم تزوي ــعودية. ويت ــو الس ــق أرامك ــن مراف ــدد م ع
وعــد الشــمال للفوســفات بالكبريــت عبــر شــبكة الســكك 
ــرد مخاطــر خدمــات الســكك الحديديــة أعــاه( .  الحديديــة )ت
وللتخفيــف مــن هــذه المخاطــر. تحافــظ شــركة معــادن وعد 
ــة.  ــات بري ــر ناق ــد عب ــار التوري ــى خي ــفات عل ــمالي للفوس الش
ــع  ــاق م ــى اتف ــزل إل ــت والدي ــاز والكبري ــدات الغ ــع توري وتخض
شــركة أرامكــو الســعودية، إال أن األســعار قــد تتغيــر نتيجــة 

ــة. ــة للطاق ــة الدول ــي سياس ــرات ف ــوق أو تغيي ــات الس تقلب

الصحة والسالمة والبيئة
تنظــر معــادن بجديــة بالغــة إلــى ســامة وأمــن مرافقهــا 
تعنــي  معــادن،  شــركة  ففــي  وعائاتهــم.  وموظفيهــا 
ــمح  ــة تس ــة مثالي ــر بيئ ــان توفي ــة ضم ــامة والبيئ ــة والس الصح
وشــركائنا،  وعائاتهــم،  موظفينــا  جميــع  وراحــة  بازدهــار 
يســعون  وتجعلهــم  ضمنهــا،  نعمــل  التــي  والمجتمعــات 
الصحــة والســامة واألمــن  للتميــز فــي مجــاالت  جاهديــن 
والبيئــة وهــم يقدمــون إســهاماتهم المهمــة فــي ربحيــة 

الشــركة.  

ــكل  ــد تش ــمدة ق ــاج األس ــن وإنت ــم والتعدي ــات المناج إن عملي
خطــرًا علــى الصحــة والســامة والبيئــة، قــد يــؤدي إلــى إصابــات 
وماليــة  تشــغيلية  خســائر  أو  وفيــات،  أو  خطيــرة،  شــخصية 

أخــرى.

ــال  ــن خ ــر م ــذه المخاط ــن ه ــف م ــادن للتخفي ــعى مع تس
ــي  ــة يغط ــامة والبيئ ــة والس ــل للصح ــام متكام ــق نظ تطبي
ــرف  ــراءات معت ــات وإج ــر وسياس ــق معايي ــع وف ــع المواق جمي
ــؤون  ــن ش ــهرية ع ــر ش ــداد تقاري ــام إلع ــا نظ ــً. ولدين ــا دولي به
ــا،  ــة كله ــتوى المجموع ــى مس ــة عل ــامة والبيئ ــة والس الصح
ونجــري مراجعــة جميــع الحــوادث ألخــذ العبــر ومنــع حدوثهــا 

ــتقبل. ــي المس ف

السيولة
التشــغيلية  تكاليفهــا  تغطيــة  علــى  معــادن  قــدرة  إن 
وتســديد الدفعــات المجدولــة والعمــوالت علــى أصــل ديونهــا 
هــذا  ويخضــع  للشــركة.  المســتقبلي  األداء  علــى  يعتمــد 
لعوامــل اقتصاديــة وماليــة وتنافســية وعوامــل أخــرى ليســت 
تمامــً تحــت ســيطرتها. وقــد ال نســتطيع االســتمرار فــي توليــد 
العائــدات النقديــة الكافيــة مــن العمليــات فــي المســتقبل 

ــة. ــمالية الازم ــات الرأس ــد النفق ــن وتولي ــة الدي ــي خدم ف

معــادن  شــركة  عمــدت  لديهــا،  الســيولة  تحســين  وبغيــة 
إلــى جعــل وظائــف الخزينــة مركزيــة لتحقيــق االســتخدام 
األمثــل للنقــد الناتــج مــن األعمــال. باإلضافــة إلــى ذلــك. تمتلــك 
معــادن حاليــً القــدرة علــى الوصــول إلــى مجموعــة مــن 
النقديــة علــى  تلبيــة االحتياجــات  أدوات االئتمــان مــن أجــل 

المــدى القصيــر.
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تكلفة التمويل
وصلــت تكلفــة التمويــل إلــى أدنــى مســتوياتها فــي الســنوات 
ــذا  ــتمرار ه ــان اس ــن ضم ــن ال يمك ــادن، ولك ــي مع ــرة ف األخي
ــر  ــا أث ــون له ــد يك ــل ق ــف التموي ــي تكالي ــادة ف ــع. وأي زي الوض

ــة. ــات النقدي ــة والتدفق ــى الربحي ــلبي عل س

وتســعى الشــركة لضمــان عــدم تخطــي ديونهــا الحجــَم 
المعقــول والمناســب لألعمــال، وتراقــب التغيــرات فــي تكاليف 
حصــة  زيــادة  إلــى  أيضــً  نســعى  وقــد  بانتظــام.  التمويــل 
ديوننــا الثابتــة التكلفــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الدخــول فــي 
صفقــات مشــتقات لتفــادي التعــرض لمعــدالت فائــدة عائمــة، 

ــبً. ــك مناس ــا ذل إذا وجدن

الحوادث البيئية
التشــغيلية  والتعديــن واألنشــطة  إن عمليــات االستكشــاف 
ــل  ــن قب ــادرة م ــة ص ــة مختلف ــريعات بيئي ــح وتش ــع للوائ تخض
لألرصــاد  العامــة  والهيئــة  وينبــع،  للجبيــل  الملكيــة  الهيئــة 
وحمايــة البيئــة. وتتعلــق مخــاوف تلــك الجهــات بالحفــاظ علــى 
معاييــر جــودة الهــواء والميــاه وقواعــد اســتصاح األراضــي. 
كمــا أنهــا تضــع قيــودًا علــى توليــد النفايــات الصلبــة والخطــرة 

ــا. ــص منه ــا والتخل ــا وتخزينه ونقله

ــر  ــر أكث ــب معايي ــة وتتطل ــريعات البيئي ــك التش ــر تل ــد تتغي وق
صرامــة قــد تنتــج عنهــا غرامــات وعقوبــات نتيجــة لإلخفــاق 
فــي االلتــزام بالمعاييــر بســبب فــرض تقييمــات بيئيــة أكثــر 
المســؤولية  درجــة  وزيــادة  المقترحــة  للمشــاريع  صرامــة 
ــا. ــا وموظفيه ــادن وإداراته ــركة مع ــق ش ــى عات ــاة عل الملق

فــي  والبيئــة  واألمــن  والســامة  الصحــة  قســم  ويراقــب 
معــادن مــدى التــزام عملياتنــا بمعاييــر الصحــة والســامة 
واألمــن والبيئــة والتغييــرات التــي تطــرأ علــى التشــريعات البيئــة 

كذلــك. 

النقص في القدرات والمهارات
مــن  واحــدًا  يــزال  ال  المختصــة  العاملــة  الكــوادر  توافــر  إن 
التحديــات الرئيســية علــى المــدى الطويــل لمعــادن، نظــرًا إلــى 
ــً خاصــً علــى  ــة تدريب أن المملكــة ال تمتلــك قــوة عاملــة مدرب
المهــن المتعلقــة بالتعديــن. وتعــد قدرتنــا علــى جــذب أفضــل 
فــي  أساســيً  عامــًا  بهــا  واالحتفــاظ  وتطويرهــا  المواهــب 

مواجهــة تحديــات التعاقــب الوظيفــي فــي المســتقبل.

وقــد عملــت معــادن بشــكل وثيــق مــع مؤسســات التعليــم 
الســعوديين  الشــباب  لجــذب  المملكــة  فــي  والتدريــب 
ــة.  ــذه الصناع ــي ه ــتقبلية ف ــألدوار المس ــم ل ــة مهاراته وتنمي
ــب  ــة المواه ــى تنمي ــز عل ــادن. نرك ــة مع ــال أكاديمي ــن خ وم
الداخليــة وتدريــب الموظفيــن وإعدادهــم لــألدوار القياديــة.

التغييرات في بيئة األعمال
إن نتائــج عملياتنــا التشــغيلية أو وضعنــا المالــي يمكــن أن تتأثــر 
ســلبً بصــدور قوانيــن أو متطلبــات تشــريعية أو تفســيرات أو 
ــي  ــي رئيس ــراء قانون ــة أي إج ــدة نتيج ــر ش ــدة أو أكث ــج جدي نتائ
قــد يحــدث فــي المســتقبل. وتحــرص معــادن علــى المراقبــة 
القوانيــن  فــي  والمحتملــة  الفعليــة  للتغييــرات  لفعالــة 
واألنظمــة حتــى يمكننــا معالجــة وإدارة أي أثــر لهــذه التغيرات.

تراخيص االستكشاف
تعتمــد معــادن علــى الحصــول علــى تراخيــص االستكشــافي 
احتياطياتهــا  علــى  المحافظــة  بهــدف  عليهــا  والحفــاظ 
النمــو  بخطــط  الوفــاء  مــن  وتتمكــن  المعدنيــة  ومواردهــا 
المترتبــة  بااللتزامــات  اإليفــاء  فــي  الفشــل  إن  المســتقبلي. 
أو  تعليــق  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  الحاليــة  التراخيــص  علــى 
إلغــاء تلــك التراخيــص. ويمكــن لمزيــد مــن المنافســة فــي 
ــات  ــروز تحدي ــى ب ــؤدي إل ــة أن ي ــي المملك ــن ف ــاع التعدي قط
ــعر  ــدة بس ــاف جدي ــاحات استكش ــى مس ــول عل ــام الحص أم

معقــول.    اقتصــادي 

تحــرص معــادن علــى المراجعــة الدوريــة لمتطلبــات التزامهــا، 
أنشــطتها  إلدامــة  جديــدة  لتراخيــص  طلبــات  قمــت  وقــد 
اتبــاع  أيضــً  ويمكــن  أعمالهــا.  نمــو  لدعــم  االستكشــافية 
اســتراتيجيات بديلــة كعمليــات االســتحواذ بغيــة التخفيــف 

ــة.   ــلبية محتمل ــار س ــة آث ــن أي م

إمدادات المياه
إن الميــاه مــن المــوارد الشــحيحة فــي المملكــة، وتتنافــس 
يتطلــب  حيــث  المجــاالت.  مــن  الكثيــر  اســتخدامها  علــى 
لمعالجــة  موثوقــة  ميــاه  مصــادر  إلــى  الوصــول  التعديــن 
علــى  ُتفــرض  قيــود  أيــة  أن  غيــر  الُمســتخرجة.  المعــادن 
ــا  ــي تتحمله ــف الت ــي التكالي ــادات ف ــة زي ــاه أو أي ــدادات المي إم
ــلبي  ــا الس ــا أثره ــون له ــاه أن يك ــى المي ــول عل معــادن للحص

والتكاليــف.  اإلنتــاج  علــى 

ــتخدام  ــادة اس ــاه إلع ــب مي ــط أنابي ــي خ ــتثمرت معــادن ف اس
ــاه الصــرف الصناعــي فــي بعــض عمليــات تعديــن الذهــب،  مي
ــار القريبــة مــن  وحصلــت علــى تراخيــص اســتخراج لحقــول اآلب
عملياتهــا الشــمالية. وتقــع مصانــع رأس الخيــر بجــوار محطــة 

تحليــة ميــاه ذات مســتوى عالمــي.
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تآكل واستهالك جودة الخام
خــال فتــرة تشــغيل المنجــم, يمكــن أن تختلــف جــودة )درجة( 
المــادة الخــام اختافــً كبيــرًا فــي حيــن يمكــن أن تزيــد تكلفــة 
االســتخراج فــي حــال زيــادة كميــة الغبــار. وال تكــون الدرجــة 
المــادة  اســتخراج  حتــى  معروفــة  الخــام  للمــادة  الدقيقــة 
الخــام فعليــً، ويمكــن أن تختلــف عــن خطــة التعديــن األصليــة. 
وهــذا وقــد يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض الكميــات الُمســتخلصة 
ــم  ــة للمنج ــة اإلجمالي ــى الربحي ــر عل ــا يؤث ــة، مم ــادة التكلف وزي

ــية. ــات األساس ــات الصناع وعملي

للمــواد  عينــات  وجمــع  مكثفــة   اختبــارات  معــادن  وتجــري 
الخــام قبــل  عمليــات التعديــن لتحديــد الطبيعــة والتركيبــة 
المحتملــة للمــادة الخــام علــى مــدى العمــر الُمنتظــر للمنجــم 

ــورك.     ــة ج ــر مدون ــً لمعايي ــه وفق ــً احتياطيات ــدر عموم وُتق

قبول المجتمعات المحيطة لعملياتنا 
ســكانية  كثافــة  ذو  بلــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــدة  ــع بعي ــي مواق ــب ف ــي الغال ــا ف ــع مناجمن ــة، وتق منخفض
ــات  ــد مجتمع ــك، توج ــع ذل ــكان. وم ــرة للس ــز الكبي ــن المراك ع
حــول مناجمنــا ومصانعنــا، ومــن المهــم بالنســبة لمعــادن 
ودعمهــا.  المحليــة  المجتمعــات  موافقــة  علــى  الحصــول 
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مخاطــر ناتجــة عــن المشــاريع 
الحاليــة والمشــاريع قيــد الدراســة، إال أن المجتمعــات المحليــة 
ــكواها. ــر ش ــا يثي ــة، مم ــا الصناعي ــود عملياتن ــن وج ــر م ــد تتأث ق

وتحتفــظ معــادن بعاقــات قويــة و إيجابيــة مــع المجتمعــات 
المحليــة. وقــد اعتمــدت معــادن عــددًا مــن برامــج المســؤولية 
التعليــم  علــى  أساســي  بشــكل  تركــز  التــي  االجتماعيــة 
المحلييــن  الســكان  وتمكيــن  المجتمــع  وتنميــة  والتوظيــف 

بطــرق مختلفــة.

تقلبات أسعار الصرف
بالريــال  األســاس  فــي  لمعــادن  المحليــة  التكاليــف  تكــون 
الســعودي، مــع توثيــق غالبيــة معداتهــا الرأســمالية بالــدوالر 
األمريكــي. ورغــم ثبــات ســعر صــرف الريــال الســعودي مقابــل 
الــدوالر األمريكــي، فقــد تنشــأ مخاطــر ضئيلــة حيــث إن أغلبيــة 
المبيعــات تكــون أيضــً بالــدوالر األمريكــي. ســعر الصــرف مثبــت 

عنــد 3.75 ريــال ســعودي لــكل دوالر أمريكــي. 
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نحتفــل بســنة مــن اإلنجــازات الشــاملة فــي عــام 
بنســبة  األربــاح  صافــي  زيــادة  مــن  بــدءًا   ،  2018

 17 بنســبة  وارتفــاع  المئــة،  فــي   186 قدرهــا 
فــي المائــة فــي المبيعــات، وزيــادة بنســبة 23 
ــب  ــد والضرائ ــل الفوائ ــاح قب ــي األرب ــة ف ــي المائ ف
واالســتهاكات واإلطفــاءات، حتــى نمــو بنســبة 3 

ــول. ــي األص ــة ف ــي المائ ف

ــية كان  ــلع األساس ــعار الس ــاع أس ــك أن ارتف ال ش
عامــًا رئيســيً فــي تحقيــق هــذا األداء القــوي، 
إال أن تركيزنــا المســتمر علــى التميــز التشــغيلي 
والرأســمالي والتجــاري قــد أســهم أيضــً بشــكل 

ــك. ــي ذل ــر ف كبي

حقق ارتفاع 
األسعار وزيادة 

اإلنتاج إنجازات غير 
مسبوقة

إن النمــو فــي اإلنتــاج هــو مثــال جيــد علــى الكيفيــة التــي يــؤدي بهــا التميــز إلــى 
نتائــج أفضــل. وُتعــزا الزيــادة فــي النتائــج التــي حققتهــا صناعاتنــا األساســية – 
ــع  ــى المصان ــب - إل ــوم والذه ــا واأللمني ــا واألموني ــفات األموني ــمدة فوس أس
التــي تــم تشــغيلها حديثــً، واألداء المعــزز لألصــول الحاليــة. يعــد نجاحنــا فــي 
تحقيــق مثــل هــذه التحســينات فــي جميــع أنحــاء المجموعــة رســالة ضمنيــة

أساسية في النتائج المالية للعام الماضي.

أسعار السلع

بالمقارنــة  2019 قويــة بشــكل معقــول  كانــت أســعار الســلع فــي عــام 
ــة  ــة للغاي ــا مرتفع ــا بأنه ــن وصفه ــك، ال يمك ــع ذل ــرة. وم ــنوات األخي ــع الس م
هــذا  مــن  المؤكــدة  غيــر   2019 لعــام  التوقعــات  فــي  النظــر  وســنواصل 

المنظــور. 

يظهــر أداء العــام الماضــي أنــه حتــى التحســن المتواضــع فــي حالــة األســعار 
يوفــر أداًء مالًيــا محســنً إلــى حــد كبيــر بالنســبة لشــركة )معــادن(.

إن التوقعــات لعــام 2019 غيــر مؤكــدة فــي المقــام األول بســبب التوقعــات 
االقتصاديــة العالميــة. ويبــدو أن النمــو يتعثــر فــي عــدد مــن األســواق الرئيســية، 
ــا أن بعــض ســلعنا، وخاصــة األلمنيــوم والنحــاس،  ــا أن نضــع فــي اعتبارن وعلين
ســتتأثر بشــكل خــاص بتباطــؤ النشــاط االقتصــادي. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
ال يثنينــا عــن االســتثمار فــي مزيــد مــن فــرص النمــو المتوخــاة فــي إطــار 

. 2025 اســتراتيجيتنا 
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األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات 
واإلطفاءات

كانــت األســواق فــي 2018 أعلــى باســتمرار مقارنــة مــع 2017 
ــن  ــي الربعي ــرة ف ــات  كبي ــاك تقلب ــر أن هن ــا أظه ــن تحليلن ، لك
الثانــي والثالــث، خاصــة فــي األلومينــا، فــي حيــن كان الربعــان 
قبــل  األربــاح  هوامــش  انخفضــت  مســتقرين.  والرابــع  األول 
عندمــا  واإلطفــاءات  واالســتهاكات  والضرائــب  الفوائــد 

ــلع. ــواق الس ــى أس ــا عل ــرز تأثيرن ــا يب ــعار، مم ــت األس انخفض

ومــع ذلــك، نعتقــد أن أداءنــا بنســبة 51 فــي المائــة مــن هامش 
األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاكات واإلطفــاءات 
ــاح  ــن األرب ــر تكوي ــلع. وُيظه ــركة س ــبة لش ــة بالنس ــوي للغاي ق
أن  واإلطفــاءات  واالســتهاكات  والضرائــب  الفوائــد  قبــل 
حالــة معــادن كشــركة متعــددة الســلع متوازنــة بشــكل 
ــاهم  ــا. وتس ــد م ــى ح ــوق إل ــات الس ــع تقلب ــل م ــد للتعام جي
الفوســفات بنســبة 44 فــي المئــة، واأللمنيــوم بنســبة 43 
ــل  ــاح قب ــن األرب ــة م ــي المائ ــبة 13 ف ــب بنس ــة، والذه ــي المئ ف

الفوائــد والضرائــب واالســتهاكات واإلطفــاءات.

النقد والدين

 2018 عــام  في  المــال  رأس  إلــى  الديــن  معــدل  انخفــض 
ــل  ــة األج ــروض طويل ــت الق ــام 2017. وارتفع ــع ع ــبة م بالنس
في عــام 2018 بصفــة رئيســية بســبب اتفاقيــة الديــن التــي 
بلغــت 2.2 مليــار ريــال ســعودي مــع صنــدوق التنميــة الصناعية 
الســعودي لشــركة وعــد الشــمال. وقــد اســتلمنا التمويــل 
ــا  ــديدات مدفوعاتن ــل تس ــع أن تص ــر 2018 . نتوق ــي نوفمب ف
ــذ  ــض من ــام 2025 وأن تنخف ــول ع ــذروة بحل ــى ال ــة إل الفصلي

ــام 2031 . ــى ع ــن حت ــك الحي ذل

إن تكلفــة االســتهاك والتمويــل، خاصــة مــن شــركة وعــد 
الشــمال كانــت اســتثمارًا كبيــرًا للغايــة، ســيكون لهــا تأثيــر 

علــى األربــاح فــي عــام 2019 .

تقــدم جــداول البيانــات المعروضــة فــي الصفحــات التاليــة 
معلومــات أكثــر تفصيــًا وشــمولية عــن أدائنــا المالــي فــي 

.2018 عــام 

الفوسفات والمعادن الصناعية

ــن  ــبة 34 % م ــا نس ــفات األموني ــمدة فوس ــات أس ــل مبيع تمث
ارتفعــت  وقــد   ،2018 لعــام  الموحــدة  المبيعــات  إجمالــي 
بنســبة 32 % )1.145 مليــون ريــال ســعودي( بســبب ارتفــاع 
متوســط الســعر المحقــق بواقــع 62 دوالر / طــن متــري )تأثيــر 
ــادة  ــك زي ــعودي( وكذل ــال س ــون ري ــدار 700 ملي ــعر بمق الس
حجــم المبيعــات بحجــم 318 ألــف طــن متــري )تأثيــر الكميــة 
بمقــدار 445 مليــون ريــال ســعودي(. يعــود ســبب الزيــادة فــي 
ــات  ــاري ومبيع ــاج التج ــدء اإلنت ــى ب ــً إل ــة جزئي ــات المباع الكمي
وعــد  معــادن  شــركة  فــي  األمونيــا  فوســفات  أســمدة 
الشــمال للفوســفات فــي 2 ديســمبر 2018 )تأثيــر الكميــة 
ــدة  ــة لم ــات التجاري ــعودي للمبيع ــال س ــون ري ــغ 177 ملي البال

ــد(. ــهر واح ش

مبيعات األمونيا
 

تمثــل مبيعــات األمونيــا نســبة 11 فــي المئــة مــن إجمالــي 
فــي   7 قــدره  بانخفــاض   2018 لعــام  الموحــدة  المبيعــات 
ــة  ــة المباع ــاض الكمي ــة النخف ــال( نتيج ــون ري ــة )117 ملي المائ
بواقــع 310 ألــف طــن متــري )تأثيــر الكميــة البالــغ 320 مليــون 
ريــال ســعودي( نتيجــة بــدء اإلنتــاج التجــاري ومبيعــات أســمدة 
الشــمال  وعــد  معــادن  شــركة  فــي  األمونيــا  فوســفات 
للفوســفات فــي 2 ديســمبر 2018. ومــع ذلــك، فــإن تأثيــر 
انخفــاض الكميــات المباعــة قــد تــم تعويضــه جزئيــً بالزيــادة 
فــي متوســط األســعار المحققــة بواقــع 41 دوالر/ طــن متــري 

ــعودي(. ــال س ــون ري ــدره 203 ملي ــعر ق ــر الس )أث

مبيعات المعادن الصناعية
 

ــدار  ــنة بمق ــال الس ــة خ ــادن الصناعي ــات المع ــت مبيع ارتفع
36 مليــون ريــال ســعودي بســبب تأثيــر زيــادة في متوســط 

األســعار المحققــة بمبلــغ 31 مليــون ريــال ســعودي، وكذلــك 
ــال. ــون ري ــغ 5 ملي ــة بمبل ــات المباع ــادة في الكمي ــر الزي تأثي

األلمنيوم
 

مبيعات األلمنيوم األولي
تمثــل مبيعــات األلمنيــوم األولــي نســبة %35 مــن إجمالــي 
 38( طفيــف  بانخفــاض   ،2018 لعــام  الموحــدة  المبيعــات 
الكميــات  فــي  النخفــاض  نتيجــة  ســعودي(  ريــال  مليــون 
المباعــة بواقــع 60 ألــف طــن متــري )تأثيــر الكميــة بمقــدار 
457 مليــون ريــال ســعودي( قابلتــه جزئيــً زيــادة فــي متوســط 

الســعر المحقــق بمقــدار 189 دوالر أمريكي/طــن متــري )تأثيــر 
الســعر البالــغ 419 مليــون ريــال ســعودي(.

مبيعات األلومينا
 

ارتفعــت مبيعــات األلومينــا خــال الســنة بمبلــغ 498 مليــون 
 280 بمقــدار  المباعــة  الكميــات  في  االرتفــاع  بســبب  ريــال 
ريــال  362 مليــون  الكميــة بمقــدار  )تأثيــر  ألــف طــن متــري 
المحقــق  الســعر  متــوسط  في  زيــادة  وكذلــك  ســعودي( 
بمقــدار 116 دوالر/طــن متــري )تأثيــر الســعر البالــغ 136 مليــون 

ريــال ســعودي(.

مبيعات المنتجات المدرفلة المسطحة
 

178 مليــون  للمجموعــة بمقــدار  الموحــدة  المبيعــات  زادت 
ــاري  ــاج التج ــدء اإلنت ــة ب ــام 2018 نتيج ــال ع ــعودي خ ــال س ري
ــادن  ــركة مع ــل ش ــن قب ــة م ــات المدرفل ــات للمنتج والمبيع

للدرفلــة فــي 9 ديســمبر 2018 .
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1010164391رقم التسجيل التجاري

أعضاء مجلس اإلدارة 
معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان 

 )تم تعيينه في 28 سبتمبر 2019)– الرئيس

معالي المهندس خالد بن عبد العزيز 
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معالي األستاذ سليمان بن عبد 
الرحمن القويز – نائب الرئيس

معالي المهندس عبد اهلل بن إبراهيم 
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معالي المهندس خالد بن صالح 
المديفر
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السيدة لبنى بنت سليمان العليان
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الدكتور كالوس كريستيان كلينفيلد

السيد ريتشارد أوبرايان

بناية رقم 395 العنوان المسجل 

شارع أبي بكر الصديق، جنوب 

المخرج 6، شارع الدوار السادس

الرياض 11537 ،

المملكة العربية السعودية

صندوق بريد رقم 68861 العنوان البريدي 

الرياض 11537

المملكة العربية السعودية
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برايس ووترهاوسكوبرز المدققون

برج المملكة – الطابق 21 

شارع الملك فهد

الرياض 11414 

المملكة العربية السعودية
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تأثــر أداؤنــا عــام 2019 بانخفاض اســعار الســلع، وهــو انعكاس 
عــن النمــو فــي عــدد مــن األســواق العالميــة الرئيســية، وبســبب 
غعــادة هيكلــة بعــض عملياتنــا للوفــاء بمتطلبــات تركيزنــا 
والرأســمالي  التشــغيلي،  التميــز  علــى  البعيــد  المــدى  علــى 

ــاري.  والتج

إيــرادات  فــي  بالمئــة   25 بنســبة  زيــادة  شــهدنا  وعمومــً، 
ــاح،  ــي األرب ــي صاف ــة ف ــلة 168 بالمئ ــً بنس ــات، وانخفاض المبيع
خصــم  قبــل  األربــاح  فــي  بالمئــة   22 بنســبة  وانخفاضــً 
ــة  ــبة 0.5 بالمئ ــً بنس ــاك، وانخفاض ــب واإله ــد والضرائ الفوائ
فــي األصــول، ولكننــا حافظنــا علــى تفاؤلنــا حيــث ســتبدأ 
اســتثماراتنا فــي األســواق الجديــدة وعلــى امتــداد سلســلة 

توريدنــا بجنــي األربــاح فــي العقــد الجديــد. 

أسعار السلع

األســعار  تســتمر  حيــث  مؤكــدة،   2020 توقعــات  تبــدو  ال 
ــة  ــلعنا – وخاص ــض س ــح بع ــام وتصب ــوال الع ــوط ط ــي الهب ف
االقتصاديــة  بالظــروف  تأثــرًا  أكثــر   – والنحــاس  األلمنيــوم 
العالمــي  الســياق  هــذا  ورغــم  نطاقــً.  األوســع  العالميــة 
الصعــب، إال أننــا كشــركة تعديــن متعــددة الســلع تتولــى 
الســوق بوجــود  إلــى  المنجــم  اإلنتــاج مــن  كامــل عمليــات 
ســلع اكثــر مرونــة كالذهــب وســماد الفوســفات، نمتلــك ميــزة 
ــتثمار  ــي االس ــتمرار ف ــن االس ــا م ــي تمكنن ــة الت ــة المالي المرون

فــي فــرص النمــو.  

إننــا نعلــم أن بوســعنا أن نمــارس تأثيــرًا مهمــً علــى أدائنــا 
المالــي مــن خــال التعديــات التشــغيلية االســتراتيجية، حتــى 
يبــدأ ســوق الســلع باالســتقرار ثانيــة، وســنكون فــي موقــع 

ــتثماراتنا.    ــد اس ــي فوائ ــا بجن ــمح لن ــد يس جي

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات 
واإلطفاءات

ــا نشــهدها نهايــة عــام 2018،  ــات األســواق التــي بدان إن تذبذب
أرباحنــا  هامــش  علــى  وأثــرت   ،2019 عــام  طــوال  اســتمرت 
قبــل  خصــم الفوائــد  والضرائــب واالســتهاكات واإلطفــاءات، 
الــذي انخفــض إلــى 31 بالمئــة بســبب انخفــاض أســعار الســلع، 
وخاصــة األلمنيــوم. وقــد انخفــض هامــش أرباحنــا هــذا بســبب 
ــي  ــا ف ــد عليه ــا نعتم ــي كن ــلع الت ــك الس ــعار تل ــاض أس انخف

ــلع.   ــوق الس س

تذبذب األسواق يؤثر 
على األداء المالي قصير 

المدى

ومــع ذلــك فإننــا نــرى أن هامــش 31 بالمئــة مــن أربــاح مــا قبــل 
خصــم الفوائــد  والضرائــب واالســتهاكات واإلطفــاءات مــا زال 
ــا  ــة أرباحن ــلع. إن تركيب ــركة س ــبة لش ــً بالنس ــس أداء قوي يعك
معــادن كشــركة متعــددة  أن وضــع شــركة  تلــك تظهــر 

ــات الســوق إلــى حــد مــا.  ــج تذبذب الســلع متــوازن بحيــث يعال

تســاهم الفوســفات بنســبة 44 بالمئــة، واألمنيــوم بنســبة 
39 بالمئــة، والذهــب بنســبة 17 بالمئــة مــن أربــاح  مــا قبــل 

ــي  ــاءات ف ــتهاكات واإلطف ــب واالس ــد  والضرائ ــم الفوائ خص
المجموعــة.

النقد والدين

انخفضــت نســبة الديــن إلــى رأس المــال فــي عــام 2019 عمــا 
ــغ  ــراض بمبل ــي االقت ــض إجمال ــي 2018. وانخف ــه ف ــت علي كان
4,973 مليــون ريــال ســعودي عــام 2019 نتيجــة االقتطاعــات 

عبــر  انخفضــت  ســعودي  ريــال  مليــون   2,162 بلغــت  التــي 
تســديد مبلــغ 4,293 مليــون ريــال وتحويــل دين بمبلــغ 2,986 
مليــون ريــال إلــى أســهم، األمــر الــذي زاد رأســمالنا بنســبة 5.32 

بالمئــة ليصبــح 12.3 مليــار ريــال ســعودي. 

ونتوقــع أن تصــل قيمــة دفعاتنــا الســنوية المســددة إلــى 
“صكــوك”  تســديد  بســبب   2025 عــام  بحلــول  ذروتهــا 

   .2035 لغايــة  التاريــخ  ذلــك  منــذ  العــام  واالنخفــاض 

شــركة  مــن  وخاصــة  التمويــل،  وكلفــة  اإلهــاك  أن  كمــا 
ضخمــً،  اســتثمارًا  باعتبارهــا  الشــمال،  وعــد  فوســفات 
  .2020 سيســتمران فــي تأثيرهمــا علــى األربــاح حتــى عــام 

المبيعات

إيــرادات المبيعــات الُمجمعــة لعملياتنــا كان  النمــو فــي  إن 
ســببه الرئيســي زيــادة حجــم مبيعــات أســمدة الفوســفات 
التــي تعــززت بســبب دخــول مبيعــات ميريديــان، والمنتجــات 
المدرفلــة المســطحة التــي نتجــت عــن العمليــات التجاريــة 
معــدل  فــي  االنخفــاض  رغــم  للدرفلــة،  معــادن  لشــركة 

األســعار المتحققــة لجميــع المنتجــات باســتثناء الذهــب. 

مبيعات األلمنيوم

بالمئــة مــن   23 تمثــل  التــي  األلمنيــوم  انخفضــت مبيعــات 
 946 2019 )إذ بلغــت  إجمالــي المبيعــات الُمجمعــة لعــام 
مليــون ريــال ســعودي( بســبب انخفــاض حجــم المبيعــات 
بمعــدل 31 ألــف طــن متــري )تأثيــر الحجــم البالــغ 260 مليــون 
ريــال(، وكذلــك انخفــاض معــدل الســعر المتحقــق بمعــدل 
ــغ 686  ــعر البال ــر الس ــري )تأثي ــن المت ــي للط 326 دوالر أمريك

ــعودي(.  ــال س ــون ري ملي
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مبيعات األلومينا 
انخفضــت مبيعــات األلومينــا خــال العــام بواقــع 83 مليــون 
األســعار  معــدل  فــي  االنخفــاض  بســبب  ســعودي  ريــال 
المتحققــة الــذي بلــغ 126 دوالر أمريكــي لــكل طــن متــري 
)تأثيــر الســعر البالــغ 172 مليــون ريــال(. ويعــود االنخفــاض 
فــي معــدل الســعر المتحقــق جزئيــً إلــى التــوازن الــذي ســببته 
الزيــادة فــي حجــم المبيعــات بواقــع 51 ألــف طــن متــري )تأثيــر 

ــال( ــون ري ــغ 89 ملي ــم البال الحج

مبيعات المنتجات المدرفلة المسطحة
تمثــل  مبيعــات المنتجــات المدرفلــة المســطحة 17 بالمئــة 
2019، وقــد  مــن إجمالــي المبيعــات الُمجمعــة فــي عــام 
زادت بقيمــة 2,760 مليــون ريــال ســعودي بســبب بــدء شــركة 
معــادن للدرفلــة باإلنتــاج التجــاري والبيــع لتلــك المنتجــات 

بتاريــخ 9 ديســمبر 2018.

مبيعات أسمدة فوسفات األمونيوم
ثلــت مبيعــات أســمدة فوســفات األمونيــوم نســبة %38 مــن 
إجمالــي المبيعــات المجمعــة لعــام 2019، وزادت بنســبة 42% 
ــم  ــي حج ــادة ف ــبب الزي ــعودي( بس ــال س ــون ري )2004 ملي

الحجــم  )تأثيــر  متــري  طــن  ألــف   1,958 بمعــدل  المبيعــات 
ــً  ــذي وازن جزئي ــر ال ــعودي( األم ــال س ــون ري ــغ 2,779 ملي البال
 75 بمعــدل  المتحققــة  األســعار  معــدل  فــي  االنخفــاض 
دوالر للطــن المتــري )تأثيــر الســعر البالــغ 775 مليــون ريــال 
ــى  ــً إل ــات جزئي ــم المبيع ــي حج ــادة ف ــزا الزي ــعودي(. وُتع س
ــادن  ــا مع ــتحوذت عليه ــي اس ــان الت ــات ميريدي ــال مبيع إدخ
فــي 8 أغســطس 2019 وهــي الشــركة الرائــدة فــي شــرق 

ــمدة. ــع األس ــي توزي ــا ف أفريقي

مبيعات الذهب
مثلــت مبيعــات الذهــب نســبة 12 بالمئــة مــن إجمالــي المبيعات 
الُمجمعــة لعــام 2019، بزيــادة قدرهــا 6 بالمئــة )110 مليــون 
ريــال ســعودي(، بســبب الزيــادة فــي معــدل األســعار المتحققة، 
وهــي زيــادة بمعــدل 149 دوالر أمريكــي لألوقيــة )تأثيــر الســعر 
بواقــع 220 مليــون ريــال(. والزيــادة التــي تحققــت فــي معــدل 
االنخفــاض فــي  وازنهــا بشــكل جزئــي  المتحققــة  األســعار 
حجــم المبيعــات بواقــع 23 ألــف أوقيــة )تأثيــر الحجــم البالــغ 

110 مليــون ريــال ســعودي(.

مبيعات األمونيا
مثلــت مبيعــات األمونيــا نســبة 7 بالمئــة مــن إجمالــي المبيعــات 
 352( بالمئــة   22 قــدره  بانخفــاض   ،2019 لعــام  الُمجمعــة 
حجــم  فــي   االنخفــاض  بســبب  ســعودي(،  ريــال  مليــون 
المبيعــات بواقــع 59 ألــف طــن متــري )تأثيــر الحجــم البالــغ 55 
مليــون ريــال ســعودي(. وانخفــاض معــدل األســعار المتحققــة 
بمعــدل 58 دوالر أمريكــي للطــن المتــري )تأثيــر الســعر بواقــع 

ــال(. ــون ري 297 ملي

مبيعات المعادن الصناعية
انخفضــت مبيعــات المعــادن الصناعيــة بشــكل طفيــف خــال 
عــام 2019 بمعــدل 11 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض 
معــدل األســعار المتحققــة بمعــدل 15 مليــون ريــال ســعودي، 
ــات،  ــم المبيع ــي حج ــادة ف ــر الزي ــً عب ــن جزئي ــذي توازن ــر ال األم

وهــي زيــادة بلغــت قيمتهــا 4 ماييــن ريــال ســعودي. 
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% على أساس سنوي الفرق 2018 2019 إيضاحات توضيحية

ريال سعودي )بالمايين(

25 3,565 14,171 17,736 1 المبيعات

66 )6,148( )9,284( )15,432( 2 تكلفة المبيعات

)53( )2,583( 4,887 2,304 الربح اإلجمالي

المصاريف التشغيلية

83 )290( )351( )641( 3 مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

21 )99( )463( )562( 4 مصاريف عمومية وإدارية

89 )85( )95( )180( 5 مصاريف االستكشاف والخدمات الفنية

)176( )81( 46 )35( 6 انخفاض/ )عكس( في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي

)78( )3,138( 4,024 886 الربح التشغيلي

65 81 124 205 7 دخل من ودائع ألجل

37 )648( )1,753( )2,401( 8 تكلفة تمويل

)100( 90 )3( 87 9 )مصاريف( / إيرادات أخرى بالصافي

)22( )31( 143 112 10 الحصة في صافي ربح مشروع مشترك تم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية

)144( )3,646( 2,535 )1,111( الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

130 )95( )73( )168( ضريبة الدخل

15 )33( )216( )249( مصروف الزكاة

)168( )3,774( 2,246 )1,528( الربح للسنة

الخسارة الدخل الشامل اآلخر

بنود يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في سنوات الحقة

100 )172( )27( )199( تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

بنود التي لن يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في سنوات الحقة

- )1( - )1( الحصة في الخسارة  في الدخل الشامل اآلخر لمشروع مشترك تم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية

)100( 24 )24 - خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

- )29( - )29( خسارة في فروق الصرف عند ترجمة العمات

349 )178( )51( )229( خسارة في الدخل الشامل اآلخر للسنة:

)180( )3,952( 2,195 )1,757( إجمالي )الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للسنة

))خسارة)/ ربح السنة العائد لـ:

)140( )2,587( 1,848 )739( المساهمون العاديون في الشركة األم

)298( )1,187( 398 )789( الحصص غير المسيطرة

)168( )3,774( 2,246 )1,528(

159 0.97 1.58 )0.62( 11 ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالريال السعودي)

1,168 1,178 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خال السنة )بالمايين(

%34 %13 نسبة إجمالي الربح

)77( )3,056( 3,977 921 األرباح قبل الفوائد والضرائب

%28 %5 هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب

)22( )1,613( 7,170 5,557 12 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهاكات واإلطفاءات

%51 31% هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهاكات واإلطفاءات

16% 9% نسبة )الخسارة( / الربح

قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 
ــمبر 2019 31 ديس

مراجعة المدير المالي للبيانات المالية

ــة  ــن الناحي ــة م ــر مهم ــي تعتب ــركات والت ــك الح ــة تل ــل ومناقش ــم تحلي ــط ت ــنوي، فق ــاس س ــى أس ــة عل ــاه الحرك ــدول أع ــح الج يوض
ــة. ــة المدقق ــات المالي ــي البيان ــة ف ــة المقابل ــات التوضيحي ــي اإليضاح ــة ف النقدي
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% على أساس سنوي الفرق 2018 2019 إيضاحات توضيحية

ريال سعودي )بالمايين(

25 3,565 14,171 17,736 1 المبيعات

66 )6,148( )9,284( )15,432( 2 تكلفة المبيعات

)53( )2,583( 4,887 2,304 الربح اإلجمالي

المصاريف التشغيلية

83 )290( )351( )641( 3 مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

21 )99( )463( )562( 4 مصاريف عمومية وإدارية

89 )85( )95( )180( 5 مصاريف االستكشاف والخدمات الفنية

)176( )81( 46 )35( 6 انخفاض/ )عكس( في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي

)78( )3,138( 4,024 886 الربح التشغيلي

65 81 124 205 7 دخل من ودائع ألجل

37 )648( )1,753( )2,401( 8 تكلفة تمويل

)100( 90 )3( 87 9 )مصاريف( / إيرادات أخرى بالصافي

)22( )31( 143 112 10 الحصة في صافي ربح مشروع مشترك تم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية

)144( )3,646( 2,535 )1,111( الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

130 )95( )73( )168( ضريبة الدخل

15 )33( )216( )249( مصروف الزكاة

)168( )3,774( 2,246 )1,528( الربح للسنة

الخسارة الدخل الشامل اآلخر

بنود يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في سنوات الحقة

100 )172( )27( )199( تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

بنود التي لن يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في سنوات الحقة

- )1( - )1( الحصة في الخسارة  في الدخل الشامل اآلخر لمشروع مشترك تم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية

)100( 24 )24 - خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

- )29( - )29( خسارة في فروق الصرف عند ترجمة العمات

349 )178( )51( )229( خسارة في الدخل الشامل اآلخر للسنة:

)180( )3,952( 2,195 )1,757( إجمالي )الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للسنة

))خسارة)/ ربح السنة العائد لـ:

)140( )2,587( 1,848 )739( المساهمون العاديون في الشركة األم

)298( )1,187( 398 )789( الحصص غير المسيطرة

)168( )3,774( 2,246 )1,528(

159 0.97 1.58 )0.62( 11 ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالريال السعودي)

1,168 1,178 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خال السنة )بالمايين(

%34 %13 نسبة إجمالي الربح

)77( )3,056( 3,977 921 األرباح قبل الفوائد والضرائب

%28 %5 هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب

)22( )1,613( 7,170 5,557 12 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهاكات واإلطفاءات

%51 31% هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهاكات واإلطفاءات

16% 9% نسبة )الخسارة( / الربح
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الفرق 2018 2019

% على أساس سنوي % %

)بالمايين(

26 1,651 45 6,380 45 8,031 أسمدة فوسفات األمونيا

)19( )946( 35 4,954 23 4,008 األلومنيوم األولي

)15( )83( 4 537 3 454 األلومينا

100 2,760 1 178 16 2,938 المنتجات المدرفلة المسطحة

6 110 14 1,976 12 2,086 الذهب

)8( )11( 1 146 1 135 المعادن التي تدخل في عمليات الصناعة

100 84 - - - 84 غير ذلك

25 3,565 100 14,171 100 17,736 إجمالي المبيعات

 ارتفــع إجمالــي إيــرادات المبيعــات الموحــدة فــي 2019 بمقــدار 3,565 مليــون ريــال ســعودي )25 %( مدفوعــً بشــكل رئيســي بأثــر 	 
ــان” ومنتجــات  ــإدراج مبيعــات “مريدي ــادة حجــم مبيعــات األســمدة الفوســفاتية مدفوعــة ب ــادة فــي متوســط األســعار نتيجــة لزي الزي
الدرفلــة المســطحة مدفوعــة بالعمليــات التجاريــة لشــركة معــادن للدرفلــة بمبلــغ 5,290 مليــون ريــال ســعودي علــى الرغــم مــن 
انخفــاض متوســط األســعار المحققــة لجميــع المنتجــات باســتثناء الذهــب بمقــدار 1,725 مليــون ريــال ســعودي.  فيمــا يلــي تحليــل بنــاًء 

علــى المنتــج لتأثيــر الســعر والحجــم علــى مبيعــات المجموعــة:
 زيــادة حجــم مبيعــات األســمدة الفوســفاتية )1958 ألــف طــن متــري( والمنتجــات المدرفلــة )277 ألــف طــن متــري( واأللومينــا )51 ألــف 	 

طــن متــري( والمعــادن الصناعيــة )213 ألــف طــن متــري(

 زيادة متوسط األسعار المحققة للذهب )149 دوالرًا أمريكيً / أوقية(	 

يقابله انخفاض جزئي:
 انخفــاض متوســط األســعار المحققــة لألســمدة الفوســفاتية )75 دوالرًا أمريكيــً للطــن المتــري( واألمونيــا )58 دوالرًا أمريكيــً للطــن 	 

المتــري( واأللومنيــوم )326 دوالرًا أمريكيــً للطــن المتــري( واأللومينــا )126 دوالرًا أمريكيــً للطــن المتــري(.

 انخفاض حجم مبيعات األمونيا )59 ألف طن متري( واأللمنيوم )31 ألف طن متري( والذهب )23 ألف أوقية(	 

1. المبيعات
مكونات المبيعات
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الفرق 2018 2019

% على أساس سنوي % %

)بالمايين(

26 1,651 45 6,380 45 8,031 أسمدة فوسفات األمونيا

)19( )946( 35 4,954 23 4,008 األلومنيوم األولي

)15( )83( 4 537 3 454 األلومينا

100 2,760 1 178 16 2,938 المنتجات المدرفلة المسطحة

6 110 14 1,976 12 2,086 الذهب

)8( )11( 1 146 1 135 المعادن التي تدخل في عمليات الصناعة

100 84 - - - 84 غير ذلك

25 3,565 100 14,171 100 17,736 إجمالي المبيعات
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التوزيع الجغرافي بين المبيعات الدولية والمحلية

مبيعات األلومنيوم
انخفضــت مبيعــات األلومنيــوم التــي تمثــل %23 مــن إجمالــي المبيعــات الموحــدة لعــام 2019 )946 مليــون ريــال ســعودي( نتيجــة النخفــاض 
كميــة المبيعــات بمقــدار 31 ألــف طــن متــري )تأثيــر الكميــة 260 مليــون ريــال ســعودي( وأيضــً انخفاض متوســط الســعر المحقق بمقــدار 326 

دوالرًا أمريكًيــا / طــن متــري )تأثيــر الســعر 686 مليــون ريــال ســعودي(.

مبيعات أسمدة فوسفات األمونيا
تمثــل مبيعــات أســمدة الفوســفات نســبة %38 مــن إجمالــي المبيعــات الموحــدة لعــام 2019 وقــد ارتفعــت بنســبة %42 )2004 مليــون 
ــً  ــه جزئي ــعودي( قابل ــال س ــون ري ــة 2,779 ملي ــر الكمي ــري )تأثي ــن مت ــف ط ــدار 1,958 أل ــات يمق ــة المبيع ــادة كمي ــبب زي ــعودي( بس ــال س ري

البلدان

الفرق 2018 2019

% على أساس سنوي
الكمية

)باآلالف(
% على أساس سنوي

ريال سعودي

)بالماليين(

الكمية

)باآلالف(

ريال سعودي

)بالماليين(

الكمية

)باآلالف(

ريال سعودي

)بالماليين(

مبيعات دولية

شبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ والبرازيل و
ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، وتركيا، ولبنان، ومصر، واألردن،
وفيتنام وأوروبا والمملكة المتحدة و

أمريكا الشمالية

)10( )52( )23( )983( 506 4,189 454 3,206 األلومنيوم )طن(

دول مجلس التعاون الخليجي 16 51 )15( )83( 311 537 362 454 األلومينا )طن(

 آسيا والمحيط الهادئ، ودول مجلس التعاون الخليجي،
،والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وفيتنام، ومصر

وأستراليا وأوروبا والمملكة المتحدة و
أمريكا الشمالية

1,573 236 1,514 2,332 15 154 2,486 2,486 المنتجات المدرفلة المسطحة )طن(

،شبه القارة الهندية والبرازيل وآسيا والمحيط الهادئ
 والشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا

الاتينية
63 1,958 42 2,004 3,126 4,776 5,084 6,780

الفوسفات ثنائي األمونيوم/ فوسفات أحادي 
األمونيوم  )طن(

،شبه القارة الهندية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ )4( )59( )22( )352 1,350 1,603 1,291 1,251 األمونيا )طن(

سويسرا، وسنغافورة )6( )23( 6 110 417 1,976 394 2,086 الذهب )أوقية(

شبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ ومصر، و
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة

وأمريكا الشمالية
)31( )19( )36( )37( 61 103 42 66 المعادن الصناعية )طن(

أفريقيا 100 84 - 84 غير ذلك

مبيعات محلية

المملكة العربية السعودية 24 21 5 37 87 764 108 801 األلومنيوم )طن(

المملكة العربية السعودية 2,050 41 1,783 428 2 24 43 452 المنتجات المدرفلة المسطحة )طن(

المملكة العربية السعودية 75 232 60 26 308 43 540 69 المعادن الصناعية )طن(

المملكة العربية السعودية - - )50( )1( - 2 - 1 البنية التحتية

- - 25 3,565 - 14,171 - 17,736 إجمالي المبيعات
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البلدان

الفرق 2018 2019

% على أساس سنوي
الكمية

)باآلالف(
% على أساس سنوي

ريال سعودي

)بالماليين(

الكمية

)باآلالف(

ريال سعودي

)بالماليين(

الكمية

)باآلالف(

ريال سعودي

)بالماليين(

مبيعات دولية

شبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ والبرازيل و
ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، وتركيا، ولبنان، ومصر، واألردن،
وفيتنام وأوروبا والمملكة المتحدة و

أمريكا الشمالية

)10( )52( )23( )983( 506 4,189 454 3,206 األلومنيوم )طن(

دول مجلس التعاون الخليجي 16 51 )15( )83( 311 537 362 454 األلومينا )طن(

 آسيا والمحيط الهادئ، ودول مجلس التعاون الخليجي،
،والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وفيتنام، ومصر

وأستراليا وأوروبا والمملكة المتحدة و
أمريكا الشمالية

1,573 236 1,514 2,332 15 154 2,486 2,486 المنتجات المدرفلة المسطحة )طن(

،شبه القارة الهندية والبرازيل وآسيا والمحيط الهادئ
 والشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا

الاتينية
63 1,958 42 2,004 3,126 4,776 5,084 6,780

الفوسفات ثنائي األمونيوم/ فوسفات أحادي 
األمونيوم  )طن(

،شبه القارة الهندية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ )4( )59( )22( )352 1,350 1,603 1,291 1,251 األمونيا )طن(

سويسرا، وسنغافورة )6( )23( 6 110 417 1,976 394 2,086 الذهب )أوقية(

شبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ ومصر، و
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة

وأمريكا الشمالية
)31( )19( )36( )37( 61 103 42 66 المعادن الصناعية )طن(

أفريقيا 100 84 - 84 غير ذلك

مبيعات محلية

المملكة العربية السعودية 24 21 5 37 87 764 108 801 األلومنيوم )طن(

المملكة العربية السعودية 2,050 41 1,783 428 2 24 43 452 المنتجات المدرفلة المسطحة )طن(

المملكة العربية السعودية 75 232 60 26 308 43 540 69 المعادن الصناعية )طن(

المملكة العربية السعودية - - )50( )1( - 2 - 1 البنية التحتية

- - 25 3,565 - 14,171 - 17,736 إجمالي المبيعات

انخفــاض متوســط األســعار المحققــة بمقــدار 75 دوالرًا  أمريكيــً / طــن متــري )تأثيــر الســعر 775 مليــون ريــال ســعودي(. تعــود الزيــادة فــي 
حجــم المبيعــات جزئيــً إلــى إدراج مبيعــات “مريديــان” التــي اســتحوذت عليهــا شــركة معــادن فــي 8 أغســطس 2019 وهــي شــركة رائــدة 

فــي توزيــع األســمدة وتعمــل فــي شــرق إفريقيــا.
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الفرق 2018 2019 مبيعات الذهب بحسب المنجم

% على أساس سنوي أوقية % أوقية % أوقية المنجم

)25( )7,802( 7 31,227 6 23,425 مهد الذهب

)20( )3,149( 4 15,704 3 12,555 الصخيبرات

33 12,143 9 36,972 12 49,115 بلغة

)16( )4,990( 7 31,377 7 26,387 األمار

)30( )8,308( 7 27,536 5 19,228 السوق

)4( )11,112( 66 274,519 67 263,407 الدويحي

)6( )23,218( 100 417,335 100 394,117 مجموع أوقيات الذهب المباعة

مبيعات الذهب بحسب المنجم

تمثــل مبيعــات الذهــب المباعــة %12 مــن إجمالــي المبيعــات الموحــدة لعــام 2019 وقــد ارتفعــت بنســبة %6 )110 مليــون ريــال ســعودي( 
ــي  ــادة ف ــل الزي ــعودي(. ويقاب ــال س ــون ري ــدار 220 ملي ــعر بمق ــر الس ــة )تأثي ــي/ أوقي ــعر 149 دوالر أمريك ــة بس ــة المباع ــادة الكمي ــة لزي نتيج

متوســط الســعر المحقــق جزئيــً االنخفــاض فــي حجــم المبيعــات بمقــدار 23 ألــف أوقيــة )تأثيــر الكميــة 110 مليــون ريــال ســعودي(

مبيعات األمونيا
انخفضــت مبيعــات األمونيــا التــي تمثــل %7 مــن إجمالــي المبيعــات الموحــدة لعــام 2019 بمقــدار %22 )352مليــون ريــال ســعودي( نتيجــة 
النخفــاض كميــة المبيعــات بمقــدار 59 ألــف طــن متــري )تأثيــر الكميــة 55 مليــون ريــال ســعودي( وأيضــً انخفــاض متوســط الســعر المحقــق 

بمقــدار 58 دوالرًا أمريكيــً / طــن متــري )تأثيــر الســعر 297 مليــون ريــال ســعودي(.

مبيعات المنتجات المدرفلة المسطحة
ــون  ــدار 2,760 ملي ــام 2019 بمق ــدة لع ــات الموح ــي المبيع ــن إجمال ــل %17 م ــي تمث ــطحة الت ــة المس ــات المدرفل ــات المنتج ــت مبيع ارتفع
ريــال ســعودي نتيجــة لبــدء اإلنتــاج التجــاري ومبيعــات المنتجــات المدرفلــة المســطحة مــن ِقبــل شــركة معــادن للدرفلــة فــي 9 ديســمبر 

.2018

مبيعات األلومينا
انخفضــت مبيعــات األلومينــا خــال العــام بمقــدار 83 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض متوســط األســعار المحققــة 126 دوالر 
ــي  ــادة ف ــً الزي ــق جزئي ــعر المحق ــط الس ــي متوس ــاض ف ــل االنخف ــعودي(.  ويقاب ــال س ــون ري ــعر 172 ملي ــر الس ــري )تأثي ــن مت ــي / ط أمريك

ــعودي( ــال س ــون ري ــة 89 ملي ــر الكمي ــة )تأثي ــف أوقي ــدار 51 أل ــة بمق ــة المباع الكمي

مبيعات المعادن الصناعية
انخفضــت مبيعــات المعــادن الصناعيــة بشــكل طفيــف خــال العــام بمقــدار 11 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة لتأثيــر االنخفــاض فــي متوســط 

األســعار المحققــة بمقــدار 15 مليــون ريــال ســعودي ويقابلــه جزئيــً تأثيــر الزيــادة فــي الكميــة المباعــة بمقــدار 4 مليــون ريــال ســعودي.
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الفرق 2018 2019 مبيعات الذهب بحسب المنجم

% على أساس سنوي أوقية % أوقية % أوقية المنجم

)25( )7,802( 7 31,227 6 23,425 مهد الذهب

)20( )3,149( 4 15,704 3 12,555 الصخيبرات

33 12,143 9 36,972 12 49,115 بلغة

)16( )4,990( 7 31,377 7 26,387 األمار

)30( )8,308( 7 27,536 5 19,228 السوق

)4( )11,112( 66 274,519 67 263,407 الدويحي

)6( )23,218( 100 417,335 100 394,117 مجموع أوقيات الذهب المباعة
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الفرق 2018 2019 ريال سعودي )بالماليين(

% على أساس سنوي % %

45 498 12 1,117 10 1,615 الرواتب ومزايا الموظفين

66 504 8 760 8 1,264 عقود الخدمات

129 166 1 129 2 295 إصاحات وصيانة

)7( )13( 2 192 1 179 مواد مستهلكة

13 94 8 717 5 811 مصاريف غير مباشرة

89 3,233 39 3,644 45 6,877 مواد خام ومنافع مستهلكة

)30( 22 - )73( - )51( بيع منتجات مصاحبة

)100( )1( - 1 - - شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

)100( )46( 1 46 - - مخصص مخزون مواد متقادمة

)2( )2( 1 124 1 122 رسوم امتياز

67 4,455 72 6,657 72 11,112 مجموع تكاليف التشغيل النقدية

30 186 7 626 5 812 استهاك ممتلكات تعدين

42 1,053 27 2,491 23 3,544 استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

100 203 - - 1 203 استهاك أصول حق االستخدام

8 2 - 25 1 27 إطفاء أصول غير ملموسة

60 5,899 106 9,799 102 15,698 إجمالي التكلفة التشغيلية

)17( 126 )8( )723( )4( )597( زيادة في المخزون

66 6,025 98 9,076 98 15,101 إجمالي تكلفة البضاعة المباعة

59 123 2 208 2 331 تكلفة تقديم خدمات النقل

66 6,148 100 9,284 100 15,432 المجموع

ارتفعت تكلفة المبيعات بمقدار 6,148 مليون ريال سعودي على أساس سنوي نتيجة لاعتراف بتكلفة مبيعات السنة الكاملة لشركة 
معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة الناتجة عن بدء العمليات التجارية لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات في 

2 ديسمبر 2018 وشركة معادن للدرفلة في 9 ديسمبر 2018.

تكلفة مبيعات قطاع الفوسفات
ارتفعت تكلفة مبيعات قطاع الفوسفات بمقدار 3,216 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك أساًسا إلى االعتراف بتكلفة السنة الكاملة 

لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات نتجية لبدء اإلنتاج التجاري والمبيعات في 2 ديسمبر 2018 بمبلغ 3,120 مليون ريال سعودي 
وأيضً بسبب االعتراف بتكلفة مبيعات شركة مريديان التي تم االستحواذ عليها بتاريخ 8 أغسطس 2019 بمبلغ 381 مليون ريال سعودي. 

ويقابل الزيادة في التكلفة جزئيً انخفاض تكلفة المواد الخام بشكل رئيسي في أسعار الكبريت المصهور البالغة 285 مليون ريال 

2. تكلفة المبيعات
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الفرق 2018 2019 ريال سعودي )بالماليين(

% على أساس سنوي % %

45 498 12 1,117 10 1,615 الرواتب ومزايا الموظفين

66 504 8 760 8 1,264 عقود الخدمات

129 166 1 129 2 295 إصاحات وصيانة

)7( )13( 2 192 1 179 مواد مستهلكة

13 94 8 717 5 811 مصاريف غير مباشرة

89 3,233 39 3,644 45 6,877 مواد خام ومنافع مستهلكة

)30( 22 - )73( - )51( بيع منتجات مصاحبة

)100( )1( - 1 - - شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

)100( )46( 1 46 - - مخصص مخزون مواد متقادمة

)2( )2( 1 124 1 122 رسوم امتياز

67 4,455 72 6,657 72 11,112 مجموع تكاليف التشغيل النقدية

30 186 7 626 5 812 استهاك ممتلكات تعدين

42 1,053 27 2,491 23 3,544 استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

100 203 - - 1 203 استهاك أصول حق االستخدام

8 2 - 25 1 27 إطفاء أصول غير ملموسة

60 5,899 106 9,799 102 15,698 إجمالي التكلفة التشغيلية

)17( 126 )8( )723( )4( )597( زيادة في المخزون

66 6,025 98 9,076 98 15,101 إجمالي تكلفة البضاعة المباعة

59 123 2 208 2 331 تكلفة تقديم خدمات النقل

66 6,148 100 9,284 100 15,432 المجموع

سعودي.
تكلفة مبيعات قطاع األلومنيوم

ارتفعت تكلفة مبيعات قطاع األلومنيوم بمقدار 2,853 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسً إلى االعتراف بتكلفة العام بالكامل 
لشركة معادن للدرفلة نتيجة لبدء اإلنتاج التجاري والمبيعات في 2 ديسمبر 2018 وبدء اإلنتاج التجاري والمبيعات التجارية لصفائح 

السيارات  في 1 سبتمبر 2019 بمقدار 2,689 مليون ريال سعودي.  عاوة على ذلك، ساهم ارتفاع تكلفة الطاقة بمقدار 212 مليون ريال 
سعودي، والذي قابله جزئيً انخفاض تكلفة المواد الخام، بشكل رئيسي في فحم الكوك والقطران بمقدار 52 مليون ريال سعودي، 

وساهمت في زيادة تكلفة المبيعات.
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3. مصاريف بيع وتسويق واللوجستيات
ترجــع الزيــادة بمقــدار 290 مليــون ريــال ســعودي )%83( بشــكل رئيســي إلــى زيــادة رســوم التســويق والشــحن والخدمــات اللوجســتية نتيجــة 

بــدء العمليــات التجاريــة لشــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات وشــركة معــادن للدرفلــة .

4. مصاريف عمومية وإدارية
ــركة  ــي ش ــارات ف ــف االستش ــي تكالي ــادة ف ــى الزي ــعودي )21 %( إل ــال س ــون ري ــت 99 ملي ــي بلغ ــادة الت ــي الزي ــي ف ــبب الرئيس ــود الس يع
معــادن للذهــب ومعــادن األســاس ودمــج مصاريــف “مريديــان” العموميــة واإلداريــة التــي تــم االســتحواذ عليهــا فــي 8 أغســطس 2019

5. مصاريف االستكشاف والخدمات الفنية
يعــود الســبب الرئيســي فــي الزيــادة البالغــة 85 مليــون ريــال ســعودي )%89( إلــى ارتفــاع عقــود الخدمــات فيمــا يتعلــق بزيــادة أنشــطة 

الحفــر وأخــذ العينــات فــي شــركة معــادن للذهــب ومعــادن األســاس.

6. انخفاض/ )عكس( في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي
يمثــل االنخفــاض فــي القيمــة خــال الســنة البالــغ 35 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بعكــس االنخفــاض البالــغ 46 مليــون ريــال ســعودي 
ــعودي  ــال س ــون ري ــعودي و 2 ملي ــال س ــون ري ــغ 33 ملي ــنة والبال ــال الس ــة خ ــي القيم ــاض ف ــن االنخف ــج ع ــدوري النات ــر ال ــابق االث ــي الس ف
المتعلــق بالمشــاريع الرأســمالية التعدينيــة وغيــر التعدينيــة قيــد التنفيــذ.  ومــع ذلــك، خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، تــم 
ــد  ــت بن ــملة تح ــيارات المرس ــح الس ــروع صفائ ــول مش ــق بأص ــا يتعل ــعودي فيم ــال س ــون ري ــة 281 ملي ــة بقيم ــي القيم ــاض ف ــجيل انخف تس
المشــاريع الرأســمالية قيــد التنفيــذ بنــاًء علــى اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة الــذي تــم إجــراؤه فــي 31 ديســمبر 2018 والــذي قابلــه عكــس 
انخفــاض فــي قيمــة االســتثمار فــي المشــروع المشــترك )شــركة الصحــراء ومعــادن للبتروكيماويــات( بمبلــغ 346 مليــون ريــال ســعودي.

شطب مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ
انخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

عكس/ )االنخفاض في قيمة( االستثمار في مشروع مشترك

المجموع
7.  دخل من ودائع ألجل

ــل  ــن ِقب ــل م ــرة األج ــع قصي ــي الودائ ــض ف ــتثمار الفائ ــن اس ــي ع ــكل رئيس ــت بش ــعودي )%65( نتج ــال س ــون ري ــة 81 ملي ــادة البالغ إن الزي
ــمبر 2019. ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــال الس ــادن خ ــركة مع ش

8.  تكلفة التمويل
نتــج االرتفــاع بمقــدار 648 مليــون )%37( بشــكل رئيســي  عــن بــدء العمليــات التجاريــة لشــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات بمقــدار 

609 مليــون ريــال ســعودي.

إنتاج الذهب بحسب المنجم

الفرق 2018 2019 مبيعات الذهب بحسب المنجم

% على أساس سنوي أوقية % أوقية % أوقية المنجم

)9( )2,750( 7 29,904 7 27,154 مهد الذهب

)20( )3,149( 4 15,704 3 12,555 الصخيبرات

33 12,143 9 36,972 12 49,115 بلغة

)8( )2,559( 7 30,331 7 27,772 األمار

)30( )8,308( 7 27,536 5 19,228 السوق

)4( )11,111( 66 274,519 66 263,408 الدويحي

)6( )15,734( 100 414,966 100 399,232 مجموع أوقيات الذهب المباعة
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الفرق 2018 2019 مبيعات الذهب بحسب المنجم

% على أساس سنوي أوقية % أوقية % أوقية المنجم

)9( )2,750( 7 29,904 7 27,154 مهد الذهب

)20( )3,149( 4 15,704 3 12,555 الصخيبرات

33 12,143 9 36,972 12 49,115 بلغة

)8( )2,559( 7 30,331 7 27,772 األمار

)30( )8,308( 7 27,536 5 19,228 السوق

)4( )11,111( 66 274,519 66 263,408 الدويحي

)6( )15,734( 100 414,966 100 399,232 مجموع أوقيات الذهب المباعة

9. )مصاريف( / إيرادات أخرى بالصافي
تتعلــق الزيــادة فــي اإليــرادات األخــرى البالغــة 90 مليــون ريــال ســعودي بشــكل أساســي بتســوية مطالبــة قانونيــة مــن مقــاول بمبلــغ 47 
مليــون ريــال ســعودي وتعديــل مخصــص إغــاق المنجــم بمبلــغ 10 مليــون ريــال ســعودي وإيــرادات متنوعــة أخــرى بقيمــة 22 مليــون ريــال 

ســعودي.

10. حصة في صافي ربح مشروع مشترك تم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية
الحصــة فــي صافــي ربــح مشــروع مشــترك تمثــل حصــة شــركة معــادن البالغــة 50 فــي المائــة فــي صافــي دخــل شــركة معــادن باريــك 
للنحــاس، وهــي مشــروع مشــترك بيــن شــركة )معــادن( وشــركة باريــك الشــرق األوســط بــي تــي واي المحــدودة. انخفضــت الحصــة فــي 

صافــي الدخــل نتيجــة الرتفــاع خســائر شــركة الصحــراء ومعــادن للبتروكيماويــات

11. ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية والمخفضــة للســهم بقســمة صافــي الدخــل العائــد لحملــة األســهم العاديــة للشــركة علــى 

المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة المصــدرة خــال الســنة الماليــة قيــد المراجعــة.
يبلــغ المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة لعــام 2019 و 2018 مــا مجموعــه 1,178,348,253 و 1,168,478,261 ســهم علــى 

ــي. التوال
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12. األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات

ــث  ــة 2 حي ــة بالماحظ ــر الملموس ــول غي ــاء األص ــدات وإطف ــع والمع ــكات والمصان ــن والممتل ــكات التعدي ــة ممتل ــاض قيم ــط انخف 	ال يرتب
أن هــذا يمثــل إجمالــي االســتهاك واإلطفــاء الــذي يشــمل االســتهاك واإلطفــاء المحمــل علــى تكلفــة المبيعــات والمصروفــات العموميــة 

واإلداريــة ومصاريــف االستكشــاف والخدمــات الفنيــة.

الفرق
2018

ريال سعودي

2019

ريال سعودي
% على أساس سنوي ريال سعودي

)بالماليين)

)78( )3,138( 4,024 886 الربح التشغيلي للسنة

30 186 626 812 	 استهاك ممتلكات تعدين

41 1,049 2,529 3,578 	 استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

100 204 - 204 استهاك أصول حق االستخدام

14 5 37 42 	 إطفاء أصول غير ملموسة

)176( 81 )46( 35 عكس(/ انخفاض في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي(

)22( )1,613( 7,170 5,557 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات
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الفرق
2018

ريال سعودي

2019

ريال سعودي
% على أساس سنوي ريال سعودي

)بالماليين)

)78( )3,138( 4,024 886 الربح التشغيلي للسنة

30 186 626 812 	 استهاك ممتلكات تعدين

41 1,049 2,529 3,578 	 استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

100 204 - 204 استهاك أصول حق االستخدام

14 5 37 42 	 إطفاء أصول غير ملموسة

)176( 81 )46( 35 عكس(/ انخفاض في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي(

)22( )1,613( 7,170 5,557 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات
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13. الممتلكات والمصانع والمعدات
ــد  ــمالية قي ــاريع رأس ــن مش ــول م ــل األص ــة وتحوي ــى إضاف ــي إل ــكل رئيس ــعودي بش ــال س ــون ري ــغ 1,986 ملي ــاض البال ــبب االنخف ــود س يع
ــركة  ــة بش ــال المتعلق ــج األعم ــال دم ــن خ ــاة م ــول المقتن ــة لألص ــة الدفتري ــي القيم ــعودي وصاف ــال س ــون ري ــغ 1,416 ملي ــذ بمبل التنفي
ــال  ــون ري ــدار 3,577 ملي ــنة بمق ــل للس ــتهاك المحم ــال االس ــن خ ــا م ــم تخفيضه ــي ت ــعودي والت ــال س ــون ري ــة 175 ملي ــان بقيم مريدي

ــعودي. ــال س ــون ري ــة 4 ملي ــة بقيم ــة الدفتري ــي القيم ــل صاف ــعودي وتعدي س
خــال الســنة تتكــون إضافــة وتحويــل األصــول مــن المشــاريع الرأســمالية قيــد التنفيــذ بمقــدار 1,416 مليــون ريــال ســعودي بشــكل رئيســي 

مــن:
ــة 	  ــع الثابت ــق بالمصان ــا يتعل ــعودي فيم ــال س ــون ري ــا 162 ملي ــادة قدره ــي زي ــفات ف ــمال للفوس ــد الش ــركة معــادن وع ــاهمت ش  س

ــة. ــال المدني واألعم
 ساهمت شركة معادن للدرفلة في زيادة قدرها 730 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالمصانع الثابتة والبناء.	 
 ساهمت شركة معادن للفوسفات في زيادة قدرها 197 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالمصانع الثابتة.	 
ــة 	  ــع الثابت ــي بالمصان ــكل رئيس ــق بش ــا يتعل ــعودي فيم ــال س ــون ري ــا 266 ملي ــادة قدره ــوم بزي ــادن لأللومني ــركة مع ــاهمت ش  س

ــدات. ــن المع ــا م ــة وغيره ــل المتنقل ــة وورش العم ــال المدني واألعم
ــاء وورش 	  ــة والبن ــع الثابت ــي بالمصان ــكل رئيس ــق بش ــا يتعل ــعودي فيم ــال س ــون ري ــا 38 ملي ــادة قدره ــان بزي ــركة مريدي ــاهمت ش  س

ــدات. ــن المع ــا م ــب وغيره ــة والمكت ــل المتنقل العم

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 يناير 2019

% على أساس سنوي الفرق 2018 2019 إيضاحات توضيحية

األصول غير المتداولة

- - 10,045 10,045 ممتلكات تعدين

)3( )1,986( 66,482 64,496 13 ممتلكات ومصانع ومعدات

100 1,417 - 1,417 14 أصول حق االستخدام

25 551 2,197 2,748 15 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

5 16 340 356 األصول غير الملموسة

)22( )307( 1,424 1,117 16 االستثمار في المشاريع المشتركة

7 41 598 639 أصول ضريبية مؤجلة

)12( )5( 43 38 االستثمار طويل األجل

)7( )80( 1,079 999 أصول غير متداولة أخرى

- )353( 82,208 81,855

)1( )127( 15,930 15,803 17 األصول المتداولة

- )480( 98,138 97,658 إجمالي األصول

10 2,753 27,903 30,656 حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

)12( )1,054( 8,791 7,737 حقوق الملكية غير المسيطرة

5 1,699 36,694 38,393 إجمالي حقوق الملكية

الخصوم غير المتداولة

66 1,405 2,143 3,548 18 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

)8( )4,247( 51,404 47,157 19 قروض طويلة األجل

)5( )2,842( 53,547 50,705

8 663 7,897 8,560 الخصوم المتداولة

)4( )2,179( 61,444 59,265 إجمالي المطلوبات

- )480( 98,138 97,658 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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% على أساس سنوي الفرق 2018 2019 إيضاحات توضيحية

األصول غير المتداولة

- - 10,045 10,045 ممتلكات تعدين

)3( )1,986( 66,482 64,496 13 ممتلكات ومصانع ومعدات

100 1,417 - 1,417 14 أصول حق االستخدام

25 551 2,197 2,748 15 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

5 16 340 356 األصول غير الملموسة

)22( )307( 1,424 1,117 16 االستثمار في المشاريع المشتركة

7 41 598 639 أصول ضريبية مؤجلة

)12( )5( 43 38 االستثمار طويل األجل

)7( )80( 1,079 999 أصول غير متداولة أخرى

- )353( 82,208 81,855

)1( )127( 15,930 15,803 17 األصول المتداولة

- )480( 98,138 97,658 إجمالي األصول

10 2,753 27,903 30,656 حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

)12( )1,054( 8,791 7,737 حقوق الملكية غير المسيطرة

5 1,699 36,694 38,393 إجمالي حقوق الملكية

الخصوم غير المتداولة

66 1,405 2,143 3,548 18 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

)8( )4,247( 51,404 47,157 19 قروض طويلة األجل

)5( )2,842( 53,547 50,705

8 663 7,897 8,560 الخصوم المتداولة

)4( )2,179( 61,444 59,265 إجمالي المطلوبات

- )480( 98,138 97,658 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 ســاهمت شــركة معــادن للبوكســايت واأللومينــا فــي زيــادة قدرهــا 10 مليــون ريــال ســعودي تتعلــق بشــكل رئيســي بــورش متنقلــة 	 
ومعــدات أخــرى.

ــركات 	  ــة والش ــركة معــادن الصناعي ــي ش ــكل رئيس ــا بش ــاهمت به ــد س ــعودي فق ــال س ــون ري ــة 13 ملي ــة البالغ ــادة المتبقي ــا الزي  أم
ــرى. ــدات األخ ــة والمع ــع الثابت ــة بالمصان المتعلق

14. أصول حق االستخدام
أدى تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( الــذي يســري اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2019 إلــى االعتــراف بأصــول حــق االســتخدام.  
ــة  ــة العمومي ــارج الميزاني ــا خ ــت جميعه ــي كان ــغيلية الت ــار التش ــود اإليج ــن عق ــر م ــف كبي ــتأجرًا، مل ــا مس ــة، بصفته ــدى المجموع كان ل
ــي  ــار الدول ــب المعي ــة بموج ــة العمومي ــي الميزاني ــارات ف ــذه اإليج ــراف به ــم اآلن االعت ــم )17(، ويت ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــب معي بموج

ــم )16(. ــة رق ــر المالي ــداد التقاري إلع
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15. المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ
خال السنة، حدثت الحركات التالية في المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ:

 إضافــات قدرهــا 1,800 مليــون ريــال ســعودي ، منهــا 1,270 مليــون ريــال ســعودي منســوبة إلــى قطــاع الفوســفات المتعلــق بشــكل رئيســي بشــركة معــادن وعــد الشــمال 	 
للفوســفات ومشــروع 3 األمونيــا، و 534 مليــون ريــال ســعودي لشــركات األلومنيــوم.

 إضافات قدرها 11 مليون ريال سعودي تتعلق باألصول المقتناة من خال دمج األعمال في مريديان في 8 أغسطس 2020.	 
 تــم تحويــل 1,242 مليــون ريــال ســعودي مــن مشــاريع رأســمالية قيــد التنفيــذ إلــى مصانــع ومعــدات ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى بــدء التشــغيل التجــاري لصفائــح 	 

ــال ســعودي. الســيارات فــي 1 ســبتمبر 2019 بمبلــغ 756 مليــون ري
 تم تحويل 16 مليون ريال سعودي إلى أصول غير ملموسة خاصة بالشركات.	 
 تخفيض بقيمة 2 مليون ريال سعودي يتعلق بشطب أصول في شركة معادن للذهب ومعادن األساس.	 

16. االستثمار في المشاريع المشتركة
خال السنة، حدثت الحركات التالية في االستثمار في المشاريع المشتركة:

 انخفــض االســتثمار فــي شــركة معــادن باريــك للنحــاس بمبلــغ 151 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة إضافــة 188 مليــون ريــال ســعودي تتعلــق بالحصــة مــن صافــي ربــح الســنة، 	 
وذلــك عــن طريــق ســداد مســاهمة إضافيــة قدرهــا 339 مليــون ريــال ســعودي.

 نخفــض االســتثمار فــي شــركة الصحــراء ومعــادن للبتروكيماويــات )ســامابكو( بمبلــغ 156 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض قــدره 77 مليــون ريــال ســعودي يتعلــق 	 
بحصــة صافــي الخســارة للســنة وأيضــً تســوية مســاهمة إضافيــة قدرهــا 79 مليــون ريــال ســعودي.

	بموجــب “اتفاقيــة التحويــل واإلنهــاء” الموقعــة فــي 26 يونيــو 2019 ، غيــرت شــركة معــادن صنــدوق االســتثمارات العامــة كمقــدم 
للقــرض إلــى شــركة معــادن للدرفلــة .  فــي نفــس الوقــت فــي 26 يونيــو 2019 ، تــم توقيــع “اتفاقيــة قــرض” أخــرى بيــن معــادن وصنــدوق 
االســتثمارات العامــة حيــث تــم االتفــاق علــى أن مبلــغ 2,986,387,500 ريــال ســعودي قــد تــم تقديمــه إلــى شــركة معــادن مــن ِقبــل 

صنــدوق االســتثمارات العامــة ويكــون مســتحق الدفــع عنــد الطلــب.

الفرق
2018

ريال سعودي

2019

ريال سعودي

الشركة المقترضة

% على أساس سنوي ريال سعودي

- - - - شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"(

856 )185( - 1,041 شركة معادن للذهب ومعادن األساس

727 )78( - 805 شركة معادن للبنية التحتية

10,958 - - 10,958 شركة معادن لأللومنيوم

1,588 )4,521( 1,313 4,796 شركة معادن للدرفلة	

7,952 )486( 347 8,091 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

8,664 )738( - 9,402 شركة معادن للفوسفات

19,103 )1,271( 95 20,279 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

407 - 407 - مريديان

50,255 )7,279( 2,162 55,372 المجموع
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17. األصول المتداولة
انخفضت األصول المتداولة بمقدار 127 مليون ريال سعودي في عام 2019 ، وتتكون بشكل رئيسي مما يلي:

ــًة بمبلــغ 8,950 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018 )بانخفــاض قــدره   بلغــت الودائــع ألجــل والنقــد ومعــادالت النقــد فــي عــام 2019 م 6,791 مليــون ريــال ســعودي مقارن
2,158 مليــون ريــال ســعودي( ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى صافــي ســداد القــرض البالــغ 2,514 ريــال ســعودي.

 بلغــت الذمــم التجاريــة المدينــة واألخــرى فــي عــام 2019 مبلــغ 2,995 مليــون ريــال ســعودي مقارنــًة بمبلــغ 2,436 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018 )بزيــادة قدرهــا 	 
559 مليــون ريــال ســعودي( ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى الذمــم التجاريــة المدينــة واألخــرى لشــركة مريديــان والبالغــة 304 مليــون ريــال ســعودي وكذلــك زيــادة فــي 

الذمــم المدينــة التجاريــة لشــركة معــادن للدرفلــة وشــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات نتيجــة بــدء التشــغيل التجــاري فــي ديســمبر 2018.

 بلــغ المخــزون فــي عــام 2019 مبلــغ وقــدره 5,759 مليــون ريــال ســعودي مقارنــًة بمبلــغ 4,312 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018 )بزيــادة قدرهــا 1,447 مليــون ريــال 	 
ســعودي( ناتــج بشــكل رئيســي عــن زيــادة فــي المخــزون القابــل للبيــع بقيمــة 1,091 مليــون ريــال ســعودي يتعلــق بمريديــان بقيمــة 553 مليــون ريــال ســعودي وأيضــً زيــادة 
ــزون  ــي مخ ــادة ف ــاهمت الزي ــا س ــمبر 2018. كم ــي ديس ــة ف ــات التجاري ــبب العملي ــة بس ــركة معــادن للدرفل ــفات وش ــمال للفوس ــد الش ــركة معــادن وع ــزون ش ــي مخ ف

المــواد الخــام فــي شــركة معــادن للدرفلــة فــي زيــادة المخــزون كمــا فــي نهايــة العــام.

 بلغــت قيمــة الدفعــات والمصاريــف المدفوعــة مقدمــً فــي عــام 2019 مقــدار 252 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبلــغ 191 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018 )بزيــادة 	 
قدرهــا 61 مليــون ريــال ســعودي( ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى الدفعــات المقدمــة والمدفوعــة للمقاوليــن مــن ِقبــل شــركة معــادن للبوكســايت واأللومينــا.

18. المطلوبات األخرى غير المتداولة
ارتفعــت المطلوبــات األخــرى غيــر المتداولــة بمبلــغ 1,405 ريــال ســعودي ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى الزيــادة فــي التزامــات التأجيــر بمبلــغ 1,122 ريــال ســعودي الناتجــة عــن 
تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2019 وأيضــً زيــادة فــي األدوات الماليــة المشــتقة بمبلــغ 208 ريــال ســعودي ممــا ســاهم فــي ارتفــاع 

المطلوبــات غيــر المتداولــة بنهايــة العــام.

19. القروض طويلة األجل
انخفــض إجمالــي القــروض )بمــا فــي ذلــك الجــزء المتــداول( بمبلــغ 4,973 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة الســحوبات وقدرهــا 2,162 مليــون ريــال ســعودي خفضــت بســداد مبلــغ 
قــدره 4,293 ريــال ســعودي وقــرض صنــدوق االســتثمارات العامــة المحــول إلــى حقــوق ملكيــة بقيمــة  2,986 مليــون ريــال ســعودي.   كمــا ســاهم صافــي الحركــة فــي تكلفــة 

المعاملــة البالغــة 144 مليــون ريــال ســعودي فــي انخفــاض القــروض طويلــة األجــل.

باإلضافــة إلــى مــا ورد أعــاه، تــم توقيــع “اتفاقيــة تحويــل الديــون” فــي 26 يونيــو 2019 بيــن معــادن وصنــدوق االســتثمارات العامــة حيــث 
ترغــب معــادن فــي زيــادة رأس مالهــا مــن خــال إصــدار أســهم جديــدة لغــرض تســوية القــرض المذكــور أعــاه.  بعــد ذلــك تــم تحويــل هــذا 

القــرض إلــى حقــوق ملكيــة بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة خــال الســنة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

الفرق

2018

SAR

2019

SAR

ريال سعودي )بالماليين(

% على أساس سنوي ريال سعودي

)1( )28( 4,282 5,320 النقد ومعادالت النقد كما في بداية السنة - غير مقيدة

32 962 3,979 3,105 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)9( 359 )3,612( )2,557( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)138( 1,321 367 548 التدفقات النقدية الحرة

)28( )255( 671 )2,360( صافي النقد الناتج )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

)3,807( 1,066 1,038 )1,812( صافي التغير في النقد ومعادالت النقد للسنة

24 1,038 5,320 3,508 النقد ومعادالت النقد كما في نهاية السنة - غير مقيدة
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البيانات المالية
إن البيــان التالــي الــذي يجــب أن ُيقــرأ بالتزامــن مــع مســؤوليات 
مراجــع الحســابات المســتقل، المنصــوص عليهــا فــي تقريــر 
المراجعــة الصــادر عــن مراجــع الحســابات المســتقل المذكــورة 
فــي الصفحــات مــن )4( إلــى )14(، قــد تــم وضعــه للتمييــز بيــن 
ــابات  ــي الحس ــؤوليات مراجع ــركة ومس ــؤوليات إدارة الش مس
المســتقلين بشــأن البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة التعديــن 
العربيــة الســعودية )معــادن( )“الشــركة”( وشــركاتها التابعــة 

ــة”(. )“المجموع

تتحمــل اإلدارة مســؤولية إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة التي 
تعــرض بشــكل عــادل المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة 
ــي  ــرات ف ــي والتغي ــا المال ــمبر 2019، وأدائه ــي 31 ديس ــا ف كم
حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي 
ــة  ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــخ، وفق ــك التاري ذل

ــة. ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــن مجل ــادرة ع الص

وعنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، تكــون اإلدارة 
مســؤولة عمــا يلــي:

علــى 	  وتطبيقهــا  مائمــة  محاســبية  سياســات  اختيــار   
منتظــم. أســاس 

 إصــدار األحــكام والتقديــرات المعقولــة والمبينــة علــى 	 
ــذر. ــة والح ــدأ الحيط ــاس مب أس

 تحديــد مــا إذا كان قــد تــم تطبيــق المعاييــر الدوليــة 	 
األخــرى  واإلصــدارات  والمعاييــر  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد 
ــن  ــبين القانونيي ــعودية للمحاس ــة الس ــن الهيئ ــادرة ع الص
علــى النحــو المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
جوهــري  انحــراف  أي  وتوضيــح  عــن  اإلفصــاح  تــم  وأنــه 
الموحــدة.  الماليــة  البيانــات  فــي  المعاييــر  تلــك  عــن 
وإعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ 
ــر المناســب افتــراض أن  االســتمرارية، مــا لــم يكــن مــن غي
المجموعــة والشــركات ســوف تســتمر فــي أعمالهــا فــي 

المنظــور. المســتقبل 

تتحمل اإلدارة أيضًا مسؤولية ما يلي:

ــي 	  ــة داخل ــام رقاب ــى نظ ــاظ عل ــق والحف ــم وتطبي  تصمي
ــة،  ــال للمجموع فّع

 االحتفــاظ بســجات محاســبية نظاميــة متوافقــة مــع 	 
التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  والمعاييــر  المحليــة  النظــم 
فــي  تعمــل  التــي  الصلــة  ذات  المناطــق  فــي  الماليــة 

، عــة لمجمو ا

 اتخــاذ خطــوات لحمايــة أصــول المجموعــة واكتشــاف 	 
ــرى. ــات األخ ــش والمخالف ــوع الغ ــع وق ومن

السيد/ خالد الخطاف داين ديفيس
معالي المهندس/ عبد اهلل بن 

إبراهيم السعدان

نائب الرئيس للمالية والمدير 
المالي المكلف الرئيس التنفيذي )المكلف( عضو مجلس اإلدارة المفوض

5 جمادي اآلخر 1441 هـ
30 يناير 2020

الرياض
المملكة العربية السعودية
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تقريــر مراجــع الحســابات المســتقل إلــى مســاهمي 
شــركة التعديــن العربيــة الســعودية )“معــادن”(

تقرير حول مراجعة قوائم البيانات المالية الموحدة

رأينا

فــي رأينــا، أن البيانــات الماليــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد لشــركة التعديــن 
العربيــة الســعودية )“معــادن”( )“الشــركة”( وشــركاتها التابعــة )مجتمعيــن “المجموعــة”( كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 
ــداد  ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــخ وفق ــك التاري ــي ذل ــة ف ــنة المنتهي ــدة للس ــة الموح ــا النقدي ــد وتدفقاته ــي الموح ــا المال وأداءه
ــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية  ــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعايي التقاري

ــن. ــبين القانونيي للمحاس

ما قمنا بمراجعته
تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019	 

 قائمة المركز المالي الموحدة كما في ذلك التاريخ.	 

 قائمة التغييرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛	 

 قائمة التدفقات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.	 

 اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة والتي تتضمن ملخصً للسياسات المحاسبية الهامة.	 

أساس الرأي
تمــت مراجعتنــا وفقــً لمعاييــر المراجعــة الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إن مســؤوليتنا بموجــب هــذه 

ــا. ــي تقريرن ــدة ف ــة الموح ــات المالي ــة البيان ــول مراجع ــع ح ــؤوليات المراج ــم مس ــي قس ــل ف ــا بالتفصي ــم توضيحه ــر ت المعايي
باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومائمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

االستقاللية
إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وذلــك وفقــً لقواعــد وآداب وســلوك المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية المتعلقــة 

بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة كمــا أننــا التزمنــا بمســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــً لتلــك المتطلبات.
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تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى مساهمي 
شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( )تتمة(

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة
ــن 	  ــكات التعدي ــدات، وممتل ــع والمع ــكات والمصن ــة الممتل ــي قيم ــاض ف  االنخف

األعمــار  ذات  الملموســة  غيــر  واألصــول  التنفيــذ،  تحــت  رأســمالية  والمشــاريع 
المحــددة؛

 المحاســبة عــن االســتحواذ علــى شــركة مريديــان الموحــدة لاســتثمار المحدودة 	 
والشــركات التابعــة لهــا )ُيشــار إليهــا مجتمعــة باســم “مجموعــة مريديــان”(، 

وتقييــم انخفــاض القيمــة الدفتريــة للشــهرة الناتجــة
 اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 16 “عقود اإليجار”.	 

أمر مراجعة رئيسي

فــي إطــار عمليــة تصميــم مراجعتنــا، قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر التحريفــات الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة 
ــرات  ــال، مــا يتعلــق بالتقدي ــار األحــكام الموضوعيــة التــي اتخذتهــا اإلدارة، علــى ســبيل المث ــا بعيــن االعتب ــد، أخذن الموحــدة. بالتحدي
المحاســبية الهامــة التــي شــملت وضــع افتراضــات ومراعــاة األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة بطبيعتهــا. كمــا هــو الحــال فــي 
جميــع عمليــات مراجعتنــا، تناولنــا أيضــً مخاطــر تجــاوز اإلدارة للرقابــة الداخليــة، ويشــمل ذلــك مــن بيــن أمــور أخــرى النظــر فــي مــا إذا 

كان هنــاك دليــل علــى التحيــز الــذي يمثــل خطــر التحريفــات الجوهريــة الناتجــة عــن احتيــال.

ــة الموحــدة  ــات المالي ــداء رأي حــول البيان ــا مــن إب ــا بهــدف تنفيــذ أعمــال كافيــة تمكنن ــا بتصميــم نطــاق عمليــة مراجعتن لقــد قمن
ككل، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار هيــكل المجموعــة، والعمليــات والضوابــط المحاســبية، والصناعــة التــي تــزاول المجموعــة نشــاطها 

فيــه.
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أمور المراجعة الرئيسية
ــم  ــا للقوائ ــاء مراجعتن ــرة أثن ــة كبي ــا أهمي ــت له ــي، كان ــا المهن ــً لتقديرن ــي، وفق ــور الت ــك األم ــي تل ــية ه ــة الرئيس ــور المراجع إن أم
الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة. وقــد تــم التطــرق إلــى هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ككل، وعنــد 

إبــداء رأينــا حولهــا، ال نبــدي رأيــً منفصــًا حــول هــذه األمــور.

تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى مساهمي 
شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( )تتمة(

أمر مراجعة رئيسي

االنخفــاض فــي قيمــة الممتلــكات والمصنــع والمعــدات، 
تحــت  رأســمالية  والمشــاريع  التعديــن  وممتلــكات 
التنفيــذ، واألصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة.

ــكات  ــمبر 2019 ممتل ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــدى المجموع كان ل
ريــال   64,496,438,656 بمبلــغ  ومعــدات  ومصنــع 
 10,045,329,831 بمبلــغ  التعديــن  وممتلــكات  ســعودي، 
بمبلــغ  التنفيــذ  تحــت  رأســمالية  ومشــاريع  ســعودي،  ريــال 
2,747,575,350ريــال ســعودي وأصــول غيــر ملموســة ذات 

ســعودي.  ريــال   174,120,189 بمبلــغ  محــددة  أعمــار 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 تضمنــت الممتلــكات والمصنــع 
خســائر  التنفيــذ،  تحــت  الرأســمالية  والمشــاريع  والمعــدات 
انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ 2,467,500,000 ريال ســعودي 
و  ســعودي(  ريــال   2,467,500,000   :2018 ديســمبر   31  )
 :2018 ديســمبر   31( ســعودي  ريــال   836,250,000 مبلــغ 

مبلــغ 836,250,000 ريــال ســعودي(، علــى التوالــي.

تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي، بمراجعــة االنخفاض 
فــي القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول فــي حــال وجــود أحــداث 
إمكانيــة  عــدم  احتمــال  إلــى  تشــير  الظــروف  فــي  تغيــر  أو 

ــة. ــة الدفتري ــترداد القيم اس

 يتطلــب تحديــد القيمــة القابلــة لاســترداد والتــي تمثــل القيمــة 
األعلــى مابيــن طريــق القيمــة المســتخدمة أو القيمــة العادلــة 
ــم  ــدد ث ــن اإلدارة أن تح ــتبعاد، م ــف االس ــا تكالي ــً منه مطروح
ــدة  ــدة مول ــل أو وح ــكل أص ــترداد ل ــة لاس ــة القابل ــدر القيم تق
القابلــة  القيــم  ترتكــز  األصــل.  إليهــا  ينتمــي  والتــي  للنقــد 
علــى  المســتخدمة  القيمــة  كونهــا  حالــة  فــي  لاســترداد، 
وجهــة نظــر االدارة عــن المدخــات الداخليــة المحــددة للقيمــة 
ــبيل  ــى س ــن عل ــي تتضم ــة والت ــوق الخارجي ــروف الس ــً ظ وأيض
ــي  ــا ف ــم ذكره ــا ت ــتقبلية كم ــات المس ــعار المنتج ــال أس المث
خطــة العمــل المعتمــدة. كمــا تتطلــب أيضــً مــن اإلدارة عمــل 
تقديــرات لنســب النمــو بعــد فتــرة خطــة العمــل المعتمــدة 

ــم. ــدل خص ــب مع ــد أنس ــً لتحدي وأيض

المراجعــة  أمــر  مــع  مراجعتنــا  تعامــل  كيفيــة 
ئيســي لر ا

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

ــدة 	  ــدات المول ــد اإلدارة للوح ــة تحدي ــا مائم ــا و قيمن  فهمن
التشــغيلي  بالهيــكل  معرفتنــا  إلــى  باإلشــارة  للنقــد 

. عــة للمجمو

 قيمنــا تحديــد اإلدارة لمؤشــرات االنخفــاض فــي القيمــة 	 
وكذلــك مؤشــرات عكــس االنخفــاض فــي القيمــة متضمنــة 
ــم  ــا بتقيي ــا قمن ــا. كم ــول إليه ــم الوص ــي ت ــتنتاجات الت االس
تصميــم ووضــع ضوابــط الرقابــة األساســية علــى عمليــة 
تحديــد  تتضمــن  والتــي  القيمــة  فــي  االنخفــاض  تقييــم 
ــة  ــم القابل ــر القي ــة وتقدي ــي القيم ــاض ف ــرات االنخف مؤش

لاســترداد.

والتقديــرات 	  اإلدارة  افتراضــات  معقوليــة  مــدى  قيمنــا   
المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لاســترداد للوحــدات 
فــي  النخفــاض  مؤشــرات  وجــود  عنــد  للنقــد  المولــدة 
اآلتــي: المســتخدمة  اإلجــراءات  هــذه  وتتضمــن  قيمتهــا. 

)i ( القيمــة تقديــر  فــي  اإلدارة  منهجيــة  تقييــم 
ــاس  ــى أس ــق، عل ــق التحق ــن طري ــتخدمة ع المس
المدخلــة  البيانــات  ومائمــة  دقــة  مــن  عينــة، 
المخصومــة  النقديــة  التدفقــات  نمــوذج  فــي 
إلــى الوثائــق الداعمــة، علــى ســبيل المثــال، خطــة 
العمــل المعتمــدة. لقــد أخذنــا بعيــن االعتبــار مــدى 
معقوليــة خطــط العمــل بمقارنــة خطــط العمــل 
وبالتحديــد  الســوق،  وبيانــات  التاريخيــة  بالنتائــج 
ــج  ــة النتائ ــات ومقارن ــعير المبيع ــص تس ــا يخ فيم
الفعليــة للســنة الحاليــة بتوقعاتهــا. كما تناقشــنا 
االفتراضــات  أســاس  لفهــم  أيضــً  اإلدارة  مــع 

المســتخدمة فــي خطــط العمــل؛
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تقريــر مراجــع الحســابات المســتقل إلــى مســاهمي 
)“معــادن”(  الســعودية  العربيــة  التعديــن  شــركة 

)تتمــة(

أمر المراجعة الرئيسي
إن األصــول أو الوحــدات المولــدة للنقــد المحــددة والتــي تنتمــي 
ــي: ــن اآلت ــا، تتضم ــا عليه ــز إجراءاتن ــم تركي ــي ت ــول والت ــا األص إليه

شركة معادن للدرفلة

قامــت اإلدارة بتحديــد القيمــة القابلــة لاســترداد التــي تعــادل 
ــة  ــجيل أي ــزم تس ــك ال يل ــة لذل ــة، ونتيج ــة الدفتري ــًا القيم تقريب
خســائر انخفــاض فــي القيمــة أو عكــس أيــة خســائر انخفــاض 
فــي القيمــة التــي تــم اثباتهــا ســابقًا ليتــم االعتــراف بهــا فــي 

ــمبر 2019. ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي الس

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

قامــت اإلدارة بتحديــد القيمــة القابلــة لاســترداد التــي تعــادل 
ــة  ــجيل أي ــزم تس ــك ال يل ــة لذل ــة، ونتيج ــة الدفتري ــًا القيم تقريب
خســائر انخفــاض فــي القيمــة ليتــم االعتــراف بهــا فــي الســنة 

ــمبر 2019. ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

اعتبرنــا هــذا أمــر مراجعــة رئيســي وذلــك ألن تقديــر القيمــة 
التــي  للنقــد  المولــدة  الوحــدة  أو  القابلــة لاســترداد لألصــل 
ينتمــي إليهــا األصــل يتطلــب اســتخدام تقديــرات وأحــكام 
أســعار  و  لألصــول  االفتراضــي  والعمــر  اإلنتــاج  حجــم  حــول 
المنتجــات وظــروف االقتصــاد والســوق المســتقبلية ونســب 
النمــو )بمــا فــي ذلــك نســب النمــو النهائيــة( ونســب الخصــم.

الماليــة  البيانــات  حــول   )4-11( إيضــاح  إلــى  الرجــوع  يرجــى 
المتعلقــة  المحاســبية  السياســة  أن  بشــأن  الموحــدة 
باالنخفــاض فــي قيمــة األصــول، و إيضــاح )1-6( بشــأن اإلفصــاح 
عــن التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامــة و إيضــاح )19( 
ــة  ــي قيم ــاض ف ــة باالنخف ــور المتعلق ــن األم ــاح ع ــأن اإلفص بش
التعديــن  وممتلــكات  والمعــدات  والمصنــع  الممتلــكات 

التنفيــذ. تحــت  الرأســمالية  والمشــاريع 

كيفية تعامل مراجعتنا مع أمر المراجعة الرئيسي

)i ( التدفقــات توقعــات  مائمــة  مــدى  تقييــم   

القيمــة  احتســاب  فــي  المخصومــة  النقديــة 
معقوليــة  مــدى  واختبــار  المســتخدمة 
ســبيل  علــى  ومنهــا  الرئيســية  االفتراضــات 
ــو  ــب النم ــتقبلية ونس ــال المس ــو األعم ــال نم المث
معرفتنــا  علــى  المبينــة  النهائيــة  والخصــم 
للنشــاط والصناعــة وذلــك بمقارنــة االفتراضــات 
عــن  المعلنــة  والبيانــات  التاريخيــة  بالنتائــج 
ذات  األخــرى  والمعلومــات  والصناعــة  الســوق 
الصلــة. قــام خبــراء التقييــم الداخلييــن لدينــا 
احتســابات  منهجيــة  فحــص  فــي  بمســاعدتنا 
ــة  ــدى معقولي ــم م ــتخدمة وتقيي ــة المس القيم

والنمــو. الخصــم  نســب 

)ii ( التدفقــات لنمــاذج  الحســابية  الدقــة  اختبــار   

النقديــة المخصومــة التــي اســتخدمتها اإلدارة 
وكذلــك  المســتخدمة  القيمــة  احتســاب  فــي 
ذات  لاحتســابات  لمنطقيــة  الســامة  اختبــار 

الصلــة.

)iii ( لافتراضــات الحساســية  بتحليــل  القيــام   

الرئيســية المســتخدمة فــي احتســاب القيمــة 
المتوقــع  األثــر  لتحديــد  وذلــك  المســتخدمة 

المحتملــة. النتائــج  مــن  لنطــاق 

 تقييــم مــدى كفايــة وماءمــة اإلفصاحــات ذات 	 
الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة.
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تقريــر مراجــع الحســابات المســتقل إلــى مســاهمي 
)“معــادن”(  الســعودية  العربيــة  التعديــن  شــركة 

)تتمــة(

أمر المراجعة الرئيسي

مريديــان  مجموعــة  علــى  االســتحواذ  عــن  المحاســبة 
وتقييــم انخفــاض القيمــة الدفتريــة للشــهرة الناتجــة

التابعــة  شــركتها  خــال  مــن  معــادن،  شــركة  اســتحوذت 
المملوكــة بالكامــل، شــركة معــادن للتســويق والتوزيــع علــى 
ــي 8  ــان ف ــة مريدي ــن مجموع ــا %85 م ــة قدره ــص إجمالي حص
أغســطس 2019. دفعــت معــادن مقابــل الشــراء اإلجمالــي 
مبلــغ 436,856,535 ريــال ســعودي لاســتحواذ علــى صافــي 
ــعودي  ــال س ــغ 328,662,007 ري ــة بمبل ــة عادل ــول بقيم األص
فــي تاريــخ االســتحواذ ، ممــا أدى إلــى االعتــراف بأصــول غيــر 
ريــال   85,875,000 بمبلــغ  محــددة  أعمــار  ذات  ملموســة 
ســعودي.  ريــال   159,465,843 بمبلــغ  وشــهرة  ســعودي 
وأكملــت معــادن تخصيــص ســعر الشــراء بمســاعدة خبيــر 

اإلدارة.

ــر  تخضــع محاســبة االســتحواذ للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
الماليــة رقــم )3( “دمــج األعمــال” والــذي يتطلــب مــن اإلدارة 
ــن  ــة. يتضم ــرات معين ــد تقدي ــي تحدي ــام ف ــم ه ــة حك ممارس
الحكــم األكثــر أهميــة فــي المحاســبة األوليــة لاســتحواذ مــا 

يلــي:
 تحديد القيمة العادلة مقابل الشراء؛	 
 تحديــد القيــم العادلــة لألصــول القابلــة للتحديد 	 

المكتســبة والخصوم المفترضة؛
 تحديد األصول غير الملموسة؛	 
 وتحديد الشهرة الناشئة عن االستحواذ.	 

كجــزء مــن عمليــة تخصيــص ســعر الشــراء، ُنســبت القيــم 
العادلــة إلــى بعــض األصــول غيــر الملموســة المحــددة.  تــم 
الملموســة  غيــر  األصــول  لهــذه  العــادل  التقييــم  تحديــد 
بعــض  علــى  تحتــوي  التــي  الماليــة  النمــاذج  باســتخدام 
االفتراضــات الهامــة، بمــا فــي ذلــك نســب الخصــم واإليــرادات 
المتفــق  العمــل  لخطــة  وفقــًا  الربــح  وهوامــش  المتوقعــة 
ــي  ــص المتبق ــر المخص ــراء غي ــعر الش ــاب س ــم احتس ــا. ت عليه

للشــهرة.
فــي  المســاهمين  اتفاقيــة  توقيــع  تــم  ذلــك،  علــى  عــاوة 
أعطــت حــق  والتــي   ،)2019 أغســطس   8( االســتحواذ  تاريــخ 
المســاهمين مــن ذوي الحصــص غيــر المســيطرة فــي بيــع 
لاســتحواذ  للمجموعــة   15% البالغــة  المتبقيــة  حصصهــم 

2023 2020 حتــى عــام  اعتبــاراً مــن ســنة  عليهــا 

المراجعــة  أمــر  مــع  مراجعتنــا  تعامــل  كيفيــة 
ئيســي لر ا

تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

الحصــص 	  شــراء  اتفاقيــة  بمراجعــة  قمنــا   

المبرمــة لاســتحواذ علــى مجموعــة مريديــان 
واختبرنــا مقابــل الشــراء والدفــع النقــدي بقيمــة 
لشــروط  وفقــًا  ســعودي  ريــال   436,856,535

الحصــص؛ شــراء  اتفاقيــة  وأحــكام 
 قيمنــا كفــاءة وموضوعيــة وقــدرات خبــراء اإلدارة 	 

المهنيــة  وخبرتهــم  مؤهاتهــم  إلــى  اســتناداً 
ــتقاليتهم؛ ــم اس وتقيي

 قمنــا بالحصــول علــى ومراجعــة تخصيص ســعر 	 

الشــراء وتقاريــر تقييــم األصــول الملموســة وغيــر 
الملموســة التــي أعدهــا خبيــر اإلدارة؛

لدينــا 	  الداخلييــن  التقييــم  خبــراء  أشــركنا   

فــي  بمــا  الشــراء،  ســعر  تخصيــص  لمراجعــة 
ذلــك المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي 
تحديــد األصــول غيــر الملموســة وفــي تحديــد 
للتحديــد  القابلــة  لألصــول  العادلــة  القيــم 

المفترضــة؛ والخصــوم  المكتســبة 
 ســاعدنا خبــراء التقييــم الداخلييــن لدينــا فــي 	 

ذات  الخصــم  نســب  معقوليــة  مــدى  اختبــار 
الصلــة المســتخدمة فــي تخصيــص ســعر الشــراء 
فــي تقييــم األصــول غيــر الملموســة بالرجــوع 

إلــى بيانــات الســوق التــي يمكــن ماحظتهــا؛
الرئيســية 	  المدخــات  بعــض  علــى  اتفقنــا   

غيــر  األصــول  تقييــم  فــي  المســتخدمة 
المتوقعــة  اإليــرادات  مثــل  الملموســة، 
ــغيلي  ــى األداء التش ــوع إل ــح بالرج ــش الرب وهوام

مريديــان؛ لمجموعــة  التاريخــي  والمالــي 
 ســاعدنا خبــراء التقييــم الداخلييــن لدينــا فــي 	 

اختبــار المنهجيــة المســتخدمة لتقييــم التــزام 
خيــار بيــع الحصــص غيــر المســيطرة المعتــرف 
بهــا فــي تاريــخ االســتحواذ، واالفتراضــات الهامــة 
والضرائــب  الفوائــد  قبــل  الربــح  لمضاعــف 
مــن  المســتخدمة  واإلطفــاءات  واالســتهاكات 
ِقبــل خبيــر اإلدارة فــي مثــل هــذا التقييــم؛ و

فــي 	  اإلفصاحــات  وماءمــة  كفايــة  قيمنــا   

فيمــا  المرفقــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات 
مريديــان. مجموعــة  علــى  باالســتحواذ  يتعلــق 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى مساهمي 
شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( )تتمة(

أمر المراجعة الرئيسي

وفًقــا لذلــك، تــم إثبــات التــزام خيــار بيــع حصــص غيــر مســيطرة 
بمبلــغ 78,900,805 ريــال ســعودي فــي تاريــخ االســتحواذ. 
تــم تحديــد تقييــم هــذه الخيــارات بعــد النظــر فــي بعــض 
االفتراضــات الهامــة بمــا فــي ذلــك معــدل الخصــم ومضاعــف 
واإلطفــاءات  واالســتهاكات  والضرائــب  الفوائــد  قبــل  الربــح 

.2023 إلــى   2020 المســتخدمة للســنوات اعتبــاراً مــن 

ــة  ــاض قيم ــم )36( “انخف ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــًا لمعي وفق
ــي  ــبة ف ــهرة المكتس ــار الش ــان اختب ــن الكي ــب م ــول، ُيطل األص
ســنوًيا  القيمــة  انخفــاض  مــن  للتحقــق  األعمــال  مجموعــة 
ــى  ــر عل ــاك أي مؤش ــا إذا كان هن ــر عم ــض النظ ــل بغ ــى األق عل

انخفــاض القيمــة أم ال.

تتــم مراقبــة الشــهرة مــن ٍقبــل اإلدارة علــى مســتوى الوحــدات 
األساســية  التشــغيل  عناصــر  تعتبــر  والتــي  للنقــد،  المولــدة 
لألعمــال المعنيــة. نفــذت اإلدارة ممارســة انخفــاض فــي القيمة 
ــن  ــان م ــة مريدي ــة لمجموع ــهرة المخصص ــق بالش ــا يتعل فيم
ــوذج  ــاس نم ــى أس ــترداد عل ــة لاس ــة القابل ــد القيم ــال تحدي خ
والــذي  المســتخدمة،  للقيمــة  المخصــوم  النقــدي  التدفــق 
ــا إدارة  ــنوات أعدته ــس س ــل لخم ــة عم ــدث خط ــتخدم أح اس
ــة أي  ــذه الممارس ــة ه ــن نتيج ــج ع ــم ينت ــان. ل ــة مريدي مجموع

ــا. ــراف به ــم االعت ــة ليت ــي القيم ــاض ف ــائر انخف خس

لقــد أخذنــا فــي االعتبــار محاســبة االســتحواذ علــى مجموعــة 
الشــراء  ســعر  تخصيــص  تحديــد  ذلــك  فــي  )بمــا  مريديــان 
القيمــة  انخفــاض  وتقييــم   ) البيــع  خيــار  بالتــزام  واالعتــراف 
ــان كأمــر مراجعــة رئيســي  الدفتريــة لشــهرة مجموعــة مريدي

ــي: ــا يل ــبب م بس

المحاسبة لالستحواذ لمجموعة مريديان أ ( 

اإلدارة  وافتراضــات  األعمــال  دمــج  عــن  المحاســبة  تعقيــد 
ــددة؛ و  ــة المح ــر الملموس ــول غي ــم األص ــي )1( تقيي ــة ف الهام
والخصــوم  المكتســبة  لألصــول  العادلــة  القيــم  )2(تحديــد 
غيــر  الحصــص  بيــع  خيــار  التــزام  تحديــد   )3( و  المفترضــة. 

بــه. المعتــرف  المســيطرة 

المراجعــة  أمــر  مــع  مراجعتنــا  تعامــل  كيفيــة 
ئيســي لر ا

لشــهرة  الدفتريــة  القيمــة  انخفــاض  بتقييــم  يتعلــق  فيمــا 
التاليــة: اإلجــراءات  بتنفيــذ  قمنــا  مريديــان،  مجموعــة 

 فهمنــا و قيمنــا مائمــة تحديــد اإلدارة للوحــدات المولــدة 	 

التشــغيلي  بالهيــكل  معرفتنــا  إلــى  باإلشــارة  للنقــد 
للمجموعــة.

 قيمنــا المنهجيــة المســتخدمة مــن ِقبــل اإلدارة لتحديــد 	 

القيمــة القابلــة لاســترداد للشــهرة بنــاًء علــى طريقــة 
معيــار  بمتطلبــات  ومقارنتهــا  المســتخدمة  القيمــة 

)36(؛  رقــم  الدولــي  المحاســبة 

 اختبرنــا الدقــة الحســابية والتكامــل المنطقي للحســابات 	 
األساســية فــي النموذج ؛ 

ــى 	  ــوع إل ــة بالرج ــات المدخل ــة البيان ــة وماءم ــا دق  اختبرن
ــر  ــدة، والنظ ــل المعتم ــة العم ــل خط ــة، مث ــة الداعم األدل
فــي مــدى معقوليــة خطــة العمــل المعتمــدة بالمقارنــة 
ــل  ــان مقاب ــة مريدي ــة واألداء لمجموع ــج التاريخي ــع النتائ م

ــات؛  الميزاني

 أشــركنا خبــراء التقييــم لدينــا لمســاعدتنا فــي اختبــار 	 
واســتخدام  المســتخدمة  القيمــة  حســابات  منهجيــة 
ــب  ــم ونس ــب الخص ــك نس ــي ذل ــا ف ــة بم ــات معين افتراض

النمــو طويلــة األجــل؛ 

 أجرينــا تحليــل الحساســية لافتراضــات الرئيســية، وبشــكل 	 
أساســي معــدل نمو المبيعــات ومضاعــف القيمــة النهائية 
المحتمــل  التأثيــر  تقييــم  أجــل  مــن  الخصــم،  ونســب 

ــة؛ و ــج المحتمل ــن النتائ ــة م لمجموع

 قيمنــا كفايــة وماءمــة اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة 	 

الدفتريــة  بالقيمــة  يتعلــق  فيمــا  المرفقــة  الموحــدة 
لشــهرة مجموعــة مريديــان.
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معلومات أخرى

ــنوي  ــر الس ــي التقري ــة ف ــات المدرج ــن المعلوم ــرى م ــات األخ ــف المعلوم ــرى. وتتأل ــات األخ ــن المعلوم ــؤولية ع ــى اإلدارة المس تتول
للمجموعــة لعــام 2019، ولكنهــا ال تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مراجــع الحســابات بشــأنها، المتوقــع أن ُتتــاح لنــا بعــد 

تاريــخ تقريــر مراجــع الحســابات هــذا.

أمر المراجعة الرئيسي

اعتمــاد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
)16( “عقــود اإليجــار”

سياســاتها  المجموعــة  غّيــرت   ،2019 ينايــر   1 مــن  اعتبــاراً 
المحاســبية بســبب التطبيــق اإللزامــي للمعيــار الدولــي إلعــداد 
ــل  ــل مح ــذي يح ــار” ال ــود اإليج ــم )16( “عق ــة رق ــر المالي التقاري
متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17( “عقــود اإليجــار”.

 )16( رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  يقــدم 
الميزانيــة  فــي  اإليجــار  لعقــود  واحــداً  محاســبيًا  نموذجــًا 
العموميــة. ويعتــرف أي مســتأجر بأصــل حــق االســتخدام الــذي 
اإليجــار  يمثــل حقــه الســتخدام األصــول األساســية والتــزام 
ــتثناءات  ــاك اس ــار. وهن ــغ اإليج ــداد مبال ــه لس ــل التزام ــذي يمث ال
لاعتــراف بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار للبنــود 

منخفضــة القيمــة.

ــجات  ــع س ــي تجمي ــاعدة ف ــًا للمس ــراً خارجي ــت اإلدارة خبي عين
ــار. اإليج

أمر المراجعة الرئيسي

تقييم انخفاض القيمة الدفترية للسمعة  ب( 
التجارية لمجموعة مريديان

 
التجاريــة  القابــل لاســترداد للســمعة  المبلــغ  يمثــل تقييــم 
معقــدة  مســألة  االســتخدام  أثنــاء  القيمــة  لطريقــة  وفقــًا 
العناصــر  ويتطلــب حكمــًا موضوعيــًا مــن اإلدارة. واشــتملت 

األساســية للحكــم الخاصــة بتقييــم اإلدارة علــى مــا يلــي:

 االفتراضــات الخاصــة بالظــروف االقتصاديــة المتوقعــة، 	 
وخاصــًة النمــو فــي األســواق التــي تعمــل فيهــا مجموعــة 

مريديــان بشــكل أساســي؛
 معــدل الخصم والقيمة النهائية المضاعفة المســتخدمة 	 

فــي نمــوذج التدفق النقــدي للقيمة أثناء االســتخدام.

الماليــة  البيانــات  حــول  و)4-10(   )4-1( اإليضاحــات  إلــى  ارجــع 
الموحــدة بخصــوص السياســات المحاســبية المتعلقــة بدمــج 
األعمــال وانخفــاض الســمعة التجاريــة، علــى التوالــي. ارجــع أيضــًا 
واالفتراضــات  األحــكام  عــن  لإلفصاحــات   )6-1( اإليضــاح  إلــى 
والتقديــرات المحاســبية الهامــة الصــادرة عنــد تطبيق السياســات 
ذات  لإلفصاحــات  و)22(   )5( واإليضــاح  المذكــورة  المحاســبية 

ــة. الصل

المراجعــة  أمــر  مــع  مراجعتنــا  تعامــل  كيفيــة 
ئيســي لر ا

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

 اختبار تقييم اإلدارة ألثر اعتماد المعيار الدولي إلعداد 	 
التقارير المالية رقم )16( من حيث االعتراف بأصولها لحق 
االستخدام والتزاماتها لإليجار وتصنيفها وقياسها في 1 

يناير 2019، وفهمنا النهج المتبع تجاه هذا التنفيذ؛

 تقييم كفاءة وموضوعية وقدرات خبراء اإلدارة استناداً إلى 	 
مؤهاتهم وخبرتهم المهنية وتقييم استقاليتهم؛ 

 اختبار استكمال سجل اإليجار من خال اختبار تسوية 	 
التزامات اإليجار المعترف بها في 1 يناير 2019 اللتزامات 

اإليجار التشغيلي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 
ومن خال اختبار تقييم اإلدارة للعقود، على أساس 

العينات، إلدراج واستبعاد العقود من سجل اإليجار في تاريخ 
االعتماد؛
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أمر المراجعة الرئيسي

تقييــم جميــع العقــود ومــا إذا كانــت تســتوفي تعريــف عقــود 
اإليجــار، وتقييــم شــروط عقــود اإليجــار المتعلقــة بالعقــود 
ــتخدام  ــد واس ــارات التمدي ــاء أو خي ــارات اإلنه ــت خي ــي تضمن الت
معــدل الخصــم المناســب لتحديــد أصــول حــق االســتخدام 

ــاد. ــخ االعتم ــي تاري ــا ف ــرف به ــار المعت ــات اإليج والتزام

ــة  ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــة المعي ــدت المجموع اعتم
رقــم )16( مــن 1 ينايــر 2019، باســتخدام طريقــة األثــر الرجعــي 
المعــدل، ولــم تكــرر أرقــام المقارنــة لمــدة اإلبــاغ عــام 2018، 
االنتقاليــة  األحــكام  بموجــب  بــه  المســموح  النحــو  علــى 
ــم  ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــي المعي ــددة ف المح
)16(. وكخيــار سياســي، اختــارت المجموعــة االعتــراف بأصــول 
حــق االســتخدام التــي تســاوي التزامــات اإليجــار، التــي بســببها 
لــم تكــن هنــاك حاجــة إلجــراء تعديــل مقابــل فتــح األربــاح 
المحتجــزة كمــا فــي تاريــخ االعتمــاد )1 ينايــر 2019(. ووفقــًا 
االســتخدام  حــق  بأصــول  االعتــراف  إلــى  ذلــك  أدى  لذلــك، 
والتزامــات اإليجــار بمبلــغ 1,292,480,071 ريــال ســعودي كمــا 

فــي 1 ينايــر 2019.

اعتبرنــا ذلــك أمــر مراجعــة رئيســي حيــث إن تقييــم العقــود في 
نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( قــد ال 
ُيحــدد أو ُيــدرج بشــكل مناســب فــي حســاب األثــر االنتقالــي 
للمبالــغ األساســية ألصــول حــق االســتخدام وتتضمــن التزامــات 
اإليجــار المقابلــة أحــكام وتقديــرات إداريــة هامــة تتعلــق بمــدة 

اإليجــار ومعــدل الخصــم.

الدولــي  المعيــار  اعتمــاد  ألثــر   )3( رقــم  اإليضــاح  إلــى  ارجــع 
ــة  ــاح )8-4( للسياس ــم )16(، واإليض ــة رق ــر المالي ــداد التقاري إلع
الصلــة  ذات  لإلفصاحــات  و)40(   )20( واإليضــاح  المحاســبية، 

فــي البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى مساهمي 
شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( )تتمة(

المراجعــة  أمــر  مــع  مراجعتنــا  تعامــل  كيفيــة 
ئيســي لر ا

العينــة، تقييــم اإلدارة  تقييــم اإلدارة للعقــود، علــى أســاس 
للعقــود، علــى أســاس العينــات، إلدراج واســتبعاد العقــود مــن 

ــاد ــخ االعتم ــي تاري ــار ف ــجل اإليج س
تقييــم 	  مراجعــة  فــي  لمســاعدتنا  األخصائييــن  تعييــن   

تعريــف  تســتوفي  العقــود  كانــت  إذا  مــا  بشــأن  اإلدارة 
عقــود اإليجــار أم ال لبعــض العقــود الرئيســية. كمــا ســاعدنا 
األخصائيــون فــي تقييــم ماءمــة االفتراضــات واألحــكام 
الهامــة المتعلقــة بشــروط اإليجــار المســتخدمة لتحديــد 
ــود  ــذه العق ــار له ــات اإليج ــتخدام والتزام ــق االس ــول ح أص
تحديــد  فــي  المســتخدم  الخصــم  معــدل  وماءمــة 

اإليجــار؛ التزامــات 
ــة 	  ــية بالموافق ــار األساس ــات اإليج ــة بيان ــن دق ــا م  تحققن

علــى عينــة تمثيليــة لعقــود اإليجــار مــن العقــود األساســية 
والمعلومــات الداعمــة األخــرى، واختبرنــا الدقــة الحســابية 
للمبالــغ األساســية ألصــول حــق االســتخدام والتزامــات 

اإليجــار؛
 قيمنــا كفايــة ومــدى ماءمــة اإلفصاحــات فــي البيانــات 	 

الماليــة الموحــدة المرفقــة فيمــا يتعلــق باعتمــاد المعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(.
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المعلومــات المدرجــة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لعــام 
وتقريــر  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  تتضمــن  ال  ولكنهــا   ،2019
مراجــع الحســابات بشــأنها، المتوقــع أن ُتتــاح لنــا بعــد تاريــخ 

تقريــر مراجــع الحســابات هــذا.

المعلومــات  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  رأينــا فــي  ال يشــمل 
االســتنتاج  أشــكال  مــن  شــكل  أي  عــن  نعبــر  ولــن  األخــرى 

لهــا. التأكيــدي 

تتمثــل  الموحــدة،  الماليــة  للقوائــم  بتدقيقنــا  يتعلــق  فيمــا 
ــاه،  ــددة أع ــرى المح ــات األخ ــراءة المعلوم ــي ق ــؤوليتنا ف مس
والنظــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة 
ماديــًا مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو معرفتنــا التــي حصلنــا 
عليهــا فــي التدقيــق، أو غيــر ذلــك ممــا يظهــر أنــه مغلــوط 

بصــورة أساســية.

عنــد قــراءة التقريــر الســنوي للمجموعــة لعــام 2019، إذا توصلنــا 
إبــاغ  علينــا  يتعيــن  فيــه،  جوهريــة  تحريفــات  وجــود  إلــى 

بذلــك. الحوكمــة  المســؤولين عــن 

والمكلفيــن  اإلدارة  مســؤوليات 
بالحوكمــة حــول البيانــات الماليــة 

ــدة الموح

العــادل  والعــرض  اإلعــداد  عــن  المســؤولية  اإلدارة  تتولــى 
للقوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعايير 
ــبين  ــعودية للمحاس ــة الس ــادرة الهيئ ــرى الص ــدارات األخ واإلص
القانونييــن ومتطلبــات نظــام الشــركات والنظــام األساســي 
اإلدارة  تــراه  الــذي  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  وعــن  للشــركة، 
ضروريــًا لتتمكــن مــن إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن 
التحريفــات الجوهريــة ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحدة، تتولــى اإلدارة المســؤولية 
فــي  االســتمرار  علــى  المجموعــة  قــدرة  مــدى  تقييــم  عــن 
أعمالهــا واإلفصــاح، عنــد الضــرورة، عــن األمــور المتعلقــة بهــذه 
االســتمرارية واســتخدام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي إال إذا 
كانــت اإلدارة تعتــزم تصفيــة المجموعــة أو وقــف أنشــطتها أو 

ــك. ــام بذل ــوى القي ــي س ــل واقع ــا أي بدي ــن لديه ــم يك ل

ــى  ــراف عل ــن اإلش ــؤولية ع ــة المس ــون بالحوكم ــى المكلف يتول
ــة. ــة للمجموع ــر المالي ــداد التقاري ــة إع عملي

مسؤوليات المراجع حول 
مراجعة البيانات المالية 

الموحدة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول حول مــا إذا 
كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن التحريفــات 
ــدار  ــأ، وإص ــال أو خط ــن احتي ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــة، س الجوهري
ــر التأكيــد المعقــول  ــا. ويعتب ــر المراجــع الــذي يتضمــن رأين تقري
مســتوى عــاِل مــن التأكيــد، ولكنــه ال يمثــل ضمانــًا علــى أن 
ــة  ــة الدولي ــر المراجع ــًا لمعايي ــذة وفق ــة المنف ــة المراجع عملي
ستكشــف  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة 
دائمــًا عــن أي تحريــف جوهــري عنــد وجــوده. ويمكــن أن تنشــأ 
إذا  جوهريــة  وُتعتبــر  الخطــأ،  أو  االحتيــال  بســبب  التحريفــات 
ــات،  ــك التحريف ــر تل ــول أن تؤث ــكل معق ــع بش ــن المتوق كان م
ــة التــي  بمفردهــا أو فــي مجموعهــا، علــى القــرارات االقتصادي
الماليــة  البيانــات  هــذه  علــى  بنــاًء  المســتخدمون  يتخذهــا 

الموحــدة.

وفقــا  المراجعــة  أعمــال  تتطلبــه  مــا  إطــار  وفــي 
فــي  المعتمــدة  الدوليــة  المراجعــة  لمعاييــر 
المملكــة العربيــة الســعودية، فإننــا نمــارس التقديــر 
المهنــي ونتبــع مبــدأ الشــك المهنــي خــالل عمليــة 

المراجعــة. كمــا أننــا نقــوم بمــا يلــي:

جوهريــة 	  تحريفــات  وجــود  مخاطــر  وتقييــم  تحديــد   

ــن  ــة ع ــت ناتج ــواًء كان ــدة، س ــة الموح ــات المالي ــي البيان ف
مراجعــة  إجــراءات  وتنفيــذ  وتصميــم  خطــأ،  أو  احتيــال 
لمواجهــة هــذه المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة 
كافيــة ومناســبة كأســاس إلبــداء رأينــا. ويعــد خطــر عــدم 
اكتشــاف أي تحريفــات جوهريــة ناتجــة عــن االحتيــال أكبــر 
مــن الخطــر الناتــج عــن الخطــأ حيــث قــد ينطــوي االحتيــال 
علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو إفــادات مضللــة 

ــي. ــة الداخل ــام الرقاب ــاوز نظ أو تج

ذات 	  الداخليــة  الرقابــة  لنظــام  فهــم  علــى  الحصــول   
الصلــة بعمليــة المراجعــة مــن أجــل تصميــم إجــراءات 
مراجعــة مائمــة للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء رأي حــول 

فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

المحاســبية 	  السياســات  ماءمــة  مــدى  تقييــم   

المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية 
اإلدارة. بهــا  قامــت  التــي  الصلــة  ذات  واإلفصاحــات 
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لمبــدأ 	  اإلدارة  اســتخدام  ماءمــة  مــدى  اســتنتاج   

المراجعــة  أدلــة  إلــى  اســتنادًا  المحاســبي،  االســتمرارية 
التــي جــرى الحصــول عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك عــدم 
ــكً  ــر ش ــد تثي ــروف ق ــداث أو ظ ــق بأح ــري يتعل ــد جوه تأك
جوهريــً حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي 
لنــا  تبيــن  مــا  وإذا  االســتمرارية.  لمبــدأ  وفقــً  أعمالهــا 
ــاه  ــت االنتب ــا لف ــن علين ــري، يتعي ــد جوه ــدم تأك ــود ع وج
ــي  ــواردة ف ــة ال ــات ذات العاق ــى اإلفصاح ــا إل ــي تقريرن ف
ــا إذا كانــت تلــك  ــات الماليــة الموحــدة، أو تعديــل رأين البيان
اإلفصاحــات غيــر كافيــة. تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة 
المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. 
ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد 
تــؤدي إلــى توقــف المجموعــة عــن االســتمرار فــي أعمالهــا 

وفقــً لمبــدأ االســتمرارية.

 تقييــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى البيانــات المالية 	 
كانــت  إذا  ومــا  اإلفصاحــات،  ذلــك  فــي  بمــا  الموحــدة، 
البيانــات الماليــة الموحــدة تمثــل المعامــات واألحــداث 

ذات الصلــة بطريقــة تحقــق عرضــً عــاداًل. 

 الحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة فيمــا 	 
واألنشــطة  للمنشــآت  الماليــة  بالمعلومــات  يتعلــق 
البيانــات  حــول  رأي  إلبــداء  المجموعــة  داخــل  التجاريــة 
الماليــة الموحــدة. كمــا أننــا مســؤولون عــن توجيــه أعمــال 
ــل  ــا. ونظ ــا وأدائه ــراف عليه ــة واإلش ــة للمجموع المراجع

مســؤولين وحدنــا عــن رأينــا حــول المراجعــة.

 نتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن 	 
بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت المخطــط للمراجعــة 
والنتائــج الهامــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور 
هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة التــي جرى اكتشــافها 

خــال مراجعتنــا.

 كمــا نقــدم للمكلفيــن بالحوكمــة بيانــً نوضــح فيــه أننــا 	 

قــد التزمنــا بالمتطلبــات األخاقيــة المتعلقة باالســتقالية، 
ونقــوم بإباغهــم بجميــع العاقــات واألمــور األخــرى التــي 
ُيعتقــد إلــى حــد معقــول أنهــا قــد تؤثــر علــى اســتقاليتنا، 

وســبل الحمايــة لهــا، عنــد الضــرورة.

ــن 	  ــع المكلفي ــا م ــاغ عنه ــم اإلب ــي ت ــور الت ــن األم ــن بي  م

بالحوكمــة، فإننــا نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا 
الماليــة  البيانــات  أهميــة كبــرى خــال عمليــة مراجعــة 
أمــور  بدورهــا  تمثــل  والتــي  الحاليــة  للفتــرة  الموحــدة 
المراجعــة الرئيســية، ونوضــح هــذه األمــور فــي تقريرنــا 
باســتثناء مــا تمنــع النظــم أو القوانيــن اإلفصــاح عنــه للــرأي 
العــام أو إذا قررنــا، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، أن أمــر مــا ال 
ــع  ــن المتوق ــا م ــا إذا كن ــي تقريرن ــه ف ــاح عن ــي اإلفص ينبغ
إلــى حــد معقــول بــأن اإلفصــاح عــن هــذا األمــر فــي تقريرنــا 
المصلحــة  منافــع  تفــوق  ســلبية  نتائــج  إلــى  ســيؤدي 

ــاح. ــذا اإلفص ــراء ه ــن ج ــة م العام
 

برايس ووتر هاوس كوبرز

عمر محمد السقا
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للسنة المنتهية 
في

المنتهيــة  للســنة 
ــي ف

31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

817,736,278,58614,170,759,920المبيعات

)9,283,779,854((15,432,560,000)9تكلفة المبيعات

2,303,718,5864,886,980,066إجمالي الربح

المصاريف التشغيلية

)350,906,083((641,080,703)10مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

)463,470,168((561,843,682)11مصاريف عمومية وإدارية

)95,437,950((179,909,722)12مصاريف استكشاف وخدمات فنية

46,480,083(35,245,038(13عكس/ )انخفاض في قيمة( األصول غير المتداولة بالصافي

885,639,4414,023,645,948الربح التشغيلي

اإليرادات/ )المصروفات( األخرى

14205,403,500123,942,122دخل من ودائع ألجل

)1,753,403,620((2,401,363,914)15تكلفة تمويل

)3,325,610(1687,390,250)مصروفات(/ إيرادات أخرى، بالصافي

الحصــة فــي صافــي ربــح مشــروع مشــترك تــم المحاســبة عنــه باســتخدام طريقــة 
حقــوق الملكيــة

23.1.3,
23.2.3

112,077,731143,535,306

2,534,394,146(1,110,852,992))الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(72,526,367((168,128,373(24.1ضريبة الدخل

(216,232,355((249,156,159(45.2مصروف الزكاة

2,245,635,424(1,528,137,524()الخسارة(/ الربح للسنة

الخسارة الشاملة األخرى

بنود يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات 
الحقة

)26,940,863((198,893,932)41تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

بنود لن ُيعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات الحقة

الحصة في الخسارة الشاملة األخرى ألي مشروع مشترك تم المحاسبة عنه 
باستخدام طريقة حقوق الملكية

23.1.3(763,703)-

)24,162,881((329,869)42.1.1الخسارة المتعلقة بإعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

-(28,877,730(خسائر الفروق في أسعار الصرف عند التحويل

(51,103,744((228,865,234(الخسارة الشاملة للسنة

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)
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2,194,531,680(1,757,002,758(إجمالي الدخل الشامل/ الخسارة الشاملة للسنة

 
(تتمة(

للسنة المنتهية 
في

للسنة المنتهية 
في

31 December31 December

20192018إيضاحات

)خسارة(/ ربح السنة العائد لـ:

1,847,917,080(739,463,938)17المساهمون العاديون في الشركة األم

397,718,344(788,673,586(36.2الحصص غير المسيطرة

36.3)1,528,137,524)2,245,635,424

إجمالي الدخل الشامل/ )الخسارة الشاملة( للسنة العائد لـ:

1,806,491,711(913,787,687)المساهمون العاديون في الشركة األم

388,039,969(843,215,071(36.2الحصص غير المسيطرة

)1,757,002,758)2,194,531,680

)الخسارة(/ األرباح للسهم العادي )بالريال السعودي(

ــدة  ــتمرة والعائ ــات المس ــن العملي ــة م ــية والمخفض ــهم األساس ــارة( الس ــاح/ )خس أرب
ــركة األم ــي الش ــن ف ــاهمين العاديي للمس

17(0.62)1.58

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)
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31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

األصول

األصول غير المتداولة

1810,045,329,83110,045,042,854ممتلكات تعدين

1964,496,438,65666,482,353,144ممتلكات ومصانع ومعدات

-201,416,739,854أصول حق االستخدام 

212,747,575,3502,197,029,285مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

22356,097,532340,187,882األصول غير الملموسة والسمعة التجارية

231,116,716,6931,423,526,084استثمار في مشاريع مشتركة

24.2638,743,706597,837,808أصول ضريبية مؤجلة

2538,440,00043,185,000استثمارات أخرى

26998,863,1451,078,706,138أصول غير متداولة أخرى

81,854,944,76782,207,868,195إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

254,745,0004,665,000استثمارات أخرى

36,686,041-27مستحق من شريك في مشروع مشترك

28252,221,973191,146,717دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

295,758,620,9754,311,929,714مخزون

302,995,379,4092,435,885,584ذمم مدينة تجارية وأخرى

313,186,788,8483,556,910,113ودائع ألجل

323,604,896,0765,393,162,064نقد ومعادالت النقد

15,802,652,28115,930,385,233إجمالي األصول المتداولة

97,657,597,04898,138,253,428إجمالي األصول 

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

3312,305,911,46011,684,782,610رأس المال

احتياطي نظامي

3410,739,190,0398,391,351,697عاوة إصدار

351,054,251,4391,054,251,439تحويات من صافي الدخل

6,667,826,0006,772,344,987أرباح مبقاة

-)111,636,166(احتياطيات أخرى

30,655,542,77227,902,730,733حقوق الملكية العائدة للمساهمين العاديين في الشركة األم

36.37,737,389,9938,791,695,515الحصص غير المسيطرة

38,392,932,76536,694,426,248إجمالي حقوق الملكية

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)
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31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

المطلوبات غير المتداولة

24.3841,232,652607,317,644مطلوبات ضريبية مؤجلة

195,267,690-37مستحق لشريك في مشروع مشترك

3847,157,272,82251,403,730,903قروض طويلة األجل

39451,095,515385,625,329مخصص التزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

401,127,119,4555,720,810الجزء غير المتداول من التزام بموجب عقد إيجار

41236,723,78328,888,908أدوات مالية مشتقة

42722,399,205618,463,740منافع الموظفين

43169,274,230301,563,818مشاريع وذمم تجارية وذمم أخرى

50,705,117,66253,546,578,842إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة 

433,169,100,2032,215,392,112مشاريع وذمم تجارية وذمم أخرى

442,171,278,3611,909,315,871مصاريف مستحقة

45267,369,819190,701,571زكاة وضريبة دخل مستحقة

46124,505,948124,800,448مكافآت إنهاء خدمة مستحقة

382,687,811,4353,435,575,366الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

40139,480,85521,462,970الجزء المتداول من التزام بموجب عقد إيجار

8,559,546,6217,897,248,338

59,264,664,28361,443,827,180إجمالي المطلوبات المتداولة 

97,657,597,04898,138,253,428إجمالي المطلوبات

48إجمالي حقوق الملكية والمطلبوات

تعهدات والتزامات محتملة

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)

الحصص غير المسيطرةحقوق الملكية العائدة للمساهمين العاديين في الشركة األم

احتياطي نظامي

رأس المال
)إيضاح 33(

عالوة إصدار
)إيضاح 34(

 تحويالت من
صافي الدخل

)إيضاح 35(
أرباح مبقاة

احتياطات
رأس المالالمجموع الفرعيأخرى

مدفوعات لزيادة
*رأس المال

 صافي الدخل
العائد

 للحصص غير
المسيطرة

 احتياطات
أخرى

المجموع الفرعي
 مجموع حقوق

الملكية

31 ديسمبر 2017- كما تم اإلفصاح عنه 

سابقً
11,684,782,6108,391,351,697869,459,7315,151,922,897-26,097,516,9358,523,320,890298,542,857)389,401,164(-8,432,462,58334,529,979,518

تسويات للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم )9( بشأن الخسائر االئتمانية 

المتوقعة
---)1,277,913)-)1,277,913)-----)1,277,913)

8,432,462,58334,528,701,605-)389,401,164(26,096,239,0228,523,320,890298,542,857-111,684,782,6108,391,351,697869,459,7315,150,644,984 يناير 2018- معدلة

397,718,3442,245,635,424-397,718,344--1,847,917,080-1,847,917,080---صافي الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة:

تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من 
التغيرات في القيمة العادلة )إيضاح 41(

---)20,178,706(-)20,178,706(--)6,762,157(-)6,762,157()26,940,863(

خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع 
انتهاء خدمات الموظفين )إيضاح 1-1-42(

---)21,246,663)-)21,246,663(--)2,916,218(-)2,916,218()24,162,881(

388,039,9692,194,531,680-388,039,969--1,806,491,711-1,806,491,711---إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل صافي الدخل إلى االحتياطي 
النظامي

--184,791,708)184,791,708(--------

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق ملكية غير 
مسيطرة خال السنة

--------)28,807,037)-)28,807,037))28,807,037)

31 ديسمبر 2018
11,684,782,6108,391,351,6971,054,251,4396,772,344,987-27,902,730,7338,523,320,890298,542,857)30,168,232)-8,791,695,51536,694,426,248
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الحصص غير المسيطرةحقوق الملكية العائدة للمساهمين العاديين في الشركة األم

احتياطي نظامي

رأس المال
)إيضاح 33(

عالوة إصدار
)إيضاح 34(

 تحويالت من
صافي الدخل

)إيضاح 35(
أرباح مبقاة

احتياطات
رأس المالالمجموع الفرعيأخرى

مدفوعات لزيادة
*رأس المال

 صافي الدخل
العائد

 للحصص غير
المسيطرة

 احتياطات
أخرى

المجموع الفرعي
 مجموع حقوق

الملكية

31 ديسمبر 2017- كما تم اإلفصاح عنه 

سابقً
11,684,782,6108,391,351,697869,459,7315,151,922,897-26,097,516,9358,523,320,890298,542,857)389,401,164(-8,432,462,58334,529,979,518

تسويات للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم )9( بشأن الخسائر االئتمانية 

المتوقعة
---)1,277,913)-)1,277,913)-----)1,277,913)

8,432,462,58334,528,701,605-)389,401,164(26,096,239,0228,523,320,890298,542,857-111,684,782,6108,391,351,697869,459,7315,150,644,984 يناير 2018- معدلة

397,718,3442,245,635,424-397,718,344--1,847,917,080-1,847,917,080---صافي الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة:

تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من 
التغيرات في القيمة العادلة )إيضاح 41(

---)20,178,706(-)20,178,706(--)6,762,157(-)6,762,157()26,940,863(

خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع 
انتهاء خدمات الموظفين )إيضاح 1-1-42(

---)21,246,663)-)21,246,663(--)2,916,218(-)2,916,218()24,162,881(

388,039,9692,194,531,680-388,039,969--1,806,491,711-1,806,491,711---إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويل صافي الدخل إلى االحتياطي 
النظامي

--184,791,708)184,791,708(--------

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق ملكية غير 
مسيطرة خال السنة

--------)28,807,037)-)28,807,037))28,807,037)

31 ديسمبر 2018
11,684,782,6108,391,351,6971,054,251,4396,772,344,987-27,902,730,7338,523,320,890298,542,857)30,168,232)-8,791,695,51536,694,426,248

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)
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		يتم اعتبار المدفوعات لزيادة رأس المال للشركات التابعة المعنية على مدى فترة معينة، كجزء من إجمالي حقوق الشركاء في هذه الشركات التابعة. لم تصدر أية حصص بعد ولم يتم تعديل 
السجل التجاري، ولكن سيتم ذلك عندما يتم تحويل هذه المدفوعات إلى رأس المال.

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)

 
(تتمة(

الحصص غير المسيطرةحقوق الملكية العائدة للمساهمين العاديين في الشركة األم

احتياطي نظامي

رأس المال
)إيضاح 33(

عالوة إصدار
)إيضاح 34(

 تحويالت من
صافي الدخل

)إيضاح 35(
أرباح مبقاة

احتياطات
رأس المالالمجموع الفرعيأخرى

مدفوعات لزيادة
*رأس المال

 صافي الدخل
العائد

 للحصص غير
المسيطرة

المجموع الفرعياحتياطات أخرى
 مجموع حقوق

الملكية

8,791,695,51536,694,426,248)30,168,232(-6,772,344,98727,902,730,7338,523,320,890298,542,857-3111,684,782,6108,391,351,6971,054,251,439 ديسمبر 2018 

عائدات من تحويل القروض طويلة األجل 
إلى حقوق ملكية

621,128,8502,365,258,650---2,986,387,500-----2,986,387,500

تكاليف المعامات الناتجة من تحويل 
القروض طويلة األجل إلى حقوق ملكية

-)17,420,308(---)17,420,308(-----)17,420,308(

)1,528,137,524()788,673,586()788,673,586(---)739,463,938()739,463,938(----صافي الخسارة للسنة

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

الحصة في الخسارة الشاملة األخرى ألي 
مشروع مشترك تم احتسابها على أساس 

حقوق الملكية )اإليضاح 3-1-23(
----)763,703()763,703(-----)763,703(

تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من 
التغيرات في القيمة العادلة )إيضاح 41(

----)148,971,556()148,971,556(---)49,922,376()49,922,376()198,893,932(

الخسلرة الناتجة عن إعادة قياس التزام 
بدالت نهاية خدمة الموظفين

----)42,419()42,419(---)287,450()287,450()329,869(

خسائر الفروق في أسعار الصرف عند 
التحويل

)24,546,071(-)24,546,071()4,331,659(-)4,331,659()28,877,730(

)1,757,002,758()843,215,071()838,883,412()4,331,659(--)913,787,687()889,241,616()24,546,071(---إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

مساهمة إضافية في رأس المال ناتجة من 
تحويل مشروع صفائح السيارات )اإليضاح 

)37

-------195,488,894--195,488,894195,488,894

الدفع لزيادة رأس المال خال السنة )اإليضاح 
)3-36

-------375,000,000--375,000,000375,000,000

الرسم الناتجة عن تحويل القروض طويلة 
األجل )اإليضاح 2-38(

----)46,682,862()46,682,862(-----)46,682,862(

جزء الحصص غير المسيطرة في شركة 
معادن للدرفلة المنقول إلى معادن 

)اإليضاح 3-36(
----831,405,491831,405,491)621,820,323()800,876,319(-591,291,151)831,405,491(-

اإلضافة الناتجة عن اندماج األعمال خال 
السنة )اإليضاح 3-36(

------51,271,315---51,271,31551,271,315

خيار بيع الحصص غير المسيطرة )اإليضاح 
)43

---)78,900,805(-)78,900,805(-----)78,900,805(

(9,634,459((1,445,169(-(1,445,169(--(8,189,290(-(8,189,290(---حصة االحتياطات األخرى غير القابلة للتوزيع

31 December 201912,305,911,46010,739,190,0391,054,251,439)111,636,166)6,667,826,00030,655,542,7727,952,771,88268,155,432)5,776,828))277,760,493)7,737,389,99338,392,932,765
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(تتمة(

الحصص غير المسيطرةحقوق الملكية العائدة للمساهمين العاديين في الشركة األم

احتياطي نظامي

رأس المال
)إيضاح 33(

عالوة إصدار
)إيضاح 34(

 تحويالت من
صافي الدخل

)إيضاح 35(
أرباح مبقاة

احتياطات
رأس المالالمجموع الفرعيأخرى

مدفوعات لزيادة
*رأس المال

 صافي الدخل
العائد

 للحصص غير
المسيطرة

المجموع الفرعياحتياطات أخرى
 مجموع حقوق

الملكية

8,791,695,51536,694,426,248)30,168,232(-6,772,344,98727,902,730,7338,523,320,890298,542,857-3111,684,782,6108,391,351,6971,054,251,439 ديسمبر 2018 

عائدات من تحويل القروض طويلة األجل 
إلى حقوق ملكية

621,128,8502,365,258,650---2,986,387,500-----2,986,387,500

تكاليف المعامات الناتجة من تحويل 
القروض طويلة األجل إلى حقوق ملكية

-)17,420,308(---)17,420,308(-----)17,420,308(

)1,528,137,524()788,673,586()788,673,586(---)739,463,938()739,463,938(----صافي الخسارة للسنة

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

الحصة في الخسارة الشاملة األخرى ألي 
مشروع مشترك تم احتسابها على أساس 

حقوق الملكية )اإليضاح 3-1-23(
----)763,703()763,703(-----)763,703(

تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من 
التغيرات في القيمة العادلة )إيضاح 41(

----)148,971,556()148,971,556(---)49,922,376()49,922,376()198,893,932(

الخسلرة الناتجة عن إعادة قياس التزام 
بدالت نهاية خدمة الموظفين

----)42,419()42,419(---)287,450()287,450()329,869(

خسائر الفروق في أسعار الصرف عند 
التحويل

)24,546,071(-)24,546,071()4,331,659(-)4,331,659()28,877,730(

)1,757,002,758()843,215,071()838,883,412()4,331,659(--)913,787,687()889,241,616()24,546,071(---إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

مساهمة إضافية في رأس المال ناتجة من 
تحويل مشروع صفائح السيارات )اإليضاح 

)37

-------195,488,894--195,488,894195,488,894

الدفع لزيادة رأس المال خال السنة )اإليضاح 
)3-36

-------375,000,000--375,000,000375,000,000

الرسم الناتجة عن تحويل القروض طويلة 
األجل )اإليضاح 2-38(

----)46,682,862()46,682,862(-----)46,682,862(

جزء الحصص غير المسيطرة في شركة 
معادن للدرفلة المنقول إلى معادن 

)اإليضاح 3-36(
----831,405,491831,405,491)621,820,323()800,876,319(-591,291,151)831,405,491(-

اإلضافة الناتجة عن اندماج األعمال خال 
السنة )اإليضاح 3-36(

------51,271,315---51,271,31551,271,315

خيار بيع الحصص غير المسيطرة )اإليضاح 
)43

---)78,900,805(-)78,900,805(-----)78,900,805(

(9,634,459((1,445,169(-(1,445,169(--(8,189,290(-(8,189,290(---حصة االحتياطات األخرى غير القابلة للتوزيع

31 December 201912,305,911,46010,739,190,0391,054,251,439)111,636,166)6,667,826,00030,655,542,7727,952,771,88268,155,432)5,776,828))277,760,493)7,737,389,99338,392,932,765

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)
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للسنة المنتهية 
في

للسنة المنتهية 
في

31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

 األنشطة التشغيلية

2,534,394,146(1,110,852,992))الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت لبنود غير نقدية:

-(38,512,189)خسارة في فروق أسعار الصرف

)46,480,083(1335,245,038انخفاض/ )عكس( في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي

)123,942,122((205,403,500)14دخل من ودائع ألجل

152,401,363,9141,753,403,620تكلفة تمويل

18.1812,077,882626,381,829استهاك ممتلكات تعدين

3,702,425-19تسوية متعلقة بممتلكات ومصانع ومعدات

19.13,577,762,9252,529,349,845استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

-20.1204,128,992استهاك أصول حق االستخدام

22.142,495,94637,499,762إطفاء أصول غير ملموسة

,23.1.3الحصة في صافي ربح مشروع مشترك
23.2.3

(112,077,731))143,535,306(

1,386,960-29شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

-29120,223,940المخزون المشطوب لصافي القيمة التي يمكن تحقيقها

46,012,092(410,696)29.1زيادة/ )عكس( مخصص مخزون مواد متقادمة

1,259,666-31.1مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على ودائع ألجل

-(10,179,743)39.1,16تسوية مخصص إغاق التعدين

42.180,372,42193,617,211منافع انتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين

42.238,775,21741,620,333مساهمة في خطة ادخار الموظفين

46122,384,655123,792,353مخصص مبالغ نهاية الخدمة

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)
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للسنة المنتهية 
في

للسنة المنتهية 
في

31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

التغييرات في رأس المال العامل:

)36,906,474((40,868,792)26,28دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمً

)907,661,150((1,072,662,545)26,29مخزون

)307,384,248((343,087,092)26,30ذمم مدينة تجارية وأخرى

)95,369,611(43783,822,875مشاريع ومطلوبات أخرى- تجارية

44385,595,960292,161,416مصاريف مستحقة- تجارية

-(15,050,748)41الفائدة المشتقة المدفوعة

)58,010,555((25,089,096)42.1منافع انتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين

)38,447,347((14,975,286)42.2سحوبات الموظفين من خطة االدخار

)142,676,352((181,784,447)45.2زكاة مدفوعة

)14,311,791((5,697,912)45.5ضريبة دخل مدفوعة

)72,071,259((122,679,155)46مبالغ انتهاء الخدمة المدفوعة

)2,118,196,406((2,199,458,320)تكلفة تمويل مدفوعة

3,105,459,5213,979,588,954صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

199,699,765114,195,653دخل مستلم من ودائع ألجل

-(331,701,929)5االستحواذ على شركة تابعة صافي النقد الذي تم الحصول عليه

)275,145,829((819,532,022)18إضافة لممتلكات تعدين

)278,774,359((174,473,420)19إضافة لممتلكات ومصانع ومعدات

)1,142,246,955((1,776,269,113)21إضافات لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

)115,173((173,621)22إضافات ألصول غير ملموسة

-23.1.3418,123,419تسوية المساهمة اإلضافية لحقوق ملكية في مشروع مشترك

254,665,0002,150,000استثمارات أخرى

)23,033,966(2736,686,041مستحق من شركاء في مشر وع مشترك

)1,295,000,000(31375,825,000زيادة/ )نقص( في ودائع ألجل

)3,172,986((23,799,931)32زيادة في النقد المقيد

)394,251,198((300,080,511)43مطلوبات مشاريع وأخرى- مشاريع

)317,067,159((166,299,906)44مصاريف مستحقة- مشاريع

(3,612,461,972((2,557,331,228(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)

(تتمة(

للسنة المنتهية 
في

للسنة المنتهية 
في

31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

األنشطة التمويلية

-(17,420,308)34تكاليف المعاملة المتكبدة لتحويل القروض طويلة األجل إلى حقوق ملكية

-36.3375,000,000مدفوعات لزيادة رأس مال الحصص غير المسيطرة

37221,20423,033,966المستحق إلى شريك في مشروع مشترك، الصافي

381,778,381,10510,012,202,039متحصات من قروض طويلة األجل

)9,326,726,973((4,292,176,294)38سداد قروض طويلة األجل

)37,263,966((204,199,919)40.1التزامات بموجب عقد إيجار

671,245,066(2,360,194,212(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التمويلية

1,038,372,048(1,812,065,919(صافي التغير في النقد ومعادالت النقد

325,320,116,2074,281,744,159النقد ومعادالت النقد غير المقيدة في بداية السنة

323,508,050,2885,320,116,207النقد ومعادالت النقد غير المقيدة في نهاية السنة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن) )شركة مساهمة سعودية)
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــالف ذلــك)

للسنة المنتهية 
في

للسنة المنتهية 
في

31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

معامالت التدفق غير النقدية

1,258,519,456-18,21محول إلى ممتلكات تعدين من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

,18,39.2تعديل مخصص التزام التفكيك، وإيقاف التشغيل، وإعادة تأهيل الموقع
39.3

53,168,50073,406,497

15,101,390-19,18محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من ممتلكات تعدين

19,211,242,374,34424,310,225,995محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

-20,1826,890,003محول إلى أصول حق االستخدام من ممتلكات تعدين 

-20,22203,367,336محول إلى أصول حق االستخدام من أصول غير مادية

تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(- االعتراف األولي/ تعديل 
أصول حق االستخدام والمسؤولية المقابلة بموجب عقد اإليجار

20,40.1,
40.2

1,301,788,575-

,20,40.1اإلضافة إلى أصول حق االستخدام والمسؤولية المقابلة بموجب عقد اإليجار
40.2

103,370,909-

21,15.121,178,231549,836,633تكلفة االقتراض المرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد 
التنفيذ

21,19.1-39,629,118

,21إطفاء أصول غير ملموسة مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
22.1

-3,030,044

21,38.102,094,18429,464,834إطفاء تكلفة معاملة مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

22,2116,080,24434,979,055محول إلى أصول غير ملموسة من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم )9( محملة على الذمم المدينة التجارية واألخرى واألرباح المبقاة االفتتاحية

30.1-336,385

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم )9( محملة على ودائع ألجل والذمم المدينة األخرى واألرباح المبقاة االفتتاحية

31.1-941,528

28,807,037-36.3,30توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة

حصة شريك في مشروع مشترك في االنخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد 
التنفيذ

37,21-94,125,000

-37,36.3195,488,894محول من المستحق إلى شريك المشروع المشترك للدفع لزيادة رأس المال

-38.2,33,342,986,387,500تحويل القروض طويلة األجل إلى حقوق ملكية

2,076,230-42.1.1, 21خسائر / )مكاسب(عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات

-4378,900,805الموظفين مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

خيار بيع الحصص غير المسيطرة المسجلة في االحتياطات األخرى
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

1  معلومات عامة

تم تأسيس شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( )“الشركة”( كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )179( بتاريخ 8 ذي 
القعدة 1417 ه )الموافق 17 مارس 1997( وتأسست في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 14 ذي القعدة 1417 

ه)الموافق 23 مارس 1997(، بموجب السجل التجاري رقم )1010164391( بتاريخ 10 ذي القعدة 1421 ه )الموافق 4 فبراير 2001(. يبلغ رأس مال الشركة 
المصرح به والمصدر 12,305,911,460 ريال سعودي مقسم إلى 1,230,591,146 أسهم عادية، بقيمة إسمية قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد 

)إيضاح 33(

إن أهداف الشركة وشركاتها التابعة )“المجموعة”( هي المساهمة في مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تنمية 
وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجات المعادن ومنتجات المعادن المصاحبة، وال يشمل ذلك ما يلي:

 البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منها،	 

 المنتجات الهيدروكربونية والمنتجات المصاحبة لها ومشتقاتها،	 

 النشاطات التي تتعلق بكل مراحل صناعة الزيت والصناعات المرتبطة بها أو المكملة لها.	 

تمارس المجموعة أنشطة التعدين الرئيسية في مناجم مهد الذهب وبلغة واألمار والصخيبرات والسوق والدويحي والجاميد والخبراء والزبيرة 
والغزالة والبعيثة. تقوم المجموعة حاليً بالتعدين عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكسايت باإلضافة إلى البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين 

والمغنيزايت.

2 هكيل المجموعة

لدى الشركة، شركات تابعة ومشاريع مشتركة المذكورة أدناه،

نسبة الملكية الفعلية كما في

الشركات التابعة التي تأسست في المملكة العربية 
السعودية

نوع الشركة
31 ديسمبر

2019
31 ديسمبر

2018

%100%100شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن للذهب ومعادن األساس )إم جي بي إم(

%100%100شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن للبنية التحتية )إم آي سي(

%100%100شركة ذات مسؤولية محدودةشركة المعادن الصناعية )آي إم سي(

-%100شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن لألسمدة )إم إف سي(

-%100شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن للتسويق والتوزيع )إم إم دي سي(

%74.9%100شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن للدرفلة )إم آر سي(

%74.9%74.9شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن لأللومنيوم )إم إيه سي(

%74.9%74.9شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن للبوكسايت واأللومينا )إم بي إيه سي(

%70%70شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن للفوسفات )إم بي سي(

%60%60شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن وعد الشمال للفوسفات  )إم دبليو إس بي سي(

المشاريع المشتركة التي تأسست في المملكة العربية 
السعودية

%50%50شركة ذات مسؤولية محدودةشركة معادن باريك للنحاس )إم بي سي سي(

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
)سامابكو(

%50%50شركة ذات مسؤولية محدودة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

2   هيكل المجموعة )تتمة(

نسبة الملكية الفعلية كما في

الشركات التابعة التي تأسست خارج المملكة العربية 
السعودية

نوع الشركة
31 ديسمبر

2019
31 ديسمبر

2018

شركة مريديان الموحدة لاستثمار المحدودة
)إم سي آي إل( - التي تأسست في موريشيوس

لدى شركة مريديان الموحدة لاستثمار المحدودة الشركات 
التابعة التالية التي تمتلك »معادن« فيها ملكية غير مباشرة:

-%85شركة ذات مسؤولية محدودة

:تأسست في موريشيوس

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةأجروسيرف إس. إيه

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةإم سي إف آي )أفريكا( ليمتد 

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةمريديان كوموديتيز ليمتد

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةمريديان جروب سيرفيس ليمتد

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةفي آند إم غراين موريشيوس ليمتد

-التي تأسست في ماالوي:

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةفارمرز ورلد هوليدنج ليمتد

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةأجورا ليمتد

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةفارمرز ورلد ليمتد

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةغراين سيكيورتيس ليمتد

-%42.5شركة ذات مسؤولية محدودةليوند بروبيرتي إنفستمنت ليمتد

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةماالوي فيرتيايزر كومبني ليمتد

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةأوبتكيم )2000( ليمتد

التي تأسست في موزمبيق:

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةموزمبيق فيرتيايزر كومبني ليمتد

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةترانسالت ليميتادا 

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةترانسكارجو ليميتادا 

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةموزغراين ليميتادا 

التي تأسست في زيمبابوي:

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةفيرتس، سييد آند غراين )برايفيت( ليمتد

أخرى:

إم جي أدمنستراشن سيفيس بروبريتاري ليمتد - تأسست في 
جنوب إفريقيا 

-%85شركة ذات مسؤولية محدودة

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةأفريكان انفستمنت جروب لميتد - تأسست في سيشيل

-%85شركة ذات مسؤولية محدودةفيرتس، سييد آند غراين - تأسست في زامبيا 

إن نهاية السنة المالية لجميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة التي تأسست في المملكة العربية السعودية تطابق نهاية السنة المالية للشركة 
األم )“معادن”(، في حين أن نهاية السنة المالية لجميع الشركات التابعة التي تأسست خارج المملكة العربية السعودية هي 31 مارس.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

شركة معادن للذهب ومعادن األساس  2-1

تأسســت الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريخ 9 أغســطس 
1989، وتــزاول أنشــطتها الرئيســية فيها، 

تتمثل أهداف الشركة في:
 االستكشــاف والتعديــن عــن الذهب والمعــادن المرتبطــة والموجودة 	 

ضمــن المناطــق المســتأجرة وذلــك عــن طريــق الحفــر والتعديــن 
ــز. والتركي

 إنشــاء وتشــغيل وصيانــة جميــع المناجــم والمبانــي والطرق الســريعة 	 
وخطــوط األنابيــب ومعامــل التكريــر ومحطــات المعالجــة وأنظمــة 
االتصــاالت ومحطــات الطاقــة وغيرهــا مــن المرافــق الازمــة أو المائمــة 

ألغــراض عقــود اإليجــار.

شركة معادن للبنية التحتية  2-2

 18 بتاريــخ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الشــركة  تأسســت 
فيهــا،  الرئيســية  أنشــطتها  وتــزاول   ،2008 أغســطس 

تتمثل أهداف الشركة في:
البنيــة 	  وتشــغيل  وإنشــاء  لتطويــر  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  إدارة   

التحتيــة. 
 تقديــم خدمــات لمنطقــة رأس الخيــر وغيرهــا مــن مواقــع التعديــن 	 

والمواقــع الصناعيــة األخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

شركة المعادن الصناعية  2-3

ــارس  ــخ 31 م ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي ــي المملك ــركة ف ــت الش تأسس
ــا، ــية فيه ــطتها الرئيس ــزاول أنش 2009، وت

تتمثل أهداف الشركة في:
 اســتغال المعــادن الصناعيــة الموجــودة ضمــن المناطــق المســتأجرة 
والتكريــر.  والصهــر  والتركيــز  والتعديــن  الحفــر  طريــق  عــن  وذلــك 
اســتخراج هــذه المعــادن وتكريرهــا وتصديرهــا وبيعهــا بحالتهــا األصليــة 

أو المكــررة

والبوكســايت  الكاوليــن  منجــم  بتشــغيل  حاليــً  الشــركة  تقــوم   

ومنجــم  الزبيــرة  مــن  الوســطى  المنطقــة  فــي  الدرجــة  منخفــض 
المنغيزايــت علــي الدرجــة فــي منطقــة الغزالــة ومصانــع المعالجــة 
فــي المدينــة المنــورة. مصنــع الفــرن ذو الموقــد المتعــدد الطبقــات 
ــي 1  ــاري ف ــه التج ــدأ إنتاج ــوري ب ــرن المح ــع الف ــل ومصن ــل بالكام يعم

2017 أغســطس 

شركة معادن لألسمدة  2-4

ــر  ــخ 12 فبراي ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي ــي المملك ــركة ف ــت الش تأسس
ــا،  ــية فيه ــطتها الرئيس ــزاول أنش 2019، وت

تتمثل أهداف الشركة في:
ــيوم 	  ــادن البوتاس ــفات ومع ــك الفوس ــي ذل ــا ف ــمدة ، بم ــاج األس  إنت

الطبيعيــة، 
 المعادن التي تحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم، 	 
واليوريــا 	  البوتاســية  واألســمدة  الفوســفاتية  األســمدة  تصنيــع   

والبوتاســيوم  والفوســفات 
 إنتاج حامض النيتريك واألمونيا ونترات البوتاسيوم.	 

شركة معادن للتسويق والتوزيع  2-5

ــر  ــخ 13 فبراي ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي ــي المملك ــركة ف ــت الش تأسس
ــا،  ــية فيه ــطتها الرئيس ــزاول أنش 2019، وت

تتمثل أهداف الشركة في:

 أن تكــون وســيلة لشــركة “معــادن” لبنــاء أنشــطة توزيع األســمدة 	 
فــي أهــم أســواق األســمدة العالمية. 

وقعــت شــركة معــادن للتســويق والتوزيــع اتفاقيــة بتاريــخ 18 أبريــل 
2019، لاســتحواذ علــى %85 مــن شــركة مريديــان الموحــدة لاســتثمار 

المحــدودة )ُيشــار إليهــا باســم “مجموعــة مريديــان”، أو “مريديــان”(، 
ــوب  ــرق وجن ــي ش ــل ف ــمدة تعم ــع األس ــي توزي ــدة ف ــركة رائ ــي ش وه
إفريقيــا. تبيــع ميريديــان بالفعــل مــا يقــرب مــن نصــف مليــون طــن مــن 
األســمدة كل عــام مــن خــال شــبكة مرافقهــا بمــا فــي ذلــك مصانــع 
تحبيــب وخلــط األســمدة ، والمســتودعات ومرافــق الموانــئ فــي جميــع 

ــق.  ــا وموزمبي ــوي وزامبي ــاالوي وزيمباب ــاء م أنح

فــي 8 أغســطس 2019، تــم االســتحواذ علــى %85 مــن شــركة مريديــان 
بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة والقانونيــة الازمــة.

شركة معادن للدرفلة  2-6

ــر  ــخ 10 أكتوب ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي ــي المملك ــركة ف ــت الش تأسس
2010، وتــزاول أنشــطتها الرئيســية فيهــا، وحتــى 26 يونيــو 2019 تعــود 

ملكيتهــا كمــا يلــي: 
 شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( بنسبة 74.9 %	 

 شــركة ألكــوا رولنــج إنفرثيونــس الســعودية إس. إل )إيــه إس آر آي( 	 

بنســبة %25.1، شــريك أجنبــي، شــركة مملكــوة بالكامــل لشــركة 
ألكــوا كوربوريشــن ويتــم المحاســبة عنهــا كحقــوق ملكيــة غيــر 

مســيطرة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة )إيضــاح 36-1(

 تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 مسطحات تصنيع المعلبات	 

 أغطية المعلبات	 
 مسطحات مُعالجة بالحرارة وغير معالجة بالحرارة للسيارات. 	 

 9 فــي  المســطحة  للمنتجــات  التجــاري  اإلنتــاج  عــن  الشــركة  أعلنــت 
ديســمبر 2018، ومــع ذلــك ، بــدأ مشــروع اإلنتــاج التجــاري لمصفائــح 

 .2019 ســبتمبر   1 فــي  الســيارات 

ــركة  ــن ش ــول” بي ــل األص ــة نق ــع “اتفاقي ــم توقي ــو 2019 ، ت ــي 26 يوني ف
ــس  ــج إنفرثيون ــوا رولن ــركة ألك ــة وش ــادن للدرفل ــركة مع ــادن وش مع
الســيارات  صفائــح  مشــروع  ملكيــة  نقــل  وتقــرر  إل  إس.  الســعودية 
ومقابــل  لألصــول  الدفتريــة  بالقيمــة  للدرفلــة  معــادن  شــركة  إلــى 
رولنــج  ألكــوا  وشــركة  معــادن  لشــركة  الرأســمالية  المســاهمة 
إنفرثيونــس الســعودية إس. إل فــي شــركة معــادن للدرفلــة )اإليضــاح 

.)37

فــي 26 يونيــو 2019، وقعــت شــركة معــادن وشــركة ألكــوا رولنــج 
إنفرثيونــس الســعودية إس. إل اتفاقيــة حيــث قامــت شــركة ألكــوا 
رولنــج إنفرثيونــس الســعودية إس. إل بنقــل أســهم الشــركة التــي تمثــل 
%25.1 مــن رأس مــال شــركة معــادن للدرفلــة إلــى شــركة معــادن 

معــادن  شــركة  مــن   100% اآلن   معــادن  تمتلــك   .)36-3 )اإليضــاح 
للدرفلــة.

شركة معادن لأللمنيوم  2-7
ــر  تأسســت الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 10 أكتوب
ــزاول أنشــطتها الرئيســية فيهــا، وتعــود ملكيتهــا كمــا يلــي:  2010 ، وت

شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( بنسبة 74.9 %

شــركة ألكــوا ســملتيمج إنفرثيونــس الســعودية إس.إل. )أيــه إس إس آي( 
بنســبة 25,1 %، شــريك أجنبــي، شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة ألكــوا 
ــيطرة  ــر مس ــة غي ــوق ملكي ــا كحق ــبة عنه ــم المحاس ــن ويت كوربوريش

فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة )إيضــاح 36-1(.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

تتمثل أهداف الشركة في إنتاج منتجات األلومنيوم األولية:
 سبائك.	 

 أعمدة	 
 ألواح	 
 مسطحات	 

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا  2-8

ــر  ــخ 22 يناي ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي ــي المملك ــركة ف ــت الش تأسس
ــي:  ــا يل ــا كم ــود ملكيته ــا، وتع ــية فيه ــطتها الرئيس ــزاول أنش 2011، وت

 شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( بنسبة 74.9 %	 

ــريك 	  ــبة 25.1 %، ش ــدودة )“آوا”(، بنس ــعودية المح ــركة آو ا الس  ش

أجنبــي، وهــي مملوكــة بالكامــل بنســبة %60 لشــركة ألكــوا 
ــا المحــدودة، طــرف ليــس ذي  كوربوريشــن و %40 شــركة ألومين
ــيطرة  ــر مس ــة غي ــوق ملكي ــا كحق ــبة عنه ــم المحاس ــة ويت عاق

ــاح 36-1(. ــدة )إيض ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــي ه ف

تتمثل أهداف الشركة في: 
 استغال احتياطيات البوكسايت الموجودة في البعيثة. 	 
 إنتاج وتكرير البوكسايت 	 
 إنتاج األلومينا	 

 
شركة معادن للفوسفات  2-9

 تأسســت الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 1 ينايــر 
2008، وتــزاول أنشــطتها الرئيســية فيهــا، وتعــود ملكيتهــا كمــا يلــي: 

 شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( بنسبة 70%	 

بنســبة 	  )“ســابك”(  األساســية  للصناعــات  الســعودية  الشــركة   
%30 ويتــم المحاســبة عنهــا كحقــوق ملكيــة غيــر مســيطرة 

فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة )إيضــاح 36-1(.

تتمثل أهداف الشركة في:
 استغال احتياطيات الفوسفات في موقع حزم الجاميد.	 
ــع 	  ــت لتصني ــادر الكبري ــي ومص ــي المحل ــاز الطبيع ــتخدام الغ  اس

ــر ــي رأس الخي ــة ف ــق المعالج ــي مراف ــفاتية ف ــمدة الفوس األس
ــر أي 	  ــمدة، وتصدي ــاج األس ــم إلنت ــام لقي ــواد خ ــا كم ــاج األموني  إنت

ــً. ــا محلي ــا أو بيعه ــن األموني ــض م فائ

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  2-10

ــر  ــخ 27 يناي ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي ــي المملك ــركة ف ــت الش تأسس
ــي:  ــا يل ــا كم ــود ملكيته ــا، وتع ــية فيه ــطتها الرئيس ــزاول أنش 2014، وت

 شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( بنسبة 60%	 

%25، شــريك 	  شــركة موزاييــك للفوســفات بــي. فــي. بنســبة   

ــدا  ــي هولن ــجلة ف ــدودة مس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي، ش أجنب
ويتــم  )“موزاييــك”(  موزاييــك  لشــركة  بالكامــل  ومملوكــة 
المحاســبة عنهــا كحقــوق ملكيــة غيــر مســيطرة فــي هــذه 

)36-1 )إيضــاح  الموحــدة  الماليــة  البيانــات 
 الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )“ســابك”( بنســبة 15% 	 

ويتــم المحاســبة عنهــا كحقــوق ملكيــة غيــر مســيطرة فــي 
ــاح 36-1(. ــدة )إيض ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ه

تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 أسمدة فوسفات ثنائي وفوسفات أحادي األمونيوم. األمونيا	 
 حمض الفسفوريك النقي.	 

 حمض الفسفوريك	 

 حمض الكبريتيك	 

 كبريت البوتاس	 

باســتثناء   ،2018 ديســمبر   2 بتاريــخ  التجــاري  اإلنتــاج  الشــركة  أعلنــت 
.2017 ينايــر   1 لــه فــي  التجــاري  اإلنتــاج  مصنــع األمونيــا والــذي أعلــن 

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات  2-11

 14 بتاريــخ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الشــركة  تأسســت 
ــا  ــود ملكيته ــا، وتع ــية فيه ــطتها الرئيس ــزاول أنش ــطس 2011، وت أغس

كمــا يلــي: 
 شــركة التعديــن العربيــة الســعودية )“معــادن”( بنســبة 50% 	 

)إيضــاح23-2-3(.
 شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 50%.	 

 إن شــركة ســامابكو هــي مشــروع مشــترك ويتــم المحاســبة 	 
عنــه كاســتثمار فــي مشــروع مشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق 

ــة الموحــدة. ــات المالي الملكيــة فــي هــذه البيان

تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 الصودا الكاوية المركزة.	 
 الكلورين.	 
 ثاني كلوريد اإليثلين.	 

تشمل نشاطات الشركة إنتاج وتوريد:

 الصــودا الكاويــة المركــزة )ســي ســي إس( إلــى مصفــاة األلومينــا 	 
ــا وبيــع الكميــة المنتجــة  لشــركة معــادن للبوكســايت واأللومين

الفائضــة فــي ســوق الجملــة والتجزئــة. 
 ثاني كلوريد اإليثلين )إي دي سي( بسوق الجملة والتجزئة.	 

شركة معادن باريك للنحاس  2-12

بتاريــخ 	  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الشــركة فــي  تأسســت   
وتعــود  فيهــا،  الرئيســية  أنشــطتها  وتــزاول   ،2014 نوفمبــر   2

يلــي:  كمــا  ملكيتهــا 

 شــركة التعديــن العربيــة الســعودية )“معــادن”( بنســبة 50% 	 

)إيضــاح23-1-3(.
 شــركة باريــك الشــرق األوســط بــي تــي واي المحــدودة )“باريــك”(، 	 

بنســبة %50، شــريك أجنبــي.

ويتــم  مشــترك  مشــروع  هــي  للنحــاس  باريــك  معــادن  شــركة  إن 
ــة  ــتخدام طريق ــترك باس ــروع مش ــي مش ــتثمار ف ــه كاس ــبة عن المحاس

حقــوق الملكيــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

الصناعيــة  والمنتجــات  النحــاس  مركــزات  إنتــاج  الشــركة  أهــداف  إن 
ــة  ــة بطريق ــتأجرة القائم ــة المس ــا التعديني ــن منطقته ــة ضم المصاحب

الحفــر والتعديــن والتركيــز.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

أساس اإلعداد

بيان االلتزام

ُأعدت البيانات المالية الموحدة وفقً لما يلي:

المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس 	   
الدولــي. المحاســبة  معاييــر 

 التفســيرات الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة لتفســيرات التقاريــر الماليــة 	 
قابلــة للتطبيــق علــى الشــركات التــي تعــد تقاريرهــا حســب المعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

ــة  ــر الدولي ــع المعايي ــل م ــدة بالكام ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــق ه تتف
ــن  ــدة م ــرى المعتم ــدارات األخ ــر واإلص ــة والمعايي ــر المالي ــداد التقاري إلع
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، كمــا تــم اعتمادهــا فــي 

ــة.  ــر المالي ــعودية للتقاري ــة الس ــة العربي المملك

ُأعــدت البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة فيمــا 
عــدا إذا مــا تتطلــب المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة اســتخدام 
المحاســبية  السياســات  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  آخــر،  قيــاس  أســاس 
المطبقــة فــي إيضــاح رقــم )4( - ملخــص ألهــم السياســات المحاســبية.

تظهــر هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي وهــو العملــة 
الوظيفيــة والعملــة التــي يتــم بهــا إعــداد التقاريــر للمجموعــة.

لــم ُتعتمــد المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة، 
والتعديــالت علــى المعاييــر والتفســيرات

التاليــة، والتعديــات علــى  المعاييــر المحاســبية الجديــدة  تــم نشــر   
المعاييــر والتفســيرات مــن ِقبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي 
وتعتبــر ليســت إلزاميــة لفتــرات التقريــر 31 ديســمبر 2019 ولــم يتــم 

تطبيقهــا مبكــرًا مــن ِقبــل المجموعــة.

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9(، 
ــداد  ــي إلع ــار الدول ــم )39( ومعي ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ومعي

التقاريــر الماليــة رقــم )7( - تعديــل مؤشــر ســعر الفائــدة

وفــر هــذه التعديــات بعــض التخفيضــات فيمــا يتعلــق بتعديــل مؤشــر 
ــر  ــا تأثي ــة وله ــبة التحوطي ــات بالمحاس ــق التخفيض ــدة. تتعل ــعر الفائ س
البنــوك ال ينبغــي أن  بيــن  المعــروض  الفائــدة  علــى أن تعديــل ســعر 
يتســبب بشــكل عــام فــي إنهــاء المحاســبة التحوطيــة. ومــع ذلــك، 
يجــب االســتمرار فــي تســجيل أي عــدم فعاليــة للتحــوط فــي بيــان الربــح 

أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر )اإليضــاح 41(.

ــدن  ــي لن ــوك ف ــن البن ــروض بي ــدة المع ــعر الفائ ــن س ــال م االنتق
ــر ــن المخاط ــة م ــدالت خالي ــى مع إل

فــي يوليــو 2017، أعلنــت هيئــة الســلوك المالــي فــي المملكــة المتحــدة، 
التــي تنظــم ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن، أن مؤشــر 
بيــن  المعــروض  الفائــدة  2021. ســعر  عــام  بعــد  الفائــدة ســيتوقف 
البنــوك فــي لنــدن هــو أحــد أكثــر الساســل شــيوعً لمؤشــر أســعار 
ــي  ــوك ف ــن البن ــروض بي ــدة المع ــعر الفائ ــات س ــتؤثر تعدي ــدة. س الفائ
ــدن  ــي لن ــوك ف ــن البن ــروض بي ــدة المع ــعر الفائ ــف س ــع توق ــدن وتوق لن
علــى اســتراتيجية إدارة المخاطــر الحاليــة للمجموعــة وربمــا المحاســبة 
عــن بعــض األدوات الماليــة. لــدى المجموعــة قــروض طويلــة األجــل 
بقيمــة 27,150,445,927 ريــال ســعودي والتــي تتعــرض لتأثيــر ســعر 
الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 

)38-8 )اإليضــاح 

تســتخدم  للمجموعــة،  المخاطــر  إدارة  اســتراتيجية  مــن  كجــزء 
ــعار  ــر أس ــن تغي ــئة ع ــات الناش ــة إلدارة التعرض ــة األدوات المالي المجموع
ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر  ــر علــى الرب ــدة التــي قــد تؤث الفائ
إلــى  ُيشــار  كمــا  األدوات.  هــذه  علــى  التحوطيــة  المحاســبة  وتطبــق 
ــوك  ــن البن ــروض بي ــدة المع ــعر الفائ ــى س ــة إل ــك األدوات المالي ــة تل غالبي

ــدن. ــي لن ف

تقــوم المجموعــة بتقييــم األثــر والخطــوات التاليــة لضمــان االنتقــال 
الســلس مــن ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن إلــى 

مؤشــر أســعار جديــدة

ــة  ــدة والمعدل ــة الجدي ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي المعايي
ــة. ــل المجموع ــن ِقب ــة م المطبق

طبقــت المجموعــة المعاييــر والتعديــات التاليــة ألول مــرة لــكل فتــرات 
التقريــر التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019:

ــر الماليــة رقــم )9(،  تعديــل علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
ــة. ــوم المالي ــل الخص ــأن تعدي ــة” بش “األدوات المالي

ينطبــق هــذا التعديــل عندمــا يتــم تعديــل التــزام مالــي، يقــاس بالتكلفة 
المطفــأة ، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى إلغــاء االعتــراف، يجــب االعتــراف بالربــح 
يتــم  الموحــد.  الخســارة  أو  الربــح  بيــان  الفــور فــي  الخســارة علــى  أو 
احتســاب الربــح أو الخســارة علــى أنــه الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة األصليــة والتدفقــات النقديــة المعدلــة مخصومــة بســعر 
ــه ال يمكــن توزيــع الفــرق علــى  الفائــدة الفعلــي األصلــي. هــذا يعنــي أن
العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة ممــا قــد يعــد تغييــرًا فــي الممارســة مــن 

ــاح 51(. ــم )39( )اإليض ــي رق ــبة الدول ــار المحاس معي

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 
2015-2017 الماليــة 

تتضمــن هــذه التعديــات تغييــرات طفيفــة علــى معيــار المحاســبة 
الشــركة كجــزء  تعامــل  االقتــراض -  تكاليــف   - )23( رقــم  الدولــي 
فــي  إجــراؤه  تــم  األجــل  طويــل  اقتــراض  أي  العــام  االقتــراض  مــن 
ــتخدام  ــزًا لاس ــل جاه ــون األص ــا يك ــل عندم ــل مؤه ــر أص ــل لتطوي األص
المقصــود أو البيــع. )السياســة المحاســبية 16-4، واإليضــاح 21(. ُترســمل 
ــن  ــة ضم ــروض العام ــى الق ــة عل ــل المدفوع ــف التموي ــن تكالي ــزء م ج
األصــل المؤهــل المعــروض فــي المشــاريع الرأســمالية قيــد التنفيــذ

مزايــا   -  )19( رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  علــى  تعديــالت 
تســويتها أو  تقليصهــا  أو  الخطــة  تعديــل  عنــد  الموظفيــن 

تتطلب هذه التعديات من الكيان ما يلي: )اإليضاح 42-1(
الحاليــة  الخدمــة  تكلفــة  لتحديــد  المحدثــة  االفتراضــات  اســتخدام 
وصافــي الفائــدة للفتــرة المتبقيــة بعــد تعديــل الخطــة أو تقليصهــا 
ــة  ــة الخدم ــن تكلف ــارة ضم ــح أو الخس ــي الرب ــراف ف ــويتها و االعت أو تس
ــح أو خســارة عنــد التســوية، أو أي انخفــاض فــي الفائــض،  الســابقة، أو رب
ــل. ــقف األص ــر س ــبب تأثي ــض بس ــذا الفائ ــراف به ــم االعت ــم يت ــو ل ــى ل حت

 
أساس اإلعداد )تتمة (

لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 23 - 
عــدم التأكــد مــن معالجــات ضريبــة الدخــل.

التفســير كيفيــة تطبيــق متطلبــات االعتــراف والقيــاس  يوضــح هــذا 
لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12)- ضرائــب الدخــل، فــي حالــة 
عــدم التأكــد مــن معالجــات ضريبــة الدخــل. أوضحــت لجنــة تفســيرات 
ــبة  ــار المحاس ــابقً أن معي ــة س ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي المعايي
 -(37( الدولــي  المحاســبة  معيــار  وليــس   ،(12( رقــم  الدولــي 
المخصصــات والمطلوبــات الطارئــة واألصــول المحتملــة، ينطبــق 

علــى المحاســبة عــن معالجــات ضريبــة الدخــل غيــر المؤكــدة

يوضــح تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 
رقــم )23( كيفيــة إثبــات وقيــاس أصــول ومطلوبــات ضريبــة الدخــل 
المؤجلــة والمتداولــة فــي حالــة عــدم التأكــد مــن المعالجــة الضريبيــة. 
ــر المؤكــدة هــي أي معالجــة ضريبيــة يطبقهــا  المعالجــة الضريبيــة غي
الكيــان حيــث يوجــد عــدم يقيــن بشــأن مــا إذا كان ســيتم قبــول هــذه 
ــيرات  ــة تفس ــير لجن ــق تفس ــب. ينطب ــة الضرائ ــل هيئ ــن ِقب ــة م المعالج
جميــع  علــى   )23( رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر 
جوانــب محاســبة ضريبــة الدخــل حيــث يكــون هنــاك عــدم يقيــن فيمــا 
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

يتعلــق بمعالجــة أحــد البنــود، بمــا فــي ذلــك الربــح أو الخســارة الخاضعــة 
للضريبــة، واألســس الضريبيــة لألصــول والمطلوبــات، والخســائر الضريبيــة 
واالئتمانــات ومعــدالت الضرائــب. قامــت المجموعــة أيضــً بتقييــم تأثيــر 
تطبيــق التفســير المتعلــق بعــدم التأكــد مــن معالجــات ضريبــة الدخــل، 
ــدة.  ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــة ف ــات ذات الصل ــإدراج التعدي ــت ب وقام

)اإليضــاح 45-4(.
أثــر التغييــرات فــي السياســة المحاســبية بســبب تطبيــق المعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة

طبقــت المجموعــة معيــارًا جديــدًا للمحاســبة مــن المعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( - عقــود اإليجــار لــكل فتــرات التقريــر 
ــار  ــذا المعي ــق ه ــح تطبي ــم توضي ــر 2019 ، ت ــد 1 يناي ــي أو بع ــدأ ف ــي تب الت

ــاه: أدن

طبيعة التغيير

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيــارًا جديــدًا وهــو المعيــار 
ــر الماليــة رقــم )16( بخصــوص االعتــراف بعقــود  الدولــي إلعــداد للتقاري

اإليجــار. وســوف يحــل المعيــار محــل:

 معيار المحاسبة الدولي رقم )17(- “عقود اإليجار”	 
 تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 	 

الماليــة رقــم )4(- “تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى 
عقــد إيجــار”

 	 -  )15( رقــم  الســابقة  الدوليــة  التفســيرات  لجنــة  تفســير   
الحوافــز”  - التشــغيلي  اإليجــار  “عقــود 

 	 )27( رقــم  الســابقة  الدوليــة  التفســيرات  لجنــة  تفســير   
الشــكل  علــى  تنطــوي  التــي  المعامــالت  جوهــر  “تقويــم   -

إيجــار” لعقــد  القانونــي 

أثر التعريف الجديد لعقد إيجار

ــوم  ــي بمفه ــكل أساس ــار بش ــد اإليج ــف عق ــي تعري ــر ف ــق التغيي يتعل
التحكــم. يحــدد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( 
ــا إذا كان  ــى م ــتند إل ــار، ويس ــد إيج ــى عق ــوي عل ــد ينط ــا إذا كان العق م
للمســتأجر )العميــل( الحــق الحصــري فــي التحكــم فــي اســتخدام 

ــي. ــر مال ــل تقدي ــرة مقاب ــدد لفت ــل المح األص

أثــر التغييــرات فــي السياســات المحاســبية والعــرض واإلفصــاح 
ــد  ــة الجدي ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــق المعي ــبب تطبي بس

رقــم )16)

طبقــت المجموعــة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــد 
رقــم )16( باســتخدام طريقــة األثــر الرجعــي الُمعدلــة وأدى ذلــك إلــى:

 عدم إعادة بيان المبالغ المقارنة 	 
ــال(  ــخ االنتق ــر 2019 )تاري ــي 1 يناي ــا ف ــار كم ــزام اإليج ــاب الت ــم احتس  يت
علــى أنــه القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المســتقبلية المتبقيــة 
المســتحقة بموجــب المــدة المتبقيــة مــن عقــد اإليجــار، مخصومــة 
باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للشــركة كمــا فــي تاريــخ االنتقــال

ــذا  ــى ه ــوبة عل ــار المحس ــات اإليج ــل اللتزام ــاوي والمقاب ــب المتس الجان
ــتخدام .  ــق االس ــل ح ــو أص ــو، ه النح

ــخ  ــي تاري ــا ف ــزة كم ــاح المحتج ــح األرب ــل فت ــل مقاب ــد تعدي ــك، ال يوج لذل
ــال.  االنتق

 31 فــي  المنتهيــة  للســنة  المقدمــة  الماليــة  المعلومــات  تعكــس  ال 
ديســمبر 2018 متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
الدولــي رقــم  المحاســبي  المعيــار  )16(، ولكنهــا تعكــس متطلبــات 
ــة بالمعلومــات الماليــة  )17( الســابق، وبالتالــي فهــي غيــر قابلــة للمقارن
ــنة  ــم )16( للس ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــب المعي ــة بموج المقدم

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.

التأثير على محاسبة المستأجر

عقد اإليجار التشغيلي السابق

يغيــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( كيفية محاســبة 
إيجــار  كعقــود  ســابقً  المصنفــة  اإليجــار  عقــود  علــى  المجموعــة 
ــت  ــي كان ــم )17(، والت ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــب معي ــغيلي بموج تش

خــارج الميزانيــة العموميــة.

بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( لجميــع 
عقــود اإليجــار )باســتثناء مــا هــو مذكــور أدنــاه(، تعتــرف المجموعــة بمــا 

يلــي:

 أصــول حــق االســتخدام والتزامــات التأجيــر فــي قائمــة المركــز المالي 	 
الموحــدة، والتــي يتــم قياســها مبدئيــً بالقيمــة الحاليــة لدفعــات 
اإليجــار المســتقبلية المتبقيــة، اســتهاك أصــول حــق االســتخدام 
الخســارة  أو  الربــح  قائمــة  فــي  اإليجــار  التزامــات  علــى  والفوائــد 
والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة و فصــل إجمالــي المبلــغ المدفــوع 
نقــدًا إلــى أصــل المبلــغ )يعــرض ضمــن األنشــطة التمويليــة( والفائــدة 
)يعــرض ضمــن األنشــطة التشــغيلية( فــي قائمــة التدفقــات النقديــة 

ــدة. الموح
المركــز 	  قائمــة  فــي  التأجيــر  والتزامــات  االســتخدام  حــق  أصــول   

الحاليــة  بالقيمــة  يتــم قياســها مبدئيــً  الموحــدة، والتــي  المالــي 
المتبقيــة، المســتقبلية  اإليجــار  لدفعــات 

ــار 	  ــات اإليج ــى التزام ــد عل ــتخدام والفوائ ــق االس ــول ح ــتهاك أص  اس
الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة  فــي قائمــة 
ــرض  ــغ )يع ــل المبل ــى أص ــدًا إل ــوع نق ــغ المدف ــي المبل ــل إجمال وفص
األنشــطة  ضمــن  )يعــرض  والفائــدة  التمويليــة(  األنشــطة  ضمــن 

التشــغيلية( فــي قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة.

يتــم   ،)16( رقــم  الماليــة  لتقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  بموجــب 
ــار  ــً لمعي ــة وفق ــي القيم ــاض ف ــتخدام لانخف ــق االس ــول ح ــار أص اختب

. االنخفــاض فــي قيمــة األصــول   -)36( رقــم  الدولــي  المحاســبة 
ــي  ــص اإللزام ــراف بالمخص ــابقة لاعت ــات الس ــل المتطلب ــذا مح ــل ه يح

ــة. ــار الُمكلف ــود اإليج لعق

بالنســبة لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل )مــدة اإليجــار 12 شــهر أو أقــل( 
الكمبيوتــر  أجهــزة  )مثــل  القيمــة  منخفضــة  األصــول  إيجــار  وعقــود 
الشــخصية واألثــاث المكتبــي(، اختــارت المجموعــة االعتــراف بنفقــات 
بــه  الــذي يســمح  النحــو  الثابــت علــى  القســط  أســاس  اإليجــار علــى 
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( علــى مــدى مــدة 
اإليجــار ، أو العمــر اإلنتاجــي االقتصــادي لألصــول األساســية أيهمــا أقصــر. 
يتــم عــرض هــذه النفقــات ضمــن النفقــات األخــرى فــي قائمــة الربــح أو 

الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

عقود اإليجار التمويلية السابقة

يتمثــل االختــاف الرئيســي بيــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
رقــم )16( ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17( فيمــا يتعلــق باألصــول 
المحتفــظ ســابقً موجــب عقــد إيجــار تمويلــي فــي قيــاس ضمانــات 
القيمــة المتبقيــة المقدمــة مــن المســتأجر إلــى المؤجــر. لــم يكــن لهــذا 

التغييــر تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة

التأثير على محاسبة المؤجر

بشــكل   )16( رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  يغيــر  ال 
جوهــري كيفيــة محاســبة المؤجــر لعقــود اإليجــار. بموجــب المعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(، يقــوم المؤجــر الوســيط 
بالمحاســبة عــن عقــد اإليجــار الرئيســي واإليجــار مــن الباطــن كعقديــن 
منفصليــن. ُيطلــب مــن المؤجــر الوســيط تصنيــف عقــد اإليجــار مــن 
ــق  ــول ح ــى أص ــوع إل ــغيلي بالرج ــي أو تش ــار تمويل ــه إيج ــى أن ــن عل الباط
ــى  ــوع إل ــس بالرج ــي ولي ــار الرئيس ــد اإليج ــن عق ــئة ع ــتخدام الناش االس
األصــول األساســية كمــا كان الحــال بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي 

..)17(
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

ملخــص التأثيــر علــى البيانــات الماليــة الموحــدة بعــد تطبيــق 
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير 2019

عقــود  مــن  كبيــر  ملــف  مســتأجرًا،  بصفتهــا  المجموعــة،  لــدى  كان 
اإليجــار التشــغيلية التــي كانــت جميعهــا خــارج الميزانيــة العموميــة 
بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17(، ويتــم اآلن االعتــراف بهــذه 
اإليجــارات فــي الميزانيــة العموميــة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد 

التقاريــر الماليــة رقــم )16(.
اختــارت المجموعــة عــرض بنــد منفصــل فــي قائمــة المركــز المالــي 
الموحــدة ألصــول حــق االســتخدام بموجــب األصــول غيــر المتداولــة 
والتزامــات اإليجــار تحــت كل مــن االلتزامــات غيــر المتداولــة والمتداولــة.

قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحدة للســنة 
المنتهيــة في 31 ديســمبر 2019 

أدى تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( الجديــد 
تغييــر فــي مبلــغ وعــرض النفقــات المتعلقــة بعقــود اإليجــار المصنفــة 
ســابًقا كعقــود إيجــار تشــغيلي )عندمــا تكــون المجموعــة مســتأجرًا(. 
بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17(، تــم عــرض نفقــات اإليجــار 
التشــغيلي بشــكل أساســي كجــزء مــن تكاليــف اإلنتــاج المدرجــة ضمــن 

تكاليــف المبيعــات.

ــم  ــم )16(، يت ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــق المعي ــد تطبي عن
تقســيم النفقــات إلــى تكاليــف تمويــل ونفقــات إهــاك. وبالتالــي، فقــد 
تأثــرت مؤشــرات األداء الرئيســية مثــل إجمالــي الربــح واألربــاح التشــغيلية 
ــن،  ــاء الدي ــتهاك وإطف ــب واالس ــد والضرائ ــم الفوائ ــل خص ــاح قب واألرب

والتــي تــم اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل المجموعــة.

1 يناير إيضاحات
2019

201,292,480,071أصول حق االستخدام 

)1,292,480,071(40.1,40.2التزامات التأجير

تسوية عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(

 5,710,783التزامات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 31 ديسمبر 2018 

201,292,480,071االعتراف األولي بأصول حق االستخدام كما في 1 يناير 2019 

)5,710,783(ناقص: عقود اإليجار قصيرة األجل غير المعترف بها كالتزامات تأجير

401,292,480,071التزامات التأجير

االعتراف بالتزامات التأجير كما في 1 يناير 2019 

402,162,854,688الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية 

)870,374,617(40ناقص: تكاليف التمويل المستقبلية التي لم ُتستحق بعد 

401,292,480,071صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار 

يتــم تصنيــف أي دفعــات إيجــار غيــر مدرجــة فــي القيــاس األولــي لالتزام 
ــغيل  ــات تش ــرة( كمصروف ــار المتغي ــات اإليج ــال: دفع ــبيل المث ــى س )عل
األجــل  قصيــرة  اإليجــار  بعقــود  المتعلقــة  النفقــات  إلــى  باإلضافــة   ،
المجموعــة،  تســتخدمها  التــي  القيمــة  المنخفضــة  اإليجــار  وعقــود 
التــي  المباشــرة  األوليــة  التكاليــف  ُتــدرج  متــاح.  كإعفــاء  كمســتأجر. 
ــة  ــي تكلف ــار ف ــد إيج ــر عق ــد تحري ــتأجر عن ــة كمس ــا المجموع تتكبده
أصــل حقــوق االســتخدام . وبنــاًء عليــه، يتــم اآلن إطفــاء هــذه التكاليــف 
علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار فــي حيــن أنــه قــد يتــم صرفهــا كنفقــات 
عنــد تكبدهــا لعقــود اإليجــار التشــغيلي بموجــب معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم )17(. لــم يؤثــر تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

ــر. ــامل اآلخ ــل الش ــى الدخ ــم )16( عل ــة رق المالي

ــي 31  ــة ف ــنة المنتهي ــدة للس ــة الموح ــات النقدي ــة التدفق قائم
ديســمبر 2019 

فــي حيــن أنــه بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17(، تــم عــرض 
الدفعــات بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي كجــزء مــن التدفقــات 
النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية، بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد 
ــات  ــن المدفوع ــار بي ــات اإليج ــم دفع ــم )16(، ُتقس ــة رق ــر المالي التقاري

ــغ.  ــل المبل ــداد أص ــر وس ــات التأجي ــن التزام ــدة م ــل الفائ ــة ألص النقدي
كمــا هــو مطلــوب بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
رقــم )16(، تعــرض المجموعــة ســداد أصــل المبلــغ ضمــن التدفقــات 

النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة. 

ووفقــُا   )7( رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  بــه  يســمح  لمــا  وفًقــا 
التمويــل  تكاليــف  تصنيــف  يتــم  للمجموعــة،  المحاســبية  للسياســة 

التشــغيلية األنشــطة  مــن  النقديــة  التدفقــات  ضمــن  المدفوعــة 

أدى تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( إلــى االعتــراف بأصــول حــق االســتخدام 
مــع االلتزامــات المقابلــة لهــا:
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

الوسائل العملية المطبقة

عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( ألول 
ــا  ــمح به ــي يس ــة الت ــة التالي ــائل العملي ــي الوس ــركة ف ــرت الش ــرة، فك م

ــار: المعي

 تطبيــق معــدل خصــم واحــد علــى محفظــة عقــود اإليجــار ذات 	 
الخصائــص المتشــابهة بحــد معقــول و 

ــات 	  ــار وأي مكون ــد اإليج ــات عق ــن مكون ــون م ــكل مك ــبة ل  المحاس
ــد. ــار واح ــون إيج ــه كمك ــة ب ــه مرتبط ــر إيجاري غي

4-   ملخص ألهم السياسات المحاسبية

فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المطبقــة فــي إعــداد البيانــات 
الماليــة الموحــدة. تــم تطبيــق هــذه السياســات بصــورة منتظمــة علــى 
جميــع الســنوات المعروضــة باســتثناء سياســة عقــود اإليجــار التــي تــم 
تغييرهــا بســبب اعتمــاد المعيــار المحاســبي الجديــد )يرجــى الرجــوع 

ــاح 3(. ــى اإليض إل

أسس التوحيد والمحاسبة باستخدام طريقة حقوق   4-1
الملكية

الشركات التابعة

ــة  ــات المالي ــى البيان ــتمل عل ــة تش ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي البيان
للشــركة والشــركات التابعــة. الشــركات التابعــة هــي تلــك الشــركات 
التــي تســيطر عليهــا المجموعــة. تتحقــق الســيطرة عندمــا تتعــرض 
المجموعــة أو يكــون لهــا الحــق فــي عوائــد متغيــرة ناتجــة عــن ارتباطهــا 
تلــك  علــى  التأثيــر  علــى  القــدرة  ولديهــا  فيهــا  المســتثمر  بالشــركة 
ــا.  ــتثمر فيه ــركة المس ــى الش ــلطتها عل ــتخدام س ــال اس ــن خ ــد م العوائ

المجموعــة تســيطر علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط عندمــا يكــون 
لــدى المجموعــة كل العناصــر الثاثــة التاليــة:

 ســلطة علــى الشــركة الُمســتثمر فيهــا )حقــوق قائمــة تمنحهــا 	 
للشــركة  الصلــة  ذات  األنشــطة  توجيــه  علــى  الحاليــة  القــدرة 

فيهــا(؛ الُمســتثمر 
 ُمعرضــة لـــ، أو يكــون لديهــا حقــوق فــي عوائــد متغيــرة مــن ارتباطها 	 

بالشــركة الُمســتثمر فيها؛
ــا 	  ــتثمر فيه ــركة الُمس ــى الش ــلطتها عل ــتخدام س ــى اس ــدرة عل  الق

ــا. ــى عوائده ــر عل للتأثي

ُتوحــد الشــركات التابعــة مــن تاريــخ تحويــل الســيطرة للمجموعــة. ويتــم 
عــدم التوحيــد مــن تاريــخ توقــف الســيطرة.

ــركات  ــن ش ــة بي ــدة المتداخل ــات واألرص ــتثمارات والمعام ــتبعد االس ُتس
المجموعــة والمكاســب والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عنهــا. إن 
السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة تتماشــى مــع السياســات 

المحاســبية المتبعــة للمجموعــة.

وحقــوق  نتائــج  فــي  المســيطرة  غيــر  الملكيــة  حقــوق  إظهــار  يتــم 
ملكيــة الشــركات غيــر المملوكــة بالكامــل بشــكل منفصــل فــي قائمــة 
الربــح أو الخســارة أو الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة وقائمــة التغييــرات 
فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة وقائمــة المركــز المالــي الموحــدة علــى 

التوالــي.

دمج األعمال

ــتخدام  ــال باس ــج األعم ــات دم ــن عملي ــبة ع ــة بالمحاس ــوم المجموع تق
طريقــة االســتحواذ عندمــا يتــم تحويــل الســيطرة إلــى المجموعــة. 
العادلــة  القيمــة  أنهــا  علــى  التجاريــة  الســمعة  المجموعــة  تقيــس 
ــر  ــة غي ــه ألي حص ــرف ب ــغ المعت ــك المبل ــي ذل ــا ف ــة بم ــل المحول للمقاب
العادلــة لألصــول  القيمــة  ناقــص  المقتنــاة  الشــركة  مســيطرة فــي 
القابلــة للتحديــد المقتنــاة والخصــوم المفترضــة؛ تقــاس جميعهــا فــي 
تاريــخ االســتحواذ. عندمــا يكــون الفائــض ســلبيً، يتــم االعتــراف بمكاســب 

ــاح. ــي األرب ــور ف ــى الف ــة عل ــراء الصفق ش

ــر المســيطرة بحصتهــا النســبية فــي صافــي  يتــم قيــاس الحصــص غي
األصــول المحــددة للشــركة المقتنــاة فــي تاريــخ االســتحواذ. إذا تــم 
تحقيــق دمــج األعمــال علــى مراحــل، فــإن القيمــة الدفتريــة لحصــة 
ملكيــة المجموعــة المحتفــظ بهــا ســابقً فــي الشــركة المقتنــاة يتــم 
إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ. يتــم االعتــراف 
ــارة.  ــح أو الخس ــي الرب ــاس ف ــادة القي ــن إع ــة ع ــائر ناتج ــاح أو خس ــة أرب بأي
ُتســتبعد األرصــدة والمعامــات المتداخلــة بيــن شــركات المجموعــة 
واإليــرادات والنفقــات غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــات المتداخلــة 
ــركات  ــبية للش ــات المحاس ــى السياس ــة تتماش ــركات المجموع ــن ش بي
ــن  ــة م ــات المتبع ــع السياس ــق م ــان التواف ــرورة، لضم ــد الض ــة، عن التابع

المجموعــة.

ُتصــرف تكاليــف المعاملــة التــي تتكبدهــا الشــركة فيمــا يتعلــق بدمــج 
األعمــال كمصروفــات عنــد تكبدهــا.

المشاريع المشتركة

ترتيبــات  للمجموعــة  يكــون  عندمــا  المشــترك  المشــروع  يتواجــد 
تعاقدية)حقــوق والتزامــات( مــع طــرف أو أكثــر للقيــام بأنشــطة عــادًة 
مــا تتــم، ولكــن ليــس بالضــرورة، مــن خــال كيــان قانونــي يخضــع 

مشــتركة. لســيطرة 

تتــم المحاســبة عــن الحصــة فــي المشــاريع المشــتركة باســتخدام 
طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية. يتــم االعتــراف باالســتثمارات فــي 

ــي: ــة ف ــة المجموع ــات حص ــد إلثب ــا بع ــدل فيم ــة وتع ــل بالتكلف األص

ــا 	  ــتثمر فيه ــركة المس ــي الش ــتحواذ ف ــد االس ــا بع ــائر م ــاح أو خس  أرب
ــدة و ــارة الموح ــح او الخس ــة الرب ــي قائم ف

 حركــة الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة المســتثمر فيهــا فــي قائمــة 	 
الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

المشــتركة  المشــاريع  أعمــال  نتائــج  فــي  المجموعــة  حصــة  ُتحــدد 
المركــز  قائمــة  تاريــخ  حتــى  الُمعــدة  الماليــة  البيانــات  أســاس  علــى 
ــبية  ــات المحاس ــع السياس ــق م ــا لتتواف ــد تعديله ــدة بع ــي الموح المال

وجــدت. إن  للمجموعــة؛ 

ــن  ــض م ــتحقة القب ــتلمة أو المس ــاح المس ــات األرب ــراف بتوزيع ــم االعت يت
المشــاريع المشــتركة كتخفيــض فــي القيمــة الدفتريــة لاســتثمار عنــد 

اإلقــرار بأحقيــة اســتام األربــاح.

ال ُيعتــرف بخســائر إضافيــة عندمــا تكــون حصــة خســائر المجموعــة 
فــي اســتثمارات تــم المحاســبة عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة تعــادل 
أو تزيــد عــن حصتهــا فــي المنشــأة بمــا فــي ذلــك أي ذمــم مدينــة أخــرى 
طويلــة االجــل غيــر مضمونــة مالــم تكــون قــد تكبــدت التزامــات أو 

ــرى. ــأة األخ ــن المنش ــة ع ــات نياب ــت بدفع قام

ُتســتبعد المكاســب غيــر المحققــة مــن معامــات بيــن المجموعــة 
ومشــاريعها المشــتركة بقــدر حصتهــا فــي هــذه المنشــآت. كمــا يتــم 
ــة  ــن المعامل ــج ع ــم ينت ــة مال ــر المحقق ــائر غي ــتبعاد الخس ــك اس كذل

ــول. ــل المح ــة األص ــي قيم ــاض ف ــود انخف ــى وج ــًا عل دلي

عنــد الحاجــة، يتــم تغييــر السياســات المحاســبية لشــركات مســتثمر 
الملكيــة  حقــوق  طريقــة  باســتخدام  عنهــا  المحاســبة  تــم  فيهــا 
ــة. ــل المجموع ــن ِقب ــة م ــات المتبع ــع السياس ــات م ــى الثب ــة عل للمحافظ

ــتخدام  ــا باس ــبة عنه ــم المحاس ــتثمارات ت ــة الس ــة الدفتري ــر القيم ُتختب
طريقــة حقــوق الملكيــة لانخفــاض فــي القيمــة حســب السياســة 

الموضحــة فــي اإليضــاح رقــم )11-4(
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

ترجمة العمالت األجنبية  4-2

ُتحــول المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي 
حســب أســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء تلــك المعامــات 
والمؤهلــة للتســجيل ويتــم تســجيلها مبدئيــً مــن ِقبــل كل منشــأة 

بالمجموعــة.

كمــا يجــري تحويــل األصــول والمطلوبــات النقديــة المقومــة بالعمــات 
األجنبيــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر إلــى الريــال الســعودي بأســعار الصــرف 
الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. يتــم قيــد المكاســب والخســائر الناتجــة عــن 
ــة  ــي قائم ــة ف ــات األجنبي ــات بالعم ــل المعام ــوية وتحوي ــات تس عملي

الربــح أو الخســارة الموحــدة.

االعتراف باإليرادات   4-3

بنــاًء  وُتقــاس  خارجيــة  أطــراف  إلــى  مبيعــات  مــن  اإليــرادات  تتكــون 
علــى التعويــض المحــدد فــي العقــود مــع العمــاء وتســتثنى المبالــغ 
والحســومات، إن وجــدت، المحصلــة نيابــة عــن األطــراف الخارجيــة. يتــم 
االعتــراف باإليــرادات متــى )أو عندمــا( تســتوفى الشــركة التزامــات األداء 
ــوم  ــا يق ــتري(، عندم ــل )المش ــع العمي ــد م ــي العق ــدد ف ــو مح ــا ه كم
البائــع بتحويــل الســيطرة علــى البضائــع والخدمــات الموعــودة إلــى 

ــا ــتري( إم ــل )المش العمي

 في وقت معين	 
 أو على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام من الخدمة.	 

تعترف المجموعة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

مبيعات السلع التالية مباشرة إلى العمالء: أ - 

 األسمدة الفوسفاتية، األمونيا، والمعادن الصناعية	 
المدرفلــة 	  والمنتجــات  األولــي  األلمونيــوم  األلومينــا،  منتجــات   

لمســطحة ا
 ســبائك الذهــب )بمــا فــي ذلــك المنتجــات المصاحبــة مثــل مركــزات 	 

النحــاس والزنــك والفضــة(

تقديم الخدمات التالية مباشرة إلى العمالء: ب - 

 نقل البضائع	 

فيمــا يلــي توقيــت وقيــاس االعتــراف باإليــرادات لمصــادر اإليرادات 
وتقديــم  الســلع  مبيعــات  أي  أعــاله،  المذكــورة  الرئيســية 

الخدمــات مباشــرًة إلــى العمــالء: 

مبيعــات األســمدة الفوســفاتية، األمونيــا، والمعــادن الصناعيــة تبيــع 
ــا  ــفاتية، واألموني ــمدة الفوس ــات األس ــية منتج ــة رئيس ــة بصف المجموع
ــي  ــال وكيل ــن خ ــك م ــاء وكذل ــى عم ــرًة إل ــة مباش ــادن الصناعي والمع
ــع  ــوكاء لبي ــون ك ــك(. يعمل ــركة موزايي ــابك وش ــركة س ــويق )ش التس

األســمدة الفوســفاتية واألمونيــا

االعتراف باإليرادات )تتمة (  4-3

تقــوم المجموعــة ببيــع نســبة كبيــرة مــن بضاعتهــا بنــاًء علــى التكلفــة 
فــإن  وبالتالــي،  الدوليــة  التجــارة  شــروط  حســب  البحــري  والشــحن 
المجموعــة تعتبــر مســؤولة عــن تقديــم خدمــات الشــحن بعــد التاريــخ 
الــذي تنقــل فيــه الســيطرة علــى البضاعــة الموعــودة إلــى العميــل فــي 
مينــاء التحميــل. وبالتالــي فــإن المجموعــة مســؤولة عــن تلبيــة التزامــي 
أداء بموجــب عقــود التكلفــة والشــحن مــع العمــاء ويتــم االعتــراف 

ــي: ــرادات كالتال باإلي

ــل 	  ــى نق ــؤدي إل ــا ي ــل مم ــاء التحمي ــي مين ــع ف ــليم البضائ ــع وتس  بي
الســيطرة علــى هــذه البضائــع الموعــودة إلــى العميــل واالعتــراف 

ــن. ــي معي ــت زمن ــاس توقي ــى أس ــة عل ــرادات ذات الصل باإلي

ــل 	  ــاء العمي ــى مين ــودة إل ــع الموع ــليم البضائ ــحن لتس ــات الش  خدم
المعــادل  الوقــت  أســاس  علــى  الصلــة  ذات  باإليــرادات  واالعتــراف 

لمرحلــة اإلتمــام مــن الخدمــة.

البضاعــة  وكميــة  جــودة  فــي  التحكــم  يتــم  التحميــل،  مينــاء  فــي 
الموعــودة مــن ِقبــل استشــاريين مســتقلين ومعتمديــن دوليــً قبــل 
تحميــل الســفينة وفقــً للمواصفــات الــواردة فــي العقــد. التحميــل 
الفعلــي علــى الســفينة للبضائــع الموعــودة الموافــق عليهــا يفــي 
معيــن.  وقــت  فــي  باإليــرادات  االعتــراف  ويحفــز  المجموعــة  بالتــزام 
بيــع  ســعر  بشــأن  الكامــل  التصــرف  حريــة  معــادن  شــركة  تمتلــك 

البضائــع.

ــل  ــات النق ــع وخدم ــع البضائ ــن بي ــج م ــراد النات ــع اإلي ــعر البي ــن س يتضم
ــذا،  ــل. ل ــع العمي ــد م ــي العق ــواردة ف ــة ال ــارة الدولي ــروط التج ــب ش حس
ــا  ــن، وهم ــات األداء االثني ــى التزام ــع إل ــعر البي ــيم س ــل او تقس ــم فص يت
البضائــع الموعــودة وخدمــات النقــل ويتــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل 

منفصــل.

تقــوم المجموعــة باالعتــراف بالذمــم المدينــة التجاريــة لبيــع وتســليم 
ــاء  ــى مين ــلمت إل ــي ُس ــة والت ــل البضاع ــد تحمي ــودة عن ــع الموع البضائ
الشــحن، إلــى الســفينة حيــث أن ذلــك يمثــل النقطــة الزمنيــة التــي 
يصبــح فيهــا حــق العــوض غيــر مشــروط، حيــث أن مــرور الوقــت مطلــوب 
قبــل اســتحقاق الســداد. ومــع ذلــك فــإن الذمــم المدينــة التجاريــة 
والمتعلقــة بخدمــة النقــل يتــم االعتــراف بهــا مــع مــرور الوقــت إذا 
كانــت ماديــة بنــاًء علــى مرحلــة إتمــام الخدمــة والتــي تقيــم فــي نهايــة 

ــر، ــدة كل تقري م

وُيفصل بين التزامات األداء المنفصلة بناًء على سعر بيع منفصل.
تتكبدهــا  التــي  والمناولــة  الشــحن  تكاليــف  بــكل  االعتــراف  يتــم 
المجموعــة فيمــا يتعلــق بتلبيــة التــزام األداء لنقــل البضائــع الموعــودة 
بموجــب عقــود التكلفــة والشــحن مــع العمــاء كمصاريــف بيعيــة فــي 

قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

والمنتجــات  األولــي  األلمونيــوم  األلومينــا،  منتجــات  مبيعــات 
المســطحة المدرفلــة 

ــا  تقــوم المجموعــة، بصفتهــا المالــك الرئيســي، ببيــع منتجــات األلومين
واأللمونيــوم األولــي والمنتجــات المدرفلــة المســطحة مباشــرًة إلــى 
العمــاء، ووفقــً للعقــد، يتــم تســعير البضائــع الموعــودة مؤقتــً. ال 
ُيســوى ســعر البيــع حتــى تاريــخ مســتقبلي محــدد مســبقً ويســتند 
ــبقً.  ــددة مس ــة مح ــرة زمني ــال فت ــت أو خ ــي وق ــوق ف ــعر الس ــى س عل
جميــع  اســتيفاء  مبدئيً)عنــد  المبيعــات  هــذه  مــن  باإليــراد  ُيعتــرف 
ــا  ــعير كم ــة تس ــى آلي ــاًء عل ــت بن ــعر مؤق ــاه( بس ــورة أع ــر المذك المعايي
هــو محــدد فــي العقــد. يتــم تحديــد المبيعــات الُمســعرة مؤقتــً فــي 
تاريــخ كل تقريــر باســتخدام الســعر المســتقبل للفتــرة المعادلــة لتلــك 

ــد. ــي العق ــة ف المبين

مبيعات سبائك الذهب والمركزات

تقــوم المجموعــة، بصفتهــا المالــك الرئيســي، ببيــع ســبائك الذهــب 
والفضــة  والزنــك  النحــاس  مركــزات  مثــل  المصاحبــة  والمنتجــات 
مباشــرًة إلــى العمــاء بموجــب العقــد والــذي يختلــف فــي طبيعــة وآليــة 
ــزات  ــر المرك ــب وتعتب ــو الذه ــة ه ــي للمجموع ــج الرئيس ــعير. المنت التس
ــة  ــة ناتج ــات مصاحب ــتخراج كمنتج ــة االس ــن عملي ــزء م ــج كج ــي ُتنت الت
مــن عمليــة إنتــاج الذهــب. تعتبــر إيــرادات مبيعــات المنتجــات المصاحبــة 
غيــر هامــة وُتحمــل كدائــن علــى تكلفــة اإلنتــاج المطبقــة علــى مبيعــات 

ــة ــات مصاحب ــد منتج ــب كرصي ــبائك الذه س

 مبيعات سبائك الذهب	 

ــوق  ــي الس ــب ف ــبائك الذه ــع س ــي ببي ــكل رئيس ــة بش ــوم المجموع تق
ــة. الفوري

ــوري  ــب الف ــعر الذه ــى س ــاًء عل ــع بن ــخ البي ــي تاري ــع ف ــعر البي ــدد س  ُيح
واالعتــراف باإليــرادات والذمــم المدينــة التجاريــة ذات الصلــة، فــي وقــت 
معيــن، وذلــك عنــد توصيــل ســبائك الذهــب إلــى المطــار، وهــو أيضــً 
التاريــخ والمــكان والوقــت الــذي تحــول فيــه الســيطرة علــى ســبائك 

ــل. ــى العمي ــب إل الذه

ــى  ــاًء عل ــة بن ــات الكمي ــى تعدي ــات إل ــرادات المبيع ــع إي ــا تخض ــادًة م ع
الفحــص باســتخدام الحــرارة العاليــة لســبائك الذهــب عنــد وصولهــا 

إلــى المصفــاة الخاصــة بالعميــل.

تســتند إيــرادات مبيعــات الســبائك علــى الكميــات المفوتــرة مؤقتــً. 
تســتخدم المجموعــة “طريقــة القيمــة المتوقعــة” لاعتــراف باإليــرادات 
ــى  ــا عل ــرف به ــرادات المعت ــد اإلي ــً. تعتم ــرة مؤقت ــات المفوت ــن الكمي م
العــوض  مبالــغ  مســتوى  فــي  وتضمــن  المحتمــل  الذهــب  محتــوى 

المحتملــة.

 مبيعات مركزات المعادن	 

وزنــك  )نحــاس،  المعــادن  مركــزات  مبيعــات  مــن  اإليــرادات  تعتمــد 
لتاريــخ مســتقبلي  ُيحــدد مســبقً،  الــذي  البيــع  وفضــة( علــى ســعر 
محــدد بعــد الشــحن، بنــاًء علــى اســعار الســوق الســائدة. ُيعتــرف بإيــراد 
ــت  ــاس وق ــى أس ــة، عل ــة ذات الصل ــة التجاري ــم المدين ــات والذم المبيع
معيــن، فــي وقــت الشــحن، والــذي يعتبــر أيضــً التاريــخ الــذي ُحولــت فيــه 

ــل. ــى العمي ــيطرة إل الس

تاريــخ  خــال  يكــون  المركــزات  لهــذه  النهائــي  البيــع  ســعر  تســوية 
مســتقبلي محــدد مســبقً ويســتند إلــى ســعر الســوق الســائد فــي ذلك 
الوقــت أو خــال فتــرة عــرض األســعار المنصــوص عليهــا فــي العقــد.

الســوق  بســعر  المعــادن  مركــزات  بإيــرادات  مبدئيــً  االعتــراف  يتــم 
الحالــي. ومــع ذلــك، الحقــً فــي تاريــخ كل تقريــر، ُتحــدد هــذه المبيعــات 

المســتقبلية  الســوق  أســعار  باســتخدام  للســوق  مؤقتــً  الُمســعرة 
ذات الصلــة للفتــرة المنصــوص عليهــا فــي العقــد. ُتثبــت تســوية ســعر 
للذمــم  الدفتريــة  القيمــة  وفــي  المبيعــات  ضمــن  مباشــرًة  الســوق 

المدينــة التجاريــة القائمــة.

الدخل من ودائع ألجل

تســتحق عوائــد االســتثمار علــى الودائــع ألجــل علــى أســاس زمنــي وذلــك 
بالرجــوع إلــى المبلــغ القائــم وبمعــدل الفائــدة الفعلــي المطبق.

مصاريف بيع وتسويق وتوزيع  4-4

تتكــون مصاريــف البيــع والتســويق واللوجســتيات مــن جميــع تكاليــف 
ــان  ــف اإلع ــمل مصاري ــة وتش ــات المجموع ــل منتج ــويق ونق ــع وتس بي
ورســوم التســويق والمبيعــات األخــرى ذات الصلــة. تــوزع المصاريــف 
والتوزيــع  البيــع والتســويق  بيــن مصاريــف  ثابــت فيمــا  أســاس  علــى 

وتكلفــة المبيعــات، إذا لــزم األمــر.

مصاريف عمومية وإدارية   4-5

تتضمــن المصاريــف العموميــة واإلداريــة تكاليــف مباشــرة وغيــر مباشــرة 
ليســت مرتبطــة بتكلفــة المبيعــات أو نشــاط البيــع والتســويق والتوزيــع 
ــف  ــن مصاري ــا بي ــت فيم ــاس ثاب ــى أس ــف عل ــوزع المصاري ــة. ت بالمجموع

عموميــة وإداريــة وتكلفــة المبيعــات، إذا لــزم األمــر.

ربحية السهم  4-6

العمليــات  مــن  والمخفضــة  األساســية  الســهم  ربحيــة  ُتحســب 
بقســمة: وذلــك  المســتمرة 

 الربــح مــن العمليــات المســتمرة العائــد إلــى حملــة األســهم العاديــة 	 
للشــركة األم. 

 علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة المصــدرة 	 
خــال الســنة الماليــة.

 	
ــي  ــة وبالتال ــل المجموع ــن ِقب ــة م ــة محتمل ــهم عادي ــدر أي أس ــم ُتص ل

ــها. ــي نفس ــة ه ــية والمخفض ــهم األساس ــة الس ــإن ربحي ف

ممتلكات تعدين وممتلكات ومصانع ومعدات  4-7

ممتلكات تعدين وممتلكات ومصانع ومعدات

ُتسجل األراضي المملوكة بالتكلفة التاريخية وال تستهلك.

والمعــدات  والمصانــع  والممتلــكات  التعديــن  ممتلــكات  تظهــر 
والخســائر  المتراكــم  االســتهاك  خصــم  بعــد  التاريخيــة،  بالتكلفــة 
المتراكمــة لانخفــاض فــي القيمــة. تشــتمل التكلفــة علــى المصاريــف 
باالســتحواذ علــى وتطويــر األصــل وتشــتمل علــى: المتعلقــة مباشــرةً 

 سعر الشراء.	 
 التكاليــف المتعلقــة مباشــرًة بإحضــار األصــل إلــى الموقــع والظروف 	 

الازمــة؛ لجعلــه قــادرًا علــى العمل بالشــكل الــذي تنويــه اإلدارة. 
 التقديــر األولــي اللتــزام إغــاق المنجــم وإعــادة تأهيــل الموقــع 	 

اإلزالــة. 
 تكاليــف االقتــراض ذات العاقــة باألصــول المؤهلــة والتــي تســتغرق 	 

فتــرة طويلــة لتكــون جاهــزة للغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

اإلنتــاج،  وحــدات  طريقــة  باســتخدام  التعديــن  ممتلــكات  ُتســتهلك 
ــدة  ــترداد المؤك ــة لاس ــة القابل ــام االقتصادي ــات الخ ــى احتياط ــاًء عل بن
والتــي  المناجــم  أصــول  باســتثناء  المعنيــة  للمناجــم  والمحتملــة 
تســتهلك بطريقــة القســط الثابــت عندمــا يكــون العمــر االقتصــادي 

لألصــل أقــل مــن عمــر المنجــم.

خصــم  بعــد  بالتكلفــة  والمعــدات  والمصانــع  الممتلــكات  تظهــر 
االســتهاك المتراكــم. ُيحمــل االســتهاك إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة 
ــة  ــر الهام ــدد العناص ــت. ُتح ــط الثاب ــة القس ــتخدام طريق ــدة باس الموح
لبنــد ممتلــكات التعديــن والممتلــكات والمصانــع والمعــدات بشــكل 

منفصــل وُتســتهلك باســتخدام العمــر االنتاجــي للعنصــر.

ــتنفاذ  ــر اس ــي يعتب ــدات والت ــع والمع ــود المصان ــي وبن ــتهلك المبان تس
بمعــدالت  اإلنتــاج  مــن  بــداًل  باالســتخدام  أساســً  مرتبــط  منافعهــا 
عمرهــا  مــدى  علــى  الثابــت  القســط  طريقــة  باســتخدام  متفاوتــة 

أيهمــا أقصــر. المنجــم  أو عمــر  اإلنتاجــي 

ُيحمــل االســتهاك علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة لتوزيــع 
المتبقيــة لهــا علــى مــدى األعمــار  األصــول المعنيــة ناقصــً القيمــة 

التاليــة: المقــدرة  اإلنتاجيــة 

عدد السنواتفئات األصول 

 ممتلكات تعدين	 
ــة  ــة القابل ــدة والمحتمل ــات المؤك ــى االحتياط ــاج عل ــدات اإلنت ــة وح ــتخدام طريق باس
لاســترداد اقتصاديــً أو طريقــة القســط الثابــت علــى العمــر اإلنتاجــي المســتفاد منــه 

أيهمــا أقــل.

50 – 4 أعمال مدنية	 

40 – 9 مباني	 

40 – 5 معدات ثقيلة	 

 معدات أخرى متضمنة أجهزة اتصال متحركة 	 
ومعدات الورش، مختبرات

 ومعدات سامة وأجهزة حاسب آلي	 
4 – 40

20 – 4 مصانع ثابتة	 

10 – 4 معدات مكتبية 	 

10 – 4 أثاث وتركيبات	 

4 سيارات	 

ُتضــاف التكاليــف الاحقــة ضمــن المبالــغ الدفتريــة لألصــل أو تســجيلها 
كأصــل مســتقل، حســب مــا هــو مناســب فقــط عندمــا يكــون مــن 
المرجــح تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالبنــد إلــى 
المجموعــة ومــن الممكــن قيــاس تكلفــة البنــد بشــكل موثــوق بــه. 
ــه  ــبة عن ــم المحاس ــد ت ــة ألي بن ــة الدفتري ــراف بالقيم ــن االعت ــف ع التوق

ــتبدل. ــا ُيس ــتقٍل عندم ــٍل مس كأص

ُتحمــل جميــع تكاليــف اإلصــاح والصيانــة األخــرى علــى قائمــة الربــح 
ــل  ــا. ُتحم ــت فيه ــي حدث ــر الت ــرة التقري ــال فت ــدة خ ــارة الموح أو الخس
التــي ال تزيــد مــن العمــر  مصاريــف الصيانــة واإلصاحــات االعتياديــة، 
اإلنتاجــي المقــدر لألصــل أو التــي ال تزيــد مــن مخرجــات اإلنتــاج، علــى 

قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة عنــد تكبدهــا.

تراجــع القيمــة المتبقيــة والعمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــول وُتســوى عنــد 
الضــرورة فــي نهايــة مــدة كل تقريــر.

تخفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مباشــرة إلى القيمــة القابلة لاســترداد 
فــي حالــة زيــادة قيمتــه الدفترية عــن القيمــة القابلــة لاســترداد له.

ــع  ــات م ــة المتحص ــك بمقارن ــتبعاد وذل ــائر االس ــب وخس ــدد مكاس تح
ــدة. ــارة الموح ــح او الخس ــة الرب ــي قائم ــدرج ف ــة وت ــم الدفتري القي

أصول االستكشاف والتقييم

تقيــد مصاريــف االستكشــاف والتقييــم كمصاريــف خــال الســنة التــي 
حدثــت فيهــا.

تتعلــق مصاريــف االستكشــاف بالتكاليــف المتكبــدة فــي البحــث األولــي 
فــي  أو  اقتصاديــً  المحتملــة  الجــدوى  ذات  المعــادن  احتياطــي  عــن 
عمليــة الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول احتياطــات المعــادن 
مصاريــف  علــى  عــادة  االستكشــاف  مصاريــف  تشــمل  الموجــودة. 

مرتبطــة بـــ:

تقيــد مصاريــف االستكشــاف والتقييــم كمصاريــف خــال الســنة التــي 
حدثــت فيهــا.

تتعلــق مصاريــف االستكشــاف بالتكاليــف المتكبــدة فــي البحــث األولــي 
فــي  أو  اقتصاديــً  المحتملــة  الجــدوى  ذات  المعــادن  احتياطــي  عــن 
عمليــة الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول احتياطــات المعــادن 
مصاريــف  علــى  عــادة  االستكشــاف  مصاريــف  تشــمل  الموجــودة. 

مرتبطــة بـــ:
 الحصول على حقوق االستكشاف	 
والجيوكيميائيــة 	  والجيولوجيــة  الطبوغرافيــة  الدراســات   

. ئيــة يا فيز لجيو ا و
 حفر استكشافي	 
 حفر الخنادق	 
 اختبار عينات الخام	 
والجــدوى 	  الفنيــة  الجــدوى  بتقييــم  المرتبطــة  األنشــطة   

تعدينيــة. مــوارد  الســتخراج  االقتصاديــة 
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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نفقــات التقييــم تعــود إلــى التكاليــف المتكبــدة لمعرفــة الجــدوى 
الفنيــة واالقتصاديــة؛ لتطويــر احتياطــات المعــادن المحــددة مــن خــال 
علــى  التقييــم  نفقــات  تشــمل  االســتحواذ.  أو  االستكشــاف  أنشــطة 

تكاليــف:

ــول 	  ــر للحص ــال الحف ــن خ ــات م ــة االحتياط ــم ودرج ــد حج  تحدي
علــى العينــات الازمــة، وعمليــات حفــر الخنــادق وأخــذ العينــات 
مــن منطقــة خــام تــم تصنيفهــا علــى أنهــا إمــا مصــادر معدنيــة 

ــل. ــد ومحتم ــي مؤك أو احتياط
 تحديد االساليب المثلى الستخراج المعادن وطرق معالجتها.	 
 دراســات خاصــة باالســتقصاء، والنقــل ومتطلبــات البنيــة التحتيــة 	 

المتعلقــة بــكل مــن اإلنتــاج والشــحن.
 تراخيص األنشطة	 
 التقييــم االقتصــادي لتحديــد مــا إذا كان تطويــر المــواد المعدنيــة 	 

مجديــً مــن الناحيــة االقتصاديــة ويشــمل ذلــك النطــاق ودراســات 
الجــدوى االقتصاديــة األوليــة والنهائيــة.

ــم  ــى يت ــف حت ــم كمصاري ــاف والتقيي ــف االستكش ــع تكالي ــد جمي تقي
ــر  ــروع تطوي ــل كمش ــي المحتم ــاف التعدين ــروع االستكش ــد مش تحدي
اقتصــادي محتمــل. تعتمــد المعلومــات المســتخدمة لمعرفــة هــذا 
الثقــة  درجــة  إلــى  باإلضافــة  االستكشــاف  مســتوى  علــى  االســتنتاج 
ــم  ــاف والتقيي ــف االستكش ــملة مصاري ــم رس ــود. يت ــام الموج ــي الخ ف
كأصــول ملموســة إذا مــا تبيــن لــإلدارة إمكانيــة الحصــول علــى منافــع 

اقتصاديــة مســتقبلية نتيجــة لتلــك المصاريــف. 

بزيــادة  تكــون  المتعلقــة  والتقييــم  االستكشــاف  مصاريــف  رســملة 
االحتياطــات المعدنيــة الجــاري تعدينهــا أو تطوريهــا، بمــا فــي ذلــك 
نفقــات تعريــف وتحديــد المعــادن الموجــودة فــي تلــك االحتياطــات 
ــد  ــال التأك ــد اكتم ــك بع ــم وذل ــر المناج ــف تطوي ــل تكالي ــة، مث المعدني

مــن الدراســات االقتصاديــة والتقييــم المعادلــة لدراســة الجــدوى.

رســملة جميــع مصاريــف االستكشــاف والتقييــم المتكبــدة تكــون بعــد 
ــول  ــة كأص ــع اقتصادي ــق مناف ــل تحق ــن المحتم ــه م ــتنتاج اإلدارة بأن اس
واالقتصاديــة  الفنيــة  الجــدوى  معرفــة  لحيــن  وتقييــم  استكشــاف 
الفنيــة  الجــدوى  معرفــة  وحــال  المعدنيــة.  المــوارد  الســتخراج 
واالقتصاديــة ومــا إذا ســيكون هنــاك منافــع اقتصاديــة مــن عدمــه. 
ُيختبــر االصــل للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتــه ويتــم االعتــراف 

بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة.

تظهــر أصــول االستكشــاف والتقييــم بالتكلفــة التاريخيــة بعــد خصــم 
االنخفــاض فــي القيمــة. ال ُتســتهلك أصــول االستكشــاف والتقييــم.

وألغــراض أصــول االستكشــاف والتقييــم فقــط. يعتبــر واحــد أو أكثــر 
ــول  ــة أص ــي قيم ــاض ف ــد انخف ــة لتحدي ــروف التالي ــق والظ ــن الحقائ م

االستكشــاف والتقييــم مــن عدمــه.

يشتمل ذلك على ما يلي:

فــي 	  االستكشــاف  للمنشــأة  فيهــا  يحــق  التــي  المــدة  انتهــاء   
أنهــا ســتنتهي فــي  أو  المــدة،  نفــس  منطقــة محــددة خــال 

تجديدهــا.  يتــم  أن  المتوقــع  غيــر  ومــن  القريــب  المســتقبل 
 لــم ُتوضــع النفقــات األساســية لمزيــد مــن استكشــاف وتقييــم 	 

المــوارد المعدنيــة فــي المنطقــة المحــددة ضمــن الموازنــة ولــم 
يتــم التخطيــط لهــا

ــة 	  ــي المنطق ــة ف ــوارد المعدني ــم الم ــاف وتقيي ــات استكش  عملي
ــة  ــدوى تجاري ــات ذات ج ــاف كمي ــى اكتش ــؤدي إل ــم ت ــددة ل المح
ــطة  ــذه األنش ــاف ه ــأة إيق ــررت المنش ــة وق ــوارد المعدني ــن الم م

ــددة.  ــة المح ــي المنطق ف

 توجــد بيانــات كافيــة تشــير إلــى أنــه رغــم احتماليــة مواصلــة 	 
المحتمــل  غيــر  مــن  إنــه  إال  المحــددة،  المنطقــة  فــي  التطويــر 
اســترداد القيمــة الدفتريــة ألصــل االستكشــاف والتقييــم بالكامــل 

مــن التطويــر الناجــح أو بواســطة البيــع.

عنــد تحديــد احتماليــة وجــود انخفــاض فــي قيمــة أصــل االستشــكاف 
وعكــس  االنخفــاض  اختبــار  بإجــراء  تقــوم  المنشــأة  فــإن  والتقييــم، 
االنخفــاض فــي القيمــة علــى أصــول االستكشــاف والتقييــم كمــا هــو 
إلــى  والتقييــم  االستكشــاف  أصــول  ُتحــول   .4-11 اإليضــاح  فــي  محــدد 
ــم  ــا يت ــي، وعندم ــي النهائ ــار الفن ــى اإلط ــاًء عل ــاء” بن ــت اإلنش ــم تح “منج
المنافــع  أن  حالــة  فــي  التجاريــة  والجــدوى  التعديــن  رخصــة  اســتام 
المنجــم.  اإلدارة فــي تطويــر وتنفيــذ  االقتصاديــة ســيتم تحققهــا ونيــة 

ــة”  ــم عامل ــى “مناج ــمل إل ــاء” المرس ــت اإلنش ــم تح ــف “منج ــاد تصني ُيع
ــاج  ــة اإلنت ــان مرحل ــاح وإع ــي بنج ــغيل التجريب ــة التش ــال مرحل ــد اكتم عن

التجــاري.
ــم  ــاف والتقيي ــول االستكش ــى أص ــدة إل ــة العائ ــات النقدي ــف التدفق تصن
ــدة. ــة الموح ــات النقدي ــة التدفق ــي قائم ــتثمارية ف ــطة اس ــملة كأنش المرس
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أصول نشاط اإلزالة ومصروفاتها.

تتكبــد معــادن تكاليــف إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة )إزالــة شــوائب( 
مناجمهــا  فــي  التعدينيــة  لعملياتهــا  واإلنتــاج  التطويــر  مراحــل  خــال 

المفتوحــة.

يتــم رســملة تكاليــف إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة المتكبــدة خــال 
مرحلــة التطويــر للمناجــم المفتوحــة مــن أجــل الوصــول إلــى االحتياطــي 
بــدء اإلنتــاج التجــاري. تطفــأ هــذه التكاليــف  الخــام المســتهدف قبــل 
علــى مــدى العمــر المتبقــي مــن االحتياطــي الخــام )والــذي تــم تحســين 
االحتياطــات  علــى  اإلنتــاج  وحــدة  طريقــة  باســتخدام  إليــه(  الوصــول 

المؤكــدة والمحتملــة القابلــة لاســترداد اقتصاديــً.

تــؤدي عــادًة أنشــطة إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة خــال مرحلــة 
اإلنتــاج إلــى نوعيــن مــن المنافــع حســب التالــي:

 إنتاج المخزون	 
فــي 	  لتعدينــه  الخــام  االحتياطــي  مكــون  إلــى  الوصــول  تحســين    

. لمســتقبل ا

عنــد تحقــق المنافــع علــى شــكل مخــزون تــم إنتاجــه فــي الفتــرة محــل 
الفحــص، فــإن تكاليــف إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي مرحلــة 

ــزون. ــك المخ ــاج ذل ــف إنت ــن تكالي ــزء م ــب كج ــاج ُتحتس اإلنت

مكــون  إلــى  الوصــول  تحســين  شــكل  علــى  المنافــع  تحقــق  عنــد 
ــول  ــة كأص ــرف بالتكلف ــتقبل، ُيعت ــي المس ــه ف ــام لتعدين ــي الخ االحتياط
ــروط  ــة الش ــق كاف ــد تحق ــة” عن ــاط اإلزال ــل نش ــرف بـــ “أص ــة تع ــر متداول غي

التاليــة:

 مــن المحتمــل تحقــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مصاحبــة لنشــاط 	 
اإلزالــة.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

 يمكن تحديد مكون الخام الذي تم تحسين الوصول إليه. 	 

 يمكــن قيــاس التكاليــف المتعلقــة بنشــاط اإلزالــة المرتبــط بتحســين 	 
الوصــول إلــى الخــام بشــكل موثــوق.

عنــد عــدم تحقــق هــذه الشــروط فإنــه يتــم تحميــل تكاليــف اإلزالــة 
إنتــاج  الموحــدة كتكاليــف  الخســارة  أو  الربــح  اإلنتاجيــة علــى قائمــة 

للمخــزون عنــد حدوثهــا.

ُيقــاس أصــل نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة مبدئيــً بالتكلفــة 
المرتبطــة مباشــرًة بعمليــات تعدينيــة، تــؤدي إلــى وصــول أفضــل لمكون 
ــرة.  ــة مباش ــف إضافي ــص تكالي ــى تخصي ــة إل ــام إضاف ــن الخ ــدد م مح
عمليــات التشــغيل العرضيــة التــي تحــدث خــال نفــس وقــت نشــاط 
إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي مرحلــة اإلنتــاج، والتــي تعتبــر غيــر 
ضروريــة الســتمرار نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي مرحلــة 
اإلنتــاج، كمــا هــو مخطــط لــه ال تعتبــر جــزء مــن تكلفــة أصــل نشــاط إزالــة 

الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة.

ُيحتســب األصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة 
)أصــل نشــاط اإلزالــة( كإضافــة إلــى أو تحســين ألصــول المنجــم القائمــة 
مــن  كجــزء  القائــم(  األصــل  طبيعــة  )حســب  ملموســة  كأصــول 
ممتلــكات تعديــن فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.  يشــكل ذلــك 
جــزء مــن إجمالــي االســتثمار فــي الوحــدة/ الوحــدات المنتجــة للنقد ذات 
ــا  ــة عندم ــي القيم ــاض ف ــار االنخف ــا الختب ــم مراجعته ــي يت ــة والت الصل
تشــير األحــداث أو التغييــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد 

ــر مســتردة.  تكــون غي

ــاج  ــدة اإلنت ــة وح ــتخدام طريق ــً باس ــة الحق ــاط اإلزال ــل نش ــتهلك أص ُيس
ــول  ــن الوص ــح يمك ــده وأصب ــم تحدي ــذي ت ــام ال ــون الخ ــر مك ــى عم عل
المؤكــدة  االحتياطيــات  تســتخدم  اإلزالــة.  لنشــاط  كنتيجــة  إليــه 
ــً فــي تحديــد العمــر التقديــري  والمحتملــة القابلــة لاســترداد اقتصادي
ــد  ــة بع ــر بالتكلف ــة يظه ــاط اإلزال ــل نش ــدد. أص ــذي ُح ــام ال ــون الخ لمك

خصــم االســتهاك المتراكــم وأي خســائر انخفــاض فــي القيمــة.
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ينطــوي  أو  يكــون  العقــد  كان  إذا  مــا  بتقييــم  المجموعــة  تقــوم 
ــول  ــق أص ــة بح ــرف المجموع ــد. تعت ــة العق ــد بداي ــار عن ــد إيج ــى عق عل
عقــود  بجميــع  يتعلــق  فيمــا  المقابــل  التأجيــر  والتــزام  االســتخدام 
ــرة  ــار قصي ــود اإليج ــتثناء عق ــتأجر، باس ــا المس ــون فيه ــي تك ــار الت اإليج
وعقــود  أقــل(  أو  شــهرًا   12 لمــدة  إيجــار  كعقــود  )المحــددة  األجــل 
اإليجــار مــن األصــول منخفضــة القيمــة. بالنســبة لعقــود اإليجــار هــذه، 
تعتــرف المجموعــة بدفعــات اإليجــار كمصروفــات تشــغيل علــى أســاس 
ــاس  ــاك أس ــن هن ــم يك ــا ل ــار م ــرة اإليج ــدى فت ــى م ــت عل ــط الثاب القس
منتظــم آخــر أكثــر تمثيــا للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه اســتهاك 

المنافــع االقتصاديــة مــن األصــل المؤجــر.

التزامات التأجير

ُتقــاس التزامــات التأجيــر مبدئيــً بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التــي 
الســعر  باســتخدام  البــدء، مخصومــة  تاريــخ  يتــم دفعهــا فــي  لــم 
ــذا  ــد ه ــن تحدي ــن الممك ــن م ــم يك ــار. إذا ل ــد اإليج ــي عق ــن ف المتضم
المعــدل بســهولة، تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافــي.

تشــتمل دفعــات اإليجــار المدرجــة فــي قيــاس التزامــات التأجيــر علــى مــا 
: يلي

الثابتــة 	  المدفوعــات  ذلــك  فــي  )بمــا  الثابتــة  اإليجــار  مدفوعــات   
إيجــار؛ حوافــز  أي  ناقصــً  الجوهريــة(، 

ــدل، 	  ــر أو مع ــى مؤش ــد عل ــي تعتم ــرة الت ــار المتغي ــات اإليج  مدفوع
يتــم قياســها مبدئيــً باســتخدام المؤشــر أو المعــدل فــي تاريــخ 

ــدء؛ الب
ــة 	  ــات القيم ــب ضمان ــتأجر بموج ــه المس ــع أن يدفع ــغ المتوق  المبل

ــة. المتبقي
ــكل 	  ــدًا بش ــتأجر متأك ــراء، إذا كان المس ــارات الش ــة خي ــعر ممارس  س

ــارات؛ و ــة الخي ــن ممارس ــول م معق
ــس 	  ــار تعك ــدة اإليج ــت م ــار، إذا كان ــد اإليج ــاء عق ــات إنه ــع غرام  دف

ــار. ــد اإليج ــاء عق ــار إنه ــة خي ممارس

يتــم عــرض التزامــات التأجيــر كبنــد منفصــل فــي قائمــة المركــز المالــي 
الموحــدة

زيــادة القيمــة الدفتريــة  التأجيــر الحقــً عــن طريــق  التزامــات  ُتقــاس 
ــدل  ــة مع ــتخدام طريق ــر )باس ــات التأجي ــى التزام ــدة عل ــس الفائ لتعك
الفائــدة الفعلــي( وعــن طريــق تخفيــض القيمــة الدفتريــة لتعكــس 

المدفوعــة.  اإليجــار  مدفوعــات 

تعيــد المجموعــة قيــاس التزامــات التأجيــر )وتقــوم بتعديــل مماثــل 
علــى حــق اســتخدام األصــول ذي الصلــة( وذلــك فــي حالــة:

تغيــرت مــدة عقــد اإليجــار أو كان هنــاك تغييــر فــي تقييــم ممارســة 	 
خيــار الشــراء، وفــي هــذه الحالــة يتــم إعــادة قيــاس التزامــات التأجيــر 
بخصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلــة باســتخدام معــدل الخصــم 

ــدل. المع
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 تتغيــر مدفوعــات اإليجــار بســبب التغيــرات فــي مؤشــر أو معــدل 	 
ــة،  ــة مضمون ــة متبقي ــب قيم ــع بموج ــداد المتوق ــي الس ــر ف أو تغيي
وفــي هــذه الحــاالت يتــم إعــادة قيــاس التزامــات التأجيــر عــن طريــق 
خصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلــة باســتخدام معــدل الخصــم 
ــعر  ــي س ــر ف ــبب تغيي ــار بس ــات اإليج ــر مدفوع ــم تتغي ــا ل ــي )م األول
الفائــدة المتغيــر، وفــي هــذه الحالــة يتــم اســتخدام معــدل خصــم 

ــدل(. مع

ــار 	  ــد اإليج ــل عق ــن تعدي ــبة ع ــم المحاس ــار وال يت ــد اإليج ــل عق  تعدي
قيــاس  إعــادة  يتــم  الحالــة  هــذه  وفــي  منفصــل،  إيجــار  كعقــد 
التزامــات التأجيــر بخصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلــة باســتخدام 

معــدل الخصــم المعــدل.

أصول حق االستخدام 

اللتزامــات  األولــي  القيــاس  علــى  االســتخدام   حــق  أصــول  تشــتمل 
التأجيــر المقابلــة، ومدفوعــات اإليجــار التــي تتــم فــي أو قبــل يــوم البــدء 
بالتكلفــة ناقصــً  وأي تكاليــف مباشــرة أوليــة. يتــم الحقــً قياســها 

القيمــة. انخفــاض  وخســائر  المتراكــم  االســتهاك 

عندمــا تتكبــد المجموعــة التزامــً بتكاليــف تفكيــك وإزالــة أصــل مؤجــر، 
ــى  ــي إل ــل األساس ــادة األص ــه أو إع ــد في ــذي يوج ــع ال ــتعادة الموق أو اس
الحالــة التــي تتطلبهــا شــروط وأحــكام عقــد اإليجــار، يتــم االعتــراف 
بالمخصــص وقياســه بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )37(. 
يتــم تضميــن التكاليــف فــي حــق اســتخدام األصــول ذي الصلــة، مــا لــم 

ــزون. ــاج المخ ــف إلنت ــك التكالي ــد تل ــم تكب يت

ــد  ــدة عق ــر م ــدى أقص ــى م ــول عل ــتخدام األص ــق اس ــتهاك ح ــم اس يت
ــي.  ــل األساس ــادي لألص ــي االقتص ــر اإلنتاج ــار أو العم اإليج
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل ملكيــة األصــل األساســي أو تعكــس تكلفــة 
حــق اســتخدام األصــل أن المجموعــة تتوقــع ممارســة خيــار الشــراء، 
يتــم اســتهاك حــق اســتخدام األصــل ذي الصلــة علــى مــدى العمــر 

اإلنتاجــي االقتصــادي لألصــل األساســي .

يتــم عــرض أصــول حــق االســتخدام  كبنــد منفصــل فــي قائمــة المركــز 
المالــي الموحــدة

انخفــاض  رقــم)36(-  الدولــي  المحاســبة  معيــار  المجموعــة  تطبــق 
قيمــة األصــول لتحديــد مــا إذا كان حــق اســتخدام أصــل قــد انخفضــت 
ــي  ــح ف ــو موض ــا ه ــددة كم ــاض مح ــارة انخف ــاب أي خس ــه وحس قيمت

اإليضــاح 4-11. 
يتــم  ال  معــدل  أو  مؤشــر  علــى  تعتمــد  ال  التــي  المتغيــرة  اإليجــارات 
ــم  ــل. يت ــتخدام األص ــق اس ــر وح ــات التأجي ــاس التزام ــي قي ــا ف تضمينه
التــي  الفتــرة  فــي  كمصروفــات  الصلــة  ذات  بالمدفوعــات  االعتــراف 
يحــدث فيهــا الحــدث أو الحالــة التــي أدت إلــى تلــك المدفوعــات ويتــم 
ــارة  ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــرى” ف ــات أخ ــد “مصروف ــي بن ــا ف تضمينه

الموحــدة. 

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ  4-9

ُترســمل األصــول التــي ال تــزال فــي مرحلــة اإلنشــاء أو التطويــر فــي 
التنفيــذ. قيــد  رأســمالية  مشــاريع  حســاب 

ــاء أو  ــت اإلنش ــذي تح ــل ال ــاء أو األص ــت اإلنش ــذي تح ــم ال ــول المنج وُيح
ــكات،  ــن أو الممتل ــكات التعدي ــن ممتل ــبة م ــة المناس ــى الفئ ــر إل التطوي
والمصانــع، والمعــدات أو األصــول غيــر الملموســة )اســتنادًا إلــى طبيعــة 
الــازم  المشــروع(، عندمــا يكــون األصــل فــي الموقــع و/ أو الظــرف 

ــه اإلدارة. ــذي تعتزم ــكل ال ــل بالش ــى العم ــادرًا عل ــه ق لجعل

تتكــون تكلفــة بنــد مشــاريع رأســمالية قيــد التنفيــذ مــن ســعر الشــراء، 
وتكاليــف اإلنشــاء/ التطويــر، وأي تكاليــف تتســبب بشــكل مباشــر إلنشــاء 

األصــل أو االســتحواذ عليــه مــن قبــل اإلدارة.

ــل أن  ــول )قب ــي لألص ــغيل التجريب ــة للتش ــف المصاحب ــمل التكالي وُترس
تصبــح جاهــزة لاســتخدام( بالصافــي بعــد خصــم متحصــات بيــع أي 

ــي. ــغيل التجريب ــرة التش ــال فت ــاج خ إنت

ــة  ــن تكلف ــة ضم ــول المؤهل ــة باألص ــل المتعلق ــف التموي ــمل تكالي ُترس
األصــول المؤهلــة حتــى بــدء اإلنتــاج التجــاري.

ُتقــاس المشــاريع الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة بعــد خصــم أي 
ــه. ــم إثبات ــة ت ــي القيم ــاض ف انخف

ال ُتستهلك المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ.
ــذي  ــكل ال ــل بالش ــة للعم ــول قابل ــون األص ــا تك ــتهاك عندم ــدأ االس يب

ــول. ــن األص ــبة م ــة المناس ــى الفئ ــا إل ــد تحويله ــه اإلدارة بع تنوي

األصول غير الملموسة والسمعة التجارية  4-10

السمعة التجارية

األعمــال  علــى  االســتحواذ  مــن  تنشــأ  التــي  التجاريــة  الســمعة  ُتــدرج 
الملموســة. غيــر  األصــول  فــي  التجاريــة 

التــي تنشــأ مــن االســتحواذ علــى األعمــال  التجاريــة  ُتقيــد الســمعة 
التجاريــة بالتكلفــة فــي تاريــخ االســتحواذ. وال يتــم إطفــاء الســمعة 
ــر  ــر أكب ــنويً، أو بتوات ــة س ــي القيم ــاض ف ــر لانخف ــن ُتختب ــة، ولك التجاري
ــاض  ــال انخف ــى احتم ــروف إل ــي الظ ــرات ف ــداث أو التغيي ــارت األح إذا أش
قيمتهــا، وُتقيــد بالتكلفــة ناقــص خســائر انخفــاض القيمــة. وبغــرض 
ــي  ــبة ف ــة المكتس ــمعة التجاري ــص الس ــة، ُتخص ــاض القيم ــار انخف اختب

دمــج األعمــال، اعتبــارًا مــن تاريــخ االســتحواذ، لوحــدات توليــد النقــد التــي 
ــذي  ــى ال ــتوى األدن ــل المس ــج وتمث ــن الدم ــتفيد م ــع أن تس ــن المتوق م
تكــون فيــه الســمعة التجاريــة مراقبــة ألغــراض اإلدارة الداخليــة. وُتختبــر 
ــنويً، أو  ــة س ــاض القيم ــار انخف ــة الختب ــد المخصص ــد النق ــدات تولي وح
بتواتــر أكبــر إذا أشــارت األحــداث أو التغييــرات فــي الظــروف إلــى احتمــال 
ــد  ــدات تولي ــترداد لوح ــل لاس ــغ القاب ــا. وإذا كان المبل ــاض قيمته انخف
ــة، ُتخصــص خســارة انخفــاض القيمــة  النقــد أقــل مــن قيمتهــا الدفتري
ــدات  ــة لوح ــة مخصص ــمعة تجاري ــة ألي س ــة الدفتري ــل القيم أواًل لتقلي
ــب  ــل بالتناس ــد النق ــدات تولي ــول وح ــى أص ــك إل ــد ذل ــد وبع ــد النق تولي

ــد. ــد النق ــدات تولي ــي وح ــل ف ــكل أص ــة ل ــة الدفتري ــى القيم ــتنادًا إل اس

أو  الربــح  بيــان  فــي  الفــور  علــى  القيمــة  انخفــاض  بخســارة  وُيعتــرف 
الخســارة الشــامل أو الدخــل الشــامل اآلخــر. وال ُيلغــى انخفــاض قيمــة 

الســمعة التجاريــة الحقــً.

عاقات العماء والعقود غير األساسية
ُيعتــرف بعاقــات العمــاء والعقــود غيــر األساســية التــي يجــري الحصول 
عليهــا فــي دمــج األعمــال بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ. ولهــا 
ــاء  ــص اإلطف ــة ناق ــك بالتكلف ــد ذل ــد بع ــدودة، وتقي ــة مح ــرة صاحي فت

المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة، حيثمــا ينطبــق.
ُيعتــرف باألصــول غيــر الملموســة المقتنــاة بشــكل منفصــل بشــكل 
مبدئــي وُتقــاس بالتكلفــة. وبعــد االعتــراف المبدئــي، ُتقــاس األصــول 
غيــر الملموســة بالتكلفــة بعــد خصــم مخصــص اإلطفــاء وخســائر 

االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة، حيثمــا ينطبــق.
ــً، باســتثناء تكاليــف  ــدة داخلي ــر الملموســة المتول ال ُترســمل األصــول غي
التطويــر المرســملة. وبــداًل مــن ذلــك، ُيعتــرف بالنفقــات ذات الصلــة 
ــح أو الخســارة الموحــدة فــي المــدة التــي ُتتكبــد فيهــا  فــي قائمــة الرب

المصروفــات.

ُتقيــم األعمــار المســتفاد منهــا لألصــول غيــر الملموســة علــى أنهــا 
أو غيــر محــدودة. محــدودة 

يجــري إطفــاء األصــول غيــر الملموســة ذات العمــر المحــدد علــى مــدى 
فتــرة األعمــار اإلنتاجيــة الخاصــة بهــا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت، 
وُتقيــم لخســارة االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا يكــون هنــاك مؤشــر بأن 
األصــول غيــر الملموســة قــد انخفضــت قيمتهــا. وُتراجــع طــرق اإلطفــاء، 
األقــل.  علــى  ســنويً  المقــدرة  اإلنتاجيــة  واألعمــار  المتبقيــة،  والقيــم 
ــدد  ــر المح ــة ذات العم ــر الملموس ــول غي ــاء األص ــات إطف ــرف بنفق وُيعت
علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ضمــن فئــة المصروفــات التــي 
تتوافــق مــع وظيفــة األصــول غيــر الملموســة. وتطفــئ المجموعــة 
باســتخدام  المحــدد  اإلنتاجــي  العمــر  ذات  الملموســة  غيــر  األصــول 

ــة: ــنوات التالي ــدى الس ــى م ــت عل ــط الثاب ــة القس طريق
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

اإلنتاجــي  العمــر  ذات  الملموســة  غيــر  األصــول  المجموعــة  تختبــر 
غيــر المحــدد النخفــاض القيمــة مــن خــال مقارنــة قيمتهــا القابلــة 
لاســترداد مــع قيمتهــا الدفتريــة إمــا ســنويً أو عندمــا يكــون هنــاك 

قيمتهــا. انخفضــت  قــد  الملموســة  غيــر  األصــول  أن  مؤشــر 

ــاح أو الخســائر التــي تنشــأ مــن إلغــاء االعتــراف باألصــول غيــر  ُتقــاس األرب
ــل  ــتبعاد األص ــات اس ــي متحص ــن صاف ــرق بي ــا الف ــة باعتباره الملموس
ــارة  ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــا ف ــرف به ــل، وُيعت ــة لألص ــة الدفتري والقيم

ــل. ــراف باألص ــاء االعت ــد إلغ ــدة عن الموح

عدد السنواتفئات األصول غير الملموسة

 10 عاقات العماء	 

 4 العقود غير الرئيسية 	 

غير مطفأة ولكن مختبرة النخفاض القيمة السمعة التجارية	 

التعديــن  لممتلــكات  القيمــة  فــي  االنخفــاض   4-11
والممتلــكات والمصانــع والمعــدات وأصــول حــق االســتخدام 
ــة  ــر الملموس ــول غي ــذ واألص ــد التنفي ــمالية قي ــاريع الرأس والمش

التجاريــة. الســمعة  باســتثناء 

ــكات  ــن والممتل ــكات التعدي ــة لممتل ــم الدفتري ــة القي ــع المجموع تراج
والمصانــع والمعــدات وأصــول حــق االســتخدام والمشــاريع الرأســمالية 
قيــد التنفيــذ واألصــول غيــر الملموســة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي 

مؤشــر علــى أن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه.

فــي حالــة وجــود هــذا المؤشــر، ُتقــدر قيمــة األصــل القابلــة لاســترداد مــن أجــل تحديــد حجــم االنخفــاض فــي القيمــة. وعندمــا يكــون األصــل غيــر مولــد 
لنقــد مســتقل عــن األصــول األخــرى، فــإن المجموعــة ُتقــدر المبلــغ القابــل لاســترداد لــكل وحــدة مولــدة للنقــل العائــد لهــا األصــل. وُيجــرى اختبــار انخفاض 

قيمــة األصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار غيــر المحــددة ســنويً أو 
عندمــا يكــون هنــاك مؤشــر علــى أن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه.

العادلــة  للقيمــة  األعلــى  القيمــة  هــي  لاســترداد  القابلــة  القيمــة 
ــدر  ــتخدامه. وُتق ــة اس ــل أو قيم ــتبعاد األص ــف اس ــا تكالي ــً منه مطروح
المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  بخصــم  االســتخدام  فــي  القيمــة 
المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم يعكــس 
والمخاطــر  للنقــود  الزمنيــة  للقيمــة  الحالــي  الســوقي  التقييــم 
العائــدة لذلــك األصــول والتــي لــم ُتعــدل تقديــرات التدفقــات النقديــة 

لهــا. المســتقبلية 

ُتخفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد إلــى القيمة 
القابلــة لاســترداد عندمــا يكــون المبلــغ القابــل لاســترداد لألصــل أو 
الوحــدة المولــدة للنقــل قــد تــم تقديــره ليكــون أقــل مــن القيمــة 
الدفتريــة. وُتســجل خســارة انخفــاض القيمــة فــي جــزء التشــغيل مــن 

ــدة. ــارة الموح ــح أو الخس ــة الرب قائم

الســمعة  مكــون  عــدا  )فيمــا  للنقــد  المولــدة  الوحــدات  أو  األصــول 
التجاريــة(

عدد السنواتفئات األصول غير الملموسة

35 البنية التحتية )حق االستخدام التعاقدي(	 

 4 - 10 البرامج المطورة داخليً )نظام تخطيط موارد المؤسسة(	 

 5 - 7 التطوير الفني	 

على مدى عمر المنجم باستخدام طريقة القسط الثابت البرامج والرخص )ذات الصلة بالمنجم(	 

فيمــا يتعلــق باألصــول أو الوحــدات المولــدة للنقــد التــي ُســجل خســارة انخفــاض فــي قيمتهــا مســبقً، يمكــن عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة 
ــذ  ــد من ــدة للنق ــدات المول ــول أو الوح ــترداد لألص ــة لاس ــة القابل ــد القيم ــي تحدي ــتخدمة ف ــرات المس ــي التقدي ــر ف ــاك تغيي ــط، إذا كان هن ــة فق الموزع

ــرة. ــة األخي ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــراف بخس االعت

عندمــا تنتفــي خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي فتــرة تاليــة، ترتفــع القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد إلــى القيمــة التقديريــة المعدلــة 
ــم  ــم يت ــو ل ــة ل ــة الدفتري ــه القيم ــون علي ــي أن تك ــا ينبغ ــد عم ــة تزي ــة معدل ــة دفتري ــادة قيم ــذه الزي ــن ه ــج ع ــب أن ينت ــترداد، وال يج ــة لاس ــغ القابل للمبال

إثبــات االنخفــاض فــي األصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد وتثبــت عكــس 
خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي جــزء التشــغيل مــن قائمــة الربــح أو 

الخســارة الموحــدة.

المخزون   4-12

منتجات تامة الصنع

ُتقــاس المنتجــات تامــة الصنــع القابلــة للبيــع علــى أســاس تكلفــة 
وحــدة اإلنتــاج للفتــرة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. 
وُتحــدد تكلفــة وحــدة اإلنتــاج بقســمة إجمالــي تكلفــة اإلنتــاج علــى 

ــع. ــة للبي ــاج القابل ــات اإلنت مخرج

ــخ  ــي تاري ــاح ف ــع المت ــل للبي ــزون القاب ــة للمخ ــة المخصص ــدد التكلف ُتح
التقريــر، الناتجــة عــن عمليــة التحويــل, عــن طريــق تكلفــة وحــدة اإلنتــاج 

وتتضمــن مــا يلــي: 

تتعلــق 	  التــي  المقاوليــن  ومصاريــف  والمــواد،  العمالــة،  تكلفــة   
الخــام. ومعالجــة  باســتخراج  مباشــرًة 

والمصانــع، 	  الممتلــكات،  وإيجــار  التعديــن  ممتلــكات  اســتهاك   
والمعــدات المســتخدمة فــي اســتخراج ومعالجــة الخــام وإطفــاء أي 

ــة. ــاط اإلزال ــول لنش أص
 مصروفات إنتاج أخرى مباشرة.	 

تحمــل اإليــرادات المحققــة مــن بيــع المنتجــات المصاحبــة كدائــن علــى 
تكاليــف اإلنتــاج.

المقــدر فــي  البيــع  الممكــن تحقيقهــا هــي ســعر  القيمــة  صافــي 
البيــع. اإلتمــام ومصروفــات  ناقــص تكاليــف  العــادي لألعمــال  الســياق 

ُتقيــم المنتجــات المصاحبــة علــى أســاس صافــي القيمــة الممكــن 
تحقيقهــا، وذلــك بالرجــوع إلــى الســعر الفــوري للســلع بتاريــخ التقريــر.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

منتجات قيد التشغيل

ُتحــدد تكلفــة المنتجــات قيــد التشــغيل باســتخدام طريقــة تكلفــة 
وحــدة اإلنتــاج للفتــرة علــى أســاس نســبة اإلنجــاز فــي المرحلــة المعنيــة 

ــدرة: ــترداد المق ــة لاس ــات القابل ــمل المحتوي وتش

تتعلــق 	  التــي  المقاوليــن  ومصاريــف  والمــواد،  العمالــة،  تكلفــة   
اإلنتــاج. أنشــطة  إلــى  باإلضافــة  الخــام،  ومعالجــة  باســتخراج  مباشــرًة 

والمصانــع، 	  الممتلــكات،  وإيجــار  التعديــن  ممتلــكات  اســتهاك   
ــة  ــام وتكلف ــة الخ ــتخراج ومعالج ــي اس ــتخدمة ف ــدات المس والمع

إطفــاء أي أصــول إزالــة مؤجلــة.
 مصروفات إنتاج أخرى مباشرة.	 

المقــدر فــي  البيــع  الممكــن تحقيقهــا هــي ســعر  القيمــة  صافــي 
الســياق العــادي لألعمــال باســتخدام نفــس نســبة اإلنجــاز فــي المرحلــة 
المعنيــة والمحتويــات القابلــة لاســترداد المقــدرة ناقــص أي مصروفــات 

للبيــع.

الخام المتراكم

يمثــل الخــام المتراكــم الخــام الــذي اســُتخرج مــن المنجــم، واعُتبــر 
ــن  ــد م ــاح لمزي ــة ومت ــعار الحالي ــتقبلية باألس ــة مس ــع اقتصادي ذو مناف
المعالجــة. وإذا لــم يكــن مــن المتوقــع معالجــة الخــام المتراكــم خال 
ــدرج ضمــن األصــول غيــر المتداولــة.  12 شــهرًا بعــد تاريــخ التقريــر، فإنــه ُي
وُتحــدد تكلفــة الخــام المتراكــم باســتخدام طريقــة متوســط التكلفــة 
المرجــح. وُيحمــل الخــام كمصــروف مباشــر فــي حالــة اعتبــاره غيــر مجــٍد 

ــً. اقتصادي

فــي حالــة وجــود درجــة كبيــرة مــن عــدم التأكــد تجــاه موعــد معالجــة 
وفــي  حدوثهــا.  عنــد  مصــروف  التكلفــة  ُتعتبــر  المتراكــم،  الخــام 
حالــة التأكــد مــن أن المعالجــة المســتقبلية للخــام يمكــن توقعهــا 
بشــكل مؤكــد بســبب تجــاوزه درجــة التركيــز المحــدد للمنجــم ومجــِد 
أو  اإلنتــاج  تكلفــة  مــن  األقــل  أســاس  علــى  ُيقيــم  فإنــه  اقتصاديــً، 
صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا. وُتقيــم الكميــات ودرجــات الخــام 
طريــق  عــن  أساســي  بشــكل  التشــغيل  قيــد  والمنتجــات  المتراكــم 

دراســة وتحليــل المعــادن.

قطع الغيار والمواد القابلة لالستهالك

ــة أو  ــتهاك بالتكلف ــة لاس ــواد القابل ــار والم ــع الغي ــزون قط ــم مخ ُيقي
صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. وُتحــدد التكلفــة علــى 
أســاس متوســط التكلفــة المرجــح. وُيقــدر مخصــص المــواد المتقادمــة 

وبطيئــة الحركــة، إن ُوجــد، فــي تاريــخ كل تقريــر.
تمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق ســعر البيــع المقــدر ناقــص 

البيــع. مصروفــات 

المواد الخام

ُتقيــم المــواد الخــام علــى أســاس التكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن 
تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. وُتحــدد التكلفــة باســتخدام متوســط التكلفــة 

المرجــح.

تمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق ســعر البيــع المقــدر ناقــص 
البيــع. مصروفــات 

الذمم التجارية المدينة وغيرها  4-13

الذمم التجارية المدينة

العادلــة  بالقيمــة  أولــي  بشــكل  التجاريــة  المدينــة  بالذمــم  ُيعتــرف 
بالتكلفــة المســتهلكة باســتخدام طريقــة  وُتقــاس بعــد ذلــك إمــا 
ســعر الفائــدة الســاري ناقــص مخصــص الخســارة, إن ُوجــد، أو بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال الربــح والخســارة. انظــر اإليضــاح )16-4( لوصــف 

بالمجموعــة. الخاصــة  القيمــة  انخفــاض  سياســات 

ُتقــاس الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تســتوفي معاييــر التكلفــة 
اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــال  مــن  العادلــة  القيمــة  أو  المســتهلكة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة. وُيعتــرف بــأي أربــاح أو 
خســائر تتعلــق بهــذه الذمــم المدينــة التجاريــة، إذا كانــت جوهريــة، 
فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد والدخــل الشــامل اآلخــر ويــرد فــي 

اإليــرادات.

مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

أنشــأت بعــض الشــركات التابعــة للمجموعــة برنامــج تملــك المنــازل 
ــدات  ــراء الوح ــة ش ــن فرص ــن المؤهلي ــح للموظفي ــذي يتي ــن، ال للموظفي
الســكنية التــي شــيدتها الشــركة مــن خــال سلســلة مــن الدفعــات 
خــال عــدد معيــن مــن الســنوات. وُتنقــل ملكيــة الوحــدة الســكنية 
إلــى الموظــف عنــد إتمــام كامــل الدفعــات )اإليضــاح 21-4(. وبموجــب 
ــر  ــول غي ــن األص ــكنية ضم ــدات الس ــف الوح ــازل، ُتصن ــك المن ــج تمل برنام
طويلــة  للموظفيــن  المنــازل  تملــك  برنامــج  كمســتحقات  المتداولــة 
األجــل وذلــك عنــد توقيــع عقــد البيــع مــع الموظفيــن المؤهليــن. وُتعــاد 
الوحــدة  تجــاه  الموظــف  قبــل  مــن  المدفوعــة  الشــهرية  األقســاط 
الســكنية إلــى الموظــف فــي حالــة توقــف الموظــف عــن العمــل وُيعــاد 

ــركة. ــى الش ــزل إل المن

ودائع ألجل  4-14

أخــرى  واســتثمارات  البنــوك  لــدى  اإليداعــات  ألجــل  الودائــع  تشــمل 
قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة والتــي ُتســتحق بعــد أكثــر مــن ثاثــة 
ــخ اقتنائهــا. ويتــم إيــداع الودائــع  أشــهر ولكــن أقــل مــن ســنة مــن تاري
ــر ذات  ــي ُتعتب ــتثماري، الت ــف اس ــة ذات تصني ــات مالي ــدى مؤسس ــل ل ألج
مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة، وبالتالــي االعتــراف بمخصــص بمبلــغ يعــادل 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرًا مــا لــم يكــن هنــاك 

ــل. ــرف المقاب ــان للط ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة كبي ــى زي ــل عل دلي

النقد ومعادالت النقد  4-15

البنــوك  ولــدى  الصنــدوق  النقــد فــي  المعــادل  والنقــد  النقــد  يمثــل 
ــخ  ــن تاري ــل م ــهر أو أق ــة أش ــال ثاث ــتحق خ ــي ُتس ــل والت ــع ألج والودائ
اقتنائهــا وقابلــة للتحويــل إلــى مبالــغ نقديــة محــددة وتخضــع لمخاطر 

ــة. ــي القيم ــة ف ــرات ضئيل تغي

ــتخدام  ــة لاس ــر المتاح ــدة غي ــد المقي ــادالت النق ــد ومع ــتبعد النق ُيس
مــن المجموعــة مــن النقــد ومعــادالت النقــد بغــرض إعــداد قائمــة 
التدفقــات النقديــة الموحــدة. ويتعلــق النقــد ومعــادالت النقــد المقيــدة 

ــاح )21-4( و)32(. ــر اإليض ــن، انظ ــار الموظفي ــة ادخ ــج خط ببرنام
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

وااللتزامــات  واألصــول  المشــتقة  الماليــة  األدوات   4-16
ليــة لما ا

تعتــرف المجموعــة باألصــل المالــي أو االلتــزام المالــي فــي بيــان المركــز 
األحــكام  فــي  طرفــً  المجموعــة  تصبــح  عندمــا  الموحــد  المالــي 

لــألداة. التعاقديــة 
وتعتــرف المجموعــة بجميــع حقوقهــا والتزاماتهــا التعاقديــة بموجــب 

المشــتقات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد كأصــول أو التزامــات.

األدوات المالية المشتقة

تســتخدم المجموعــة األدوات الماليــة المشــتقة إلدارة بعــض التعرضات 
ــتقة  ــة المش ــة األدوات المالي ــتخدم المجموع ــوق. وال تس ــر الس لمخاط
ألغــراض المضاربــة، إال إن المجموعــة قــد تختــار عــدم تصنيــف بعــض 

ــبية. ــراض المحاس ــوط لألغ ــتقات كأدوات تح المش
ــاع  ــب األوض ــود، وُتراق ــتقة لقي ــة المش ــتخدام األدوات المالي ــع اس يخض

بانتظــام وُترفــع تقاريــر إلــى اإلدارة العليــا فــي هــذا الشــأن.

عقود مبادلة أسعار الفائدة

تســتخدم المجموعــة عقــود مبادلــة أســعار الفائــدة إلدارة تعرضهــا 
ــاح -49-1 ــل )اإليض ــة األج ــا طويل ــى قروضه ــدة عل ــعار الفائ ــة أس لحرك

.)2
فيمــا يتعلــق باألصــول الماليــة، تتمثــل سياســة المجموعــة فــي اســتثمار 
ــدي  ــي النق ــى االحتياط ــاظ عل ــة والحف ــدة عائم ــعار فائ ــر بأس ــد الح النق

علــى شــكل ودائــع ألجــل )أقــل مــن ســنة( للحفــاظ علــى الســيولة.
األجــل  طويلــة  القــروض  )باســتثناء  األخــرى  الماليــة  وااللتزامــات 
فوائــد. دون   ً أساســ ُتعتبــر  اإليجــار(  عقــود  بموجــب  وااللتزامــات 

عقود الصرف اآلجل

ــة  ــة العادل ــب القيم ــي تقل ــة ف ــات األجنبي ــرف العم ــر ص ــل مخاط تتمث
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغييــرات فــي 
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة. وســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت 
عنــد 3.75 ريــال ســعودي لــكل دوالر أمريكــي، ولذلــك فــإن المجموعــة 
ليســت معرضــة لمخاطــر األدوات الماليــة المقومــة بالــدوالر األمريكــي 

)اإليضــاح 49-1-1(. 
الســعودي  بالريــال  أساســي  بشــكل  المجموعــة  معامــات  تكــون 
والــدوالر األمريكــي. وجميــع عقــود مبيعــات الســلع تقريبــً مــع عمــاء 
بالمثــل  وكذلــك  األمريكــي  بالــدوالر  وُتســعر   )8-3 )اإليضــاح  دولييــن 

الرأســمالية.  المشــتريات وعقــود المصروفــات  معظــم عقــود 
ال تستخدم المجموعة عقود الصرف اآلجل.

عقود السلع

تتعــرض أربــاح المجموعــة إلــى التغيــرات فــي أســعار الســلع التــي تنتجها 
.)49-1-3 )إيضاح 

ــا  ــع منتجاته ــي بي ــي ف ــت الحال ــي الوق ــة ف ــة المجموع ــل سياس تتمث
بأســعار الســوق الســائدة وعــدم التحــوط مــن مخاطــر أســعار الســلع.

عقود األسعار المؤقتة

ُتســعر بعــض مبيعــات المجموعــة بشــكل مؤقــت، ممــا يعنــي أن ســعر 

ــً  ــى 180 يوم ــن 30 إل ــراوح م ــرة تت ــد فت ــادًة بع ــدد ع ــي ُيح ــع النهائ البي
مــن التســليم إلــى العميــل، اســتناًد إلــى الســعر الســوقي والمنصــوص 
ــعار  ــي أس ــرات ف ــة للتغي ــون عرض ــك، تك ــة لذل ــد ونتيج ــي العق ــه ف علي

ــتقبلية. ــلع المس الس

فــي تاريــخ كل تقريــر، بعــد البيــع المبدئــي، ُيحــدد الســعر الســوقي 
مؤقــت  بشــكل  تســعيرها  تــم  التــي  التجاريــة  المدينــة  للذمــم 
باســتخدام أســعار الســوق المســتقبلية ذات الصلــة للفتــرة المنصــوص 
عليهــا فــي العقــد. يــؤدي هــذا التعــرض لســعر الســلع إلــى فشــل هــذه 
الذمــم التجاريــة المدينــة فــي اختبــار ســداد المبالــغ األصليــة والفوائــد. 
ونتيجــة لذلــك، ُتقــاس هــذه الذمــم المدينــة بالقيمــة العادلــة مــن خال 
الربــح أو الخســارة مــن تاريــخ االعتــراف بالبيــع المقابــل، مــع تعديــات 
ــة  ــائر( القيم ــب/ )خس ــي مكاس ــا ف ــرف به ــوق معت ــدة للس ــة مع الحق
ــم  ــة للذم ــة الدفتري ــً والقيم ــعرة مؤقت ــات المس ــى المنتج ــة عل العادل
المدينــة التجاريــة القائمــة، إذا كانــت ماديــة. وتــرد أربــاح )خســائر( القيمــة 

ــرادات. ــي اإلي ــت ف ــكل مؤق ــعرة بش ــات المس ــة للمنتج العادل

األصول المالية

 تشمل األصول المالية األساسية للمجموعة ما يلي:
 شــركات تحــت الســيطرة المشــتركة )تــم المحاســبة عنهــا باســتخدام 

طريقــة حقــوق الملكيــة(- )السياســة المحاســبية رقــم 4-1(.
المجموعــة 	  التــي تعتــزم  الماليــة،  األوراق  أخــرى فــي  اســتثمارات   

إلــى تاريــخ االســتحقاق. االحتفــاظ بهــا 
 أدوات مالية مشتقة.	 
 الذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى- باســتثناء المصاريــف المدفوعــة 	 

مقدمــً والــزكاة/ ضريبــة الدخــل المســتحقة الدفــع- )السياســة 
ــم 4-13(. ــبية رق المحاس

 ودائع ألجل )السياسة المحاسبية رقم 4-14(.	 
 النقد ومعادالت النقد )السياسة المحاسبية رقم 4-15(.	 

جميعها مستمدة مباشرًة من عمليات المجموعة.

االعتراف األولي باألصول المالية

ــداول،  ــخ الت ــي تاري ــة ف ــة العادل ــً بالقيم ــة مبدئي ــول المالي ــرف باألص ُيعت
ــرًة. ــة مباش ــة المرتبط ــف المعامل ــك تكالي ــي ذل ــا ف بم

ُيعتــرف بالذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضمــن مكــون تمويــل مهــم 
بنــاًء علــى ســعر المعاملــة.

ُيعتــرف بمشــتريات ومبيعــات األصــول الماليــة فــي تاريــخ التــداول، الــذي 
يمثــل تاريــخ التــزام المجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل.

بالتكلفــة  أو  العادلــة  بالقيمــة  الماليــة  األصــول  ُتقيــد  ذلــك،  وبعــد 
القيمــة. فــي  االنخفــاض  ناقــص  المطفــأة 

تصنيف األصول المالية

ــى  ــتنادًا إل ــة اس ــاث التالي ــات الث ــد الفئ ــى أح ــة إل ــول المالي ــف األص ُتصن
ــة  ــه النقدي ــص تدفقات ــي وخصائ ــل المال ــه األص ــدار في ــال ُي ــوذج أعم نم

التعاقديــة:

 مقاسة بالتكلفة المطفأة، القيمة العادلة	 
 القيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة.	 
 القيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر.	 

المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود التــي يكــون فيهــا المضيــف أصــل 
ــف. ــة ككل للتصني ــم األداة الهجين ــم وُتقي ــي ال ُيقس مال
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم إمكانية تحصيلها

ــل  ــارة لألص ــص الخس ــة مخص ــس المجموع ــر، تقي ــخ تقري ــي كل تاري ف
المالــي )باســتخدام نمــوذج خســارة االئتمــان المتوقعــة( بمبلــغ يعــادل 
المخاطــر  كانــت  إذا  العمــر  مــدى  علــى  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر 
االئتمانيــة علــى ذلــك األصــل المالــي قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ 

االعتــراف األولــي.
المالــي بشــكل  تزيــد مخاطــر االئتمــان لهــذا األصــل  لــم  إذا  ولكــن، 
ــة  ــس المجموع ــر، تقي ــخ التقري ــي تاري ــي ف ــراف األول ــذ االعت ــري من جوه
ــة  ــائر االئتماني ــادل الخس ــغ يع ــي بمبل ــل المال ــارة لألص ــص الخس مخص

ــهرًا. ــر ش ــي عش ــدى اثن ــى م ــة عل المتوقع

ُتعكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة لألصــول الماليــة بالتكلفــة 
ــارة  ــة الخس ــاض قيم ــة انخف ــي حال ــة ف ــدد الاحق ــال الم ــأة خ المطف
وارتبــط هــذا االنخفــاض بشــكل موضوعــي بحــدث وقــع بعــد االعتــراف 

ــة. ــي القيم ــاض ف باالنخف
ــص  ــب مخص ــة، ُيحتس ــر االئتماني ــي المخاط ــر ف ــن التغي ــر ع ــض النظ بغ
الخســارة للذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضمــن مكــون تمويــل 
ــر. ــدى العم ــى م ــة عل ــان المتوقع ــائر االئتم ــادل خس ــغ يع ــم بمبل مه

ــح أو  ــة الرب ــن قائم ــة ضم ــذه القيم ــي ه ــاض ف ــائر االنخف ــرف بخس وُيعت
ــدة. ــارة الموح الخس

إلغاء االعتراف باألصول المالية

انقضــاء  عنــد  فقــط  الماليــة  باألصــول  االعتــراف  المجموعــة  تلغــي 
األصــول  مــن  نقديــة  تدفقــات  علــى  للحصــول  التعاقديــة  الحقــوق 
ــع  ــر والمناف ــع المخاط ــة وجمي ــول المالي ــول األص ــا تح ــة، أو عندم المالي

المرتبطــة بالملكيــة إلــى منشــأة أخــرى بشــكل كامــل.

ــول  ــراف باألص ــاء االعت ــن إلغ ــة ع ــائر الناتج ــب أو الخس ــرف بالمكاس ُيعت
ــدة. ــارة الموح ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــة ف المالي

االلتزامات المالية

تشمل االلتزامات المالية األساسية للمجموعة ما يلي:
 القروض طويلة األجل )السياسة المحاسبية 4-17(.	 
 التزامات بموجب عقود اإليجار )السياسة المحاسبية 4-20(.	 

 أدوات مالية مشتقة.	 
ــة 	  ــات ضريب ــزكاة/ التزام ــتثناء ال ــرى، باس ــة أخ ــم تجاري ــاريع وذم  مش

ــة  ــن- )السياس ــات الموظفي ــاء خدم ــع انته ــات مناف ــل والتزام الدخ
المحاســبية 4-22(

 المصاريف المستحقة )السياسة المحاسبية 4-22(	 

يتمثــل الغــرض الرئيســي مــن هــذه االلتزامــات الماليــة فــي تمويــل 
للعمليــات. الدعــم  وضمــان  المجموعــة  عمليــات 

االعتراف األولي بااللتزامات المالية

ُيعتــرف بااللتزامــات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العادلــة للعــوض المســتلم 
صافيــة مــن تكاليــف المعاملــة المرتبطــة مباشــرًة، حســب االقتضــاء.

وُتقيد االلتزامات المالية بعد ذلك بالتكلفة المطفأة.

ــة )التــي تمثــل  ــً بالقيمــة العادل ُيعتــرف بالقــروض طويلــة األجــل مبدئي
قيمــة المتحصــات المســتلمة مخصومــً منهــا تكاليــف المعامــات 

ــدت(. ــدة، إن ُوج ــة المتكب المؤهل
ــة  ــا بالتكلف ــي به ــراف المبدئ ــد االعت ــل بع ــة األج ــروض طويل ــاس الق ُتق
ــأي  ــرف ب ــي. وُيعت ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع ــتخدام طريق ــأة باس المطف
فــرق بيــن المتحصــات )صافيــة مــن تكاليــف المعامــات( والقيمــة 

ــرة  ــدى فت ــى م ــدة عل ــارة الموح ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــتردة ف المس
القــروض طويلــة األجــل باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

تصنيف االلتزامات المالية

ُتصنــف االلتزامــات الماليــة وُتقــاس الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتثناء 
مــا يلــي:

 االلتزامــات الماليــة التــي تنشــأ عندمــا ال يكــون تحويــل أصــل مالــي 	 
ــاط  ــج االرتب ــق منه ــا ينطب ــراف أو عندم ــن االعت ــف ع ــًا للتوق مؤه

المســتمر.
بالقيمــة األعلــى لمبلــغ 	  ُتقــاس  التــي  المالــي  عقــود الضمــان   

مبدئيــً. بــه  المعتــرف  والمبلــغ  الخســارة  مخصــص 
 التزامــات بتقديــم قــرض بمعــدل فائــدة أقــل مــن ســعر الفائــدة 	 

لمبلــغ  األعلــى  بالقيمــة  ُتقــاس  أن  يجــب  والتــي  الســوق  فــي 
مخصــص الخســارة، المبلــغ الــذي ُأثبــت والعــوض المحتمــل فــي 

حالــة تجميــع األعمــال.

إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية

تلغــي المجموعــة االعتــراف بااللتزامــات الماليــة فقــط عنــد ســداد أو 
ــرق  ــرف بالف ــة. وُيعت ــات المالي ــن االلتزام ــات ضم ــاء االلتزام ــاء أو انقض إلغ
بيــن القيمــة الدفتريــة لالتــزام المالــي الــذي تــم إلغــاء االعتــراف بــه 
ــة  ــر نقدي ــول غي ــك أي أص ــي ذل ــا ف ــتحق، بم ــوع والمس ــوض المدف والع
محولــة أو التزامــات محملــة كمكاســب أو خســائر فــي قائمــة الربــح أو 

الخســارة الموحــدة.

ــي  ــز المال ــة المرك ــن قائم ــل م ــة األج ــروض طويل ــراف بالق ــى االعت ُيلغ
الموحــدة عنــد ســداد أو إلغــاء أو انقضــاء االلتــزام المحــدد فــي العقــد. 
وُيعتــرف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لالتزامــات الماليــة المســددة 
ــة إلــى طــرف آخــر، وبيــن العــوض المدفــوع بمــا فــي ذلــك أي  أو المحول
أصــول غيــر نقديــة محولــة أو التزامــات محملــة كمكاســب فــي قائمــة 
ــل. ــف تموي ــرى أو تكالي ــرادات أخ ــا إي ــدة باعتباره ــارة الموح ــح أو الخس الرب

مقاصة األصول مع االلتزامات المالية

يجــري مقاصــة األصــول وااللتزامــات الماليــة وُيــدرج صافــي المبلــغ فــي 
ــي  ــق قانون ــا ح ــة لديه ــت المجموع ــدة إذا كان ــة الموح ــات المالي البيان
ــى  ــا عل ــوية، إم ــي التس ــة ف ــا والني ــرف به ــغ المعت ــة المبال ــزم لمقاص مل

ــه. ــت ذات ــي الوق ــزام ف ــل وااللت ــق األص ــي أو تحقي ــاس الصاف أس

القروض طويلة األجل  4-17

 ُيعتــرف بالقــروض طويلــة األجــل مبدئيــً بقيمتهــا العادلــة )التــي تمثــل 
قيمــة المتحصــات المســتلمة مخصومــً منهــا تكاليــف المعامــات 
المؤهلــة المتكبــدة، إن ُوجــدت(. وُتقــاس القــروض طويلــة األجــل بعــد 
االعتــراف المبدئــي بهــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل 
الفائــدة الفعلــي. وُيعتــرف بــأي فــرق بيــن المتحصــات )صافيــة مــن 
تكاليــف المعامــات( والقيمــة المســتردة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة 
الموحــدة علــى مــدى فتــرة القــروض طويلــة األجــل باســتخدام طريقــة 

ــي. ــدة الفعل ــدل الفائ مع

ــروض،  ــهيات الق ــدء تس ــد ب ــة عن ــة المدفوع ــوم المقدم ــرف بالرس ُيعت
ــده  ــون عن ــذي يك ــد ال ــى الح ــراض إل ــات لاقت ــف معام ــا تكالي باعتباره

ــا.  ــهيات أو كله ــض التس ــحب بع ــل س ــن المحتم م
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

ــهيات.  ــحب التس ــى ُتس ــوم حت ــذه الرس ــل ه ــة، تؤج ــذه الحال ــي ه وف
خدمــات  مقابــل  مقدمــً  مدفوعــة  كمصاريــف  الرســوم  وُترســمل 
ــدم  ــة ع ــي حال ــا ف ــق به ــهيل المتعل ــرة التس ــى فت ــأ عل ــيولة وُتطف الس
ــا.  ــهيات أو بعضه ــع التس ــحب جمي ــل أن ُتس ــن المحتم ــه م ــل أن ــر دلي توف
لــدى  يكــن  لــم  مــا  متداولــة  التزامــات  باعتبارهــا  القــروض  ُتصنــف 
المجموعــة حــق غيــر مشــروط بتأجيــل تســوية االلتــزام لمــدة ال تقــل عــن 

ــر. ــرة التقري ــد فت ــهرًا بع 12 ش

ــرًة  ــوبة مباش ــدودة والمنس ــة والمح ــراض العام ــف االقت ــمل تكالي ُترس
الزمنيــة  المــدة  خــال  مؤهلــة  أصــول  إنتــاج  أو  إنشــاء  أو  اقتنــاء  إلــى 
ــة إلنجــاز وإعــداد األصــل المؤهــل لاســتخدام المقصــود منــه  المطلوب
أو بيعــه. واألصــول المؤهلــة هــي أصــول تتطلــب بالضــرورة فتــرة زمنيــة 
طويلــة لتصبــح جاهــزة لاســتخدام المقصــود منهــا أو بيعهــا. وُتخصــم 
إيــرادات االســتثمار المكتســبة مــن االســتثمار المؤقــت لقــروض محــددة 
بانتظــار إنفاقهــا علــى األصــول المؤهلــة مــن تكاليــف التمويــل المؤهلــة 

ــملة. للرس

أو  الربــح  قائمــة  علــى  كمصــروف  األخــرى  التمويــل  تكاليــف  ُتحمــل 
فيهــا. التكبــد  تــم  التــي  المــدة  خــال  الموحــدة  الخســارة 

المخصصات  4-18

ُيعترف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة:
 التزام قانوني حالي أو نتيجة لحدث سابق.	 
 مــن المحتمــل أن يســتدعي األمــر تدفــق خارجــي للمــوارد مــن أجــل 	 

تســوية االلتــزام فــي المســتقبل.
 يمكن قياس مبلغ االلتزام بشكل موثوق به.	 

ــات  ــم المخصص ــري، ُتخص ــود جوه ــة للنق ــة الزمني ــر القيم إذا كان تأثي
ــس  ــذي يعك ــي ال ــب الحال ــل الضرائ ــا قب ــم م ــدل خص ــتخدام مع باس
المصاحبــة  والمخاطــر  االقتضــاء،  حســب  للنقــود،  الزمنيــة  القيمــة 
ــد  ــت عن ــرور الوق ــبب م ــص بس ــي المخص ــادة ف ــرف بالزي ــزام. وُيعت لالت
ــح أو  ــة الرب ــي قائم ــل ف ــة التموي ــن تكلف ــزء م ــم كج ــتخدام الخص اس

الخســارة الموحــدة.

الموقــع  تأهيــل  وإعــادة  اإلزالــة  التزامــات  مخصــص   4-19
لتفكيــك ا و

ــات  ــاء التزام ــى إنش ــة إل ــتخراج والمعالج ــن واالس ــطة التعدي ــؤدي أنش ت
للمجموعــة تتمثــل فــي إغــاق المنجــم وإزالــة وإعــادة التأهيــل للموقــع 
اإلزالــة  “التزامــات  باســم  مجتمعــة  إليهــا  )ُيشــار  المصنــع  وتفكيــك 

ــع: ــاح الموق ــة وإص ــمل اإلزال ــن أن تش ــل”(. ويمك ــادة التأهي وإع

 توقف تشغيل المنشأة وتفكيك المصنع والمباني.	 
 التخلص من النفايات أو معالجتها.	 
 إعادة تأهيل الموقع واألرض.	 

علــى  بــه  المرتبطــة  والتكاليــف  المطلــوب  العمــل  حجــم  يعتمــد 
الحاليــة. واألنظمــة  القوانيــن  متطلبــات 

الحاليــة وُترســمل  إلــى قيمتهــا  المقــدرة  التكاليــف  ُتخصــم كامــل 
كجــزء مــن “منجــم تحــت اإلنشــاء”. وُيعتبــر االســتهاك كمصــروف علــى 
عمــر المنجــم المقــدر باســتخدام طريقــة وحــدات اإلنتــاج عندمــا يحــول 

األصــل إلــى “ممتلــكات تعديــن”.

تشــمل التكاليــف المدرجــة بالمخصــص جميــع التزامــات اإلزالــة المتوقع 
ــطة  ــة بأنش ــاق ذات الصل ــت اإلغ ــي وق ــم ف ــر المنج ــى عم ــا عل حدوثه
التعديــن المشــروع فيهــا خــال مــدة التقريــر. وُيعتــرف بالتكاليــف التــي 
تنشــأ مــن ظــروف غيــر متوقعــة، مثــل التلــوث الناتــج مــن التخلــص غيــر 
المخطــط لــه كمصــروف عندمــا ينتــج عــن هــذا الحــدث التــزام محتمــل 
ــف  ــت التكالي ــد توقي ــه. ويعتم ــد علي ــكل ُيعتم ــا بش ــة تقديره وإمكاني

الفعليــة لإلزالــة علــى عــدد مــن العوامــل مثــل:

 عمر المنجم,
 التطورات في التكنولوجيا.	 
 شروط رخصة التشغيل.	 
 البيئة التي يعمل فيها المنجم.	 
 التغييرات في االستدامة االقتصادية	 

ــة  ــات النقدي ــت التدفق ــدرة وتوقي ــغ المق ــى المبال ــات عل ــر التعدي ُتعتب
لألحــكام  الخاضعــة  االعتياديــة  األمــور  مــن  لإلزالــة  المســتقبلية 
ــات  ــذه التعدي ــل ه ــجل مث ــتخدمة. وُتس ــة المس ــرات الجوهري والتقدي
كزيــادة فــي االلتزامــات يقابلهــا زيــادة فــي أصــل المنجــم المتعلــق بهــا. 

ــي: ــا يل ــات فيم ــذه التعدي ــى ه ــر عل ــي تؤث ــل الت ــص العوام وتتلخ

وأعمــار 	  المعدنيــة  والمــوارد  الخــام  احتياطيــات  تقديــر  تحديــث   
المناجــم.

 التطورات في التكنولوجيا.	 
 متطلبات األنظمة والقوانين واستراتيجيات إدارة البيئة.	 
 التغييــرات فــي أســس التقديــرات وتكاليــف األعمــال المتوقعــة بمــا 	 

فيهــا تأثيــرات التضخــم.
 التغييرات في االستدامة االقتصادية.	 

عقود اإليجار  4-20

ُتصنــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تمويلــي، إذا ترتــب علــي عقــد 
اإليجــار تحويــل جوهــري للمنافــع والمخاطــر المصاحبــة للملكيــة إلــى 
المســتأجر. وُترســمل عقــود اإليجــار التمويلــي مــن تاريــخ نشــأة عقــد 
اإليجــار علــى أســاس األقل مــن القيمــة العادلــة للممتلــكات المســتأجرة 

ــتقبلية. ــار المس ــات اإليج ــى لدفع ــد األدن ــة للح ــة الحالي أو القيم

ُتــوزع كل دفعــة عقــد إيجــار تمويلــي بيــن تســوية المبلــغ األساســي 
لالتزامــات وتكلفــة التمويــل. وُتــدرج التزامــات اإليجــار المقابلــة، بعــد 

خصــم تكلفــة التمويــل، مــن ضمــن االلتزامــات غيــر المتداولــة.

ــدة  ــارة الموح ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــل ف ــة التموي ــد تكلف ــل بن وُيحم
خــال مــدة عقــد اإليجــار للوصــول إلــى معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصيــد 
ــى  ــتهاك عل ــب االس ــبية. وُيحتس ــرة محاس ــكل فت ــزام ل ــي لالت المتبق
األصــل المســتحوذ عليــه بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي علــى أســاس 
األقــل مــن مــدى العمــر اإلنتاجــي المســتفاد منــه لألصــل أو مــدة عقــد 

اإليجــار.

وُتصنف جميع اإليجار األخرى باعتبارها عقود إيجار تشغيلية.
وُتحمــل الدفعــات التــي ُتســدد بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى 
ــى  ــدة عل ــارة الموح ــح أو الخس ــة الرب ــى قائم ــت عل ــط الثاب ــاس القس أس

فتــرة عقــد اإليجــار التشــغيلي.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

منافع الموظفين  4-21

برنامج خطة االدخار للموظفين

اللوائــح  مــن   )76( والمــادة  العمــل  نظــام  مــن   )145( للمــادة  وفقــً 
الداخليــة للشــركة، والمعتمــدة بالقــرار رقــم )424( بتاريــخ 6 ربيــع الثانــي 
ــل  ــر العم ــي وزي ــن معال ــادر م ــو 1999( الص ــق 19 يولي 1420 هـــ )المواف

والشــؤون االجتماعيــة، ُطــرح برنامــج خــط االدخــار لتشــجيع الموظفيــن 
الســعوديين فــي المجموعــة علــى التوفيــر واســتثمار مدخراتهــم فــي 
مجــاالت أكثــر فائــدة لهــم لتأميــن مســتقبلهم إلــى جانــب تحفيزهــم 

علــى مواصلــة العمــل لــدى المجموعــة.

الموظفيــن  علــى  االدخــار  خطــة  برنامــج  فــي  المســاهمة  تقتصــر   
اختياريــة.  البرنامــج  فــي  المســاهمة  ُتعــد  كمــا  فقــط  الســعوديين 
ــاهمة  ــع مس ــار بدف ــج االدخ ــي برنام ــارك ف ــف المش ــاهم الموظ ويس
شــهرية بمقــدار %1 كحــد أدنــى إلــى %15 كحــد أقصــى مــن الراتــب 
ــعودي  ــال س ــغ 300 ري ــى مبل ــد أدن ــف وبح ــهري للموظ ــي الش األساس

فــي الشــهر.

ــى  ــنة األول ــنويً للس ــا %10 س ــبة قدره ــع نس ــة بدف ــاهم المجموع تس
ــدار 10%  ــبة بمق ــذه النس ــد ه ــهرية وتزي ــف الش ــاهمة الموظ ــن مس م
وتواصــل  العاشــرة  للســنة   100% نســبته  تصــل  حتــى  الســنة  فــي 
ــث  ــدًا، حي ــر فصاع ــة عش ــنة الحادي ــن الس ــبة %100 م ــاهمة بنس المس
تــودع مســاهمة الموظــف ومســاهمة المجموعــة فــي حســاب االدخــار 
المخصــص للموظــف. وُتحمــل مســاهمة المجموعــة شــهريً علــى 
قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة. وُتســتحق مســاهمة المجموعــة 
الدفــع للموظــف بعــد انقضــاء الســنة العاشــرة وذلــك عنــد انتهــاء 

خدماتــه أو اســتقالته فقــط.

االلتزامات األخرى قصيرة األجل

الخاصــة  المطلوبــات  مــن  الموظــف  بخدمــة  يتعلــق  مــا  ُيعتــرف 
ــويتها  ــع تس ــة والمتوق ــر النقدي ــع غي ــاملة المناف ــب ش ــور والروات باألج
ــا  ــدم خاله ــي ق ــرة الت ــاء الفت ــد انته ــهرًا بع ــال 12 ش ــل خ ــكل كام بش
الموظفــون خدماتهــم ذات الصلــة حتــى نهايــة مــدة التقريــر، وُتقــاس 
بالمبلــغ المتوقــع دفعــه عنــد تســوية االلتــزام. وُتعــرض االلتزامــات 
المركــز  قائمــة  فــي  متداولــة  موظــف  منفعــة  التزامــات  باعتبارهــا 

الموحــدة. الماليــة 

برنامج تملك المنازل للموظفين. 

يشتمل البرنامج على ثاث فئات:

مشروع اإلسكان

أنشــأت بعــض الشــركات التابعــة للمجموعــة برنامــج تملــك المنــازل 
ــدات  ــراء الوح ــة ش ــن فرص ــن المؤهلي ــح للموظفي ــذي يتي ــن، ال للموظفي
ــلة  ــال سلس ــن خ ــة م ــركات التابع ــذه الش ــيدتها ه ــي ش ــكنية الت الس
مــن الدفعــات خــال عــدد معيــن مــن الســنوات. وُتنقــل ملكيــة الوحــدة 

ــات. ــل الدفع ــام كام ــد إتم ــكنية عن الس

وبموجــب برنامــج تملــك المنــازل، ُتصنــف الوحــدات الســكنية ضمــن 
األصــول غيــر المتداولــة كمســتحقات طويلــة األجــل للموظفيــن وذلــك 
ــاط  ــاد األقس ــن. وُتع ــن المؤهلي ــع الموظفي ــع م ــد البي ــع عق ــد توقي عن
الشــهرية المدفوعــة مــن قبــل الموظــف تجــاه الوحــدة الســكنية إلــى 
الموظــف فــي حالــة توقــف الموظــف عــن العمــل فــي حــدود المبالــغ 
ــى  ــزل إل ــاد المن ــهري وُيع ــكن الش ــدل الس ــى ب ــة إل ــة باإلضاف المدفوع

ــة. المجموع

القرض السكني

تقــدم بعــض الشــركات ضمــن المجموعــة قــرض دون فائــدة للموظــف 
المؤهــل لشــراء أو بنــاء منزلــه مقابــل رهــن العقــار باســم الشــركة 
كضمــان. وُيخصــم ســداد القــرض مــن راتــب الموظــف علــى شــكل 

ــهرية. ــاط ش أقس

تتحمــل الشــركة تكاليــف الفائــدة المرتبطــة بتمويــل شــراء أو بنــاء منــزل 
الموظــف، وفقــً لبرنامــج تملــك المنــازل المعتمــد. وُتســجل كمصــروف 

وذلــك كجــزء مــن تكلفــة التمويــل.

قرض تأثيث حسب برنامج تملك المنازل

تقــدم بعــض الشــركات ضمــن المجموعــة قــرض تأثيــث الموظــف 
المؤهــل، وُتشــطب بالتســاوي خــال مــدة خمــس ســنوات. وفــي حالــة 
اســتقالة الموظــف أو انتهــاء خدماتــه ألي ســبب قبــل انتهــاء الفتــرة 
المحــددة، ســوف ُيطلــب مــن الموظــف دفــع الرصيــد المتبقــي مــن 

ــث. ــرض التأثي ق

التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

ــدة  ــي الموح ــز المال ــة المرك ــي قائم ــا ف ــرف به ــات المعت ــل االلتزام تمث
المتعلقــة بالتــزام منافــع انتهــاء خدمــات الموظفيــن المحــددة القيمــة 
ــة  ــي نهاي ــا ف ــن كم ــات الموظفي ــاء خدم ــع انته ــزام مناف ــة اللت الحالي
الموظفيــن  خدمــات  انتهــاء  منافــع  التــزام  وُيحســب  التقريــر.  مــدة 
ســنويً بواســطة خبــراء إكتوارييــن مســتقلين باســتخدام طريقــة وحــدة 

ــة. ــان المتوقع االئتم

حيــث أنــه ال توجــد ســوق عميقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
العائــد  معــدل  اســُتخدم  فقــد  الجــودة،  عاليــة  شــركات  لســندات 
الســوقي علــى ســندات الشــركات عاليــة الجــودة فــي الواليــات المتحدة 
األمريكيــة، للوصــول إلــى القيمــة الحاليــة اللتــزام منافــع انتهــاء خدمات 
ــدرة. ــتقبلية المق ــة المس ــة الخارج ــات النقدي ــم التدفق ــن بخص الموظفي
ُيحتســب صافــي تكلفــة التمويــل باســتخدام معــدل الخصــم علــى 
وُتــدرج  الموظفيــن.  خدمــات  انتهــاء  منافــع  التــزام  رصيــد  صافــي 
أو  الربــح  قائمــة  فــي  الموظــف  منفعــة  مصــروف  ضمــن  التكلفــة 

الموحــدة. الخســارة 

ُتســجل مكاســب وخســائر إعــادة القيــاس الناتجــة مــن تســويات الخبــرة، 
والتغييــرات فــي االفتراضــات اإلكتواريــة فــي المــدة التــي حدثــت فيهــا 
مباشــرًة فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. وُتضمــن فــي 
األربــاح المتبقيــة فــي قائمــة التغييــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة 

وفــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

ُيعتــرف بالتغييــرات فــي القيمــة الحاليــة اللتــزام منافــع انتهــاء خدمــات 
الموظفيــن، الناشــئة مــن تعديــات أو تقليــص فــي الخطــة مباشــرًة فــي 

قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة باعتبارهــا تكاليــف خدمــات ســابقة.
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الخاصــة  العقــود  بتكاليــف  المتعلقــة  بااللتزامــات  االعتــراف  يتــم 
الدائنــة(،  التجاريــة  الذمــم  ذلــك  فــي  )بمــا  الرأســمالية  بالمشــاريع 
بالمبالــغ التــي ســيتم دفعهــا مقابــل البضائــع والخدمــات المســتلمة. 
خصــم المبالــغ التــي تــم االعتــراف بهــا فــي القيمــة الحاليــة لالتزامــات 
المعنيــة  المســتقبلية باســتخدام معــدل اقتــراض متزايــد للمنشــأة 

مالــم تســتحق فــي أق مــن ســنة واحــدة.

بالمبالــغ  األخــرى  الدائنــة  بالذمــم  المتعلقــة  بااللتزامــات  ُيعتــرف 
المســتلمة. والخدمــات  البضائــع  مقابــل  دفعهــا  المتوقــع 

والضريبــة  واالســتقطاع  الدخــل  وضريبــة  الــزكاة   4-23
جلــة لمؤ ا

الشركات ذات المساهمين السعوديين فقط

تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــَا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
ــزكاة  ــركة وال ــق بالش ــزكاة المتعل ــص ال ــر مخص ــم تقدي ــة”(. يت )“الهيئ
التابعــة المملوكــة لهــا بالكامــل فــي نهايــة  المتعلقــة بالشــركات 
مــدة كل تقريــر، ويحمــل علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة. يتــم 
المســتحقة، إن وجــدت، بموجــب  المبالــغ اإلضافيــة  المحاســبة عــن 

ــغ. ــك المبال ــد تل ــد تحدي ــة عن ــات النهائي التقييم

الشركات المختلطة ذات المساهمين األجانب 

ــة  ــة الهيئ ــب ألنظم ــاهمين األجان ــة ذات المس ــركات التابع ــع الش تخض
الســعوديين  مســاهميها  يخضــع  حيــث  والدخــل،  للــزكاة  العامــة 
لضريبــة الــزكاة، بينمــا يخضــع مســاهميها األجانــب لضريبــة الدخــل. 
ــى  ــة عل ــركات المختلط ــل للش ــة الدخ ــزكاة وضريب ــص ال ــل مخص يحم
المبالــغ  عــن  المحاســبة  يتــم  الموحــدة.  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة 
اإلضافيــة المســتحقة، إن وجــدت، بموجــب التقييمــات النهائيــة عنــد 

تحديــد تلــك المبالــغ.

ُتــدرج الــزكاة وضريبــة الدخــل المتعلقــة بمســاهمي األقليــة فــي بعــض 
الشــركات التابعــة ضمــن الحصــة المتعلقــة بهــم فــي حقــوق الملكيــة 

غيــر المســيطرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.

ــة  ــة الحالي ــروف الضريب ــمل مص ــذي يش ــة وال ــروف الضريب ــرف بمص ُيعت
ــدة. ــارة الموح ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــة ف ــة المؤجل والضريب

ُتحتســب الضريبــة الحاليــة المســتحقة علــى أســاس الربــح الضريبــي 
ــة  ــي قائم ــدرج ف ــح الُم ــي الرب ــن صاف ــي ع ــح الضريب ــف الرب ــنة. يختل للس
مصــروف  أو  دخــل  بنــود  يســتثني  ألنــه  الموحــدة؛  الخســارة  أو  الربــح 
خاضــع للضريبــة أو قابــل لاســتقطاع فــي ســنوات الحقــة، وكذلــك 
ــم  ــتقطاع. يت ــة لاس ــر قابل ــة أو غي ــة للضريب ــر خاضع ــود غي ــتثني بن يس
احتســاب المطلوبــات علــى المجموعــة للضريبــة الحاليــة باســتخدام 
معــدالت الضريبــة المعمــول بهــا أو المتوقــع إلــى حــد كبيــر العمــل بهــا 

ــر. ــخ التقري بتاري
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)تتمــة( المؤجلــة 

المؤقتــة  بالفروقــات  المتعلقــة  المؤجلــة  بالضريبــة  االعتــراف  يتــم 
بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــول والمطلوبــات ألغــراض التقريــر المالــي 
والمبالــغ الضريبيــة المســتخدمة ألغــراض الضرائــب. يتــم عــادًة االعتــراف 
ــة  ــة الخاضع ــات المؤقت ــع الفروق ــة لجمي ــة المؤجل ــات الضريب بمطلوب
الــذي  بالقــدر  المؤجلــة  الضريبــة  بأصــول  االعتــراف  ويتــم  للضريبــة، 
أرباحــً مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن  يحتمــل أن تتوفــر فيــه 
يتــم  ال  لاســتقطاع.  القابلــة  المؤقتــة  الفروقــات  لقــاء  اســتخدامها 
االعتــراف بهــذه األصــول والمطلوبــات عندمــا تكــون الفروقــات المؤقتــة 
عائــدة إلــى االعتــراف المبدئــي لشــهرة، أو عائــدة إلــى أصــول أو مطلوبــات 
فــي عمليــة غيــر مؤثــرة علــى الربــح الضريبــي أو المحاســبي مــا عــدا فــي 

ــركات. ــاج الش ــة اندم حال

بالفروقــات  المتعلقــة  المؤجلــة  الضريبــة  بمطلوبــات  االعتــراف  يتــم 
فــي  االســتثمارات  مــن  تنتــج  التــي  للضريبــة  الخاضعــة  المؤقتــة 
ــتثناء  ــة، باس ــركات الزميل ــتركة والش ــات المش ــة والترتيب ــركات التابع الش
ــات  ــذه الفروق ــس ه ــى عك ــدرة عل ــة الق ــدى المجموع ــون ل ــا يك عندم
المؤقتــة، ومــن المحتمــل أن هــذه الفروقــات المؤقتــة لــن تنعكــس فــي 

المنظــور المســتقبل 

ــخ  ــي تاري ــة ف ــة المؤجل ــول الضريب ــة ألص ــة الدفتري ــة القيم ــم مراجع تت
كل تقريــر، ويتــم تعديلهــا بالقــدر الــذي ال يحتمــل أن يكــون هنــاك أربــاح 
ــزء  ــل أو ج ــترداد األص ــمح باس ــة تس ــة للضريب ــة خاضع ــتقبلية كافي مس

منــه.

الضريبــة  معــدالت  أســاس  علــى  المؤجلــة  الضريبــة  احتســاب  يتــم 
ــات أو  المتوقــع تطبيقهــا فــي الفتــرة التــي يتــم فهــا تســوية المطلوب
ــل  ــع العم ــا أو المتوق ــول به ــن المعم ــى القواني ــاًء عل ــل بن ــق األص يتحق
بهــا فــي تاريــخ التقريــر. ُتحمــل الضريبــة المؤجلــة أو ُتــرد فــي قائمــة الربــح 
أو الخســارة الموحــدة، ماعــدا فــي حالــة كانــت تعــود إلــى بنــود ُحملــت 
ــة  أو تــم ردهــا مباشــرًة فــي حقــوق الملكيــة، وتحمــل فــي هــذه الحال

ــة. ــوق الملكي ــي حق ــرًة ف ــة مباش ــة المؤجل الضريب

تقــوم المجموعــة باســتقطاع ضرائــب علــى بعــض المعامــات مــع 
ــام  ــب نظ ــعودية حس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــر مقيم ــات غي جه

ــعودي. ــل الس ــة الدخ ضريب

رسوم االمتياز  4-24

مــن   )71( رقــم  للمــادة  ووفقــً  فصاعــدا   2005 عــام  مــن  اعتبــارًا 
ــم )47/م(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــي الص ــتثمار التعدين ــام االس نظ
بتاريــخ 20 شــعبان 1425 ه )الموافــق 4 أكتوبــر 2004(، يتعيــن علــى 
المجموعــة أن تدفــع لحكومــة المملكــة رســوم امتيــاز تمثــل 25% 
مــن صافــي الدخــل الســنوي لــكل رخصــة تعديــن أو مــا يعــادل ضريبــة 
الدخــل المقــدرة، أيهمــا أقــل. تخصــم الــزكاة المســتحقة مــن إجمالــي 
رســوم االمتيــاز وُيظهــر صافــي مبلــغ رســوم االمتيــاز كجــزء مــن تكلفــة 
ــن 9 و 46(. ــدة )اإليضاحي ــارة الموح ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــات ف المبيع

يكــون الحــد األدنــى لرســوم االمتيــاز المســتحقة الدفــع هــو 90,000 
ريــال ســعودي إذا لــم يتحقــق الحــد األدنــى مــن القــدرة التعدينيــة. 
ُيحمــل مخصــص رســوم االمتيــاز إلــى تكلفــة المبيعــات فــي قائمــة 

ــزون. ــم المخ ــة تقيي ــي عملي ــدرج ف ــدة وال ت ــارة الموح ــح أو الخس الرب
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السعراألساسالمعادن

1.50 ريال سعودي لكل طن متريالطن المتري الفعلي المباعالبوكسايت منخفض الدرجة

2.25 ريال سعودي لكل طن متريالطن المتري الفعلي المباعالكاولين

4.50 ريال سعودي لكل طن متريالطن المتري الفعلي المباعالمغنسيا/ المغنيسيا الخامدة/ الحراريات غير المشكلة

يتحمــل  األجانــب،  المســاهمين  مــع  المختلطــة  الشــركات  فــي 
حصتهــم  عــن  االمتيــاز  رســوم  فقــط  الســعوديون  المســاهمون 
فــي صافــي الربــح المنســوب إلــى رخصــة التعديــن الخاصــة. يمكــن 
الــزكاة المســتحقة عليهــم مــن  للمســاهمين الســعوديين خصــم 
رســوم االمتيــاز. ُيعفــى المســاهمون األجانــب مــن دفــع رســوم االمتيــاز 
علــى حصتهــم مــن صافــي الربــح المنســوب إلــى رخصــة التعديــن 
.20% الدخــل بمعــدل  الخاصــة، ومــع ذلــك، فإنهــم يدفعــون ضريبــة 

5-   دمج األعمال

فــي 8 أغســطس 2019، أكملــت المجموعــة، مــن خــال شــركة 
ــن  ــى %85 م ــتحواذ عل ــا، االس ــة له ــع التابع ــويق والتوزي ــادن للتس مع
ــدودة  ــتثمار المح ــدة لاس ــان الموح ــركة مريدي ــدر لش ــال المص رأس الم
باســم  مجتمعــة  إليهــا  )ُيشــار  لهــا  التابعــة  والشــركات  “مريديــان” 
“مجموعــة مريديــان” أو “ مريديــان “( التــي تحمــل حقــوق التصويــت 
الكاملــة، وهــي شــركة رائــدة فــي توزيــع األســمدة العاملــة فــي شــرق 
إفريقيــا، بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة والقانونيــة 
ريــال ســعودي. اســتحوذت   436,856,535 الازمــة مقابــل إجمالــي 
شــركة معــادن علــى “مريديــان” لبنــاء شــبكة عمــل لشــبكة توزيــع 
األســمدة فــي أهــم أســواق األســمدة العالميــة فــي شــرق إفريقيــا. تركــز 
عمليــات مريديــان علــى بيــع األســمدة مــن خــال شــبكة توزيعهــا مــن 

ــمدة ــك األس ــي ذل ــا ف ــق بم المراف

مصانع التحبيب والخلط والمستودعات ومرافق الموانئ عبر ماوي وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق.

تتضمــن هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة نتائــج مريديــان مــن تاريــخ نقــل الســيطرة إلــى المجموعــة. بلغــت اإليــرادات المحققــة مــن أعمــال مريديــان للفتــرة 
مــن تاريــخ االســتحواذ فــي 8 أغســطس 2019 إلــى 31 ديســمبر 2019 مــا قيمتــه 643 مليــون ريــال ســعودي وبلــغ صافــي الربــح للفتــرة نفســها 93 مليــون 
ــال  ــون ري ــغ 463 ملي ــة بمبل ــدة للمجموع ــرادات الموح ــادة اإلي ــدرت اإلدارة زي ــد ق ــر 2019 ، فق ــي 1 يناي ــتحواذ ف ــم االس ــك، إذا ت ــع ذل ــعودي. وم ــال س ري

ســعودي وزيــادة صافــي الربــح الموحــد بمبلــغ 2 مليــون ريــال ســعودي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.
ــم  ــث يت ــتحواذ حي ــة االس ــتخدام طريق ــة )3(، باس ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــا للمعي ــال وفًق ــج أعم ــه دم ــى أن ــتحواذ عل ــن االس ــبة ع ــت المحاس تم
ــام  ــص وإتم ــة بتخصي ــت المجموع ــتحواذ. قام ــخ االس ــي تاري ــة ف ــا العادل ــة بقيمته ــات المفترض ــة والمطلوب ــر الملموس ــة وغي ــول الملموس ــجيل األص تس

ــة. ــة المفترض ــات الطارئ ــات والمطلوب ــاة والمطلوب ــددة المقتن ــول المح ــراء لألص ــعر الش ــص س تخصي



معادن | التقرير السنوي | 2362019

شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

تم تلخيص القيم العادلة لألصول والمطلوبات كما في تاريخ االستحواذ أدناه:

 القيم العادلة
 عند استحواذ 8
 أغسطس 2019

 التعديالت من
 تخصيص سعر

 الشراء

 القيم الدفترية
 عند استحواذ 8
 أغسطس 2019

إيضاحات

األصول

األصول غير المتداولة

175,000,673-19175,000,673ممتلكات ومصانع ومعدات

11,258,503-2111,258,503مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

2286,053,22485,875,000178,224األصول غير الملموسة

6,383,507-24.26,383,507أصول ضريبية مؤجلة

---أصول غير متداولة أخرى

278,695,90785,875,000192,820,907

األصول المتداولة

13,959,829-2813,959,829دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمً

29498,306,94242,000,000456,306,942مخزون

152,595,393-30152,595,393ذمم مدينة تجارية وأخرى

105,154,606-5.2105,154,606نقد ومعادالت النقد

770,016,77042,000,000728,016,770

1,048,712,677127,875,000920,837,677إجمالي األصول 

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

97,206,550-3897,206,550الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

24.344,291,01435,250,0009,041,014مطلوبات ضريبية مؤجلة

141,497,56435,250,000106,247,564

المطلوبات المتداولة 

247,723,304-43247,723,304ذمم تجارية وذمم أخرى

42,666,436-4442,666,436مصاريف مستحقة

286,195,688-38286,195,688الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

1,967,678-45.51,967,678الضريبة المستحقة

578,553,106-578,553,106

720,050,67035,250,000684,800,670إجمالي المطلوبات

5.1328,662,00792,625,000236,037,007إجمالي صافي األصول المحددة 
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5   الشهرة المعترف بها كما في تاريخ االستحواذ

5.1  الشهرة المعترف بها كما في تاريخ االستحواذ

          اإلجماليإيضاحات

كما في تاريخ االستحواذ

5328,662,007إجمالي صافي األصول المحددة 

(2,320,016(الحصص غير المسيطرة

326,341,991المجموع الفرعي

5277,390,692حصة شركة معادن من صافي األصول بنسبة 85% 

436,856,535النقد المدفوع لمساهمي مجموعة مريديان 

22159,465,843الشهرة المعترف بها في تاريخ االستحواذ 

5.2  تكلفة الشراء الصافية من النقد ومعدالت النقد المكتسبة

          اإلجماليإيضاحات

436,856,535 النقد المدفوع لمساهمي مجموعة مريديان

)105,154,606(5 ناقص: النقد وما يعادله من مريديان المقتناة كما في تاريخ االستحواذ

331,701,929صافي التدفقات النقدية الصادرة كما في تاريخ االستحواذ على مجموعة مريديان

5.3  الحصص غير المسيطرة كما في تاريخ االستحواذ

          اإلجماليإيضاحات

كما في تاريخ االستحواذ

5328,662,007 إجمالي صافي األصول المحددة

(2,320,016(الحصص غير المسيطرة

326,341,991

548,951,299 الحصة غير المسيطرة من صافي األصول بنسبة 15%

2,320,016 إضافة: الحصص غير المسيطرة لمجموعة مريديان

36.351,271,315اإلجمالي

6-  التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعاييــر واالصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن كمــا تــم اعتمادهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية قيــام إدارة المجموعــة باســتخدام تقديــرات وافتراضــات وأحــكام تؤثــر فــي 
ــخ  ــات المحتملــة بتاري ــات واإليضاحــات المحاســبية المرفقــة واإلفصــاح عــن المطلوب ــرادات والمصروفــات واألصــول والمطلوب ــغ المفصــح عنهــا لإلي المبال
البيانــات الماليــة الموحــدة. ُتقيــم التقديــرات واالفتراضــات بصفــة مســتمرة، وتعتمــد علــى خبــرة اإلدارة الســابقة وعوامــل أخــرى بمــا فــي ذلــك توقعــات 
بأحــداث مســتقبلية يعتقــد بأنهــا معقولــة وفقــً للظــروف. ُتجــري المجموعــة تقديــرات وافتراضــات متعلقــة بالمســتقبل. نــادرًا مــا تتســاوي التقديــرات 

المحاســبية، وفقــً لتعريفهــا، مــع النتائــج الفعليــة المتعلقــة بهــا.
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ــات  ــق السياس ــد تطبي ــة عن ــبية الهام ــكام المحاس األح  6-1
ســبية لمحا ا

ــرف  ــغ المعت ــى المبال ــة عل ــام للغاي ــر ه ــا أث ــة له ــة التالي ــكام الهام األح
ــدة: ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــا ف به

 اختبار انخفاض قيمة الشهرة 	 
 األعمــار اإلنتاجيــة المســتفاد منهــا لممتلــكات التعديــن والممتلــكات 	 

ــع والمعدات. والمصان
 االنخفاض في القيمة وعكس االنخفاض في األصول الملموسة	 
 تحديد الوحدات المولدة للنقد	 
 أصول حق االستخدام والتزامات التأجير	 
 الزكاة وضريبة الدخل	 
 مصروفات االستكشاف والتقييم	 
 تكلفة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية	 
 تاريخ بداية اإلنتاج التجاري	 

اختبار انخفاض قيمة الشهرة

تختبــر إدارة المجموعــة، علــى أســاس ســنوي، مــا إذا كانــت الشــهرة 
ــب  ــة. يتطل ــي القيم ــاض ف ــت ألي انخف ــد تعرض ــج ق ــن الدم ــة ع الناتج
ذلــك تقديــر المبالــغ القابلــة لاســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التي تم 
تخصيــص الشــهرة لهــا. يعتبــر المبلــغ القابــل لاســترداد أكثــر حساســية 
لمعــدل الخصــم المســتخدم لنمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومــة 
إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة ومعــدل  باإلضافــة 
االفتراضــات  إن  النهائيــة.  القيمــة  حســاب  فــي  المســتخدم  النمــو 
ــة  ــترداد مبين ــة لاس ــغ القابل ــد المبال ــي تحدي ــتخدمة ف ــية المس الرئيس

ــم )22(.  ــاح رق ــي اإليض ف

التعديــن  لممتلــكات  منهــا  المســتفاد  اإلنتاجيــة  األعمــار 
والمعــدات.  والمصانــع  والممتلــكات 

يتــم اســتهاك أو إطفــاء أصــول المجموعــة والمصنفة ضمــن ممتلكات 
تعديــن علــى أســاس وحــدات اإلنتــاج علــى احتياطيــات الهــام المؤكــدة 
ــا  ــي، م ــم المعن ــن المنج ــً م ــترداد اقتصادي ــة لاس ــة والقابل والمحتمل
ــم  ــول المناج ــه ألص ــتفاد من ــي المس ــر اإلنتاج ــال كان العم ــي ح ــدا ف ع
هــذه أقصــر مــن عمــر المنجــم، وفــي هــذه الحالــة يتــم تطبيــق القســط 
الثابــت. وعنــد تحديــد عمــر المنجــم، قــد تتغيــر االفتراضــات التــي ُاعتبــرت 

صحيحــة فــي وقــت التقديــر عنــد توفــر معلومــات جديــدة.

ــم  ــي للمنج ــر اإلنتاج ــر العم ــى تقدي ــر عل ــد تؤث ــي ق ــل الت ــل العوام تتمث
فيمــا يلــي:

 التغيرات في احتياطيات الخام المؤكدة والمحتملة.	 
 درجــة احتياطيــات الخــام والتــي تتفــاوت بدرجــة كبيــرة مــن وقــت 	 

. خر آل
 الفروقــات بيــن األســعار الحقيقيــة للســلع وأســعارها المفترضــة 	 

المســتخدمة فــي تقديــر وتصنيــف احتياطيــات الخــام
 عوامل تشغيلية غير متوقعة في مواقع التعدين.	 
 تغييــرات فــي تكاليــف رأســمالية وتشــغيلية وتعدينيــة، وتكاليــف 	 

ــر  ــد تؤث ــي ق ــم والت ــدالت الخص ــل ومع ــادة التأهي ــة وإع المعالج
ســلبً علــى الجــدوى االقتصاديــة الحتياطيــات الخــام.

إن أيــً مــن هــذه المتغيــرات قــد يؤثــر علــى االســتهاك المســتقبلي 
الدفتريــة. وقيمتهــا  التعديــن  لممتلــكات 

والمصانــع  للممتلــكات  اإلنتاجيــة  األعمــال  بمراجعــة  اإلدارة  تقــوم 
دوريــة. بصــورة  التعدينيــة  غيــر  والمعــدات 

والفتــرة  لألصــول،  الحالــي  الوضــع  أســاس  علــى  المراجعــة  وتكــون 

منافــع  جلــب  فــي  األصــول  هــذه  خالهــا  تســتمر  التــي  المقــدرة 
للمجموعــة. اقتصاديــة 

ممتلــكات  ضمــن  والمصنفــة  المجموعــة  أصــول  اســتهاك  يتــم 
أعمارهــا  علــى  الثابــت  القســط  أســاس  علــى  ومعــدات،  ومصانــع 

منهــا. المســتفاد  اإلنتاجيــة 

األصــول  فــي  االنخفــاض  وعكــس  القيمــة  فــي  االنخفــاض 
ســة لملمو ا

مثــل  الملموســة،  ألصولهــا  الدفتريــة  القيــم  المجموعــة  تراجــع 
ممتلــكات التعديــن، والممتلــكات ، والمصانــع والمعــدات، وأصــول حــق 
ــا إذا كان  ــد م ــذ لتحدي ــد التنفي ــمالية قي ــاريع الرأس ــتخدام ، والمش االس
هنــاك أي مؤشــر علــى أن تلــك األصــول قــد انخفضــت قيمتهــا أو مــا إذا 
كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســارة انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا 

ــت. ــد انخفض ــودة أو ق ــد موج ــم تع ــا ل ــابقة ربم ــنوات الس ــي الس ف

تحديد الوحدات المولدة للنقد

يتطلــب تصنيــف األصــول إلــى وحــدات مولــدة للنقــد أحكامً وتفســيرات 
هامــة فيمــا يتعلــق بالتكامــل بيــن األصــول، وتوليــد التدفقــات النقديــة 
المســتقلة مــن خــال األصــول، ووجــود أســواق نشــطة، ومســتخدمين 
خارجييــن، والطريقــة التــي تراقــب بهــا اإلدارة عمليــات الوحــدة المولــدة 

للنقــد.

أصول حق االستخدام والتزامات التأجير

يتــم تضميــن خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجــار عبــر 
المجموعــة.  وتســتخدم لتعظيــم المرونــة التشــغيلية مــن حيــث إدارة 

األصــول المســتخدمة فــي عمليــات المجموعــة.

جميــع  االعتبــار  فــي  اإلدارة  تأخــذ  اإليجــار،  عقــد  مــدة  تحديــد  عنــد 
خيــار  لممارســة  اقتصادًيــا  حافــزًا  تخلــق  التــي  والظــروف  الحقائــق 
التمديــد، أو عــدم ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد 
)أو فتــرات مــا بعــد خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة عقــد اإليجــار إذا كان 
ــم  ــار )أو ل ــد اإليج ــد عق ــيتم تمدي ــه س ــول أن ــكل معق ــد بش ــن المؤك م

ــاؤه(. ــم إنه يت

يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل الفائــدة المتضمــن 
ــا  ــو م ــهولة، وه ــدل بس ــذا المع ــد ه ــذر تحدي ــار. إذا تع ــد اإليج ــي عق ف
ــتخدام  ــم اس ــة، يت ــي المجموع ــار ف ــود اإليج ــى عق ــً عل ــق عموم ينطب
معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر، وهــو الســعر الــذي يتعيــن علــى 
المســتأجر الفــرد دفعــه القتــراض األمــوال الازمــة للحصــول علــى أصــل 
بقيمــة مماثلــة إلــى حــق اســتخدام األصــل فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة 

ببنــود وضمــان وشــروط مماثلــة.

الزكاة وضريبة الدخل

بالكامــل  المملوكــة  التابعــة  الثاثــة  وشــركاتها  الشــركة  تخضــع 
التابعــة ذات المســاهمين األجانــب  للــزكاة، بينمــا تخضــع الشــركات 
ــبة  ــل بالنس ــة الدخ ــعوديين، ولضريب ــاهميها الس ــبة لمس ــزكاة بالنس لل
ً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. لمســاهميها األجانــب، وفقــ

يتــم تقديــر مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل فــي نهايــة كل مــدة 
تقريــر وفقــً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة وضريبــة الدخــل، ويتــم 
إلــى  ســنوي  أســاس  علــى  الدخــل  وضريبــة  الــزكاة  إقــرارات  تقديــم 
ــغ  ــن المبال ــبة ع ــم المحاس ــل. يت ــة الدخ ــزكاة وضريب ــة لل ــة العام الهيئ
اإلضافيــة المســتحقة، إن وجــدت، بموجــب التقييمــات النهائيــة عنــد 

تحديــد تلــك المبالــغ.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

مصروفات االستكشاف والتقييم

يتطلــب تطبيــق السياســة المحاســبية للمجموعــة، الخاصــة بمصروفات 
االستكشــاف والتقييــم، أحــكام لتحديــد مــا إذا كان هنــاك منافــع 
ــتقبلي أو  ــاف المس ــن االستكش ــا م ــة، إم ــتقبلية محتمل ــة مس اقتصادي
البيــع، أو مــا إذا كانــت األنشــطة لــم تصــل إلــى مرحلــة تســمح بتقييــم 

ــي. ــود االحتياط ــول لوج معق

إضافــة إلــى اســتخدام أحــكام لتحديــد مــا إذا هنــاك منافــع اقتصاديــة 
مســتقبلية محتملــة مــن أصــول المجموعــة الخاصــة باالستكشــاف 
والتقييــم، أو مــا إذا كانــت األنشــطة لــم تصــل إلــى مرحلــة تســمح 
تقــوم  المجموعــة  فــإن  االحتياطيــات  لوجــود  معقــول  بتقييــم 

واالفتراضــات. التقديــرات  مــن  مجموعــة  باســتخدام 

تكلفة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية

يتطلــب اســتخدام افتراضــات هامــة للتمييــز بيــن إزالــة الطبقــة الصخرية 
ــة  ــن إزال ــز بي ــك التميي ــاج، وكذل ــر واإلنت ــي التطوي ــال مرحلت ــة، خ أو الترابي
الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة خــال مرحلــة اإلنتــاج، والمتعلقــة باســتخراج 
المخــزون وتلــك المتعلقــة بإتاحــة الوصــول إلــى مكــون االحتياطــي 
الخــام لتعدينــه فــي المســتقبل، ممــا يــؤدي إلــى تكويــن أصــل أنشــطة 
ــة  ــكل عملي ــام ل ــة الخ ــة لكتل ــات المنفصل ــد المكون ــم تحدي ــة. يت اإلزال
إزالــة  المجموعــة  تحــدد  عندمــا  التشــغيلية،  التعديــن  عمليــات  مــن 
ــن  ــة تعدي ــكل عملي ــاج ل ــة اإلنت ــي مرحل ــة ف ــة أو الترابي ــة الصخري الطبق

ــغيلية. تش

ــام،  ــي الخ ــن احتياط ــددة م ــات مح ــو كمي ــز ه ــل للتميي ــون القاب المك
تــم تحســين الوصــول إليهــا عــن طريــق نشــاط اإلزالــة. افتراضــات هامــة 
وكذلــك  المكونــات،  هــذه  وتحديــد  علــى  للتعــرف  مطلوبــة  تكــون 
ــات التــي ســوف تتــم  ــد الكميــات المتوقعــة )بالطــن( مــن النفاي لتحدي
ــات.  ــذه المكون ــن ه ــكل م ــه ل ــم تعدين ــوف يت ــذي س ــام ال ــا والخ إزالته

يتــم تطبيــق هــذه التقييمــات لــكل عمليــة تعديــن علــى حــدة بنــاًء 
علــى المعلومــات المتاحــة فــي خطــة التعديــن. لذلــك خطــط التعديــن 
وتحديــد المكونــات تتغيــر مــن منجــم آلخــر لعــدة أســباب. تشــمل هــذه 
األســباب، علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، نــوع الســلعة والخصائــص 
االعتبــارات  أو  الجغرافــي  والموقــع  الخــام  الحتياطــي  الجيولوجيــة 
إنتاجــي مناســب  افتــراض لتحديــد معيــار  الماليــة. مطلــوب كذلــك 
ليســتخدم فــي توزيــع تكاليــف اإلزالــة اإلنتاجيــة بيــن المخــزون وأصــل/ 
أصــول أنشــطة اإلزالــة لــكل مكــون. تعتبــر المجموعــة معــدل الكميــات 
ــات  ــا للكمي ــم إزالته ــوف تت ــي س ــات الت ــن النفاي ــن( م ــة )بالط المتوقع
المتوقعــة )بالطــن( مــن الخــام الــذي ســوف يتــم تعدينــه لمكــون 

ــب. ــي المناس ــار اإلنتاج ــو المعي ــام ه ــي الخ ــن احتياط ــدد م مح

تاريخ بداية اإلنتاج التجاري

يتحقــق اإلنتــاج التجــاري عندمــا تكــون األصــول قــادرة علــى العمــل 
ــا  ــق عندم ــادة تتحق ــي ع ــأة والت ــن إدارة المنش ــة م ــة المتوقع بالطريق
تكــون األصــول ذات العاقــة قــادرة علــى العمــل المتواصــل حســب 

التصميميــة. النســبة المقترحــة للطاقــة 

يكــون قــرار تحقــق اإلنتــاج التجــاري لألصــول العائــدة للتعديــن تقديــري 
والمختصيــن  والمهندســين  المحاســبين  بيــن  تشــاور  علــى  مبنــي 
بالتعديــن. ُيؤخــذ فــي االعتبــار قائمــة العوامــل غيــر الشــاملة التاليــة:

 النسبة المقترحة للطاقة التصميمية للمنجم أو المصنع.	 
 وصــول اســترداد المعــادن إلــى المســتوى المتوقــع أو بشــكل 	 

ــه. ــب من قري

 تحقق اإلنتاج المستمر.	 
ســيتم 	  التــي  المســتقبلية  الرأســمالية  المصروفــات  مســتوى   

تكبدهــا.

ُيؤخــذ فــي االعتبــار عوامــل عــدة متعلقــة بعمليــة التعديــن / اإلنتــاج 
)المنجــم، المعمــل، المصفــاة، مصانــع المعالجــة، إلــى آخــره( بطريقــة 
ــدأ  ــال ب ــي ح ــً ف ــاري خصوص ــاج التج ــدء اإلنت ــت ب ــل لوق ــتقلة للتوص مس
أحــد جوانــب عمليــة اإلنتــاج قبــل الجوانــب األخــرى. يبــدأ االســتهاك 

ــاري. ــاج التج ــى اإلنت ــادرًا عل ــم ق ــون المنج ــا يك عندم

المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات  6-2
ــرات،  ــي التقدي ــد ف ــدم التأك ــية لع ــادر الرئيس ــة المص ــود التالي ــل البن تمث
التــي تشــكل مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي تعديــات هامــة علــى 

القيــم الدفتريــة لألصــول والمطلوبــات خــال العــام المالــي التالــي:

 تقديرات الموارد المعدنية واحتياطي الخام.	 
 التزام إغاق المنجم	 
 مخصصات قطع الغيار المتقادمة وبطيئة الحركة.	 
 خيارات الشراء والبيع للحصة غير المسيطرة	 
 حاالت الطوارئ	 

تقديرات الموارد المعدنية واحتياطي الخام

تنطــوي تقديــرات وتصنيفــات المــوارد المعدنيــة واحتياطــي الخــام، 
ودرجــات التركيــز المرتبطــة بهــا ســواًء التــي ُتســتخرج أو المخصصــة 
لإلنتــاج مســتقبًا علــى درجــة مــن عــدم التأكــد. ويتعيــن اعتبــار درجــات 
حتــى  فقــط  تقديريــة  الخــام  واحتياطــي  المعدنيــة،  المــوارد  تركيــز 
ُتســتخرج المــوارد المعدنيــة واحتياطــي الخــام وُتعالــج بالفعــل. وعــاوة 
علــى ذلــك، قــد تتغيــر كميــة المــوارد المعدنيــة واحتياطــي الخــام 
اســتنادًا إلــى عوامــل متغيــرة منهــا أســعار المعــادن وأســعار صــرف 

العمــات.

المقــدر للمجموعــة علــى أســاس تقديــرات  الخــام  ُحــدد احتياطــي 
ــن أن  ــام. ويمك ــز الخ ــة تركي ــل ودرج ــدى الطوي ــى الم ــلع عل ــعار الس أس
يــؤدي أي تغيــر جوهــري فــي كميــات االحتياطيــات أو درجــة التركيــز 
أو نســبة اإلزالــة إلــى التأثيــر علــى الجــدوى االقتصاديــة للممتلــكات. 
ــب أو أي  ــتخاص الذه ــأن اس ــات ب ــد ضمان ــك، ال توج ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ــتعطي  ــاق س ــرة النط ــة صغي ــارات المعملي ــي االختب ــرى ف ــادن أخ مع
نفــس النتيجــة فــي معامــل االختبــارات ذات نطــاق أكبــر تحــت ظــروف 

ــاج. ــاء اإلنت ــع أو أثن الموق

ــج  ــلع ونتائ ــعار الس ــات أس ــة تقلب ــي حال ــك ف ــرات وذل ــدل التقدي ــد ُتع ق
الحفــر واختبــارات اســتخراج المعــادن واإلنتــاج وتقييــم خطــط التعديــن 
تركيــز  ودرجــة  الكميــة  تكــون  ال  وقــد  تقديــر.  أي  لتاريــخ  الاحقــة 
احتياطيــات الخــام المســتخرج والمعالــج ومعــدل اســتخاص المعــادن 
بنفــس الصــورة المتوقعــة حاليــً. كمــا يمكــن أن يــؤدي أي انخفــاض 
جوهــري فــي تقديــرات احتياطيــات الخــام أو المــوارد المعدنيــة أو قــدرة 
المجموعــة علــى اســتخراج هــذه المحتويــات المعدنيــة إلــى تأثيــر ســلبي 
جوهــري علــى أعمــال المجموعــة وآفــاق مســتقبلها ومركزهــا المالــي 

ــا. ــج عملياته ونتائ

التزام إغالق المنجم

ــة  ــة ألنظم ــة الرابع ــاف للمجموع ــن واالستكش ــطة التعدي ــع أنش تخض
ــتنادًا  ــة اس ــات البيئي ــة االلتزام ــدر المجموع ــددة. وتق ــة متع ــح بيئي ولوائ
إلــى فهــم اإلدارة للمتطلبــات النظاميــة الحاليــة فــي المملكــة العربيــة 

ــية. ــرات الهندس ــص والتقدي ــات الترخي ــروط اتفاقي ــعودية وش الس
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

التكاليــف  أن  كمــا  االلتــزام.  ينشــأ  حالمــا  اإلزالــة  مخصــص  وُيرصــد 
ــً  ــف جوهري ــن أن تختل ــن الممك ــتقبلية م ــنوات مس ــي س ــدة ف المتكب

المخصصــة.  المبالــغ  عــن 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن التغيــرات المســتقبلية فــي األنظمــة واللوائــح 
ــة  ــى القيم ــر عل ــن أن تؤث ــن الممك ــدرة م ــم المق ــار المناج ــة وأعم البيئي

الدفتريــة لهــذا المخصــص.

مخصصات قطع الغيار المتقادمة وبطيئة الحركة

تقــوم المجموعــة أيضــً بتكويــن مخصــص لقطــع غيــار متقادمــة 
ــة  ــة الحرك ــة وبطيئ ــود المتقادم ــص البن ــغ مخص ــة. وبل ــة الحرك وبطيئ
93,103,074 ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2019 )31 ديســمبر 2018: 

92,692,378 ريــال ســعودي(. وتراعــي هــذه التقديــرات تقلبــات األســعار 

ــز  ــة المرك ــخ قائم ــة لتاري ــداث الحق ــرًة بأح ــة مباش ــة المتعلق أو التكلف
المالــي الموحــدة إلــى المــدى الــذي تؤكــده هــذه األحــداث بــأن الظــروف 

ــزال قائمــة كمــا فــي نهايــة الســنة )اإليضــاح 29-1(. ال ت

خيار بيع الحصص غير المسيطرة

ُيعتــرف بالقيمــة العادلــة لخيــارات شــراء وبيــع الحصــص غيــر المســيطرة 
التدفقــات  تحليــل  إلــى  اســتنادًا  االســترداد  لمبلــع  الحاليــة  بالقيمــة 
النقديــة المخصومــة. وتقــدر المجموعــة ســعر خيــارات شــراء وبيــع 
الحصــص غيــر المســيطرة فــي كل مــدة تقريــر وفقــً للصيغــة المحددة 
ــرد فــي اإليضــاح  ــان. وي فــي اتفاقيــة المســاهمين بيــن معــادن ومريدي

ــل. ــن التفاصي ــد م ــدة المزي ــة الموح ــات المالي ــذه البيان )3-43( له

االلتزامات المحتملة

ــدم  ــوع أو ع ــد وق ــا، عن ــب طبيعته ــة، بحس ــات المحتمل ــوى االلتزام ُتس
االلتزامــات  أو أكثــر. ويتضمــن تقديــر هــذه  وقــوع حــدث مســتقبلي 
أحــداث  لنتائــج  تقديــرات  وعمــل  هامــة  أحــكام  ممارســة  المتأصلــة 

. مســتقبلية

7-  البيانات القطاعية

التقارير القطاعية

ــع  ــى م ــة تتماش ــغيلية بطريق ــال التش ــات األعم ــن قطاع ــر ع ــد تقاري ُتع
ــي. ــغيلي الرئيس ــرار التش ــع الق ــى صان ــة إل ــة المقدم ــر الداخلي التقاري

المالــي  األداء  لتقييــم  اإلداريــة(  )اللجنــة  لجنــة  المجموعــة  عينــت 
ــون  ــتراتيجية. وتتك ــرارات االس ــاذ الق ــة، واتخ ــي للمجموع ــز المال والمرك
اللجنــة اإلداريــة مــن الرئيــس وكبيــر المــدراء التنفيذييــن وكبــار موظفــي 

العليــا. اإلدارة 

قطاع األعمال  7-1

ُيعتبر قطاع األعمال مكون من المجموعة:

 تعمل في أنشطة قد تكتسب إيرادات وتتكبد مصروفات.	 

ــرارات 	  ــاذ ق ــل اتخ ــن أج ــا م ــج عملياته ــتمرار نتائ ــل اإلدارة باس  تحل
ــم األداء. ــواد وتقيي ــع الم ــق بتوزي تتعل

 تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة.	 

تكــون العمليــات بيــن القطاعــات اســتنادًا إلــى شــروط تعامــل عــادل 
وُتســتبعد خــال التوحيــد. وُتقــاس اإليــرادات مــن أطــراف خارجيــة بنفــس 

ــح أو الخســارة الموحــدة. طريقــة قائمــة الرب

السياســات المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فــي تقاريــر 
قطاعيــة داخليــة هــي نفــس السياســات المحاســبية فــي اإليضــاح رقــم 

)4( مــن البيانــات الماليــة الموحــدة.

تتألف عمليات المجموعة من قطاعات األعمال التالية:

قطــاع أعمــال الوحــدة االســتراتيجية للفوســفات، يتكــون مــن عمليــات 
تشــغيل متعلقــة بالتالــي:

 شــركة معــادن للفوســفات – تعديــن الفوســفات واســتخاص 	 
صخــور الفوســفات المركــز فــي حــزم الجاميــد. واســتخدام الغــاز 
الطبيعــي والكبريــت لتصنيــع األســمدة الفوســفاتية ومنتجــات 

األمونيــا فــي رأس الخيــر.

 شــركة المعــادن الصناعيــة – تعديــن المعــادن الصناعيــة فــي 	 
منجــم الكاوليــن والبوكســايت منخفــض الدرجــة فــي المنطقــة 
الوســطى مــن منطقــة الزبيــرة، ومنجــم المغنزايــت عالــي الدرجــة 
ــرن  ــن ف ــون م ــي تتك ــع الت ــق التصني ــة، ومراف ــة الغزال ــي منطق ف
متعــدد المواقــد، ومصنــع الفــرن المحــوري فــي المدينــة المنــورة.

ــم 	  ــر منج ــادن وعــد الشــمال للفوســفات – تطوي  شــركة مع
ــاج  ــركة اإلنت ــت الش ــراء. أعلن ــفات الخب ــي فوس ــتغال احتياط الس
التجــاري بتاريــخ 2 ديســمبر 2018، باســتثناء مصنــع األمونيــا والــذي 

ــر 2017. أعلــن اإلنتــاج التجــاري لــه بتاريــخ 1 يناي

 شــركة معــادن للتســويق والتوزيــع – أداة شــركة معــادن 	 
األســمدة  أســواق  أهــم  فــي  األســمدة  توزيــع  أعمــال  إلنشــاء 

العالميــة.

 قســم الفوســفات والمعــادن الصناعيــة فــي اإلدارة العامــة– 	 
فــي  االستكشــاف  ومصاريــف  العاقــة  ذات  التكاليــف  ُتحمــل 

ــاع.  ــذا القط ــى ه ــركة عل ــة للش اإلدارة العام

– المســؤولة عــن تطويــر 	  التحتيــة  معــادن للبنيــة   شــركة 
وإنشــاء وتقديــم الخدمــات لمنشــآت معــادن فــي منطقــة رأس 
الخيــر وغيرهــا مــن مواقــع التعديــن والتصنيــع فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية . ولذلــك، تــم تحميــل 33% مــن إيــرادات 
معــادن للبنيــة التحتيــة علــى هــذا  وتكاليــف وأصــول شــركة 

القطــاع. 

 قطــاع أعمــال الوحــدة االســتراتيجية لأللومنيــوم، يتكــون مــن 	 
عمليــات تشــغيل متعلقــة بالتالي:

 شــركة معــادن للبوكســايت واأللومينــا– تعديــن البوكســايت 	 
فــي  المصفــاة  إلــى  بعــد  فيمــا  ونقلــه  البعيثــة  منجــم  فــي 
ــايت  ــادن للبوكس ــركة مع ــن ش ــا م ــج األلومين ــر. وُتعال رأس الخي
ــت  ــوم. وأعلن ــركة معــادن لأللومني ــي ش ــك ف ــد ذل ــا بع واأللومين

ــر ــي 1 أكتوب ــاري ف ــاج التج ــاة اإلنت المصف

  شــركة معــادن لأللومنيــوم - تديــر المصهــر فــي رأس الخيــر 	 
وتقــوم حاليــً بمعالجــة مــادة األلومينــا الخــام المشــتراة مــن 
شــركة معــادن للبوكســايت واأللومينــا بغــرض تصنيــع منتجــات 
األلومنيــوم. وأعلنــت شــركة معــادن لأللومنيــوم اإلنتــاج التجــاري 

ــبتمبر 2014.2016. ــي 1 س ف
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– اكتمــل إنشــاء مصنــع الدرفلــة 	  معــادن للدرفلــة   شــركة 
وأعلنــت الشــركة اإلنتــاج التجــاري فــي 9 ديســمبر 2018. وتشــمل 
ــذي  ــيارات ال ــح الس ــروع صفائ ــً مش ــة أيض ــادن للدرفل ــركة مع ش
ــً  ــر المعالجــة حراري ــح الســيارات المعالجــة وغي يتكــون مــن صفائ
ــروع  ــدأ المش ــف. ب ــح التغلي ــاءات وصفائ ــي واإلنش ــح المبان وصفائ

ــبتمبر 2019. ــي 1 س ــاري ف ــاج التج اإلنت

 قســم األلومنيــوم فــي اإلدارة العامــة – ُتحمــل التكلفــة ذات 	 
الصلــة وإيــرادات المبيعــات الخارجيــة علــى هــذا القطــاع.

– المســؤولة عــن تطويــر 	  التحتيــة  معــادن للبنيــة   شــركة 
وإنشــاء وتقديــم الخدمــات لمنشــآت معــادن فــي منطقــة رأس 
الخيــر وغيرهــا مــن مواقــع التعديــن والتصنيــع فــي المملكــة 
إيــرادات  مــن   %67 ُحمــل  فقــد  ولذلــك،  الســعودية.  العربيــة 
معــادن للبنيــة التحتيــة علــى هــذا  وتكاليــف وأصــول شــركة 

القطــاع.

الثمينــة ومعــادن 	  للمعــادن  االســتراتيجية  الوحــدة    قطــاع 
بالتالــي:  األســاس، يتكــون مــن عمليــات تشــغيل متعلقــة 

ــل 	  ــي تعم ــاس – الت ــادن األس ــب ومع ــادن للذه ــركة مع   ش
علــى تشــغيل خمســة مناجــم للذهــب وهــي مهــد الذهــب 
فــي  معالجــة  ومصنــع  والدويحــي  والســوق  وبلغــة  واألمــار 
منجــم الصخيبــرات والموجــودة فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة 

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 

 شــركة معــادن باريــك للنحــاس – مشــروع مشــترك ينتــج النحاس 	 
الجنوبيــة  المنطقــة  فــي  والواقعــة  بهــا  المرتبطــة  والمعــادن 
الشــرقية للمدينــة المنــورة. بــدأت الشــركة اإلنتــاج التجــاري فــي 1 

.2016 يوليــو 

اإلدارة 	  فــي  األســاس  ومعــادن  الثمينــة  المعــادن  قســم     
العامــة – ُتحمــل التكلفــة ذات العاقــة ومصاريــف االستكشــاف 

فــي اإلدارة العامــة للشــركة علــى هــذا القطــاع. 

 اإلدارة العامة
فــي 	  بمــا  والحوكمــة،  الفعالــة  اإلدارة  عــن  المســؤولية  تتولــى    

ــذ  ــي تنف ــتركة الت ــاريع المش ــة والمش ــركات التابع ــل الش ــك تموي ذل
مشــاريع متنوعــة تتعلــق بجميــع مراحــل صناعــة التعديــن، بمــا فــي 
ذلــك تنميــة وتطويــر وتحســين صناعــة المعــادن ومنتجــات المعــادن 
ومنتجــات المعــادن المصاحبــة. وال يمثــل عــرض معلومــات اإلدارة 

ــغيليً. ــً تش ــة قطاع العام
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البيانات المالية لقطاع األعمال  7-2

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
 المعادن الثمينة ومعادن

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2019

17,736,278,586-7.3,88,250,311,3357,399,762,3552,086,204,896مبيعات البضائع والخدمات إلى عماء خارجيين

2,303,718,586-757,821,970841,764,092704,132,524إجمالي الربح

(1,110,852,992((233,377,933(592,628,523(496,664,178((973,439,404(صافي (الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(205,403,500((140,507,659(-(23,953,695((40,942,146(14ناقص: دخل من ودائع ألجل

151,174,201,0671,102,326,49043,315,98881,520,3692,401,363,914إضافة: تكلفة تمويل

1,085,107,422(292,365,223(159,819,517581,708,617635,944,511صافي الربح/ )الخسارة( قبل صافي دخل/ )تكلفة( التمويل والزكاة وضرائب الدخل

بنود خاصة بالتشغيل وإعادة القياس:

35,245,038-35,245,038--13إضافة: انخفاض في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي

(87,390,250((144,737((11,341,637((59,062,468((16,841,408(16إضافة: صافي )مصروفات(/ دخل أخرى غير تشغيلية

(112,077,731(-(189,255,551(77,177,820-23.1.3, 23.2.3ناقص: الحصة في صافي خسارة/ )ربح( مشروع مشترك

920,884,479(292,509,960(142,978,109599,823,969470,592,361الربح قبل الفوائد والضرائب ذات الصلة

2,389,717,7981,670,493,292505,514,30570,740,3504,636,465,745إضافة: استهاكات وإطفاءات

5,557,350,224(221,769,610(2,532,695,9072,270,317,261976,106,666الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات ذات الصلة

(739,463,938((321,861,828(581,697,221(490,682,219((508,617,112(صافي )الخسارة(/ الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم

10,045,329,831-185,875,299,5661,409,389,3632,760,640,902ممتلكات تعدين

1933,435,100,37630,939,408,5492,867,279119,062,45264,496,438,656ممتلكات ومصانع ومعدات

20252,605,3781,136,370,71524,122,7093,641,0521,416,739,854حقوق استخدام األصول

211,079,730,0141,655,192,054370,50012,282,7822,747,575,350مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

22248,137,48552,796,6457,128,53748,034,865356,097,532األصول غير الملموسة

1,116,716,693-190,008,000926,708,693-23استثمار في مشاريع مشتركة

48,238,876,52340,370,153,9464,370,102,1084,678,464,47197,657,597,048إجمالي األصول 

49,593,492,603-3828,037,439,18820,726,122,968829,930,447قروض طويلة األجل

40196,094,0501,042,155,63924,667,4343,683,1871,266,600,310التزامات التأجير

32,285,237,75524,479,614,1211,619,015,365880,797,04259,264,664,283إجمالي االلتزامات
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 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

البيانات المالية لقطاع األعمال )تتمة(  7-2

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
 المعادن الثمينة ومعادن

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2018

14,170,759,920-7.3,86,526,171,1545,668,251,2881,976,337,478مبيعات البضائع والخدمات إلى عماء خارجيين

4,886,980,066-2,249,787,4731,962,791,410674,401,183إجمالي الربح

2,534,394,146)231,889,246(1,411,641,219750,229,795604,412,378صافي الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

)123,942,122()118,940,674(-)3,132,770()1,868,678(14ناقص: دخل من ودائع ألجل

15567,155,5791,095,315,89651,175,86739,756,2781,753,403,620إضافة: تكلفة تمويل

4,163,855,644)311,073,642(1,976,928,1201,842,412,921655,588,245صافي الربح/ )الخسارة( قبل صافي دخل/ )تكلفة( التمويل والزكاة وضرائب الدخل

بنود خاصة بالتشغيل وإعادة القياس:

)46,480,083(-18,579,156)65,059,239(-13ناقص: )عكس(/ انخفاض في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي

9,930,3551,566,8183,325,610)12,705,194(164,533,631إضافة: صافي )مصروفات(/ دخل أخرى غير تشغيلية

)143,535,306(-)143,535,306(--23.1.3, 23.2.3ناقص: الحصة في صافي ربح مشروع مشترك

3,977,165,865)309,506,824(1,981,461,7511,764,648,488540,562,450الربح قبل الفوائد والضرائب ذات الصلة

1,308,644,4061,421,577,773442,332,75820,676,4993,193,231,436إضافة: استهاكات وإطفاءات

7,170,397,301)288,830,325(3,290,106,1573,186,226,261982,895,208الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات ذات الصلة

1,847,917,080)359,748,587(984,613,329632,241,436590,810,902صافي الربح/ )الخسارة( العائد إلى مساهمي الشركة األم

  

10,045,042,854-186,058,767,9891,456,889,6672,529,385,198ممتلكات تعدين

1934,878,050,70631,472,799,5636,941,191124,561,68466,482,353,144ممتلكات ومصانع ومعدات

21798,186,7841,380,055,8431,799,37816,987,2802,197,029,285مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

2279,112,741199,861,13015,938,22345,275,788340,187,882األصول غير الملموسة

1,423,526,084-345,934,2391,077,591,845-23استثمار في مشاريع مشتركة

48,319,810,25539,655,652,8144,150,514,3276,012,276,03298,138,253,428إجمالي األصول 

54,566,488,328-3829,524,991,09624,040,406,3661,001,090,866قروض طويلة األجل

27,183,780-27,183,780--40التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

32,712,777,65926,654,979,8911,612,290,003463,779,62761,443,827,180إجمالي االلتزامات
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

البيانات المالية لقطاع األعمال )تتمة(  7-2

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
 المعادن الثمينة ومعادن

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2018

14,170,759,920-7.3,86,526,171,1545,668,251,2881,976,337,478مبيعات البضائع والخدمات إلى عماء خارجيين

4,886,980,066-2,249,787,4731,962,791,410674,401,183إجمالي الربح

2,534,394,146)231,889,246(1,411,641,219750,229,795604,412,378صافي الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

)123,942,122()118,940,674(-)3,132,770()1,868,678(14ناقص: دخل من ودائع ألجل

15567,155,5791,095,315,89651,175,86739,756,2781,753,403,620إضافة: تكلفة تمويل

4,163,855,644)311,073,642(1,976,928,1201,842,412,921655,588,245صافي الربح/ )الخسارة( قبل صافي دخل/ )تكلفة( التمويل والزكاة وضرائب الدخل

بنود خاصة بالتشغيل وإعادة القياس:

)46,480,083(-18,579,156)65,059,239(-13ناقص: )عكس(/ انخفاض في قيمة األصول غير المتداولة، بالصافي

9,930,3551,566,8183,325,610)12,705,194(164,533,631إضافة: صافي )مصروفات(/ دخل أخرى غير تشغيلية

)143,535,306(-)143,535,306(--23.1.3, 23.2.3ناقص: الحصة في صافي ربح مشروع مشترك

3,977,165,865)309,506,824(1,981,461,7511,764,648,488540,562,450الربح قبل الفوائد والضرائب ذات الصلة

1,308,644,4061,421,577,773442,332,75820,676,4993,193,231,436إضافة: استهاكات وإطفاءات

7,170,397,301)288,830,325(3,290,106,1573,186,226,261982,895,208الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات ذات الصلة

1,847,917,080)359,748,587(984,613,329632,241,436590,810,902صافي الربح/ )الخسارة( العائد إلى مساهمي الشركة األم

  

10,045,042,854-186,058,767,9891,456,889,6672,529,385,198ممتلكات تعدين

1934,878,050,70631,472,799,5636,941,191124,561,68466,482,353,144ممتلكات ومصانع ومعدات

21798,186,7841,380,055,8431,799,37816,987,2802,197,029,285مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

2279,112,741199,861,13015,938,22345,275,788340,187,882األصول غير الملموسة

1,423,526,084-345,934,2391,077,591,845-23استثمار في مشاريع مشتركة

48,319,810,25539,655,652,8144,150,514,3276,012,276,03298,138,253,428إجمالي األصول 

54,566,488,328-3829,524,991,09624,040,406,3661,001,090,866قروض طويلة األجل

27,183,780-27,183,780--40التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

32,712,777,65926,654,979,8911,612,290,003463,779,62761,443,827,180إجمالي االلتزامات
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

3-7  القطاع الجغرافي

ــع  ــددة، تخض ــة مح ــة اقتصادي ــي بيئ ــرادات ف ــق إي ــطة تحق ــوم بأنش ــي تق ــآت الت ــات أو المنش ــول أو العملي ــن األص ــة م ــو مجموع ــي ه ــاع الجغراف  القط
لمخاطــر وعوائــد مختلفــة عــن تلــك التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى. وتقــوم المجموعــة بعملياتهــا فقــط فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــا. ــرق أفريقي ــعودية وش ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة للمجموع ــر المتداول ــول غي ــع األص ــع جمي ــك تق ــاح 2( ولذل )اإليض

التوزيع الجغرافي لإليراد المتحقق للمجموعة حسب الوجهة للسنة المنتهية كما يلي:

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
المعادن الثمينة ومعادن 

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2019

الدولية

5,603,241,158--4,696,572,388906,668,770شبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ

ــا وأمريــكا الاتينيــة   البرازيــل وســنغافورة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأفريقيــا وأوروب
وأمريــكا الشــمالية

2,195,660,3214,142,722,1193,372,485-6,341,754,925

4,468,867,173-1,289,339,7571,096,695,0052,082,832,411سويسرا وآخرين

16,413,863,256-8,181,572,4666,146,085,8942,086,204,896المجموع الفرعي

1,322,415,330--68,738,8691,253,676,461المحلية

17,736,278,586-7.2,88,250,311,3357,399,762,3552,086,204,896المجموع

31 ديسمبر 2018

الدولية

5,928,558,228--4,608,663,7241,319,894,504شبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ

البرازيل وسنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الاتينية 
وأمريكا الشمالية

879,535,8632,834,019,7867,742,530-3,721,298,179

3,712,722,732-994,632,486749,495,2981,968,594,948سويسرا وآخرين

13,362,579,139-6,482,832,0734,903,409,5881,976,337,478المجموع الفرعي

808,180,781--43,339,081764,841,700المحلية

14,170,759,920-7.2,86,526,171,1545,668,251,2881,976,337,478المجموع

التوزيع الجغرافي لإليرادات الخارجية للمجموعة عن طريق العمالء الرئيسيين،
وحسب الوجهة للسنة المنتهية كما يلي: 

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
المعادن الثمينة ومعادن 

األساس
اإلدارة 
العامة

المجموع

31 ديسمبر 2019

2,007,245,243-2,007,245,243--العميل رقم )1(- سويسرا

1,195,608,750---1,195,608,750العميل رقم )2(- شبه القارة الهندية

957,813,474--957,813,474-العميل رقم )3(- إسبانيا

31 ديسمبر 2018

1,845,612,416-1,845,612,416--العميل رقم )1(- سويسرا 

1,165,530,810--1,165,530,810-العميل رقم )2(- إسبانيا

916,534,000---916,534,000العميل رقم )3(- شبه القارة الهندية



247 معادن | التقرير السنوي | 2019

شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
المعادن الثمينة ومعادن 

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2019

الدولية

5,603,241,158--4,696,572,388906,668,770شبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ

ــا وأمريــكا الاتينيــة   البرازيــل وســنغافورة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأفريقيــا وأوروب
وأمريــكا الشــمالية

2,195,660,3214,142,722,1193,372,485-6,341,754,925

4,468,867,173-1,289,339,7571,096,695,0052,082,832,411سويسرا وآخرين

16,413,863,256-8,181,572,4666,146,085,8942,086,204,896المجموع الفرعي

1,322,415,330--68,738,8691,253,676,461المحلية

17,736,278,586-7.2,88,250,311,3357,399,762,3552,086,204,896المجموع

31 ديسمبر 2018

الدولية

5,928,558,228--4,608,663,7241,319,894,504شبه القارة الهندية وآسيا والمحيط الهادئ

البرازيل وسنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الاتينية 
وأمريكا الشمالية

879,535,8632,834,019,7867,742,530-3,721,298,179

3,712,722,732-994,632,486749,495,2981,968,594,948سويسرا وآخرين

13,362,579,139-6,482,832,0734,903,409,5881,976,337,478المجموع الفرعي

808,180,781--43,339,081764,841,700المحلية

14,170,759,920-7.2,86,526,171,1545,668,251,2881,976,337,478المجموع

التوزيع الجغرافي لإليرادات الخارجية للمجموعة عن طريق العمالء الرئيسيين،
وحسب الوجهة للسنة المنتهية كما يلي: 

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
المعادن الثمينة ومعادن 

األساس
اإلدارة 
العامة

المجموع

31 ديسمبر 2019

2,007,245,243-2,007,245,243--العميل رقم )1(- سويسرا

1,195,608,750---1,195,608,750العميل رقم )2(- شبه القارة الهندية

957,813,474--957,813,474-العميل رقم )3(- إسبانيا

31 ديسمبر 2018

1,845,612,416-1,845,612,416--العميل رقم )1(- سويسرا 

1,165,530,810--1,165,530,810-العميل رقم )2(- إسبانيا

916,534,000---916,534,000العميل رقم )3(- شبه القارة الهندية
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

3-7  القطاع الجغرافي )تتمة(

إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج للسنة المنتهية كما يلي:

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
المعادن الثمينة ومعادن 

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2019

8,031,129,007---8,031,129,007أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

134,710,836---134,710,836 بوكسايت منخفض الدرجة، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة والحراريات غير المشكلة

4,007,376,078--4,007,376,078-األلومنيوم األولي

453,664,914--453,664,914-األلومينا

2,938,214,780--2,938,214,780-المنتجات المدرفلة المسطحة

2,086,204,896-2,086,204,896--الذهب

756,094--249,511506,583)البنية التحتية )تقديم الخدمات

84,221,981---84,221,981غير ذلك

17,736,278,586-7.2,88,250,311,3357,399,762,3552,086,204,896المجموع

إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج للسنة المنتهية كما يلي:

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
المعادن الثمينة ومعادن 

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2018

6,379,472,645---6,379,472,645أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

146,207,308---146,207,308بوكسايت منخفض الدرجة، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة والحراريات غير المشكلة 

4,952,634,955--4,952,634,955-األلومنيوم األولي

536,654,160--536,654,160-األلومينا

177,964,887--177,964,887-المنتجات المدرفلة المسطحة

1,976,337,478-1,976,337,478--الذهب

1,488,487--491,201997,286البنية التحتية )تقديم الخدمات(

14,170,759,920-7.2,86,526,171,1545,668,251,2881,976,337,478المجموع

جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمبينة في اإليضاح رقم )2( واإليضاح رقم )1-6( تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

3-7  القطاع الجغرافي )تتمة(

إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج للسنة المنتهية كما يلي:

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
المعادن الثمينة ومعادن 

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2019

8,031,129,007---8,031,129,007أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

134,710,836---134,710,836 بوكسايت منخفض الدرجة، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة والحراريات غير المشكلة

4,007,376,078--4,007,376,078-األلومنيوم األولي

453,664,914--453,664,914-األلومينا

2,938,214,780--2,938,214,780-المنتجات المدرفلة المسطحة

2,086,204,896-2,086,204,896--الذهب

756,094--249,511506,583)البنية التحتية )تقديم الخدمات

84,221,981---84,221,981غير ذلك

17,736,278,586-7.2,88,250,311,3357,399,762,3552,086,204,896المجموع

إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج للسنة المنتهية كما يلي:

األلومنيومالفوسفاتإيضاحات
المعادن الثمينة ومعادن 

األساس
المجموعاإلدارة العامة

31 ديسمبر 2018

6,379,472,645---6,379,472,645أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

146,207,308---146,207,308بوكسايت منخفض الدرجة، المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة والحراريات غير المشكلة 

4,952,634,955--4,952,634,955-األلومنيوم األولي

536,654,160--536,654,160-األلومينا

177,964,887--177,964,887-المنتجات المدرفلة المسطحة

1,976,337,478-1,976,337,478--الذهب

1,488,487--491,201997,286البنية التحتية )تقديم الخدمات(

14,170,759,920-7.2,86,526,171,1545,668,251,2881,976,337,478المجموع

جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمبينة في اإليضاح رقم )2( واإليضاح رقم )1-6( تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.
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 المبيعات8. 

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

قطاع الفوسفات

أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا

مبيعات البضائع	    7,813,932,8106,191,310,622

5,652,984(90,903,314(تغيرات في أسعار المنتجات المؤقتة خال السنة

7,723,029,4966,196,963,606

تقديم خدمات النقل	    308,099,511182,509,039

8,031,129,0076,379,472,645

المعادن الصناعية

مبيعات البضائع	    133,044,244143,392,988

تقديم خدمات النقل	    1,666,5922,814,320

134,710,836146,207,308

8,165,839,8436,525,679,953المجموع الفرعي

قطاع األلومنيوم

األلومنيوم األولي

مبيعات البضائع	    4,006,585,8014,948,409,844

)18,705,563((14,754,991(تغيرات في أسعار المنتجات المؤقتة خال السنة

3,991,830,8104,929,704,281

تقديم خدمات النقل	    15,545,26822,930,674

4,007,376,0784,952,634,955

األلومينا

مبيعات البضائع	    453,664,914536,654,160

المنتجات المدرفلة المسطحة

مبيعات البضائع	    2,919,270,973177,964,887

تقديم خدمات النقل	    18,943,807-

7,399,255,7725,667,254,002المجموع الفرعي

قطاع المعادن الثمينة ومعادن األساس

الذهب

2,086,204,8961,976,337,478  مبيعات البضائع	 

البنية التحتية

756,0941,488,487تقديم الخدمات

-84,221,981أخرى

8.117,736,278,58614,170,759,920 ,7.2,7.3المجموع
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 المبيعات )تتمة(8. 

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

في وقت معين

17,391,267,31413,961,017,400 بيع البضائع- 

756,0941,488,487 تقديم الخدمات- 

17,392,023,40813,962,505,887المجموع الفرعي

على مدى فترة معينة

344,255,178208,254,033 تقديم خدمات النقل- 

817,736,278,58614,170,759,920المجموع

تحليل مبيعات الذهب

394,117417,335كمية الذهب باألوقية- المباع

متوسط السعر المحقق- لألوقية:

1,4111,263بالدوالر األمريكي

5,2934,736ما يعادله بالريال السعودي

9. تكلفة المبيعات
 للسنة المنتهية

 في
 للسنة المنتهية

 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1,614,967,8351,117,358,371رواتب ومزايا الموظفين

1,263,868,747759,646,056عقود الخدمات

294,577,302128,800,581إصاحات وصيانة

179,196,792191,770,765مواد مستهلكة

811,424,253716,846,464مصاريف غير مباشرة

6,876,692,2863,644,476,588مواد خام ومنافع مستهلكة

)73,197,088((51,126,597(9.1بيع منتجات مصاحبة

1,386,960-29شطب قطع غيار متقادمة بطيئة الحركة ومواد مستهلكة

29.1410,69646,012,092مخصص مخزون مواد متقادمة

46122,384,655123,792,353رسوم امتياز

11,112,395,9696,656,893,142مجموع تكاليف التشغيل النقدية

18.1812,077,882625,842,414استهاك ممتلكات تعدين

19.13,544,287,3962,491,025,761استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

-20.1203,242,835استهاك أصول حق االستخدام

22.127,424,06124,906,059إطفاء أصول غير ملموسة

15,699,428,1439,798,667,376مجموع التكاليف التشغيلية

)723,141,555((597,563,605(26,29الزيادة في المخزون

15,101,864,5389,075,525,821مجموع تكلفة البضائع المباعة

330,695,462208,254,033تكلفة تقديم خدمات النقل

15,432,560,0009,283,779,854المجموع
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1-9  تتكون مبيعات المنتجات المصاحبة عن طريق شركة معادن للذهب ومعادن األساس من السلع التالية:

29,160,24336,994,356نحاس 

16,252,70128,749,317زنك

5,713,6537,453,415فضة

951,126,59773,197,088المجموع

10 - مصاريف البيع والتسويق واللوجستيات

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

50,045,49349,198,699رواتب ومزايا الموظفين

7,832,31510,377,094عقود الخدمات

260,439,856143,244,905مصاريف نقل ومصاريف غير مباشرة

91,677,45129,376,197المستودع والمخازن

1,452,507359,171مواد مستهلكة

197,572,83190,145,681رسوم التسويق والخصومات

32,060,25028,204,336مصاريف بيع أخرى

641,080,703350,906,083المجموع

11 - مصاريف عمومية وإدارية

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

289,559,379268,535,969رواتب ومزايا الموظفين

146,587,07996,847,935عقود الخدمات

73,708,22943,162,002مصاريف غير مباشرة ومصاريف أخرى

2,633,6901,690,510مواد مستهلكة

2,669,0225,077,582قطع غيار

392,830-18.1استهاك ممتلكات تعدين

19.130,728,24134,339,593استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

-20.1886,157استهاك أصول حق االستخدام

22.115,071,88512,164,081إطفاء أصول غير ملموسة

1,259,666-31.1مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للودائع ألجل

561,843,682463,470,168المجموع
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12 - مصاريف االستكشاف والخدمات الفنية

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

31,992,67037,350,461رواتب ومزايا الموظفين

136,865,98544,073,956عقود الخدمات

4,925,9236,165,878مصاريف غير مباشرة ومصاريف أخرى

3,039,1342,911,346مواد مستهلكة

338,722375,611قطع غيار

146,585-18.1استهاك ممتلكات تعدين

19.12,747,2883,984,491استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

429,622-22.1إطفاء أصول غير ملموسة

179,909,72295,437,950المجموع

13 - )انخفاض في قيمة(/ عكس األصول غير المتداولة، الصافي

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

)18,579,156((33,445,660(18انخفاض في قيمة مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ

)280,875,000((1,799,378(21انخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

345,934,239-23.2.3عكس/ )انخفاض في قيمة( استثمار في مشروع مشترك

46,480,083(35,245,038(7.2المجموع

14 - دخل من ودائع أجل

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

7.2205,403,500123,942,122دخل من ودائع ألجل- مقاسة بالتكلفة المطفأة
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15- تكلفة التمويل
 للسنة المنتهية

 في
 للسنة المنتهية

 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

645,963,969460,295,707صندوق االستثمارات العامة

144,347,33899,696,350مشتريات بالريال السعودي

269,968,755101,423,551تجاري

12,246,70719,205,809مشتريات بالدوالر األمريكي

66,638,47731,466,030وكالة

86,533,01120,433,468صندوق التنمية الصناعية السعودي

683,177,413565,951,911تسهيل مرابحة بالريال السعودي

147,701,093113,989,474تسهيل صكوك

32,062,50020,756,250تسهيل ائتماني متجدد

54,317,28932,768,962أخرى

2,142,956,5521,465,987,512المجموع الفرعي

2614,250,00014,250,000إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد

38.11109,104,930192,978,189إطفاء تكلفة معاملة على القروض طويلة األجل

 ,39.1,39.2زيادة مخصص التزامات إغاق مناجم
39.3,39.4

22,481,42923,545,681

40.253,004,9422,599,659زيادة تكلفة تمويل مستقبلية بموجب التزام عقد اإليجار

4123,991,6911,948,045صافي التسوية المستحقة على الفائدة المشتقة

42.124,522,34020,817,693تكلفة التمويل اللتزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

43.111,052,03031,276,841تخفيض خصم مبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجل

7.2,15.12,401,363,9141,753,403,620المجموع
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1-15  ملخص تكلفة التمويل

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

152,401,363,9141,753,403,620مقيدة كمصاريف خال السنة

تكلفة اقتراض مرسملة كجزء من أصول مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 
2121,178,231549,836,633خال السنة

إطفاء تكلفة معاملة مرسلمة كجزء من أصول مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد 
21,38.112,094,18429,464,834التنفيذ خال السنة

2,424,636,3292,332,705,087المجموع

16- مصاريف/ )إيرادات( أخرى، صافي

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

-(10,179,743(39.1تعديل لمخصص إغاق المنجم

4,524,918-43.2زيادة/ )نقص( في مخصص صندوق البحث والتطوير

4,524,918-43.2زيادة/ )نقص( في مخصص لصندوق التنمية االجتماعية

)3,027,391((6,501,013(49.1.1مكاسب/ )خسائر( فرق سعر الصرف

9,402,909(46,875,000(مطالبة تسوية قانونية )ذمة مدينة(/ واجبة الدفع في قضية قانونية ألحد المقاولين

1,967,810-تعديل سعر أمر الشراء

مكاسب من توريد الكهرباء إلى الهيئة العامة للموانئ السعودية و الهيئة الملكية 
)8,479,684((1,465,663(للجبيل وينبع

)5,587,870((22,368,831(أخرى، صافي

3,325,610(87,390,250(7.2المجموع

17- ربحية/ )خسارة( السهم العادي

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1,847,917,080(739,463,938(الخسارة(/ الربح العائد إلى المساهمين العاديين للشركة األم(

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام في حساب ربحية
331,178,348,2531,168,478,261السهم األساسية والمخفضة

 ربحية/ )خسارة( السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي من العمليات
1.58(0.62(المستمرة
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18- ممتلكات تعدين

مناجم عاملة                              

اإليضاحات
 أصول

 االستكشاف
والتقييم

 مناجم تحت
اإلنشاء

 المصانع الثابتة
 ومرافق ترشيح

الخام

 البنية التحتية/
مباني للمناجم

األعمال المدنية
 المعدات
*الثقيلة

*أخرى
 مخصص إغالق
 وإعادة تأهيل

المناجم

 أصول نشاط
اإلزالة

 مشاريع تعديم
 رأسمالية قيد

التنفيذ
المجموع

التكلفة

1306,876,0912,331,941,8614,719,583,6691,938,154,752501,075,249372,620,079408,959,664211,400,956192,444,131481,008,28711,464,064,739 يناير 2018

60,628,036168,054,274275,145,829-----26,649,68213,099,8076,714,030إضافات خال السنة

-)80,672,369(--1,287,793,75598,354,677976,121,13319,288,36044,156,112)2,345,041,668(-تحويل بين ممتلكات التعدين

)18,579,156()18,579,156(---------13انخفاض القيمة خال السنة

)23,537,634(---5,761,72019,004,176)47,989,564(2,307,927)2,621,893(--19محول )إلى(/ من ممتلكات ومصانع ومعدات

85,373,64885,067,4791,258,519,456-500,983,074213,581,168367,054,3053,365,6366,126,466-)3,032,320(21محول )إلى(/ من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

زيادة في مخصص إغاق وإعادة تأهيل 
المناجم

,39.2 
39.3

-------73,406,497--73,406,497

6,512,452,6352,252,398,5241,796,261,123401,035,795478,246,418284,807,453338,445,815634,878,51513,029,019,731-31330,493,453 ديسمبر 2018

1 يناير 2019- تعديل المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم )16(

)129,874,036(---)14,495,210()37,992,320(--)77,386,506(--20إعادة تصنيف أصول حق االستخدام

6,435,066,1292,252,398,5241,796,261,123363,043,475463,751,208284,807,453338,445,815634,878,51512,899,145,695-330,493,453المجموع الفرعي

131,774,613594,165,505819,532,022----13,833,009-79,758,895اإلضافات خال السنة

-)379,160,756(-339,162,232158,725,60623,301,58517,501,40213,734,911-)173,264,980(تحويل بين ممتلكات التعدين

)33,445,660()20,840,832(--------)12,604,828(13انخفاض القيمة خال السنة

 زيادة في مخصص إغاق وإعادة تأهيل
المناجم

39.2,
39.4

-------53,168,500--53,168,500

)1,099,097(---)1,099,097(------تسويات

6,788,061,3702,411,124,1301,819,562,708380,544,877476,387,022337,975,953470,220,428829,042,43213,737,301,460-31224,382,540 ديسمبر 2019
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

مناجم عاملة                              
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6,512,452,6352,252,398,5241,796,261,123401,035,795478,246,418284,807,453338,445,815634,878,51513,029,019,731-31330,493,453 ديسمبر 2018

1 يناير 2019- تعديل المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم )16(

)129,874,036(---)14,495,210()37,992,320(--)77,386,506(--20إعادة تصنيف أصول حق االستخدام
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

18- ممتلكات تعدين )تتمة(

مناجم عاملة                              

اإليضاحات
 أصول

 االستكشاف
والتقييم

 مناجم تحت
اإلنشاء

 المصانع الثابتة
 ومرافق ترشيح

الخام

 البنية التحتية/
مباني للمناجم

*أخرى*المعدات الثقيلةاألعمال المدنية
 مخصص إغالق

 وإعادة تأهيل
المناجم

 أصول نشاط
اإلزالة

 مشاريع تعديم
 رأسمالية قيد

التنفيذ
المجموع

انخفاض القيمة المتراكم

2,366,031,292-1,381,226,272549,823,24440,622,194129,122,687180,055,01853,683,47131,498,406--1 يناير 2018

626,381,829-312,636,742145,117,11417,957,78248,725,05551,016,2209,275,15341,653,763--18.1المحمل للسنة

محول )إلى(/ من ممتلكات ومصانع 
ومعدات

19--)4,915,001(2,513,637)17,818,262(6,571,5745,211,808---)8,436,244(

2,983,976,877-1,688,948,013697,453,99540,761,714184,419,316236,283,04662,958,62473,152,169--31 ديسمبر 2019

1 يناير 2019- تعديل المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم )16(

)102,984,033(---)9,601,419()24,587,984(--)68,794,630(--20إعادة تصنيف أصول حق االستخدام

2,880,992,844-1,620,153,383697,453,99540,761,714159,831,332226,681,62762,958,62473,152,169--المجموع الفرعي

812,077,882-397,784,146155,738,10672,609,01942,849,47245,184,34210,474,94987,437,848--18.1الرسوم للسنة

)1,099,097(---)1,099,097(------تسويات

3,691,971,629-2,017,937,529853,192,101113,370,733202,680,804270,766,87273,433,573160,590,017--31 ديسمبر 2019

القيمة الدفترية الصافية كما في

4,823,504,6221,554,944,5291,755,499,409216,616,479241,963,372221,848,829265,293,646634,878,51510,045,042,854-317.2330,493,453 ديسمبر 2019

4,770,123,8411,557,932,0291,706,191,975177,864,073205,620,150264,542,380309,630,411829,042,43210,045,329,831-317.2224,382,540 ديسمبر 2019
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(
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والتقييم
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 ومرافق ترشيح

الخام

 البنية التحتية/
مباني للمناجم

*أخرى*المعدات الثقيلةاألعمال المدنية
 مخصص إغالق

 وإعادة تأهيل
المناجم

 أصول نشاط
اإلزالة

 مشاريع تعديم
 رأسمالية قيد

التنفيذ
المجموع
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626,381,829-312,636,742145,117,11417,957,78248,725,05551,016,2209,275,15341,653,763--18.1المحمل للسنة

محول )إلى(/ من ممتلكات ومصانع 
ومعدات

19--)4,915,001(2,513,637)17,818,262(6,571,5745,211,808---)8,436,244(

2,983,976,877-1,688,948,013697,453,99540,761,714184,419,316236,283,04662,958,62473,152,169--31 ديسمبر 2019

1 يناير 2019- تعديل المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم )16(

)102,984,033(---)9,601,419()24,587,984(--)68,794,630(--20إعادة تصنيف أصول حق االستخدام

2,880,992,844-1,620,153,383697,453,99540,761,714159,831,332226,681,62762,958,62473,152,169--المجموع الفرعي
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

18- ممتلكات تعدين )تتمة(

االعتراف األولي بالتكلفة

أصول االستكشاف والتقييم

ُتحــول المصروفــات مــن “أصــول االستكشــاف والتقييــم” إلــى “مناجــم 
تعديــن”  “ممتلــكات  لـــ  فرعــي  تصنيــف  ُتعتبــر  التــي  اإلنشــاء”  تحــت 
عندمــا يكــون العمــل المنجــز حتــى تاريخــه يؤيــد التطويــر المســتقبلي 
للممتلــكات وتــم الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة لهــذا التطويــر.

مناجم تحت اإلنشاء

أصــول  تحويــل  لعمليــة  الاحقــة  المصروفــات  جميــع  ُترســمل 
االستكشــاف والتقييــم علــى اإلنشــاء والتركيــب أو إكمــال منشــآت البنية 
التحتيــة فــي “مناجــم تحــت اإلنشــاء”. وتكــون مصروفــات التطويــر 
صافيــة مــن المتحصــات مــن مبيعــات الخــام المســتخرج خــال مرحلــة 
ــر إلــى الحــد الــذي ُتعتبــر فيــه جــزء أساســي مــن عمليــة تطويــر  التطوي

المنجــم.

ُترســمل أي تكاليــف متكبــدة خــال مرحلــة اختبــار األصــول لتحديــد مــا 
إذا كانــت تعمــل حســب المطلــوب صافيــة مــن المتحصــات المســتلمة 
ــي  ــرق ف ــجل أي ف ــار. وُيس ــال االختب ــه خ ــري إنتاج ــج يج ــع أي منت ــن بي م
ــح أو الخســارة  ــار فــي قائمــة الرب ــادة المتحصــات عــن تكاليــف االختب زي
والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. وعنــد بــدء اإلنتــاج، تحويــل جميــع 
األصــول المضمنــة فــي “مناجــم تحــت اإلنشــاء” إلــى “مناجــم منتجــة” 

ــن”. ــكات التعدي ــن “ممتل ــي م ــف فرع ــك تصني ــر كذل ــذي ُيعتب ال

مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم

إعــادة  أنشــطة  المناجــم  تأهيــل  وإعــادة  إغــاق  مخصــص  يتضمــن 
التاليــة: األصليــة  الحالــة  إلــى  الموقــع 

 تفكيك وإزالة الهياكل.	 
 إعادة تأهيل المناجم وتفكيك السدود.	 
 تفكيك منشآت التشغيل.	 
 إغاق المصانع ومواقع النفايات.	 
 إعادة إلى الحالة األصلية واستصاح وإحياء المناطق المتأثرة.	 

ــر البيئــة األرضيــة فــي  ينشــأ عــادًة االلتــزام عندمــا ُيركــب األصــل أو تتغي
موقــع عمليــات المنجــم. وعنــد االعتــراف باألولــي بااللتــزام، ُترســمل 
القيمــة الحاليــة للتكاليــف المقــدرة بزيــادة القيمــة الدفتريــة ألصــول 
ــاء  ــر/ إنش ــن تطوي ــة م ــا كنتيج ــرى تكبده ــا ج ــة طالم ــم المعني المناج

المنجــم.

المناجم العاملة

إلــى  األصــول  ُتحــول  اإلنشــاء”،  تحــت  “منجــم  مرحلــة  اكتمــال  عنــد 
ــود  ــرد بن ــدات”. وت ــع والمع ــكات والمصان ــن”، أو “الممتل ــكات تعدي “ممتل
بالتكلفــة  المنتجــة  والمناجــم  والمعــدات  والمصانــع  الممتلــكات 
ــة  ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــم وخس ــتهاك المتراك ــم االس ــد خص بع

المتراكمــة.

ــاء،  ــة اإلنش ــل أو تكلف ــراء األص ــعر ش ــل س ــة لألص ــة األولي ــمل التكلف تش
وأي تكاليــف تتعلــق ببــدء تشــغيل األصــل والتقديــر المبدئــي اللتــزام 
إعــادة التأهيــل وتكاليــف التمويــل )حيثمــا كان ذلــك مناســبً( ذات الصلة 
باألصــول المؤهلــة. ويمثــل ســعر الشــراء أو تكلفــة اإلنشــاء مجمــوع 
المبلــغ المدفــوع والقيمــة العادلــة ألي تعويــض مســتلم للحصــول 
ــن  ــً ضم ــي أيض ــار التمويل ــملة لإليج ــة المرس ــدرج القيم ــل. وُت ــى األص عل

الممتلــكات والمصانــع والمعــدات.

أصل نشاط اإلزالة

إزالــة  تكاليــف  التعدينيــة،  عملياتهــا  مــن  كجــزء  المجموعــة،  تتكبــد 
ــر  ــي التطوي ــال مرحلت ــوائب( خ ــة ش ــة )إزال ــة أو الترابي ــة الصخري الطبق
ــة المتكبــدة  ــاج مــن عملياتهــا التشــغيلية. وُترســمل تكاليــف اإلزال واإلنت
خــال مرحلــة تطويــر المنجــم قبــل بــدء مرحلــة اإلنتــاج )إزالــة خــال 
ــا  ــري إطفاؤه ــم ويج ــاء المنج ــة إنش ــن تكلف ــزء م ــة التطوير(كج مرحل
ــدات  ــة وح ــتخدام طريق ــه باس ــتفاد من ــا المس ــى عمره ــد عل ــا بع فيم
ــا  ــر عندم ــال التطوي ــة خ ــة اإلزال ــملة تكلف ــة رس ــف عملي ــاج. وتتوق اإلنت
يتــم االختبــار التدريجــي للمنجــم/ المكــون ويكــون جاهــزًا لاســتخدام 

ــل اإلدارة. ــن قب ــوب م المطل

ــطحي  ــم الس ــاج للمنج ــة اإلنت ــال مرحل ــة خ ــطة اإلزال ــادة أنش ــر ع ُتعتب
)إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي مرحلــة اإلنتــاج( ســبب فــي 
ــاج المخــزون و تحســين الوصــول إلــى  تشــكيل نوعيــن مــن المنافــع، إنت
الخــام الــذي ســيتم تعدينــه فــي المســتقبل. وتتــم المحاســبة عــن 
إنتــاج المخــزون عندمــا  تكلفــة اإلزالــة اإلنتاجيــة كجــزء مــن تكلفــة 
تتحقــق المنافــع علــى شــكل وصــول أفضــل إلــى الخــام المتوقــع 
تعدينــه فــي المســتقبل. وتتــم المحاســبة عــن أصــل نشــاط اإلزالــة 
ــم،  ــل منج ــل أص ــذي يمث ــم، ال ــل قائ ــى أص ــين عل ــة لـــ/ أو تحس كإضاف
الموحــدة كجــزء مــن  المالــي  المركــز  واإلفصــاح عنهــا فــي قائمــة 
“ممتلــكات تعديــن” التــي تشــكل جــزءًا مــن إجمالــي االســتثمار فــي 
ــدة للنقــد ذات الصلــة والتــي يتــم مراجعتهــا  الوحــدة/ الوحــدات المول
لانخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظروف 

ــترداد. ــة لاس ــر قابل ــون غي ــد تك ــة ق ــة الدفتري ــى أن القيم إل

ــدات  ــة وح ــتخدام طريق ــد باس ــا بع ــة فيم ــاط اإلزال ــل نش ــتهلك أص ُيس
اإلنتــاج علــى عمــر المكــون المحــدد مــن احتياطــي الخــام التــي أمكــن 
ــة  ــات القابل ــتخدم االحتياطي ــة. وُتس ــاط اإلزال ــة لنش ــا نتيج ــول إليه الوص
المؤكــدة  االحتياطيــات  مــن  تتكــون  التــي  اقتصاديــً  لاســتخراج 
المحــدد مــن  للمكــون  المســتفاد منــه  العمــر  لتحديــد  والمحتملــة 
احتياطــي الخــام. ويظهــر أصــل نشــاط اإلزالــة بالتكلفــة مطروحــً منهــا 

االســتهاك وأي خســائر انخفــاض فــي القيمــة.

مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ

أحــد  رأســمالية  طبيعــة  ذات  رئيســية  مشــاريع  فــي  الشــروع  يمثــل 
لتحســين  المشــروع  فــي  المنتجــة  للمناجــم  الصناعيــة  الممارســات 
أو تطويــر العمليــات المتتابعــة القائمــة والمحاســبة عنهــا باعتبارهــا 
ــود  ــرض المقص ــا للغ ــى اكتماله ــذ” حت ــد التنفي ــمالية قي ــاريع رأس “مش
منهــا ويتــم تحويلهــا بالتكلفــة إلــى المناجــم المنتجــة وتصبــح جاهــزة 
لاســتخدام المقصــود، ويبــدأ االســتنفاذ مــن هــذه النقطــة فصاعــدًا.
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 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 
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االستهالك واالنخفاض في القيمة

أصول االستكشاف والتقييم

ســنويً  ُتقيــم  ولكنهــا  والتقييــم  االستكشــاف  أصــول  ُتســتهلك  ال 
لانخفــاض فــي القيمــة وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 

رقــم )6(.

مناجم تحت اإلنشاء

ال ُتســتهلك “مناجــم تحــت اإلنشــاء” حتــى اكتمــال عمليــة اإلنشــاء 
وتصبــح هــذه األصــول متاحــة لاســتخدام المعــدة مــن أجلــه الــذي 

يتضــح مــن بــدء المنجــم رســميً لإلنتــاج التجــاري.

مخصــص إغــالق وإعــادة تأهيــل المناجــم والمناجــم العاملــة 
وأصــل نشــاط اإلزالــة

ــم  ــل المناج ــادة تأهي ــاق وإع ــص إغ ــة لمخص ــة الدفتري ــتنفذ القيم ُتس
ــر  ــة وُتختب ــة منتظم ــة بطريق ــاط اإلزال ــول نش ــة، وأص ــم المنتج والمناج
لانخفــاض فــي القيمــة ســنويً وعنــد تحديــد مؤشــرات االنخفــاض فــي 

القيمــة.

مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ

ــاء  ــى االنته ــذ حت ــد التنفي ــمالية قي ــن الرأس ــاريع التعدي ــتهلك مش ال ُتس
مــن أعمــال اإلنشــاء وتصبــح األصــول متاحــة للغــرض المعــدة مــن أجلــه. 
وُتختبــر مشــاريع التعديــن الرأســمالية قيــد التنفيــذ لانخفــاض فــي 

ــة. ــي القيم ــاض ف ــرات االنخف ــد مؤش ــد تحدي ــنويً وعن ــة س القيم

18.1  توزيع االستهالك المحمل للسنة:

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة

9812,077,882625,842,414تكلفة المبيعات

392,830-11مصاريف عمومية وإدارية

146,585-12مصاريف استكشاف وخدمات فنية

18812,077,882626,381,829المجموع

18.2   ممتلكات تعدين مرهونة كضمان
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

19.   ممتلكات ومصانع ومعدات

      أصول غير تعدينية  

المجموعسياراتأثاث وتركيباتمعدات مكتبيةمصانع ثابتةمعدات أخرىمعدات ثقيلةمباِنأعمال مدنيةأراضياإليضاحات

التكلفة

161,550,0005,286,439,14412,525,822,658161,088,1792,487,967,67533,439,747,76283,127,92067,042,86644,800,69454,157,586,898 يناير 2018

278,774,359---278,774,359-----إضافات خالل السنة

23,537,634)780,027(14,559,076330,075422,505)12,913,358()1,736,129(23,264,377391,115-18محول من/ )إلى) ممتلكات تعدين

6,535,014,0733,859,774,386930,986,433542,526,33412,418,827,0453,147,10819,809,956140,66024,310,225,995-21محول من مشاريع قيد التنفيذ خالل السنة

)185,344,468(----)185,344,468(----شطب خالل السنة

)6,475,000(-)850,000(----)5,625,000(--تسويات

161,550,00011,844,717,59416,380,363,1591,090,338,4832,832,236,18346,151,908,24286,605,10386,425,32744,161,32778,578,305,418 ديسمبر 2018

573,61517,732,5872,580,960915,9683,453,679175,000,673-149,743,864--5إضافات من خالل دمج األعمال

950,408141,195,368633,641590,4941,247,224174,473,420-29,856,285--إضافات خالل السنة

1,242,374,344-234,905,242770,316,93812,265,6052,494,991-172,890,74649,500,822-21محول من مشاريع قيد التنفيذ خالل السنة

)229,178,223(----)229,178,223(----شطب خالل السنة

)267,905(--)267,905(------تسويات

161,550,00012,017,608,34016,609,464,1301,090,338,4832,839,487,22547,081,153,135101,817,40490,426,78048,862,23079,940,707,727 ديسمبر 2019

19.   ممتلكات ومصانع ومعدات

      أصول غير تعدينية  

المجموعسياراتأثاث وتركيباتمعدات مكتبيةمصانع ثابتةمعدات أخرىمعدات ثقيلةمباِنأعمال مدنيةأراضياإليضاحات

االستهالك المتراكم

636,945,8611,079,223,97160,325,466859,548,7826,926,391,22049,266,06258,170,21136,782,5379,706,654,110-1 يناير 2018

8,436,244)614,558(10,354,415294,149422,505)11,647,753()1,736,129()154,714(11,518,329-18محول من/ )إلى) ممتلكات تعدين

189,294,279373,884,46113,898,070310,888,3541,663,716,6348,564,3792,275,5886,457,1982,568,978,963-19.1المحمل للسنة

)185,344,468(----)185,344,468(----شطب خالل السنة

)2,772,575(-)850,000(----)1,922,575(--تسويات

837,758,4691,451,031,14372,487,407973,444,9158,600,462,26958,124,59060,018,30442,625,17712,095,952,274-31 ديسمبر 2018

375,551,218468,676,55178,314,189335,916,9932,303,002,9128,700,8996,223,2421,376,9213,577,762,925-19.1المحمل للسنة

)229,178,223(----)229,178,223(----شطب خالل السنة

)267,905(--)267,905(------تسويات

1,213,309,6871,919,707,694150,801,5961,080,183,68510,903,465,18166,557,58466,241,54644,002,09815,444,269,071-31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

317.261,550,00011,006,959,12514,929,332,0161,017,851,0761,858,791,26837,551,445,97328,480,51326,407,0231,536,15066,482,353,144 ديسمبر 2018

317.261,550,00010,804,298,65314,689,756,436939,536,8871,759,303,54036,177,687,95435,259,82024,185,2344,860,13264,496,438,656 ديسمبر 2019
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

19.   ممتلكات ومصانع ومعدات

      أصول غير تعدينية  

المجموعسياراتأثاث وتركيباتمعدات مكتبيةمصانع ثابتةمعدات أخرىمعدات ثقيلةمباِنأعمال مدنيةأراضياإليضاحات

التكلفة

161,550,0005,286,439,14412,525,822,658161,088,1792,487,967,67533,439,747,76283,127,92067,042,86644,800,69454,157,586,898 يناير 2018

278,774,359---278,774,359-----إضافات خالل السنة

23,537,634)780,027(14,559,076330,075422,505)12,913,358()1,736,129(23,264,377391,115-18محول من/ )إلى) ممتلكات تعدين

6,535,014,0733,859,774,386930,986,433542,526,33412,418,827,0453,147,10819,809,956140,66024,310,225,995-21محول من مشاريع قيد التنفيذ خالل السنة

)185,344,468(----)185,344,468(----شطب خالل السنة

)6,475,000(-)850,000(----)5,625,000(--تسويات

161,550,00011,844,717,59416,380,363,1591,090,338,4832,832,236,18346,151,908,24286,605,10386,425,32744,161,32778,578,305,418 ديسمبر 2018

573,61517,732,5872,580,960915,9683,453,679175,000,673-149,743,864--5إضافات من خالل دمج األعمال

950,408141,195,368633,641590,4941,247,224174,473,420-29,856,285--إضافات خالل السنة

1,242,374,344-234,905,242770,316,93812,265,6052,494,991-172,890,74649,500,822-21محول من مشاريع قيد التنفيذ خالل السنة

)229,178,223(----)229,178,223(----شطب خالل السنة

)267,905(--)267,905(------تسويات

161,550,00012,017,608,34016,609,464,1301,090,338,4832,839,487,22547,081,153,135101,817,40490,426,78048,862,23079,940,707,727 ديسمبر 2019

19.   ممتلكات ومصانع ومعدات

      أصول غير تعدينية  

المجموعسياراتأثاث وتركيباتمعدات مكتبيةمصانع ثابتةمعدات أخرىمعدات ثقيلةمباِنأعمال مدنيةأراضياإليضاحات

االستهالك المتراكم

636,945,8611,079,223,97160,325,466859,548,7826,926,391,22049,266,06258,170,21136,782,5379,706,654,110-1 يناير 2018

8,436,244)614,558(10,354,415294,149422,505)11,647,753()1,736,129()154,714(11,518,329-18محول من/ )إلى) ممتلكات تعدين

189,294,279373,884,46113,898,070310,888,3541,663,716,6348,564,3792,275,5886,457,1982,568,978,963-19.1المحمل للسنة

)185,344,468(----)185,344,468(----شطب خالل السنة

)2,772,575(-)850,000(----)1,922,575(--تسويات

837,758,4691,451,031,14372,487,407973,444,9158,600,462,26958,124,59060,018,30442,625,17712,095,952,274-31 ديسمبر 2018

375,551,218468,676,55178,314,189335,916,9932,303,002,9128,700,8996,223,2421,376,9213,577,762,925-19.1المحمل للسنة

)229,178,223(----)229,178,223(----شطب خالل السنة

)267,905(--)267,905(------تسويات

1,213,309,6871,919,707,694150,801,5961,080,183,68510,903,465,18166,557,58466,241,54644,002,09815,444,269,071-31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

317.261,550,00011,006,959,12514,929,332,0161,017,851,0761,858,791,26837,551,445,97328,480,51326,407,0231,536,15066,482,353,144 ديسمبر 2018

317.261,550,00010,804,298,65314,689,756,436939,536,8871,759,303,54036,177,687,95435,259,82024,185,2344,860,13264,496,438,656 ديسمبر 2019
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

19.   ممتلكات ومصانع ومعدات

  توزيع االستهالك المحمل للسنة: 19.1

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة

93,544,287,3962,491,025,761تكلفة مبيعات

1130,728,24134,339,593مصاريف عمومية وإدارية

122,747,2883,984,491مصاريف استكشاف وخدمات فنية

3,577,762,9252,529,349,845المجموع الفرعي

39,629,118-21مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

193,577,762,9252,568,978,963المجموع

 الممتلكات والمعدات والمصانع المرهونة كضمان 19.2

ُرهنت الممتلكات والمصانع والمعدات البالغ صافي قيمتها الدفترية 27,277,743,656 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 
ديسمبر 2018: 27,704,144,742 ريال سعودي) كضمان للمقرضين بموجب اتفاقية التمويل الموحدة الشروط )إيضاح 38-12).

  االنخفاض في قيمة الوحدات المولد للنقد لمصنع الدرفلة ومشروع صفائح السيارات 19.3

االنخفاض في قيمة الوحدات المولدة للنقد في مصنع الدرفلة

كما في 31 ديسمبر 2019، أجرت إدارة الشركة تقييمً النخفاض قيمة الوحدات المولدة للنقد في مصنع الدرفلة بسبب انخفاض القيمة 
المسجل في السنوات السابقة والسنة األولى من العمليات التجارية. واستخدمت اإلدارة منهجية تحليل التدفقات النقدية المخصومة 

لتقييم انخفاض القيمة. وتتضمن االفتراضات الرئيسية في هذا التحليل:

معدل خصم ما قبل الضرائب بنسبة %10.5 سنويً احُتسب باستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية، معدل نمو بنسبة 
%4.83 إلى أن يصل المصنع إلى أقصى قدرة مصممة له؛

لحساب القيمة النهائية، اعُتمدت طريقة غوردون للنمو التي تضمنت افتراض معدل نمو بنسبة %4.0 الذي ُقدر استنادًا إلى توقعات 
استشاريين خارجيين للصناعة.

خلصت اإلدارة إلى أن القيمة القابلة لالسترداد للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، والممتلكات، والمصانع، والمعدات، واألصول غير الملموسة 
للوحدات المولدة للنقد في مصنع الدرفلة أعلى من القيمة الدفترية لهذه األصول بمبلغ 227 مليون ريال سعودي. استندت القيمة 

القابلة لالسترداد المقدرة هذه إلى خطة عمل خمسية معتمدة. وتضمن الحساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل 
والتكاليف لشركة معادن للدرفلة )بما في ذلك حجم المبيعات واألسعار وتكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية) وشمل مراجعة النتائج 

التاريخية وأيضً مراجعة النتائج التاريخية وتوقعات طرف خارجي لسوق األلومنيوم.

وتعادل القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد في مصنع الدرفلة القيمة الدفترية إذا تغيرت االفتراضات الرئيسية على النحو 
التالي:

إلىمن

%10.59%10.30معدل الخصم

%3.53%4.00معدل النمو

%3.23%4.83معدل النمو إلى أن يصل المصنع إلى أقصى قدرة له

تســتند تحليــالت الحساســية أعــاله إلــى التغييــر فــي االفتراضــات مــع الحفــاظ علــى ثبــات جميــع االفتراضــات األخــرى. ومــن الناحيــة العمليــة، 
ال ُيحتمــل أن يحــدث ذلــك، وقــد تكــون التغييــرات فــي بعــض االفتراضــات مرتبطــة.

درســت إدارة الشــركة وقّيمــت التغييــرات الممكنــة بشــكل معقــول لالفتراضــات الرئيســية األخــرى ولــم تحــدد أي حــاالت يمكــن أن تــؤدي إلــى 
زيــادة القيمــة الدفتريــة للوحــدات المولــدة للنقــد علــى القيمــة القابلــة لالســترداد.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

19.   ممتلكات ومصانع ومعدات )تتمة)

االنخفاض في قيمة الوحدات المولدة للنقد في مشروع صفائح السيارات

كما في 31 ديسمبر 2019، أجرت إدارة الشركة تقييمً النخفاض قيمة الوحدات المولدة للنقد في مشروع صفائح السيارات بسبب انخفاض 
القيمة المسجل في السنوات السابقة والسنة األولى من العمليات التجارية. واستخدمت اإلدارة منهجية تحليل التدفقات النقدية 

المخصومة لتقييم انخفاض القيمة. وتتضمن االفتراضات الرئيسية في هذا التحليل:

معدل خصم ما قبل الضرائب بنسبة %10.3 سنويً احُتسب باستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية، لحساب القيمة النهائية، 
اعُتمدت طريقة غوردون للنمو التي تضمنت افتراض معدل نمو بنسبة %4.0 الذي ُقدر استنادًا إلى توقعات استشاريين خارجيين للصناعة؛

خلصت اإلدارة إلى أن القيمة القابلة لالسترداد للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، والممتلكات، والمصانع، والمعدات، واألصول غير الملموسة 
للوحدات المولدة للنقد في مشروع صفائح السيارات أعلى من القيمة الدفترية لهذه األصول بمبلغ 163 مليون ريال سعودي. استندت 

القيمة القابلة لالسترداد المقدرة هذه إلى خطة عمل خمسية معتمدة. وتضمن الحساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر 
الدخل والتكاليف لمشروع صفائح السيارات )بما في ذلك حجم المبيعات واألسعار وتكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية) وشمل 

مراجعة النتائج التاريخية وأيضً مراجعة النتائج التاريخية وتوقعات طرف خارجي لسوق األلومنيوم للسيارات.

وتعــادل القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدات المولــدة للنقــد فــي مشــروع صفائــح الســيارات القيمــة الدفتريــة إذا تغيــرت االفتراضــات 
الرئيســية علــى النحــو التالــي:

إلىمن

%11.30%10.30معدل الخصم

%2.65%4.00معدل النمو

تســتند تحليــالت الحساســية أعــاله إلــى التغييــر فــي االفتراضــات مــع الحفــاظ علــى ثبــات جميــع االفتراضــات األخــرى. ومــن الناحيــة العمليــة، 
ال ُيحتمــل أن يحــدث ذلــك، وقــد تكــون التغييــرات فــي بعــض االفتراضــات مرتبطــة.

درســت إدارة الشــركة وقّيمــت التغييــرات الممكنــة بشــكل معقــول لالفتراضــات الرئيســية األخــرى ولــم تحــدد أي حــاالت يمكــن أن تــؤدي إلــى 
زيــادة القيمــة الدفتريــة للوحــدات المولــدة للنقــد علــى القيمــة القابلــة لالســترداد.

االنخفاض في قيمة الوحدات المولدة للنقد في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

كما في 31 ديسمبر 2019، أجرت إدارة الشركة تقييمً النخفاض قيمة الوحدات المولدة للنقد في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 
بسبب ظروف سوق السلع األسبوعية. ولم ينتج انخفاض في القيمة عن التقييم. واستندت القيمة أثناء االستخدام ألصول شركة معادن 

وعد الشمال للفوسفات إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة الذي استخدم أحدث خطة عمل خمسية معدة من اإلدارة.

وتتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل:

معدل خصم ما قبل الضرائب بنسبة %10.4 سنويً احُتسب باستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية،  	
ــدر  ــذي ُق ــراض معــدل نمــو بنســبة %4.0 ال ــة، اعُتمــدت طريقــة غــوردون للنمــو التــي تضمنــت افت لحســاب القيمــة النهائي  	

للصناعــة. خارجييــن  استشــاريين  توقعــات  إلــى  اســتنادًا 

خلصت اإلدارة إلى أن القيمة القابلة لالسترداد للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، والممتلكات، والمصانع، والمعدات، وممتلكات التعدين 
للوحدات المولدة للنقد في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات أعلى من القيمة الدفترية لهذه األصول بمبلغ 2,091 مليون ريال 

سعودي. استندت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة هذه إلى خطة عمل خمسية معتمدة. وتضمن الحساب مراجعة متعمقة لكل عنصر 
أساسي من عناصر الدخل والتكاليف لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات )بما في ذلك حجم المبيعات واألسعار وتكاليف التشغيل 

والنفقات الرأسمالية) وشمل مراجعة النتائج التاريخية.

وتعادل القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد القيمة الدفترية إذا تغيرت االفتراضات الرئيسية على النحو التالي:

إلىمن

%10.89%10.40معدل الخصم

%3.36%4.00معدل النمو

تســتند تحليــات الحساســية أعــاه إلــى التغييــر فــي االفتراضــات مــع الحفــاظ علــى ثبــات جميــع االفتراضــات األخــرى. ومــن الناحيــة العمليــة، ال ُيحتمــل أن 
يحــدث ذلــك، وقــد تكــون التغييــرات فــي بعــض االفتراضــات مرتبطــة.

ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــن أن ت ــاالت يمك ــدد أي ح ــم تح ــرى ول ــية األخ ــات الرئيس ــول لافتراض ــكل معق ــة بش ــرات الممكن ــت التغيي ــركة وقّيم ــت إدارة الش درس
ــترداد. ــة لاس ــة القابل ــى القيم ــد عل ــدة للنق ــدات المول ــة للوح ــة الدفتري القيم
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

20.  أصول حق االستخدام 

إيضاحات
 المعدات

الثقيلة
المجموعالسفنالبنية التحتيةاألرضسياراتالمصانع الثابتة

التكلفة

1 يناير -2019 تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
:)16(

129,874,036---1837,992,32077,386,50614,495,210إعادة تصنيف ممتلكات التعدين

297,876,390-297,876,390----22إعادة تصنيف األصول غير الملموسة

74,420,1061,292,480,071-40.1,40.286,224,757941,625,22884,892,430105,317,550االعتراف األولي بأصول حق االستخدام

124,217,0771,019,011,73499,387,640105,317,550297,876,39074,420,1061,720,230,497المجموع الفرعي

16,505,57630,637,60510,804,6401,069,85448,422,265107,439,940-40.1,40.2اإلضافات خال السنة

)37,887,665(--)421,282()9,348,909(10,975,914)39,093,388(تسويات

3185,123,6891,046,493,224120,676,336115,700,908298,946,244122,842,3711,789,782,772 ديسمبر 2019

 اإلهالك المتراكم

1 يناير -2019 تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
:)16(

102,984,033---1824,587,98468,614,1649,781,885إعادة تصنيف ممتلكات التعدين

94,509,054-94,509,054----22إعادة تصنيف األصول غير الملموسة

197,493,087-94,509,054-24,587,98468,614,1649,781,885المجموع الفرعي

20.139,411,50261,945,96740,918,8715,846,2018,297,44847,709,003204,128,992المحمل للسنة

)28,579,161(---)2,697,073(-)25,882,088(تسويات

3138,117,398130,560,13148,003,6835,846,201102,806,50247,709,003373,042,918 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

17.299,629,093950,397,57089,605,755105,317,550203,367,33674,420,1061,522,737,410 يناير 2019 

317.247,006,291915,933,09372,672,653109,854,707196,139,74275,133,3681,416,739,854 ديسمبر 2019

20.  أصول حق االستخدام  )تتمة(
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

20.  أصول حق االستخدام 

إيضاحات
 المعدات

الثقيلة
المجموعالسفنالبنية التحتيةاألرضسياراتالمصانع الثابتة

التكلفة

1 يناير -2019 تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
:)16(

129,874,036---1837,992,32077,386,50614,495,210إعادة تصنيف ممتلكات التعدين

297,876,390-297,876,390----22إعادة تصنيف األصول غير الملموسة

74,420,1061,292,480,071-40.1,40.286,224,757941,625,22884,892,430105,317,550االعتراف األولي بأصول حق االستخدام

124,217,0771,019,011,73499,387,640105,317,550297,876,39074,420,1061,720,230,497المجموع الفرعي

16,505,57630,637,60510,804,6401,069,85448,422,265107,439,940-40.1,40.2اإلضافات خال السنة

)37,887,665(--)421,282()9,348,909(10,975,914)39,093,388(تسويات

3185,123,6891,046,493,224120,676,336115,700,908298,946,244122,842,3711,789,782,772 ديسمبر 2019

 اإلهالك المتراكم

1 يناير -2019 تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
:)16(

102,984,033---1824,587,98468,614,1649,781,885إعادة تصنيف ممتلكات التعدين

94,509,054-94,509,054----22إعادة تصنيف األصول غير الملموسة

197,493,087-94,509,054-24,587,98468,614,1649,781,885المجموع الفرعي

20.139,411,50261,945,96740,918,8715,846,2018,297,44847,709,003204,128,992المحمل للسنة

)28,579,161(---)2,697,073(-)25,882,088(تسويات

3138,117,398130,560,13148,003,6835,846,201102,806,50247,709,003373,042,918 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

17.299,629,093950,397,57089,605,755105,317,550203,367,33674,420,1061,522,737,410 يناير 2019 

317.247,006,291915,933,09372,672,653109,854,707196,139,74275,133,3681,416,739,854 ديسمبر 2019

20.  أصول حق االستخدام  )تتمة(

توزيع االستهاك المحمل للسنة:  20-1
 للسنة المنتهية

 في
 للسنة المنتهية

 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة

-9203,242,835تكلفة مبيعات

-11886,157مصاريف عمومية وإدارية

-20204,128,992المجموع
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كما في 31 ديسمبر 2018، قيمت الشركة وجود مؤشر لانخفاض في القيمة في مشروع صفائح السيارات وبالتالي احُتسب المبلغ القابل لاسترداد 
ألصول المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية لهذه األصول بحاجة إلى إجراء انخفاض في قيمتها. واستند هذا التقدير 

للمبلغ القابل لاسترداد إلى خطة العمل الخمسية المعتمدة. وتضمن الحساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل والتكاليف 
لمشروع صفائح السيارات )بما في ذلك حجم المبيعات واألسعار وتكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية( وشمل مراجعة النتائج التاريخية وأيضً مراجعة 

النتائج التاريخية وتوقعات طرف خارجي لسوق األلومنيوم للسيارات.

اسُتخدمت منهجية تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وتتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل معدل خصم ما قبل الضرائب 
بنسبة %11.3 سنويً احُتسب باستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية.

لحساب القيمة النهائية، اعُتمدت طريقة غوردون للنمو التي تضمنت افتراض معدل نمو بنسبة %3.7 الذي ُقدر استنادًا إلى توقعات استشاريين خارجيين 
للصناعة.

21. المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ )تتمة(

*االنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات في شركة معادن )تتمة(

أظهرت نتائج هذا التحليل انخفاضً في القيمة العادلة ألصول مشروع صفائح السيارات والحاجة إلى تحميل انخفاض في القيمة اإلضافية بمبلغ 
375,000,000 ريال سعودي ُحمل على النحو التالي:

21. المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

أصول غير تعدينية                                                                                    

إيضاحات
 الممتلكات والمصانع

والمعدات
المجموعمكاتب إدارية وغيرهامشروع األمونيا 3صفائح السيارات

14,844,10026,409,469,977-125,333,029,8221,061,596,055 يناير 2018

1,503,175,21288,939,326171,515,1852,654,0911,766,283,814اإلضافات خال السنة

)375,000,000(--)375,000,000(-	انخفاض في القيمة في نهاية السنة

)1,258,519,456(-3,032,320-)1,261,551,776(18محول )إلى(/ من ممتلكات التعدين

)24,310,225,995(---)24,310,225,995(19محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

)34,979,055(---)34,979,055(22محول إلى األصول غير الملموسة

317.21,229,448,208775,535,381174,547,50517,498,1912,197,029,285 ديسمبر 2018

11,258,503---511,258,503إضافات من خال دمج األعمال

1,799,541,528)17,498,191(766,073,712)19,854,354(1,070,820,361اإلضافات خال السنة

)1,799,378(---)1,799,378(13انخفاض في القيمة خال السنة

)1,242,374,344(--)755,681,027()486,693,317(19محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

)16,080,244(---)16,080,244(22محول إلى األصول غير الملموسة

2,747,575,350-940,621,217-317.21,806,954,133 ديسمبر 2019

*االنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات في شركة معادن

2018إيضاحات

%74.9 من االنخفاض في القيمة عائد إلى المساهمين العاديين للشركة األم وُتحمل على قائمة الربح أو الخسارة 
13280,875,000الموحدة

%25.1 من االنخفاض في القيمة عائد إلى شريك في مشروع مشترك في مشروع صفائح السيارات ويتم تسويته 
3794,125,000مقابل المبلغ المستحق للشريك في مشروع مشترك

375,000,000إجمالي االنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

21. المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

أصول غير تعدينية                                                                                    

إيضاحات
 الممتلكات والمصانع

والمعدات
المجموعمكاتب إدارية وغيرهامشروع األمونيا 3صفائح السيارات

14,844,10026,409,469,977-125,333,029,8221,061,596,055 يناير 2018

1,503,175,21288,939,326171,515,1852,654,0911,766,283,814اإلضافات خال السنة

)375,000,000(--)375,000,000(-	انخفاض في القيمة في نهاية السنة

)1,258,519,456(-3,032,320-)1,261,551,776(18محول )إلى(/ من ممتلكات التعدين

)24,310,225,995(---)24,310,225,995(19محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

)34,979,055(---)34,979,055(22محول إلى األصول غير الملموسة

317.21,229,448,208775,535,381174,547,50517,498,1912,197,029,285 ديسمبر 2018

11,258,503---511,258,503إضافات من خال دمج األعمال

1,799,541,528)17,498,191(766,073,712)19,854,354(1,070,820,361اإلضافات خال السنة

)1,799,378(---)1,799,378(13انخفاض في القيمة خال السنة

)1,242,374,344(--)755,681,027()486,693,317(19محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

)16,080,244(---)16,080,244(22محول إلى األصول غير الملموسة

2,747,575,350-940,621,217-317.21,806,954,133 ديسمبر 2019

*االنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات في شركة معادن

2018إيضاحات

%74.9 من االنخفاض في القيمة عائد إلى المساهمين العاديين للشركة األم وُتحمل على قائمة الربح أو الخسارة 
13280,875,000الموحدة

%25.1 من االنخفاض في القيمة عائد إلى شريك في مشروع مشترك في مشروع صفائح السيارات ويتم تسويته 
3794,125,000مقابل المبلغ المستحق للشريك في مشروع مشترك

375,000,000إجمالي االنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات

رسملت المجموعة ما يلي كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خال السنة:

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

صافي تكلفة االقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة )باستخدام معدل رسملة يتراوح من 
%1.73 إلى %3.92 في السنة( 

15.121,178,231549,836,633

15.1,
38.10

2,094,18429,464,834

39,629,118-19.1إطفاء تكلفة معاملة للقروض طويلة األجل

3,030,044-22.1استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات

2,076,230-42.1.1إطفاء أصول غير ملموسة

23,272,415624,036,859خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

المجموع

21.1 المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ المرهونة كضمان
يشتمل صافي القيمة الدفترية على مبالغ قدرها 887,773,606 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018:  606,061,169 ريال 

سعودي( خضعت للرهن كضمان للمقرضين )اإليضاح 38-12(.
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21. األصول غير المادية والسمعة التجارية

السمعة التجاريةإيضاحات
البرامج المطورة البرامج والرخصالبنية التحتية)اإليضاح 5(

المجموع*غير ذلكالتطوير الفنيداخليًا

التكلفة

547,436,139-297,876,390207,485,17524,369,46217,705,112-1 يناير 2018

115,173---115,173--اإلضافات خال السنة

34,979,055---34,979,055--21محول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خال السنة

582,530,367-297,876,390242,579,40324,369,46217,705,112-31 ديسمبر 2018

1 يناير -2019 تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(:

)297,876,390(----)297,876,390(-20إعادة تصنيف أصول حق االستخدام

284,653,977-242,579,40324,369,46217,705,112--المجموع الفرعي

173,621---173,621--اإلضافات خال السنة

85,875,000245,519,067--178,224-5159,465,843إضافات من خال دمج األعمال

16,080,244---16,080,244--21محول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خال السنة

259,011,49224,369,46217,705,11285,875,000546,426,909-3131159,465,843 ديسمبر  ديسمبر 20192019

اإلطفاء المتراكم

201,812,679-86,300,76190,372,91217,930,4977,208,509-1 يناير 2018

40,529,806-8,208,29327,129,7802,788,8972,402,836-22.1المحمل للسنة

242,342,485-94,509,054117,502,69220,719,3949,611,345-31 ديسمبر -2018 كما تم اإلفصاح عنه سابقً

1 يناير -2019 تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(:

)94,509,054(----)94,509,054(-20إعادة تصنيف أصول حق االستخدام

147,833,431-117,502,69220,719,3949,611,345--المجموع الفرعي

33,084,0002,774,7362,402,8354,234,37542,495,946--22.1المحمل للسنة

150,586,69223,494,13012,014,1804,234,375190,329,377--31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

340,187,882-203,367,336125,076,7113,650,0688,093,767-317.2 ديسمبر 2018

108,424,800875,3325,690,93281,640,625356,097,532-31317.2159,465,843 ديسمبر  ديسمبر 20192019

	تمثل األخرى عاقات العماء والعقود غير الرئيسية المبرمة خال دمج األعمال.

22- األصول غير الملموسة والسمعة التجارية )تتمة(

ُرهنت األصول غير الملموسة البالغ صافي قيمتها الدفترية 11,428,944 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 13,878,004 ريال سعودي(
كضمان للمقرضين بموجب اتفاقية التمويل الموحدة الشروط )إيضاح 38-11(.
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

21. األصول غير المادية والسمعة التجارية

السمعة التجاريةإيضاحات
البرامج المطورة البرامج والرخصالبنية التحتية)اإليضاح 5(

المجموع*غير ذلكالتطوير الفنيداخليًا

التكلفة

547,436,139-297,876,390207,485,17524,369,46217,705,112-1 يناير 2018

115,173---115,173--اإلضافات خال السنة

34,979,055---34,979,055--21محول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خال السنة

582,530,367-297,876,390242,579,40324,369,46217,705,112-31 ديسمبر 2018

1 يناير -2019 تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(:

)297,876,390(----)297,876,390(-20إعادة تصنيف أصول حق االستخدام

284,653,977-242,579,40324,369,46217,705,112--المجموع الفرعي

173,621---173,621--اإلضافات خال السنة

85,875,000245,519,067--178,224-5159,465,843إضافات من خال دمج األعمال

16,080,244---16,080,244--21محول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خال السنة

259,011,49224,369,46217,705,11285,875,000546,426,909-3131159,465,843 ديسمبر  ديسمبر 20192019

اإلطفاء المتراكم

201,812,679-86,300,76190,372,91217,930,4977,208,509-1 يناير 2018

40,529,806-8,208,29327,129,7802,788,8972,402,836-22.1المحمل للسنة

242,342,485-94,509,054117,502,69220,719,3949,611,345-31 ديسمبر -2018 كما تم اإلفصاح عنه سابقً

1 يناير -2019 تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(:

)94,509,054(----)94,509,054(-20إعادة تصنيف أصول حق االستخدام

147,833,431-117,502,69220,719,3949,611,345--المجموع الفرعي

33,084,0002,774,7362,402,8354,234,37542,495,946--22.1المحمل للسنة

150,586,69223,494,13012,014,1804,234,375190,329,377--31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

340,187,882-203,367,336125,076,7113,650,0688,093,767-317.2 ديسمبر 2018

108,424,800875,3325,690,93281,640,625356,097,532-31317.2159,465,843 ديسمبر  ديسمبر 20192019
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تشــمل األصــول غيــر الملموســة أصــول خدمــات الدعــم والبنيــة التحتيــة فــي رأس الخيــر المحولــة إلــى الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع علــى النحــو الــوارد 
فــي اتفاقيــة التنفيــذ الموقعــة بيــن معــادن والهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع. وتتكــون تكلفــة األصــول غيــر الملموســة مــن تكلفــة اإلنشــاء وأي تكاليــف 
ــر الملموســة بالتكلفــة التاريخيــة  أخــرى تتعلــق مباشــرًة بتطويــع هــذه األصــول مــن أجــل اســتخدامها فــي الغــرض المتوخــى. وُتقيــد هــذه األصــول غي
ناقــص اإلطفــاء المتراكــم. وُيحســب اإلطفــاء علــى الفتــرة المتبقيــة مــن مــدة اتفاقيــة اســتخدام األرض والخدمــة. وجــرى االعتــراف بهــذه األصــول 

ــر 2019 )إيضــاح 20(. ــر الماليــة رقــم )16( فــي 1 يناي ــار الدولــي إلعــداد التقاري باعتبارهــا أصــول حــق االســتخدام عنــد اعتمــاد المعي

  توزيع اإلطفاء المحمل للسنة: 22.1

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة

927,424,06124,906,059تكلفة مبيعات

1115,071,88512,164,081مصاريف عمومية وإدارية

429,622-12مصاريف استكشاف وخدمات فنية

42,495,94637,499,762المجموع الفرعي

3,030,044-21مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

2242,495,94640,529,806المجموع

  السمعة التجارية 22.1

ُتعــزى الســمعة التجاريــة إلــى شــبكة توزيــع األســمدة والقــوة العاملــة المجمعــة التــي ال يمكــن تعيينهــا ألي أصــل آخــر غيــر ملمــوس يكــون منفصــًا 
وقابــًا للتحديــد.

تختبــر المجموعــة مــا إذا كانــت الســمعة التجاريــة تعرضــت ألي انخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس ســنوي. والختبــار انخفــاض القيمــة، ُتجمــع األصــول معــً 
فــي مجموعــة أصغــر مــن األصــول تولــد تدفقــات نقديــة مــن االســتخدام المســتمر وتكــون مســتقلة بدرجــة كبيــرة عــن التدفقــات النقديــة مــن األصــول 
أو الوحــدات المولــدة للنقــد األخــرى. وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، ُحــدد المبلــغ القابــل لاســترداد لشــركات توزيــع األســمدة التــي كانــت ُتعتبــر 
مجموعــة واحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد اســتنادًا إلــى حســابات القيمــة أثنــاء االســتخدام التــي تتطلــب اســتخدام االفتراضــات. وتســتخدم الحســابات 
توقعــات التدفقــات النقديــة اســتنادًا إلــى الميزانيــات الماليــة المعتمــدة مــن اإلدارة التــي تغطــي مــدة خمــس ســنوات. وُتســتخلص التدفقــات النقديــة 
بعــد مــدة الســنوات الخمــس باســتخدام معــدل النمــو المقــدر المحــدد أدنــاه. ويتوافــق معــدل النمــو هــذا مــع التوقعــات المدرجــة فــي تقاريــر الصناعــة 

الخاصــة بالصناعــة التــي تعمــل فيهــا مجموعــة الوحــدات المولــدة للنقــد.
ُتخصــص الســمعة التجاريــة لشــركات توزيــع األســمدة ككل وتنــدرج ضمــن “قطــاع وحــدة األعمــال االســتراتيجية للفوســفات” فــي قطــاع التشــغيل. 
وراعــى حكــم اإلدارة لتخصيــص الســمعة التجاريــة ألعمــال األســمدة األســباب األعــم لاســتحواذ، أي االســتحواذ علــى شــبكة توزيــع األســمدة فــي شــرق 
إفريقيــا. وُيعتبــر حســاب القيمــة أثنــاء االســتخدام أكثــر حساســية لافتراضــات الخاصــة بمعــدل نمــو المبيعــات، ومعــدل الخصــم، ومتوســط هوامــش 

األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك. االفتراضــات الرئيســية التــي تســتند إليهــا التوقعــات هــي:

%االفتراضات الرئيسية

15.4معدل نمو المبيعات

28معدل الخصم

7.8.متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهاك واالستهاك

الحساسية للتغييرات في االفتراضات

ــية  ــات الرئيس ــن االفتراض ــراض م ــي أي افت ــول ف ــكل معق ــل بش ــر محتم ــد تغيي ــه ال يوج ــرى اإلدارة أن ــتخدام، ت ــاء االس ــة أثن ــم القيم ــق بتقيي ــا يتعل فيم
المذكــورة أعــاه قــد يــؤدي إلــى أن تزيــد القيمــة الدفتريــة لمجموعــة الوحــدات المولــدة للنقــد أعــاه بمــا فــي ذلــك الســمعة التجاريــة بشــكل مــادي 

ــاه. ــار التغييــرات علــى االفتراضــات الرئيســية أدن علــى المبلــغ القابــل االســترداد. ونوقشــت آث

معدل نمو المبيعات

ُقــدر نمــو المبيعــات فــي فتــرة التوقــع بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بنســبة %15.4. وإذا ظلــت جميــع االفتراضــات األخــرى دون تغييــر، ســيؤدي االنخفــاض 
فــي معــدل النمــو هــذا مــن %15.4 إلــى %7.7 إلــى معادلــة القيمــة أثنــاء االســتخدام للقيمــة الدفتريــة الحاليــة.

22.  األصول غير الملموسة والسمعة التجارية )تتمة(
معدل الخصم

شــكل الخصــم تقديــرًا لمتوســط التكلفــة المرجــح لــرأس المــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 اســتنادًا إلــى أســعار الســوق المعدلــة لتعكــس تقديــر اإلدارة 
للمخاطــر المحــددة المتعلقــة بالعمليــات فــي شــرق إفريقيــا. وإذا ظلــت جميــع االفتراضــات األخــرى دون تغييــر، ســتؤدي الزيــادة فــي هــذا المعــدل هــذا 

مــن %28 إلــى %34.0 إلــى معادلــة القيمــة أثنــاء االســتخدام للقيمــة الدفتريــة الحاليــة.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

ُقــدر متوســط هامــش الربــح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك بنســبة %7.8 فــي فتــرة التوقعــات. وإذا ظلــت جميــع االفتراضــات األخــرى دون 
تغييــر، ســيؤدي االنخفــاض فــي متوســط هامــش الربــح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك هــذا مــن %7.8 إلــى %6.1 إلــى معادلــة القيمــة 

أثنــاء االســتخدام للقيمــة الدفتريــة الحاليــة.

  استثمار في مشاريع مشتركة. 23

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحاتشركة معادن باريك للنحاس

 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
))سامابكو

23.2.3190,008,000345,934,239

7.21,116,716,6931,423,526,084المجموع

ُتســتخدم طريقــة حقــوق الملكيــة للمحاســبة عــن نســبة حصــة ملكيــة المجموعــة فــي رأس المــال المصــدر والمدفــوع فــي هذيــن المشــروعين 
المشــتركين والبالغــة %50، ُيرجــى االطــاع علــى اإليضــاح )4-1(.

ملخص المعلومات المالية للمشروعين المشتركين

ُتعــد البيانــات الماليــة لهذيــن المشــروعين المشــتركين وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. وتتوافــق السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي 
إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المعــدة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وتواريــخ تقاريرهــا الماليــة مــع تلــك الخاصــة بالمجموعــة. فيمــا يلــي ملخــص 
للمعلومــات الماليــة )التــي تمثــل %100( لشــركة معــادن باريــك للنحــاس وشــركة الصحــراء ومعــادن للبتروكيماويــات، اســتنادًا إلــى حســابات اإلدارة أو 
قوائمهــم الماليــة الســنوية المدققــة باإلضافــة إلــى تســوية للقيمــة الدفتريــة لاســتثمارات ذات العاقــة كمــا هــو مبيــن فــي البيانــات الماليــة الموحــدة 

للمجموعــة:

1-23  شركة معادن باريك للنحاس 
1-1-23  ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1,166,149,7891,113,361,783المبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى

)8,685,588((3,542,288(تكلفة تمويل

)128,516,517((183,285,385(استهاك وإطفاء

)587,597,122((480,349,495(مصروفات أخرى

498,972,621388,562,556الربح قبل الزكاة ورسوم االمتياز وضريبة الدخل

)44,247,027((50,941,611(الزكاة ورسوم االمتياز

)44,477,385((50,216,237(ضريبة الدخل

397,814,773299,838,144ربح السنة من العمليات المستمرة

)972,178((1,142,630(الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر(

396,672,143298,865,966إجمالي الدخل الشامل

23.1.3189,255,551143,535,306حصة المجموعة في إجمالي الدخل للسنة

-(763,703(23.1.3حصة المجموعة في الخسارة الشاملة األخرى

7.2188,491,848143,535,306*حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل للسنة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

  استثمار في مشاريع مشتركة )تتمة(. 23

23.1.2  ملخص قائمة المركز المالي

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

األصول

1,751,256,8431,824,067,838األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

233,663,929240,479,634األصول المتداولة األخرى 

162,683,811481,373,958النقد ومعادالت النقد

2,147,604,5832,545,921,430مجموع األصول

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

67,839,71667,087,145المطلوبات غير المتداولة األخرى

المطلوبات المتداولة 

179,582,855-الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

215,601,673139,161,619مطلوبات متداولة أخرى

283,441,389385,831,619مجموع المطلوبات

1,864,163,1942,160,089,811صافي األصول

50%50%نسبة ملكية المجموعة %

23.1.3926,708,6931,077,591,845نسبة ملكية المجموعة في صافي األصول*

	تشتمل نسبة ملكية المجموعة في صافي األصول على أثر مصروفات الزكاة ورسوم االمتياز )اإليضاح 23-1-1(.

23.1.3    تسوية القيمة الدفترية
االستثمار بنسبة %50 في رأس المال المصدر والمدفوع في شركة معادن باريك للنحاس )اإليضاح 12-2( على النحو التالي:

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

55202,482,646202,482,646الحصص بالتكلفة

286,822,939626,197,939مكونات حقوق ملكية أخرى

489,305,585828,680,585إجمالي المساهمة في حقوق الملكية

23.1.3437,403,108248,911,260الحصة في الربح المتراكم

القيمة الدفترية لالستثمار
23,

23.1.2
926,708,6931,077,591,845
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

  استثمار في مشاريع مشتركة )تتمة(. 23

23.1.3   تسوية القيمة الدفترية )تتمة(

حصة معادن في الربح المتراكم لشركة معادن باريك للنحاس:

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

248,911,260105,375,954يناير 1

23.1.1189,255,551143,535,306الحصة في صافي الربح

198,544,700150,034,251السنة الحالية

)6,498,945((9,289,149(23.1.1تسوية التعويض للسنة السابقة	

-(763,703(23.1.1الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للسنة

3123.1.3437,403,108248,911,260 ديسمبر

ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــط. وع ــعودي فق ــاهم الس ــى المس ــق عل ــي تنطب ــاز الت ــوم االمتي ــزكاة ورس ــروف ال ــل بمص ــي الدخ ــي صاف ــادن ف ــة مع ــض حص ُتخف
ُتحتســب الحصــة فــي صافــي الدخــل اســتنادًا إلــى مســودات البيانــات الماليــة لشــركة معــادن باريــك للنحــاس والمتاحــة بتاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة 
المنفصلــة للشــركة. وقــد يــؤدي ذلــك أحيانــً إلــى تغيــرات والتــي ُتســوى فــي الفتــرة الاحقــة. انتقلــت شــركة معــادن باريــك للنحــاس أيضــً مــن معاييــر 
ــرات  ــركة تأثي ــت الش ــك تناول ــر 2018، وكذل ــن 1 يناي ــارًا م ــة اعتب ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــى المعايي ــن إل ــبين القانونيي ــعودية للمحاس ــة الس الهيئ

ــمبر 2018. ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــال الس ــة خ ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــى المعايي ــول إل ــويات التح تس

23.2   شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو(

تســتند المعلومــات المفصــح عنهــا فــي اإليضــاح )1-2-23( و)2-2-23( اســتنادًا إلــى أحــدث مســودة متاحــة للقوائــم الماليــة لشــركة الصحــراء ومعــادن 
للبتروكيماويــات )ســامابكو( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 والســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، وتســتند المعلومــات فــي مســودة البيانــات 
ــر  ــع أي تأثي ــركة م ــتتعامل الش ــر 2018. وس ــي 30 نوفمب ــي ف ــهرًا تنته ــدة 11 ش ــى م ــامابكو( إل ــات )س ــراء ومعــادن للبتروكيماوي ــركة الصح ــة لش المالي

يمكــن أن ينشــأ بســبب معامــات ديســمبر 2018 فــي مــدة التقريــر المقبلــة.

23.2.1    ملخص قائمة الربح أو الخسارة

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

615,400,000715,000,000المبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى

)70,600,000((170,500,000(تكلفة تمويل

)113,400,000((126,200,000(استهاك وإطفاء

)419,700,000((458,600,000(مصروفات أخرى

111,300,000(139,900,000()الخسارة(/ الربح قبل الزكاة ورسوم االمتياز وضريبة الدخل

-(2,300,000(الزكاة ورسوم االمتياز

111,300,000(142,200,000()الخسارة(/ الربح للسنة من العمليات المستمرة

--)الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر

111,300,000(142,200,000(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل

حصة المجموعة في إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة*
23.2.3

)77,177,820)55,500,000
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 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

  استثمار في مشاريع مشتركة )تتمة(. 23

23.2.2    ملخص قائمة المركز المالي

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

األصول

2,453,000,0002,475,000,000األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

333,000,000354,300,000األصول المتداولة األخرى 

67,000,000169,700,000النقد ومعادالت النقد

2,853,000,0002,999,000,000مجموع األصول

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

2,154,000,0001,883,000,000قروض طويلة األجل

45,000,00040,000,000المطلوبات غير المتداولة األخرى

المطلوبات المتداولة 

55,000,000111,600,000الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

158,000,000368,400,000مطلوبات متداولة أخرى

2,412,000,0002,403,000,000مجموع المطلوبات

441,000,000596,000,000صافي األصول

50%50%نسبة ملكية المجموعة %

23.2.3190,008,000345,934,239نسبة ملكية المجموعة في صافي األصول*

	تشتمل نسبة ملكية المجموعة في صافي األصول على أثر المساهمة اإلضافية في حقوق الملكية )اإليضاح 23-2-3(.

23.2.3  تسوية القيمة الدفترية
ــو  ــى النح ــاح 11-2( عل ــامابكو( )اإليض ــات )س ــادن للبتروكيماوي ــراء ومع ــركة الصح ــي ش ــوع ف ــدر والمدف ــال المص ــي رأس الم ــبة %50 ف ــتثمار بنس االس

التالــي:

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

55450,000,000450,000,000الحصص بالتكلفة

78,748,419-مكونات حقوق ملكية أخرى

450,000,000528,748,419إجمالي المساهمة في حقوق الملكية

)182,814,180((259,992,000(إجمالي الحصة في الخسارة المتراكمة

--انخفاض القيمة المتراكم
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

,13,23القيمة الدفترية لالستثمار
23.2.2

190,008,000345,934,239

  استثمار في مشاريع مشتركة )تتمة(. 23

23.2.3  تسوية القيمة الدفترية )تتمة(

حصة معادن في الخسارة المتراكمة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو(::

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

-)182,814,180(1 يناير

,7.2الحصة في صافي الخسارة للسنة
23.2.1

)77,177,820(-

-)71,100,000(السنة الحالية

-)6,077,820(	تسوية التعويض للسنة السابقة

إجمالــي حصــة الخســائر المتراكمــة التــي تــم اســتيعابها كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 
)182,814,180(-بســبب انعــكاس انخفــاض القيمــة

)182,814,180((259,992,000(31 ديسمبر

	ُتحتســب حصــة معــادن فــي صافــي الدخــل اســتنادًا إلــى مســودات البيانــات الماليــة لشــركة الصحــراء ومعــادن للبتروكيماويــات )ســامابكو( 
ــة. ــرة الاحق ــي الفت ــوى ف ــي ُتس ــر والت ــى تغيي ــً إل ــك أحيان ــؤدي ذل ــد ي ــة. وق ــة المنفصل ــات المالي ــدار البيان ــخ إص ــة بتاري والمتاح

حصة معادن في الخسائر المتراكمة التي تم استيعابها كما في 31 ديسمبر 2018 بسبب انعكاس انخفاض القيمة:

 المجموعاإليضاح

)125,224,180(الخسارة المتراكمة كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في 1 يناير 2016

حصة المجموعة في الخسارة غير المستغلة:

ــركة  ــول ش ــة بتح ــويات متعلق ــة تس ــمبر متضمن ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــارة للس ــي الخس ــي صاف ــة ف الحص
ــر 2016 ــي 1 يناي ــة ف ــر الملي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــى المعايي ــامابكو( إل ــات )س ــادن للبتروكيماوي ــراء ومع الصح

)90,902,000(

)22,188,000(الحصة في صافي الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

23.2.155,500,000الحصة في صافي الربح للفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2018

)57,590,000(الخسارة المتراكمة للمدة من 1 يناير 2016 إلى 30 نوفمبر 2018

إجمالــي الحصــة فــي الخســارة المتراكمــة لشــركة الصحــراء ومعــادن للبتروكيماويــات 
(182,814,180()ســامابكو( كمــا فــي 31 ديســمبر 2018

بتاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة فــي 1 ينايــر 2016، خفضــت الشــركة قيمــة اســتثمارها البالــغ %50 مــن رأس المــال المصــدر 
والمدفــوع فــي شــركة الصحــراء ومعــادن للبتروكيماويــات )اإليضــاح 11-2( مــع الحصــة فــي الخســارة المتراكمــة فــي شــركة الصحــراء ومعــادن 
للبتروكيماويــات )ســامابكو( اســتنادًا إلــى إجــراء اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة باســتخدام نمــوذج تقييــم حقــوق الملكيــة الــذي تضمــن معــدل خصــم 

ســوقي مائــم. تفاصيــل االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمار فــي شــركة الصحــراء ومعــادن للبتروكيماويــات )ســامابكو( علــى النحــو التالــي:
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

 المجموعاإليضاح

الحصص بالتكلفة

55450,000,000كما في 1 يناير 2016

)125,224,180(ناقصً: الحصة في الخسارة المتراكمة كما في 1 يناير 2016

324,775,820المجموع الفرعي- القيمة الدفترية للحصص التي تم تخفيض قيمتها سابقًا

مكونات حقوق ملكية أخرى

47,998,419مساهمة إضافية كما في 1 يناير 2016

30,750,000مساهمة إضافية خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

78,748,419المجموع الفرعي- مكونات حقوق ملكية أخرى تم تخفيض قيمتها سابقًا

403,524,239إجمالي االنخفاض في القيمة

كما في 31 ديسمبر 2018، واستنادًا إلى قرار شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو( فيما يتعلق بخافها القديم مع مورد لخام 
االيثيلين، انخفضت تكاليف إنتاج شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات بشكل ملحوظ. واقترن هذا االنخفاض في تكلفة اإلنتاج باالرتفاع في أسعار 

البتروكيماويات والتي أعادت شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو( إلى الربحية. وُأجري تقييم منقح للمبلغ القابل لاسترداد لشركة 
الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو( الذي أشار إلى عكس االنخفاض في القيمة بالكامل بمبلغ قدره 403,524,239 ريال سعودي وتسويته 

مع حصة المجموعة في الخسارة المتراكمة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو( للمدة التي تبدأ من 1 يناير 2016 إلى 30 نوفمبر 
2018 بمبلغ قدره 57,590,000  ريال سعودي مما أدى إلى صافي عكس االنخفاض في القيمة بمبلغ 345,934,239 ريال سعودي. وتم تخفيض 

التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل 8% للوصول إلى المبلغ القابل لاسترداد من شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو(.

ال يمكن تحديد القيمة العادلة لاستثمار في المشاريع المشتركة نظرًا لعدم توفر أسعار سوقية مدرجة لاستثمار في المشاريع المشتركة

24. ضريبة مؤجلة 

24.1  ضريبة الدخل 

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

)82,725,678((155,101,603(ضريبة الدخل المؤجلة

24.234,522,391136,112,991أصول ضريبية محملة كرصيد دائن على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

مطلوبات ضريبية مؤجلة محملة كرصيد مدين على قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة

24.3)189,623,994))218,838,669(

10,199,311(13,026,770(45.5ضريبة الدخل الحالي

)72,526,367((168,128,373(مجموع ضريبة الدخل
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

24.2  أصول ضريبية مؤجلة
يشمل الرصيد الفروق المؤقتة العائدة إلى:

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

616,599,871493,213,908خسائر ضريبية

2,991,7333,119,886مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

84,281,464-ممتلكات ومصانع ومعدات ومشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وأصول غير ملموسة

6,329,0061,105,914مخصصص التزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

11,717,18211,266,650التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

1,105,9144,849,986مخصص البحوث والتطوير

638,743,706597,837,808إجمالي أصول ضريبية مؤجلة

الحركة في صافي أصول ضريبية مؤجلة خال السنة كالتالي:
 للسنة المنتهية

 في
 للسنة المنتهية

 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1597,837,808461,724,817 يناير

-56,383,507إضافات من خال دمج األعمال

24.134,522,391136,112,991محمل كرصيد دائن على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خال السنة

31638,743,706597,837,808 ديسمبر

24.3  مطلوبات ضريبية مؤجلة

يشمل الرصيد الفروق المؤقتة العائدة إلى:

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

841,232,652607,317,644ممتلكات ومصانع ومعدات ومشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وأصول غير ملموسة

الحركة في صافي مطلوبات ضريبية مؤجلة خال السنة كالتالي:

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1607,317,644388,478,975 يناير

-544,291,014إضافات من خال دمج األعمال

24.1189,623,994218,838,669محمل كرصيد مدين على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خال السنة

31841,232,652607,317,644 ديسمبر



معادن | التقرير السنوي | 2802019

شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

25. استثمارات أخرى

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

147,850,00050,000,000 يناير

)2,150,000((4,665,000(تسوية خال السنة

313,5143,185,00047,850,000 ديسمبر

)4,665,000((4,745,000(ناقصً: الجزء المتداول من االستثمارات األخرى

38,440,00043,185,000الجزء غير المتداول من االستثمارات األخرى

26.  أصول غير متداولة أخرى

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

71,250,00071,250,000تكلفة معاملة قرض متجدد

)14,250,000((28,500,000(15إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد خال فترة التسهيل

42,750,00057,000,000

)14,250,000((14,250,000(28ناقصً: الجزء المتداول من تكلفة معاملة قرض متجدد

28,500,00042,750,000المجموع الفرعي

433,906,670265,879,737مخزون خام أو مستخرج

)184,613,086((348,175,037(29ناقصً: الجزء المتداول من مخزون خام مستخرج

85,731,63381,266,651المجموع الفرعي

996,685,1961,052,470,456مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

)55,785,260((65,809,066(ناقصً: المدفوع خال السنة

930,876,130996,685,196

)62,052,523((60,054,797(30ناقصً: الجزء المتداول من مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

870,821,333934,632,673المجموع الفرعي

13,810,17920,056,814برنامج تملك المنازل- أثاث وقرض منزل

998,863,1451,078,706,138المجموع
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27.  المستحق من شريك في مشروع مشترك

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

36,686,041-47.2,51مستحق من شركة ألكوا كوربوريشن

يمثل هذا المبلغ مساهمة مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن عن حصتها والبالغة 25.1% في مشروع صفائح السيارات )اإليضاح 21، و37( لتوسعة 
تشكيلة منتجات مجمع األلومنيوم في رأس الخير، لتشمل أيضً صفائح السيارات.

28. دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

114,346,34076,174,480دفعات مقدمة للمقاولين

22,611,91026,887,307دفعات مقدمة للموظفين

11,715,3032,817,365إيجارات مدفوعة مقدمً

62,679,25932,681,405تأمين مدفوع مقدمً

2614,250,00014,250,000الجزء المتداول من تكلفة معاملة قرض متجدد

26,619,16138,336,160مصاريف أخرى مدفوعة مقدمً

252,221,973191,146,717المجموع
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29.  المخزون

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

مخزون قابل للبيع

1,774,742,246965,522,780منتجات تامة الصنع- جاهزة للبيع

1,868,613,045965,522,780تكلفة المنتجات تامة الصنع

-(93,870,799(ناقصً: شطب المخزون لصافي القيمة التي يمكن تحقيقها

956,360,410836,930,464منتجات قيد التشغيل

982,713,551836,930,464تكلفة المنتجات قيد التشغيل

-(26,353,141(ناقصً: شطب المخزون لصافي القيمة التي يمكن تحقيقها

26348,175,037184,613,086الجزء المتداول من مخزون خام مستخرج

3,084,9773,890,775منتجات مصاحبة

93,082,362,6701,990,957,105المجموع الفرعي

مخزون مواد مستهلكة

قطع غيار ومواد مستهلكة

11,654,281,4681,467,224,181 يناير

359,916,447187,057,287صافي اإلضافات خال السنة

312,014,197,9151,654,281,468 ديسمبر

)1,386,960(-9قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة شطب المواد

)92,692,378((93,103,074(29.1مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

1,921,094,8411,560,202,130

755,163,464760,770,479المواد الخام

2,676,258,3052,320,972,609المجموع الفرعي

5,758,620,9754,311,929,714المجموع

1-29  تتكون الحركة في مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة مما يلي:

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

192,692,37846,680,286 يناير

9410,69646,012,092)عكس(/ مخصص مواد متقادمة، بالصافي(

316.2,2993,103,07492,692,378 ديسمبر
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30.  الذمم المدينة التجارية واألخرى

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

الذمم المدينة التجارية

1,891,770,9721,647,733,293ذمم مدينة أخرى- طرف خارجي

47.2265,846,332323,184,232مبالغ مستحقة من شركة سابك

47.239,322,10729,807,095مبالغ مستحقة من شركة موازييك

47.281,997,94293,099,730مبالغ مستحقة من شركة ألكوا إنسيبال إس إيه

47.2136,761,2076,644,548مبالغ مستحقة من شركة ألكوا واريك إل إل سي

,49.1.3المجموع الفرعي
49.2

2,415,698,5602,100,468,898

47.277,4561,107,238مبالغ مستحقة من شركة معادن باريك للنحاس

5,556-47.2مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعدين

2,253,6112,363,036مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للموانئ

2660,054,79762,052,523الجزء المتداول من مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

53,533,37423,588,191ضريبة قيمة مضافة مستحقة من السلطات التنظيمية

326,523,838210,103,416مبالغ مستحقة من أرامكو

137,237,77336,196,726أخرى

512,995,379,4092,435,885,584المجموع

تحتفــظ المجموعــة بجميــع الذمــم المدينــة التجاريــة، مــن خــال نمــوذج أعمــال، وذلــك بهــدف جمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة. ومــع ذلــك، فــإن 
ــن  ــل الدي ــات أص ــط مدفوع ــون فق ــي تك ــة الت ــات نقدي ــى تدفق ــدد، إل ــخ مح ــي تاري ــؤدي، ف ــة ال ت ــة التجاري ــم المدين ــض الذم ــة لبع ــروط التعاقدي الش

والفائــدة علــى أصــل الديــن القائــم.

30.  ودائع ألجل

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

503,159,175,0003,535,000,000ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق أكثر من ثاثة شهور وأقل من عام من تاريخ اقتنائها

)2,201,194((2,201,194(31.1ناقصً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

49.33,156,973,8063,532,798,806

29,815,04224,111,307عوائد استثمارات مستحقة

513,186,788,8483,556,910,113المجموع

يتحقق عن ودائع ألجل عائد مالي على أساس أسعار السوق السائدة.
الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  1-31

 للسنة المنتهية
 في

 للسنة المنتهية
 في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

149.22,201,194941,528 يناير

1,259,666-11,49.2زيادة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خال السنة

31312,201,1942,201,194 ديسمبر
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32.  النقد ومعادالت النقد

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

غير مقيدة

1,140,521,2584,722,142,234ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق تعادل/ أقل من ثاثة أشهر من تاريخ اقتنائها

2,367,529,030597,973,973نقد وأرصدة لدى البنوك

49.3,503,508,050,2885,320,116,207المجموع الفرعي

مقيدة

42.296,845,78873,045,857نقد وأرصدة لدى البنوك

513,604,896,0765,393,162,064المجموع

يرتبط النقد واألرصدة لدى البنوك المقيدة بالتزام برنامج إدخار الموظفين..

33.  رأس المال

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

 للسنة المنتهية
في  31 ديسمبر

20192018إيضاحات

مصرح به ومصّدر ومدفوع بالكامل

11,684,782,61011,684,782,610سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم1,168,478,261

62,112,885
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد 

الصادرة بعاوة قدرها 10 ريال سعودي للسهم الواحد، بعد 
تحويل االقتراض طويل األجل إلى حقوق ملكية

38.2621,128,850-

1,1712,305,911,46011,684,782,610المجموع1,230,591,146

ــة  ــى توصي ــركة عل ــاهمو الش ــق مس ــة، واف ــر العادي ــة غي ــة العمومي ــاع الجمعي ــي اجتم ــر 2019(، ف ــق 4 نوفمب ــة )المواف ــع األول 1441 هجري ــي 18 ربي ف
مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال تحويــل القــروض طويلــة األجــل المســتحقة إلــى صنــدوق االســتثمار ات العامــة إلــى حقــوق ملكيــة 
ــتثمارات  ــدوق االس ــى صن ــادي إل ــهم ع ــدار 62,112,885  س ــى إص ــك إل ــعودي(. وأدى ذل ــال س ــي )2,986,387,500 ري ــغ 796,370,000 دوالر أمريك بمبل
ــادة رأس  ــي زي ــهم( وبالتال ــعودي للس ــال س ــا 38.08 ري ــاوة قدره ــى ع ــة إل ــعودي باإلضاف ــال س ــهم )10 ري ــدره 48.08 للس ــة ق ــعر ممارس ــة بس العام
المــال بمبلــغ 621,128,850 ريــال ســعودي وعــاوة أســهم بقيمــة 2,365,258,650 ريــال ســعودي بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة 

خــال الســنة.

ُحــدد ســعر إصــدار األســهم اســتنادًا إلــى معــدل الســعر المرجــح الســوقي ألســهم الشــركة خــال آخــر ســتة أشــهر تــداول قبــل تاريــخ اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة غيــر العاديــة المنعقــد فــي 4 نوفمبــر 2019. ويرجــع ســبب زيــادة رأس المــال إلــى تحســين ســيولة الشــركة ووضعهــا االئتمانــي وتعزيــز قدرتهــا 

علــى تحقيــق أهــداف النمــو.
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34.  عالوة اإلصدار

  للسنة المنتهية في
31 ديسمبر

  للسنة المنتهية في
31 ديسمبر

20192018إيضاحات

سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم
الصادر بعاوة قدرها 10 ريال سعودي للسهم

5,250,000,000
5,250,000,000

سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم
الصادر بعاوة قدرها 13 ريال سعودي للسهم، صافي

3,141,351,6973,141,351,697بعد تكاليف المعامات

سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم
الصادر بعاوة قدرها 38.08 ريال سعودي للسهم

بعد تحويل القروض طويلة األجل إلى
حقوق ملكية

38.22,365,258,650-

-(17,420,308(ناقصً: تكاليف المعامات

-2,347,838,342صافي الزيادة في عاوة األسهم

10,739,190,039المجموع
8,391,351,697

  للسنة المنتهية في
31 ديسمبر

  للسنة المنتهية في
31 ديسمبر

20192018

11,054,251,439869,459,731 يناير

184,791,708-تحويل %10 من صافي الدخل للسنة

311,054,251,4391,054,251,439 ديسمبر

وفقــً للنظــام األساســي للشــركة الــذي يتوفــق مــع أنظمــة الشــركات المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تقــوم الشــركة بتكويــن احتياطــي 
ــح الســنة إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي %30 مــن رأس المــال المدفــوع. نظامــي وذلــك بتحويــل %10 مــن صافــي رب
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

35.  الحصص غير المسيطرة

يرد فيما يلي ملخص للمعلومات المالية لكل شركة تابعة تملك حصص غير مسيطرة ُتعتبر ذات أهمية للمجموعة. والمبالغ المفصح عنها لكل شركة 
تابعة قبل استبعاد العمليات المتداخلة.

ملخص قائمة المركز المالي  35-1

إيضاحات

 شركة معادن
 للدرفلة

 شركة معادن
لأللومنيوم

 شركة معادن
 للبوكسايت

واأللومينا
شركة معادن للفوسفات

 شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

مريديان

المجموع
%25.1%25.1%25.1%30%40%15

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.9((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

الحصص غير المسيطرة )%(

31 ديسمبر 2019

5,569,322,65517,363,802,88312,385,401,74514,200,734,17626,493,219,387327,115,82076,339,596,666األصول غير المتداولة

2,473,520,7132,330,061,8761,829,467,1953,057,401,8862,238,704,1801,179,242,79413,108,398,644األصول المتداولة

8,042,843,36819,693,864,75914,214,868,94017,258,136,06228,731,923,5671,506,358,61489,447,995,310 إجمالي األصول

3,811,558,43612,728,945,5778,229,381,6228,404,902,04918,614,445,820148,014,20951,937,247,713المطلوبات غير المتداولة

1,717,109,6301,684,733,605855,398,2431,749,700,5502,497,633,304998,954,8639,503,530,195 المطلوبات المتداولة

5,528,668,06614,413,679,1829,084,779,86510,154,602,59921,112,079,1241,146,969,07261,440,777,908إجمالي المطلوبات

2,514,175,3025,280,185,5775,130,089,0757,103,533,4637,619,844,443359,389,54228,007,217,402صافي أصول الشركة التابعة

645,011,9271,325,326,5801,287,652,3582,131,060,0403,047,937,77753,908,4318,490,897,113الحصة في صافي األصول

)108,102,784(-)9,052,464(-)34,076,510()65,923,647(949,837أثر الزكاة وضريبة الدخل

179,630,770-----179,630,770أثر مدفوعات لزيادة رأس المال

 صافي مساهمة رأس المال اإلضافية الناتجة من تحويل
مشروع صفائح السيارات

5,812,956-----5,812,956

)831,405,490(-----)831,405,490(أسهم حقوق الملكية المنقولة إلى معادن

 أثر صافي الحصص غير المسيطرة التي تم الحصول عليها من
خال دمج األعمال

-----557,428557,428

1,259,402,9331,253,575,8482,131,060,0403,038,885,31354,465,8597,737,389,993-36.3صافي األصول العائد إلى الحصص غير المسيطرة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

35.  الحصص غير المسيطرة

يرد فيما يلي ملخص للمعلومات المالية لكل شركة تابعة تملك حصص غير مسيطرة ُتعتبر ذات أهمية للمجموعة. والمبالغ المفصح عنها لكل شركة 
تابعة قبل استبعاد العمليات المتداخلة.

ملخص قائمة المركز المالي  35-1

إيضاحات

 شركة معادن
 للدرفلة

 شركة معادن
لأللومنيوم

 شركة معادن
 للبوكسايت

واأللومينا
شركة معادن للفوسفات

 شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

مريديان

المجموع
%25.1%25.1%25.1%30%40%15

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.9((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

الحصص غير المسيطرة )%(

31 ديسمبر 2019

5,569,322,65517,363,802,88312,385,401,74514,200,734,17626,493,219,387327,115,82076,339,596,666األصول غير المتداولة

2,473,520,7132,330,061,8761,829,467,1953,057,401,8862,238,704,1801,179,242,79413,108,398,644األصول المتداولة

8,042,843,36819,693,864,75914,214,868,94017,258,136,06228,731,923,5671,506,358,61489,447,995,310 إجمالي األصول

3,811,558,43612,728,945,5778,229,381,6228,404,902,04918,614,445,820148,014,20951,937,247,713المطلوبات غير المتداولة

1,717,109,6301,684,733,605855,398,2431,749,700,5502,497,633,304998,954,8639,503,530,195 المطلوبات المتداولة

5,528,668,06614,413,679,1829,084,779,86510,154,602,59921,112,079,1241,146,969,07261,440,777,908إجمالي المطلوبات

2,514,175,3025,280,185,5775,130,089,0757,103,533,4637,619,844,443359,389,54228,007,217,402صافي أصول الشركة التابعة

645,011,9271,325,326,5801,287,652,3582,131,060,0403,047,937,77753,908,4318,490,897,113الحصة في صافي األصول

)108,102,784(-)9,052,464(-)34,076,510()65,923,647(949,837أثر الزكاة وضريبة الدخل

179,630,770-----179,630,770أثر مدفوعات لزيادة رأس المال

 صافي مساهمة رأس المال اإلضافية الناتجة من تحويل
مشروع صفائح السيارات

5,812,956-----5,812,956

)831,405,490(-----)831,405,490(أسهم حقوق الملكية المنقولة إلى معادن

 أثر صافي الحصص غير المسيطرة التي تم الحصول عليها من
خال دمج األعمال

-----557,428557,428

1,259,402,9331,253,575,8482,131,060,0403,038,885,31354,465,8597,737,389,993-36.3صافي األصول العائد إلى الحصص غير المسيطرة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

ملخص قائمة المركز المالي )تتمة(  35-1

إيضاحات

شركة معادن 
للدرفلة 

شركة معادن 
لأللومنيوم

شركة معادن 
للبوكسايت 

واأللومينا
مريديانشركة معادن وعد الشمال للفوسفاتشركة معادن للفوسفات

المجموع
%15%40%30%25.1%25.1%25.1الحصص غير المسيطرة )%( في

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.9((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

31 ديسمبر 2018

76,001,587,444-5,050,654,74516,815,948,93912,330,042,39414,624,827,22127,180,114,145األصول غير المتداولة

12,920,405,937-1,712,503,4962,945,216,1591,661,835,3242,837,269,2193,763,581,739األصول المتداولة

88,921,993,381-6,763,158,24119,761,165,09813,991,877,71817,462,096,44030,943,695,884إجمالي األصول

51,468,060,625-3,791,236,22611,342,733,2087,756,912,1338,828,323,95019,748,855,108المطلوبات غير المتداولة

9,053,538,733-2,461,034,1861,658,784,3951,056,116,9201,547,546,4612,330,056,771 المطلوبات المتداولة

60,521,599,358-6,252,270,41213,001,517,6038,813,029,05310,375,870,41122,078,911,879إجمالي المطلوبات

28,400,394,023-510,887,8296,759,647,4955,178,848,6657,086,226,0298,864,784,005صافي أصول الشركة التابعة

8,796,576,793-128,232,8451,696,671,5211,299,891,0152,125,867,8103,545,913,602الحصة في صافي األصول

2,237,952-)26,057,773(-)24,655,913()66,642,763(119,594,401أثر الزكاة وضريبة الدخل

)7,119,230(-----)7,119,230(أثر مدفوعات لزيادة رأس المال

8,791,695,515-36.3240,708,0161,630,028,7581,275,235,1022,125,867,8103,519,855,829صافي األصول العائد إلى الحصص غير المسيطرة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

ملخص قائمة المركز المالي )تتمة(  35-1

إيضاحات

شركة معادن 
للدرفلة 

شركة معادن 
لأللومنيوم

شركة معادن 
للبوكسايت 

واأللومينا
مريديانشركة معادن وعد الشمال للفوسفاتشركة معادن للفوسفات

المجموع
%15%40%30%25.1%25.1%25.1الحصص غير المسيطرة )%( في

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.9((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

31 ديسمبر 2018

76,001,587,444-5,050,654,74516,815,948,93912,330,042,39414,624,827,22127,180,114,145األصول غير المتداولة

12,920,405,937-1,712,503,4962,945,216,1591,661,835,3242,837,269,2193,763,581,739األصول المتداولة

88,921,993,381-6,763,158,24119,761,165,09813,991,877,71817,462,096,44030,943,695,884إجمالي األصول

51,468,060,625-3,791,236,22611,342,733,2087,756,912,1338,828,323,95019,748,855,108المطلوبات غير المتداولة

9,053,538,733-2,461,034,1861,658,784,3951,056,116,9201,547,546,4612,330,056,771 المطلوبات المتداولة

60,521,599,358-6,252,270,41213,001,517,6038,813,029,05310,375,870,41122,078,911,879إجمالي المطلوبات

28,400,394,023-510,887,8296,759,647,4955,178,848,6657,086,226,0298,864,784,005صافي أصول الشركة التابعة

8,796,576,793-128,232,8451,696,671,5211,299,891,0152,125,867,8103,545,913,602الحصة في صافي األصول

2,237,952-)26,057,773(-)24,655,913()66,642,763(119,594,401أثر الزكاة وضريبة الدخل

)7,119,230(-----)7,119,230(أثر مدفوعات لزيادة رأس المال

8,791,695,515-36.3240,708,0161,630,028,7581,275,235,1022,125,867,8103,519,855,829صافي األصول العائد إلى الحصص غير المسيطرة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

1-36 ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )تتمة(

إيضاحات

شركة معادن 
للدرفلة 

شركة معادن 
لأللومنيوم

شركة معادن 
للبوكسايت 

واأللومينا

 شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

مريديان

المجموع
25.1%25.1%25.1%40%15%

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

الحصص غير المسيطرة )%( في

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

3,285,736,8586,832,524,3074,131,422,6343,454,284,836643,549,84520,692,335,739المبيعات

)1,761,962,815(65,158,512)1,259,527,352(24,287,821)390,643,819()224,333,596()الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة

)236,691,844()5,349,370(14,546,754)5,545,470()36,631,353()159,309,954(مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

الخسارة الشاملة األخرى للسنة:

تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة 
العادلة

41-)171,493,556(---)198,893,932(

الدخل/ )الخسارة( العائد إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء 
خدمات الموظفين

-556,810)1,434,917(41,036-)889,453(

)28,877,730()28,877,730(----خسارة في فروق أسعار الصرف عند التحويل

(2,227,315,774(30,931,412(1,244,939,562(17,307,434(598,211,918((383,643,550(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل/ )الخسارة الشاملة( العائد إلى 
الحصص غير المسيطرة:

)621,359,223(9,773,777)503,810,941(7,286,346)98,051,599()42,353,806(الحصة من )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة

)167,314,363()802,405(22,824,011)1,663,641()8,475,353()158,631,363(الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

)788,673,586(8,971,372)480,986,930(5,622,705)106,526,952()200,985,169(36.3الحصة من )الخسارة(/ الربح للسنة

الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للسنة:

تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة 
العادلة

,36.3
41

-)43,044,882(---)49,922,376(

الدخل/ )الخسارة( العائد إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء 
خدمات الموظفين

42.1.1 ,36.3-139,759)430,475(16,414-)287,450(

)4,331,659()4,331,659(----خسارة في فروق أسعار الصرف عند التحويل

(843,215,071(4,639,713(480,970,516(5,192,230(149,432,075((200,985,169(المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

1-36 ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )تتمة(

إيضاحات

شركة معادن 
للدرفلة 

شركة معادن 
لأللومنيوم

شركة معادن 
للبوكسايت 

واأللومينا

 شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

مريديان

المجموع
25.1%25.1%25.1%40%15%

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

الحصص غير المسيطرة )%( في

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

3,285,736,8586,832,524,3074,131,422,6343,454,284,836643,549,84520,692,335,739المبيعات

)1,761,962,815(65,158,512)1,259,527,352(24,287,821)390,643,819()224,333,596()الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة

)236,691,844()5,349,370(14,546,754)5,545,470()36,631,353()159,309,954(مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

الخسارة الشاملة األخرى للسنة:

تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة 
العادلة

41-)171,493,556(---)198,893,932(

الدخل/ )الخسارة( العائد إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء 
خدمات الموظفين

-556,810)1,434,917(41,036-)889,453(

)28,877,730()28,877,730(----خسارة في فروق أسعار الصرف عند التحويل

(2,227,315,774(30,931,412(1,244,939,562(17,307,434(598,211,918((383,643,550(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل/ )الخسارة الشاملة( العائد إلى 
الحصص غير المسيطرة:

)621,359,223(9,773,777)503,810,941(7,286,346)98,051,599()42,353,806(الحصة من )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة

)167,314,363()802,405(22,824,011)1,663,641()8,475,353()158,631,363(الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

)788,673,586(8,971,372)480,986,930(5,622,705)106,526,952()200,985,169(36.3الحصة من )الخسارة(/ الربح للسنة

الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للسنة:

تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة 
العادلة

,36.3
41

-)43,044,882(---)49,922,376(

الدخل/ )الخسارة( العائد إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء 
خدمات الموظفين

42.1.1 ,36.3-139,759)430,475(16,414-)287,450(

)4,331,659()4,331,659(----خسارة في فروق أسعار الصرف عند التحويل

(843,215,071(4,639,713(480,970,516(5,192,230(149,432,075((200,985,169(المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

2-36 ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )تتمة(

إيضاحات

شركة معادن 
للدرفلة 

شركة معادن 
لأللومنيوم

شركة معادن 
للبوكسايت 

واأللومينا
شركة معادن للفوسفات

 شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

مريديان

المجموع
25.1%25.1%25.1%30%40%15%

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.9((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

الحصص غير المسيطرة (%( في

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

17,466,631,243-299,487,6967,671,002,2813,116,668,6215,215,647,7281,163,824,917المبيعات

1,496,060,165-98,436,855522,494,744725,465,557454,725,119)305,062,110(الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة

)141,878,929(-)38,909,515()20,383,520()60,070,721()47,082,780(24,567,607مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

:الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
العادلة

41-)26,940,863(----)26,940,863(

 خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات
الموظفين

)188,748()2,139,918()2,064,994()3,215,778()2,121,693(-)9,731,131(

)36,671,994(-)2,121,693()3,215,778()2,064,994()29,080,781()188,748(المجموع الفرعي

1,317,509,242-22,273,294460,359,029701,866,259413,693,911(280,683,251(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

 مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل العائد إلى الحصص غير
:المسيطرة

الحصة من )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
للسنة

)76,570,589(24,707,651131,146,181217,639,667181,890,048-478,812,958

)81,094,614(-)29,096,749()6,115,056()44,026,840()29,529,196(27,673,227الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

397,718,344-87,119,341211,524,611152,793,299)4,821,545()48,897,362(36.3الحصة من )الخسارة(/ الربح للسنة

:الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
العادلة

,36.3
41

-)6,762,157(----)6,762,157(

 خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات
الموظفين

 ,36.3
42.1.1

)47,376()537,119()518,313()964,733()848,677(-)2,916,218(

)9,678,375(-)848,677()964,733()518,313()7,299,276()47,376(المجموع الفرعي

المجموع
)48,944,738))12,120,821)86,601,028210,559,878151,944,622-388,039,969
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

2-36 ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )تتمة(

إيضاحات

شركة معادن 
للدرفلة 

شركة معادن 
لأللومنيوم

شركة معادن 
للبوكسايت 

واأللومينا
شركة معادن للفوسفات

 شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

مريديان

المجموع
25.1%25.1%25.1%30%40%15%

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.9((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

الحصص غير المسيطرة (%( في

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

17,466,631,243-299,487,6967,671,002,2813,116,668,6215,215,647,7281,163,824,917المبيعات

1,496,060,165-98,436,855522,494,744725,465,557454,725,119)305,062,110(الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة

)141,878,929(-)38,909,515()20,383,520()60,070,721()47,082,780(24,567,607مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

:الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
العادلة

41-)26,940,863(----)26,940,863(

 خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات
الموظفين

)188,748()2,139,918()2,064,994()3,215,778()2,121,693(-)9,731,131(

)36,671,994(-)2,121,693()3,215,778()2,064,994()29,080,781()188,748(المجموع الفرعي

1,317,509,242-22,273,294460,359,029701,866,259413,693,911(280,683,251(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

 مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل العائد إلى الحصص غير
:المسيطرة

الحصة من )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
للسنة

)76,570,589(24,707,651131,146,181217,639,667181,890,048-478,812,958

)81,094,614(-)29,096,749()6,115,056()44,026,840()29,529,196(27,673,227الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

397,718,344-87,119,341211,524,611152,793,299)4,821,545()48,897,362(36.3الحصة من )الخسارة(/ الربح للسنة

:الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
العادلة

,36.3
41

-)6,762,157(----)6,762,157(

 خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات
الموظفين

 ,36.3
42.1.1

)47,376()537,119()518,313()964,733()848,677(-)2,916,218(

)9,678,375(-)848,677()964,733()518,313()7,299,276()47,376(المجموع الفرعي

المجموع
)48,944,738))12,120,821)86,601,028210,559,878151,944,622-388,039,969
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

حركة الحصص غير المسيطرة  36-3

إيضاحات

شركة معادن 
للدرفلة 

شركة معادن 
لأللومنيوم

شركة معادن 
للبوكسايت 

واأللومينا
شركة معادن للفوسفات

 شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

مريديان

المجموع
25.1%25.1%25.1%30%40%15%

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.9((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

الحصص غير المسيطرة (%( في

8,432,462,583-1289,652,7541,642,149,5791,188,634,0741,944,114,9693,367,911,207 يناير 2018

397,718,344-87,119,341211,524,611152,793,299)4,821,545()48,897,362(36.2الحصة من صافي )الخسارة(/ الربح للسنة

)28,807,037(--)28,807,037(---30توزيعات أرباح مدفوعة خال السنة

الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للسنة:

)6,762,157(----)6,762,157(-41 ,36.2تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

     ,36.2خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين
42.1.1

)47,376()537,119()518,313()964,733()848,677(-)2,916,218(

)9,678,375(-)848,677()964,733()518,313()7,299,276()47,376(المجموع الفرعي

8,791,695,515-3136.1240,708,0161,630,028,7581,275,235,1022,125,867,8103,519,855,829 ديسمبر 2018

51,271,31551,271,315-----5الزيادة في الحصص غير المسيطرة الناتجة من خال دمج األعمال

)788,673,586(8,971,372)480,986,930(5,622,705)14,768,612()106,526,952()200,985,169(36.2الحصة من صافي )الخسارة(/ الربح للسنة

الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للسنة:

)49,922,376(---)6,877,494()43,044,882(-41 ,36.2تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

مكاسب/ )خسائر( عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات 
الموظفين

36.2, 42.1.1-139,759)13,148()430,475(16,414-)287,450(

)4,331,659()4,331,659(-----خسارة في فروق أسعار الصرف عند التحويل

)1,445,169()1,445,169(-----الحصة في االحتياطي اآلخر غير القابل للتوزيع

مساهمة رأس المال اإلضافية الناتجة من مشروع صفائح السيارات 
خال السنة

37195,488,894-----195,488,894

375,000,000-----375,000,000مدفوعات لزيادة رأس المال خال السنة

-----)221,193,750(221,193,750شطب المبالغ المدينة/ األرصدة التجارية المستحقة خال السنة

)831,405,491(-----)831,405,491(حقوق الملكية المحولة إلى معادن خال السنة	

1,259,402,9331,253,575,8482,131,060,0403,038,885,31354,465,8597,737,389,993-3136.1 ديسمبر 2019

	في 26 يونيو 2019، أبرمت شركة معادن وألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس. إل إل )إيه إس آر آي( اتفاقية لنقل األسهم حيث نقلت إيه إس آر آي 
أسهم الشركة التي تمثل %25.1 من رأس المال في شركة معادن للدرفلة إلى معادن.

وبلغت القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة التي تمثل %25.1 في شركة معادن للدرفلة قبل االتفاقية مباشرًة 831,405,491 ريال سعودي. 
واعترفت المجموعة بانخفاض في الحصص غير المسيطرة بمبلغ 831,405,491 ريال سعودي وزيادة في حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في 

الشركة األم بنفس المبلغ.

37.  المستحق لشريك في مشروع مشترك
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

حركة الحصص غير المسيطرة  36-3

إيضاحات

شركة معادن 
للدرفلة 

شركة معادن 
لأللومنيوم

شركة معادن 
للبوكسايت 

واأللومينا
شركة معادن للفوسفات

 شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

مريديان

المجموع
25.1%25.1%25.1%30%40%15%

(اإليضاح 2.5((اإليضاح 2.10((اإليضاح 2.9((اإليضاح 2.8((اإليضاح 2.7((اإليضاح  2.6(

الحصص غير المسيطرة (%( في

8,432,462,583-1289,652,7541,642,149,5791,188,634,0741,944,114,9693,367,911,207 يناير 2018

397,718,344-87,119,341211,524,611152,793,299)4,821,545()48,897,362(36.2الحصة من صافي )الخسارة(/ الربح للسنة

)28,807,037(--)28,807,037(---30توزيعات أرباح مدفوعة خال السنة

الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للسنة:

)6,762,157(----)6,762,157(-41 ,36.2تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

     ,36.2خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين
42.1.1

)47,376()537,119()518,313()964,733()848,677(-)2,916,218(

)9,678,375(-)848,677()964,733()518,313()7,299,276()47,376(المجموع الفرعي

8,791,695,515-3136.1240,708,0161,630,028,7581,275,235,1022,125,867,8103,519,855,829 ديسمبر 2018

51,271,31551,271,315-----5الزيادة في الحصص غير المسيطرة الناتجة من خال دمج األعمال

)788,673,586(8,971,372)480,986,930(5,622,705)14,768,612()106,526,952()200,985,169(36.2الحصة من صافي )الخسارة(/ الربح للسنة

الحصة من الخسارة الشاملة األخرى للسنة:

)49,922,376(---)6,877,494()43,044,882(-41 ,36.2تحوط التدفق النقدي- الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

مكاسب/ )خسائر( عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات 
الموظفين

36.2, 42.1.1-139,759)13,148()430,475(16,414-)287,450(

)4,331,659()4,331,659(-----خسارة في فروق أسعار الصرف عند التحويل

)1,445,169()1,445,169(-----الحصة في االحتياطي اآلخر غير القابل للتوزيع

مساهمة رأس المال اإلضافية الناتجة من مشروع صفائح السيارات 
خال السنة

37195,488,894-----195,488,894

375,000,000-----375,000,000مدفوعات لزيادة رأس المال خال السنة

-----)221,193,750(221,193,750شطب المبالغ المدينة/ األرصدة التجارية المستحقة خال السنة

)831,405,491(-----)831,405,491(حقوق الملكية المحولة إلى معادن خال السنة	

1,259,402,9331,253,575,8482,131,060,0403,038,885,31354,465,8597,737,389,993-3136.1 ديسمبر 2019

	في 26 يونيو 2019، أبرمت شركة معادن وألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس. إل إل )إيه إس آر آي( اتفاقية لنقل األسهم حيث نقلت إيه إس آر آي 
أسهم الشركة التي تمثل %25.1 من رأس المال في شركة معادن للدرفلة إلى معادن.

وبلغت القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة التي تمثل %25.1 في شركة معادن للدرفلة قبل االتفاقية مباشرًة 831,405,491 ريال سعودي. 
واعترفت المجموعة بانخفاض في الحصص غير المسيطرة بمبلغ 831,405,491 ريال سعودي وزيادة في حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في 

الشركة األم بنفس المبلغ.

37.  المستحق لشريك في مشروع مشترك
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

38. المستحق لشريك في مشروع مشترك

 31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

405,387,644405,166,440مبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن

)209,898,750((209,898,750(انخفاض القيمة المتراكم

)115,773,750((209,898,750(الرصيد االفتتاحي

)94,125,000(-21انخفاض في القيمة خال السنة

-(195,488,894(36.3	المحول إلى شركة معادن للدرفلة خال السنة

195,267,690-47.2المستحق لشريك في مشروع مشترك، بالصافي
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

38. القروض طويلة األجل

 31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

7.2,38.849,593,492,60354,566,488,328إجمالي القروض

251,591,654272,817,941تكلفة التمويل المستحقة

49.3,5149,845,084,25754,839,306,269المجموع الفرعي

)3,162,757,425((2,436,219,781(38.8ناقصً: الجزء الحالي من القروض المبين تحت بند المطلوبات المتداولة

)272,817,941((251,591,654(ناقصً: تكلفة التمويل المستحقة

المجموع الفرعي- الجزء الحالي من القروض المبين تحت بند 
)3,435,575,366((2,687,811,435(المطلوبات المتداولة

38.847,157,272,82251,403,730,903الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

التسهيالت المعتمدة  38-1
 أبرمت شركة معادن لألولومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات 	 

اتفاقيات تمويل موحدة الشروط مع صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وتحالف من المؤسسات المالية المحلية، بينما 
قامت شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا بإعادة هيكلة تسهيات قروضها مع صندوق االستثمارات العامة وكذلك 

أبرمت اتفاقيات تمويل موحدة الشروط جديدة مع تحالف من المؤسسات المالية المحلية.
 أبرمت الشركة )معادن( اتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة.	 
 أبرمت شركة معادن للذهب ومعادن األساس اتفاقيتي قروض مضمونة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.	 
 أبرمت شركة معادن للبنية التحتية وشركة معادن للفوسفات اتفاقية تسهيل مرابحة مع مشاركين في تسهيل مرابحة	 
 أبرمت شركة معادن للفوسفات اتفاقية تسهيل صكوك مع مشاركين في تسهيل صكوك.	 

تتكون التسهيات الممنوحة للمجموعة من التالي كما في 31 ديسمبر 2019:

 اتفاقية شركة
 معادن لأللومنيوم

 الموقعة في 30
 نوفمبر 2010

 والمعاد هيكلتها
 في 14 ديسمبر

2017

 اتفاقية شركة
 معادن للدرفلة

 الموقعة في 30
نوفمبر 2010

 اتفاقية شركة
 معادن للبوكسايت
 واأللومينا الموقعة

 في 27 نوفمبر 2011
 والمعاد هيكلتها
في 16 يوليو 2018

 اتفاقية شركة
 معادن وعد الشمال

 للفوسفات الموقعة
في 30 يونيو 2014

 اتفاقية معادن
 الموقعة في 18

 ديسمبر 2012
 والمجدد في 18

ديسمبر 2017

 اتفاقيتي شركة معادن
 للذهب ومعادن األساس

 الموقعة في 24 مارس
2015 و26 إبريل 2015

 اتفاقية شركة معادن
 للبنية التحتية الموقعة

في 30 ديسمبر 2015

 اتفاقيتي شركة
 معادن للفوسفات

 الموقعة في 25
 فبراير 2016 و20

فبراير 2018

المجموع

15,281,625,000----3,506,250,0007,500,000,000-4,275,375,000صندوق االستثمارات العامة

المصارف اإلسامية والبنوك التجارية

4,299,854,655----4,299,854,655---	شراء

6,953,895,345----5,450,145,345--1,503,750,000	تجاري

5,337,500,000-----1,312,500,0004,025,000,000-مرابحة

1,870,000,000----220,000,0001,650,000,000--وكالة

18,461,250,000----1,503,750,0001,312,500,0004,245,000,00011,400,000,000المجموع الفرعي

صندوق التنمية الصناعية السعودي
)”SIDF“(

-600,000,000-4,000,000,000-1,379,000,000--5,979,000,000

1,000,000,00011,493,750,00017,672,500,000-----5,178,750,000تسهيل مرابحة بالريال السعودي

تسهيل مرابحة بالريال السعودي
)تسهيل رأس مال عامل(

--750,000,000-----750,000,000

المجموع الفرعي
10,957,875,0001,912,500,0008,501,250,00022,900,000,000-1,379,000,0001,000,000,00011,493,750,00058,144,375,000

7,500,000,000---7,500,000,000----اتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد

 إتش إس بي سي العربية السعودية- كوكيل
لمشاركين في تسهيل صكوك

-------3,500,000,0003,500,000,000

إجمالي التسهيالت الممنوحة
10,957,875,0001,912,500,0008,501,250,00022,900,000,0007,500,000,0001,379,000,0001,000,000,00014,993,750,00069,144,375,000
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

التسهيالت المعتمدة  38-1
 أبرمت شركة معادن لألولومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات 	 

اتفاقيات تمويل موحدة الشروط مع صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وتحالف من المؤسسات المالية المحلية، بينما 
قامت شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا بإعادة هيكلة تسهيات قروضها مع صندوق االستثمارات العامة وكذلك 

أبرمت اتفاقيات تمويل موحدة الشروط جديدة مع تحالف من المؤسسات المالية المحلية.
 أبرمت الشركة )معادن( اتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة.	 
 أبرمت شركة معادن للذهب ومعادن األساس اتفاقيتي قروض مضمونة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.	 
 أبرمت شركة معادن للبنية التحتية وشركة معادن للفوسفات اتفاقية تسهيل مرابحة مع مشاركين في تسهيل مرابحة	 
 أبرمت شركة معادن للفوسفات اتفاقية تسهيل صكوك مع مشاركين في تسهيل صكوك.	 

تتكون التسهيات الممنوحة للمجموعة من التالي كما في 31 ديسمبر 2019:

 اتفاقية شركة
 معادن لأللومنيوم

 الموقعة في 30
 نوفمبر 2010

 والمعاد هيكلتها
 في 14 ديسمبر

2017

 اتفاقية شركة
 معادن للدرفلة

 الموقعة في 30
نوفمبر 2010

 اتفاقية شركة
 معادن للبوكسايت
 واأللومينا الموقعة

 في 27 نوفمبر 2011
 والمعاد هيكلتها
في 16 يوليو 2018

 اتفاقية شركة
 معادن وعد الشمال

 للفوسفات الموقعة
في 30 يونيو 2014

 اتفاقية معادن
 الموقعة في 18

 ديسمبر 2012
 والمجدد في 18

ديسمبر 2017

 اتفاقيتي شركة معادن
 للذهب ومعادن األساس

 الموقعة في 24 مارس
2015 و26 إبريل 2015

 اتفاقية شركة معادن
 للبنية التحتية الموقعة

في 30 ديسمبر 2015

 اتفاقيتي شركة
 معادن للفوسفات

 الموقعة في 25
 فبراير 2016 و20

فبراير 2018

المجموع

15,281,625,000----3,506,250,0007,500,000,000-4,275,375,000صندوق االستثمارات العامة

المصارف اإلسامية والبنوك التجارية

4,299,854,655----4,299,854,655---	شراء

6,953,895,345----5,450,145,345--1,503,750,000	تجاري

5,337,500,000-----1,312,500,0004,025,000,000-مرابحة

1,870,000,000----220,000,0001,650,000,000--وكالة

18,461,250,000----1,503,750,0001,312,500,0004,245,000,00011,400,000,000المجموع الفرعي

صندوق التنمية الصناعية السعودي
)”SIDF“(

-600,000,000-4,000,000,000-1,379,000,000--5,979,000,000

1,000,000,00011,493,750,00017,672,500,000-----5,178,750,000تسهيل مرابحة بالريال السعودي

تسهيل مرابحة بالريال السعودي
)تسهيل رأس مال عامل(

--750,000,000-----750,000,000

المجموع الفرعي
10,957,875,0001,912,500,0008,501,250,00022,900,000,000-1,379,000,0001,000,000,00011,493,750,00058,144,375,000

7,500,000,000---7,500,000,000----اتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد

 إتش إس بي سي العربية السعودية- كوكيل
لمشاركين في تسهيل صكوك

-------3,500,000,0003,500,000,000

إجمالي التسهيالت الممنوحة
10,957,875,0001,912,500,0008,501,250,00022,900,000,0007,500,000,0001,379,000,0001,000,000,00014,993,750,00069,144,375,000
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

التسهيالت المعتمدة )تتمة(  38-1

نصــت اتفاقيــات التمويــل الموحــدة الشــروط علــى الشــروط والتعهــدات الماليــة التاليــة لــكل مــن الوحــدات القانونيــة المقترضــة ضمــن المجموعــة، وإذا 
تــم اســتيفاء الشــروط، فــإن المؤسســات الماليــة تقــدم قــرض طويــل األجــل: 

 قيــد علــى إنشــاء امتيــازات إضافيــة و/ أو التزامــات تمويــل إضافيــة مــن ِقبــل شــركة معــادن للدرفلــة وشــركة معــادن للبوكســايت واأللومينــا وشــركة 	 
معــادن وعــد الشــمال للفوســفات، مالــم يكــن مســموحً بذلــك تحديــدًا بموجــب اتفاقيــات التمويــل الموحــدة الشــروط، 

 الحفاظ على النسب المالية،	 
 حفظ أقصى مسموح به من النفقات الرأسمالية،	 
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين،	 
 قيــد علــى مــدة االســتثمار قصيــرة األجــل التــي تســتحق خــال فتــرة ال تزيــد علــى ســتة )6( أشــهر مــن تاريــخ الشــراء مــن أي بنــك تجــاري فــي المملكــة 	 

العربيــة الســعودية أو أي بنــك تجــاري دولــي آخــر معــروف. 

نصت اتفاقيات تسهيات المرابحة على شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتضمن:

 الحفاظ على وجود الشركات كشركات ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية،	 
 تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحً بذلك تحديدًا تحت اتفاقيات تسهيات المرابحة،	 
 قيــد علــى الدخــول فــي أي عمليــة أو مجموعــة عمليــات ســواء طوعــً أو غيــر طوعــً لبيــع، تأجيــر، وتحويــل أو التخلــي عــن أي أصــل مالــم يكــن مســموحً 	 

نصــً بذلــك بموجــب اتفاقيــات تســهيات المرابحة، 
 التزامــات بالســداد بموجــب اتفاقيــات تســهيات المرابحــة تصنــف فــي جميــع األوقــات بالتســاوي علــى األقــل مــع المطالبــات غيــر المضمونــة وقــروض 	 

الدائنيــن األخــرى ماعــدا مطالبــات الدائنيــن المتوجبــة حســب القوانيــن المطبقــة عمومــً علــى الشــركات، 
 الحفاظ على النسب المالية،	 
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين،	 

نصت اتفاقيات تسهيل صكوك على شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتضمن:

 الحفاظ على وجود الشركات كشركات ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية،	 
 تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحً بذلك تحديدًا تحت اتفاقيات تسهيل صكوك،	 
 قيــد علــى الدخــول فــي أي عمليــة أو مجموعــة عمليــات ســواء طوعــً أو غيــر طوعــً لبيــع، تأجيــر، وتحويــل أو التخلــي عــن أي أصــل مالــم يكــن مســموحً 	 

نصــً بذلــك بموجــب اتفاقيــات تســهيل صكوك، 
 الحفاظ على النسب المالية،	 
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين،	 

تسهيل شركة معادن لأللمونيوم

	وكاء تسهيات:
 البنك األهلي التجاري كوكيل ما بين الدائنين ووكيل تسهيل مرابحة بالريال،	 
 بنك أبوظبي األول كوكيل تسهيل تقليدي بالدوالر.	 

تسهيالت شركة معادن للدرفلة

	وكاء تسهيات:
 بنك الرياض كوكيل ما بين الدائنين،	 
 بنك الجزيرة كوكيل تسهيات مشتريات بالريال،	 
 البنك السعودي الفرنسي كوكيل ضمان داخلي، 	 
 بنك الرياض، فرع لندن، كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل. 	 

بموجــب “اتفاقيــة التحويــل واإلنهــاء” الموقعــة فــي 26 يونيــو 2019، غيــرت شــركة معــادن صنــدوق االســتثمارات العامــة كمقــدم للقــرض إلــى شــركة 
معــادن للدرفلــة. فــي نفــس الوقــت فــي 26 يونيــو 2019، تــم توقيــع “اتفاقيــة قــرض” أخــرى بيــن شــركة معــادن وصنــدوق االســتثمارات العامــة حيــث 
تقــرر أن مبلــغ 2,986,387,500 ريــال ســعودي قــد تــم دفعــه مقدمــً إلــى معــادن مــن ِقبــل صنــدوق االســتثمارات العامــة ويكــون مســتحق الدفــع عنــد 

الطلــب والــذي تــم تحويلــه الحقــً إلــى حقــوق الملكيــة بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة خــال الســنة )اإليضــاح 33(. 
كمــا أدى ذلــك إلــى االعتــراف بتكلفــة قدرهــا 46,594,914 ريــال ســعودي فــي األربــاح المحتجــزة الموحــدة المنســوبة إلــى المســاهمين العاديين للشــركة 

)38-2 األم )إيضاح 
فــي 19 ديســمبر 2019، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل موحــدة الشــروط مــع بنــوك تجاريــة فيمــا يتعلــق بتســهيل مرابحــة بالريــال جديــد بمبلــغ 
ــال بقيمــة  ــال ســعودي وتســهيل مرابحــة بالري ــال الحالــي بقيمــة 1,009,770,000 ري ــال ســعودي الســتبدال رصيــد مشــتريات بالري 1,312,500,000 ري

375,000,000 ريــال ســعودي. 

تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

فــي 16 يوليــو 2018، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل الموحــدة الشــروط مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وتحالف 
مــن المؤسســات الماليــة. بتاريــخ 31 يوليــو 2018، تــم إعــادة هيكلــة تســهيل قرضهــا مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة ممــا أدى إلــى إعــادة جدولــة الســداد 
ــال  ــة بالري ــهيات مرابح ــق بتس ــا يتعل ــة فيم ــوك تجاري ــع بن ــروط م ــدة الش ــل موح ــة تموي ــركة اتفاقي ــت الش ــخ، أبرم ــس التاري ــن نف ــارًا م ــدات. اعتب والتعه
وتســهيات وكالــة بالريــال جديــدة لتحــل محــل رصيــد التســهيات. بنــاًء علــى ذلــك، تتكــون تســهيات التمويــل لشــركة معــادن للبوكســايت واأللومينــا 

مــن: 



301 معادن | التقرير السنوي | 2019

شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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التسهيالت المعتمدة )تتمة(   38-1

التسهيل الممنوح

3,506,250,000صندوق االستثمارات العامة - تعديل االتفاق القائم

المصارف اإلسامية والبنوك التجارية

2,370,000,000مرابحة بالريال- الشريحة )أ( 

1,655,000,000مرابحة بالريال- الشريحة )ب( 

220,000,000وكالة بالريال

4,245,000,000المجموع الفرعي

750,000,000تسهيل مرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

8,501,250,000مجموع التسهيالت الممنوحة

باإلضافــة إلــى إعــادة جدولــة الســداد، يتضمــن تســهيل صنــدوق االســتثمارات العامــة المعــاد هيكلتــه وتســهيات مرابحــة بالريــال مخصصــات للمدفوعــات 
المقدمــة للمشــاركين اعتمــادًا علــى توافــر النقــد الزائــد لخدمــة الديــن. تســتمر المدفوعــات المقدمــة حتــى يتــم اســتيفاء شــروط معينــة فيمــا يتعلــق 

بالرصيــد القائــم تحــت كل مــن التســهيات كمــا أنهــا محــدودة بالوقــت لتســهيات المرابحــة بالريــال وتســهيات وكالــة بالريــال.

وكالء تسهيالت:

 البنك األهلي التجاري كوكيل ما بين الدائنين ووكيل تسهيل مرابحة بالريال،	 
 إتش إس بي سي العربية السعودية كوكيل تسهيل وكالة بالريال.	 

تفاصيل اتفاقية التمويل الموحدة الشروط الموقعة في 27 نوفمبر 2011 والتي تم إعادة هيكلتها / سدادها بالكامل خال يوليو 2018 كالتالي:

3,750,000,000صندوق االستثمارات العامة

المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية

2,690,712,844مشتريات

258,750,000تجاري

768,750,000وكالة

3,718,212,844المجموع الفرعي

900,000,000صندوق التنمية الصناعية السعودي

340,000,000)تسهيل مرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل

8,708,212,844مجموع التسهيالت الممنوحة

تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

	وكاء تسهيات:
 البنك اإلسامي للتنمية وإتش إس بي سي العربية السعودية كوكاء تسهيات شراء، 	 
 بنك ميزوهو المحدود وبنك سوميتومو ميتسوي كوكاء تسهيات تجارية.	 
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تسهيل شركة التعدين العربية السعودية )“معادن”( 

تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد

فــي 18 ديســمبر 2017 جــددت الشــركة اتفاقيــات التمويــل الخاصــة بهــا لتعديــل إجمالــي مبلــغ التســهيات مــن 9 مليــار ريــال ســعودي إلــى 
7.5 مليــار ريــال ســعودي. إن تاريــخ االســتحقاق النهائــي لهــذا القــرض هــو خمــس ســنوات مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة. 

تم الحصول على التسهيل المتجدد من تجمع مؤسسات مالية محلية ودولية مكون من المؤسسات المالية التالية: 

 مصرف الراجحي	 
 البنك العربي الوطني	 
 بنك الخليج الدولي، فرع الرياض	 
 البنك األول 	 
 بنك الجزيرة	 
 البنك السعودي الفرنسي	 
 بنك جي بي مورجان تشيس، إن إيه - فرع الرياض	 
 بنك الرياض	 
 مجموعة سامبا المالية	 
 البنك األهلى التجاري	 
 البنك السعودي البريطاني	 
 البنك السعودي لاستثمار	 

تشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق بالشركة األم فقط على التالي: 
 يجــب أال تقــل نســبة الربــح قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاكات واإلطفــاءات إلــى الفوائــد عــن ثاثــة أضعــاف وإال ســوف يتــم وقــف 	 

توزيــع األربــاح.
 يجــب أن يكــون إجمالــي صافــي الديــون أقــل مــن أو يعــادل ثاثــة أضعــاف حقــوق الملكيــة )الشــركة األم فقــط(، وإال اعتبــر ذلــك حالــة 	 

تقصيــر وهــي عرضــة لفتــرة تصحيــح تمتــد حتــى ســتة أشــهر، أو تســعة أشــهر فــي حــال قيــام الشــركة بتصحيــح هــذه الحالــة ببــدء 
عمليــة إصــدار حقــوق أولويــة. 

تسهيل صندوق االستثمارات العامة

بموجــب “اتفاقيــة التحويــل واإلنهــاء” الموقعــة فــي 26 يونيــو 2019، غيــرت شــركة معــادن صنــدوق االســتثمارات العامــة كمقــدم 
للقــرض إلــى شــركة معــادن للدرفلــة . فــي نفــس الوقــت فــي 26 يونيــو 2019، تــم توقيــع “اتفاقيــة قــرض” أخــرى بيــن معــادن وصنــدوق 
االســتثمارات العامــة حيــث تقــرر أن مبلــغ 2,986,387,500 ريــال ســعودي قــد تــم دفعــه مقدمــً إلــى شــركة معــادن مــن ِقبــل صنــدوق 

االســتثمارات العامــة ويكــون مســتحق الدفــع عنــد الطلــب. 

باإلضافــة إلــى مــا ورد أعــاه، تــم توقيــع “اتفاقيــة تحويــل الديــون” فــي 26 يونيــو 2019 بيــن معــادن وصنــدوق االســتثمارات العامــة حيــث 
ترغــب معــادن فــي زيــادة رأس مالهــا مــن خــال إصــدار أســهم جديــدة لغــرض تســوية القــرض المذكــور أعــاه. بعــد ذلــك تــم تحويــل هــذا 

القــرض إلــى حقــوق ملكيــة بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات التنظيميــة خــال الســنة )اإليضــاح رقــم 33(. 

تسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس

أبرمت الشركة اتفاقتي تسهيات مضمونة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. وتشمل هذه التسهيات الممنوحة على التالي:

التسهيل الممنوحالهدفتاريخ االعتماد

24 March 2015179,000,000تمويل إنتاج الذهب من منجم السوق

26 April 2015 1,200,000,000تمويل مصروفات رأسمالية لمنجم الدويحي الجديد للذهب وخط أنابيب المياه

1,379,000,000إجمالي التسهيالت الممنوحة

نصت اتفاقيات التمويل على بعض الشروط والتعهدات خاصة والتي تتضمن:

 قيــد علــى إنشــاء امتيــازات إضافيــة و/ أو إنشــاء التزامــات تمويــل إضافيــة عــن طريــق الشــركة، مالــم يكــن مســموحً بذلــك تحديــدًا 	 
بموجــب اتفاقيــة القــرض،

 الحفاظ على النسب المالية،	 
 حفظ أقصى مسموح به من النفقات الرأسمالية،	 
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين،	 

 قيــد علــى مــدة االســتثمار قصيــرة األجــل التــي تســتحق خــال فتــرة ال تزيــد علــى ســتة )6( أشــهر مــن تاريــخ الشــراء مــن أي بنــك تجــاري فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية أو أي بنــك تجــاري دولــي آخــر معــروف. 
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تسهيل شركة معادن للبنية التحتية

في 30 ديسمبر 2015، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة مع إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، تتكون من:

التسهيل الممنوحتسهيل مرابحة

1,000,000,000إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة - كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

تم السحب من التسهيل في 17 فبراير 2016

تسهيل شركة معادن للفوسفات 

ــهيل  ــداد التس ــم س ــه ت ــر أن ــر بالذك ــة، جدي ــات المالي ــن المؤسس ــف م ــع تحال ــروط م ــدة الش ــل موح ــة تموي ــركة اتفاقي ــت الش ــو 2008، أبرم ــي 15 يوني ف
بالكامــل مــن تاريــخ الســحب فــي 30 مــارس 2016 حســب اتفاقيــة تســهيل المرابحــة الجديــدة الموقعــة مــن ِقبــل الشــركة فــي 25 فبرايــر 2016 مــع 

ــن: ــة م ــة مكون ــهيل مرابح ــاركي تس مش

التسهيل الممنوحتسهيل مرابحة

11,493,750,000بنك الرياض - كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

تــم الســداد بشــكل جزئــي مــن تاريــخ الســحب التفاقيــة تســهيل المرابحــة الموقعــة مــن ِقبــل الشــركة فــي 25 فبرايــر 2016 بموجــب اتفاقيــة تســهيل 
صكــوك جديــدة وموقعــة مــن ِقبــل الشــركة فــي 20 فبرايــر 2018 مــع مشــاركين فــي تســهيل صكــوك تتكــون مــن:

التسهيل الممنوحتسهيل صكوك

3,500,000,000 إتش إس بي سي العربية السعودية - كوكيل لتسهيل صكوك

تسهيالت مستخدمة بموجب اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة  38-2

تسهيل شركة معادن لأللمونيوم - المعاد هيكلته في 14 ديسمبر 2017

31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018

4,275,375,0004,275,375,000صندوق االستثمارات العامة )اإليضاح 2-47(

)42,931,900((38,830,699( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

4,236,544,3014,232,443,100المجموع الفرعي

ُيحتســب معــدل العمولــة علــى المبلــغ األساســي للقــرض المســحوب والقائــم لــكل فتــرة عمولــة 
بنــاًء علــى ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن زائــدًا 1,5%.

بعــد إعــادة الهيكلــة فــي 14 ديســمبر 2017، ســيبدأ ســداد القــرض فــي 31 مــارس 2023، علــى 
أقســاط نصــف ســنوية، تبــدأ مــن 99.9 مليــون ريــال ســعودي وتتزايــد علــى مــدى فتــرة القــرض حتــى 
ــاح 9-38( ــبتمبر 2031 )اإليض ــي 30 س ــعودي ف ــال س ــون ري ــة 1,218 ملي ــة النهائي ــة الدفع ــح قيم تصب

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى الشــركة إجــراء بعــض المدفوعــات المقدمــة كمــا هــو موضــح فــي 
اإليضــاح 38-1.

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض تبلــغ 13,057,394 
ــاح 38-11( ــعودي( )اإليض ــال س ــمبر 2018: 4,097,225 ري ــعودي )31 ديس ــال س ري
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 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

المصارف اإلسامية والبنوك التجارية

5,178,750,0005,178,750,000مرابحة بالريال

1,503,750,0001,503,750,000 تجاري - تقليدي بالدوالر األمريكي

)63,570,555((53,618,436( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

6,628,881,5646,618,929,445المجموع الفرعي

ــامية  ــة اإلس ــى المرابح ــحوب عل ــرض المس ــي للق ــغ األساس ــى المبل ــة عل ــدل العمول ــب مع ُيحتس
بالريــال علــى أســاس معــدل العمولــة بيــن البنــوك الســعودية زائــدًا هامــش 1.65% فــي حيــن أن معــدل 
العمولــة علــى المبلــغ األساســي للقــرض المســحوب علــى التســهيات التقليديــة بالــدوالر األمريكــي 

هــو معــدل الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن، زائــد هامــش %1.55. 

ســوف يبــدأ ســداد القــرض المســحوب علــى المرابحــة اإلســامية بالريــال فــي 31 مــارس 2021، علــى 
أقســاط نصــف ســنوية، تبــدأ مــن 259 مليــون ريــال ســعودي وتتزايــد علــى مــدى فتــرة القــرض حتــى 
تصبــح قيمــة الدفعــة النهائيــة 1,812 مليــون ريــال ســعودي فــي 30 ســبتمبر 2027 )اإليضــاح 9-38(.
ــى  ــارس 2021، عل ــي 31 م ــدي ف ــدوالر التقلي ــهيل ال ــى تس ــحوب عل ــرض المس ــداد الق ــدأ س ــوف يب س
أقســاط نصــف ســنوية، تبــدأ مــن 129 مليــون ريــال ســعودي وتتزايــد علــى مــدى فتــرة القــرض حتــى 
ــاح 9-38(. ــبتمبر 2024 )اإليض ــي 30 س ــعودي ف ــال س ــون ري ــة 601 ملي ــة النهائي ــة الدفع ــح قيم تصب

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى الشــركة إجــراء بعــض المدفوعــات المقدمــة كمــا هــو موضــح فــي 
اإليضــاح 1-38.

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض تبلــغ 9,952,119 ريــال 
ســعودي )31 ديســمبر 2018: 9,936,945 ريــال ســعودي( )اإليضــاح 38-11(

10,865,425,86510,851,372,545)مجموع قروض شركة معادن لأللمونيوم )إيضاح 8-38
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

تسهيالت مستخدمة بموجب اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة(

تسهيالت شركة معادن للدرفلة

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

2,986,387,5002,986,387,500صندوق االستثمارات العامة )اإليضاح 47-2(

-(2,986,387,500(ناقصً: المحول إلى شركة معادن خال السنة

2,986,387,500-المجموع الفرعي

)52,119,480(- ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

2,934,268,020-المجموع الفرعي

ُيحتســب معــدل العمولــة علــى المبلــغ األساســي للقــرض المســحوب لــكل فتــرة عمولــة بنــاًء علــى 
معــدل الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن زائــدًا 1.5%. 

بــدأ ســداد أصــل مبلــغ القــرض علــى أقســاط نصــف ســنوية فــي 31 مــارس 2016، تبــدأ مبالــغ 
الســداد مــن 30.8 مليــون ريــال ســعودي ثــم تتزايــد علــى مــدى فتــرة القــرض حتــى تصبــح قيمــة 

الدفعــة النهائيــة 153.9 مليــون ريــال ســعودي فــي 30 ســبتمبر 2026 )اإليضــاح 38-9(. 

خــال يونيــو 2018، تــم تأجيــل الســداد المســتحق فــي 30 يونيــو 2018 و 31 ديســمبر 2018 ليتــم 
دفعهــا فــي 30 يونيــو 2019. 

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض تبلــغ 5,436,618 
ريــال ســعودي)31 ديســمبر 2018: 11,183,829 ريــال ســعودي( )اإليضــاح 11-38( تــم تحميــل الرصيــد 
المتبقــي البالــغ 46,682,862 ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019 علــى اإليــرادات المحتجــزة 

الموحــدة المنســوبة إلــى المســاهمين العادييــن للشــركة األم خــال الفتــرة )إيضــاح 36-3( 

المصارف اإلسامية والبنوك التجارية

1,009,770,0001,009,770,000شراء بالريال السعودي

-(1,009,770,000(ناقصً: المدفوع خال السنة

1,009,770,000-المجموع الفرعي

)13,057,394(- ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

996,712,606-المجموع الفرعي

يبلــغ معــدل العمولــة علــى أصــل المبلــغ مــن مبالــغ القــرض المســحوبة لــكل فتــرة عمولــة علــى 
ــدًا  ــعودية زائ ــوك الس ــن البن ــة بي ــدل العمول ــاس مع ــى أس ــعودي عل ــال الس ــهيات الري ــع تس جمي

ــرض.  ــرة الق ــدى فت ــى م ــاوت عل ــي تتف ــش والت هام

يبلــغ الهامــش/ هامــش الربــح علــى أصــل المبلــغ مــن القــروض المســحوبة لــكل فتــرة عمولــة مــا 
بيــن %1.65 إلــى %2.45 فــي الســنة. 

بــدأ ســداد أصــل مبلــغ القــرض علــى أقســاط نصــف ســنوية فــي 31 مــارس 2016، تبــدأ مبالــغ الســداد 
ــرة القــرض حتــى تصبــح قيمــة الدفعــة  ــال ســعودي ثــم تتزايــد علــى مــدى فت مــن 10.4 مليــون ري

النهائيــة 13.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 30 ســبتمبر 2026 )اإليضــاح 38-9(. 

خــال يونيــو 2018، تــم تأجيــل الســداد المســتحق فــي 30 يونيــو 2018 و 31 ديســمبر 2018 ليتــم 
دفعهــا فــي 30 يونيــو 2019. 

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض تبلــغ 13,057,394 
ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2018: 3,075,608 ريــال ســعودي( )اإليضــاح 38-11( 

3,930,980,626-المجموع الفرعي المرحل
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

تسهيالت مستخدمة بموجب اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة(

تسهيالت شركة معادن للدرفلة

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

3,930,980,626-الرصيد المرحل

425,000,000475,000,000صندوق التنمية الصناعية السعودي

)50,000,000((150,000,000(ناقصً: المدفوع خال السنة

275,000,000425,000,000المجموع الفرعي

)13,126,746((8,122,382( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

266,877,618411,873,254المجموع الفرعي

بــدأ ســداد تســهيات صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي مــن 25 ينايــر 2016، ابتــداًء مــن 25 مليــون 
ريــال ســعودي ويتزايــد علــى مــدى فتــرة القــرض لتكــون الدفعــة النهائيــة 62.5 مليــون ريــال ســعودي 

ــاح 38-9(  ــو 2021 )إيض ــي 19 يولي ف
خــال يونيــو 2018، تــم تأجيــل الســداد المســتحق فــي 30 يونيــو 2018 و 31 ديســمبر 2018 ليتــم 

دفعهــا فــي 30 يونيــو 2019. 
تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض تبلــغ 5,004,364 ريــال 

ســعودي )31 ديســمبر 2018: 6,914,466 ريــال ســعودي( )اإليضــاح 38-11( 

375,000,000375,000,000)تسهيل مرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل

-(375,000,000(ناقصً: المدفوع خال السنة

375,000,000-المجموع الفرعي

خــال الربــع المنتهــي فــي 30 ســبتمبر 2018، تــم تعديــل معــدل الربــح علــى ســعر الشــراء، أي المبلــغ 
األساســي للقــرض المســحوب لــكل فتــرة عمولــة إلــى معــدل العمولــة بيــن البنــوك الســعودية زائــدًا 

 .1.20%

ــح علــى ســعر الشــراء ، أي المبلــغ  ــو 2019، تــم تعديــل معــدل الرب ــع المنتهــي فــي 30 يوني خــال الرب
األساســي للقــرض المســحوب لــكل فتــرة عمولــة إلــى معــدل العمولــة بيــن البنــوك الســعودية زائــدًا 

ــاح 38-9(  ــمبر 2019 (إيض ــي 31 ديس ــة ف ــهيل المرابح ــدل لتس ــداد المع ــتحق الس %1.20 ويس

المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية - المعاد هيكلته في 19 ديسمبر 2019

-1,312,500,000شراء بالريال السعودي

-(11,156,250( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

-1,301,343,750المجموع الفرعي

يبلــغ معــدل العمولــة علــى أصــل المبلــغ مــن مبالــغ القــرض المســحوبة لــكل فتــرة عمولــة علــى جميــع 
تســهيات الريــال الســعودي علــى أســاس معــدل العمولــة بيــن البنــوك الســعودية زائــدًا هامــش 0.95%.

ســوف يبــدأ ســداد القــرض مــن يونيــو 2021، تبــدأ مبالــغ الســداد مــن 39 مليــون ريــال ســعودي ثــم تتزايــد 
علــى مــدى فتــرة القــرض حتــى تصبح قيمــة الدفعــة النهائيــة 263 مليــون ريال ســعودي فــي يونيــو 2032 

)اإليضــاح 38-9(.

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة للحصــول علــى القــرض والبالغــة 11,156,250 ريــال ســعودي تــم 
خصمهــا مــن رصيــد القــرض ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض. 

1,568,221,3684,717,853,880مجموع قروض شركة معادن للدرفلة )إيضاح 38-8(

38.2 تسهيالت مستخدمة بموجب اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة(
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

3,600,000,000-صندوق االستثمارات العامة

)93,750,000(-ناقصً: المدفوع خال السنة

3,506,250,000-المجموع الفرعي )إيضاح 47-2(

-- ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

)3,506,250,000(-تحويل إلى تسهيل معاد هيكلته في 16 يوليو 2018

--المجموع الفرعي

ُيحتســب معــدل العمولــة علــى المبلــغ األساســي للقــرض المســحوب لــكل فتــرة عمولــة بنــاًء علــى 
معــدل الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن زائــدًا 1.5%. 

ــهر  ــتة أش ــط كل س ــى )21( قس ــة عل ــتثمارات العام ــدوق االس ــهيل صن ــي لتس ــغ األساس ــدد المبل ُيس
ابتــداًء مــن 30 يونيــو 2017. ويبــدأ الســداد بمبلــغ 75 مليــون ريــال ســعودي ثــم يــزداد علــى مــدى فتــرة 

القــرض بدفعــة نهائيــة قدرهــا 435 مليــون ريــال ســعودي فــي 30 يونيــو 2027 )إيضــاح 38-9(. 

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض ال شــيء )31 ديســمبر 
ــأة  ــر المطف ــة غي ــة المعامل ــل تكلف ــم تحوي ــاح 11-38( ت ــعودي( )اإليض ــال س 2018: 5,979,758 ري

بمبلــغ 69,746,252 ريــال ســعودي إلــى التســهيل المعــاد هيكلتــه. 

المصارف اإلسامية والبنوك التجارية

767,520,000-شراء بالدوالر األمريكي

1,815,564,326-شراء بالريال السعودي

248,400,000-تجاري

738,000,000-وكالة

-3,569,484,326

)3,569,484,326(-ناقصً: المدفوع خال السنة

--المجموع الفرعي

-- ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

--المجموع الفرعي

ــن  ــة( م ــهيات وكال ــة تس ــي حال ــار ف ــي لإليج ــغ األساس ــغ )المبل ــل المبل ــى أص ــة عل ــب العمول تحتس
مبالــغ القــرض المســحوبة لــكل فتــرة عمولــة علــى جميــع تســهيات الــدوالر األمريكــي علــى أســاس 
معــدل الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن زائــدًا هامــش )هامــش ربــح فــي حالــة تســهيات 

الوكالــة( والتــي تتفــاوت علــى مــدى فتــرة القــرض. 

يبلــغ معــدل العمولــة علــى أصــل المبلــغ )المبلــغ األساســي لإليجــار فــي حالــة تســهيات وكالــة( مــن 
مبالــغ القــرض المســحوبة لــكل فتــرة عمولــة علــى جميــع تســهيات الريــال الســعودي علــى أســاس 
معــدل العمولــة بيــن البنــوك الســعودية زائــدًا هامــش )هامــش ربــح فــي حالــة تســهيات الوكالــة( 

والتــي تتفــاوت علــى مــدى فتــرة القــرض. 

يتــراوح الهامــش/ هامــش الربــح علــى أصــل المبلــغ مــن القــروض المســحوبة لــكل فتــرة عمولــة مــا 
بيــن %1.45 إلــى %2.4 فــي الســنة. 

بــدأ ســداد المبالــغ األساســية مــن التســهيات المعتمــدة اإلســامية والتجاريــة مــن 30 يونيــو 2017. 
ويبــدأ ســداد التســهيات المذكــورة أعــاه ابتــداًء 74 مليــون ريــال ســعودي ثــم تــزداد علــى مــدى فتــرة 
القــرض حتــى يصــل القســط النهائــي قدرهــا 431 مليــون ريــال ســعودي فــي 30 يونيــو 2027 )إيضــاح 

 .)38-9

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض ال شــيء )31 ديســمبر 
2018: 45,389,289 ريــال ســعودي( )اإليضــاح 38-11( 

--المجموع الفرعي المرحل
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

--الرصيد المرحل

860,000,000-صندوق التنمية الصناعية السعودي

)860,000,000(-ناقصً: المدفوع خال السنة

--المجموع الفرعي

--ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة 

--المجموع الفرعي

بــدأ ســداد أصــل مبلــغ تســهيات صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي مــن يوليــو 2017 وبــدأ ســداد 
ــرة القــرض لتكــون  ــزداد علــى مــدى فت ــال ســعودي ت التســهيات المذكــورة أعــاه مــن 40 مليــون ري

الدفعــة النهائيــة 80 مليــون ريــال ســعودي فــي 2024 )إيضــاح 38-9(. 

اســتقطع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي مبلــغ 75 مليــون ريــال ســعودي مقابــل رســوم 
لإلجــراءات وتقييــم القــروض. ســيتم إطفــاء هــذه الرســوم علــى مــدى فتــرة القــرض. 

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض ال شــيء )31 ديســمبر 
2018: 48,680,596 ريــال ســعودي( )اإليضــاح 38-11( 

--تسهيل مرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

ــرة  ــكل فت ــحوبة ل ــرض المس ــغ الق ــن مبال ــغ م ــل المبل ــى أص ــراء، أي عل ــعر الش ــى س ــح عل ــدل الرب مع
ــدًا 0.95%. ــعودية زائ ــوك الس ــن البن ــة بي ــدل العمول ــى مع ــاًء عل ــة بن عمول

يستحق سداد تسهيل المرابحة في 24 يناير 2019 )إيضاح 36-8(

--إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا )إيضاح 38-8(

تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللومينا - تمت إعادة الهيكلة في 16 يوليو 2018

3,506,250,0003,506,250,000صندوق االستثمارات العامة )اإليضاح 47-2(

-(74,332,500(ناقصً: المدفوع خال السنة

3,431,917,5003,506,250,000المجموع الفرعي

)116,927,162((107,636,682(ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة 

3,324,280,8183,389,322,838المجموع الفرعي

ــة  ــرة عمول ــكل فت ــم ل ــحوب والقائ ــرض المس ــي للق ــغ األساس ــى المبل ــة عل ــدل العمول ــب مع ُيحتس
ــدًا 1,5%.  ــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن زائ ــاًء علــى ســعر الفائ بن

بعــد إعــادة الهيكلــة فــي 16 يوليــو 2018، ســيبدأ ســداد القــرض فــي 30 يونيــو 2019، علــى أقســاط 
ــح  ــى تصب ــرض حت ــرة الق ــدى فت ــى م ــد عل ــعودي وتتزاي ــال س ــون ري ــن 74.3 ملي ــدأ م ــنوية، تب ــف س نص

ــاح 38-9(  ــو2031 )اإليض ــي 31 يولي ــعودي ف ــال س ــون ري ــة 392.7 ملي ــة النهائي ــة الدفع قيم

تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة علــى إعــادة الهيكلــة والبالغــة 42,562,500 ريــال ســعودي 
ــة  ــة والبالغ ــادة الهيكل ــل إع ــأة قب ــر المطف ــة غي ــة المقدم ــة المعامل ــد تكلف ــع رصي ــا م ــم إضافته ت
ــة  ــة والبالغ ــر النقدي ــة غي ــة المعامل ــً تكلف ــم أيض ــك، ت ــى ذل ــاوًة عل ــعودي. ع ــال س 69,746,252 ري

9,163,384 ريــال ســعودي كفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للقــرض قبــل إعــادة الهيكلــة والقيمــة 

ــي  ــدة الفعل ــدل الفائ ــتخدام مع ــة باس ــة، مخصوم ــادة الهيكل ــد إع ــة بع ــات النقدي ــة للتدفق الحالي
للقــروض قبــل إعــادة الهيكلــة. تــم خصــم المبلــغ اإلجمالــي مقابــل رصيــد القــرض كمــا فــي 16 يوليــو 
2018 ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــرض بمبلــغ 9,290,480 ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2018: 

4,544,974 ريــال ســعودي( )اإليضــاح 38-11( 

3,324,280,8183,389,322,838المجموع الفرعي المرحل
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

3,324,280,8183,389,322,838الرصيد المرحل

المصارف اإلسامية والبنوك التجارية

4,025,000,0004,025,000,000مرابحة بالريال

220,000,000220,000,000وكالة بالريال

4,245,000,0004,245,000,000

-(71,170,500(ناقصً: المدفوع خال السنة

4,173,829,5004,245,000,000المجموع الفرعي

)37,802,897((32,905,612(ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة 

4,140,923,8884,207,197,103المجموع الفرعي

ــهيات  ــة تس ــي حال ــار ف ــي لإليج ــغ األساس ــي )المبل ــغ األساس ــى المبل ــة عل ــدل العمول ــب مع  ُيحتس
وكالــة( مــن القــرض المســحوب لــكل فتــرة عمولــة جميــع التســهيات بالريــال الســعودي بنــاًء علــى 
معــدل ســعر العمولــة بيــن البنــوك الســعودية زائــدًا هامــش )هامــش ربــح فــي حالــة تســهيات 
وكالــة( بهامــش %1.55 لمرابحــة الريــال الشــريحة )ب( والوكالــة بالريــال و %1.45 للشــريحة )أ( مــن 

ــال. ــة بالري المرابح
يتــم إطفــاء تكلفــة المعاملــة المقدمــة المتكبــدة البالغــة 40,250,000 ريــال ســعودي علــى مــدى 
فتــرة القــرض بمبلــغ 4,897,285 ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2018: 2,447,103ريــال ســعودي )إيضــاح 

.)38-11

686,693,750340,000,000تسهيل مرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

-(340,000,000(ناقصً: المدفوع خال السنة

346,693,750340,000,000المجموع الفرعي

-(2,492,721(ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة 

344,201,029340,000,000المجموع الفرعي

ــهيل  ــحب تس ــم س ــل وت ــمبر 2018 بالكام ــي 31 ديس ــا ف ــال كم ــة بالري ــهيات المرابح ــداد تس ــم س  ت
ــارس 2019. ــي 31 م ــي ف ــع المنته ــال الرب ــد خ ــة جدي مرابح

ــرة  ــكل فت ــحوبة ل ــرض المس ــغ الق ــن مبال ــغ م ــل المبل ــى أص ــراء، أي عل ــعر الش ــى س ــح عل ــدل الرب مع
عمولــة بنــاًء علــى معــدل العمولــة بيــن البنــوك الســعودية زائــدًا %0.95 علــى التســهيات المســددة 

ــد. ــحوب الجدي ــهيل المس ــى التس ــدًا %0.8 عل ــعودية زائ ــوك الس ــن البن ــة بي ــدل العمول ــو مع وه
يستحق سداد تسهيل المرابحة في يناير 2024 )إيضاح 38-9(

ــدى  ــى م ــعودي عل ــال س ــة 2,941,000ري ــدة البالغ ــة المتكب ــة المقّدم ــة المعامل ــاء تكلف ــم إطف ت
فتــرة القــرض بمبلــغ 448,279ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2018: ال شــيء( )إيضــاح 38-11(.

7,809,405,7357,936,519,941إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا )إيضاح 38-8(

38.2 تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللومينا - تمت إعادة الهيكلة في 16 يوليو 2018
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

MWSPC facility 

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

6,839,278,1746,839,278,174صندوق االستثمارات العامة )اإليضاح 47-2(

-)239,374,811(ناقصً: المدفوع خال السنة

6,599,903,3636,839,278,174المجموع الفرعي

)55,803,888()49,137,337(ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة 

6,550,766,0266,783,474,286المجموع الفرعي

ُيحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناًء على 
سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن زائدًا %1,5 في السنة.  

ُيسدد المبلغ األساسي للقرض على )24( قسط كل ستة أشهر ابتداًء من 30 يونيو 2019. ويبدأ 
السداد بمبلغ 112.5 مليون ريال سعودي ثم يزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية قدرها 606 

مليون ريال سعودي في 31 يونيو 2030 )إيضاح 38-9(.

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض تبلغ 6,666,551 ريال 
سعودي )31 ديسمبر 2018: 1,674,254 ريال سعودي( )اإليضاح 38-11(

المصارف اإلسامية والبنوك التجارية

304,392,518304,392,518شراء بالدوالر األمريكي

2,620,254,4202,620,254,420شراء بالريال السعودي

5,182,626,3505,182,626,350تجاري

1,488,141,1981,488,141,198وكالة

9,595,414,4869,595,414,486المجموع الفرعي

-)886,918,187(ناقصً: المدفوع خال السنة

8,708,496,2999,595,414,486المجموع الفرعي

)16,721,061()14,230,753(ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة 

8,694,265,5469,578,693,425المجموع الفرعي

ُيحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناًء على 
سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن زائدًا %1.25 إلى %2.10 في السنة.

بدأ سداد المبالغ األساسية للقروض من 30 يونيو 2019. ويبدأ سداد المبالغ من 171 مليون ريال سعودي 
ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى تكون الدفعة النهائية قدرها 809 مليون ريال سعودي في 31 

يونيو 2030 )إيضاح 38-9(.

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض تبلغ 2,490,308 ريال 
سعودي )31 ديسمبر 2018: 29,982,875 ريال سعودي( )اإليضاح 38-11(

15,245,031,57216,362,167,711المجموع الفرعي المرحل
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

15,245,031,57216,362,167,711الرصيد المرحل

3,940,000,0003,905,000,000صندوق التنمية الصناعية السعودي

)60,000,000()145,000,000(ناقصً: المدفوع خال السنة

3,795,000,0003,845,000,000المجموع الفرعي

)297,501,808()276,443,286(ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة 

3,518,556,7143,547,498,192المجموع الفرعي

يبلغ معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة %1.7 في 
السنة.

بدأ سداد المبلغ األساسي للقروض اعتبارًا من 22 ديسمبر 2018. تبدأ أقساط السداد من 60 مليون 
ريال سعودي وتزداد على مدى فترة القرض )إيضاح 38-9(. 

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض تبلغ 21,058,522 ريال 
سعودي )31 ديسمبر 2018: 1,658,192 ريال سعودي( )اإليضاح 38-11(

18,763,588,28619,909,665,903مجموع قروض معادن وعد الشمال للفوسفات )إيضاح 38-8)

تسهيل شركة معادن )اتفاقية القرض مع صندوق االستثمارات العامة)

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

-2,986,387,500صندوق االستثمارات العامة

ناقصً: تحويل القرض إلى رأس مال أي 62,112,885 سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريال سعودي 
للسهم الواحد )إيضاح 33( 

)621,128,850(-

ناقصً: تحويل القرض إلى عاوة إصدار، أي 62,112,885 سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريال سعودي 
لكل سهم، تصدر بعاوة 38.08 ريال سعودي لكل سهم )إيضاح 34( 

)2,365,258,650(-

--المجموع

تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد   38-3
 

تسهيل شركة معادن

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

--تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد )إيضاح 38-9 و 3-50(

يحتسب معدل العمولة على أصل مبالغ القرض المسحوب على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية زائدًا %0.85 في السنة.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

تسهيالت مستخدمة بموجب اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة   38-4
تسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

منجم السوق

121,000,000143,000,000صندوق التنمية الصناعية السعودي

)22,000,000((25,000,000(ناقصً: المدفوع خال السنة

96,000,000121,000,000المجموع الفرعي

)4,555,155((2,718,798( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

93,281,202116,444,845المجموع الفرعي

بدأ سداد هذا القرض في 20 يوليو 2016، على أساس نصف سنوي، ابتداًء من 8 مليون ريال سعودي 
ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 18 مليون ريال سعودي في 9 نوفمبر 

2022 )إيضاح 38-9(.

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض تبلغ 1,836,357 ريال 
سعودي )31 ديسمبر 2018: 2,199,862 ريال سعودي( )اإليضاح 38-11(

منجم الدويحي وخط أنابيب المياه

920,000,0001,070,000,000صندوق التنمية الصناعية السعودي

)150,000,000((160,000,000(ناقصً: المدفوع خال السنة

760,000,000920,000,000المجموع الفرعي

)35,353,979((23,350,755( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

736,649,245884,646,021المجموع الفرعي

بدأ سداد هذا القرض في 9 يوليو 2017، على أساس نصف سنوي، ابتداًء من 60 مليون ريال سعودي 
ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 100 مليون ريال سعودي في 30 أكتوبر 

2023 )إيضاح 38-9(.

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض تبلغ 12,003,224 ريال 
سعودي )31 ديسمبر 2018: 14,118,092 ريال سعودي( )اإليضاح 38-11(

829,930,4471,001,090,866مجموع قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس )إيضاح 38-8(

تسهيالت مستخدمة بموجب اتفاقيات تسهيالت المرابحة المختلفة  38-3

تسهيل شركة معادن للبنية التحتية 

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

805,000,000883,000,000إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة - كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

)78,000,000((78,000,000(ناقصً: المدفوع خال السنة

727,000,000805,000,000المجموع الفرعي

)7,000,000((6,000,000( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

721,000,000798,000,000

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ للقرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على 
أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية 1 % في السنة.

بدأ سداد أصل مبلغ القرض في 30 ديسمبر 2016 بدفعات متساوية بمبلغ 39 مليون ريال سعودي 
على أساس نصف سنوي خال فترة عشر سنوات مع دفعة نهائية ألصل القرض بمبلغ 298 مليون 

ريال سعودي في 30 ديسمبر 2025 )إيضاح 38-9(

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض تبلغ 1,000,000 ريال 
سعودي )31 ديسمبر 2018: 1,000,000 ريال سعودي( )اإليضاح 38-11(
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

721,000,000798,000,000مجموع قروض شركة معادن للبنية التحتية )إيضاح 38-8(

تسهيل شركة معادن للفوسفات 

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

5,900,882,35310,344,375,000بنك الرياض - كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

)4,443,492,647((737,610,296(ناقصً: المدفوع خال السنة

5,163,272,0575,900,882,353المجموع الفرعي

)44,679,272((31,347,790( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

5,131,924,2675,856,203,081

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل 
فترة عمولة على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية زائدًا %1 في السنة 
لتسهيل مرابحة بالريال السعودي ومعدل الفائدة المعروض بين البنوك في لندن 

زائدًا %1.1 في السنة لتسهيل مرابحة بالدوالر األمريكي.

بدأ سداد القرض في 25 مارس 2017، بمبلغ 575 مليون ريال سعودي ثم يزداد 
على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية 3,448 مليون ريال 

سعودي في 25 فبراير 2023 )اإليضاح 38-9(.

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض وتبلغ 
624,930 ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 38,216,227 ريال سعودي( )اإليضاح 

)38-11

5,131,924,2675,856,203,081مجموع قروض شركة معادن للفوسفات )إيضاح 38-8(

تسهيل مستخدم بموجب اتفاقية تسهيل صكوك   38.6

تسهيل شركة معادن للفوسفات 

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

3,500,000,0003,500,000,000 إتش إس بي سي العربية السعودية - كوكيل لتسهيل صكوك

)4,217,888((3,592,958( ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

3,496,407,0423,495,782,112

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ للقرض المسحوبة والقائمة لكل 
فترة عمولة على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية زائدًا %1.35 في 

السنة.

سيتم سداد هذا القرض دفعة واحدة بتاريخ 20 فبراير 2025 )إيضاح 9-38(

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض وتبلغ 
624,930 ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 507,112 ريال سعودي( )اإليضاح 

)38-11

3,496,407,0423,495,782,112مجموع قروض شركة معادن للفوسفات )إيضاح 38-8(
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

مريديان  38-7

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018

البنوك التجارية.

59,839,309بنك التنمية األفريقي

القرض أعاه مضمون مقابل المخزون، ويحمل معدل فائدة بنسبة %22 سنويً 
وليس له شروط سداد محددة

24,298,826إيكو بنك ليمتد

القرض أعاه مضمون بضمان متبادل للشركة، ويحمل فائدة بنسبة %19 في 
السنة. يتم سداد القرض على مدى 36 شهرًا مع سداد القسط النهائي في 31 

مايو 2022

16,516,286فيرست ميرشانت بنك ماالوي ليمتد

القرض أعاه مضمون بسند عقاري على المستودعات في كانايغو، وليلونغوي 
ماالوي، ويحمل فائدة بنسبة 9 % في السنة.

306,935,172السحب على المكشوف من البنك والتسهيات األخرى 

407,589,593إجمالي القروض )إيضاح 38-8(

إجمالي القروض  38-8

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018إيضاحات

التسهيالت المستخدمة بموجب:

اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط

38.210,957,875,00010,957,875,000شركة معادن لأللمونيوم - إعادة الهيكلة بتاريخ 14 ديسمبر 2017

38.21,587,500,0004,796,157,500شركة معادن للدرفلة - إعادة الهيكلة بتاريخ 19 ديسمبر 2019

38.27,952,440,7508,091,250,000شركة معادن للبوكسايت واأللومينا - إعادة الهيكلة بتاريخ 16 يوليو 2018

38.219,103,399,66220,279,692,660شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد:

--38.3شركة معادن

38.4856,000,0001,041,000,000تسهيات شركة معادن للذهب ومعادن األساس

اتفاقيات تسهيات مرابحة

38.5727,000,000805,000,000شركة معادن للبنية التحتية

38.55,163,272,0575,900,882,353شركة معادن للفوسفات

اتفاقية تسهيل صكوك

38.63,500,000,0003,500,000,000شركة معادن للفوسفات

-38.7407,589,593مريديان
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

5050,255,077,06255,371,857,513المجموع الفرعي

)805,369,185((661,584,459(ناقصً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة 

3849,593,492,60354,566,488,328المجموع الفرعي

ناقصًا: الجزء المتداول من القروض مصنفة كمطلوبات متداولة

50,000,000960,572,745شركة معادن للدرفلة

275,639,625485,503,000شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

784,010,773716,071,386شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

198,000,000185,000,000شركة معادن للذهب ومعادن األساس

78,000,00078,000,000شركة معادن للبنية التحتية

737,610,294737,610,294شركة معادن للفوسفات

--شركة معادن

-312,959,089مريديان

38,502,436,219,7813,162,757,425المجموع الفرعي

38,5047,157,272,82251,403,730,903الجزء طويل األجل من القروض

تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل  38-9

 ديسمبر 31ديسمبر 31

20192018إيضاحات

2019-3,162,757,425

20202,436,219,7812,438,872,312

20213,814,100,8864,098,343,546

20224,546,568,8954,862,984,944

20235,483,265,9975,938,367,968

20244,043,276,9584,155,259,835

20252,490,663,5434,155,259,835

202627,440,981,00126,560,011,648 إلى  2030

49.350,255,077,06155,371,857,513المجموع

عمالت التسهيالت  38-10

ــدة  ــل األرص ــي وتتمث ــى التوال ــعودي عل ــال الس ــي وبالري ــدوالر األمريك ــة بال ــاس مناصف ــي باألس ــة ه ــل المجموع ــن ِقب ــا م ــد عليه ــهيات المتعاق إن التس
ــي: ــا يل ــي بم ــدوالر األمريك ــادل ال ــا يع ــحوبة بم المس
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

ديسمبر 2019 31
)دوالر أمريكي(

ديسمبر 2018 31
)دوالر أمريكي(

3,851,728,3804,695,277,513)صندوق االستثمارات العامة )بالدوالر األمريكي

المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية

79,953,76881,171,338شراء )بالدوالر األمريكي)

592,586,426968,006,512شراء )بالريال السعودي)

1,789,054,4051,783,033,693تجاري )بالدوالر األمريكي)

394,356,423455,504,320وكالة )بالريال السعودي)

2,436,216,9332,454,333,333مرابحة )بالريال السعودي)

5,292,167,9555,742,049,196المجموع الفرعي

صندوق التنمية الصناعية السعودي )بالريال 
السعودي) 

1,310,933,3331,416,266,666

1,325,739,2161,108,235,294تسهيل مرابحة )بالريال السعودي)

595,000,000680,000,000تسهيل مرابحة )بالدوالر األمريكي)

933,333,333933,333,333تسهيل صكوك )بالريال السعودي)

92,451,667190,666,667تسهيل مرابحة بالريال )تسهيل رأس مال عامل) )بالريال السعودي)

13,401,353,88414,765,828,669المجموع

إطفاء تكلفة معامالت  38-11

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط

38.214,053,32014,034,170شركة معادن لأللمونيوم - إعادة الهيكلة بتاريخ 14 ديسمبر 2017

38.223,498,37621,173,903شركة معادن للدرفلة - إعادة الهيكلة بتاريخ 19 ديسمبر 2019

38.214,636,04497,878,336شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

100,049,643-تسهيل موقع في 27 نوفمبر 2011 

14,636,0446,992,077تسهيل معاد هيكلته في 16 يوليو 2018

)9,163,384(-تكلفة معاملة غير نقدية

38.230,215,38133,315,321شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

38.413,839,58116,317,954تسهيالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس

اتفاقيات تسهيالت مرابحة

38.51,000,0001,000,000شركة معادن للبنية التحتية

38.513,331,48238,216,227شركة معادن للفوسفات

اتفاقية تسهيل صكوك
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38.6624,930507,112شركة معادن للفوسفات

111,199,114222,443,023المجموع الفرعي

ناقصً: المرسمل كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

29,464,834-شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

-2,094,184شركة معادن للذهب ومعادن األساس

15.1,212,094,18429,464,834المجموع الفرعي

15109,104,930192,978,189مجموع المحمل إلى تكلفة تمويل

الضمانات  38.12

تم رهن األصول التالية كضمان للقروض طويلة األجل بموجب شروط اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط ذات العاقة:

 31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

18.24,951,673,7695,243,258,431ممتلكات تعدين

19.227,277,743,65627,704,144,742ممتلكات ومصانع ومعدات

21.1887,773,606606,061,169مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

2211,428,94413,878,004األصول غير الملموسة

33,128,619,97533,567,342,346المجموع

39.   مخصص التزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

 31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018إيضاحات

39.1120,554,820106,543,501مناجم الذهب

39.2122,222,998108,214,608مناجم البوكسايت

39.3203,662,693164,888,037مناجم الفوسفات

39.44,655,0045,979,183مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيزايت

451,095,515385,625,329المجموع

مخصصــات اإلزالــة تــم تكوينهــا لمواجهــة التــزام اغــاق المنجــم وتســوية وتفكيــك المنجــم والمصانــع والبنيــة التحتيــة المتعلقــة بهــا. 
ــم اإلدارة  ــى فه ــاًء عل ــص بن ــر المخص ــوم اإلدارة بتقدي ــم. وتق ــاق المنج ــا إغ ــع فيه ــي يتوق ــنة الت ــي الس ــات ف ــك االلتزام ــد تل ــع تكب يتوق

ــية.  ــرات الهندس ــص والتقدي ــات الرخ ــروط اتفاقي ــى ش ــعودية وعل ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة الحالي ــات القانوني للمتطلب

يمثــل مخصــص التــزام إزالــة المنجــم القيمــة الحاليــة لكامــل المبالــغ لتكاليــف اإلغــاق وتســوية المواقــع المســتقبلية المقــدرة لمختلــف 
ــرات  ــة. التغي ــة ذات العاق ــاق واألنظم ــط اإلغ ــا خط ــا فيه ــً بم ــرة حالي ــات المتوف ــى المعلوم ــاًء عل ــك بن ــة، وذل ــم العامل ــكات المناج ممتل

المســتقبلية، إن وجــدت، ســواًء فــي األنظمــة وفــي افتراضــات التكلفــة ربمــا تكــون جوهريــة وســيتم االعتــراف بهــا عنــد تحديدهــا. 

ــخ  ــاج التجــاري والتاري ــدأ بهــا اإلنت ــة لــكل منجــم مــن المناجــم باإلضافــة إلــى الســنة التــي ب ــزام اإلزال فيمــا يلــي الحركــة فــي مخصــص الت
ــاق:  ــع لإلغ المتوق
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مناجم الذهب  39-1

المجموعمنجم بلغةمنجم الصخيبراتمنجم اآلمارمنجم الدويحيمنجم مهدمنجم السوقإيضاحات

15,310,49822,337,68212,551,7828,437,89313,860,37124,750,58997,248,815زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

31151,364,1812,261,0071,361,096841,2651,308,5402,158,5979,294,686 ديسمبر 2018

3916,674,67924,598,68913,912,8789,279,15815,168,91126,909,186106,543,501زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

151,488,3642,466,8291,497,206925,3921,439,3942,355,09710,172,282التعديل خال السنة مضاف إلى الدخل اآلخر

)10,179,743()8,311,649(----)1,868,094(16تعديل في المخصص خال السنة

14,018,780-7,189,2933,698,8984,583,311-)1,452,722(3118 ديسمبر 2019

313914,842,22727,065,51822,599,37713,903,44821,191,61620,952,634120,554,820 ديسمبر  2019

201419882016200819912001تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

202320232027202920342034التاريخ المتوقع لإلغاق
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مناجم الذهب  39-1

المجموعمنجم بلغةمنجم الصخيبراتمنجم اآلمارمنجم الدويحيمنجم مهدمنجم السوقإيضاحات

15,310,49822,337,68212,551,7828,437,89313,860,37124,750,58997,248,815زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

31151,364,1812,261,0071,361,096841,2651,308,5402,158,5979,294,686 ديسمبر 2018

3916,674,67924,598,68913,912,8789,279,15815,168,91126,909,186106,543,501زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

151,488,3642,466,8291,497,206925,3921,439,3942,355,09710,172,282التعديل خال السنة مضاف إلى الدخل اآلخر

)10,179,743()8,311,649(----)1,868,094(16تعديل في المخصص خال السنة

14,018,780-7,189,2933,698,8984,583,311-)1,452,722(3118 ديسمبر 2019

313914,842,22727,065,51822,599,37713,903,44821,191,61620,952,634120,554,820 ديسمبر  2019

201419882016200819912001تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

202320232027202920342034التاريخ المتوقع لإلغاق
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منجم البوكسايت  39-2

منجم البعثيةإيضاحات

135,000,134 يناير 2018 

151,711,467زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

1871,503,007زيادة في المخصص خال السنة

3139108,214,608 ديسمبر 2018

154,057,228زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

189,951,162تعديل في المخصص خال السنة

3139122,222,998 ديسمبر 2019

2014تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2059التاريخ المتوقع لإلغاق

مناجم الفوسفات  39.3

منجممنجم

المجموعالخبراءالجالميدإيضاحات

160,319,27090,485,083150,804,353 يناير 2018

157,569,0444,611,15012,180,194زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

1,903,4901,903,490-18زيادة في المخصص خال السنة

313967,888,31496,999,723164,888,037 ديسمبر 2018

153,033,4335,041,7608,075,193زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

186,160,82924,538,63430,699,463تعديل في المخصص خال السنة

313977,082,576126,580,117203,662,693 ديسمبر 2019

20082017تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

20422045التاريخ المتوقع لإلغاق

مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيزايت   39.4

المجموعمصانع المدينةمنجم الغزالةمنجم الزبيرةإيضاحات

12,223,298230,3063,166,2455,619,849 يناير 2018

15203,33320,417135,584359,334زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

31392,426,631250,7233,301,8295,979,183 ديسمبر 2018

1575,6363,77397,317176,726زيادة خال السنة ناشئة عن مرور الوقت

)1,500,905()856,679()161,957()482,269(18التعديل خال السنة

31392,019,99892,5392,542,4674,655,004 ديسمبر 2019

200820112011تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

203620572041التاريخ المتوقع لإلغاق
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التزامات التأجير  40-

  31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

40.12,092,572,57528,117,012الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية 

)933,232((825,972,265(40.2ناقصً: تكاليف التمويل المستقبلية التي لم ُتستحق بعد 

7.2,49.31,266,600,31027,183,780صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار 

)21,462,970((139,480,855(ناقصً: الجزء المتداول من التزامات التأجير مصنفة كمطلوبات متداولة

1,127,119,4555,720,810الجزء طويل األجل من التزامات التأجير

تواريخ االستحقاق

الحد األدنى لدفعات اإليجار تستحق خال السنوات التالية: 

2019-22,315,272

2020208,480,8275,801,740

2021127,793,761-

202274,723,615-

202369,896,936-

202465,482,259

-20251,546,195,177 وما بعد 

2,092,572,57528,117,012المجموع

الحركة في الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية:   40-1

  31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

128,117,01265,380,978 يناير

تعديات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(

-202,162,854,688االعتراف األولي بالتزامات التأجير

2,190,971,70065,380,978المجموع الفرعي

-20115,823,252اإلضافات خال السنة

)37,263,966((204,199,919(الدفعات خال السنة

-(10,022,458(تعديل

31402,092,572,57528,117,012 ديسمبر

الحركة في تكلفة تمويل مستقبلية:   40-2

  31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

)3,532,891((933,232(1 يناير

تعديات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(

-(870,374,617(20االعتراف األولي بالتزامات التأجير

)3,532,891((871,307,849(المجموع الفرعي

1553,004,9422,599,659تراكم تكلفة تمويل مستقبلية خال السنة

-(8,383,312(20اإلضافات خال السنة

-713,954تعديل

)933,232((825,972,265(3140 ديسمبر

تم خصم الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية باستخدام معدل فائدة فعلي حوالي 4% في السنة، إلى قيمتها الحالية.
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41.  أدوات مالية مشتقة

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

-128,888,908 يناير

8,940,9431,948,045صافي التسوية المستحقة على الفائدة المشتركة

1523,991,6911,948,045المستحق خال السنة

-(15,050,748(المدفوع خال السنة

36.2198,893,93226,940,863خسارة في القيمة العادلة ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر

3149.3236,723,78328,888,908 ديسمبر

خسارة في القيمة العادلة ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

148,971,55620,178,706المساهمون العاديون في الشركة األم

36.349,922,3766,762,157حقوق الملكية غير المسيطرة

36.3198,893,93226,940,863المجموع

دخلــت شــركة معــادن للدرفلــة وشــركة معــادن للبوكســايت واأللومينــا فــي اتفاقيــات مبادلــة أســعار الفائــدة )“أداة التحــوط”( مــع مؤسســات ماليــة 
لجــزء معيــن مــن قروضهــا طويلــة األجــل للتحــوط مقابــل التغيــرات فــي ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن )“بنــد التحــوط”(.

تشــتمل أدوات التحــوط وبنــد التحــوط علــى شــروط هامــة متشــابهة مثــل الســعر المرجعــي، تواريــخ إعــادة التعييــن، تواريــخ الســداد، تواريــخ االســتحقاق 
والقيمــة األســمية تــم تحديــد الترتيــب كترتيــب تحــوط منــذ إنشــائه ويخضــع لاختبــار المحتمــل لفعاليــة التحــوط فــي تاريــخ كل تقريــر. كمــا فــي تاريــخ 31 

ديســمبر 2019، تــم تقييــم فعاليــة التحــوط لتكــون %100 علــى اعتبــار أن جميــع الشــروط الهامــة متطابقــة خــال العــام. 

ترد االتفاقيات المختلفة التي أبرمتها الشركات على النحو التالي: 

 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018، بقيمة اسمية قدرها 1,820,250,000 ريال سعودي بتاريخ استحقاق 29 سبتمبر 2023
 اعتبارًا من 1 أبريل 2019، بقيمة اسمية قدرها 1,800,000,000 ريال سعودي بتاريخ استحقاق 1 أبريل 2024

 اعتبارًا من 30 يونيو 2019، بقيمة اسمية قدرها 1,227,187,500 ريال سعودي بتاريخ استحقاق 28 يونيو 2024

تتطلــب عقــود المبادلــة تســوية صافــي الفائــدة المســتحقة أو المســتحقة الدفــع كل ســتة أشــهر تنتهــي فــي 31 مــارس و 30 ســبتمبر.  تتطابــق تواريــخ 
التســوية مــع التواريــخ التــي تكــون فيهــا الفائــدة مســتحقة الدفــع علــى الديــن األساســي

 31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018

230,981,81028,888,908القيمة الدفترية )مطلوبات(

4,847,437,5001,820,250,000القيمة االسمية

1:11:1نسبة التحوط

225,834,79526,940,863خسارة في قيمة بند التحوط المستخدم في تحديد فعالية التحوط
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خسارة متراكمة في القيمة العادلة ألدوات التحوط القائمة 

 السنة المنتهية
في 31 ديسمبر

 السنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20192018

-126,940,863 يناير

198,893,93226,940,863خسارة السنة محملة على خسارة شاملة أخرى 

31225,834,79526,940,863 ديسمبر

42.  منافع الموظفين

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

42.1625,553,417545,417,883التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

42.296,845,78873,045,857خطة االدخار للموظفين

722,399,205618,463,740المجموع

42.1  التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

تديــر المجموعــة خطــة منافــع انتهــاء خدمــات الموظفيــن والتــي تتوافــق مــع متطلبــات قانــون العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــب  ــى الروات ــد عل ــة تعتم ــى الخط ــن بمقتض ــات الموظفي ــاء خدم ــع انته ــات مناف ــة. مدفوع ــة المعني ــركات التابع ــن الش ــركة م ــكل ش ل
والبــدالت النهائيــة وســنوات الخدمــة المتراكمــة للموظفيــن بتاريــخ انتهــاء خدماتهــم كمــا تــم تعريفهــا بالشــروط المصــرح بهــا فــي قانــون 

العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

خطط منافع انتهاء خدمات الموظفين هي خطط غير ممولة والتزامات مدفوعات المنافع تتحقق عندما تستحق هذه المنافع.
ــغ المعتــرف بهــا فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة والحركــة فــي  ــغ المعتــرف بهــا فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة المبال المبال

ــي:  ــب التال ــنة حس ــال الس ــن خ ــات الموظفي ــاء خدم ــع انته ــزام مناف الت

المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة

المبالــغ المعتــرف بهــا فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة والحركــة فــي التــزام منافــع انتهــاء خدمــات الموظفيــن خــال الســنة حســب 
التالــي: 

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1545,417,883462,754,423 يناير

104,894,761114,434,904مجموع المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة

80,372,42193,617,211تكلفة الخدمة الحالية

1524,522,34020,817,693تكلفة تمويل

42.1.1329,86926,239,111 خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

13,156,62626,239,111خسائر من التغير في االفتراضات المالية

-(12,826,757(مكاسب خبرة

)58,010,555((25,089,096(المبالغ المسددة

3142625,553,417545,417,883 ديسمبر
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42.1.1 خسائر عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين معترف بها في الدخل الشامل اآلخر:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

329,86924,162,881	خسائر محملة كميدن نتيجة إعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر خال السنة

 خسائر إعادة قياس مرسملة كجزء من أصول مؤهلة لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
خال السنة

21-2,076,230

42.1329,86926,239,111المجموع

42.1   التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين )تتمة(

خسائر محملة كمدين نتيجة إعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر خال السنة عائدة إلى:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

42,41921,246,663مساهمي الشركة األم

36.2,36.3287,4502,916,218حقوق الملكية غير المسيطرة

329,86924,162,881المجموع

الفرضيات االكتوارية الهامة

كانت الفرضيات اإلكتوارية الهامة المستخدمة في تحديد التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين كالتالي:

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

4.5%4%معدل الخصم

2.5-4.5%2.5-4%معدل زيادة الرواتب

A80 tableA90 tableمعدل الوفيات

5%6%معدل السحوبات

تحليل الحساسية

حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في الفرضيات األساسية المرجحة كالتالي:

 مستوى الحساسية
%

زيادة

 األثر على التزام
 منافع انتهاء

الخدمة

 مستوى الحساسية
%

نقص

 األثر على التزام
 منافع انتهاء

الخدمة

31 ديسمبر 2018

89,638,987%1(68,370,305(%1معدل الخصم

(68,975,640(%89,069,4551%1معدل زيادة الرواتب

119,513%10(119,499(%10معدل الوفيات
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1,836,375%10(1,760,320(%10معدل السحوبات

31 ديسمبر 2018

177,460,329%)60,308,659(1%معدل الخصم

)61,098,034(1%177,016,977%معدل زيادة الرواتب

10106,856%)106,594(10%معدل الوفيات

101,724,111%)1,650,565(10%معدل السحوبات

تحليــل الحساســية أعــاه علــى أســاس تغيــر فــي فرضيــة مــع بقــاء جميــع الفرضيــات األخــرى ثابتــة. عمليــً، مــن غيــر المحتمــل ان يحدث ذلــك والتغيــرات في 
بعــض الفرضيــات مــن الممكــن أن يكــون مترابــط. اســُتعملت بنفــس الطريقــة المســتخدمة فــي حســاب مطلوبــات منافــع انتهــاء خدمــات الموظفيــن 
المعتــرف بهــا فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة عنــد حســاب التــزام منافــع انتهــاء الخدمــة للموظفيــن للفرضيــات اإلكتواريــة الهامــة )القيمــة الحاليــة 

اللتــزام منافــع انتهــاء خدمــات الموظفيــن المحســوبة بطريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر(.

لم تتغير الطرق وأنواع الفرضيات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية مقارنًة بالسنة السابقة. 

التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين )تتمة( 

أثر التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة

 فترة التوسط المرجح اللتزام منافع انتهاء خدمات الموظفين هي 12.74 سنة. يوضح الجدول التالي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزام منافع انتهاء
:خدمات الموظفين غير المخصوم

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

2019-36,046,842

202045,339,76927,135,289

202132,773,55130,216,231

202223,496,86820,482,643

202324,544,73421,456,586

202423,726,64221,456,586

2025953,684,696863,899,139 وما بعد

1,103,566,2601,020,693,316المجموع

   
 

خطة اإلدخار للموظفين

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

73,045,85769,872,871يناير 1

38,775,21741,620,333مساهمة خال السنة

)38,447,347((14,975,286(مسحوبات خال السنة

3132,4296,845,78873,045,857 ديسمبر
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43.  مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى 

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

الجزء غير المتداول

679,931,813841,759,354إجمالي المبالغ المحتجزة المحتفظ بها من المدفوعات المقدمة

)640,030,514((679,931,813()ناقصً: الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة )انظر أدناه

-201,728,840

)11,052,030(-43.1ناقصً: الخصم غير المطفأ لمبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجل

190,676,810-القيمة الحالية للجزء طويل األجل من المبالغ المحتجزة المستحقة

43.290,373,425110,887,008مساهمات غير مستردة

-43.378,900,805خيار بيع الحصص غير المسيطرة

169,274,230301,563,818المجموع الفرعي

الجزء المتداول

679,931,813640,030,514)الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة )انظر أعاه

511,325,834381,341,917مشاريع

1,762,725,8651,099,386,910تجارية

22,693,50014,761,906دفعات مقدمة من عماء

73,545,79032,602,905 خصم مستحق للعماء

118,877,40147,267,960أخرى

3,169,100,2032,215,392,112المجموع الفرعي

49.3,513,338,374,4332,516,955,930المجموع

المبالغ المحتجزة غير المتداولة والمطلوبات األخرى يتم إظهارها بقيمتها المخصومة حيث أن قيمة تلك المطلوبات تستحق السداد 
ألكثر من )12( شهر بعد تاريخ قائمة المركز المالي.

تتمثل ذمم المشاريع الدائنة بشكل رئيسي في االلتزامات بتكاليف عقود تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت 
واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات .

43.1  الحركة في الخصم غير المطفأ للمبالغ المحتجزة المستحقة طويلة األجل

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

)42,328,871((11,052,030(1 يناير 

1511,052,03031,276,841تخفيض خصم مطلوبات المبالغ المحتجزة غير المتداولة المحملة على تكلفة تمويل 

)11,052,030(-3143 ديسمبر
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43.2   الحركة في مساهمات غير مستردة

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

133,582,586     1110,887,008 يناير

17,644,45425,453,667% خصم من المدفوعات المقدمة لبعض المقاولين

4,524,918-16مخصص لصندوق البحوث والتطوير

4,524,918-16مخصص لصندوق التنمية االجتماعية

)57,199,081((28,158,037(المدفوعات المقدمة لمشروع دعم المجتمع

314390,373,425110,887,008 ديسمبر

تمثــل مســاهمات مــن ِقبــل أحــد مقاولــي شــركة معــادن لأللومنيــوم وشــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات لدعــم هــدف الشــركات المتمثــل فــي 
إنشــاء صنــدوق للمســؤولية االجتماعيــة لتنميــة مشــروع اجتماعــي.

خيارات بيع الحصص غير المسيطرة  3-43
 كما هو موضح أيًضا في اإليضاح )5(، استحوذت المجموعة في 8 أغسطس 2019، من خال شركة معادن للتسويق والتوزيع التابعة لها، على 85% من
 رأس المال المصدر لشركة مريديان الموحدة لاستثمار المحدودة )“مجموعة مريديان”، أو “مريديان”(، التي تحمل حقوق التصويت الكاملة، وهي شركة

.رائدة في توزيع األسمدة تعمل في شرق إفريقيا

خيار البيع

تتضمــن اتفاقيــة المســاهمين المحــررة بيــن معــادن ومريديــان بنــود لخيــارات البيــع حيــث يجــوز الصحــاب الحصــص غيــر المســيطرة فــي مريديــان ممارســة 
خيــارات البيــع فيمــا يتعلــق بالشــرائح التاليــة مــن الحصــص غيــر المســيطرة المحتفــظ بهــا فــي مريديــان فــي أي وقــت خــال فتــرة ممارســة خيــار البيــع:

الشريحة ذات الصلة
 نسبة الحصص غير

المسيطرة
الفترة المرجعية لخيار البيع

)"نهاية السنة المالية لشركة ميريديان في 31 مارس 2020 )"السنة المالية 2020 %25الشريحة األولى

)"نهاية السنة المالية لشركة ميريديان في 31 مارس 2021 )"السنة المالية 2021%25الشريحة الثانية

)"نهاية السنة المالية لشركة ميريديان في 31 مارس 2022 )"السنة المالية 2022%25الشريحة الثالثة

)"نهاية السنة المالية لشركة ميريديان في 31 مارس 2023 )"السنة المالية 2023%25الشرحة الرابعة

يتخــذ أصحــاب الحصــص غيــر المســيطرة فــي مريديــان قــرار ممارســة خيــار البيــع أو نقــل الشــريحة ذات الصلــة إلــى تاريــخ مرجعــي الحــق لخيــار البيــع بيــن 45 
و 90 يــوم قبــل التاريــخ المرجعــي لخيــار البيع)»فتــرة ممارســة خيــار البيــع«(. 

وفًقــا لشــروط اتفاقيــة المســاهمين، تعــد خيــارات البيــع التــي يحتفــظ بهــا أصحــاب الحصــص غيــر المســيطرة فــي مريديــان خيــارات ملزمــة غيــر قابلــة لإللغــاء 
لبيــع نســبة 15% المتبقيــة مــن الحصــص إلــى شــركة معــادن للتســويق والتوزيــع فــي عــام 2023 إذا لــم يتــم ممارســة الخيــارات قبــل ذلــك. يتــم احتســاب 
ــل  ــاح قب ــى األرب ــة عل ــف ذي الصل ــق المضاع ــق تطبي ــن طري ــاهمين، أي ع ــة المس ــً التفاقي ــة وفق ــريحة ذات صل ــكل ش ــع ل ــراء والبي ــار الش ــة خي ــعر ممارس س
خصــم الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك للشــريحة ذات الصلــة مضروبــة فــي حصــص غيــر مســيطرة تخضــع لخيــار الشــراء والبيــع مقســومً علــى 
ــال  ــال ســعودي إلــى 110.6 مليــون ري ــة الخارجــة عــن النطــاق 78.3 مليــون ري ــان. قــدرت المجموعــة إجمالــي التدفقــات النقدي إجمالــي عــدد أســهم مريدي

ســعودي عنــد ممارســة الخيــار. تــم اســتخدام معــدل خصــم قبــل الضريبــة بنســبة 26% لقيــم االســترداد بنــاًء علــى الخيــارات. 
هذا تقييم عادل من المستوى 3 وفقً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )13(. 
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44.  المصاريف المستحقة

  31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

304,989,331490,588,399مشاريع

1,548,217,3531,164,954,284تجارية

265,005,061220,005,734موظفين

47.1,47.237,353,10033,767,454مصاريف مستحقة - شركة ألكوا كوربوريشن

-47.1,47.215,713,516 مصاريف مستحقة - شركة موزاييك

49.3,512,171,278,3611,909,315,871المجموع

تمثــل المصاريــف المســتحقة الخاصــة بالمشــاريع بشــكل رئيســي تكاليــف عقــود مســتحقة تتعلــق بشــركة معــادن للدرفلــة وشــركة معــادن 
للبوكســايت واأللومينــا وشــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات تمثــل المصاريــف المســتحقة لشــركة ألكــوا كوربوريشــن بشــكل رئيســي المصاريــف 
المتعلقــة بالموظفيــن وتكاليــف مســتحقة أخــرى بموظفــي شــركة ألكــوا كوربوريشــن الُمعاريــن لشــركة معــادن لأللومنيــوم وشــركة معــادن للدرفلة 

وشــركة معــادن للبوكســايت واأللومينــا.

تمثــل المصاريــف المســتحقة لشــركة موزاييــك بشــكل رئيســي المصاريــف المتعلقــة بالموظفيــن وتكاليــف مســتحقة أخــرى متعلقــة بموظفــي 
موزاييــك الُمعاريــن لشــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات.

45.  الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

  31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

45.2256,524,753189,153,041زكاة مستحقة

45.510,845,0661,548,530ضريبة دخل مستحقة

267,369,819190,701,571المجموع

مكونات الوعاء الزكوي    45.1

تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي لكل شركة طبقًا لنظام الزكاة وضريبة الدخل من البنود التالية: 

 حقوق المساهمين كما في بداية السنة،	 

 المخصصات كما في بداية السنة،	 
 القروض طويلة األجل	 
 صافي الدخل المعّدل	 

 قطع غاير ومواد مستهكلة، 	 

 صافي القيمة الدفترية لممتلكات التعدين، 	 

 صافي القيمة الدفترية للمتلكات والمصانع والمعدات،	 

 صافي القيمة الدفترية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ،	 

 صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة، 	 

 القيمة الدفترية لاستثمار في مشاريع مشتركة،	 
 بعض العناصر األخرى.	 

تحتسب الزكاة بنسبة %2.5 على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعّدل، أيهما أعلى.
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45.2  الزكاة المستحقة

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1189,153,041115,597,038 يناير

249,156,159216,232,355مخصص الزكاة

45.3180,206,955189,153,041السنة الحالية

68,949,20427,079,314 السنة السابقة تحت المخصص

)142,676,352((181,784,447(45.4المدفوع خال السنة إلى الجهات المختصة

3145256,524,753189,153,041 ديسمبر

45.3  يتكون مخصص الزكاة مما يلي:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

74,474,58393,555,304شركة التعدين العربية السعودية

46.210,931,31013,601,477 شركة معادن للذهب ومعادن األساس

4,204,9942,430,870شركة معادن الصناعية

3,083,2352,988,100شركة معادن للبنية التحتية

13,558,01223,202,808شركة معادن للفوسفات

13,904,14016,671,397 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

26,571,89117,553,584شركة معادن لأللومنيوم

11,673,6323,105,620شركة معادن للدرفلة

21,805,15816,043,881 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

45.2180,206,955189,153,041المجموع

45.4  حالة الربوط النهائية

ــهادات  ــى ش ــت عل ــدد وحصل ــت المح ــي الوق ــدة ف ــة الموح ــا الزكوي ــم إقراراته ــل بتقدي ــة بالكام ــة المملوك ــة التابع ــركاتها الثاث ــركة وش ــت الش قام
زكويــة مفيــدة للســنوات الماليــة 2014 حتــى 2018. لــم تصــدر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل أي ربــوط نهائيــة علــى الشــركة وشــركاتها الثــاث التابعــة 
المملوكــة لهــا بالكامــل للســنوات الخمــس مــن 2014 إلــى 2018. قامــت الشــركة، بنــاًء علــى نتائــج الســنوات التــي تــم تقييمهــا مــن 2009 إلــى 2013 ، 
بعمــل أفضــل تقديــر لهــا للنتيجــة األكثــر ترجيحــً للمركــز الــذي تــم احتســابه علــى األرصــدة والمعامــات التــي تكــون نتيجتهــا غيــر مؤكــدة للســنوات غيــر 

المقيمــة مــن 2014 إلــى 2018 وقــد ســجلت مخصصــً إضافيــً تحســبً للربــوط النهائــي الــذي ســتصدره الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. 

بالنســبة للشــركات التابعــة الخمــس المتبقيــة والتــي تتضمــن مســاهمي األقليــة، والتــي تتألــف مــن مســاهمين ســعوديين وأجانــب، تــم تقديــم إقراراتهــا 
الزكويــة وضريبــة الدخــل فــي الوقــت المحــدد مــن تاريــخ التأســيس )انظــر إيضــاح رقــم 2( حتــى 31 ديســمبر 2018 وتــم اســتام شــهادات زكاة وضريبــة 

دخــل مقيــدة حتــى 31 ديســمبر 2018، ولكــن بــدون إصــدار ربــوط زكويــة وضريبــة دخــل نهائيــة.
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45.5  ضريبة الدخل المستحقة 

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

11,548,53026,059,632 يناير

-51,967,678 اإلضافة من خال دمج األعمال

)10,199,311(24.113,026,770 مخصص/ )عكس( ضريبة الدخل

45.613,026,7701,548,530السنة الحالية

)11,747,841(- السنة السابقة على المخصص

)14,311,791((5,697,912(المدفوع خال السنة إلى الجهات المختصة

314510,845,0661,548,530 ديسمبر

45.6  يتكون مخصص ضريبة الدخل مما يلي:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1,548,530-شركة معادن لأللومنيوم

-13,026,770مريديان

45.513,026,7701,548,530المجموع

46.  رسوم امتياز مستحقة

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

1124,800,44873,079,354 يناير

9122,384,655123,792,353مخصص رسوم امتياز خال السنة

46.1124,505,948124,800,448محمل خال السنة الحالية

)1,008,095((2,121,293(تسوية السنة السابقة

)72,071,259((122,679,155(المدفوع خال السنة إلى الجهات المختصة

31124,505,948124,800,448 ديسمبر
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ــى  ــن عل ــر 2004(، يتعي ــق 4 أكتوب ــعبان 1425 ه )المواف ــخ 20 ش ــم 47/م بتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــن الس ــام التعدي ــى نظ ــاًء عل بن
ــو  ــا ه ــن، كم ــة تعدي ــكل رخص ــنوي ل ــل الس ــي الدخ ــن صاف ــادل 25% م ــعودية تع ــة الس ــة العربي ــة المملك ــاز لحكوم ــوم امتي ــع رس ــة أن تدق المجموع

ــل. ــا أق ــنوي، أيهم ــل الس ــي الدخ ــى صاف ــاًء عل ــة بن ــل التقديري ــة الدخ ــادل ضريب ــا يع ــدد أو م مح

ــب  ــادن للذه ــركة مع ــم ش ــجلة باس ــن مس ــة تعدي ــكل رخص ــل ل ــي الدخ ــع صاف ــك، يخض ــغ. لذل ــذا المبل ــن ه ــتحقة م ــزكاة المس ــم ال ــيتم خص س
ــاز. ــوم امتي ــفات لرس ــمال للفوس ــد الش ــادن وع ــركة مع ــا وش ــايت واأللومين ــادن للبوكس ــركة مع ــفات وش ــادن للفوس ــركة مع ــاس وش ــادن األس ومع

ُتدفــع تعريفــة ثابتــة للطــن المبــاع كرســوم امتيــاز بالنســبة للبوكســايت منخفــض الدرجــة والكاوليــن والمغنيســيا عــن طريــق شــركة معــادن الصناعيــة، 
مســجلة كحامــل رخصــة تعديــن صغيــرة. 

تظهر رسوم االمتياز كجزء من تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

46.1  يتكون مخصص رسوم االمتياز مما يلي:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

46.2123,090,653123,731,990مناجم الذهب

785,728444,828بوكسايت منخفض الدرجة

369,747298,600الكاولين

176,760182,930المغنيسيا

36,713112,625المغنيسيا الخامدة

3,436950الحراريات غير المشكلة

42,91128,525خام المغنيسيا

46124,505,948124,800,448المجموع

46.2  يتم احتساب مخصص رسوم االمتياز المستحقة الدفع من ِقبل مناجم الذهب كما يلي: 

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

536,087,852591,395,989صافي الدخل للسنة من مناجم الذهب العاملة قبل الزكاة ورسوم االمتياز

25134,021,963147,848,997% من صافي الدخل للسنة، كما هو محدد

149,423,517137,333,467ضريبة الدخل المقدرة على أساس صافي الدخل للسنة الخاضع للضريبة

134,021,963137,333,467المخصص بناًء على طريقتي االحتساب أعاه، أيهما أقل

)13,601,477((10,931,310(45.3خصم من مخصص الزكاة

46.1123,090,653123,731,990صافي مخصص رسوم االمتياز للسنة
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

47.  المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة

47.1  المعامالت مع أطراف ذات عالقة

فيما يلي المعامات التي تمت مع األطراف ذات العاقة في سياق األعمال العادية خال السنة قيد الفحص وتتلخص بالتالي: 

المعامات مع مختلف الحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة

للسنة المنتهية في
 للسنة المنتهية

في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

مبيعــات شــركة معــادن لأللومنيــوم إلــى الكــوا إنســيبال إس إيــه، 
ــنة ــال الس ــاهمين، خ ــن المس ــراء بي ــة الش ــً التفاقي وفق

957,813,4741,165,530,810

وفقــً  ســابك،  خــال  مــن  للفوســفات  معــادن  شــركة  مبيعــات 
الســنة. خــال  التســويق،  التفاقيــة 

1,248,751,7831,647,716,745

مبيعــات شــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات مــن خــال شــركة 
ــاج  ــل اإلنت ــا قب ــات م ــرادات مبيع ــويق -إي ــة التس ــً التفاقي ــابك، وفق س
تكلفــة  مــن  صافــي  األمونيــوم،  ثنائــي  الفوســفات  مــن  التجــاري 
اإلنتــاج للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 والبالغــة ال شــيء )31 
ديســمبر 2018: 130,299,157 ريــال ســعودي( تــم قيدهــا كدائــن 

ــذ. ــد التنفي ــمالية قي ــاريع رأس ــى مش عل

463,483,647258,066,238

مبيعــات شــركة معــادن وعــد الشــمال للفوســفات مــن خــال شــركة 
إيــرادات مبيعــات مــا قبــل  التتســويق -  موزاييــك، وفقــً التفاقيــة 
اإلنتــاج التجــاري مــن الفوســفات ثنائــي األمونيــوم، صافــي تكلفــة 
اإلنتــاج للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 والبالغــة ال شــيء )31 
ــن  ــا كدائ ــم قيده ــعودي( ت ــال س ــمبر 2018: 287,368,760 ري ديس

ــذ ــد التنفي ــمالية قي ــاريع رأس ــى مش عل

721,644,368569,153,142

أخــرى  وتكاليــف  تقنيــة  ورســوم  المعاريــن  الموظفيــن  تكلفــة 
الســنة خــال  كوربوريشــن  ألكــوا  لشــركة  مدفوعــة 

4446,479,94783,440,308

تكلفــة الموظفيــن المعاريــن ورســوم تقنيــة وتكاليــف أخــرى مدفوعة 
لشــركة موزاييــك خال الســنة

4486,141,06846,696,420

47.2  األرصدة مع األطراف ذات العالقة

المبالغ المستحقة من/ )إلى( أطراف ذات عاقة نشأت عن معامات مع أطراف ذات عاقة كالتالي: 

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

المبالغ المستحقة من شريك في مشروع مشترك

 مبالغ مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن كشركة أم لشريك غير مسيطر في
 شركة معادن لأللومنيوم، وشركة معادن للدرفلة، وشركة معادن للبوكسايت

.واأللومينا
27-36,686,041
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47.2   األرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

ذمم مدينة تجارية وأخرى مستحقة من: 

شركاء غير مسيطرين:

201,929,255290,801,690شركة سابك في شركة معادن للفوسفات - تجارية	 

63,917,07732,382,542شركة سابك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات- تجارية	 

30265,846,332323,184,232مجموع فرعي - ذمم مدينة تجارية مستحقة من شركة سابك

3039,322,10729,807,095شركة موزاييك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات - تجارية	 

305,168,439352,991,327مجموع فرعي - ذمم مدينة تجارية 

شركات تابعة لشريك غير مسيطر: 

3081,997,94293,099,730شركة ألكوا إنسيبال إي إيه في شركة معادن لأللومنيوم - تجارية	 

30136,761,2076,644,548شركة ألكوا واريك إل إل سي في شركة معادن لأللومنيوم - تجارية	 

218,759,14999,744,278مجموع فرعي - مبالغ مستحقة من شركة ألكوا

شركة مشروع مشترك:

3077,4561,107,238شركة معادن باريك للنحاس - أخرى	 

:مركز خاص للتدريب

5,556-30المعهد السعودي التقني للتعدين - أخرى	 

524,005,044453,848,399المجموع

مبالغ مستحقة لشريك في مشروع مشترك

195,267,690-37مبالغ مستحقة لشركة ألكوا كوربوريشن	 

قروض طويلة األجل من صندوق االستثمارات العامة بنسبة 67.18% في 
شركة معادن

المستحق لصندوق االستثمارات العامة لتمويل:

38.24,275,375,0004,275,375,000تسهيل شركة معادن لأللمونيوم - المعاد هيكلته في 14 ديسمبر 2017

2,986,387,500-38.2تسهيات شركة معادن للدرفلة

تسهيات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا - تمت إعادة الهيكلة في 16 يوليو 
2018

38.23,431,917,5003,506,250,000

38.26,599,903,3636,839,278,174تسهيات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

14,307,195,86317,607,290,674المجموع

المبالغ المستحقة للشركة األم )المساهم النهائي( لشريك غير مسيطر:

مدفوعات مستلمة من شركة ألكوا كوربوريشن لزيادة رأس مال في شركة 	 
معادن للبوكسايت واأللومينا

68,155,43268,155,432

مدفوعات مستلمة من شركة ألكوا كوربوريشن لزيادة رأس مال في شركة 	 
معادن للدرفلة

-230,387,425

مصاريف مستحقة عائدة إلى شركة ألكوا كوربوريشن في شركة معادن 	 
لأللمونيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا

4437,353,10033,767,454

105,508,532332,310,311المجموع

مستحق الدفع لشريك غير مسيطر: 

مصاريف مستحقة عائدة إلى شركة موزاييك في شركة معادن وعد الشمال 	 
-4415,713,516للفوسفات 
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

       
47.3  تعويضات موظفي اإلدارة العليا

للسنة المنتهية في
 للسنة المنتهية

في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

53,145,51322,099,530منافع موظفين قصيرة األجل

3,976,5536,155,094منافع انتهاء خدمات الموظفين

57,122,06628,254,624المجموع

48. تعهدات والتزامات محتملة 

48.1  تعهدات رأسمالية 

للسنة المنتهية في
 للسنة المنتهية

في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

:النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من أجل

6,809,757,5144,101,443,730ممتلكات ومصانع ومعدات

 
48.2  الضمانات 

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

111,520,244332,248,042ضمان لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض إمدادات الديزل والغاز المستقبلية

 ضمانات لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متعلقة بحامض
الفوسفوريك النقي وإمدادت الوقود واللقيم المستقبلية

-

 ضمان لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض اإلمدادت المستقبلية من الكبريت
 المصهور

234,375,000234,375,000

 ضمانات لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسات التمويل األخرى
	 :لتمويل التسهيات المتاحة لكل من

450,000,000-23.2.2)شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو

375,000,000-23.2.2شركة معادن باريك للنحاس

825,000,000-المجموع الفرعي

18,845,85118,879,717ضمان لصالح الهيئة العامة للموانئ

1,753,297-ضمان لصالح الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 ضمانات لصالح منجم الفوسفات األردني لغرض اإلمدادات المستقبلية من الخام
 المرّكز

29,045,418-

4,704,92522,583,714المجموع

398,491,4381,434,839,770المجموع

	ضمانــات شــركة معــادن لصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ومؤسســات التمويــل األخــرى مقابــل منــح تســهيات إئتمانية لشــركة الصحــراء ومعادن 
للبتروكيماويــات )ســامابكو( وشــركة معــادن باريــك للنحــاس بقــدر حصتهــا البلغــة 50 % في الشــركات تحت الســيطرة المشــتركة )إيضــاح 23-2(.
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48.3  خطابات االئتمان

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

1,437,63811,377,635ثاثة خطابات ائتمان محتملة لغرض شراء معدات ومواد

48.4  االلتزامات المحتملة

تظهــر لــدى المجموعــة التزامــات محتملــة مــن وقــت آلخــر تتعلــق ببعــض المســائل المتنــازع عليهــا، بمــا فــي ذلــك مطالبــات مــن وضــد المقاوليــن ودعــاوى 
قضائيــة وإجــراءات تحكيــم تنطــوي علــى مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا. حيــث نشــأت هــذه االلتزامــات المحتملــة فــي الســياق العــادي لألعمــال. ومــن 

غيــر المتوقــع تكبــد أي التزامــات هامــة مــن هــذه المطالبــات المحتملــة.

49.  إدارة المخاطر المالية
عمليات المجموعة ُتعرضها إلى العديد من المخاطر المالية مثل: 

 مخاطر السوق	 

 مخاطر االئتمان	 

 مخاطر السيولة	 

49.1  مخاطر السوق

تتمثــل مخاطــر الســوق فــي التذبــذب فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار 
ــر:  ــن المخاط ــواع م ــة أن ــن ثاث ــوق م ــر الس ــون مخاط ــواق. تتك األس

 مخاطر صرف العمات األجنبية، 	 

 مخاطر سعر العمولة )الفائدة(،	 

 مخاطر أسعار السلع	 

ــم  ــترك، وذم ــروع مش ــي مش ــريك ف ــن ش ــتحقة م ــغ مس ــرى، ومبال ــتثمارات األخ ــوق االس ــر الس ــر بمخاط ــي تتأث ــة الت ــمل األدوات المالي تش
ــل،  ــة األج ــروض طويل ــترك، وق ــروع مش ــي مش ــريك ف ــى ش ــتحقة إل ــغ مس ــد، ومبال ــادالت النق ــد ومع ــل، ونق ــع ألج ــة، وودائ ــة تجاري مدين

ــتقة.  ــة المش ــتحقة واألدوات المالي ــف مس ــرى، ومصاري ــة أخ ــم تجاري ــاريع وذم ــات مش ــار، ومطلوب ــد إيج ــب عق ــزام بموج والت

يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمراكز كما في نهاية السنة. 

تــم إعــداد تحليــل الحساســية علــى أســاس أن صافــي الديــون ونســبة معــدل الفائــدة الثابــت إلــى العائــم علــى الديــون والمشــتقات ونســبة 
األدوات الماليــة بالعمــات األجنبيــة جميعهــا ثابتــة. 

الهــدف مــن تحليــل الحساســية لتوضيــح الحساســية إلــى التغيــرات فــي متغيــرات الســوق علــى األدوات الماليــة للمجموعــة وإظهــار األثــر 
علــى الربــح أو الخســارة وحقــوق المســاهمين إن أمكــن ذلــك. 

ــار العكســية المحتملــة علــى األداء  يركــز برنامــج إدارة المخاطــر الكلــي للمجموعــة علــى تقلبــات األســواق الماليــة ويســعى لتخفيــض اآلث
المالــي للمجموعــة. 

1-1-49  مخاطر صرف العمالت األجنبية

ــعار  ــي أس ــرات ف ــبب التغيي ــة بس ــتقبلية ألداة مالي ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة العادل ــي القيم ــذب ف ــي التذب ــات ف ــر العم ــل مخاط تتمث
صــرف العمــات األجنبيــة. العملــة الوظيفيــة وعملــة التقاريــر للمجموعــة هــي الريــال الســعودي. تتــم معامــات المجموعــة بشــكل 
أساســي بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي واليــورو. تراقــب اإلدارة التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات، وتعتقــد بــأن مخاطــر العمــات 
ليســت جوهريــة. معظــم المعامــات بالــدوالر األمريكــي. ســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت عنــد لــكل دوالر أمريكــي ولذلــك المجموعــة 

ــي.  ــدوالر األمريك ــة بال ــة المقوم ــر األدوات المالي ــة لمخاط ــت معرض ليس
 كافة عقود مبيعات السلع مسعرة بالدوالر وكذلك معظم عقود المشتريات وعقود المصروفات الرأسمالية.

التعرض للعمات األجنبية
ض المجموعة لمخاطر العمات األجنبية في نهاية فترة التقرير والمعبر عنها بالريال السعودي كانت كالتالي تعرُّ

 31 ديسمبر31 ديسمبر

20192018

--ذمم مدينة تجارية

38,585,04223,331,286مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى ومصاريف مستحقة

38,585,04223,331,286المجموع
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49 إدارة المخاطر المالية )تتمة(

49.1.1 مخاطر صرف العمالت األجنبية )تتمة(

مبلغ معترف به في البيانات المالية الموحدة

تم االعتراف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خال السنة بالمبالغ التالية العائدة لصرف عمات أجنبية:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

مكاسب صرف العمات األجنبية المدرجة ضمن اإليرادات / المصروفات األخرى ، 
الصافي

166,501,0133,027,391

تحليل الحساسية للعمالت األجنبية

كمــا تــم عرضــه فــي الجــدول أعــاه، تتعــرض المجموعــة بشــكل أساســي إلــى التغيــر فــي أســعار صــرف الريــال الســعودي/ اليــورو. حساســية الربــح أو الخســارة 
وحقــوق المليكــة للتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة تنشــأ أساســً مــن رصيــد المدينيــن المقــوم باليورو. 

تأثير الزيادة )النقص( في سعر صرف العملة األجنبية على األرباح بعد الضريبة وحقوق الملكية:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

سعر صرف الريال السعودي / اليورو. 

2,592,2931,103,467زيادة بمقدار %10

)1,103,467((2,592,293(انخفاض بمقدار %10

تعرض المجموعة لحركة أسعار صرف العمات األخرى ليس جوهريً.

مخاطر أسعار الفائدة   49-1-2

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغييرات في سوق أسعار الفائدة. تعُرض 
المجموعة إلى مخاطر التغيرات في سوق أسعار الفائدة يعود أساسً إلى القروض طويلة األجل للمجموعة والذي يعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار 
الفائدة على التدفقات النقدية. الذمم المدينة ومعدل فوائد االقتراض الثابت للمجموعة والمسجلة بالتكلفة المطفأة ليست خاضعة لمخاطر أسعار 
الفوائد كما تم تعريفه بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7(، حيث أن القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية لن تتذبذب بسبب التغير في 

سوق أسعار الفوائد. لذلك، يعتبر تعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة بالقيمة العادلة غير جوهري. 

تحوط التدفق النقدي

دخلت المجموعة في اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة والتي تم تصنيفها كتحوط التدفق النقدي. 
نظرًا ألن الشروط الهامة بموجب ترتيبات التحوط متشابهة، فمن المتوقع أن تظل فعالية التحوط بنسبة 100% طوال فترة اتفاقية التحوط. فيما يلي 

القيمة االسمية المشمولة بموجب ترتيبات التحوط 

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

414,847,437,5001,820,250,000القيمة االسمية المحوطة

الدخــل الشــامل اآلخــر حســاس لزيــادة / انخفــاض مصروفــات الفائــدة مــن صافــي المشــتقات التــي تمــت تســويتها نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الفائــدة. يتأثــر 
الدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة علــى النحــو التالــي: 
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 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

سعر الفائدة

)269,408((16,849,162( الزيادة بمقدار 100 نقطة أساس

16,849,162269,408االنخفاض بمقدار 100 نقطة أساس

التعرض ألسعار الفائدة 

يعرض االقتراض المجموعة للتغيرات في أسعار الفوائد وتواريخ إعادة التسعير التعاقدي للقروض المتغيرة كما في نهاية فترة التقرير كالتالي: 

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

4,926,000,0005,311,000,000القروض ذات سعر فائدة ثابت

القروض ذات سعر فائدة متغير - تواريخ إعادة التسعير

645,329,077,06250,060,857,513 أشهر أو اقل

38.850,255,077,06255,371,857,513المجموع

تحليل الحساسية لسعر الفائدة

الربــح أو الخســارة وحقــوق الملكيــة حساســة للزيــادة أو النقــص لمصروفــات الفوائــد مــن القــروض طويلــة األجــل نتيجــة التغيــرات فــي أســعار الفوائــد.  تتأثــر 
أربــاح للمجموعــة قبــل الضرائــب علــى النحــو التالــي: 

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

سعر الفائدة

)904,634,124((888,976,576(الزيادة بمقدار 100 نقطة أساس 

888,976,576904,634,124االنخفاض بمقدار 100 نقطة أساس

مخاطر أسعار السلع 

المجموعة معرضة لمخاطر التذبذب في ســوق أســعار الســلع الســائدة لمنتجات المعادن المختلفة التي تنتجها. 
تقــوم المجموعــة ببيــع منتجــات معينــة للذهــب، والمنتجــات المصاحبــة، والفوســفات واأللومنيــوم علــى أســاس ســعر مؤقــت. اإليــراد 
ومــا يقابلــه مــن الذمــم المدينــة مــن المبيعــات للســلع المقومــة بســعر مؤقــت يتــم االعتــراف بهــا عندمــا يتــم تحويــل الســيطرة علــى 
البضائــع الموعــودة إلــى العميــل )عــادًة يكــون فــي وقــت معيــن، أي تاريــخ التســليم( ويتــم قيــاس اإليــراد بصــورة موثــوق بهــا. فــي هــذا 
التاريــخ، مبلــغ اإليــراد والذمــم المدينــة المفتــرض االعتــراف بــه ســوف يتــم تقديــره بنــاًء علــى ســعر الســوق المســتقبلي للســلعة المباعــة. 
ــا  ــج عنه ــد ينت ــا ق ــوم مم ــب واأللومني ــات الذه ــعار منتج ــي أس ــتقبلية ف ــية المس ــرات العكس ــر التغي ــة مخاط ــه المجموع ــك، تواج لذل
انخفــاض فــي رصيــد الذمــم المدينــة. ماعــدا الذهــب والفوســفات فــإن سياســة المجموعــة المعتــادة هــي بيــع منتجاتهــا بأســعار الســوق 
الســائدة. وال تعتقــد المجموعــة بشــكل عــام، بــأن تغطيــة مخاطــر أســعار الســلع ســتعود بالنفــع علــى المســاهمين علــى المــدى البعيــد.



معادن | التقرير السنوي | 3382019

شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

التعرض ألسعار السلع
تعرض رصيد الذمم المدينة التجارية للمجموعة للتغيرات في أسعار السلع كما يلي: 

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

 :الذمم المدينة التجارية خاصة بـ

1,267,531,8451,209,106,908الفوسفات

896,944,861724,846,103األلومنيوم

251,221,854166,515,887الذهب

302,415,698,5602,100,468,898المجموع

السياسات واإلجراءات إلدارة مخاطر أسعار السلع

تقوم سياسة المجموعة إلدارة هذه المخاطر من خال استخدام األسعار القائمة على العقود مع العماء. 

تحليل الحساسية لسعر السلعة

يظهر الجدول أدناه التأثير على الربح قبل الضريبة وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار السلع. يعتمد التحليل على فرضية أن أسعار الفوسفات 
واأللومنيوم والذهب تغيرت 10% مع بقاء المتغيرات األخرى الثابتة. 

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018

زيادة )انخفاض( في أسعار الفوسفات

75,382,588117,577,991زيادة 10% دوالر للطن

)117,577,991((75,382,588(نقص 10% دوالر للطن

زيادة )انخفاض( في أسعار األلومنيوم إل إم إي

395,533,049432,255,220زيادة 10% دوالر للطن

)432,255,220((395,533,049(نقص 10% دوالر للطن

زيادة )انخفاض( في أسعار الذهب

251,221,854197,633,747زيادة 10% دوالر للطن

)197,633,747((251,221,854(نقص 10% دوالر للطن

عقود تسليم السلع

تدخــل المجموعــة فــي عقــود تســليم ســلع فــي ســياق األعمــال االعتياديــة. وال تعتبــر هــذه العقــود عقــود مشــتقات وُيتعامــل معهــا كعقــود تنفيذيــة 
والتــي يتــم االعتــراف بهــا وقياســها بالتكلفــة عــن حــدوث العمليــة. 

49.2  مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة المالية. 
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان عند عدم تمكن األطراف األخرى من سداد الدفعات عند استحقاقها. 

التعرض لمخاطر االئتمان

ــات  ــوك والمؤسس ــدى البن ــع ل ــمل الودائ ــي تش ــة الت ــطتها التمويلي ــال أنش ــن خ ــات وم ــليم المبيع ــخ تس ــد بتاري ــل النق ــم تحصي ــة أن يت ــد المجموع تتأك
الماليــة. حيــث توضــع حــدود ائتمــان لــكل العمــاء اعتمــادًا علــى تصنيــف ائتمانــي داخلــي. وتراقــب الذمــم المدينــة التجاريــة القائمــة بصــورة منتظمــة 

ــا. وترفــع أيــة مشــاكل تتعلــق باالئتمــان لــإلدارة العلي
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ــان  ــائر االئتم ــاب خس ــة باحتس ــوم المجموع ــداد. تق ــن الس ــف ع ــن التخل ــخ م ــا تاري ــد لديه ــاء وال يوج ــن العم ــدود م ــدد مح ــة ع ــدى المجموع ــد ل يوج
المتوقعــة علــى مــدى العمــر مــن خــال نمــوذج تــم تطويــره داخليــً. يتــم حســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر بنــاًء علــى عــدد األيــام 

ــل.  ــرف المقاب ــم الط ــة تقيي ــتحقاق ودرج ــد االس ــاوز موع ــا تج ــم فيه ــي ت الت

ُيعد تقرير عن مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر إما على أنها “لم تنخفض قيمتها” أو “انخفضت قيمتها” وفقً لذلك. 
كما يتم إيداع النقد واالستثمارات قصيرة األجل بصورة عامة لدى بنوك تجارية ذات تصنيف ائتماني جديد. ويتم إيداع الودائع ألجل لدى مؤسسات مالية 
ذات تصنيف استثماري، والتي ُتعتبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة، وبالتالي يتم االعتراف بمخصص بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

12 شهرًا ما لم يكن هناك دليل على زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان للطرف المقابل.
ال يوجد تركيزات هامة لمخاطر االئتمان سواًء من خال التعرض إلى العماء األفراد أو قطاعات صناعية محددة أو مناطق بعيدة.

إدارة المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(

 تأخــذ المجموعــة باالعتبــار احتماليــة عــدم الســداد عنــد التســجيل األولــي لألصــل ومــا إذا كان هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان بصفــة مســتمرة 
علــى مــدار كل فتــرة تقريــر. تقــوم المجموعــة بمقارنــة مخاطــر عــدم الســداد والتــي قــد تحــدث لألصــل كمــا فــي تاريــخ التقريــر مــع مخاطــر عــدم الســداد 
ــة  ــة المعقول ــات المتاح ــار المعلوم ــي االعتب ــذ ف ــان. يؤخ ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة كبي ــاك زي ــا إذا كان هن ــم م ــي لتقيي ــجيل المبدئ ــخ التس ــي تاري ــا ف كم

والداعمــة خصوصــً المؤشــرات التاليــة: .

 تصنيف ائتماني خارجي )إذا كانت متاحة(	 
ــة الماليــة أو االقتصاديــة المتوقــع أن تحــدث تغيــر كبيــر فــي مقــدرة الُمقتــرض 	  ــر الفعلــي أو المتوقــع فــي األعمــال، الحال ــر العكســي الكبي  التغي

علــى الوفــاء بالتزاماتهــم.
 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ألدوات مالية أخرى لنفس المقترض	 
 تغيرات كبيرة في قيمة الضمان الداعم لالتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسين االئتمان	 
 تغيــرات كبيــرة فــي األداء المتوقــع وســلوك المقتــرض وتشــمل التغيــرات فــي وضــع الدفعــة للمقترضيــن فــي المجموعــة والتغيــرات فــي النتائــج 	 

التشــغيلية للمقتــرض

إيضاحات
 خسائر االئتمان 

 المتوقعة 12
أشهر

 خسائر االئتمان
 المتوقعة على
 مدى العمر لم

 تنخفض قيمتها
االئتمانية

 خسائر االئتمان
 المتوقعة على

 مدى العمر
 انخفضت قيمتها

االئتمانية

المجموع

3,159,175,000--313,159,175,000ودائع ألجل

 ناقصً: مخصص خسارة
االئتمان

31.1)2,201,194(--)2,201,194(

3,156,973,806--3,156,973,806القيمة الدفترية

خسائر االنخفاض في القيمة لألصول المالية المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة كالتالي:

 للسنة المنتهية
في

 للسنة المنتهية
في

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

12,201,194941,528 يناير

1,259,666-زيادة في المخصص خال السنة

3131.12,201,1942,201,194 ديسمبر 2018
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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الذمم المدينة التجارية

تحليل الذمم المدينة التجارية التي تجاوزت موعد استحقاقها ولكن ام تنخفض قيمتها على النحو التالي: 
لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

2,066,581,6692,028,134,159لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

تجاوزت موعد استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها

158,419,70341,238,611أقل من 30 يوم

3015,684,48718,090,896-60 يوم

616,275,34489,657-90 يوم

168,737,35712,915,575أكثر من 90 يوم، صافي

302,415,698,5602,100,468,898المجموع

إدارة المخاطر المالية )تتمة( 

مخاطر السيولة  49-3

تمثل مخاطر السيولة أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية.

 اإلدارة الحكيمــة لمخاطــر الســيولة تتضمــن الحفــاظ علــى ســيولة نقديــة كافيــة وأوراق ماليــة قابلــة للتــداول وتوافــر التمويــل مــن خــال كميــة كافيــة مــن 
التســهيات االئتمانيــة الملتــزم بهــا للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها لتقويــة وضعهــا فــي الســوق. احتفظــت المجموعــة بإيداعــات تحــت الطلــب والنقــد 
ومعــادالت النقــد التاليــة والتــي مــن المتوقــع أن تولــد تدفقــات نقديــة إلدارة مخاطــر الســيولة. عــاوة علــى ذلــك، تحتفــظ إدارة الخزينــة بالمجموعــة بالمرونــة 

فــي التمويــل عــن طريــق الحفــاظ علــى توفرهــا مــن خــال خطــوط ائتمــان ملتــزم بهــا.

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

313,156,973,8063,532,798,806ودائع ألجل

323,508,050,2885,320,116,207النقد ومعادالت النقد غير المقيدة

6,665,024,0948,852,915,013المجموع

التعرض لمخاطر السيولة
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لدى المجموعة إمكانية الوصول إلى التسهيات االئتمانية غير المسحوبة التالية كما في نهاية السنة: 

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

سعر فائدة عائم

ينتهي خال سنة -
تسهيل ائتماني مشترك ومتجدد 

38.3--

- ينتهي بعد أكثر من سنة

38.37,500,000,0007,500,000,000تسهيل ائتماني مشترك ومتجدد 

403,306,2502,465,307,340تسهيات أخرى )لتمويل المشاريع بشكل رئيسي(

سعر فائدة ثابت

--- ينتهي خال سنة

95,000,000-- ينتهي بعد أكثر من سنة

7,903,306,25010,060,307,340المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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إدارة المخاطر المالية )تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

استحقاقات المطلوبات المالية

الجداول أدناه تحلل المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات ذات أهمية مبينة على االستحقاقات التعاقدية لـ: 
 جميع المطلوبات المالية غير المشتقة	 

 صافي وإجمالي األدوات المالية المشتقة والتي تعتبر استحقاقاتها التعاقدية أساسية لمعرفة توقيت التدفقات النقدية.	 

 المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. األرصدة المستحقة خال 12 شهرًا تساوي قيمتها الدفترية باعتبار أن أثر 
.الخصم يعتبر غير جوهري

االستحقاقات 
التعاقدية 

للمطلوبات المالية
أكثر من 5 5-3 سنواتالسنة الثانيةالسنة األولى

سنوات
إجمالي التدفقات 
النقدية التعاقدية

المطلوبات 
بالقيمة الدفترية

غير مشتقة كما في 
31 ديسمبر 

2019

 قروض طويلة األجل
))إيضاح 38

4,584,535,21218,961,881,75536,344,938,30165,613,749,99249,845,084,257

 التزامات التأجير
))اإليضاح 40

208,480,827127,793,761210,102,8101,546,195,1772,092,572,5751,266,600,310

أدوات مالية مشتقة
230,981,810236,723,783---230,981,810)اإليضاح 41(

 مطلوبات مشاريع
 وذمم تجارية وأخرى

))إيضاح 43
3,169,100,203169,274,230--3,338,374,4333,338,374,433

 مصاريف مستحقة
))اإليضاح 44

2,171,278,361---2,171,278,3612,171,278,361

10,364,376,4136,019,462,71519,171,984,56537,891,133,47873,446,957,17156,858,061,144المجموع

غير مشتقة كما في 
31 ديسمبر 2018

 قروض طويلة األجل
 )إيضاح

5,009,409,4974,551,190,22921,759,548,62243,537,848,91174,857,997,25954,839,306,269

 التزام بموجب عقود
 اإليجار التمويلي)إيضاح

40(
22,315,2725,801,740--28,117,01227,183,780

 أدوات مالية مشتقة
))إيضاح 41

28,888,908---28,888,90828,888,908

 مطلوبات مشاريع
 وذمم تجارية وأخرى

))إيضاح 43
2,215,392,112301,563,818--2,516,955,9302,516,955,930

 مصاريف مستحقة
))إيضاح 44

1,909,315,871---1,909,315,8711,909,315,871

9,185,321,6604,858,555,78721,759,548,62243,537,848,91179,341,274,98059,321,650,758المجموع
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50.  إدارة رأس المال
إدارة المخاطر

أهداف المجموعة إلدارة رأس المال:

 الحفاظ على قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة، حتى تستمر في تقديم عوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب المصلحة اآلخرين.	 
 الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال.	 

ــادة رأس  ــاهمين، إع ــة للمس ــة المدفوع ــات النقدي ــة التوزيع ــل قيم ــة بتعدي ــوم المجموع ــد تق ــه، ق ــال أو تعديل ــكل رأس الم ــى هي ــة عل ــل المحافظ ــن أج م
المــال للمســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة أو بيــع أصــول لتخفيــض الديــون.

صافي الديون للمجموعة كانت كالتالي: 

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

صافي الدين

313,159,175,0003,535,000,000ودائع ألجل

323,508,050,2885,320,116,207نقد ومعادالت النقد

)3,162,757,425()2,436,219,781(38.8قروض طويلة األجل - مستحقة الدفع خالل سنة

)52,209,100,088()47,818,857,281(38.8قروض طويلة األجل - مستحقة الدفع بعد سنة

)22,315,272()208,480,827(40.2,40.3التزام تأجير - مستحق الدفع خالل سنة

)5,801,740()1,884,091,748(40.2,40.3التزام تأجير - مستحق الدفع بعد سنة

)46,544,858,318()45,680,424,349(صافي الدين
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50  تسوية صافي الدين

تتمثل الحركة في صافي الدين كالتالي:

المطلوبات من األنشطة التمويلية أصول أخرى

إيضاحات
ودائع ألجل

)اإليضاح 31(

 النقد ومعادالت
النقد

)اإليضاح 32(

 قروض طويلة األجل
 - مستحقة الدفع

خالل سنة
)اإليضاح 8-38( 

 قروض طويلة األجل - مستحقة
)الدفع بعد سنة )اإليضاح 8-38

 التزام بموجب عقود
 اإليجار التمويلي -

 مستحق الدفع خالل
)سنة )اإليضاح 1-40

 التزام بموجب عقود اإليجار
 التمويلي - مستحق الدفع بعد

)سنة )اإليضاح 1-40
المجموع

)48,230,019,266()28,117,012()37,263,966()51,491,295,630()3,195,086,817(12,240,000,0004,281,744,159 يناير 2018

14,948,69422,315,2721,685,160,948)717,804,458(1,295,000,0001,038,372,04832,329,392التدفقات النقدية للسنة

)46,544,858,318()5,801,740()22,315,272()52,209,100,088()3,162,757,425(313,535,000,0005,320,116,207 ديسمبر 2018

تعديات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
:)16(

)2,162,854,688()2,162,854,688(-----40االعتراف األولي بالتزامات التأجير

)48,707,713,006()2,168,656,428()22,315,272()52,209,100,088()3,162,757,425(3,535,000,0005,320,116,207المجموع الفرعي

)115,823,252()115,823,252(-----40اإلضافات خال السنة

10,022,45810,022,458-----40التعديات

)383,402,238(--)383,402,238(---5اإلضافة من خال دمج األعمال 

2,986,387,500--2,986,387,500---تحويل القروض طويلة األجل إلى حقوق ملكية 

390,365,474530,104,189)186,165,555(726,537,6441,787,257,545)1,812,065,919()375,825,000(التدفقات النقدية للسنة

(45,680,424,349((1,884,091,748((208,480,827((47,818,857,281((2,436,219,781(313,159,175,0003,508,050,288 ديسمبر 2018
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50  تسوية صافي الدين

تتمثل الحركة في صافي الدين كالتالي:

المطلوبات من األنشطة التمويلية أصول أخرى

إيضاحات
ودائع ألجل

)اإليضاح 31(

 النقد ومعادالت
النقد

)اإليضاح 32(

 قروض طويلة األجل
 - مستحقة الدفع

خالل سنة
)اإليضاح 8-38( 

 قروض طويلة األجل - مستحقة
)الدفع بعد سنة )اإليضاح 8-38

 التزام بموجب عقود
 اإليجار التمويلي -

 مستحق الدفع خالل
)سنة )اإليضاح 1-40

 التزام بموجب عقود اإليجار
 التمويلي - مستحق الدفع بعد

)سنة )اإليضاح 1-40
المجموع

)48,230,019,266()28,117,012()37,263,966()51,491,295,630()3,195,086,817(12,240,000,0004,281,744,159 يناير 2018

14,948,69422,315,2721,685,160,948)717,804,458(1,295,000,0001,038,372,04832,329,392التدفقات النقدية للسنة

)46,544,858,318()5,801,740()22,315,272()52,209,100,088()3,162,757,425(313,535,000,0005,320,116,207 ديسمبر 2018

تعديات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
:)16(

)2,162,854,688()2,162,854,688(-----40االعتراف األولي بالتزامات التأجير

)48,707,713,006()2,168,656,428()22,315,272()52,209,100,088()3,162,757,425(3,535,000,0005,320,116,207المجموع الفرعي

)115,823,252()115,823,252(-----40اإلضافات خال السنة

10,022,45810,022,458-----40التعديات

)383,402,238(--)383,402,238(---5اإلضافة من خال دمج األعمال 

2,986,387,500--2,986,387,500---تحويل القروض طويلة األجل إلى حقوق ملكية 

390,365,474530,104,189)186,165,555(726,537,6441,787,257,545)1,812,065,919()375,825,000(التدفقات النقدية للسنة

(45,680,424,349((1,884,091,748((208,480,827((47,818,857,281((2,436,219,781(313,159,175,0003,508,050,288 ديسمبر 2018
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

وتماشيً مع اآلخرين في الصناعة، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية التالية: 

“صافــي الديــن مقســومًا علــى إجمالــي حقــوق الملكيــة وصافــي الديــن )كمــا هــو مبيــن فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، بمــا فــي ذلــك 
حقــوق غيــر المســيطرة(”.

نسب المديونية وفقً للتعهدات المالية المتعلقة بالقروض طويلة األجل )إيضاح 1-38(، كما في نهاية السنة كانت كالتالي:

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

38.850,255,077,06255,371,857,513قروض طويلة األجل

38,392,932,76536,694,426,248إجمالي حقوق الملكية

88,648,009,82792,066,283,761إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين

0.560.60صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية

51.  األصول المالية والمطلوبات المالية

إيضاحات
التكلفة المطفأة

 القيمة العادلة
 من خالل الربح

 والخسارة
المجموع

األصول المالية

كما في 31 ديسمبر 2019

43,185,000-2543,185,000استثمارات أخرى

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى )ناقص ضريبة
)القيمة المضافة ومديونيات برنامج ملكية المنازل للموظفين

301,443,525,2751,438,265,9632,881,791,238

3,186,788,848-313,186,788,848ودائع ألجل

3,604,896,076-323,604,896,076نقد ومعادالت النقد

8,278,395,1991,438,265,9639,716,661,162المجموع

كما في 31 ديسمبر 2018

47,850,000-2547,850,000استثمارات أخرى

36,686,041-2736,686,041المبالغ المستحقة من شريك في مشروع مشترك

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى )ناقص ضريبة
)القيمة المضافة ومديونيات برنامج ملكية المنازل للموظفين

30730,552,8841,510,704,5702,241,257,454

3,556,910,113-313,556,910,113ودائع ألجل

5,393,162,064-325,393,162,064نقد ومعادالت النقد

9,765,161,1021,510,704,57011,275,865,672المجموع

األصول المالية والمطلوبات المالية )تتمة(
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

 31 ديسمبر 31 ديسمبر

20192018إيضاحات

أصول مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

3849,845,084,25754,839,306,269قروض طويلة األجل

402,092,572,57528,117,012التزامات التأجير

433,338,374,4332,516,955,930مشاريع وذمم تجارية وذمم أخرى

442,171,278,3611,909,315,871مصاريف مستحقة

57,447,309,62659,293,695,082المجموع

ُيعترف بالقروض طويلة األجل مبدئيً بقيمتها العادلة )كمتحصات مستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المؤهلة المتكبدة، إن ُوجدت(. وُتقاس 
القروض طويلة األجل الحقً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة على أساس غير متكرر 

للمطلوبات هو المستوى رقم 3 - المدخات العامة غير الماحظة.

52. تقييم القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتامه لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ 
ــا عــن قيمتهــا الدفتريــة. القيــاس. تعتقــد اإلدارة أن القيــم العادلــة لألصــول والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة ال تختلــف جوهرًي

يتم إثبات األدوات المالية بالقيمة العادلة باستخدام المستويات المختلفة التالية لطرق التقييم: 

المستوى 
رقم )1( 

 المدخات هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة ألصول أو مطلوبات مماثلة يمكن للمجموعة الوصول إليها في تاريخ
. القياس

المستوى 
رقم )2(

 المدخات هي مدخات بخاف األسعار المدرجة في المستوى رقم )1( والتي يمكن ماحظتها لألصل أو االلتزام ، سواء بشكل مباشر
 .أو غير مباشر

المستوى 
رقم )3(

 .المدخات هي مدخات غير الماحظة لألصل أو االلتزام

ــة،  ــزام تقــع فــي مســتويات مختلفــة مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل ــة لألصــل أو االلت إذا كانــت المدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادل
فســيتم تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة بالكامــل فــي نفــس المســتوى مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة باعتبــاره أدنــى مســتوى مــن المدخــات 

الهامــة للقيــاس بأكملــه. 

تعترف المجموعة بالتحويات بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خالها التغيير. 

ــي  ــم ، والت ــات التقيي ــتخدام تقني ــارة باس ــح أو الخس ــال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة المدرج ــة التجاري ــم المدين ــة للذم ــة العادل ــم القيم ــم تقيي يت
تســتخدم مدخــات الســوق التــي يمكــن ماحظتهــا. تتضمــن أســاليب التقييــم العديــد مــن المدخــات بمــا فــي ذلــك جــودة االئتمــان لألطــراف المقابلــة 
ومنحنيــات الســعر اآلجــل للســلعة األساســية. كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 ، كانــت القيمــة المحــددة بالســوق للذمــم المدينــة التجاريــة المســعرة مؤقًتــا 
صافيــة مــن تعديــل تقييــم االئتمــان المنســوب إلــى مخاطــر التخلــف عــن الســداد للعميــل. لــم يكــن للتغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان للطــرف المقابــل أي 

تأثيــر جوهــري علــى األدوات الماليــة المعتــرف بهــا بالقيمــة العادلــة. 
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

المجموعالمستوى رقم )3(المستوى رقم )2(المستوى رقم )1(

كما في 31 ديسمبر 2019

ألصول المالية

1,438,265,963-1,438,265,963-الذمم المدينة التجارية

االلتزامات المالية

236,723,783-236,723,783-أدوات مالية مشتقة

78,900,80578,900,805--خيار بيع الحصص غير المسيطرة

236,723,78378,900,805315,624,588-المجموع

كما في 31 ديسمبر 2018

ألصول المالية

1,510,704,570-1,510,704,570-الذمم المدينة التجارية

االلتزامات المالية

28,888,908-28,888,908-أدوات مالية مشتقة

53.  األحداث الالحقة لتاريخ إعداد البيانات المالية

لــم تنشــأ أي أحــداث أخــرى بعــد 31 ديســمبر 2019 وقبــل تاريــخ توقيــع تقريــر المراجعــة الصــادر عــن مراجعــي الحســابات المســتقلين والتــي قــد يكــون لهــا 
تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019

54.  أرقام المقارنة

ُأعيــد تصنيــف بعــض األرقــام الخاصــة بالســنة الســابقة، عنــد الضــرورة، لكــي تتماشــى مــع عــرض األرقــام للســنة الحاليــة. ال يوجــد لعمليــات إعــادة التصنيف 
هــذه أي أثــر علــى حقــوق الملكيــة أو صافــي ربــح المجموعة للســنة الســابقة.
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
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55.  األصول والمطلوبات المحتفظ بها على سبيل األمانة

فــي 6 ينايــر 2013، تســلمت شــركة معــادن للبنيــة التحتيــة وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة التعديــن العربيــة الســعودية )معــادن( مبلــغ 
140 مليــون دوالر أمريكــي )علــى ســبيل األمانــة( مــن وزارة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفقــً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 87 بتاريــخ 28 ربيــع 

األول 1433 ه )الموافــق 20 فبرايــر 2012(، بشــأن إنشــاء مــدن صناعيــة فــي منطقــة الحــدود الشــمالية باســم “مدينــة وعــد الشــمال للصناعــات التعدينيــة”. 
ويمثــل هــذا المبلــغ جــزء مــن المبالــغ التاليــة والتــي وافــق عليهــا مجلــس الــوزراء: 

 500 مليون دوالر أمريكي لتصميم وإنشاء البنية التحتية األساسية والمرافق المطلوبة للمدينة الصناعية، 	 

 200 مليون دوالر أمريكي لتصميم وإنشاء المساكن والمرافق االجتماعية الازمة للمدينة الصناعية المقترحة. 	 

خــال العــام 2014، تــم اســتام مبلــغ إضافــي مقــداره 250 مليــون دوالر أمريكــي وقــد تــم إيداعــه فــي حســاب مصرفــي منفصــل وال يشــكل جــزء مــن 
المــوارد النقديــة المتاحــة لشــركة معــادن للبنيــة التحتيــة. وقــد تــم قيــده محاســبيً فــي دفاتــر محاســبية مســتقلة ولــم يتــم إدارجــه فــي الســجات 

المحاســبية لشــركة معــادن للبنيــة التحتيــة.

خــال العــام 2016، تــم اســتام المبلــغ المتبقــي والبالــغ 310 مليــون دوالر أمريكــي. وجــاري اســتخدام المبالــغ المذكــورة أعــاه فقــط وفقــً لألغــراض 
المحــددة بقــرار مجلــس الــوزراء ســالف الذكــر. ويتــم اســترداد المبالــغ المســحوبة عبــر تقديــم الوثائــق المؤيــدة للمبالــغ المصروفــة، وفقــً للوائــح 

ــة. ــة الحكومي واألنظم

بلــغ مجمــوع صافــي أصــول المشــروع كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مبلــغ 2,625,000,000 ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2018: 2,625,000,000 ريــال 
ســعودي(.
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نسبة الملكية الفعلية للمجموعة رأس المال المصدر والمدفوع
تكلفة استثمار الشركة األم%

31 ديسمبر 31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 20192018

201920182019201820192018طبيعة النشاطالشركة التابعة

 شركة معادن للذهب
867,000,000867,000,000100100867,000,000867,000,000استخراج الذهب ومعادن األساس

 شركة معادن للبنية
500,000500,000100100500,000500,000إدارة وتطوير مشاريع البنية التحتيةالتحتية

 شركة معادن
344,855,200344,855,200100100344,855,200344,855,200الكاولين، والبوكسايت منخفض الدرجة، واستخراج المغنيزايتالصناعية

 شركة معادن
-1,000,000-100-1,000,000استخراج الفوسفات وإنتاج اليوريا والفوسفات وسماد البوتاسيوم لألسمدة

 شركة معادن
-1,000,000-100-1,000,000توزيع األسمدة الفوسفاتية  للتسويق والتوزيع

2,477,371,8072,477,371,80710074.92,477,371,8071,855,551,483رقائق األلومنيوم واألغطية والمسطحات المُعالجة بالحرارة وغير المعالجة بالحرارة للسيارات .  شركة معادن للدرفلة

 شركة معادن
6,573,750,0006,573,750,00074.974.94,923,738,7504,923,738,750سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات األلومنيوملأللومنيوم

 شركة معادن
4,828,464,4124,828,464,41274.974.93,616,519,8453,616,519,845استخراج البوكسايت وتصفيته للبوكسايت واأللومينا

 شركة معادن
6,208,480,0006,208,480,00070704,345,936,0004,345,936,000استخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة للفوسفات

 شركة معادن وعد
7,942,501,8757,942,501,87560604,765,501,1254,765,501,125استخراج الفوسفات وإنتاج األسمدةالشمال للفوسفات

21,342,422,72720,719,602,403 المجموع الفرعي

المشاريع المشتركة

 شركة الصحراء
 ومعادن

 للبتروكيماويات
))سامابكو

900,000,000900,000,0005050450,000,000450,000,000إنتاج الصودا الكاوية المركزة وثاني كلوريد اإلثيلين

 شركة معادن باريك
404,965,291404,965,2915050202,482,646202,482,646إنتاج النحاس والمعادن المصاحبةللنحاس

652,482,646652,482,646المجموع الفرعي

21,994,905,37321,372,085,049المجموع

.جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة الموضحة أعاه تأسست في المملكة العربية السعودية فيما عدا المذكور في اإليضاح رقم 2
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شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة سعودية(
 قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )جميــع المبالــغ بالريــاالت الســعودية مــا 

لــم ُيذكــر خــاف ذلــك(

نسبة الملكية الفعلية للمجموعة رأس المال المصدر والمدفوع
تكلفة استثمار الشركة األم%

31 ديسمبر 31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 20192018

201920182019201820192018طبيعة النشاطالشركة التابعة

 شركة معادن للذهب
867,000,000867,000,000100100867,000,000867,000,000استخراج الذهب ومعادن األساس

 شركة معادن للبنية
500,000500,000100100500,000500,000إدارة وتطوير مشاريع البنية التحتيةالتحتية

 شركة معادن
344,855,200344,855,200100100344,855,200344,855,200الكاولين، والبوكسايت منخفض الدرجة، واستخراج المغنيزايتالصناعية

 شركة معادن
-1,000,000-100-1,000,000استخراج الفوسفات وإنتاج اليوريا والفوسفات وسماد البوتاسيوم لألسمدة

 شركة معادن
-1,000,000-100-1,000,000توزيع األسمدة الفوسفاتية  للتسويق والتوزيع

2,477,371,8072,477,371,80710074.92,477,371,8071,855,551,483رقائق األلومنيوم واألغطية والمسطحات المُعالجة بالحرارة وغير المعالجة بالحرارة للسيارات .  شركة معادن للدرفلة

 شركة معادن
6,573,750,0006,573,750,00074.974.94,923,738,7504,923,738,750سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات األلومنيوملأللومنيوم

 شركة معادن
4,828,464,4124,828,464,41274.974.93,616,519,8453,616,519,845استخراج البوكسايت وتصفيته للبوكسايت واأللومينا

 شركة معادن
6,208,480,0006,208,480,00070704,345,936,0004,345,936,000استخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة للفوسفات

 شركة معادن وعد
7,942,501,8757,942,501,87560604,765,501,1254,765,501,125استخراج الفوسفات وإنتاج األسمدةالشمال للفوسفات

21,342,422,72720,719,602,403 المجموع الفرعي

المشاريع المشتركة

 شركة الصحراء
 ومعادن

 للبتروكيماويات
))سامابكو

900,000,000900,000,0005050450,000,000450,000,000إنتاج الصودا الكاوية المركزة وثاني كلوريد اإلثيلين

 شركة معادن باريك
404,965,291404,965,2915050202,482,646202,482,646إنتاج النحاس والمعادن المصاحبةللنحاس

652,482,646652,482,646المجموع الفرعي

21,994,905,37321,372,085,049المجموع

.جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة الموضحة أعاه تأسست في المملكة العربية السعودية فيما عدا المذكور في اإليضاح رقم 2
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