إن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة لتحويل الدين بموجب هذا التعميم يتوقف على موافقة المساهمين ،ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة
على إصدار األسهم الجديدة بتاريخ 1441/2/11هـ (الموافق 2019/10/10م) وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على إصدار األسهم الجديدة موضع هذا التعميم،
فإن إصدارها لن يتم وستتوقف عملية تحويل الدين ،وحينها يعتبر هذا التعميم الغياً ،وفي هذه الحالة سيتم إشعار المساهمين بذلك.

شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م 17/الصادر
بتاريخ 1417/11/14هـ (الموافق 1997/3/23م) وبموجب السجل التجاري رقم
 1010164391وتاريخ 1421/11/10هـ (الموافق 2001/2/4م) الصادر بمدينة الرياض
في المملكة العربية السعودية («المملكة»).

إصدار شركة التعدين العربية السعودية (معادن) («الشركة») (●) سهم عادي جديد
بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم العادي الواحد مقابل تحويل
الدين («الدين») في ذمتها لصالح صندوق االستثمارات العامة («الصندوق») وقدره
ملياران وتسعمائة وست وثمانون مليون وثالثمائة وسبع وثمانون ألف وخمسمائة
( )2.986.387.500ريال سعودي (ما يعادل سبعمائة وست وتسعون مليون وثالثمائة
وسبعون ألف ( )796.370.000دوالر أمريكي) إلى أسهم عادية في الشركة (ولمزيد
من التفاصيل عن عملية تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم « 3عملية تحويل الدين
ألسهم من خالل زيادة رأس المال» من هذا التعميم) ،مما سيترتب عليه زيادة رأس مال
الشركة من أحد عشر مليار وستمائة وأربعة وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين
ألفاً وستمائة وعشرة ( )11.684.782.610ريال سعودي إلى (●) ريال سعودي ،وزيادة
عدد األسهم العادية من مليار ومائة وثمانية وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعين
ألفاً ومائتين وواحد وستين ( )1.168.478.261سهماً عادياً إلى (●) سهم عادي ،وتبلغ
نسبة الزيادة (● )%من رأس مال الشركة بعد الزيادة (أي ما يعادل نسبة (●  )%من رأس
مال الشركة قبل الزيادة) .ويسجل فرق القيمة بين القيمة االسمية وسعر إصدار األسهم
نظير تحويل الدين كعالوة إصدار أسهم تحت بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي
للشركة (لمزيد من التفاصيل حول سعر اإلصدار ،يرجى مراجعة القسم «( 4-3تقييم
الدين واألسهم الجديدة») من هذا التعميم) .وتتمتع األسهم الجديدة بكافة الحقوق
الخاصة باألسهم الحالية بما في ذلك حقوق التصويت ،والحقوق في حصص األرباح،
وإعادة الشراء أو الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل أو غير ذلك وغيرها
من الحقوق األخرى.
ً
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أحد عشر مليار وستمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة
واثنين وثمانين ألفاً وستمائة وعشرة ( )11.684.782.610ريال سعودي مقسماً إلى
مليار ومائة وثمانية وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفاً ومائتين وواحد وستين
( )1.168.478.261سهماً عادياً ،بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ()10
رياالت سعودية للسهم الواحد («األسهم») ،وجميعها أسهم مدرجة في السوق المالية
السعودية (تداول) .وحتى تاريخ تعميم المساهمين هذا («التعميم») ،يعتبر الصندوق
المساهم الوحيد في الشركة الذي يمتلك خمسة في المائة ( )%5أو أكثر من رأس مال
الشركة بشكل مباشر ،حيث يملك الصندوق نسبة مساهمة تمثل خمسة وستين وأربعة
وأربعين بالمائة ( )%65.44من رأس مال الشركة.

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة («المجلس») في اجتماعه المنعقد بتاريخ
1440/10/23هـ (الموافق 2019/6/26م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار
(●) سهم عادي («األسهم الجديدة») ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد .وسيتم منح األسهم الجديدة التي تبلغ قيمتها ملياران وتسعمائة وست
وثمانون مليون وثالثمائة وسبع وثمانون ألف وخمسمائة ( )2.986.387.500ريال
سعودي للصندوق كما هو موضح في القسم «( 2-6تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل
الدين») مقابل تسوية الدين المستحق لصالح الصندوق (ويشار إليها فيما يلي بـ«تحويل
الدين») ،وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة
غير العادية للشركة (لمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم «( 3عملية تحويل الدين
المستحق ألسهم من خالل زيادة رأس المال») من هذا التعميم).
وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة (ويشار إليها فيما يلي بـ
«الهيئة») على نشر هذا التعميم ،ستقوم الشركة بدعوة المساهمين (كما تم تعريفهم
في القسم «( 1التعريفات والمصطلحات المستخدمة في هذا التعميم»)) لحضور

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول األعمال التالي )1( :التصويت
(إما بالموافقة أو الرفض) على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين و()2
تفويض أعضاء المجلس في اتخاذ كافة اإلجراءات المالية والنظامية وغيرها من
اإلجراءات المتعلقة بإتمام عملية تحويل الدين بما في ذلك التوقيع على كافة العقود
والمستندات الخاصة بعملية تحويل الدين ،وكذلك ( )3التصويت (إما بالموافقة أو
الرفض) على ما يلي( :أ) إقرار اتفاقية تحويل الدين (كما تم تعريفها في القسم 1
«التعريفات والمصطلحات المستخدمة في هذا التعميم») بين الشركة والصندوق( ،ب)
إصدار األسهم الجديدة في الشركة ومنحها للصندوق وفقاً ألحكام وشروط اتفاقية
تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم «( 2-6تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين»)،
(ج) تعديل النظام األساس للشركة ليتفق مع عملية تحويل الدين.

تهدف هذه الزيادة في رأس مال الشركة إلى تسوية الدين وذلك عن طريق منح الصندوق
أسهماً جديدة في الشركة (لمزيد من التفاصيل حول أسباب عملية تحويل الدين،
يرجى مراجعة القسم «( 1-3أسباب عملية تحويل الدين واآلثار المترتبة على الشركة»)
والقسم «( 2-6تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين») من هذا التعميم).

قامت الشركة بالدخول في اتفاقية تحويل للدين مع الصندوق (مشروطة بموافقة
الجمعية العامة غير العادية للشركة وهيئة السوق المالية) .وبموجب هذه االتفاقية يتم
زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين إلى أسهم جديدة في الشركة .وتكون
القيمة اإلسمية لتلك األسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وسيتم
منح الصندوق كامل األسهم الجديدة مقابل تسوية الدين الذي له في ذمة الشركة،
علماً بأن سعر اإلصدار سيتم تحديده بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم
الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية
العامة غير العادية («سعر اإلصدار») ،ويسجل فرق القيمة بين القيمة االسمية لألسهم
الجديدة وسعر اإلصدار في بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة .وتكون
هذه االتفاقية بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق فيما يتعلق بذلك
الدين ،بما يشمل حماية الشركة بموجب تلك االتفاقية من أي مطالبات مستقبلية
متعلقة بالدين واألسهم الجديدة (لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية تحويل الدين ،يرجى
مراجعة القسم «( 2-6تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين») من هذا التعميم).
علماً بأن اتفاقية تحويل الدين المبرمة مع الصندوق تعد من ضمن التعامالت مع
األطراف ذوي العالقة (وللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم «( 5-3األطراف
ذوي العالقة المباشرة أو غير المباشرة بعملية تحويل الدين»)).

تبلغ ملكية الصندوق في رأس المال الشركة قبل عملية تحويل الدين نسبة قدرها خمسة
وستين وأربعة وأربعين بالمائة ( )%65.44من رأس المال الشركة ،وستبلغ بعد عملية
تحويل الدين نسبة قدرها (● )%من رأس مال الشركة .وسيتم اصدار األسهم الجديدة
لصالح الصندوق بقيمة الدين واحتساب عدد األسهم الجديدة المصدرة بناء على سعر
اإلصدار المتفق عليه بين كل من الشركة والصندوق ،والذي سيتم تحديده بنا ًء على
متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ()6
أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وكما هو موضح في القسم
 2-6من هذا التعميم («تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين»).

وقد تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األوراق المالية وإلى السوق المالية
السعودية (تداول) إلدراج األسهم الجديدة .ويقر أعضاء المجلس أنه تم استيفاء جميع
المتطلبات النظامية الالزمة لغرض عملية تحويل الدين .وبخالف موافقة الجمعية
العامة غير العادية على القرار الخاص بعملية تحويل الدين ،فقد تم الحصول من الهيئة
على جميع الموافقات ذات العالقة بهذا التعميم .ينبغي قراءة هذا التعميم بالكامل
ودراسة البند الوارد تحت عنوان «إشعار مهم» في الصفحة (أ) و القسم «( 2عوامل
المخاطرة») ،على وجه التحديد بعناية قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية
بالموافقة أو عدم الموافقة على تحويل الدين.

المستشارون الماليون
يحتوي هذا التعميم على معلومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية
بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء المجلس الذين تظهر
أسماؤهم على الصفحة ( )24مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى
الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات
هذا التعميم ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي
جزء منه .وفي حال تعذر فهم محتويات هذا التعميم ،يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.
كذلك ،يؤكد أعضاء المجلس أنهم قاموا ببذل العناية الالزمة كما يرونه مناسب ًا في ظل الظروف ،وأن عملية تحويل الدين تصب في مصالح الشركة ومساهميها.
صدر هذا التعميم بتاريخ 1441/01/30هـ (الموافق 2019/09/29م).

إشعار مهم
أعدت الشركة هذا التعميم لتقديم معلومات لمساهميها («المساهمون») ليتمكنوا من اتخاذ قرار مبني على دراية وإدراك عند التصويت على توصية
المجلس بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين ،وذلك من خالل إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد لصالح الصندوق .سيتم تحديد سعر اإلصدار المتفق عليه بين الشركة والصندوق بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس
الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وسيسجل فرق القيمة بين القيمة االسمية لألسهم وسعر اإلصدار
كعالوة إصدار أسهم تحت بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة.
وقد قامت الشركة بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة باإلضافة إلى تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية إلدراج
األسهم الجديدة في القائمة الرسمية.
يقدم هذا التعميم تفاصيل وافية عن المعلومات المتعلقة بعملية تحويل الدين .وستكون أصوات المساهمين المصوتين على تحويل الدين في الجمعية
العامة غير العادية للشركة التي ستنعقد لهذا الغرض مبنية فقط على المعلومات التي يحتويها هذا التعميم والتي يمكن الحصول على نسخ منها من
المقر الرئيسي للشركة أو عن طريق زيارة موقع الشركة اإللكتروني )www.maaden.com.sa( :أو مواقع المستشارون الماليون www.hsbcsaudi.com( :و
 )www.riyadcapital.comأو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( :أو موقع السوق المالية السعودية .)www.tadawul.com.sa( :وال يجوز اعتبار
تقديم هذا التعميم أو أي معلومات شفهية أو خطية متعلقة بعملية تحويل الدين أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال ،على أنه وعد
أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
وقد تم التعاقد مع المستشارين الماليين والمستشار القانوني المذكورين في الصفحات (ج) و(د) للمساعدة في استكمال األعمال الالزمة إلتمام عملية
تحويل الدين .إن المعلومات التي تضمنها هذا التعميم في تاريخ إصداره عرضة للتغيير .وعلى وجه الخصوص ،فإن الوضع المالي للشركة وقيمة سهمها
يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم أو العوامل االقتصادية أو السياسية أو غيرها من العوامل الخارجة عن
سيطرة الشركة (لمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم «( 2عوامل المخاطرة»)) .وال يجوز اعتبار تقديم هذا التعميم أو أي معلومات شفهية أو خطية
متعلقة بعملية تحويل الدين أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال ،على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو
أحداث مستقبلية.
وال يعتبر هذا التعميم توصية من جانب المستشارين الماليين أو المستشارين اآلخرين بالتصويت لصالح تحويل الدين.
ال تنوي الشركة اتخاذ أي إجراء لتسجيل هذا التعميم أو األسهم الجديدة المقترح إصدارها في أي دولة أخرى سوى المملكة .ويُحظر صراح ًة توزيع هذا
التعميم في أي دولة أخرى غير المملكة ،ويتعين على جميع مستلمي هذا التعميم االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بهذا التعميم وإصدار
األسهم الجديدة ومراعاة التقيد بها .وقد تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وإصدار األسهم الجديدة وإلى تداول إلدراج األسهم الجديدة بموجب هذا
التعميم في سجل المساهمين الرسمي ،على أن يخضع ذلك لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مالها عن طريق تحويل الدين
كما هو مبين في هذا التعميم.
وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج ،ستقوم الشركة بتقديم تعميم مساهمين تكميلي إلى الهيئة في حال
علمت الشركة في أي وقت بعد الموافقة على هذا التعميم من قبل الهيئة وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بما يلي( :أ) وجود تغيير مهم في أي أمور
جوهرية واردة في هذا التعميم ،أو (ب) ظهور مسائل إضافية مهمة كان يجب تضمينها في هذا التعميم .ال تنوي الشركة تحديث أو مراجعة أي معلومات
واردة في هذا التعميم في غير الحاالت المذكورة أعاله ،سواء كانت كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
أعدت القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ( ،)SOCPAوتم مراجعتها من قبل ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) .جميع البيانات المالية لعام 2016م
في هذا التعميم مستخرجة أو مستمدة من البيانات المالية المقارنة لعام 2016م والمدرجة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2017م ،حيث طبقت الشركة خالل العام 2016م المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي تم إعادة عرضها
بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في فترة المقارنة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م.
أعدت القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م («القوائم المالية لعام 2017م») ،واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً
للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وتم
مراجعتها أيضاً من قبل ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون).
كما أعدت القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م («القوائم المالية لعام 2018م») ،وفقاً للمعايير الدولية
للتقرير المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وتم تدقيقها من قبل
برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون («مراجعو الحسابات الحاليون») .وقد تم تضمين القوائم المالية لعام 2017م والقوائم المالية لعام 2018م
في الملحق (أ) من هذا التعميم (القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعو الحسابات).
وقد تم إعداد القوائم المالية التصورية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م من قبل اإلدارة بنا ًء على المعايير المعمول بها
والواردة في الصفحة العاشرة ( )١٠من هذا التعميم ووفقاً للمتطلبات الواردة في الملحق الثالث عشر ( )13من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية .وقد أصدر مراجعو الحسابات الحاليون تقرير التأكيد المعقول وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد
( )ISAE( 3420ارتباطات التأكيد إلعداد تقرير عن تجميع المعلومات المالية التصورية ال ُمضمنة في نشرات اإلصدار ،كما هو معتمد في المملكة) على
عملية إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م .وقد تم تضمين المعلومات المالية التصورية
الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م في الملحق (ب) من هذا التعميم (المعلومات المالية التصورية الموحدة).

أ

تخضع المعلومات المالية واإلحصائية التي يحتوي عليها هذا التعميم للتقريب ،وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول ،قد يظهر اختالف
بسيط في األرقام المذكورة في هذا التعميم مقارنة بتلك المذكورة في القوائم المالية .وحيثما يظهر تحويل أي مبلغ من الدوالر األمريكي إلى الريال
السعودي في هذا التعميم ،فإن سعر الصرف المحتسب هو  3.75ريال سعودي لكل دوالر أمريكي.
للحصول على شرح لبعض المصطلحات واالختصارات الواردة في هذا التعميم ،يرجى مراجعة القسم «( 1التعريفات والمصطلحات المستخدمة في هذا
التعميم»).
إن زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين وإصدار أسهم جديدة بموجب هذا التعميم يتوقف على موافقة المساهمين ،ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية
العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار األسهم الجديدة بتاريخ 1441/2/11هـ (الموافق 2019/10/10م) وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم
الحصول على موافقتهم على إصدار األسهم الجديدة موضع هذا التعميم ،فإن إصدارها لن يتم وستتوقف عملية تحويل الدين ،وحينها يعتبر هذا التعميم
الغياً ،وفي هذه الحالة سيتم إشعار المساهمين بذلك.
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دليل الشركة
العنوان
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
مخرج  - 6طريق أبي بكر الصديق
ص.ب ،68861 .الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 874 8123 :
فاكس+966 )11( 874 8132 :
البريد اإللكترونيinvest@maaden.com.sa:
الموقع اإللكترونيwww.maaden.com.sa :
ممثل الشركة األول المعتمد لدى الهيئة
االسم :سليمان بن عبدالرحمن القويز
المنصب :نائب رئيس المجلس
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
مخرج  - 6طريق أبي بكر الصديق
ص.ب ،68861 .الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 874 8123 :
فاكس+966 )11( 874 8132 :
البريد اإللكترونيsalgwaiz@gosi.gov.sa :
الموقع اإللكترونيwww.maaden.com.sa :

ممثل الشركة الثاني المعتمد لدى الهيئة
االسم :دارين كريستوفر دايفس
المنصب :الرئيس التنفيذي وكبير المدراء التنفيذيين
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
مخرج  - 6طريق أبي بكر الصديق
ص.ب ،68861 .الرياض 11537
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 874 8123 :
فاكس+966 )11( 874 8132 :
البريد اإللكترونيdavisd@Maaden.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.maaden.com.sa :
السوق المالية السعودية

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
طريق الملك فهد ،العليا 6798
ص.ب  ،60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 920001919 :
فاكس+966 )11( 218 9133 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :

المستشارون
المستشارون الماليون
إتش إس بي سي العربية السعودية
حي المروج
 7267طريق العليا
الرياض 2255-12283
المملكة العربية السعودية
هاتف920005920:
فاكس+966 )11( 299 2385 :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
البريد اإللكترونيsaudiarabia@hsbcsa.com :
الرياض المالية
 2414حي الشهداء
الوحدة رقم  ،69ص.ب21116 .
الرياض 7279 -13241
المملكة العربية السعودية
هاتف920012299 :
فاكس+966 )11( 486 5908 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
البريد اإللكترونيask@riyadcapital.com :

ج

المستشار القانوني
شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي
للمحاماة واالستشارات القانونية
البوابة االقتصادية
مبنى رقم  26المنطقة ج ،طريق المطار
ص.ب ،45190 .الرياض 11512
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4993600 :
فاكس+966 )11( 4993699 :
الموقع اإللكترونيwww.whitecase.com :
البريد اإللكترونيzeyad.alsalloum@lfst.com :

مراجعو الحسابات
مراجعو الحسابات لعام 2018م
مراجعو الحسابات الحاليون
برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة ،الدور الحادي والعشرين ،طريق الملك فهد
ص.ب ،8282 .الرياض 11482
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2110400 :
فاكس+966 )11( 2110250 :
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :
البريد االلكترونيproject.group@sa.pwc.com :
مراجعو الحسابات لعامي 2016م و2017م
مراجعو الحسابات السابقون
ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
برج الفيصلية ،الدور الثالث والسادس والرابع عشر ،طريق العليا العام
ص.ب ،2732 .الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2734740 :
فاكس+966 )11( 2734730 :
الموقع اإللكترونيwww.ey.com :
البريد اإللكترونيriyadh@sa.ey.com :

قدم كل من المستشارين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل الوارد فيه ولم يقم أي منهم
بسحب موافقته حتى تاريخ هذا التعميم .وكما في تاريخ هذا التعميم وفيما عدا مراجعو الحسابات السابقون ،فإن جميع هذه الجهات وموظفيها (الذين
يشكلون فريق العمل الذي قام بتقديم الخدمات للشركة) أو الزوجات أو األقارب التابعين ألي من موظفيها ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم مصلحة في
الشركة أو شركاتها التابعة (كما تم تعريفها في القسم « 1التعريفات والمصطلحات المستخدمة في هذا التعميم») بما قد يؤثر على استقاللهم .كذلك يؤكد
مراجعو الحسابات السابقون ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) على صحة اإلقرار أعاله خالل الفترة المشمولة في القوائم المالية الموحدة
للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م وحتى تاريخ انتهاء عملهم كمراجعي حسابات للشركة.
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ملخص التعميم
اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم
م 17/الصادر بتاريخ 1417/11/14هـ (الموافق 1997/3/23م) وبموجب السجل التجاري رقم 1010164391
بتاريخ 1421/11/10هـ (الموافق 2001/2/4م) الصادر من مدينة الرياض ،ويبلغ رأس مالها الحالي أحد عشر
مليار وستمائة وأربعة وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين ألفاً وستمائة وعشرة ( )11.684.782.610ريال
سعودي مقسماً إلى مليار ومائة وثمانية وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفاً ومائتين وواحد وستين
( )1.168.478.261سهماً ،بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

ملخص أنشطة الشركة

تعد الشركة من الشركات الرائدة في مجال التعدين والصناعات التعدينية بالمملكة ،حيث تمتلك مجموعة متنوعة
من الموجودات التعدينية في مراحل مختلفة من التطوير والتشغيل .تهدف الشركة إلى ممارسة مختلف أوجه
النشاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن
ومنتجاتها ومستحضراتها والصناعات ذات العالقة بها .وال يدخل في ذلك البترول والغاز الطبيعي إال فيما يتعلق
بتحسين منتجات ومستحضرات المعادن.
ً
صندوق االستثمارات العامة ،ونسبة ملكيته حاليا خمسة وستين وأربعة وأربعين بالمائة ( )%65.44من رأس
مال الشركة ،وتمثل سبعمائة وأربعة وستين مليوناً وستمائة وواحد وأربعين ألفاً وأربعمائة وثالثة وخمسين
( )764.641.453سهم.

نسبة ملكية كبار المساهمين (الصندوق) قبل
وبعد عملية تحويل الدين

يمتلك الصندوق قبل عملية تحويل الدين نسبة قدرها خمسة وستين وأربعة وأربعين بالمائة ( )%65.44من
رأس مال الشركة وتمثل سبعمائة وأربعة وستين مليوناً وستمائة وواحد وأربعين ألفاً وأربعمائة وثالثة وخمسين
( )764.641.453سهم ،وسيتم تأكيد نسبة ملكيته بعد عملية تحويل الدين عند تحديد سعر اإلصدار.

نسبة ملكية الجمهور قبل وبعد عملية تحويل
الدين

تبلغ ملكية الجمهور قبل عملية تحويل الدين نسبة قدرها أربعة وثالثين وستة وخمسين بالمائة ( )%34.56من رأس
مال الشركة وتمثل أربعمائة وثالثة مليوناً وثمانمائة وستة وثالثين ألفاً وثمانمائة وثمانية ( )403.836.808سهم،
وسيتم تأكيد نسبة ملكية الجمهور بعد عملية تحويل الدين عند تحديد سعر اإلصدار.
أحد عشر مليار وستمائة وأربعة وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين ألفاً وستمائة وعشرة ()11.684.782.610
ريال سعودي.
مليار ومائة وثمانية وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفاً ومائتين وواحد وستين ()1.168.478.261
سهماً عادياً مدفوع القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية.

إجمالي عدد األسهم الجديدة

سيتم تحديد إجمالي عدد األسهم الجديدة بنا ًء على سعر اإلصدار والذي سيتم تحديده بنا ًء على متوسط سعر
السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
غير العادية .وسيتم تسجيل فرق القيمة بين القيمة االسمية لألسهم وسعر اإلصدار كعالوة إصدار أسهم تحت بند
حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة.

نسبة األسهم الجديدة من رأس مال الشركة

سيتم تحديد نسبة األسهم الجديدة من رأس مال الشركة بنا ًء على سعر اإلصدار.

سعر اإلصدار

سيتم تحديد سعر اإلصدار بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر
ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

إجمالي قيمة اإلصدار

سيتم تحديد إجمالي قيمة اإلصدار بنا ًء على سعر اإلصدار ،وسيتم تسجيل فرق القيمة بين القيمة االسمية
لألسهم وسعر اإلصدار كعالوة إصدار أسهم تحت بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة.

عملية تحويل الدين

 زيادة رأس مال الشركة من خالل تحويل الدين وإصدار (●) أسهم جديدة للصندوق بصفته دائن وذلك بسعر
اإلصدار وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،ليتم تسوية الدين وقدره ملياران
وتسعمائة وست وثمانون مليون وثالثمائة وسبع وثمانون ألف وخمسمائة ( )2.986.387.500ريال سعودي (ما
يعادل سبعمائة وست وتسعون مليون وثالثمائة وسبعون ألف ( )796.370.000دوالر أمريكي) عن طريق منح
الصندوق (بصفته الدائن) ملكية هذه األسهم الجديدة (لمزيد من التفاصيل حول عملية تحويل الدين ،يرجى
مراجعة القسم «( 2-6تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين») من هذا التعميم).
 يسجل فرق القيمة بين القيمة االسمية ( 10رياالت سعودية) وسعر اإلصدار ((●) ريال سعودي) كعالوة إصدار
أسهم تحت بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة .ويكون إجمالي عالوة األسهم الناتجة عن
إصدار (●) سهم هو (●) ريال سعودي.

هيكل تحويل الدين

قامت الشركة بالدخول في اتفاقية تحويل للدين مع الصندوق (مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية
للشركة) .تقوم الشركة بموجب هذه االتفاقية بتحويل الدين إلى أسهم من خالل إصدار أسهم جديدة .وتكون
القيمة اإلسمية لتلك األسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وسيحصل الصندوق على كامل
األسهم الجديدة مقابل تسوية الدين المستحق له في ذمة الشركة ،علماً بأن سعر اإلصدار المتفق عليه بين
الشركة والصندوق سيتم تحديده بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل
آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ،وسيتم تسجيل فرق القيمة بين
القيمة االسمية لألسهم وسعر اإلصدار كعالوة إصدار أسهم تحت بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي
للشركة .وتكون اتفاقية تحويل الدين بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق فيما يتعلق بالدين ،بما
يشمل حماية الشركة بموجب تلك االتفاقية من أي مطالبات مستقبلية متعلقة بالدين واألسهم الجديدة (لمزيد
من التفاصيل حول عملية تحويل الدين ،يرجى مراجعة القسم -6 2تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين
(«مستندات واتفاقية تحويل الدين») من هذا التعميم).

الغاية من تحويل الدين وهوية الدائن

تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها االئتماني بما يوفر هامش أكبر من السالمة فيما يتعلق بالتزاماتها
المالية ،وتحسين قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو (لمزيد من التفاصيل حول الغاية من تحويل الدين ،يرجى
مراجعة القسم -6 2تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين («أسباب عملية تحويل الدين واآلثار المترتبة على
الشركة») من هذا التعميم.

األطراف ذوي العالقة وملكيتهم

يبين الجدول التالي ملكية الصندوق كطرف ذو عالقة في الشركة قبل وبعد تحويل الدين:

كبار مساهمي الشركة

رأس مال الشركة
إجمالي عدد أسهم الشركة

هـ

( لودجلااجلاملكية الصندوق كطرف ذو عالقة في الشركة قبل وبعد تحويل الدين
قبل تحويل الدين
المساهم
الصندوق
المصدر :السوق المالية السعودية
( )1نسب المساهمة تقريبية.

بعد تحويل الدين

عدد األسهم

قيمة األسهم
(ريال سعودي)

المساهمة ()%

764.641.453

7.646.414.530

%65.44

1

عدد األسهم

قيمة األسهم
(ريال سعودي)

المساهمة ()%

(●)

(●)

(●)

1

اإلجراءات الرئيسية المطلوبة

 موافقة الهيئة ووزارة التجارة واالستثمار على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة.
 تصويت مساهمي الشركة  -بنا ًء على توصية من المجلس  -في الجمعية العامة غير العادية للشركة على
زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين وإصدار أسهم جديدة مقابل تسوية الدين المستحق للصندوق،
والموافقة على تعديل المواد الخاصة برأس المال في النظام األساس للشركة.
 إصدار وتسجيل األسهم الجديدة في الشركة لصالح الصندوق.
 تعديل النظام األساس وشهادة السجل التجاري للشركة.
 أي متطلبات نظامية أخرى إن وجدت.
يتعين على المساهمين قراءة كامل هذا التعميم بعناية ،وعلى وجه الخصوص مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم»
والقسم  2عوامل المخاطرة («عوامل المخاطرة») قبل اتخاذ قرار التصويت على زيادة رأس مال الشركة من خالل
تحويل الدين.

حق المساهمين في األرباح

تحمل األسهم الجديدة الحقوق الممنوحة لألسهم األخرى الحالية ،بما في ذلك الحق في الحصول على أي أرباح
تعلن وتستحق بعد تاريخ تلك األسهم وليس قبله وفقاً لنظام الشركات والنظام األساس للشركة.

الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال

 موافقة الهيئة على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة.
 موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال من خالل تحويل الدين.
 أي متطلبات نظامية أخرى إن وجدت.

حقوق التصويت لألسهم الجديدة

يحمل كل سهم جديد حقوق التصويت الممنوحة ألي من األسهم األخرى الحالية.

القيود على األسهم الجديدة

ال يوجد أي قيود على األسهم الجديدة.

يقدم ملخص التعميم هذا خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذا التعميم ،وال يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمساهمين
الحاليين .عالوة على ذلك ،فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذا التعميم وينبغي على المساهمين الحاليين قراءة ومراجعة هذا التعميم بالكامل،
ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق بالموافقة على تحويل الدين وإصدار األسهم الجديدة من قبل المساهمين الحاليين على مراعاة هذا التعميم ككل.
كما أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة لتحويل الدين بموجب هذا التعميم يتوقف على موافقة الجمعية العامة غير العادية ،ولقد تم
نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار األسهم الجديدة بتاريخ 1441/2/11هـ (الموافق 2019/10/10م) وعلى
المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على إصدار األسهم الجديدة موضع هذا التعميم ،فإن إصدارها لن يتم وستتوقف عملية تحويل
الدين ،وحينها يعتبر هذا التعميم الغياً ،وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لعملية تحويل الدين
الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين
التاريخ

الحدث

( )1اإلجراءات المطلوبة المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
موافقة الهيئة ووزارة التجارة واالستثمار على الدعوة لعقد 1441/2/10هـ (الموافق 2019/10/9م)
جمعية عامة غير عادية للشركة
الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة 1441/2/11هـ (الموافق 2019/10/10م)
للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
الدين (على أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية
المدة المحددة لالجتماع األول في حال لم يتحقق النصاب
القانوني) واإلعالن عن الدعوة في موقع السوق المالية
«تداول»
نشر التعميم

1441/2/11هـ (الموافق 2019/10/10م)

بين الساعة  9:00صباحاً حتى الساعة  4:00مسا ًء ابتداء من تاريخ 1441/2/14هـ (الموافق
إتاحة المستندات المتوفرة للمعاينة
2019/10/13م) حتى تاريخ 1441/3/7هـ (الموافق 2019/11/4م)
فترة التصويت بوسائل التقنية الحديثة لمساهمي الشركة ابتدا ًء من الساعة  10:00صباحاً بتاريخ 1441/3/3هـ (الموافق 2019/10/31م) وحتى الساعة 4:00
مسا ًء بتاريخ 1441/3/7هـ (الموافق 2019/11/4م)
للتصويت على عملية تحويل الدين

انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة

و

1441/3/7هـ (الموافق 2019/11/4م)

الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين
التاريخ

الحدث
اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة1441/3/8 ،هـ (الموافق 2019/11/5م)
أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية (في حال لم يتحقق
النصاب القانوني)

( )2اإلجراءات المطلوبة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
الدين
اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية (يعد النصاب بعد ساعة من نهاية المدة المحددة لالجتماع األول غير مكتمل النصاب.
متحققاً في حال حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع
رأس مال الشركة على األقل)
إعالن الشركة عن القرارات المتخذة في االجتماع الثاني 1441/3/8هـ (الموافق 2019/11/5م)
للجمعية العامة غير العادية
( )3اإلجراءات المطلوبة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
الدين
موافقة الهيئة ووزارة التجارة واالستثمار على الدعوة لعقد 1441/3/11هـ (الموافق 2019/11/8م)
اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية (في حال لم يتحقق
النصاب القانوني في االجتماعين األول والثاني)
الدعوة إلى االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية 1441/3/12هـ (الموافق 2019/11/9م)
للشركة (في حال لم يتحقق النصاب القانوني في االجتماعين
األول والثاني)
انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث للشركة 1441/4/5هـ (الموافق 2019/12/3م)
(يعد االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة
فيه)
إعالن الشركة عن نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة غير 1441/4/6هـ (الموافق 2019/12/4م)
العادية
( )4اإلجراءات المطلوبة في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على رفع إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
رأس المال عن طريق تحويل الدين فإنه يجوز للمجلس الدين قبل تاريخ 1441/7/30هـ (الموافق 2020/3/25م) ،عدت موافقة الهيئة ملغاة
الدعوة النعقاد جمعية عامة غير عادية أخرى خالل ستة
( )6أشهر من تاريخ موافقة الهيئة
( )5اإلجراءات المطلوبة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
تزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير خالل عشرة أيام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق
تحويل الدين.
العادية
نشر تعديالت النظام األساس على البوابة اإللكترونية لوزارة خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل
التجارة واالستثمار قبل تعديله رسميا لدى وزارة التجارة الدين.
واالستثمار
إصدار وتسجيل األسهم الجديدة للشركة

سيتم إصدار وتسجيل األسهم الجديدة للشركة خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير
العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين.

تعديل النظام األساس للشركة وشهادة سجلها التجاري

خالل  3أسابيع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق
تحويل الدين.
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1-1التعريفات والمصطلحات المستخدمة في هذا التعميم
القوائم المالية لعام 2017م

القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م.

القوائم المالية لعام 2018م

القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

األسهم

مليار ومائة وثمانية وستون مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وستون ( )1.168.478.261سهم عادي،
بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.

األسهم الجديدة

(●) سه ًما سيتم إصدارها بموجب عملية زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين.

اتفاقية تحويل الدين

االتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق والتي بموجبها يتم تحويل الدين إلى أسهم جديدة في الشركة.

تحويل الدين

زيادة رأس مال الشركة من أحد عشر مليار وستمائة وأربعة وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين ألفاً وستمائة وعشرة
( )11.684.782.610ريال سعودي إلى (●) ((●)) ريال سعودي من خالل تحويل الدين المستحق على الشركة إلى أسهم
للصندوق ،وإصدار أسهم جديدة ومنحها للصندوق وفقاً ألحكام وشروط اتفاقية تحويل الدين.

تعميم المساهمين أو التعميم

تعميم المساهمين الحالي هذا المعد من قبل الشركة والمتعلق بعملية زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للشركة والتي تتشكل من مساهمي الشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة التي سيتم التصويت فيها على تحويل الدين.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

الشركة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م 17/الصادر
بتاريخ 1417/11/14هـ (الموافق 1997/3/23م) وبموجب السجل التجاري رقم  1010164391بتاريخ 1421/11/10هـ
(الموافق 2001/2/4م) والصادر من مدينة الرياض.

دوالر أمريكي

الدوالر األمريكي ،العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.

الدين

المطلوبات وااللتزامات المالية التي في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وقدرها ملياران وتسعمائة وست وثمانون مليون
وثالثمائة وسبع وثمانون ألف وخمسمائة ( )2.986.387.500ريال سعودي (ما يعادل سبعمائة وست وتسعون مليون وثالثمائة
وسبعون ألف ( )796.370.000دوالر أمريكي) ،والتي سيتم تحويلها إلى أسهم في الشركة بموجب عملية تحويل الدين.

ريال أو ريال سعودي

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

رئيس المجلس

رئيس مجلس إدارة الشركة.

السوق المالية «تداول»

السوق المالية السعودية.

سعر اإلصدار

متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية
العامة غير العادية.

الشركات التابعة

تمتلك الشركة حصص ملكية في إثنى عشر ( )12شركة تابعة وهي كاآلتي::
(أ) شركة معادن للذهب ومعادن األساس.
(ب) شركة معادن للبنية التحتية.
(ج) شركة المعادن الصناعية.
(د) شركة معادن لأللمنيوم.
(هـ) شركة معادن للدرفلة.
(و) شركة معادن للبوكسايت واأللومينا.
(ز) شركة معادن للفوسفات.
(ح) شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
(ط) شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو).
(ي) شركة معادن باريك للنحاس.
(ك) شركة معادن للتسويق والتوزيع (شركة شخص واحد).
(ل) شركة معادن لألسمدة (شركة شخص واحد).

المجموعة

الشركة وشركاتها التابعة.

تستند قائمة الشركات التابعة المذكورة أعاله إلى تعريف «الشركة التابعة» الوارد في لوائح الهيئة والتي تعني أي شركة أخرى
تسيطر عليها تلك الشركة وذلك بامتالكها نسبة تساوي  %30من حقوق التصويت أو حقوق التعيين في الشركة األخرى،
ويختلف التعريف المذكور عن التعريف المستخدم لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي عرف الشركات التابعة بأي شركة أخرى تمتلك فيها
الشركة حصص ملكية تساوي .%50
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الطرف ذو العالقة

يشمل مصطلح «طرف ذو عالقة» أو «أطراف ذوي عالقة» في هذا التعميم وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح
هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2004-11-4وتاريخ 1425/8/20هـ (الموافق
2004/10/4م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-7-1وتاريخ 1439/5/1هـ (الموافق 2018/1/18م)،
على ما يلي:
(أ) تابعي الشركة.
(ب) المساهمين الكبار في الشركة.
(ج) أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.
(د) أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.
(هـ) أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.
(و) أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) أعاله.
(ز) أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) أعاله.

عضو المجلس

أعضاء مجلس إدارة الشركة.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2017-123-3بتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق
2017/12/27م) والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2018-115-1وتاريخ 1440/2/13هـ (الموافق
2018/10/22م).

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم -123-3
 2017وتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2018-45-3
وتاريخ 1439/8/7هـ (الموافق 2018/4/23م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ
1424/6/2هـ( .الموافق 2003/1/8م).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار  2017-16-8الصادر بتاريخ 1438/5/16هـ
(الموافق 2017/2/13م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019-57-3وتاريخ 1440/9/15هـ (الموافق
2019/5/20م).

المجلس

مجلس إدارة الشركة.

المساهمون

مساهمو الشركة.

المستشار القانوني

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية.

المستشارون الماليون

إتش إس بي سي العربية السعودية والرياض المالية.

مراجعو الحسابات

برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون («مراجعو الحسابات الحاليون») للقوائم المالية المدققة للشركة عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،وارنست ويونغ وشركائهم (محاسبون قانونيون) («مراجعو الحسابات السابقون»)
للقوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2016م.

الصندوق

صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي أنشئ في عام 1391هـ ،والصادر في شأنه نظام صندوق االستثمارات
العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )92/وتاريخ 1440/8/12هـ ،ومقره في مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

النظام األساس

النظام األساس للشركة.

الهيئة أو هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية في المملكة.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28هـ (الموافق 2015/11/10م).

وزارة التجارة واالستثمار

وزارة التجارة واالستثمار بالمملكة.

يوم العمل

أي يوم باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية في المملكة العربية السعودية.

زيادة رأس المال

زيادة رأس مال الشركة من أحد عشر مليار وستمائة وأربعة وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين ألفاً وستمائة وعشرة
( )11.684.782.610ريال سعودي إلى (●)((●)) ريال سعودي من خالل إصدار أسهم جديدة.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم العادي الواحد.

سعر اإلقفال

أخر سعر تم تداول األسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية المحددة من قبل السوق المالية (تداول).

معامل التحويل

أي سعر اإلصدار لألسهم الجديدة التي سيتم إصدارها بموجب عملية زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين.

وألغراض الفقرة (ز) ،يقصد بـ «السيطرة» القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في
شركة( .ب) حق تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ،وتفسر كلمة «المسيطر» وفقاً لذلك.
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2-2عوامل المخاطرة
يجب على المساهمين الحاليين قراءة عوامل المخاطرة التالية والمرتبطة بزيادة رأس مال الشركة من خالل عملية تحويل الدين وإصدار أسهم جديدة
باإلضافة إلى كافة المعلومات الواردة في هذا التعميم والتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة قبل التصويت على عملية تحويل الدين في الجمعية العامة غير
العادية.
يعتقد المجلس حالياً أن المخاطر والشكوك الموضحة أدناه تتعلق بعملية تحويل الدين وإصدار األسهم الجديدة .ومع ذلك ،فإن هذه المخاطر والشكوك ال
تشمل بالضرورة جميع المخاطر وقد توجد عوامل مخاطرة وشكوك إضافية متعلقة بعملية تحويل الدين وإصدار األسهم الجديدة ال تكون معلومة للمجلس
أو ال يرى أنها جوهرية في الوقت الحالي .باإلضافة إلى ذلك ،هناك عوامل مخاطرة وشكوك إضافية غير متعلقة بعملية تحويل الدين وإصدار األسهم
الجديدة تتعرض لها الشركة .تحقق أحد هذه المخاطر أو الشكوك قد يؤثر سلباً على نشاط الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وفرص نجاحها.
نتيجة لذلك ،قد ينخفض سعر األسهم وقد تقل قدرة الشركة على دفع األرباح و/أو قد يفقد المساهمون كل أو بعض استثماراتهم.
فصح عنها
يؤكد أعضاء المجلس أنه ،بحسب علمهم واعتقادهم ووفقاً للمعلومات المتاحة لهم كما بتاريخ هذا التعميم ،ال توجد أية مخاطر جوهرية لم يُ َ
أدناه من الممكن أن تؤثر على قرار المساهمين الحاليين بالتصويت على عملية تحويل الدين وإصدار األسهم الجديدة.
لم يتم ترتيب المخاطر المنصوص عليها أدناه حسب أهميتها أو تأثيرها المتوقع على الشركة و/أو سعر السهم.

2-222المخاطر التجارية
2 22222مخاطر عدم كفاية التدفق النقدي أو عدم القدرة على الحصول على القروض والتمويالت الالزمة
تحتاج الشركة إلى نفقات رأسمالية كبيرة لالستثمار بشكل مستمر في تطوير أو توسيع المناجم واكتشاف احتياطات معادن خام جديدة أو تملكها وتطويرها
لتحل محل تلك المستخرجة مع مرور الوقت ،وتوسيع نطاق عملياتها ،وإجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها وبنيتها التحتية .تقوم
الشركة بتلك األعمال لغرض االلتزام بمتطلبات قانونية أو تنظيمية ،أو االلتزام بمعايير جديدة تعتمدها اإلدارة أو األطراف المعنية بعملية اإلنتاج ،أو
لغرض مواجهة مسؤوليات والتزامات غير متوقعة .إال أن هناك عدة قيود على الشركة قد تحد من قدرتها على الحصول على أي فائض نقدي ،ومثالها
تلك القيود الواردة في اتفاقيات تمويل الشركة ومشاريعها المشتركة كالقيود المفروضة على توزيع األرباح ،أو على تحمل مديونيات إضافية ،أو االلتزام
ببعض التعهدات سواء المالية أو غيرها.
ال يوجد ما يضمن كفاية التدفق النقدي الناتج من عمليات الشركة القائمة واالستثمارات الرأسمالية على المدى الطويل ،أو قدرة الشركة على الحصول
على القروض المصرفية والتمويالت الخارجية األخرى الالزمة لتمويل عمليات الشركة القائمة واالستثمارات الرأسمالية على المدى الطويل في وقت
مناسب وبتكاليف وشروط مناسبة ،وستزداد حدة المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الحصول على القروض والتمويالت الالزمة إذا لم يوافق
المساهمون على عملية تحويل الدين ،حيث أن اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق ومعادن ستتحول إلى قرض طويل األجل في حال لم تتم عملية
تحويل الدين قبل  31ديسمبر 2019م ،وسيترتب على ذلك التزام الشركة بدفع تكاليف مالية للقرض حسب أسعار الفائدة السائدة في حينه ،وكذلك التزام
الشركة ببنود تحتوي على تعهدات مق ِّيدة بما فيها القيود المفروضة على تحمل مديونيات إضافية وااللتزام بتعهدات معينة سواء مالية أو تعهدات أخرى
متعلقة بأداء الشركة ،مما سيضطر الشركة إلى تقديم مدفوعات أساسية وربحية دورية إلى الصندوق ،وفي هذه الحالة قد يُطلب من الشركة تقليص
استثماراتها أو عملياتها أو تأجيلها أو التخلي عنها (لمزيد من التفاصيل حول تحويل اتفاقية القرض إلى اتفاقية قرض طويل األجل ،يرجى مراجعة القسم
«( 2-6تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين») من هذا التعميم).
يبلغ معدل القروض طويلة األجل على إجمالي حقوق الملكية وإجمالي القروض طويلة األجل  )0.60( %60في  31ديسمبر 2018م ،ويمكن أن يؤثر االرتفاع
في هذا المعدل بشكل سلبي على قدرة الشركة للحصول على تصنيف ائتماني متميز .ستؤدي عملية تحويل الدين إلى انخفاض معدل القروض طويلة
األجل على إجمالي حقوق الملكية وإجمالي القروض طويلة األجل في الشركة (على أساس افتراضي إلى  )0.57( %57كما في  31ديسمبر 2018م).
ولمزيد من المعلومات عن مؤشرات األداء الرئيسية الرجاء مراجعة القسم -4«( 2مؤشرات األداء الرئيسية») .ونتيج ًة لذلك ،إذا لم تكتمل عملية تحويل
الدين ،فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة تمويل الشركة عن المعتاد ،حيث قد يتعذر على الشركة إيجاد مصادر لتمويل الديون خارج األسواق المالية السعودية.
بناء على جميع األسباب المذكورة أعاله ،فإن عدم الموافقة على عملية تحويل الدين قد يكون له تأثير على عمليات الشركة ووضعها المالي وأهدافها
المستقبلية.

2 22222مخاطر عدم تحقيق أهداف النمو االستراتيجي
تقوم الشركة بشكل دوري بتقييم فرص التوسع مثل التوسع في مشاريع الفوسفات والذهب والتطوير لمواقع التنقيب الرئيسية ،والذي يتطلب وجود إدارة
تنفيذية فعالة ونفقات رأسمالية كبيرة وبناء محطات معالجة وشراء المعدات الالزمة وإنشاء البنية التحتية الضرورية باإلضافة إلى استقطاب الموظفين
والعاملين الذين يتمتعون بالمستويات المطلوبة من الخبرة والمهارة الفنية ،وبالتالي فإن عدم موافقة المساهمين على عملية تحويل الدين سيكون له تأثير
سلبي على سيولة المجموعة ووضعها االئتماني مما يحد من قدرة الشركة على تنفيذ خطط توسعها وتحقيق أهداف النمو االستراتيجي .سيكون لعدم
مقدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية نموها تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 22222تقلبات أسعار الفائدة
تتفاوت أسعار الفائدة بصفة أساسية على قروض الشركة في إطار التسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها وشركاتها التابعة .قد تؤدي الزيادة في أسعار
الفائدة المتغيرة وغير الخاضعة للحماية وفقا التفاقيات التحوط إلى زيادة تكلفة قروض الشركة وزيادة مصروفات الفائدة وخفض التدفقات النقدية.
كما تتأثر أسعار الفائدة بعوامل عديدة منها عوامل تتعلق بالسياسات الحكومية والنقدية والضريبية والظروف االقتصادية والسياسية الدولية واإلقليمية،
وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة .وفيما يتعلق بقروض الشركة متغيرة الفائدة ،ال تقوم الشركة حاليا بالتحوط في عدد كبير منها ضد
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تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة ومن ضمن ذلك اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق ومعادن .وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على
عملية تحويل الدين قبل  31ديسمبر 2019م ،فستتحول اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق ومعادن إلى قرض طويل األجل ،وسيترتب على ذلك التزام
الشركة بدفع تكاليف مالية للقرض حسب أسعار الفائدة السائدة في حينه .وعليه سيؤدي ذلك إلى تكبد الشركة لتكاليف إضافية في حال ارتفعت أسعار
الفائدة المتغيرة وغير الخاضعة للحماية وفقاً التفاقيات التحوط ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وسعر سهمها.

2المخاطر القانونية222
2 22222الدعاوى القضائية
إن الشركة معرضة  -سوا ًء بصفتها مدعية أو مدعى عليها  -لمخاطر إقامة الدعاوى القضائية واتخاذ اإلجراءات القانونية في إطار عملية تحويل الدين.
ومن شأن أي نتيجة في غير صالح الشركة من هذه الدعاوى أو اإلجراءات التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية حسب أهميتها النسبية .باإلضافة إلى ذلك ،وبغض النظر عن نتائج تلك الدعاوى أو اإلجراءات ،فقد يترتب على هذه الدعاوى أو
اإلجراءات تكبد الشركة لتكاليف عالية ،وقد تتطلب تكريس الشركة لموارد كبيرة للدفاع عنها ،مما من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2-222المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة
2 22222خطر عدم تحقيق الهدف الرئيسي من عملية تحويل الدين
إن هدف الشركة من عملية تحويل الدين هو تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها االئتماني ،وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو .قامت
الشركة ،وقد تستمر بالقيام ،بعمليات االستحواذ واالستثمار في األسهم ورؤوس األموال والمشاريع المشتركة والتحالفات االستراتيجية لزيادة ربحيتها
حيث تعتمد الشركة في هذه العمليات على التمويالت المقدمة من مختلف الجهات الممولة .بناء على ذلك ستبقى نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في
الشركة مرتفعة مما سيؤدي إلى عدم مقدرة الشركة على تحقيق أهدافها المرجوة من عملية تحويل الدين.

2 22222مخاطر انخفاض ربحية السهم وربحية المساهمين
من المحتمل أن تقع أحداث في المستقبل لم تكن منظورة وقت تنفيذ عملية تحويل الدين قد تؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة من عملية تحويل
الدين ،مما من شأنه التأثير سلباً على ربحية السهم .وبما أن عملية تحويل الدين ستتم عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة ،فإنه في حال لم تكن
الزيادة في ااألرباح التي تحصل عليها الشركة بعد عملية تحويل الدين بنسبة تفوق نسبة الزيادة في عدد األسهم ،فإن ربحية السهم ستنخفض .وعليه
ُقسم على
ستؤثر زيادة عدد األسهم المصدرة في الشركة على نصيب السهم في األرباح ،مما قد يؤثر سلباً على سعر السهم حيث أن أرباح الشركة سوف ت َّ
عدد أكبر من األسهم.

2 22222مخاطر بيع عدد كبير من األسهم
قد تؤثر عملية تحويل الدين بشكل سلبي على أسعار أسهم الشركة في السوق إذا قام الصندوق ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية تحويل
الدين ،خصوصاً في ظل عدم خضوعه نظامياً ألي فترة حظر .ويمتلك الصندوق حالياً ما نسبته  %65.44من رأس مال الشركة وسترتفع نسبة ملكيته
إلى (● )%بعد عملية تحويل الدين.

2 22222عدم تناسب سعر السوق لألسهم الجديدة مع سعر السهم خالل فترة التداول
قد ال يكون سعر اإلصدار مؤشراً على السعر السوقي ألسهم الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،قد يكون سعر سهم الشركة غير مستقر ومن الممكن أن يتأثر
بشكل كبير بالتقلبات الناتجة عن التغيرات في توجهات السوق فيما يتعلق باألسهم الجديدة أو أسهم الشركة الحالية .وقد تنتج هذه التقلبات أيضاً عن
العديد من العوامل األخرى ،ومنها دون حصر ،ظروف السوق المتعلقة باألسهم وحدوث أي تغييرات تنظيمية على كل من مجال أعمال الشركة أو ظروف
واتجاهات مجال أعمال الشركة .كذلك قد يكون سبب تلك التقلبات انخفاض أداء الشركة أو عدم قدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية أو دخول منافسين
جدد إلى السوق أو إصدار الشركة أو أي من منافسيها إعالنات بشأن عمليات اندماج أو استحواذ ،أو عقد التحالفات االستراتيجية ومشاريع االئتالف
المشتركة ،أو قيام الشركة ببيع أسهمها في أي من الشركات التابعة لها ،أو التغييرات التي يجريها الخبراء والمحللين لألوراق المالية بشأن التوقعات
المتعلقة باألداء المالي والمضاربة على أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة.
بشكل سلبي على سعر األسهم
كذلك ،قد يؤثر قيام بعض المساهمين ببيع كميات كبيرة من األسهم (أو وجود تصور لدى الجمهور بقيام المساهمين بذلك)
ٍ
في السوق.

2 22222التغير في نسبة ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض حق التصويت المرتبط بها
بعد اتمام عملية تحويل الدين ،ستنخفض نسبة ملكية الجمهور بما نسبته (● )%وسترتفع نسبة ملكية الصندوق بما نسبته (● ،)%وعليه ستنخفض قدرة
المساهمين الحاليين على التصويت ،وبالتالي ستكون لهم قدرة أقل على التأثير في قرارات الشركة ،ال سيما االستراتيجية منها والتي تتطلب موافقة
مساهمي الشركة في الجمعيات العامة كتعيين أعضاء المجلس أو تعديل رأس مال الشركة أو اندماج الشركة والقرارات األخرى الهامة للشركة.
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3-3عملية تحويل الدين ألسهم من خالل زيادة رأس المال
3-333أسباب عملية تحويل الدين واآلثار المترتبة على الشركة
سيتم منح األسهم الجديدة للصندوق كما هو مفصل في القسم «( 2-6تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين») مقابل المبالغ المستحقة له في ذمة
الشركة كتسوية لكامل الدين .وقد قامت الشركة بالدخول مع الصندوق في اتفاقية لتحويل الدين المستحق للصندوق (مشروطة بموافقة الجمعية العامة
غير العادية للشركة وهيئة السوق المالية) إلى أسهم في الشركة .وقد وافق الصندوق على اتخاذ جميع اإلجراءات المطلوبة من قبل الشركة لدعم وتسهيل
وتنفيذ عملية تحويل الدين.
تهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها االئتماني بما يوفر هامش أكبر من السالمة فيما يتعلق بالتزاماتها
المالية ،وتحسين قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو .وسوف تؤثر زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين بشكل إيجابي على مؤشرات األداء الحالية
للشركة وتعزيز وضع الشركة االئتماني مما يساعدها على الحصول على تصنيف ائتماني جيد يتيح مصادر تمويل تنافسيه متعددة ،حيث سوف تنعكس
هذه التأثيرات بشكل مباشر على تحقيق أهداف الشركة المستقبلية المتعلقة بالنمو االستراتيجي وقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها التي تم اإلشارة إليها
في رؤية المملكة العربية السعودية .2030
إن المحصلة النهائية من زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين ستجنب الشركة تحمل تكاليف التمويل السنوية التي تمتد حتى منتصف عام 2024م (علماً
بأن تكاليف التمويل لعام 2018م بلغت  110.058.726ريال سعودي) .باإلضافة الى ذلك ،لن تقوم الشركة بدفع أصل القرض البالغ 2.934.268.020
ريال سعودي مما يؤثر بشكل ايجابي على التدفقات المالية للشركة (لمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم «( 4المعلومات المالية») الذي يوضح
األثر الناتج من زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين).
تجدر اإلشارة أنه بمجرد اكتمال عملية تحويل دين الصندوق من خالل زيادة رأس مال الشركة ،سترتفع ملكية الصندوق في الشركة بنسبة قدرها (●،)%
وستنخفض ملكية الجمهور بنسبة قدرها (●.)%

3-333التغيرات في المجلس أو اإلدارة التنفيذية نتيجة عملية تحويل الدين
ال تعتزم الشركة القيام بأي تغيير في المجلس أو اإلدارة التنفيذية نتيجة تحويل الدين ،إال في حال تم انتخاب أعضاء مجلس جدد أو التصويت إلنشاء
لجان جديدة من قبل مساهمي الشركة (بما فيهم الصندوق) بعد توفر النصاب المطلوب لذلك وفقاً للنظام األساس واألنظمة ذات العالقة في المملكة.

3-333هيكل الملكية الحالي قبل وبعد عملية تحويل الدين
( لودجلااجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد تحويل الدين
بعد تحويل الدين

قبل تحويل الدين
عدد األسهم

القيمة
االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

صندوق االستثمارات العامة

764.641.453

7.646.414.530

%65.44

الجمهور

403.836.808

4.038.368.080

%34.56

(●)

اإلجمالي

1.168.478.261

11.684.782.610

%100

(●)

المساهم

المساهمة ()%

()1

عدد األسهم

القيمة
االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

المساهمة ()%

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

%100

()1

المصدر :السوق المالية السعودية والشركة
( )1نسب المساهمة تقريبية.

3-333تقييم الدين واألسهم الجديدة
يوضح الجدول التالي المبلغ الذي سيُزاد به رأس مال الشركة نتيجة تحويل الدين باستخدام سعر إصدار افتراضي يبلغ ( 48.62ريال سعودي) تم
استخدامه ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة :استند سعر إصدار األسهم االفتراضي ( 48.62ريال سعودي) المستخدم في إعداد
المعلومات المالية التصورية الموحدة إلى متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر  5أيام تداول مباشرة قبل تاريخ 31
ديسمبر 2018م.
سيزاد به رأس مال الشركة باستخدام سعر إصدار األسهم االفتراضي المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية
( لودجلااجلابيان المبلغ الذي ُ
التصورية الموحدة
الجهة الدائنة
صندوق االستثمارات العامة

المصدر :الشركة

طبيعة الدين

المبلغ المستحق والذي سيتم تحويله إلى أسهم (ريال سعودي)

الزيادة في رأس المال (ريال سعودي)

قرض بدون فائدة

2.986.387.500

614.230.250

()1

( )1تم حساب الزيادة في رأس المال بناء على سعر إصدار افتراضي يبلغ ( 48.62ريال سعودي) تم استخدامه ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة .وحيث أن سعر اإلصدار
الفعلي سيتم تحديده بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ،فإن سعر
اإلصدار الفعلي وعدد األسهم الجديدة والزيادة في رأس المال والزيادة في عالوة اإلصدار قد تختلف بشكل جوهري.
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سيتم تحديد عدد األسهم الجديدة مقابل الدين المستحق للصندوق عن طريق قسمة مبلغ الدين على سعر اإلصدار (المسمى ب ُمعامل التحويل) ،والذي
سيتم تحديده بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
غير العادية للشركة .وتجدر اإلشارة أنه في حال انخفاض معامل التحويل عن ما هو موضح في هذا التعميم سينتج عن ذلك زيادة ملكية الصندوق بأكثر
من النسبة الموضحة في المثال ادناه.
يوضح الجدول التالي عدد األسهم الجديدة التي ستصدر للصندوق نتيجة تحويل الدين باستخدام سعر إصدار افتراضي يبلغ ( 48.62ريال سعودي) تم
استخدامه ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة.
( لودجلااجلاتوضيح عدد األسهم الجديدة التي ستصدر للصندوق نتيجة لتحويل الدين باستخدام سعر إصدار األسهم االفتراضي المستخدم ألغراض
إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة
الدين من صندوق
االستثمارات العامة (ريال)

سعر اإلصدار
التوضيحي (التحويل)

(أ)

(ب)

(أ)(/ب)= (ج)

2.986.387.500

48.62

61.423.025

()1

المصدر :الشركة

عدد األسهم
الجديدة للشركة

رأس المال
المدفوع اإلضافي

رأس المال اإلضافي المدفوع
(كعالوة إصدار أسهم)

(ج)* القيمة االسمية
( 10ريال) للسهم = د

أ-د= هـ

614.230.250

2.372.157.250

( )1سعر إصدار األسهم التوضيحي هو سعر إصدار األسهم االفتراضي ( 48.62ريال سعودي) المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة .وحيث أن سعر اإلصدار
الفعلي سيتم تحديده بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ،فإن
سعر اإلصدار الفعلي وعدد األسهم الجديدة والزيادة في رأس المال والزيادة في عالوة اإلصدار قد تختلف بشكل جوهري.

تبلغ القيمة االسمية لألسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .حيث سيتم تحديد عدد األسهم الجديدة مقابل الدين المستحق للصندوق
عن طريق قسمة مبلغ الدين على سعر اإلصدار (المسمى ب ُمعامل التحويل) ،والذي سيتم تحديده بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة
على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ،وسيتم قيد الفرق بين القيمة االسمية وسعر
إصدار األسهم الجديدة نتيجة تحويل الدين على أنه عالوة إصدار أسهم تحت بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة .وعالوة على ذلك ،لن
يتم إصدار كسور أسهم للصندوق ،وسيتم إلغاء أي كسر سهم وسوف يتم تعويض الصندوق على مقابل نقدي عن كسر السهم الملغي.
يوضح الجدول التالي أثر تحويل الدين على سعر األسهم باستخدام سعر إصدار افتراضي يبلغ ( 48.62ريال سعودي) تم استخدامه ألغراض إعداد
المعلومات المالية التصورية الموحدة:
( لودجلااجلاإيضاح أثر تحويل الدين على سعر األسهم باستخدام سعر إصدار األسهم المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة
الدين الذي سيتم تحويله
إلى أسهم
(ريال سعودي)

سعر اإلصدار التوضيحي
(معامل التحويل)
()1
(ريال سعودي)

سعر إغالق األسهم اإليضاحي
بتاريخ انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية
()2
(ريال سعودي)

عدد األسهم التي
سيتم إصدارها

رأس المال المقابل
لألسهم الجديدة
(ريال سعودي)

عدد األسهم
المصدرة الحالية

إجمالي عدد األسهم
المصدرة بعد تحويل الدين

القيمة السوقية للشركة
قبل تحويل الدين
(ريال سعودي)

قيمة
األسهم الجديدة

القيمة السوقية للشركة
بعد تحويل الدين

سعر السهم بعد تحويل الدين
(ريال سعودي)

أ

ب

ج

أ/ب= د

د  xالقيمة االسمية
( 10ريال سعودي)
للسهم الواحد = هـ

و

د  +و= ز

ج  xو= ح

جxد=ط

ح  +ط= ي

ي/ز= ك

2.986.387.500

48.62

49.30

61.423.025

614.230.250

1.168.478.261

1.229.901.286

57.605.978.267

3.028.155.133

60.634.133.400

49.30

المصدر :الشركة

( )1سعر إصدار األسهم التوضيحي هو سعر اإلصدار االفتراضي ( 48.62ريال سعودي) المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة .وحيث أن سعر اإلصدار الفعلي
سيتم تحديده بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ،فإن سعر
اإلصدار الفعلي والمعلومات التي تم حسابها بنا ًء على سعر إصدار األسهم التوضيحي المقابلة واألمثلة الواردة في الجدول قد تختلف بشكل جوهري.
( )2تم احتساب سعر إغالق األسهم كما في  31ديسمبر 2018م لغرض إيضاح طريقة احتساب أثر تحويل الدين على سعر األسهم .وسوف يتم احتساب سعر اإلقفال الفعلي لألسهم في اليوم
الذي يسبق انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وقد يختلف بشكل جوهري.

بناء على األرقام اإليضاحية في المثال السابق ،سيبلغ سعر السهم بعد تحويل الدين  49.30ريال سعودي وستنخفض نسبة الملكية الحالية للمساهمين
من الجمهور بعد إتمام تحويل الدين بحوالي .%5
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يوضح الجدول التالي أثر تحويل الدين على ملكية األسهم لمساهم فرد على سبيل االسترشاد باستخدام سعر إصدار افتراضي يبلغ ( 48.62ريال سعودي)
تم استخدامه ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة:
( لودجلااجلاإيضاح أثر تحويل الدين على ملكية األسهم لمساهم فردي على سبيل االسترشاد باستخدام سعر إصدار األسهم المستخدم ألغراض إعداد
المعلومات المالية التصورية الموحدة
البيان

()1

عدد األسهم المصدرة الحالية

أ

1.168.478.261

عدد األسهم الجديدة المصدرة

ب

61.423.025

أ+ب=ج

1.229.901.286

د

100.000.000

الملكية الفردية اإليضاحية قبل تحويل الدين (بالنسبة المئوية)

د/أ = هـ

%8.56

الملكية الفردية اإليضاحية بعد تحويل الدين (بالنسبة المئوية)

د/ج = و

%8.13

((و/هـ)100 × )1-

()%5.00

ز

403.836.808

ملكية الجمهور اإليضاحية قبل تحويل الدين (بالنسبة المئوية)

ز/أ =ح

%34.56

ملكية الجمهور اإليضاحية بعد تحويل الدين (بالنسبة المئوية)

ز/ج=ط

%32.83

((ط/ح)100 × )1-

()%5.00

إجمالي األسهم المصدرة بعد تحويل الدين
عدد األسهم المملوكة من قبل المستثمر (افتراضياً)

أثر عملية التحويل على الملكية الفردية اإليضاحية (بالنسبة المئوية)
عدد األسهم المملوكة من قبل الجمهور (افتراضياً)

أثر عملية التحويل على ملكية الجمهور اإليضاحية (بالنسبة المئوية)

المصدر :الشركة

( )1سعر إصدار األسهم التوضيحي هو سعر إصدار األسهم ( 48.62ريال سعودي) المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة .وحيث أن سعر اإلصدار الفعلي سيتم
تحديده بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ،فإن سعر اإلصدار
الفعلي وأثر تحويل الدين على ملكية األسهم للمساهم الفرد قد تختلف بشكل جوهري.

3-333األطراف ذوي العالقة المباشرة أو غير المباشرة بعملية تحويل الدين
أبرمت الشركة اتفاقية تحويل للدين مع الصندوق وهو طرف ذو عالقة ،علماً بأن هذه العملية (تحويل الدين) خاضعة لموافقة الجمعية العامة غير العادية،
ويبين الجدول التالي ملكية الصندوق في الشركة قبل وبعد تحويل الدين وزيادة رأس المال:
( لودجلااجلاملكية الصندوق كطرف ذو عالقة في الشركة قبل وبعد تحويل الدين
قبل تحويل الدين
المساهم
صندوق االستثمارات العامة

بعد تحويل الدين

عدد األسهم

القيمة
االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

المساهمة ()%

764.641.453

7.646.414.530

%65.44

()1

عدد األسهم

القيمة
االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

المساهمة ()%

(●)

(●)

(●)

()1

المصدر :السوق المالية السعودية والشركة.
( )1نسب المساهمة تقريبية.

يلتزم المجلس باألحكام الواردة في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات (بما في ذلك المادة  43والمادة  44من الئحة حوكمة الشركات) ونظام الشركة
األساس ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة والمتعلقة بتعارض مصالح أعضاء المجلس ،ويشمل ذلك التأكد من عدم تصويت أي من أعضاء المجلس الذين
لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عملية تحويل الدين (بما فيهم األعضاء الممثلين للصندوق) في اجتماعات المجلس أو على القرارات المتعلقة
بعملية تحويل الدين في الجمعية العامة غير العادية (لمزيد من التفاصيل حول هوية أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للصندوق ،الرجاء اإلطالع على
الجدول ( «( )21أسماء أعضاء المجلس وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذا التعميم»)).
ولن يقوم صندوق االستثمارات العامة (طرف ذو عالقة) بالتصويت على أي قرار يتعلق بعملية تحويل الدين في اجتماعات مجلس اإلدارة أو في الجمعية
العامة غير العادية وذلك بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات والفقرة الفرعية ( )2من الفقرة (أ) من المادة
الرابعة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات.
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3-333الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين
يبين الجدول التالي الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين وخطواتها المهمة:
( لودجلااجلاالفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين وخطواتها المهمة
الفترة الزمنية المقترحة لعملية تحويل الدين
التاريخ

الحدث

( )1اإلجراءات المطلوبة المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
موافقة الهيئة ووزارة التجارة واالستثمار على الدعوة لعقد جمعية
عامة غير عادية للشركة

1441/2/10هـ (الموافق 2019/10/9م)

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت
على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين (مع ذكر
أن االجتماع الثاني سينعقد بعد ساعة من نهاية المدة المحددة
لالجتماع األول في حال لم يتحقق النصاب القانوني) واإلعالن
عن الدعوة في موقع السوق المالية «تداول»

1441/2/11هـ (الموافق 2019/10/10م)

نشر التعميم

1441/2/11هـ (الموافق 2019/10/10م)
بين الساعة  9:00صباحاً حتى الساعة  4:00مسا ًء ابتداء من تاريخ 1441/2/14هـ (الموافق
2019/10/13م) حتى تاريخ 1441/3/7هـ (الموافق 2019/11/4م)
ابتدا ًء من الساعة  10:00صباحاً بتاريخ 1441/3/3هـ (الموافق 2019/10/31م) وحتى الساعة
 4:00مسا ًء بتاريخ 1441/3/7هـ (الموافق 2019/11/4م)

إتاحة المستندات المتوفرة للمعاينة
فترة التصويت بوسائل التقنية الحديثة لمساهمي الشركة
للتصويت على عملية تحويل الدين
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة

1441/3/7هـ (الموافق 2019/11/4م)

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ،أو اإلعالن
عن عدم انعقاد الجمعية (في حال لم يتحقق النصاب القانوني)

1441/3/8هـ (الموافق 2019/11/5م)

( )2اإلجراءات المطلوبة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق
تحويل الدين
ً
بعد ساعة من نهاية المدة المحددة لالجتماع األول غير مكتمل النصاب.
اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية (يعد النصاب متحققا
في حال حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة
على األقل)
إعالن الشركة عن القرارات المتخذة في االجتماع الثاني للجمعية
العامة غير العادية

1441/3/8هـ (الموافق 2019/11/5م)

( )3اإلجراءات المطلوبة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق
تحويل الدين
موافقة الهيئة ووزارة التجارة واالستثمار على الدعوة لعقد اجتماع
ثالث للجمعية العامة غير العادية (في حال لم يتحقق النصاب
القانوني في االجتماعين األول والثاني)

1441/3/11هـ (الموافق 2019/11/8م)

الدعوة إلى االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للشركة
(في حال لم يتحقق النصاب القانوني في االجتماعين األول
والثاني)

1441/3/12هـ (الموافق 2019/11/9م)

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث للشركة (يعد
االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه)

1441/4/5هـ (الموافق 2019/12/3م)

إعالن الشركة عن نتائج االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية 1441/4/6هـ (الموافق 2019/12/4م)
( )4اإلجراءات المطلوبة في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية
تحويل الدين فإنه يجوز للمجلس الدعوة النعقاد جمعية عامة غير
عادية أخرى خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ موافقة الهيئة

إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن
طريق تحويل الدين قبل تاريخ 1441/7/30هـ (الموافق 2020/3/25م) ،عدت موافقة الهيئة
ملغاة

( )5اإلجراءات المطلوبة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين
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تزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير
العادية

خالل عشرة أيام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن
طريق تحويل الدين.

نشر تعديالت النظام األساس على البوابة اإللكترونية لوزارة التجارة
واالستثمار قبل تعديله رسميا لدى وزارة التجارة واالستثمار

خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن
طريق تحويل الدين.

إصدار وتسجيل األسهم الجديدة للشركة

سيتم إصدار وتسجيل األسهم الجديدة للشركة خالل أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة
غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين.

تعديل النظام األساس للشركة وشهادة سجلها التجاري

خالل  3أسابيع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن
طريق تحويل الدين.

4-4المعلومات المالية
يجب قراءة قسم «المعلومات المالية» باالقتران مع المعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
والقوائم المالية لعام 2017م والقوائم المالية لعام 2016م والتي تم تضمينها في هذا التعميم.
ال يتملك مراجعو الحسابات الحاليون أو أي من موظفيهم (الذين يشكلون فريق العمل الذي قام بتقديم الخدمات للشركة) أو الزوجات أو األقارب التابعين
ألي من موظفيهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع سوا ًء في الشركة أو شركاتها التابعة من شأنها أن تؤثر على استقاللهم .وكما في الفترة المشمولة في
القوائم المالية الموحدة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م وحتى تاريخ انتهاء عملهم كمراجعي حسابات للشركة ،لم يتملك
مراجعو الحسابات السابقون أو أي من موظفيهم (الذين يشكلون فريق العمل الذي قام بتقديم الخدمات للشركة) أو الزوجات أو األقارب التابعين ألي من
موظفيهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع سوا ًء في الشركة أو شركاتها التابعة من شأنها أن تؤثر على استقاللهم .قدم مراجعو الحسابات الحاليون كما في
تاريخ هذا التعميم موافقتهم الخطية على اإلشارة الواردة في هذا التعميم بشأن دورهم كمراجعي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م ،ولم يقم مراجعو الحسابات الحاليون بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم .كما قدم مراجعو الحسابات السابقون موافقتهم الخطية على
اإلشارة في هذا التعميم إلى دورهم كمراجعي الحسابات للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2016م و2017م ،ولم يقم مراجعو الحسابات
السابقون بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم.
تم إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة من قبل إدارة الشركة لتوضيح التأثير المالي على القوائم المالية لعام 2018م الخاصة بالشركة ( )1لتحويل
ديون شركة معادن للدرفلة طويلة األجل من الصندوق إلى الشركة و( )2تحويل الديون في كل حالة اعتبارا من السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م كما لو
كانت الصفقتين مجتمعه قد تمت في  1يناير 2018م والتعديالت المترتبة على ذلك خالل بقية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م .وقد أُعدت
المعلومات المالية التصورية الموحدة ألغراض توضيحية فقط وتستند التعديالت التصورية على االفتراضات المبينة في اإليضاحات المرفقة بالمعلومات
المالية التصورية الموحدة ،وعلى وجه الخصوص ،استند سعر إصدار األسهم االفتراضي ( 48.62ريال سعودي) المستخدم في إعداد المعلومات المالية
التصورية الموحدة إلى متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ( )5أيام تداول مباشرة قبل تاريخ  31ديسمبر 2018م،
وقد يختلف سعر اإلصدار الفعلي بشكل جوهري ،ويجب التوضيح هنا بأنه سيتم استخدام متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية
خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة كمعامل لتحويل األسهم (يرجى النظر للقسم  3عملية تحويل الدين
ألسهم من خالل زيادة رأس المال) .وتوضح المعلومات المالية التصورية الموحدة بطبيعتها األثر الناتج لو كانت الصفقتين قد تمت في  1يناير 2018م،
ولم تمثل النتائج المالية الفعلية للمجموعة أو وضعها المالي ،وال تعطي أي مؤشر عن النتائج والوضع المالي المستقبلي ألنشطة المجموعة عند إتمام
الصفقات المذكورة أعاله.

4-444مقارنة نتائج العمليات التصورية والمدققة لبيان أثر تحويل الدين
4 44444قائمة المركز المالي الموحدة
يوضح الجدول التالي مقارنة بين قائمة المركز المالي الموحدة المدققة والتصورية كما في  31ديسمبر 2018م:
( لودجلااجلامقارنة بين قائمة المركز المالي الموحدة المدققة والتصورية كما في  31ديسمبر 2018م
كما في  31ديسمبر
2018م
(مدققة)

تعديالت
تصورية

2018م
(تصورية)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات تعدين

10.045.042.854

-

10.045.042.854

ممتلكات ومصانع ومعدات

66.482.353.144

-

66.482.353.144

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

2.197.029.285

-

2.197.029.285

موجودات غير ملموسة

340.187.882

-

340.187.882

استثمار في مشروع مشترك

1.423.526.084

-

1.423.526.084

موجودات ضريبة مؤجلة

597.837.808

-

597.837.808

استثمارات أخرى

43.185.000

-

43.185.000

موجودات غير متداولة أخرى

1.078.706.138

-

1.078.706.138

مجموع الموجودات غير المتداولة

82.207.868.195

-

82.207.868.195

موجودات متداولة
استثمارات أخرى

4.665.000

-

4.665.000

مستحق من شريك في مشروع مشترك

36.686.041

-

36.686.041

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

292.262.717

-

292.262.717
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كما في  31ديسمبر
تعديالت
تصورية

2018م
(مدققة)

2018م
(تصورية)

مخزون

4.311.929.714

-

4.311.929.714

ذمم مدينة تجارية وأخرى

2.249.893.475

110.058.726

2.359.952.201

ودائع ألجل

3.532.798.806

-

3.532.798.806

نقد ومعادالت النقد

5.393.162.064

-

5.393.162.064

مجموع الموجودات المتداولة

15.821.397.817

110.058.726

15.931.456.543

مجموع الموجودات

98.029.266.012

110.058.726

98.139.324.738

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

11.684.782.610

614.230.250

12.299.012.860

احتياطي نظامي
عالوة اصدار

8.391.351.697

2.372.157.250

10.763.508.947

تحويالت من صافي الدخل

1.054.251.439

-

1.054.251.439

أرباح مبقاة

6.772.344.987

71.021.235

6.843.366.222

حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

27.902.730.733

3.057.408.735

30.960.139.468

حقوق الملكية غير المسيطرة

8.791.695.515

()13.081.989

8.778.613.526

مجموع حقوق الملكية

36.694.426.248

3.044.326.746

39.738.752.994

مطلوبات غير متداولة
مطلوبات ضريبة مؤجلة

607.317.644

-

607.317.644

مستحق لشريك في مشروع مشترك

195.267.690

-

195.267.690

قروض طويلة األجل

51.403.730.903

()2.934.268.020

48.469.462.883

مخصص التزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

385.625.329

-

385.625.329

الجزء غير المتداول من االلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

5.720.810

-

5.720.810

أدوات مالية مشتقة

28.888.908

-

28.888.908

منافع الموظفين

618.463.740

-

618.463.740

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

301.563.818

-

301.563.818

مجموع المطلوبات غير المتداولة

53.546.578.842

()2.934.268.020

50.612.310.822

مطلوبات متداولة
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

2.215.392.112

-

2.215.392.112

مصاريف مستحقة

2.073.146.396

-

2.073.146.396

زكاة وضريبة دخل مستحقة

190.701.571

-

190.701.571

رسوم امتياز مستحقة

124.800.448

-

124.800.448

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

3.162.757.425

-

3.162.757.425

الجزء المتداول من التزام بموجب عقد ايجار تمويلي

21.462.970

-

21.462.970

مجموع المطلوبات المتداولة

7.788.260.922

-

7.788.260.922

مجموع المطلوبات

61.334.839.764

()2.934.268.020

58.400.571.744

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

98.029.266.012

110.058.726

98.139.324.738

المصدر :القوائم المالية لعام 2018م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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فيما يلي ملخص التغييرات التي تؤثر على بيان قائمة المركز المالي الموحد:
ذمم مدينة تجارية وأخرى  -أدى إطفاء الديون طويلة األجل لشركة معادن للدرفلة من قبل الصندوق والذي تم تحويلة إلى معادن والبالغة قيمتها
 2.986.387.500ريال سعودي إلى انخفاض األعباء التمويلية المجمعة في القوائم المالية الموحدة للسنه المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
للشركة التي تبلغ قيمتها  110.058.726ريال سعودي ،وذلك كما لو كانت عملية التحويل قد تمت في  1يناير 2018م.
تم التعامل مع تكلفة التمويل المتعلقة بقرض الصندوق إلى شركة معادن للدرفلة كتكلفة تمويل متعلقة بقرض المساهمين المدعوم من الشركة إلى شركة
معادن للدرفلة وتم استبعادها على مستوى التوحيد بإعتبارها معاملة متداخلة بين المجموعة بالتالي تم عكس سداد تكلفة التمويل إلى الصندوق من قبل
شركة معادن للدرفلة لعام 2018م وتم إدراجها في ذمم المدينة التجارية واألخرى على المستوى التوحيد لغرض المعلومات المالية التصورية الموحدة.
رأس المال وعالوة إصدار  -ألغراض إعداد قائمة المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2018م ،قامت اإلدارة بإعداد المعلومات المالية التصورية
الموحدة ألغراض توضيحية فقط وتستند التعديالت التصورية على االفتراضات المبينة في اإليضاحات المرفقة بالمعلومات المالية التصورية الموحدة،
وعلى وجه الخصوص ،استند سعر إصدار األسهم االفتراضي ( 48.62ريال سعودي) المستخدم في إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة إلى
متوسط التداول في الخمسة أيام مباشرة قبل يوم  31ديسمبر 2018م شاملة ذلك اليوم (القيمة االسمية  10ريال سعودي باإلضافة إلى عالوة 38.62
ريال سعودي للسهم الواحد) .يؤدي سعر إصدار األسهم االفتراضي إلى إصدار ( )61.423.025سهم عادي إضافي تنتج عنه زيادة في بند رأس المال
بمبلغ  614.230.250ريال سعودي ،وزيادة في بند عالوة إصدار بمبلغ  2.372.157.250ريال سعودي .سوف يتم تحديد سعر السهم بنا ًء على متوسط
سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
األرباح المبقاة  -ارتفعت األرباح المبقاة بقيمة  71.021.235ريال سعودي نتيجة إلى:
 انخفاض تكلفة التمويل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  110.058.726ريال سعودي باعتبار أن عملية تحويل الدين
قد تمت في  1يناير 2018م.
 تحميل تكلفة المعاملة غير المطفأة كمصروف في سجالت شركة معادن للدرفلة مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل بمبلغ 52.119.480
ريال سعودي (يعود منها مبلغ  39.037.491ريال سعودي إلى حملة األسهم العادية للشركة األم ومبلغ  13.081.989ريال سعودي إلى
حقوق الملكية غير المسيطرة).
تم توزيع صافي التأثير في تكلفة التمويل وتكلفة المعاملة غير المطفأة كمصروف في سجالت شركة معادن للدرفلة بين حملة األسهم العادية للشركة األم
وحقوق الملكية غير المسيطرة على النحو التالي:
( لودجلالاجلاتفاصيل التغيير في األرباح المبقاة
ريال سعودي

حملة األسهم
العادية للشركة األم

حقوق الملكية
غير المسيطرة

المجموع

أ) انخفاض في تكلفة التمويل

110.058.726

-

110.058.726

ب) تكلفة المعاملة غير المطفأة كمصروف في سجالت شركة معادن للدرفلة

()39.037.491

()13.081.989

()52.119.480

المجموع

71.021.235

()13.081.989

57.939.246

حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم  -بلغ صافي التغيير في حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم 3.057.408.735
ريال سعودي نتيجة إلى:
 ارتفاع حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم العادية للشركة األم بقيمة  614.230.250ريال سعودي نتيجة إلى زيادة في رأس المال
بسبب إصدار  61.423.025سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم.
 ارتفاع عالوة اإلصدار بقيمة  2.372.157.250ريال سعودي بسبب إصدار  61.423.025سهم عادي بقيمة  48.62ريال سعودي (مقسمة
إلى  10ريال سعودي كقيمة اسمية و 38.62ريال سعودي كعالوة إصدار).
 ارتفاع األرباح المبقاة بقيمة  71.021.235ريال سعودي.
حقوق الملكية غير المسيطرة  -انخفضت حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ  13.081.989ريال سعودي نتيجة إلى تحمل تكلفة المعاملة غير المطفأة
كمصروف في سجالت شركة معادن للدرفلة.
قروض طويلة األجل  -نتج عن استبعاد القروض طويلة األجل لشركة معادن للدرفلة وتحويلها إلى الشركة عن طريق قرض مقدم من الصندوق تبلغ قيمته
 2.986.387.500ريال سعودي تغيير في القروض طويلة األجل لشركة معادن للدرفلة والمستحقة للصندوق إلى قرض المساهمين المدعوم من الشركة
في سجالت شركة معادن للدرفلة وقرض متداول مستحق للصندوق في سجالت معادن .سوف يتم تحويلها بعد ذلك إلى رأس المال وأسهم العالوة مما
يؤدي إلى انخفاض في القروض طويلة األجل بقيمة  2.986.387.500ريال سعودي .عالوة على ذلك ،ونظ ًرا إللغاء قرض شركة معادن للدرفلة في دفاتر
شركة معادن (قبل الفترة المحددة للسداد والتي تمتد الى عام 2026م ) ،فقد تم تحميل تكلفة المعاملة غير المطفأة كمصروف في سجالت شركة معادن
للدرفلة مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل (والتي تمثل الجزء غير المطفأه من الرسوم والعموالت المدفوعة مقدما وقت الحصول علي القرض) بمبلغ
 52.119.480ريال سعودي .وبالتالي ،بلغ صافي التغير في االقتراض طويل األجل  2.934.268.020ريال سعودي.
ً
قرضا للشركة بمبلغ ملياران
أبرمت الشركة مع الصندوق اتفاقية قرض مؤرخة في 1440/10/24هـ (الموافق 2019/6/27م) يقدم بموجبها الصندوق
وتسعمائة وست وثمانون مليون وثالثمائة وسبع وثمانون ألف وخمسمائة ( )2.986.387.500ريال سعودي (ما يعادل سبعمائة وست وتسعون مليون
وثالثمائة وسبعون ألف ( )796.370.000دوالر أمريكي) ،وقد استخدم هذا المبلغ لتمويل تحويل قرض الصندوق المقدم لشركة معادن للدرفلة إلى
الشركة ،ويعد ذلك بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق .يوضح الجدول التالي تفاصيل القرض المقدم من الصندوق:
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( لودجلالاجلاتفاصيل القرض المقدم من الصندوق
كما في  31ديسمبر 2018م
القيمة االسمية للدين

2.986.387.500

القيمة العادلة لقرض شركة معادن للدرفلة من الصندوق.

2.986.387.500

الفرق

-

المصدر :الشركة

()١

( )1تم اإلشارة إلى قيمة القرض الممنوح من الصندوق لشركة معادن للدرفلة بالدوالر األمريكي وذلك بمبلغ  796.370.000دوالر أمريكي (ما يعادل  2.986.387.500ريال سعودي).

4 44444قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
يوضح الجدول التالي مقارنة بين قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الخاصة بالشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
( لودجلالاجلامقارنة بين قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المدققة والتصورية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
تعديالت
تصورية

2018م
(المدققة)

2018م
(تصورية)

المبيعات

14.170.759.920

-

14.170.759.920

تكلفة المبيعات

()9.068.877.268

-

()9.068.877.268

إجمالي الربح

5.101.882.652

5.101.882.652

المصاريف التشغيلية
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

()565.808.669

-

()565.808.669

مصاريف عمومية وإدارية

()463.470.168

-

()463.470.168

مصاريف استكشاف وخدمات فنية

()95.437.950

-

()95.437.950

عكس(/انخفاض في قيمة) الموجودات غير المتداولة ،بالصافي

46.480.083

-

46.480.083

4.023.645.948

-

4.023.645.948

الربح التشغيلي
اإليرادات(/المصاريف) األخرى
دخل من ودائع ألجل

123.942.122

-

123.942.122

تكلفة تمويل

()1.753.403.620

57.939.246

()1.695.464.374

(مصاريف)/إيرادات أخرى ،بالصافي

()3.325.610

-

()3.325.610

الحصة في صافي ربح مشروع مشترك تم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق
الملكية

143.535.306

-

143.535.306

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

2.534.394.146

57.939.246

2.592.333.392

ضريبة الدخل.

()72.526.367

-

()72.526.367

مصروف الزكاة.

()216.232.355

-

()216.232.355

الربح للسنة

2.245.635.424

57.939.246

2.303.574.670

(الخسارة)/الدخل الشامل اآلخر
بنود يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات الحقة
تحوط التدفق النقدي  -الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

()26.940.863

-

()26.940.863

(خسائر)/مكاسب عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

()24.162.881

-

()24.162.881

(الخسارة)/الدخل الشامل اآلخر للسنة

()51.103.744

-

()51.103.744

مجموع الدخل الشامل للسنة

2.194.531.680

57.939.246

2.252.470.926

حملة األسهم العادية للشركة األم

1.847.917.080

71.021.235

1.918.938.315

حقوق الملكية غير المسيطرة

397.718.344

()13.081.989

384.636.355

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات الحقة

ربح السنة العائد إلى:

2.245.635.424

57.939.246

2.303.574.670

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة العائد إلى:
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71.021.235

1.877.512.946

حملة األسهم العادية للشركة األم

1.806.491.711

374.957.980
2.252.470.926

حقوق الملكية غير المسيطرة

388.039.969

()13.081.989

2.194.531.680

57.939.246

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
(المدققة)

2018م
(تصورية)

تعديالت
تصورية

ربحية السهم العادي (بالريال السعودي)
1.58

ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائدة لحملة األسهم
العادية للشركة األم

1.56

-

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2018م.

فيما يلي ملخص التغييرات التي تؤثر على بيان قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة:
تكلفة التمويل  -نتج استبعاد القروض طويلة األجل لشركة معادن للدرفلة والمقدم من الصندوق وتحويلها إلى الشركة والبالغة قيمتها 2.986.387.500
ريال سعودي إلى انخفاض في تكلفة التمويل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  110.058.726ريال سعودي باعتبار أن التحويل تم
في  1يناير 2018م .تم التعامل مع تكلفة التمويل المتعلقة بقرض الصندوق كتكلفة تمويل تتعلق بقرض المساهمين المدعوم من الشركة إلى شركة معادن
للدرفلة وتم استبعادها على المستوى التوحيد باعتبارها معاملة متداخلة بين المجموعة .يحسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب
لكل فترة عمولة بناءاً على معدل الفائدة بين البنوك في لندن (" )"LIBORباإلضافة إلى .٪1.5
عالوة على ذلك ،نظ ًرا إللغاء قرض الصندوق في دفاتر شركة معادن للدرفلة ،فقد تم تحميل تكلفة المعاملة غير االمطفأة في سجالت شركة معادن للدرفلة
مما أدى إلى زبادة تكلفة التمويل بمبلغ  52.119.480ريال سعودي .وبالتالي ،فإن االنخفاض الصافي في تكلفة التمويل الموحدة هو  57.939.246ريال
سعودي.

4 44444قائمة التدفقات النقدية الموحدة
يوضح الجدول التالي مقارن ًة بين قائمة التدفقات النقدية الموحدة المدققة والتصورية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
( لودجلالاجلامقارنة بين قائمة التدفقات النقدية الموحدة المدققة والتصورية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
(مدققة)

2018م
(تصورية)

تعديالت
تصورية

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

2.534.394.146

57.939.246

2.592.333.392

تعديالت لبنود غير نقدية:
خسارة مخزون

-

-

-

(عكس)/انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة ،بالصافي

()46.480.083

-

()46.480.083

دخل من ودائع ألجل

()123.942.122

-

()123.942.122

تكلفة تمويل

1.753.403.620

()57.939.246

1.695.464.374

تسوية متعلقة بممتلكات تعدين

-

-

-

استهالك ممتلكات تعدين

626.381.829

-

626.381.829

تسوية متعلقة بممتلكات ومصانع ومعدات

3.702.425

-

3.702.425

استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

2.529.349.845

-

2.529.349.845

إطفاء موجودات غير ملموسه

37.499.762

-

37.499.762

الحصة في صافي ربح مشروع مشترك

()143.535.306

-

()143.535.306

شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

1.386.960

-

1.386.960

مخصص مخزون مواد متقادمة

46.012.092

-

46.012.092

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية واألخرى

185.390

-

185.390

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على ودائع ألجل

1.259.666

-

1.259.666

تكلفة الخدمة الحالية لمنافع انتهاء خدمات الموظفين

93.617.211

-

93.617.211

مساهمة في خطة ادخار للموظفين

41.620.333

-

41.620.333

مخصص رسوم االمتياز

123.792.353

-

123.792.353

التغيرات في رأس المال العامل:
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

()138.022.474

-

()138.022.474

مخزون

()907.661.150

-

()907.661.150

ذمم مدينة تجارية وأخرى

()206.453.638

-

()206.453.638

مطلوبات مشاريع وأخرى  -تجارية

()95.369.611

-

()95.369.611
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
(مدققة)

2018م
(تصورية)

تعديالت
تصورية

مصاريف مستحقة  -تجارية

292.161.416

-

292.161.416

منافع انتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين

()58.010.555

-

()58.010.555

سحوبات الموظفين من خطة االدخار

()38.447.347

-

()38.447.347

زكاة مدفوعة

()142.676.352

-

()142.676.352

ضريبة دخل مدفوعة

()14.311.791

-

()14.311.791

رسوم امتياز مدفوعة

()72.071.259

-

()72.071.259

تكلفة تمويل مدفوعة

()2.118.196.406

-

()2.118.196.406

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3.979.588.954

3.979.588.954

-

األنشطة االستثمارية
114.195.653

-

114.195.653

دخل مستلم من ودائع ألجل
إضافات لممتلكات تعدين

()275.145.829

-

()275.145.829

إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

()278.774.359

-

()278.774.359

إضافات لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

()1.142.246.955

-

()1.142.246.955

إضافات لموجودات غير ملموسة

()115.173

-

()115.173

إضافة الستثمار في مشروع مشترك

-

-

-

استثمارات أخرى

2.150.000

-

2.150.000

مستحق من شركاء في مشروع مشترك

()23.033.966

-

()23.033.966

(زيادة)/نقص في ودائع ألجل

()1.295.000.000

-

()1.295.000.000

زيادة في النقد المقيد

()3.172.986

-

()3.172.986

مطلوبات مشاريع وأخرى  -مشاريع

()394.251.198

-

()394.251.198

مصاريف مستحقة  -مشاريع

()317.067.159

-

()317.067.159

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()3.612.461.972

-

()3.612.461.972

األنشطة التمويلية
مستحق إلى شريك في مشروع مشترك

23.033.966

-

23.033.966

متحصالت من قروض طويلة األجل

10.012.202.039

-

10.012.202.039

سداد قروض طويلة األجل

()9.326.726.973

-

()9.326.726.973

التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي

()37.263.966

-

()37.263.966

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

671.245.066

-

671.245.066

صافي التغير في النقد ومعادالت النقد

1.038.372.048

-

1.038.372.048

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة كما في بداية السنة

4.281.744.159

-

4.281.744.159

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة كما في نهاية السنة

5.320.116.207

-

5.320.116.207

المصدر :القوائم المالية لعام 2018م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة المعدة الخاصة بالشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

ما يلي ملخص للمعامالت التي تؤثر على بيان التدفقات النقدية الموحد:
تكلفة التمويل  -نتج استبعاد القروض طويلة األجل لشركة معادن للدرفلة والمقدم من الصندوق وتحويلها إلى الشركة والتي تبلغ قيمتها 2.986.387.500
ريال سعودي إلى انخفاض في تكلفة التمويل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  110.058.726ريال سعودي باعتبار أن التحويل قد تم
في  1يناير 2018م .تم التعامل مع تكلفة التمويل المتعلقة بقرض الصندوق كتكلفة تمويل تتعلق بقرض المساهمين المدعوم من الشركة إلى شركة معادن
للدرفلة وتم استبعادها على المستوى التوحيد باعتبارها معاملة متداخلة بين المجموعة .يحسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب
لكل فترة عمولة هو بناءاً على معدل الفائدة بين البنوك في لندن (" )"LIBORباإلضافة إلى .٪1.5
عالوة على ذلك ،نظ ًرا إللغاء قرض الصندوق في دفاتر شركة معادن للدرفلة ،فقد تم تحميل تكلفة المعاملة غير المطفأة في سجالت شركة معادن للدرفلة
مما أدى إلى زبادة تكلفة التمويل بمبلغ  52.119.480ريال سعودي .وبالتالي ،فإن االنخفاض الصافي في تكلفة التمويل الموحدة هو  57.939.246ريال
سعودي.
تم إعداد هذه المعلومات المالية التصورية الموحدة من قبل اإلدارة لتوضيح التأثير المالي للمعامالت المذكورة أدناه على القوائم المالية لعام 2018م كما
لو كانت المعامالت قد تمت في  1يناير 2018م والتعديالت المترتبة عليها خالل بقية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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توضح المعلومات المالية التصورية الموحدة التأثير المالي للمعامالت التالية:
 تحويل ديون شركة معادن للدرفلة طويلة األجل من الصندوق إلى الشركة بمبلغ مليارين وتسعمائة وست وثمانين مليون وثالثمائة وسبع وثمانين
ألف وخمسمائة ( )2.986.387.500ريال سعودي (ما يعادل سبعمائة وست وتسعون مليون وثالثمائة وسبعون ألف ()796.370.000
دوالر أمريكي) كما في  1يناير 2018م .وقد أدى ذلك إلى تغيير الديون طويلة األجل لشركة معادن للدرفلة المستحقة للصندوق إلى قرض
طويل األجل من الشركة بصفتها شريكة في شركة معادن للدرفلة ،وذلك في قائمة المركز المالي لشركة معادن للدرفلة والدين الجاري
مستحق للصندوق في قائمة المركز المالي للشركة.
 زيادة في رأس مال الشركة من خالل تحويل الدين ،وقد ترتب على ذلك زيادة في رأس المال وعالوة اإلصدار بسبب الزيادة في إجمالي
عدد أسهم الشركة المصدرة كما في  1يناير 2018م ،وتم حساب سعر إصدارها االفتراضي على أساس متوسط سعر التداول المرجح
للشركة على أساس الكمية خالل الخمسة ( )5أيام من التداول مباشر ًة قبل  31ديسمبر 2018م.
االفتراضات التي أثرت على المعلومات المالية التصورية الموحدة:
 استند سعر إصدار األسهم المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة إلى خمسة ( )5أيام من التداول مباشر ًة قبل
 31ديسمبر 2018م ،استناداً على متوسط سعر التداول المرجح على أساس الكمية.
 كنتيجة الستبعاد القرض طويل األجل من الصندوق في دفاتر شركة معادن للدرفلة ،فقد أدى ذلك إلى توفير تكلفة التمويل التي دفعتها
شركة معادن للدرفلة للصندوق ،والتي تقع خارج المجموعة وقد تم احتسابها في الذمم المدينة التجارية واألخرى فقط لغرض إعداد
المعلومات المالية التصورية الموحدة هذه .إن دفع نفس تكلفة التمويل على قرض الشركة ،والذي يقع داخل المجموعة باعتبار الشركة
مساهماً في شركة معادن للدرفلة ،قد أدى إلى وقف وتوفير التدفق النقدي الخارجي بمستوى موحد للمجموعة .ولم يتم تقديم أي
افتراضات أخرى لغرض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة هذه فيما يتعلق بادخار النقود والدخل من الفائدة الناتجة عنه أو
تسوية الذمم المدينة.

4-444مؤشرات األداء الرئيسية
يوضح الجدول التالي مقارن ًة بين مؤشرات األداء الرئيسية للشركة بناء على القوائم المالية لعام 2018م والمعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
بناء على القوائم المالية لعام 2018م والمعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المالية المنتهية
( لودجلالاجلامقارنة بين مؤشرات األداء الرئيسية ً
في  31ديسمبر 2018م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
هامش إجمالي الربح

2018م (المدققة)

2018م (التصورية)

()1

%36.0

%36.0

()2

%15.8

%16.3

%4.1

%4.1

%6.1

%5.8

4.89

4.89

0.60

0.57

هامش الربح الصافي

العائد على الموجودات

()3

العائد على حقوق الملكية
تغطية الفائدة

()4

()5

معدل القروض طويلة األجل على إجمالي حقوق الملكية وإجمالي القروض طويلة األجل
المصدر :القوائم المالية لعام 2018م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
()1
()2
()3
()4
()5

تم حساب هامش الربح اإلجمالي بقسمة إجمالي الربح على المبيعات.
تم حساب هامش الربح الصافي بقسمة الربح السنوي على المبيعات.
تم حساب العائد على الموجودات بقسمة الربح التشغيلي على مجموع الموجودات.
تم حساب العائد على حقوق الملكية بقسمة الربح السنوي على إجمالي حقوق الملكية.
تم حساب تغطية الفائدة بقسمة الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة (كما في المالحظة  2-6في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م) على تكلفة التمويل للقروض طويلة األجل.

بما أن إعادة هيكلة رأس مال الشركة تكون من خالل تحويل الديون ،فلن يكون هناك تغيير في هامش إجمالي الربح .من ناحية أخرى ،سوف يرتفع هامش
صافي الربح من  %15.8في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمير 2018م إلى  ٪16.3في المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية
في  31ديسمير 2018م كنتيجة للتأثير اإليجابي البالغ  57.93مليون ريال سعودي من تكلفة التمويل على قائمة الربح والخسارة الموحدة وذلك نتيجة لألثر
اإلجمالي لآلتي( :أ) تحويل قرض شركة معادن للدرفلة طويل األجل البالغ قيمته  2.986.387.500ريال سعودي (ما يعادل 796.370.000دوالر أمريكي)
إلى الشركة ،وكان سينتج عنه توفير مبلغ حوالي  110.000.000ريال سعودي في تكاليف التمويل لو كان التحويل قد حدث في  1يناير 2018م (ب) نظ ًرا
الستبعاد قرض الصندوق من قائمة المركز المالي لشركة معادن للدرفلة ،فإن تكلفة المعاملة غير المطفأة التي كان من المفترض أن يتم قيدها في قائمة
الربح والخسارة لشركة معادن للدرفلة أدت إلى زيادة تكلفة التمويل بمبلغ  52مليون ريال سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
بعد عملية تحويل الدين ،سوف ينخفض بند قروض طويلة األجل من  51.403.730.903ريال سعودي في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية
في  31ديسمير 2018م إلى  48.469.462.883ريال سعودي في المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في  31ديسمير 2018م ،وفي المقابل
سوف يرتفع بند مجموع حقوق الملكية من  36.694.426.248ريال سعودي في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمير 2018م إلى
 39.738.752.994ريال سعودي في المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في  31ديسمير 2018م ،كما سينخفض معدل القروض طويلة األجل
على إجمالي حقوق الملكية وإجمالي القروض طويلة األجل من ( )0.60إلى ( ،)0.57ويعود ذلك إلى تحويل قرض الصندوق بقيمة 2.986.387.500
ريال سعودي (ما يعادل  796.370.000دوالر أمريكي) إلى أسهم في الشركة.
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يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية لرأس المال العامل بنا ًء على القوائم المالية لعام 2018م والمعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
بناء على القوائم المالية لعام 2018م والمعلومات المالية التصورية الموحدة
( لودجلالاجلامقارنة بين مؤشرات األداء الرئيسية لرأس المال العامل ً
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

رأس المال العامل كنسبة مئوية من اإليرادات
أيام المخزون

()1

()2

أيام الذمم المدينة
أيام الذمم الدائنة
النسبة المتداولة

()3

()4

()5

2018م
(المدققة)

2018م
(التصورية)

%16.0

%16.8

83

83

54

54

48

48

2.03

2.05

المصدر :القوائم المالية لعام 2018م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة الخاصة بالشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

( )1تم حساب رأس المال العامل كنسبة مئوية من اإليرادات بقسمة (إجمالي األصول المتداولة (باستثناء الودائع ألجل والنقد ومعادالت النقد)  -إجمالي االلتزامات المتداولة (باستثناء الجزء
المتداول من قروض طويلة األجل) على إجمالي المبيعات.

( )2تم حساب أيام المخزون بقسمة إجمالي المخزون القابل للبيع (بما في ذلك الجزء غير المتداول من المواد الخام المخزونة الواردة تحت بند الموجودات غير المتداولة األخرى)على تكلفة
المبيعات مضروبة في  365يوم.

( )3تم حساب أيام الذمم المدينة بقسمة الذمم المدينة التجارية على المبيعات مضروبة في  365يوم.
( )4تم حساب أيام الذمم الدائنة بقسمة الذمم الدائنة التجارية على المبيعات مضروبة في  365يوم.

( )5تم حساب النسبة المتداولة بقسمة مجموع الموجودات المتداولة على مجموع المطلوبات المتداولة.

نظ ًرا إلطفاء ديون طويلة األجل لشركة معادن للدرفلة من الصندوق وتحويلها إلى الشركة وتحويل دين الصندوق إلى أسهم ،لن يكون هناك أي تغيير في
أيام المخزون وإجمالي األيام المستحقة الدفع والمستحقة القبض وأيام الذمم المدينة وأيام الذمم الدائنة .وستزداد نسبة السيولة بسبب تكلفة التمويل
البالغة حوالي مائة وعشرة مليون ريال سعودي ( 110.000.000ريال سعودي) المتعلقة بقرض الصندوق كتكلفة تمويل تتعلق بقرض المساهم الفرعي
من الشركة .سيتم التعامل مع هذه الدفعة اآلن كدفعة تكاليف تمويل للشركة ،كونها صفقة من ضمن المجموعة التي تمتلكها الشركة ،مما يؤدي إلى زيادة
الذمم التجارية المدينة واألخرى على المستوى الموحد.
يوضح الجدول التالي مقارنة نسب التدفقات النقدية بنا ًء على القوائم المالية لعام 2018م والمعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م:
بناء على القوائم المالية لعام 2018م والمعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المالية المنتهية
( لودجلالاجلامقارنة بين نسب التدفقات النقدية ً
في  31ديسمبر 2018م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  /المبيعات
نسبة كفاءة الموجودات

()1

()2

نسبة تغطية المطلوبات المتداولة

()3

المصدر :القوائم المالية لعام 2018م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة الخاصة بالشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
( )1تم حساب التدفقات النقدية التشغيلية/المبيعات بقسة إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية على المبيعات.
( )2تم حساب نسبة كفاءة الموجودات بقسمة إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية على إجمالي الموجودات.

( )3تم حساب نسبة تغطية المطلوبات المتداولة بقسمة إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية على إجمالي المطلوبات المتداولة.
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2018م
(المدققة)

2018م
(التصورية)

%28

%28

%4

%4

%51

%51

4ربحية السهم444
يوضح الجدول التالي األرباح لكل سهم وانخفاضها نتيجة لزيادة رأس المال فيما يتعلق بتحويل الديون:
( لودجلالاجلااألرباح لكل سهم وانخفاض قيمته نتيجة لزيادة رأس المال فيما يتعلق بتحويل الديون
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
(التصورية)

2018م
(المدققة)
الربح للسنة (ريال سعودي)

2.245.635.424

2.303.574.670

الربح العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم

1.847.917.080

1.918.938.315

عدد األسهم

1.168.478.261

1.229.901.286

ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

1.58

1.56

المصدر :القوائم المالية لعام 2018م ،والمعلومات المالية التصورية الموحدة الخاصة بالشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

بعد عملية تحويل الدين ،سوف يرتفع بند الربح العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة من  1.85مليون ريال سعودي في القوائم المالية المدققة للسنة
المنتهية في  31ديسمير 2018م إلى  1.92مليون ريال سعودي في المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في  31ديسمير 2018م ،كما سوف يرتفع
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية نتيجة عملية تحويل الدين من  1.17مليون سهم في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمير 2018م
إلى  1.23مليون سهم في المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في  31ديسمير 2018م .وبنا ًء على ذلك ،سوف تؤثر عملية تحويل الدين بشكل
سلبي على ربحية السهم األساسية بمقدار  0.02ريال سعودي ( 2هللة سعودية) أي ما يعادل  %1.26من ربحية السهم األساسية في القوائم المدققة لعام
2018م حيث يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائدة لحملة األسهم العادية للشركة بقسمة الربح العائد إلى حملة
األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

4-444تطور سعر سهم الشركة
يوضح الشكل التالي تطور سعر سهم الشركة خالل سنة واحدة سابقة لتقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أوراقها المالية وذلك من 1
يناير 2018م إلى  31يوليو 2019م:
الشكل ( :)1أداء سعر سهم الشركة خالل سنة واحدة
١٨٫٠٠٠

٦٥

١٦٫٠٠٠
٦٠

١٤٫٠٠٠
١٢٫٠٠٠

٥٥

١٠٫٠٠٠
٨٫٠٠٠

٥٠

٦٫٠٠٠
٤٫٠٠٠

٤٥

٢٫٠٠٠
٤٠

-

فبراير 2018م

مارس 2018م

أبريل 2018م

ﻳﻮﻟﻴﻮ ١٩ -

ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٩ -

ﻣﺎﻳﻮ ١٩ -

أﺑﺮﻳﻞ ١٩ -

ﻣﺎرس ١٩ -

يناير 2018م

يونيو 2018م

يوليو 2018م

أغسطس 2018م

سبتمبر 2018م

أكتوبر 2018م

نوفمبر 2018م

ديسمبر 2018م

يناير 2019م

فبراير 2019م

مارس 2019م

ابريل 2019م

مايو 2018م

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١٩ -

ﻳﻨﺎﻳﺮ ١٩ -

دﻳﺴﻤﺒﺮ ١٨ -

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١٨ -

أﻛﺘﻮﺑﺮ ١٨ -

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ١٨ -

أﻏﺴﻄﺲ ١٨ -

ﻳﻮﻟﻴﻮ ١٨ -

ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٨ -

ﻣﺎﻳﻮ ١٨ -

أﺑﺮﻳﻞ ١٨ -

ﻣﺎرس ١٨ -

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١٨ -
مايو 2019م

يونيو 2019م

9

18

9

7

11

6

9

18

46

27

يوليو 2019م

12

13

11

7

5

6

3

ﻳﻨﺎﻳﺮ ١٨ -

اﻟﺴﻌﺮ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

الشهر

اﻟﻜﻤﻴﺔ )اﻟﻒ(

17

إجمالي حجم التداول 10
خالل الشهر (مليون)
47.81 50.43 53.28 55.76 54.45 54.92 53.57 49.91 46.39 47.64 50.86 56.41 57.37 58.05 56.21 54.57 51.71 51.62 54.27
متوسط السعر
خالل الشهر (ريال
سعودي)

المصدر :السوق المالية السعودية (كما في  31يوليو 2019م)
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4ملخص القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م444
و2017م و2016م
4 44444قائمة المركز المالي الموحدة
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة المدققة الخاصة بالشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2017م و2016م:
( لودجلالاجلاقائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2018م و2017م و2016م
كما في  31ديسمبر
2018م
(مدققة)

2016م
(مدققة)

()1
2017م
(مدققة)

()2

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات تعدين

10.045.042.854

9.098.033.447

9.246.550.952

ممتلكات ومصانع ومعدات

66.482.353.144

44.450.932.788

42.459.053.601

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

2.197.029.285

26.409.469.977

29.184.633.886

موجودات غير ملموسة

340.187.882

345.623.460

374.448.577

استثمار في مشروع مشترك

1.423.526.084

934.056.539

832.406.115

موجودات ضريبة مؤجلة

597.837.808

461.724.817

378.439.046

استثمارات أخرى

43.185.000

50.000.000

50.000.000

موجودات غير متداولة أخرى

1.078.706.138

1.183.464.512

54.084.146

مجموع الموجودات غير المتداولة

82.207.868.195

82.933.305.540

82.579.616.323

موجودات متداولة
استثمارات أخرى

4.665.000

0

0

مستحق من شريك في مشروع مشترك

36.686.041

13.652.075

0

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

292.262.717

142.274.924

140.559.012

مخزون

4.311.929.714

3.436.233.644

3.068.640.225

ذمم مدينة تجارية وأخرى

2.249.893.475

1.999.913.097

1.273.216.903

ودائع ألجل

3.532.798.806

2.240.000.000

2.711.000.000

نقد ومعادالت النقد

5.393.162.064

4.351.617.030

4.369.714.529

مجموع الموجودات المتداولة

15.821.397.817

12.183.690.770

11.563.130.669

مجموع الموجودات

98.029.266.012

95.116.996.310

94.142.746.992

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

11.684.782.610

11.684.782.610

11.684.782.610

احتياطي نظامي
عالوة اصدار

8.391.351.697

8.391.351.697

8.391.351.697

تحويالت من صافي الدخل

1.054.251.439

869.459.731

797.975.542

أرباح مبقاة

6.772.344.987

5.151.922.897

4.467.903.955

حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

27.902.730.733

26.097.516.935

25.342.013.804

حقوق الملكية غير المسيطرة.

8.791.695.515

8.432.462.583

7.794.301.046

مجموع حقوق الملكية

36.694.426.248

34.529.979.518

33.136.314.850

مطلوبات غير متداولة
مطلوبات ضريبة مؤجلة
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607.317.644

388.478.975

274.328.467

كما في  31ديسمبر
2018م
(مدققة)

()1
2017م
(مدققة)

()2
2016م
(مدققة)

مستحق لشريك في مشروع مشترك

195.267.690

266.358.724

191.016.363

قروض طويلة األجل

51.403.730.903

50.700.770.922

50.778.534.391

مخصص التزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

385.625.329

288.673.151

269.522.564

الجزء غير المتداول من االلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

5.720.810

27.183.780

61.598.017

أدوات مالية مشتقة

28.888.908

0

0

منافع الموظفين

618.463.740

532.627.294

489.756.229

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

301.563.818

659.518.920

1.230.757.918

مجموع المطلوبات غير المتداولة

53.546.578.842

52.863.611.766

53.295.513.949

مطلوبات متداولة
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

2.215.392.112

2.315.780.978

2.201.826.667

مصاريف مستحقة

2.073.146.396

1.963.136.900

2.629.438.338

زكاة وضريبة دخل مستحقة

190.701.571

141.656.670

85.308.278

رسوم امتياز مستحقة

124.800.448

73.079.354

8.270.636

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

3.162.757.425

3.195.086.817

2.752.508.517

الجزء المتداول من التزام بموجب عقد ايجار تمويلي

21.462.970

34.664.307

33.565.757

مجموع المطلوبات المتداولة

7.788.260.922

7.723.405.026

7.710.918.193

مجموع المطلوبات

61.334.839.764

60.587.016.792

61.006.432.142

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

98.029.266.012

95.116.996.310

94.142.746.992

المصدر :القوائم المالية لعام 2017م والقوائم المالية لعام 2018م.

( )1تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م (كما هو موضح في الجدول أعاله) في القوائم المالية لعام 2018م وذلك لتتماشى مع طريقة العرض
لقوائم عام 2018م ،وعليه فقد تختلف عن تلك الواردة في القوائم المالية لعام 2017م.

( )2تم استخالص كافة المعلومات المالية لعام 2016م الواردة في هذا التعميم من المعلومات المالية المقارنة للعام 2016م والمضمنة في القوائم المالية لعام 2017م.

4 44444قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
يوضح الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2017م و2016م:
( لودجلالاجلاقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2017م و2016م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
(مدققة)

()1
2017م
(مدققة)

()2
2016م
(مدققة)

المبيعات.

14.170.759.920

12.085.934.170

9.463.857.096

تكلفة المبيعات

()9.068.877.268

()8.152.429.566

()7.443.299.088

إجمالي الربح

5.101.882.652

3.933.504.604

2.020.558.008

المصاريف التشغيلية
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

()565.808.669

مصاريف عمومية وإدارية

()463.470.168

()381.807.060

مصاريف استكشاف وخدمات فنية

()95.437.950

()62.201.293

()49.336.885

عكس( /انخفاض في قيمة) الموجودات غير المتداولة بالصافي

46.480.083

()522.354.346

()624.002.626

الربح التشغيلي

4.023.645.948

2.436.264.410

612.584.119

()1

()530.877.495

()409.963.201
()324.671.177

اإليرادات( /المصاريف) األخرى
دخل من ودائع ألجل.

123.942.122

77.496.643

151.636.138
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
(مدققة)
تكلفة تمويل.

()1.753.403.620

()2
2016م
(مدققة)

()1
2017م
(مدققة)

()1.616.005.964

()890.415.706

(مصاريف) /إيرادات أخرى ،بالصافي.

()3.325.610

()66.201.532

33.143.164

الحصة في صافي ربح مشروع مشترك تم المحاسبة عنه باستخدام
طريقة حقوق الملكية

143.535.306

101.650.424

3.725.530

الربح(/الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل.

2.534.394.146

933.203.981

()89.326.755

ضريبة الدخل

()72.526.367

()56.924.369

19.882.715

مصروف الزكاة

()216.232.355

()91.834.417

()78.428.404

الربح(/الخسارة) للسنة

2.245.635.424

784.445.195

()147.872.444

(الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر
بنود يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات الحقة
تحوط التدفق النقدي  -الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

()26.940.863

-

-

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات الحقة
(خسائر) /مكاسب عائدة إلى إعادة قياس التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين

()24.162.881

45.969.473

1.770.585

(الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر للسنة

()51.103.744

45.969.473

1.770.585

مجموع الدخل(/الخسارة) الشامل للسنة

2.194.531.680

830.414.668

()146.101.859

ربح(/خسارة) السنة العائد ل
حملة األسهم العادية للشركة األم

1.847.917.080

714.841.886

()10.739.221

حقوق الملكية غير المسيطرة

397.718.344

69.603.309

()137.133.223

2.245.635.424

784.445.195

()147.872.444

مجموع الدخل(/الخسارة) الشامل للسنة العائد لـ
حملة األسهم العادية للشركة األم

1.806.491.711

755.503.131

()8.303.016

حقوق الملكية غير المسيطرة

388.039.969

74.911.537

()798.843

2.194.531.680

830.414.668

()146.101.859

ربحية(/خسارة) السهم العادي (بالريال السعودي)
ربحية(/خسارة) السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائدة لحملة
األسهم العادية للشركة األم

1.58

0.61

()0.01

المصدر :القوائم المالية لعام 2018م والقوائم المالية لعام 2017م .وقد تم عرض بعض المبالغ لعامي 2016م و2017م تماشياً مع طريقة العرض لعام 2018م.

( )1تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م (كما هو موضح في الجدول أعاله) في القوائم المالية لعام 2018م وذلك تماشياً مع طريقة العرض
لقوائم عام 2018م ،وعليه فقد تختلف عن تلك الواردة في القوائم المالية لعام 2017م.
( )2تم استخالص كافة المعلومات المالية لعام 2016م الواردة في هذا التعميم من المعلومات المالية المقارنة للعام 2016م والمضمنة في القوائم المالية لعام 2017م.
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4 44444قائمة التدفقات النقدية الموحدة
يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية الموحدة المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2017م و2016م:
( لودجلالاجلاقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2017م و2016م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

()2

()1

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

2.534.394.146

933.203.981

()89.326.755

تعديالت لبنود غير نقدية:
خسارة مخزون

-

8.388.636

16.509.086

(عكس) /انخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة ،بالصافي

()46.480.083

522.354.346

-

دخل من ودائع ألجل

()123.942.122

()77.496.643

624.002.626

تكلفة تمويل

1.753.403.620

1.616.005.964

890.415.706

تسوية متعلقة بممتلكات تعدين

-

1275527

-

استهالك ممتلكات تعدين

626.381.829

505.825.294

394.512.195

تسوية متعلقة بممتلكات ومصانع ومعدات

3.702.425

()932.588

4.211.478

استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

2.529.349.845

2.317.126.056

2.091.091.048

تسوية متعلقة بمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

-

-

()669.167

إطفاء موجودات غير ملموسه

37.499.762

26.629.765

32.926.041

الحصة في صافي ربح مشروع مشترك

()143.535.306

()101.650.424

()3.725.530

شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

1.386.960

4.058.354

-

مخصص مخزون مواد متقادمة

46.012.092

30.826.957

()131.520

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

-

-

312.475

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية واألخرى

185.390

-

-

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على ودائع ألجل

1.259.666

-

-

تكلفة الخدمة الحالية لمنافع انتهاء خدمات الموظفين

93.617.211

84.510.923

70.455.189

مساهمة في خطة االدخار للموظفين

41.620.333

30.530.337

26.408.207

مخصص رسوم االمتياز

123.792.353

73.093.714

8.278.039

التغيرات في رأس المال العامل:
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

()138.022.474

10.242.435

80.660.849

مخزون

()907.661.150

()483.214.323

()414.789.933

ذمم مدينة تجارية وأخرى

()206.453.638

()633.295.672

()15.404.592

مطلوبات مشاريع وأخرى  -تجارية

()95.369.611

192.738.236

193.979.981

مصاريف مستحقة  -تجارية

292.161.416

55.149.140

()43.782.164

المستخدم من التزامات إزالة وإعادة تأهيل وتفكيك

-

-

()2.500.001

منافع انتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين

()58.010.555

()24.120.417

()15.324.858

سحوبات الموظفين من خطة االدخار

()38.447.347

()19.998.687

()15.874.040

زكاة مدفوعة

()142.676.352

()61.545.657

()44.082.363

ضريبة دخل مدفوعة

()14.311.791

0

-

رسوم امتياز مدفوعة

()72.071.259

()8.284.996

()16.103.550

تكلفة تمويل مدفوعة

()2.118.196.406

()1.984.891.082

()1.669.797.244
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3.979.588.954

2016م
مدققة

2017م
مدققة

()1

3.016.529.176

()2

1.950.615.065

األنشطة االستثمارية
دخل مستلم من ودائع ألجل

114.195.653

79.045.955

144.658.139

إضافات لممتلكات تعدين

()275.145.829

()343.649.945

()1.472.295.942

إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

()278.774.359

()142.155.658

()51.425.260

إضافات لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.

()1.142.246.955

()2.451.837.441

()6.541.116.976

إضافات لموجودات غير ملموسة

()115.173

-

()1.285.986

إضافة الستثمار في مشروع مشترك

-

()30.750.000

-

استثمارات أخرى

2.150.000

-

-

مستحق من شركاء في مشروع مشترك

()23.033.966

()13.652.075

720.000.000

(زيادة) /نقص في ودائع ألجل

()1.295.000.000

471.000.000

()1.811.947.011

زيادة في النقد المقيد

()3.172.986

()10.531.650

534.022.035

مطلوبات مشاريع وأخرى  -مشاريع

()394.251.198

()696.182.314

176.158.014

مصاريف مستحقة  -مشاريع

()317.067.159

()831.961.263

()1.854.673.101

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()3.612.461.972

()3.970.674.391

()10.157.906.088

األنشطة التمويلية
زيادة في رأسمال حقوق الملكية غير المسيطرة

-

375.000.000

600.000.000

مدفوعات لزيادة رأسمال حقوق الملكية غير المسيطرة

-

188.250.000

-

مستحق إلى شريك في مشروع مشترك

23.033.966

75.342.361

6.086.750

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

()451.192.963

متحصالت من قروض طويلة األجل

10.012.202.039

9.176.645.159

22.745.671.597

سداد قروض طويلة األجل

()9.326.726.973

()8.851.098.518

()14.059.224.385

التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي

()37.263.966

()38.622.936

()38.622.936

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

671.245.066

925.516.066

8.802.718.063

صافي التغير في النقد ومعادالت النقد

1.038.372.048

()28.629.149

595.427.040

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة كما في بداية السنة

4.281.744.159

4.310.373.308

3.714.946.268

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة كما في نهاية السنة

5.320.116.207

4.281.744.159

4.310.373.308

المصدر :القوائم المالية لعام 2018م والقوائم المالية لعام 2017م .وقد تم عرض بعض المبالغ لعامي 2016م و2017م تماشياً مع طريقة العرض لعام 2018م.

( )1تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م (كما هو موضح في الجدول أعاله) في القوائم المالية لعام 2018م وذلك لتتماشى مع طريقة العرض
لعام 2018م ،وعليه فقد تختلف عن تلك الواردة في القوائم المالية لعام 2017م.
( )2تم استخالص كافة المعلومات المالية لعام 2016م الواردة في هذا التعميم من المعلومات المالية المقارنة للعام 2016م والمضمنة في القوائم المالية لعام 2017م.

22

5-5أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين
5-555أعضاء المجلس وأمين سر المجلس
5 55555تشكيل المجلس
يتألف مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة للشركة .ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األساس ولوائح
الحوكمة الداخلية للشركة ومهام ومسؤوليات المجلس .وتكون مدة عضوية مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس المجلس ثالث سنوات كحد أقصى لكل دورة.
يوضح الجدول اآلتي أسماء أعضاء المجلس وأمين سر المجلس لدورته الرابعة والتي بدأت من تاريخ 1439/2/5هـ (الموافق 2017/10/25م) وتنتهي في
تاريخ 1442/2/4هـ (الموافق 2020/10/24م) كما في تاريخ هذا التعميم:
( لودجلالاجلاأسماء أعضاء المجلس وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذا التعميم
حصة الملكية
المباشرة ()%

()1

حصة الملكية غير
المباشرة ()%

المنصب

الجنسية

صفة
العضوية

رئيس المجلس

سعودي

غير تنفيذي

غير مستقل

سليمان بن عبدالرحمن
القويز

نائب رئيس
المجلس

سعودي

غير تنفيذي

غير مستقل

-

عبداهلل بن إبراهيم
()٣
السعدان

عضو المجلس

سعودي

غير تنفيذي

غير مستقل

-

-

خالد بن صالح المديفر

عضو المجلس

سعودي

غير تنفيذي

غير مستقل

0.0005

(●)

-

أمريكي/
ألماني

غير تنفيذي

غير مستقل

-

-

-

-

غير تنفيذي

غير مستقل

-

-

-

-

أكتوبر 2017م

مستقل

0.000085

(●)

-

-

أبريل 2016م

-

-

(●)

أبريل 2016م

0.0006

(●)

-

-

أبريل 2016م

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سبتمبر 2014م

االسم
ياسر بن عثمان الرميان

()٣

()٣

تاريخ
التعيين

()٢

االستقاللية

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

0.0011

(●)

-

-

أبريل 2016م

-

-

-

يناير 2014م

-

-

أبريل 2016م

-

أكتوبر 2011م
أكتوبر 2017م

كالوس كلينفلند

()٣

عضو المجلس

ريتشارد أوبرين

()٣

عضو المجلس

أمريكي

عبداهلل بن محمد
العيسى

عضو المجلس

سعودي

غير تنفيذي

لبنى بنت سليمان العليان

عضو المجلس

سعودية

غير تنفيذي

مستقل

عزام بن ياسر شلبي

عضو المجلس

سعودي

غير تنفيذي

مستقل

شاغر

عضو المجلس

-

-

-

شاغر

عضو المجلس

-

-

-

-

بكر بن عبداللطيف
الهبوب

أمين سر
المجلس

سعودي

-

-

-

0.29

()٤

المصدر :الشركة

( )1نسب المساهمة تقريبية كما في تاريخ 2019/7/2م.

( )2التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ أول تعيين في المناصب الحالية بالمجلس .وتوضح السير الذاتية ألعضاء المجلس الواردة في القسم «( 2-2-5السير الذاتية ألعضاء المجلس
وأمين سر المجلس») تواريخ تعيين كل منهم في المجلس أو في أي منصب آخر.
( )3عضو ممثل لصندوق االستثمارات العامة.

( )4مصدر حصة الملكية غير المباشرة هو مجموعة العليان.

5 55555مسؤوليات المجلس
يتولى مهام اإلشراف على الشركة مجلس إدارة يضم أشخاصاً من ذوي الخبرة العالية .وللمجلس كافة الصالحيات إلدارة أعمال الشركة واإلشراف على
شؤونها .يولي المجلس مسؤولية إدارة أعمال الشركة اليومية العامة إلى اإلدارة العليا بالشركة.
كما أن لديه بعض الصالحيات المتعلقة بلجان منبثقة من المجلس وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة السالمة
واالستدامة (ويُشار إليهما مجتمعين باسم «اللجان») .ووفقاً لالئحة الحوكمة الداخلية للشركة المقرة من الجمعية العامة ،يحق لمجلس اإلدارة تشكيل
لجان منبثقة عن المجلس ذات صالحيات محددة موضحة في الئحة عملها.
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يمكن تلخيص مسؤوليات المجلس ورئيس وأمين سر المجلس على النحو التالي:
5 5555555المجلس
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي
تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله .وله في سبيل ذلك بصفة خاصة ودون تحديد:
 وضع الئحة داخلية ألعماله.
 تعيين المسؤولين عن إدارة الشركة ،بما في ذلك الرئيس التنفيذي ،من ذوي الخبرة والكفاية بحسب ما يراه المجلس الزماً أو مناسباً،
وتحديد واجباتهم ،وما يتلقونه من رواتب ومزايا عينية ومكافآت.
 تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ،وتحدد مكافأته بقرار من المجلس.
 الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.
 تفويض المسؤولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.
 تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس ،وتخويلها ما يراه المجلس مالئماً من الصالحيات ،والتنسيق بيت هذه اللجان ،وذلك من أجل سرعة
البت في األمور التي تعرض على المجلس.
 الموافقة على القروض وغير ذلك من التسهيالت االئتمانية ألي مدة ،بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثالث ( )3سنوات ،وذلك
من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى ،والتفويض إلبرام
العقود ذات العالقة بتلك القروض بما فيها الرهن وفكه.
 التفويض باستثمار أموال الشركة السائلة.
 إقرار خطة عمل الشركة ،والموافقة على خططها وميزانياتها التشغيلية والرأسمالية السنوية.
 التحقيق في أي من المسائل التي تصل إلى علمه مع إمكانية الوصول الكامل إلى جميع الدفاتر والسجالت والمرافق والعاملين في الشركة
والحق في تعيين مستشار خارجي أو محاسبون قانونيون أو مستشارين ،أو تحمل نفقات أخرى لهذا الغرض ،والتي يتوجب على الشركة دفعها.
 إقرار تقديم الدعم المالي والقروض للشركات التي تملكها الشركة بالكامل أو تشارك في رأسمالها مع شركات أخرى وضمان ديون أي
من هذه الشركات.
 تفويض في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير بصالحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال
معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.
5 5555555رئيس المجلس
يختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء وكتابة العدل وأمام جميع الدوائر الحكومية ولجان الفصل في المنازعات على
مختلف أنواعها ودرجاتها وجميع الجهات األخرى ،وله حق شراء األراضي والعقارات وبيعها وإفراغها نياب ًة عن الشركة ،وحق التوقيع على عقود تأسيس
الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود ،وله حق توكيل الرئيس التنفيذي للشركة أو غيره في أي من هذه الصالحيات .ويحدد مجلس اإلدارة
اختصاصاته فيما لم ينص عليه النظام األساس.
5 5555555أمين سر المجلس
يختص أمين سر المجلس بتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها .يحدد المجلس أي اختصاصات أخرى تسند إليه.

5 55555السير الذاتية ألعضاء المجلس وأمين سر المجلس
فيما يلي بيان بخبرات كل عضو في المجلس وأمين سر المجلس ومؤهالت كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:
5 5555555معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان ،رئيس المجلس
معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان 49 ،سنة ،يشغل منصب رئيس المجلس في الشركة منذ سبتمبر 2019م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 محافظ صندوق االستثمارات العامة وعضو مجلس اإلدارة منذ 2016م.
 مستشار في األمانة العامة لمجلس الوزراء منذ 2016م.
 رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية منذ 2019م.
 عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ 2016م.
 عضو مجلس إدارة مجموعة سوفت بنك منذ 2017م.
 عضو مجلس إدارة شركة أوبر منذ 2016م.
 عضو مجلس إدارة شركة تطوير البحر األحمر منذ 2018م.
 عضو مجلس إدارة شركة القدية االستثمارية منذ 2018م.
 عضو مجلس إدارة شركة نيوم منذ 2019م.
حصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل ،األحساء ،المملكة ،في عام 1993م .وعلى شهادة برنامج اإلدارة العامة من
كلية هارفارد لألعمال ،ماساتشوستس ،الواليات المتحدة األمريكية ،في عام 2007م .وهو عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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5 5555555معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز ،نائب رئيس المجلس
معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز 62 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس في الشركة منذ 2014م .كما يشغل المناصب التالية في
الوقت الحالي:
 محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية منذ 2013م.
 رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) منذ 2015م.
 نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي منذ 2013م.
 رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
حصل على البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند ،الواليات المتحدة ،في عام 1981م .وعلى شهادة في برنامج إدارة العمليات من
معهد سيتي بنك ،أثينا ،اليونان ،في عام 1982م وبرنامج تمويل الشركات من معهد سيتي بنك ،نيويورك ،الواليات المتحدة ،في عام 1989م.
5 5555555معالي المهندس عبداهلل بن إبراهيم السعدان ،عضو المجلس
معالي المهندس عبداهلل بن إبراهيم السعدان 57 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس في الشركة منذ أبريل 2016م .كما يشغل المناصب التالية
في الوقت الحالي:
 رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ 2018م.
 رئيس لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
 عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
 عضو في لجنة السالمة واالستدامة المنبثقة من المجلس منذ 2018م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،الظهران ،المملكة ،في عام 1985م .وعلى ماجستير
في الهندسة الكيميائية من جامعة لويزيانا ،الفييت ،الواليات المتحدة ،في عام 1991م ،وماجستير في إدارة األعمال من معهد ماساتشوستس
للتقنية ،كيمبردج ،الواليات المتحدة ،في عام 2007م.
5 5555555معالي المهندس خالد بن صالح المديفر ،عضو المجلس
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 58 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس في الشركة منذ أكتوبر 2011م .كما يشغل المناصب التالية
في الوقت الحالي:
 نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين منذ 2018م.
 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) منذ 2018م.
 عضو في لجنة السالمة واالستدامة المنبثقة من المجلس منذ 2018م.
 عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،الظهران ،المملكة ،في عام 1984م .وعلى ماجستير
في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،الظهران ،المملكة ،في عام 1987م.
5 5555555الدكتور كالوس كلينفلند ،عضو المجلس
الدكتور كالوس كلينفلند 62 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس في الشركة منذ أكتوبر 2017م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 مستشار في شركة نيوم منذ 2018م.
 عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
 عضو اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
حصل الماجستير في إدارة األعمال من جامعة غوتنغن ،ألمانيا ،في عام 1982م ،وعلى الدكتوراه في اإلدارة االستراتيجية من جامعة
فورتسبورغ ،ألمانيا ،في عام 1992م
5 5555555األستاذ ريتشارد أوبراين ،عضو المجلس
األستاذ ريتشارد أوبراين 65 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس في الشركة منذ أكتوبر 2017م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة العمليات ولجنة السالمة والشؤون البيئية في شركة إكسل إنيرجي منذ 2012م.
 رئيس لجنة المراجعة ولجنة الصحة والسالمة والشؤون البيئية في شركة فولكان منذ 2008م.
 عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
 رئيس لجنة السالمة واالستدامة المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
حصل على البكالوريوس في االقتصاد من جامعة شيكاغو في عام 1976م .وعلى الدكتوراه المهنية في القانون من كلية لويس وكالرك للقانون،
بورتالند ،الواليات المتحدة ،في عام 1985م.
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5 5555555سعادة المهندس عبداهلل بن محمد العيسى ،عضو المجلس
سعادة المهندس عبداهلل بن محمد العيسى 63 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس في الشركة منذ أبريل 2016م .كما يشغل المناصب التالية
في الوقت الحالي:
 رئيس مجلس إدارة بنك الرياض منذ 2016م.
 رئيس مجلس إدارة شركة دور للضيافة منذ 2016م.
  عضو مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) منذ 2015م.
 عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) منذ 1991م.
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميثوديست ،داالس ،الواليات المتحدة ،في عام 1978م .وعلى الماجستير في اإلدارة
الهندسية من جامعة ميثوديست ،داالس ،الواليات المتحدة ،في عام 1980م.
5 5555555السيدة لبنى بنت سليمان العليان ،عضو المجلس
السيدة لبنى بنت سليمان العليان 64 ،سنة ،تشغل منصب عضو مجلس في الشركة منذ أبريل 2016م .كما تشغل المناصب التالية في الوقت
الحالي:
 رئيس مجلس إدارة بنك ساب منذ 2019م.
 رئيس تنفيذي لشركة العليان المالية ،منذ 1989م.
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية ،منذ 1989م.
 عضو مجلس إدارة شركة شلمبيرجير البترولية منذ 2011م.
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
حصلت على البكالوريوس في العلوم من جامعة كرونيل ،إثاكا ،الواليات المتحدة ،في عام 1977م .وعلى الماجستير في إدارة األعمال من
جامعة إنديانا بلومنقتن ،بلومنقتن ،الواليات المتحدة ،في عام 1979م ،كما قلدتها كلية ترينيتي في آيرلندا شهادة الدكتوراه الفخرية في
القانون في عام 2011م.
5 5555555المهندس عزام بن ياسر شلبي ،عضو المجلس
المهندس عزام بن ياسر شلبي 63 ،سنة ،يشغل منصب عضو مجلس في الشركة منذ أبريل 2016م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت
الحالي:
 الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) منذ 2016م.
 رئيس مجلس إدارة شركة الحفر العربية منذ 2016م.
 عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية إلعادة التدوير منذ 2017م.
 عضو في لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
 عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس منذ 2017م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة والية أوكالهوما ،ستيلووتر ،الواليات المتحدة ،في عام 1981م .وعلى الماجستير في إدارة
األعمال من معهد ماساتشوستس للتقنية ،كامردج ،الواليات المتحدة ،في عام 2003م.
5 5-555555األستاذ بكر عبداللطيف الهبوب ،أمين سر المجلس
األستاذ بكر عبداللطيف الهبوب 40 ،سنة ،يشغل منصب أمين سر المجلس في الشركة منذ سبتمبر 2012م .كما يشغل المناصب التالية في
الوقت الحالي:
 رئيس المستشارين القانونيين في الشركة منذ 2018م.
 كبير المستشارين القانونيين للحوكمة وااللتزام في الشركة منذ 2015م.
حصل على البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في عام 2000م .وعلى الماجستير في الفقه
المقارن من المعهد العالي للقضاء ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،في عام 2004م ،وماجستير في قانون الشركات والتجارة الدولية
من جامعة نوتنجهام ،نوتنجهام ،المملكة المتحدة ،في عام 2009م ،وبرنامج تنفيذي في إدارة األعمال من انسياد ،فونتينبلو ،فرنسا2017 ،م.
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5اإلدارة العليا555
5 55555نظرة عامة على اإلدارة العليا
تتألف اإلدارة العليا من أعضاءٍ مؤهلين ومن ذوي الخبرة يتمتعون بالمعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات
المجلس وأصحاب المصلحة .وقد نجحت الشركة في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات الموظفين المؤهلين وترقيتهم إلى
المناصب العليا فيها.

5 55555السير الذاتية لكبار المسؤولين التنفيذيين
فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والمناصب األخرى لكل مسؤول من كبار المسؤولين التنفيذيين:
5 5555555األستاذ دارين كريستوفر دايفس ،الرئيس التنفيذي وكبير المدراء التنفيذيين (المكلف)
األستاذ دارين كريستوفر دايفس 50 ،سنة ،انضم إلى الشركة في عام 2012م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 عضو مجلس إدارة في مجلس األعمال السعودي األمريكي منذ 2018م.
 عضو في أمناء الخزانات المؤسساتية في المملكة المتحدة منذ 1996م.
حصل على البكالوريوس في اإلدارة واألعمال من جامعة أوستن ،تكساس ،الواليات المتحدة ،في عام 1991م.
5 5555555األستاذ خالد بن سالم الرويس ،مستشار تنفيذي لرئيس الشركة ونائب الرئيس األعلى للمالية والمدير
المالي (المكلف)
األستاذ خالد بن سالم الرويس 56 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2002م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 رئيس مجلس المديرين بشركة معادن للفوسفات منذ 2017م.
 رئيس مجلس المديرين بشركة معادن وعد الشمال للفوسفات منذ 2017م.
حصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في 1984م .وهو عضو معهد المحاسبين األمريكيين ( )AICPAمنذ 1990م.
5 5555555عبدالعزيز عسكر الحربي ،نائب الرئيس األعلى للعمليات ،والبيئة والصحة والسالمة والخدمات المشتركة
األستاذ عبدالعزيز عسكر الحربي 57 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2007م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن للبوكسايت واأللومينا منذ 2011م.
 عضو في اللجنة التنفيذية لشركة معادن للبوكسايت واأللومينا منذ 2010م.
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن لأللمنيوم منذ 2011م.
 عضو في اللجنة التنفيذية لشركة معادن لأللمنيوم منذ 2010م.
 عضو مجلس المديرين بشركة معادن لأللومنيوم منذ 2011م.
 رئيس مجلس إدارة مجلس تطوير الشباب السعودي وبرامج المشاركة منذ 2015م.
 عضو مجلس مدينة الجبيل منذ 2010م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود في 1993م .وعلى شهادة في اإلدارة والقيادة المتقدمة من جامعة
أوكسفورد في 2011م.
5 5555555المهندس خالد بن سليمان العوهلي ،نائب الرئيس األعلى ،الشؤون االستراتيجية والدولية واالتصال
المؤسسي
المهندس خالد بن سليمان العوهلي 54 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2014م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن للدرفلة منذ 2019م.
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن وعد الشمال للفوسفات منذ 2018م.
 عضو مجلس المديرين بشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) منذ 2015م.
 عضو مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية منذ 2018م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1989م.
5 5555555المهندس نبيل بن عبدالعزيز الفريح ،مستشار تنفيذي ونائب الرئيس األعلى لرأس المال البشري
المهندس نبيل بن عبدالعزيز الفريح 60 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2005م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 عضو مجلس المديرين بشركة معادن للفوسفات منذ 2017م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود في 1984م.
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5 5555555المهندس رياض بن سعد النصار ،نائب الرئيس األعلى لأللمنيوم
المهندس رياض بن سعد النصار 53 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2013م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 رئيس مجلس المديرين بشركة معادن لأللمنيوم منذ 2019م.
 رئيس مجلس المديرين بشركة معادن للدرفلة منذ 2019م.
 رئيس مجلس المديرين بشركة معادن للبوكسايت واأللومينا منذ 2019م.
 رئيس مجلس المديرين بشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) منذ 2017م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1992م.
5 5555555األستاذ عبدالعزيز ناصر الناجم ،نائب الرئيس إلدارة المشاريع الهندسية وتحسين األعمال
األستاذ عبدالعزيز ناصر الناجم 54 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2009م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن للذهب ومعادن األساس منذ 2017م.
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن معادن وعد الشمال للفوسفات منذ 2018م.
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن لألسمدة منذ 2018م.
حصل على البكالوريوس في هندسة النظام/األتمتة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1988م.
5 5555555األستاذ عماد بن محمود السعداوي ،نائب الرئيس لالستكشاف
األستاذ عماد بن محمود السعداوي 51 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 1992م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن للذهب ومعادن األساس منذ 2016م.
حصل على البكالوريوس في علوم األرض من جامعة الملك عبدالعزيز في 1992م .وعلى الماجستير في الموارد المعدنية من جامعة ويلز في
كارديف ،المملكة المتحدة ،في 1996م.
5 5555555المهندس حسن مدني محمد العلي ،نائب الرئيس األعلى لوحدة الفوسفات والمعادن الصناعية
المهندس حسن مدني محمد العلي 50 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2012م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 رئيس مجلس المديرين بشركة المعادن الصناعية منذ 2017م.
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن وعد الشمال للفوسفات منذ 2018م.
 رئيس مجلس المديرين بشركة معادن لألسمدة منذ 2018م.
حصل على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية (اإلنتاج) من جامعة الملك عبدالعزيز في 1993م.
5 5-555555السيد ديفيد شومر ،نائب الرئيس األعلى للذهب ومعادن األساس
السيد ديفيد شومر 48 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2018م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 نائب الرئيس األعلى للذهب ومعادن األساس منذ 2019م.
 رئيس مجلس المديرين بشركة معادن للذهب ومعادن األساس منذ 2019م.
حصل على البكالوريوس في إدارة األعمال والتمويل من جامعة ريجيس ،كولورادو ،الواليات المتحدة ،في 2007م.
5 5-555555األستاذ عايد حمود المطيري ،نائب الرئيس لالستراتيجية والتطوير
األستاذ عايد حمود المطيري 50 ،سنة انضم إلى الشركة في عام 2010م .كما يشغل المناصب التالية في الوقت الحالي:
 نائب الرئيس لالستراتيجية والتطوير منذ 2018م.
 عضو في مجلس إدارة في شركة معادن للفوسفات منذ 2018م.
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن للدرفلة منذ 2019م.
 عضو في مجلس المديرين بشركة معادن لألسمدة منذ 2019م.
حصل على البكالوريوس في علوم التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1994م.
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6-6المعلومات القانونية
6-666إقرارات أعضاء مجلس إدارة الشركة
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة باآلتي:
 تحويل الدين ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
 ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
 تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذا التعميم.
 أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات تحويل الدين التي يجب على مساهمي الشركة أخذها
بعين االعتبار للتصويت بشكل مطلع.
 أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى لم ترد في هذا القسم يؤدي إغفالها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.

6-666تفاصيل مستندات واتفاقية تحويل الدين
أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق بتاريخ 1440/10/24هـ (الموافق 2019/6/27م) ،يقدم بموجبها الصندوق قرضاً للشركة بمبلغ ملياران
وتسعمائة وست وثمانون مليون وثالثمائة وسبع وثمانون ألف وخمسمائة ( )2.986.387.500ريال سعودي (ما يعادل سبعمائة وست وتسعون مليون
وثالثمائة وسبعون ألف ( )796.370.000دوالر أمريكي) ،وقد تم استخدام ذلك المبلغ لتمويل تحويل قرض الصندوق المقدم لشركة معادن للدرفلة إلى
الشركة ،ويعد ذلك بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين شركة معادن للدرفلة والصندوق.
أبرمت الشركة أيضاً اتفاقية تحويل الدين (بصفتها مدين) مع الصندوق تقوم الشركة بموجبها بتحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة .وتكون
القيمة اإلسمية لتلك األسهم الجديدة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وسيحصل الصندوق على أسهم جديدة مقابل المبالغ المستحقة له في
ذمة الشركة كتسوية للدين .وسيتم تحديد سعر السهم بنا ًء على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة ( )6أشهر
تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
في حال عدم إتمام عملية تحويل الدين في تاريخ أقصاه  31ديسمبر 2019م ،وف ًقا لشروط وأحكام اتفاقية تحويل الدين ،فسيتم استبدال اتفاقية القرض
المبرمة بين الصندوق ومعادن باتفاقية قرض طويل األجل («اتفاقية القرض طويل األجل») التي تم إبرامها بين الشركة والصندوق بتاريخ 1440/10/24هـ
(الموافق 2019/6/27م) .سوف يحل القرض بموجب اتفاقية القرض طويل األجل محل القرض بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق ومعادن مع
دفع فوائد بهامش ربح  %1.5سنو ًيا .كما يتعين على الشركة إعادة سداد أي مبالغ مستحقة من القرض بموجب اتفاقية القرض طويل األجل (بما في ذلك
المدفوعات األساسية والربحية) إلى الصندوق على أساس نصف سنوي ،على أن يكون السداد النهائي بتاريخ 1448/1/14هـ (الموافق 2026/6/30م).
تحتوي اتفاقية القرض طويل األجل على أحكام مق ّيدة ،وأبرزها تلك القيود المفروضة على ( )1التصرف في أصول الشركة )2( ،الدفع واإلعالن عن توزيع
األرباح إذا لم يتم الوفاء ببعض النسب والتعهدات المالية ،و( )3تحمل مديونية إضافية .عالوة على ذلك ،يتعين على الشركة في جميع األوقات التأكد من
أن شروط اتفاقية القرض طويل األجل بقدر من المساواة مع وليست بأقل تفضي ً
ال من شروط أي تمويالت أخرى للشركة.

6-666الموافقات النظامية واألطراف األخرى الالزمة إلتمام عملية تحويل الدين
ستتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة لعقد جمعية عامة غير عادية بمجرد الحصول على موافقتها على هذا التعميم .وستقوم الشركة بعدها بالدعوة إلى
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على عملية تحويل الدين على أن يكون االجتماع الثاني بعد ساعة من نهاية المدة المحددة لالجتماع
األول في حال لم يتحقق النصاب القانوني ،ويتم اإلعالن عن الدعوة وجدول األعمال والمستندات ذات الصلة (بما فيها التعميم) في موقع تداول ونشرها
في صحيفة يومية قبل  21يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني في االجتماعين األول والثاني ،ستتقدم
الشركة بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية.

6-666الدعاوى القضائية الجوهرية
أي دعاوى قائمة أو محتملة) متعلقة بعملية تحويل الدين والتي يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في
ال يوجد حالياً دعاوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك ّ
أعمال الشركة ومركزها المالي أو شركاتها التابعة .تجدر اإلشارة إلى وجود عدد من الدعاوى القضائية التي تعد الشركة أو شركاتها التابعة طرفاً فيها
غير أنها ال ترتبط بعملية تحويل الدين.

6-666اإلفالس
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم تعرض أي عضو من أعضاء المجلس أو أعضاء المجلس المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس إلى
أي من حاالت اإلفالس.

6اإلعسار666
يقر أعضاء المجلس بعدم وجود حاالت إعسار في السنوات الخمسة السابقة لتاريخ هذا التعميم لشركة كان أي من أعضاء المجلس أو أعضاء المجلس
المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس معيناً من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.
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6-666إقرار من أعضاء المجلس المستقلين
أعضاء المجلس المستقلين هم ( )1سعادة المهندس عبداهلل بن محمد العيسى و( )2السيدة لبنى بنت سليمان العليان و( )3سعادة المهندس عزام بن
ياسر شلبي .يقر سعادة المهندس عبداهلل بن محمد العيسى بأن له مصلحة في عملية تحويل الدين حيث أنه رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ،الذي بدوره
أحد الجهات الممولة لشركة معادن للدرفلة .بينما يقر عضوا المجلس المستقلين اآلخرين السيدة لبنى بنت سليمان العليان وسعادة المهندس عزام بن
ياسر شلبي بأنه ليس لديهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عملية تحويل الدين ،أو في أي عقد مبرم أو سيتم إبرامه بين أطراف عملية تحويل
الدين ،ويقرون بكامل استقالليتهم بخصوص إصدار األسهم موضوع هذا التعميم .واستثناء من ذلك ،امتنعت السيدة لبنى العليان عن التصويت على قرار
مجلس اإلدارة الخاص بتعيين اتش اس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي للشركة في عملية تحويل الدين كونها تشغل منصب رئيس مجلس إدارة
بنك ساب المالك لما نسبته  %49من اتش اس بي سي العربية السعودية.
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7-7إفادة الخبراء
قدم كل من المستشارين الماليين والمستشارين اآلخرين الواردة أسمائهم في الصفحات (ج) و(د) موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم
وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذا التعميم بصيغتها ونصها كما ترد في هذا التعميم ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذا التعميم.
وباستثناء مراجعي الحسابات السابقين فإن جميع المستشارين وموظفيهم (الذين يشكلون فريق العمل الذي قام بتقديم الخدمات للشركة) أو الزوجات أو
األقارب التابعين ألي من موظفيهم ال يملكون أي أسهم أو مصلحة من أي نوع سوا ًء في الشركة أو شركاتها التابعة بما قد يؤثر على استقاللهم .كما أكد
مراجعو الحسابات السابقون صحة اإلقرار أعاله خالل الفترة المشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2016م و2017م وحتى تاريخ انتهاء عملهم كمراجعي حسابات للشركة.
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8-8المصاريف
سوف تتحمل الشركة جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بعملية تحويل الدين والتي تقدر بحوالي خمسة عشر مليون ( )15.000.000ريال سعودي،
وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشارين الماليين والمستشار القانوني ومراجعي الحسابات ،إضاف ًة إلى مصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها
من المصاريف ذات العالقة.
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9-9اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على إعفاءات من أي من متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وذلك فيما يتعلق بزيادة
رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين.
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1010المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) الواقع في مخرج  - 6طريق أبي بكر الصديق،
الرياض ،المملكة العربية السعودية ،وذلك بين الساعة  9:00صباحاً حتى الساعة  4:00مسا ًء ابتداء من 1441/2/14هـ (الموافق 2019/10/13م) حتى
1441/3/7هـ (الموافق 2019/11/4م) ،على أال تقل تلك الفترة عن  14يوما قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال عن
طريق تحويل الدين:
1 -1اتفاقية تحويل الدين.
2 -2المعلومات المالية التصورية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
3 -3خطابات موافقة المستشارين الماليين والمستشارين القانونيين ومراجعي الحسابات للشركة على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في
هذا التعميم.
4 -4البيان المعد والموقع من قبل مجلس إدارة الشركة ومراجعي الحسابات الحاليين عن منشأ ومقدار الدين محل عملية تحويل الدين.
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ملحق (أ) القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
القوائم المالية السنوية المدققة للشركة للسنوات الثالث السابقة لتاريخ الطلب.

شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
 31ديسمبر 2016

إيضاح

 31ديسمبر 2015

الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما في حكمه

7

4.369.714.529

4.308.309.524

استثمارات قصيرة األجل

8

2.711.000.000

899.052.989

ذمم مدينة تجارية وأخرى

9

1.272.918.678

1.252.143.611

مخزون

10

3.116.373.317

2.941.847.487

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

11

154.794.162

248.716.039

المستحق من شركاء في المشاريع المشتركة

12

-

720.000.000

11.624.800.686

10.370.069.650

موجودات غير متداولة
ممتلكات ومصانع ومعدات

13

48.887.551.021

36.682.188.547

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

14

34.637.282.390

40.402.433.837

موجودات اإلستكشاف والتقييم

15

269.803.530

233.233.575

مصاريف إزالة مؤجلة

16

77.344.276

44.172.991

موجودات غير ملموسة

17

369.123.208

372.426.562

شركات تحت سيطرة مشتركة

18

1.127.666.676

1.201.454.824

إستثمار طويل االجل

19

50.000.000

50.000.000

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

11

29.730.480

21.645.868

85.448.501.581

79.007.556.204

97.073.302.267

89.377.625.854

مجموع الموجودات
المطلوبات
مطلوبات متداولة
مطلوبات مشاريع وأخرى

20

1.408.200.362

1.810.013.001

مصاريف مستحقة

21

2.629.438.338

4.520.925.588

2-22

85.308.278

50.962.237

رسوم امتياز مستحقة

23

8.270.636

16.096.147

الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار رأسمالي

25

13.441.040

12.131.184

2.752.508.517

2.131.319.904

6.897.167.171

8.541.448.061

زكاة مستحقة

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

6-27
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاح

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

مطلوبات غير متداولة
مطلوبات مشاريع وأخرى

20

2.106.338.263

1.334.387.629

مزايا للموظفين

24

425.133.069

353.304.330

إلتزام بموجب عقد إيجار رأسمالي

25

13.342.081

27.033.193

مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم

26

157.077.029

158.111.874

51.223.162.526

43.267.718.094

306.790.113

300.703.363

54.231.843.081

45.441.258.483

61.129.010.252

53.982.706.544

قروض طويلة األجل
المستحق إلى شريك في مشروع مشترك

6-27
28

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

29

11.684.782.610

11.684.782.610

احتياطي نظامي
عالوة إصدار

30

8.391.351.697

8.391.351.697

تحويالت من صافي الدخل

31

797.975.542

757.911.634

أرباح مبقاة

6.824.937.601

6.464.362.429

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

27.699.047.450

27.298.408.370

8.245.244.565

8.096.510.940

مجموع حقوق الملكية

35.944.292.015

35.394.919.310

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

97.073.302.267

89.377.625.854

حقوق الملكية غير المسيطرة

تعهدات والتزامات محتملة

40

6-32
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

إيضاح

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

المبيعات

33

9.506.241.216

10.956.125.938

تكلفة المبيعات

34

()7.459.968.463

()8.517.081.736

2.046.272.753

2.439.044.202

الربح االجمالي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

المصاريف التشغيلية
مصاريف بيع وتسويق ودعم

35

()410.054.943

()531.872.951

مصاريف عمومية وإدارية

36

()333.517.983

()448.378.831

مصاريف استكشاف وخدمات فنية

37

()51.090.792

()143.756.853

14 ،13

()57.752.626

()10.494.925

1.193.856.409

1.304.540.642

استبعاد مصانع ومعدات
دخل العمليات
(المصاريف)  /اإليرادات األخرى

،1-18
2-18

()73.788.148

()91.630.866

الحصة في صافي خسارة شركات تحت سيطرة مشتركة
عوائد االستثمارات قصيرة األجل

38

151.636.138

35.583.877

أعباء مالية

39

()825.853.491

()450.452.843

إيرادات أخرى ،صافي

40

33.143.164

56.410.062

478.994.072

854.450.872

()78.428.404

()46.374.297

400.565.668

808.076.575

الدخل قبل الزكاة
مصروف الزكاة

2-22

صافي دخل السنة
صافي الدخل ( /الخسارة) العائد الى:
مساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

41 ،1-6
6-32

400.639.080

605.173.945

()73.412

202.902.630

400.565.668

808.076.575

ربحية السهم العادي (بالريال السعودي)
ربحية السهم من العمليات متضمنة حقوق الملكية غير المسيطرة
ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائدة
لمساهي الشركة األم

41

1.02

1.12

0.34

0.52
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

إيضاح

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

األنشطة التشغيلية:
الدخل قبل الزكاة

478.994.072

854.450.872

تعديالت لبنود غير نقدية:
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

36،9

312.475

3.200.000

(عكس)  /زيادة في مخصص مخزون مواد متقادمة

10،34

()131.520

625.666

استهالك

13

2.431.733.140

2.209.631.051

استبعاد مصانع ومعدات

13

23.661.182

10.494.925

تسوية مصانع ومعدات

13

20.186.947

25.550.171

استبعاد أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

14

34.091.444

-

انخفاض في قيمة موجودات اإلستكشاف والتقييم

15

-

20.306.493

مصاريف إزالة مؤجلة

16

11.177.572

36.589.184

اطفاء موجودات غير ملموسة

17

35.728.426

74.118.583

،1-18
2-18

73.788.148

91.630.866

23

8.278.039

17.934.852

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1-24

80.095.845

79.567.555

مساهمة في برنامج إدخار الموظفين

2-24

26.408.207

23.582.534

زيادة في مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم

2-26

1.465.156

1.394.847

خسارة مخزون

34

-

121.212.929

عوائد استثمارات قصيرة األجل

38

()151.636.138

()35.583.877

أعباء مالية

39

824.388.335

449.057.996

حصة في صافي خسارة شركات تحت سيطرة مشتركة
مخصص رسوم امتياز

التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة تجارية واخرى

9

14.697.494

()45.997.665

مخزون

10

()398.280.847

()622.813.479

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

11

85.837.265

()25.651.450

مطلوبات مشاريع وأخرى  -تجارية

20

193.979.981

49.311.794

مصاريف مستحقة  -تجارية

21

()43.782.164

()104.756.055

2-22

()44.082.363

()54.147.978

23

()16.103.550

()31.476.875

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

1-24

()18.801.273

()29.513.887

سحوبات الموظفين من برنامج اإلدخار

2-24

()15.874.040

()10.707.301

المستخدم من مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم

1-26

()2.500.001

()1.881.991

أعباء مالية مدفوعة

()1.464.625.709

()891.904.935

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

2.189.006.123

2.214.224.825

زكاة مدفوعة
رسوم امتياز مدفوعة

42

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

إيضاح

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

األنشطة االستثمارية:
144.658.139

27.910.042

عوائد مستلمة من استثمارات قصيرة األجل
النقص( /الزيادة) في النقد المقيد

7

534.022.035

()53.776.258

استثمارات قصيرة األجل

8

()1.811.947.011

()375.732.629

المستحق من شركاء في المشاريع المشتركة

12

720.000.000

-

إضافات للممتلكات والمصانع والمعدات

13

()55.461.920

()293.475.275

إضافات لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

14

()8.017.917.270

()13.122.022.226

إضافات لموجودات اإلستكشاف والتقييم

15

()36.569.955

()80.181.699

إضافات لمصاريف إزالة مؤجلة

16

()44.348.857

()31.679.192

إضافات لموجودات غير ملموسة

17

()1.285.986

()3.992.516

مطلوبات مشاريع واخرى  -مشاريع

20

176.158.014

659.457.256

مصاريف مستحقة  -مشاريع

21

()1.854.673.101

2.066.960.240

()10.247.365.912

()11.206.532.257

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

إيضاح

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

األنشطة التمويلية:
مستحق من شركة سابك

9

()28.807.037

-

إلتزام بموجب عقد إيجار رأسمالي

25

()12.381.256

()10.948.976

متحصالت من قروض طويلة األجل

6-27

22.599.305.720

6.475.610.600

سداد قروض طويلة األجل

6-27

()14.059.224.385

()6.004.221.579

6.086.750

()257.610.514

مدفوعات لزيادة رأس المال من حقوق الملكية غير المسيطرة ،صافي

6-32

-

50.043.112

الزيادة في رأس المــال من حقوق الملكية غير المسيطرة

6-32

600.000.000

1.350.000.000

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة

6-32

()451.192.963

()330.000.000

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

8.653.786.829

1.272.872.643

صافي التغير في النقد وما في حكمه

595.427.040

()7.719.434.789

النقد غير المقيد وما في حكمه كما في بداية السنة

7

3.714.946.268

11.434.381.057

النقد غير المقيد وما في حكمه كما في نهاية السنة

7

4.310.373.308

3.714.946.268

المستحق إلى شريك في مشروع مشترك

28

معامالت غير نقدية
قطع غيار رأسمالية محولة الى ممتلكات ومصانع ومعدات من المخزون

13 ،10

223.886.537

-

مح َول الى ممتلكات ومصانع ومعدات من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

14،13

14.457.146.382

321.532.962

-

1.053.288

استهالك مرسمل كجزء من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

14 ،13

55.551.096

63.439.623

محول الى األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ من موجودات اإلستكشاف والتقييم

15 ،14

-

2.147.943

إطفاء مرسمل كجزء من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

17 ،14

9.576.144

5.729.831

مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم المرسمل كجزء من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

1-26 ،14

-

26.250.000

إطفاء تكلفة عمليات مرسملة كجزء من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

2-27 ،14

36.551.710

15.729.190

تكلفة تمويل مرسملة كجزء من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

1-39 ،14

647.205.389

443.009.951

مح َول إلى موجودات غير ملموسة من ممتلكات ومصانع ومعدات

17 ،13

-

885.255

مح َول إلى موجودات غير ملموسة من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

17،14

40.715.230

37.520.660

مح َول من مدفوعات لزيادة رأس المال الى رأس المال المتعلق بحقوق الملكية غير المسيطرة

6-32

-

83.278.002

مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم تمت رسملته كجزء من الممتلكات والمصانع والمعدات

44

،1-26 ،13
3-26

31

صافي دخل السنة

11.684.782.610

-

-

-

-

11.684.782.610

-

-

-

-

-

11.684.782.610

8.391.351.697

-

-

-

-

8.391.351.697

-

-

-

-

-

8.391.351.697

عالوة إصدار

797.975.542

-

-

40.063.908

-

757.911.634

-

-

-

60.517.395

-

697.394.239

تحويالت من
صافي الدخل

احتياطي نظامي
المجم ـ ــوع الفرعي

605.173.945

6.824.937.601

-

-

()40.063.908

400.639.080

6.464.362.429

-

-

-

()60.517.395

27.699.047.450

-

-

-

400.639.080

27.298.408.370

-

-

-

-

605.173.945

26.693.234.425 5.919.705.879

أربـاح مبقـاة

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

50.043.112

-

8.148.320.890

612.560.821

-

-

-

7.535.760.069

110.292.857

()12.560.821

-

-

-

122.853.678

)83.278.002( 1.433.278.002

-

-

-

-

-

-

()13.369.182

-

()451.192.963

-

()73.412

437.897.193

8.245.244.565

600.000.000

()451.192.963

-

()73.412

8.096.510.940

35.944.292.015

600.000.000

()451.192.963

-

400.565.668

1.350.000.000 1.350.000.000

50.043.112

()330.000.000

35.394.919.310

-

-

50.043.112

()330.000.000

()330.000.000

-

202.902.630

-

202.902.630

-

33.516.799.623 6.823.565.198

المجم ـ ــوع الفرعي

مجموع حقوق
الملكية

808.076.575

حقوق الملكية غير المسيطرة
صافي الدخل
مدفوعات لزيادة
العائد لحقوق
رأس المــال
الملكية غير
رأس المال*
المسيطرة
564.994.563 156.088.568 6.102.482.067

*يتم إعتبار هذه المدفوعات ،والتي تهدف الى زيادة رأس المال مع مرور الوقت للشركات التابعة المعنية ،كجزء من إجمالي حقوق الشركاء في هذه الشركات التابعة طبقاً لرأي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم ( )1/14والصادر بتاريخ  14مارس  2012على الرغم أنه لم تصدر أية أسهم
بعد ولم يتم تعديل السجل التجاري ،ولكن سيتم ذلك عندما يتم تحويل هذه المبالغ المدفوعة مقدماً الى رأس المال.

صافي الدخل المح َول
لإلحتياطي النظامي
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق 6-32
الملكية غير المسيطرة خالل
السنة
6-32
الزيادة في حقوق الملكية
غير المسيطرة /رأس المــال
المساهم به خالل السنة
 31ديسمبر 2016

31

صافي الدخل المح َول
لإلحتياطي النظامي
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق 6-32
الملكية غير المسيطرة خالل
السنة
مدفوعات لزيادة رأس المال
6-32
خالل السنة*
6-32
الزيادة في حقوق الملكية
غير المسيطرة /رأس المــال
المساهم به خالل السنة
 31ديسمبر 2015

صافي دخل السنة

 1يناير 2015

إيضاح

رأس المــال

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

45

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

1-1معلومات عامة
تم تأسيس شركة التعدين العربية السعودية «معادن» («الشركة») كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذي القعدة
1417هـ (الموافق  17مارس  )1997والمرسوم الملكي رقم م 17/بتاريخ  14ذي القعدة 1417هـ (الموافق  23مارس  ، )1997بموجب السجل التجاري رقم
 1010164391بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ (الموافق  4فبراير  .)2001يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر  11.684.782.610ريال سعودي،
مقسم إلى  1.168.478.261سهم عادي ،بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد (إيضاح .)29
إن أهداف الشركة وشركاتها التابعة («المجموعة») هي المساهمة في مختلف المشاريع المتعلقه 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 والســوق والدويحي والجالميد والزبيرة والغزالة والبعيثة.
تقوم المجموعة حالياً بالتعدين عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكسايت باإلضافة إلى البوكسايت منخفض التركيز والكاولين والمغنيزايت.
بتاريخ  14فبراير  ،2012وافق مجلس اإلدارة على خطة ،تم إعدادها من قبل الشركة بالتعاون مع شريكها في المشروع المشترك ألكوا كوربوريشن (إيضاح
 )28لتوسيع تشكيلة المنتجات من مجمع األلومنيوم والذي ال يزال في مرحلة اإلنشاء حالياً في رأس الخير لتشمل:
 صفائح السيارات المعالجة وغير المعالجة حرارياً.
 صفائح المباني واإلنشاءات.
 صفائح التغليف.

2-2هيكل المجموعة
لدى الشركة شركات تابعة وشركات تحت سيطرة مشتركة والمذكورة أدناه ،جميعها تأسست في المملكة العربية السعودية:
نسبة الملكية الفعلية كما في
الكيان القانوني

 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

الشركات التابعة
شركة معادن للذهب ومعادن األساس (أم جي بي ام)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة معادن للبنية التحتية (ام اي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة المعادن الصناعية (اي ام سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة معادن لأللومنيوم (ام أيه سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74.9

٪74.9

شركة معادن للدرفلة (ام ار سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74.9

٪74.9

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا (ام بي أيه سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74.9

٪74.9

شركة معادن للفوسفات (ام بي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪70

٪70

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (ام دبليو اس بي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪60

٪60

شركات تحت سيطرة مشتركة
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪50

٪50

شركة معادن باريك للنحاس (ام بي سي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪50

٪50

إن نهاية السنة المالية لجميع الشركات التابعة والشركات تحت السيطرة المشتركة تطابق نهاية السنة المالية للشركة األم.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة (تتمة)
2222شركة معادن للذهب ومعادن األساس
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  9أغسطس  ،1989وتتمثل أهداف الشركة في:
 اإلستكشاف والتعدين عن الذهب والمعادن المرتبطة والموجودة ضمن المناطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين والترشيح
والصهر والتنقية
 إستخراج وتكرير وتصدير وبيع مثل هذه المعادن في شكلها األصلي أو المك ّرر
 انشاء وتشغيل وصيانة جميع المناجم والمباني والطرق السريعة وخطوط األنابيب ومعامل التكرير ومحطات المعالجة وأنظمة اإلتصاالت
ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الالزمة أو المالئمة ألغراض عقد اإليجار.
بتاريخ  1أبريل  ،2016أعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجاري في منجم الدويحي.

2222شركة معادن للبنية التحتية
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  18أغسطس  2008وتتمثل أهداف الشركة في:
 إدارة مشروع البنية التحتية لتطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية
 تقديم خدمات لمنطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين والمواقع الصناعية األخرى في المملكة العربية السعودية.

2222شركة المعادن الصناعية
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  31مارس  ،2009وتتمثل أهداف الشركة في:
 استغالل المعادن الصناعية الموجودة ضمن المناطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين والترشيح والصهر والتنقية
 إستخراج وتكرير وتصدير وبيع هذه المعادن بحالتها األصلية أو المك ّررة.

تقوم الشركة حالياً بتشغيل منجم الكاولين والبوكسايت منخفض التركيز في المنطقة الوسطى من الزبيرة ومنجم المغنيزايت عالي التركيز في منطقة
الغزالة ،ومصنع األنتاج في المدينة المنورة والذي بدأ عملياته جزئياً خالل عام  ، 2011والمتبقي من المشروع ال يزال في مرحلة التطوير.

2222شركة معادن لأللومنيوم
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  10أكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ٪74.9
 شركة ألكوا سملتينج انفرثيونس السعودية اس.ال( .اية أس أس اي) بنسبة  ،٪25.1شريك أجنبي ،شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا
كوربوريشن (سابقاً ألكوا انكوربوريتد) ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)1-32
وتتمثل أهداف الشركة في انتاج:
 سبائك األلومنيوم
 أعمدة األلومنيوم
 ألواح األلومنيوم
 مسطحات األلومنيوم.

2222شركة معادن للدرفلة
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  10أكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ٪74.9
 شركة ألكوا رولنج انفرثيونس السعودية اس.ال .بنسبة  ، ٪25.1شريك أجنبي ،شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا كوربوريشن ،ويتم
المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)2-32
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة (تتمة)
 5-2شركة معادن للدرفلة (تتمة)
وتتمثل أهداف الشركة في انتاج:
 مسطحات تصنيع المعلبات،
 وأغطية المعلبات.
إن الشركة حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي.

2222شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  22يناير  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ٪74.9
 شركة أوا السعودية المحدودة («أوا») بنسبة  ، ٪25.1شريك أجنبي ،وهي مملوكة بنسبة  ٪60لشركة ألكوا كوربوريشن و ٪40شركة ألومينا
المحدودة ،طرف ليس ذي عالقة ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)3-32
وتتمثل أهداف الشركة في :
 تعدين وتكرير البوكسايت
 إنتاج األلومينا
بدأت الشركة انتاجها التجاري في  1أكتوبر .2016

2222شركة معادن للفوسفات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  1يناير  2008وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ٪70
 الشركة السعودية للصناعات األساسية («سابك») بنسبة  ٪30ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية
الموحدة (إيضاح .)4-32
وتتمثل أهداف الشركة في:
 استغالل احتياطيات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجالميد
 استخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الكبريت لتصنيع األسمدة الفوسفاتية في مرافق المعالجة في رأس الخير.
 انتاج األمونيا كمواد خام لقيم إلنتاج األسمدة ويتم تصدير أي فائض من األمونيا أو بيعها محليا.

2222شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  27يناير  2014وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ٪60
 شركة موزاييك للفوسفات بي في .بنسبة  ،٪25شريك أجنبي ،شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هولندا ومملوكة بالكامل لشركة
موزاييك («موزاييك «) ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)5-32
 شركة سابك بنسبة  ٪15ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)5-32
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة (تتمة)
 8-2شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (تتمة)
وتتمثل أهداف الشركة في انتاج:
 فوسفات ثنائي و فوسفات أحادي االمونيا
 األمونيا
 حمض الفسفوريك النقي
 حمض الفسفوريك
 حمض الكبريتيك
 كبريت البوتاس
بدأ التشغيل التجريبي لمصنع األمونيا خالل الربع الثالث من عام  2016وأعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجاري لمصنع األمونيا اعتباراً من  1يناير 2017
(إيضاح .)46

2222شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  14أغسطس  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ( ٪50إيضاح .)1-18
 شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة .٪50
إن شركة سامابكو هي مشروع مشترك ويتم المحاسبة عنه كإستثمار في شركة تحت سيطرة مشتركة وفقا ُ لطريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية
الموحدة.
وتتمثل نشاطاتها في إنتاج:
 الصودا الكاوية المركزة
 الكلورين
 ثاني كلوريد اإليثلين
تشمل نشاطات الشركة انتاج وتوريد:
 الصودا الكاوية المركزة إلى مصفاة األلومنيا لشركة معادن للبوكسايت واأللومنيا وبيع الكمية المنتجة المتبقية في سوق الجملة والتجزئة
المحلية.
 ثاني كلوريد اإليثلين بسوق الجملة والتجزئة العالمية والمحلية
بدأت الشركة انتاجها التجاري في  1يوليو .2014

22-22شركة معادن باريك للنحاس
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  2نوفمبر  2014وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ( ٪50إيضاح .)2-18
 شركة باريك الشرق األوسط المحدودة («باريك») بنسبة .٪50
إن شركة معادن باريك للنحاس هي مشروع مشترك ويتم المحاسبة عنه كإستثمار في شركة تحت سيطرة مشتركة وفقا لطريقة حقوق الملكية في هذه
القوائم المالية الموحدة.
ان اهداف الشركة إنتاج النحاس والمنتجات الصناعية المصاحبة ضمن منطقتها التعدينية المستأجرة القائمة بطريقة الحفر والتعدين والتركيز والصهر
والتصفية.
بدأت الشركة انتاجها التجاري في منجم جبل صايد في  1يوليو .2016
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3-3أسس إعداد القوائم المالية
أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االستحقاق ،وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
تظهر هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
اعتباراً من  1يناير  2017يتعين على المجموعة إعداد تقاريرها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  IFRSكما صدرت عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية  IASBوالمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،والتي قد تتطلب من المجموعة أن تتبع سياسات محاسبية معينة تختلف عن تلك التي
يتم اتباعها حالياً.

4-4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .تم تطبيق هذه السياسات بطريقة منتظمة على كافة السنوات
المعروضة.

4444أسس توحيد القوائم المالية
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي تلك الشركات التي لدى المجموعة القدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على منافع إقتصادية منها ،وتمتلك
عادة حصة فيها تزيد عن نصف حقوق التصويت .تتم مراعاة وجود وتأثير حقوق التصويت المتوقعة القابلة للتنفيذ أو التحويل لتقييم ما إذا كان للمجموعة
سيطرة على منشأة ما .يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة .ويتم التوقف عن التوحيد عند
زوال تلك السيطرة.
يتم استبعاد اإلستثمارات والمعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عنها .إن السياسات المحاسبية
للشركات التابعة تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة للمجموعة.
الشركات حتت السيطرة املشتركة
يتواجد المشروع المشترك عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية مع طرف واحد أو أكثر للقيام بأنشطة عادة ما تتم ،ولكن ليس بالضرورة ،من خالل
منشآت تخضع للسيطرة المشتركة.
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن حصتها في الشركات تحت السيطرة المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية .تحتسب حصة المجموعة في نتائج
المشاريع المشتركة على أساس القوائم المالية المعدة لهذه الشركات حتى تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ،بعد تعديلها وذلك لتتماشى مع السياسات
المحاسبية للمجموعة ،إن وجدت .يتم حذف المكاسب المتداخلة عن المعامالت بقدر حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها .ويتم كذلك إستبعاد
الخسائر المتداخلة ما لم ينتج عن المعاملة دلي ً
ال على وجود إنخفاض في األصل المح َول.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
4444تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك المعامالت .كما يجري تحويل
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم قيد األرباح
والخسائر الناتجة عن عمليات تسوية وتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية ضمن قائمة الدخل الموحدة.

4444النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق ونقد لدى البنوك وودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها وقابلة للتحويل إلى
مبالغ نقدية محددة وتخضع لمخاطر تغيرات ضئيلة في القيمة.
يتم استبعاد النقد المقيد والنقد وما في حكمه من النقد وما في حكمه لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة .يتعلق النقد المقيد والنقد وما
في حكمه بما يلي:
 النقد المتراكم في حساب احتياطي خدمة الدين بالنسبة للدفعات المقررة القادمة من القروض طويلة األجل ولفترة ستة أشهر قبل تاريخ
اإلستحقاق وفقاً إلتفاقيات التمويل.
 إلتزامات حسابات اإلدخار للموظفين.

4444اإلستثمارات قصيرة األجل
تشمل اإلستثمارات قصيرة األجل إيداعات لدى البنوك وإستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة والتي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل
من سنة من تاريخ اقتنائها.

4444المدينون التجاريون
يتم قيد المدينين التجاريين بقيمة المبلغ األصلي لفاتورة المبيعات ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها( ،إن وجد) .يجنب مخصص للديون
المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير الى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة خالل الفترات األصلية للذمم
المدينة .يتم قيد هذه المخصصات في قائمة الدخل الموحدة وتظهر تحت بند «مصاريف عمومية وإدارية» .عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة
للتحصيل ،يتم شطبها من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .تقيد المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ التي سبق شطبها الى حساب «مصاريف
عمومية وإدارية» في قائمة الدخل الموحدة.

4444المخزون
منتجات تامة الصنع
يتم قياس المنتجات تامة الصنع على أساس تكلفة وحدة اإلنتاج أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة وحدة االنتاج بقسمة
إجمالي تكلفة اإلنتاج على مخرجات اإلنتاج القابلة للبيع.
تتضمن تكلفة اإلنتاج ما يلي:
 تكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعلق مباشرة باستخراج ومعالجة الخام.
 استهالك ممتلكات التعدين وإيجار الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة في استخراج ومعالجة الخام وإطفاء أي موجودات إزالة
مؤجلة.
 مصروفات اإلنتاج غير المباشرة.
 يحمل اإليراد المتحقق من بيع المنتجات المصاحبة على تكاليف اإلنتاج.
يتم تقييم المنتجات المصاحبة على أساس صافي القيمة الممكن تحقيقها ،وذلك بالرجوع الى السعر الفوري للسلع بتاريخ القوائم المالية
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 6-4المخزون (تتمة)
منتجات تحت التشغيل
تحدد تكلفة المنتجات تحت التشغيل باستخدام طريقة تكلفة وحدة اإلنتاج للفترة على أساس نسبة اإلنجاز في المرحلة المعنية ،وتشمل:
 تكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعلق مباشرة باستخراج ومعالجة الخام.
 استهالك ممتلكات التعدين وإيجار الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة في استخراج ومعالجة الخام وإطفاء أي موجودات إزالة
مؤجلة.
 مصروفات اإلنتاج غير المباشرة.
الخام المتراكم
الخام المتراكم هو الخام الذي تم استخراجه ومتاح لمزيد من المعالجة .يتم قياس تكلفة الخام المتراكم على أساس تكلفة وحدة اإلنتاج أو صافي القيمة
الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .في حالة وجود درجة كبيرة من عدم التأكد متى سيتم معالجة الخام المتراكم ،يتم اعتبار التكلفه كمصروف عند حدوثها.
وفي حالة التأكد من أن المعالجة المستقبلية للخام المتراكم يمكن توقعها بشكل مؤكد بسبب تجاوزه درجة التركيز المحددة للمنجم ومجدي إقتصادياً،
يتم تقييمه على أساس تكلفة وحدة اإلنتاج أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .ويتم تقويم الكميات القابلة لألستخراج ودرجات الخام المتراكم
والمنتجات تحت التشغيل بشكل أساسي عن طريق دراسة وتحليل المعادن.
قطع الغيار والمواد القابلة لالستهالك والمواد الخام
يتم تقييم قطع الغيار والمواد القابلة لالستهالك والمواد الخام على أساس متوسط التكلفة المرجح ناقصاً مخصص المواد المتقادمة وبطيئة الحركة أو
صافي القيمة الممكن تحقيقها.
تمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال مطروحا منه تكاليف اإلنجاز ومصاريف البيع.

4444الموجودات والمطلوبات المالية
تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل رئيسي النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والذمم
المدينة التجارية واألخرى ومطلوبات المشاريع واألخرى والمصاريف المستحقة والقروض.
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ،ويتم إثبات صافي المبلغ في القوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني إلجراء المقاصة
للمبلغ المسجل وعند وجود نية لتسوية المبلغ على أساس الصافي أو تحقق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
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4444الممتلكات والمصانع والمعدات
تظهر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم .ال يتم إستهالك األراضي .يتم تحميل االستهالك على قائمة
الدخل الموحدة على أساس طريقة القسط الثابت أو على أساس وحدة اإلنتاج لبعض موجودات المناجم ومصانع المعالجة حيثما ينطبق ذلك ،لتوزيع
تكاليف الموجودات المعنية ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:
عدد السنوات
مباني

40 - 9

معدات ثقيلة

40 - 5

أجهزة اتصال متحركة ومعدات الورش

10 - 5
5

مختبرات ومعدات سالمة
أعمال مدنية

50 - 4

مصانع ثابتة ومرافق ترشيح الخام

20 - 4

معدات أخرى

20 - 4

معدات مكتبية

10 - 4

أثاث وتركيبات

10 - 4

أجهزة الحاسب اآللي

5-4

سيارات
موجودات المناجم

4
طريقة وحدات اإلنتاج/على مدى عمر المنجم

ُحمل مصاريف الصيانة واإلصالحات اإلعتيادية والتي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي لألصل أو طاقتة االنتاجية ،على قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.
ت َّ
تتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة ،إن وجدت ،ويتم اإلستغناء عن الموجودات التي تم استبدالها.
تح ّدد مكاسب وخسائر استبعاد الموجودات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ،وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.
يتم رسملة تكاليف األقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات المؤهلة حتى بدء اإلنتاج التجاري.

4444األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
ترسمل الموجودات التي ما زالت في مرحلة اإلنشاء في حساب أعمال رأسمالية تحت التنفيذ وتح ّول تكلفة اإلنشاء عند استكمال بناء األصل إلى الفئة
المالئمة من الممتلكات ومصانع ومعدات .تتضمن تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات تكلفة الشراء وأية تكاليف مباشرة ضرورية إلعداد األصل ليكون
في حالة التشغيل للغرض الذي أنشئ من أجله .تتم رسملة التكاليف المرتبطة بالتشغيل التجريبي لألصل بالصافي بعد خصم متحصالت بيع أي منتج
خالل فترة التشغيل التجريبي .ال يتم إستهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .
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 - 4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
44-44موجودات اإلستكشاف والتقييم
نفقات اإلستكشاف هي تكاليف متكبدة في البحث األولي عن إحتياطي المعادن المجدية إقتصادياً أو في عملية الحصول على مزيد من المعلومات حول
إحتياطيات المعادن الموجودة .تشمل نفقات اإلستكشاف عادة على مصاريف متعلقة بالتالي:
 االستحواذ على حقوق اإلستكشاف،
 الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية
 الحفر واإلستكشاف
 حفر الخنادق
 إختبار عينات الخام
 األنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية والجدوى األقتصادية الستخراج موارد تعدينية.
إن نفقات التقييم هي تلك التكاليف المتكبدة لمعرفة الجدوى الفنية واإلقتصادية من إحتياطيات المعادن المحددة من خالل أنشطة اإلستكشاف أو
اإلستحواذ .تشتمل تلك المصاريف على تكاليف:
 تحديد حجم ودرجة إحتياطيات المعادن من خالل الحفر للحصول على العينات الالزمة ،وعمليات حفر الخنادق وأخذ العينات من منطقة
خام تم تصنيفها على أنها إما مصادر معدنية أو احتياطي مؤكد ومحتمل؛
 تحديد األساليب المثلى الستخراج المعادن وطرق معالجتها؛
 الدراسات الخاصة باإلستقصاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية المتعلقة بكل من االنتاج والشحن؛
 تراخيص األنشطة المختلفة؛
ً
 التقييم االقتصادي لتحديد ما إذا كان تطوير المواد المعدنية مجديا من الناحية اإلقتصادية ،ويشمل ذلك النطاق ودراسات الجدوى األولية
والنهائية.
تقيد جميع تكاليف اإلستكشاف والتقييم كمصاريف حتى يتم اإلستنتاج بأنه من المرجح أن تتحقق عنها منافع اقتصادية مستقبلية من عدمها ،أي محتملة.
تعتمد المعلومات المستخدمة لمعرفة هذا اإلستنتاج على مستوى اإلستكشاف باإلضافة الى درجة الثقة في الخام الموجود .يتم رسملة نفقات اإلستكشاف
والتقييم اذا ما تبين لإلدارة بأنه سيتم الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية محتملة نتيجة لتلك المصاريف.
يتم رسملة نفقات اإلستكشاف والتقييم المتعلقة بزيادة اإلحتياطيات المعدنية والتي جارى تعدينها او تطويرها  ،بما في ذلك نفقات تعريف وتحديد
المعادن الموجودة في تلك اإلحتياطيات المعدنية ،كتكاليف تطوير مناجم وذلك بعد إكتمال التأكد من الدراسات االقتصادية والتقييم المعادلة لدراسة
الجدوى.
يتم رسملة كافة مصاريف اإلستكشاف والتقييم المتكبدة بعدما يتبين بأنه من المحتمل أن ينتج عنها منافع إقتصادية كموجودات استكشاف وتقييم لحين
معرفة الجدوى الفنية واإلقتصادية إلستخراج الموارد المعدنية .وحال معرفة الجدوى اإلقتصادية ،أي سينتج عنها منافع إقتصادية أم ال ،يتم إختبار األصل
للتأكد من وجود انخفاض في قيمته ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض .وبنا ًء على الجدوى الفنية النهائية واستالم رخصة التعدين والجدوى األقتصادية ،فإنه
ٍ
عندئذ فقط يعاد تصنيف موجودات اإلستكشاف والتقييم كأعمال
اذا ما تبين بأن المنافع اإلقتصادية ستتحقق ،وان اإلدارة تعتزم تطوير وتنفيذ المنجم،
رأسمالية تحت التنفيذ.
وتصنف التدفقات النقدية المتعلقة بمصاريف اإلستكشاف والتقييم المرسملة كنشاطات إستثمارية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة .وفور الوصول
الى مرحلة اإلنتاج التجاري ،يعاد تصنيف األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كممتلكات ومصانع ومعدات.
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 10-4موجودات اإلستكشاف والتقييم (تتمة)
ولغرض موجودات اإلستكشاف والتقييم فقط ،يتم إعتبار واحد أو أكثر من الحقائق والظروف التالية لتحديد إنخفاض في قيمة موجودات اإلستكشاف
والتقييم .يشتمل ذلك على ما يلي:
 انتهاء الفترة التي يحق فيها للمجموعة اإلستكشاف في منطقة محددة خالل الفترة أو أنها ستنتهي في المستقبل القريب ومن غير المتوقع
أن يتم تجديدها.
 لم يتم وضع النفقات األساسية لمزيد من استكشاف وتقييم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة ضمن الموازنة ولم يتم التخطيط لها.
 عمليات استكشاف وتقويم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة لم تؤدي الى إكتشاف كميات ذات جدوى تجارية من الموارد المعدنية
وقررت المجموعة إيقاف هذه األنشطة في المنطقة المحددة.
 توجد بيانات كافية تشير الى أنه رغم احتمالية مواصلة التطوير في المنطقة المحددة ،إال انه من غير المحتمل أسترداد القيمة الدفترية
إلصل اإلستكشاف والتقييم بالكامل من التطوير الناجح أو بواسطة البيع.
عند تحديد احتمالية وجود إنخفاض في قيمة أصل موجودات اإلستكشاف والتقييم ،فإن الوحدة تقوم بإجراء إختبار لإلنخفاض وعكس اإلنخفاض على
موجودات اإلستكشاف والتقييم كما هو محدد في اإليضاح .13-4

44-44نسبة اإلزالة ومصاريف اإلزالة المؤجلة.
تقوم المجموعة بتأجيل تكاليف شوائب التعدين وتقدير نسبة متوسط الشوائب إلى إجمالي كميات الخام الموجودة في المناجم بنا ًء على تصميم منطقة
التعدين النهائية .ويتم استخدام متوسط النسبة هذا كمعدل لحساب التكلفة السنوية لشوائب التعدين التي ستقيد كمصروف على النحو التالي:
متوسط نسبة الشوائب إلى الخام الذي تم تعدينه

×

كمية الخام التى تم تعدينها

×

متوسط تكلفة الوحدة من اجمالي األطنان التى تم تعدينها

في الفترات التي تكون فيها التكلفة الفعلية للشوائب أعلى من التكاليف المقيدة كمصروف بنا ًء على المعادلة أعاله ،فإنه يتم تأجيل إطفاء الفرق للفترة المستقبلية
التي تكون فيها التكاليف الفعلية أقل من التكاليف الواجب قيدها كمصروف.
يتم رسملة تكاليف اإلزالة المتكبدة خالل مرحلة التطوير للمناجم المفتوحة من أجل الوصول الى االحتياطي الخام المعني قبل بدء االنتاج التجاري .تطفأ
هذه التكاليف على مدى العمر المتبقي من مكون االحتياطي الخام (والذي تم تحسين الوصول إليه) باستخدام طريقة وحدة االنتاج على االحتياطيات
المؤكدة والمحتملة.
تكاليف اإلزالة المتعلقة باالنتاج في المنجم المفتوح بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق فيه منافع اقتصادية للشركة من خالل تحسين الوصول الى عنصر معين
من احتياطي الخام ترسمل كمصاريف إزالة مؤجلة .تستهلك/تطفأ مصاريف اإلزالة المؤجلة باستخدام طريقة وحدة االنتاج على أساس االحتياطيات
المؤكدة والمحتملة التي تضمنها عنصر المواد الخام ،والتي يتوقع أن تكون أقل من عمر المنجم .يعتبر استهالك/اطفاء مصاريف اإلزالة المؤجلة كتكاليف
انتاج للفترة ويسجل في المخرون (يسجل الحقا كتكلفة مبيعات حال بيع المخزون).

44-44الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة ،حيثما ينطبق ذلك .يتم إطفاء الموجودات
غير الملموسة على مدى أعمارها اإلنتاجية /القانونية المتوقعة ،أيهما أقل ،باستخدام طريقة القسط الثابت .يتم مراجعة طرق اإلطفاء والقيم المتبقية
واألعمار اإلنتاجية المتوقعة سنوياً على األقل.
يتم رسملة تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة التي لها منافع اقتصادية مستقبلية كموجودات غير ملموسة وتطفأ عند اكتمالها على مدى سبع
سنوات.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
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 - 4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
44-44االنخفاض في قيمة الموجودات
تقوم المجموعة بتاريخ كل فترة مالية بتقييم موجوداتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى
احتمالية عدم قابلية إسترداد القيمة الدفترية .يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة ،والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة
لإلسترداد  .القيمة القابلة لإلسترداد تمثل القيمة العادلة للموجودات بعد خصم تكاليف البيع أو قيمتها قيد اإلستخدام ،ايهما أعلى على أساس التدفقات
النقدية المستقبلية التقديرية غير المخصومة.
يتم في تاريخ كل فترة مالية مراجعة الموجودات والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اإلنخفاض .وعندما يتم التأكد
بأن الظروف التي أدت الى وجود اإلنخفاض قد إنتفت ،يتم عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة (فيما عدا الشهرة) ويتم اثبات عكس قيد خسارة
اإلنخفاض فوراً كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الموحدة خالل السنة التي يتم فيها تحديد عدم وجود انخفاض.

44-44مطلوبات المشاريع واألخرى والمصاريف المستحقة
يتم إثبات اإللتزامات المتعلقة بتكاليف العقود الخاصة بالمشاريع الرأسمالية بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة بالمبالغ التى سيتم دفعها مقابل البضائع
والخدمات المستلمة .يمثل المبلغ المثبت القيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية ما لم تستحق في أقل من سنة واحدة.
يتم إثبات اإللتزامات المتعلقة بالذمم الدائنة األخرى بالمبالغ التى سيتم دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة.

44-44الزكاة وضريبة الدخل وضريبة اإلستقطاع
تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») .يحمل مخصص الزكاة المتعلقة بالشركة والزكاة العائدة للشركات التابعة
المملوكة بالكامل لها على قائمة الدخل الموحدة .يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة ،إن وجدت ،بموجب الربوط النهائية عند تحديد تلك
المبالغ.
يخضع المساهمون األجانب في الشركات التابعة لضريبة دخل والتي يتم إدراجها ضمن حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في قائمة الدخل الموحدة.
تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية حسب نظام ضريبة الدخل السعودي.

44-44رسوم االمتياز
إعتباراً من عام  2005فصاعداً ووفقاً للمادة رقم  71من نظام االستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم /47م بتاريخ  20شعبان 1425هـ (الموافق
 4اكتوبر  ،)2004يتعين على المجموعة أن تدفع لحكومة المملكة العربية السعودية رسوم امتياز تمثل  ٪25من صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين أو
ما يعادل ضريبة الدخل المق ّدرة ،أيهما أقل .يتم خصم الزكاة المستحقة من إجمالي رسوم االمتياز ويتم إظهار صافي مبلغ رسوم اإلمتياز كجزء من تكلفة
المبيعات في قائمة الدخل الموحدة (إيضاح .)34
ومع ذلك ،يكون الحد األدنى لرسوم االمتياز المستحقة لرخص التعدين الصغيرة على أساس المبيعات كالتالي:
المعادن

األساس

التعريفة

البوكسايت منخفض الدرجة

الطن المتري الفعلي المباع

 01.5ريال لكل طن متري

الكاولين

الطن المتري الفعلي المباع

 2.25ريال لكل طن متري

المغنزايت

الطن المتري الفعلي المباع

 4.50ريال لكل طن متري

الحد األدنى لرسوم االمتياز المستحقة الدفع  90.000ريال سعودي إذا لم يتحقق الحد األدنى من القدرة التعدينية .يتم تحميل مخصص رسوم االمتياز
إلى تكلفة المبيعات في قائمة الدخل وال يتم إدراجها في عملية تقييم المخزون.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
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(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
44-44المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة:
 التزام قانوني حالي أو أستنتاجي بناءا على حدث في الماضي
 من المحتمل أن تدفقات خارجة لموارد إقتصادية ستكون مطلوبة لتسوية اإللتزام في المستقبل
 يمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق به.

44-44مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تستحق مكافأة نهاية الخدمة الدفع للموظفين كمبلغ مقطوع لكافة الموظفين وفقاً لشروط نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية عند إنتهاء
خدماتهم وفقاً لعقود عملهم .يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة الحالية للمزايا التي يستحقها الموظف عند تركه للعمل كما في تاريخ قائمة
المركز المالي الموحدة .تحتسب مدفوعات نهاية الخدمة على أساس الرواتب والبدالت األخيرة للموظفين وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة وفقاً لما
تنص عليه األنظمة السعودية.

44-44برنامج خطة اإلدخار للموظفين
تم تصميم برنامج اإلدخار وفقاً للمادة رقم  145من نظام العمل والمادة رقم  76من اللوائح الداخلية للشركة والمعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ  6ربيع
الثاني 1420هـ (الموافق  19يوليو  )1999الصادر من معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية  ،وقد تم تطبيق برنامج االدخار لتشجيع الموظفين السعوديين
في المجموعة على التوفير واستثمار مدخراتهم في برنامج اإلدخار المخصص للموظفين لتأمين مستقبلهم الى جانب تحفيزهم على مواصلة العمل لدى
المجموعة.
تقتصر المساهمة في برنامج اإلدخار على الموظفين السعوديين كما تعد المساهمة في البرنامج اختيارية .يساهم الموظف المشارك في برنامج اإلدخار
بدفع مساهمة شهرية بمقدار  ٪1إلى  ٪15كحد أقصى من الراتب األساسي الشهري للموظف وبحد أدنى مبلغ  300ريال سعودي في الشهر.
تساهم المجموعة بدفع نسبة ثابتة قدرها  ٪10سنويا للسنة األولى من مساهمة الموظف الشهرية وتزداد هذه النسبة بمقدار  ٪10في السنة وفي السنوات
الالحقة حتى تصل ما نسبته  ٪100للسنة العاشرة .يتم إيداع مساهمة الموظف ومساهمة المجموعة في حساب اإلدخار المخصص للموظف .تحمل
مساهمة المجموعة شهرياً على قائمة الدخل الموحدة .تستحق مساهمة المجموعة الدفع للموظف عند استقالته أو انتهاء خدماته فقط.

44-44برنامج تملك المنازل
تتحمل المجموعة تكاليف الفوائد المتعلقة بتمويل الحصول على أو بناء منازل الموظفين حسب برنامج تملك المنازل المعتمد وتقيد كمصاريف كجزء
من تكلفة التمويل.
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 - 4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
44-44مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم
تنشأ عن أنشطة التعدين واالستخراج والمعالجة التعدينية للمجموعة التزامات إغالق منجم أو إعادة تأهيل مواقع .تشتمل أعمال إغالق وإعادة تأهيل
مواقع على توقف تشغيل وتفكيك المصانع والتخلص من أو معالجة نفايات التعدين وإعادة تأهيل الموقع واألرض .حجم العمل المطلوب والتكاليف
المصاحبة تعتمد على متطلبات األنظمة والقوانيين الحالية.
يتم رسملة كافة التكاليف المقدرة كجزء من موجودات المناجم ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات ،وتطفأ كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى
العمر المتوقع للمنجم.
إن التعديالت على التكاليف المقدرة وتوقيت اإلغالق وإعادة التأهيل المستقبلية والتدفق النقدي المطلوب لها هو من األمور االعتيادية الخاضعة للحكم
وللتقديرات الجوهرية .تتلخص العوامل التي تؤثر على هذه التغيرات في اآلتي:
 تحديث تقدير إحتياطي الخامات والموارد والعمر التشغيلي
 التطورات في مجال التكنولوجيا
 متطلبات األنظمة والقوانين واستراتيجيات ادارة البيئة
 التغيرات في أسس التقديرات وتكاليف اإلعمال المقدرة بما فيها تأثيرات التضخم والتغيرات في االستدامة االقتصادية
تنشأ تكاليف إعادة تأهيل ضرر الموقع المستمر من أعمال التصحيح وتدرج ضمن قائمة الدخل الموحدة كجزء من تكلفة المبيعات .يتم اإلفصاح عن
تكاليف إغالق وإعادة تأهيل المناجم بالقيمة الحالية للنفقات المتوقعة لتسوية اإللتزام بإستخدم التدفقات النقدية بناءا على األسعار الحالية بدون أي
تعديل للتضخم.
يحدد معدل الخصم المناسب المقترح استخدامه على أساس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركة ،وفي حالة عدم توفره يتم أستخدام معدل
األقتراض الحالى المتاح للمنشأة بخصوص القرض طويل األجل للفترة المماثلة التى يجنب المخصص بشأنها .بناءا على ذلك فان مخصص إغالق
وإعادة تأهيل المناجم يزداد مع مرور الوقت عندما يتم تسجيل مبلغ الخصم .المبلغ المخصوم يسجل كمصروف ضمن األعباء المالية ضمن قائمة الدخل
الموحدة.
يتم االعتراف بالتكاليف الناتجة عن الظروف غير المتوقعة كالتلوث الناتج من التخلص غير المخطط له كمصروف والتزام عند احتمال حدوثها وإمكانية
تقديرها بشكل يعتمد عليه .ويعتمد توقيت التكاليف الفعلية لإلغالق ونفقات إعادة التأهيل على عدة عوامل منها:
 العمر االفتراضي للمنجم
 التطورات في مجال التكنولوجيا
 شروط رخصة التشغيل
 البيئة التي يعمل بها المنجم
 التغيرات في االستدامة االقتصادية

44-44عقود اإليجار
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار رأسمالي اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري للمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية إلى المستأجر .تصنف جميع
اإليجارات األخرى كعقود إيجار تشغيلية.
يتم إثبات الموجودات المقتناة بموجب عقد إيجار رأسمالي كموجودات للمجموعة بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية أو القيمة
السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشأة عقد اإليجار ،أيهما أقل .يحسب اإلستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.
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 - 4ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 23-4عقود اإليجار (تتمة)
إن تكاليف التمويل ،والتي تمثل الفرق بين إجمالي التزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية أو القيمة السوقية
العادلة لألصل عند نشأة عقد اإليجار ،أيهما أقل ،يتم تحميلها على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة عقد اإليجار للوصول الى معدل عائد ثابت
على الرصيد المتبقي لإللتزام لكل سنة محاسبية.
يتم تحميل اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجارات التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة وذلك بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى
فترة عقود اإليجار التشغيلية.

44-44القروض
يتم إثبات القروض مبدئيا بقيمة المبالغ المستلمة مخصوما منها تكاليف المعامالت المتكبدة ،إن وجدت .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد القروض طويلة
األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو انشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة
وذلك كجزء من تكاليف هذه الموجودات .يتم تحميل تكاليف االقتراض األخرى على قائمة الدخل الموحدة.
تتم رسملة تكاليف المعامالت المتكبدة مقدما والتى يتم أطفائها على مدى فترة القرض كجزء من تكلفة الموجودات المؤهلة حتى بدء اإلنتاج التجاري
وبعد ذلك تحمل على قائمة الدخل الموحدة كمصروف.

44-44االعتراف باإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عند إستيفاء كافة الشروط التالية:
 انتقال المخاطر والمنافع الهامة والمتعلقة بملكية البضاعة إلى المشتري.
 عدم إحتفاظ الشركة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكية أو اإلبقاء على السيطرة الفعالة على المنتجات المباعة
 إمكانية قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوقة
 أن يكون من المؤكد أن تتدفق المنافع االقتصادية المتعلقة بعملية البيع إلى المجموعة ،و
 إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التى سيتم تكبدها في عملية البيع يمكن بشكل موثوق به.
يتم إظهار اإليرادات بعد تنزيل كافة الخصومات والتخفيضات وأستبعاد عمليات البيع داخل المجموعة.
عادة ما تخضع إيرادات المبيعات إلى تعديالت عند فحص المنتجات من قبل العميل او بعد أكتمال تحليل محتويات المعدن .وفي هذه الحاالت ،تقيد
إيرادات المبيعات مبدئيا على أساس مؤقت باستخدام أفضل تقديرات الشركة للمنتج بسعر السوق الحالي وتعدل اإليرادات فيما بعد بسعر السوق
والكميات عند تحديدها.
تقيد إيرادات بيع المنتجات المصاحبة على تكلفة اإلنتاج.
تتكون عوائد اإلستثمار من إيرادات الودائع البنكية ،وتقيد وفقاً لمبدأ اإلستحقاق.

44-44مصاريف البيع والتسويق والدعم
تشتمل مصاريف البيع والتسويق والدعم على جميع تكاليف بيع وتسويق منتجات المجموعة وتشمل مصاريف اإلعالن ورسوم تسويق وتكاليف مبيعات
غير مباشرة أخرى ذات الصلة بالمبيعات .توزيع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتسويق والدعم وتكلفة المبيعات ،إن لزم األمر ،يتم بطريقة منتظمة.

44-44المصاريف العمومية واإلدارية
تشتمل المصاريف العمومية واالدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي التعتبر تحديدا جزءاً من تكلفة المبيعات وفقا لما تطلبه معايير
المحاسبة المتعارف عليها .توزيع هذه التكاليف بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات ،إن لزم األمر ،يتم بطريقة منتظمة.
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5-5التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،من إدارة المجموعة إستخدام تقديرات
وافتراضات قد تؤثر على المبالغ المعروضة في القوائم المالية الموحدة واإليضاحات المرفقة بها.
يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر وهي بناءاً على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها
معقولة وفقا للظروف .تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل .التقديرات المحاسبية والتى وفقاً لتعريفها ،نادراً ما تتساوى مع
النتائج الفعلية المتعلقة بها.

5555األحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية
يوجد لألحكام الهامة التالية أثر هام للغاية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:
 األعمار االنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات
 اإلنخفاض في القيمة وعكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات،
 الزكاة وضرائب الدخل.
األعمار االنتاجية للممتلكات واملصانع واملعدات
يتم استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات المجموعة بطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي أو على أساس وحدات اإلنتاج لبعض موجودات
المناجم ومصانع المعالجة على مدى العمر اإلنتاجي للمنجم .وعند تحديد العمر االنتاجي للمنجم ،فإن االفتراضات السائدة بتاريخ التقدير قد تتغير
عند توفر معلومات جديدة.
تتمثل العوامل التي قد تؤثر في تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:
 التغيرات في احتياطيات الخام المؤكدة والمحتملة
ً
 درجة إحتياطيات الخام المعدنية والتي تختلف جوهريا من وقت آلخر

 الفروقات بين أسعار السلع الحقيقية وأسعارها المتوقعة المستخدمه في تقدير وتصنيف احتياطيات الخام
 عوامل تشغيلية غير متوقعة في مواقع التعدين
 تغيرات في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية والتعدينية وتكاليف المعالجة واعادة التأهيل ومعدالت الخصم التى قد تؤثر سلباً على الجدوى
االقتصادية الحتياطيات الخام.
إن أ ّياً من هذه المتغيرات قد يؤثر على اإلستهالك المحتمل لموجودات المنجم وقيمها الدفترية .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية للممتلكات
والمصانع والمعدات غير التعدينية بصورة دورية .تتم هذه المراجعة على أساس الوضع الحالي للموجودات والفترات المقدرة التي ستستمر خاللها هذه
الموجودات في جلب منافع اقتصادية للمجموعة.
اإلنخفاض وعكس قيد اإلنخفاض يف قيمة املوجودات
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة هذه الموجودات أو وجود دليل على أن
خسارة االنخفاض المثبتة في السنوات السابقة لم تعد موجودة أو أنها انخفضت قيمتها.
الزكاة وضريبة الدخل
تم خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016دفع مبلغ وقدره 44.082.363ريال سعودي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنة المنتهية في 31
ديسمبر ( 2015في  31ديسمبر  2015تم دفع بمبلغ  54.147.978ريال سعودي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر . )2014
ولم يتم إجراء الربط النهائي بعد للزكاة من قبل الهيئة .في حالة وجود إختالف بين الربوط الزكوية النهائية عن المبالغ المسجلة ،فان هذه الفروقات
ستؤثر ويتم االعتراف بها على مخصص الزكاة للسنة التي تحدد فيها هذه الفروقات.
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 -5التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)
5555المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات
تمثل البنود التالية المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات والتى تشكل مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل العام المالي التالي:
 تقديرات إحتياطيات الخام والموارد المعدنية
 إغالق المناجم وااللتزامات البيئية
 المخصصات
 االلتزامات المحتملة
تقديرات إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
تنطوي تقديرات وتصنيفات إحتياطيات الخام والموارد المعدنية ودرجات التركيز المرتبطة بها سوا ًء التى يتم استخراجها أو المخصصة لإلنتاج مستقبال
على درجة من عدم التأكد .يجب اعتبار كميات إحتياطيات المواد الخام والموارد المعدنية مج َرد تقديرات فقط حتى يتم استخراج احتياطيات الخام أو
الموارد المعدنية ومعالجتها بالفعل .كما تتغير كمية االحتياطيات الخام والموارد المعدنية أعتماداً على عوامل متغيرة منها أسعار المعادن وأسعار صرف
العمالت.
تم تحديد احتياطيات الخام المقدرة للمجموعة على أساس أسعار السلع على المدى الطويل المعتمدة من اإلدارة وتقدير درجة تركيز الخام والتكاليف
والتي ربما تكون غير دقيقة .إن أي تغير جوهري في كميات االحتياطيات أو درجة التركيز أو نسبة اإلزالة يمكن أن يؤثر على الجدوى االقتصادية
للموجودات .باالضافة الى ذلك ،ال توجد ضمانات بأن استخالص الذهب أو اي معادن أخرى في االختبارات المعملية صغيرة النطاق أو في معامل
االختبارات ذات نطاق أكبر تحت ظروف الموقع أو أثناء االنتاج ستعطي نفس النتيجة.
قد يتم تعديل التقديرات وذلك في حالة تقلبات أسعار السلع األساسية ونتائج الحفر واختبارات استخراج المعادن واالنتاج وتقييم خطط التعدين الالحقة
لتاريخ أي تقدير .ومن الممكن أال تكون الكمية ودرجة تركيز الخام المستخرج والمعالج ومعدل استخالص المعادن بنفس الصورة المتوقعة حاليا .كما
يمكن أن يؤدي أي انخفاض جوهري في تقديرات إحتياطيات الخام أو الموارد المعدنية أو قدرة المجموعة على استخراج إحتياطيات الخام المعدنية الى
تأثير سلبي جوهري على عمليات المجموعة وآفاق مستقبلها ومركزها المالي ونتائجها عملياتها.
إغالق املناجم وااللتزامات البيئية
تخضع أنشطة التعدين واإلستكشاف للمجموعة ألنظمة ولوائح بيئية متعددة .تقوم المجموعة بتقدير اإللتزامات البيئية بنا ًء على فهم اإلدارة للمتطلبات
النظامية الحالية والتي تختلف باختالف المناطق التي تجري عملياتها فيها وشروط الترخيص والتقديرات الهندسية .يجنب مخصص لتكاليف تفكيك
المرفق وإعادة تأهيل األرض حالما ينشأ االلتزام .كما أن التكاليف المتكبدة في سنوات مستقبلية من الممكن أن تختلف جوهريا من المبالغ المخصصة.
باإلضافة الى ذلك ،فان التغيرات المستقبلية في األنظمة واللوائح البيئية وأعمار المناجم المقدرة من الممكن أن توثر على القيمة الدفترية لهذا
المخصص.
املخصصات
تقوم المجموعة أيضاً بتكوين مخصص لقطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة .بلغ مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة  15.853.329ريال سعودي
كما في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  15.984.849 :2015ريال سعودي) (إيضاح  .)10هذه التقديرات تأخذ في االعتبار تقلبات األسعار أو التكلفة
المتعلقة مباشرة بأحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى المدى الذي تؤكده هذه األحداث بأن الظروف ال تزال قائمة كما في نهاية السنة.
االلتزامات احملتملة
يتم تسوية االلتزامات المحتملة حسب طبيعتها عند وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي أو أكثر .يتطلب تقدير هذه االلتزامات المتأصلة ممارسة أحكام
هامه وعمل تقديرات لنتائج احداث مستقبلية.
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6-6المعلومات القطاعية
6666قطاع األعمال
إن قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أوالعمليات أو المنشآت التي:
 تعمل في أنشطة تدر إيرادات.
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع الموارد وتقويم األداء.
 تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة.
تتألف عمليات المجموعة من قطاعات األعمال التالية:
 قطاع الوحدة االستراتيجية للفوسفات ،يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
 شركة معادن للفوسفات  -تعدين الفوسفات واستخالص الفوسفات المر َكز في حزم الجالميد واستخدام الغاز الطبيعي والكبريت لتصنيع
األسمدة الفوسفاتية ومنتجات األمونيا في رأس الخير.
 شركة المعادن الصناعية  -تعدين المعادن الصناعية في منجم الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة في المنطقة الوسطى من منطقة
الزبيرة ،ومنجم المغنزايت عالي الدرجة في منطقة الغزالة ومصانع المعالجة في المدينة المنورة.
 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  -تطوير منجم إلستغالل إحتياطات فوسفات الخبراء .ال يزال المشروع في مرحلة التطوير .بدأ
اإلنتاج التجريبي لمصنع األمونيا خالل الربع الثالث من عام  2016وأعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجاري لمصنع األمونيا اعتباراً من  1يناير
.2017
 قسم الفوسفات والمعادن الصناعية في اإلدارة العامة  -يتم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة العامة للشركة
على هذا القطاع.
 شركة معادن للبنية التحتية  -المسؤولة عن تطوير وبناء وتقديم الخدمات لمنطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين والتصنيع في
المملكة العربية السعودية .لذلك ،فقد تم تحميل  ٪33من إيرادات وتكاليف وموجودات ومطلوبات شركة معادن للبنية التحتية على هذا
القطاع.
 قطاع الوحدة االستراتيجية لأللومنيوم ،يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
 شركة معادن لأللومنيوم  -تقوم بإدارة المصهر في رأس الخير وتقوم حاليا بمعالجة مادة األلومينا الخام التي المشتراه من شركة
معادن للبوكسايت واأللومينا و الكوا بغرض تصنيع األلومنيوم والمنتجات المتعلقة بها .بدأت شركة معادن لأللومنيوم اإلنتاج التجاري
في  1سبتمبر .2014
ً
 شركة معادن للدرفلة  -إنشاء مشروع مصنع الدرفلة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي.
 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا  -تعدين البوكسايت في منجم البعيثة ونقله فيما بعد الى المصفاة في رأس الخير .بدأت شركة
معادن للبوكسايت واأللومينا اإلنتاج التجاري في  1أكتوبر .2016
 شركة سامابكو  -شركة تحت سيطرة مشتركة تقوم بإنتاج الصودا الكاوية المركزة والكلوراين وثاني كلورايد اإليثلين وتوريد اللقيم
المطلوب لألستخدام في مصفاة األلومينا لشركة معادن للبوكسايت واأللومينا ،ويتم بيع أي فائض انتاج في األسواق الدولية والمحلية.
بدأ اإلنتاج التجاري لسامابكو في  1يوليو .2014
ً
 مشروع صفائح السيارات يشتمل على الصفائح المعالجة والصفائح غير المعالجة حراريا ،وصفائح المباني واإلنشاء وصفائح الورق
المعدني .المشروع في مرحلة التطوير (إيضاح .)1
 قسم األلومنيوم في اإلدارة العامة  -التكلفة ذات العالقة وإيرادات المبيعات الخارجية يتم تحميلها على هذا القطاع.
 شركة معادن للبنية التحتية مسؤولة عن تطوير وبناء وتقديم خدمات لوحدات معادن في منطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين
والتصنيع في المملكة العربية السعودية .لذلك ،فقد تم تحميل  ٪67من إيرادات وتكاليف وموجودات ومطلوبات شركة معادن للبنية
التحتية على هذا القطاع.
 قطاع الوحدة االستراتيجية للذهب ومعادن األساس يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
 شركة معادن للذهب ومعادن األساس  -التي تعمل على تشغيل خمسة مناجم للذهب وهي مهد الذهب واألمار وبلغة والسوق والدويحي
والذي بدأ انتاجة التجاري في  1إبريل  2016ومصنع معالجة في منجم الصخيبرات والموجودة في مناطق جغرافية مختلفة بالمملكة
العربية السعودية.
 شركة معادن باريك للنحاس  -شركة ت ُدار بصورة مشتركة وتقوم بإنتاج النحاس والمعادن المصاحبة الواقعة في المنطقة الجنوبية
الشرقية للمدينة المنورة .بدأت الشركة اإلنتاج التجاري في  1يوليو .2016
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 -6المعلومات القطاعية (تتمة)
 1-6قطاع األعمال (تتمة)
 قسم الذهب ومعادن األساس في اإلدارة العامة  -تم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة العامة للشركة على
هذا القطاع.
 اإلدارة العامة
 اإلدارة العامة مسؤولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما في ذلك تمويل الشركات التابعة والشركات تحت السيطرة المشتركة التي تنفذ
مشاريع متنوعة تتعلق بجميع مراحل صناعة التعدين متضمنة تطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجات المعادن والمعادن المصاحبة.
الذهب
ومعادن األساس

اإلدارة العامة

33

4.205.441.851
731.014.209
9.517.140
122.949.453

4.252.091.633
990.484.643
351
299.581.330

1.048.707.732
324.773.901
120.009.375

142.118.647
()141.901.078

9.506.241.216
2.046.272.753
151.636.138
400.639.080

13
14
15
16
17
18

15.136.810.273
25.582.932.152
44.652.530
6.797.356
94.853.821
45.704.594.694
27.878.968.248

31.294.466.162
8.719.761.172
250.771.085
295.260.561
43.277.873.838
26.783.121
25.195.651.734

2.302.164.459
294.843.609
225.151.000
70.546.920
8.800.450
832.406.115
4.158.312.183
901.051.061

154.110.127
39.745.457
14.697.852
3.932.521.552
-

48.887.551.021
34.637.282.390
269.803.530
77.344.276
369.123.208
1.127.666.676
97.073.302.267
26.783.121
53.975.671.043

33

5.488.120.120
1.573.632.405
4.649.146
778.571.323

4.762.790.070
633.938.596
1.308.870
95.350.777

705.215.748
231.473.201
204.583
29.693.379

29.421.278
()298.441.534

10.956.125.938
2.439.044.202
35.583.877
605.173.945

13
14
15
16
17
18

16.018.926.848
18.158.641.217
30.299.653
11.321.503
108.102.300
39.961.604.497
20.096.862.780

20.096.644.324
19.985.250.415
237.527.524
372.774.239
43.841.700.223
39.164.377
25.066.983.321

394.163.343
2.221.964.021
202.933.922
32.851.488
10.993.133
828.680.585
4.068.524.729
235.191.897

172.454.032
36.578.184
15.803.605
1.505.796.405
-

36.682.188.547
40.402.433.837
233.233.575
44.172.991
372.426.562
1.201.454.824
89.377.625.854
39.164.377
45.399.037.998

إيضاح
 31ديسمبر 2016
المبيعات
إجمالي الربح
عوائد إستثمارات قصيرة األجل
صافي الدخل( /الخسارة) العائد
لمساهمي الشركة األم
ممتلكات ومصانع ومعدات
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
موجودات اإلستكشاف والتقييم
مصاريف إزالة مؤجلة
موجودات غير ملموسة
شركات تحت سيطرة مشتركة
مجموع الموجودات
إلتزامات بموجب عقد إيجار رأسمالي
قروض طويلة األجل
 31ديسمبر 2015
المبيعات
إجمالي الربح
عوائد إستثمارات قصيرة األجل
صافي الدخل( /الخسارة) العائد
لمساهمي الشركة األم
ممتلكات ومصانع ومعدات
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
موجودات اإلستكشاف والتقييم
مصاريف إزالة مؤجلة
موجودات غير ملموسة
شركات تحت سيطرة مشتركة
مجموع الموجودات
إلتزامات بموجب عقد إيجار رأسمالي
قروض طويلة األجل

38

25
6-27

38

25
27-6

الفوسفات

األلومنيوم

المجموع

6666القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تحقق إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد
مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى .وتقوم المجموعة بعملياتها فقط في المملكة العربية السعودية ولذلك تقع جميع الموجودات غير
المتداولة للمجموعة في المملكة العربية السعودية .جميع الشركات التابعة والشركات تحت السيطرة المشتركة المشمولة في األرقام الموحدة أعاله تم
تأسيسها في المملكة العربية السعودية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

7-7النقد وما في حكمه
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق تعادل /أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها
 -غير مقيدة

3.953.142.872

3.397.121.398

 -مقيدة

-

544.554.663

مجموع فرعي

3.953.142.872

3.941.676.061

نقد وأرصدة لدى البنوك
 -غير مقيدة

357.230.436

317.824.870

 -مقيدة

59.341.221

48.808.593

مجموع فرعي

416.571.657

366.633.463

المجموع

4.369.714.529

4.308.309.524

يرتبط النقد وما في حكمه المقيد بما يلي:
النقد المجمع في حساب إحتياطي خدمة الدين للدفعات المجدولة للقروض طويلة األجل ولفترة ستة أشهر قبل
تاريخ اإلستحقاق وفقاً إلتفاقية التسهيالت اإلئتمانية (إيضاح )7-27

-

1.539

حسابات برنامج إدخار الموظفين (إيضاحين  19-4و )2-24

59.341.221

48.807.054

مجموع فرعي

59.341.221

48.808.593

جزء من الرصيد المجمع للدفعات المجدولة للقروض طويلة األجل لفترة ستة أشهر قبل تاريخ اإلستحقاق،
مستثمر ومدرج في ودائع قصيرة األجل ذات تواريخ استحقاق تعادل أو أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها
(إيضاح )7-27

-

544.554.663

مجموع النقد المقيد

59.341.221

593.363.256

مجموع النقد غير المقيد

4.310.373.308

3.714.946.268

8-8اإلستثمارات قصيرة األجل
ودائع ألجل وأوراق مالية ذات تواريخ استحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من عام من تاريخ إقتنائها

يتحقق عن االستثمارات قصيرة األجل عائد مالي على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق.
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 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

2.711.000.000

899.052.989

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

9-9الذمم المدينة التجارية واألخرى
 31ديسمبر
2016

إيضاح

 31ديسمبر
2015

الذمم المدينة التجارية
885.073.675

657.438.173

ذمم مدينة أخرى مستحقة من طرف ثالث
مبالغ مستحقة من شركة ألكوا إنسبال أس اي

2-42

88.987.620

87.897.065

مبالغ مستحقة من سابك

2-42

195.110.098

407.155.456

مجموع فرعي

1.169.171.393

1.152.490.694

مبالغ مستحقة من المؤسسة العامة للموانىء

7.439.820

5.896.500

()3.512.475

()3.200.000

3.927.345

2.696.500

3.951.089

2.166.504

-

13.304.480

ضريبة استقطاع مستحقة

446.724

31.850.982

عوائد مستحقة من استثمارات

15.914.150

8.936.151

28.807.037

-

أخرى

50.700.940

40.698.300

المجموع

1.272.918.678

1.252.143.611

مخصص ديون مشكوك في

تحصيلها*

مجموع فرعي
مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعدين
مطالبات

2-42

تأمين**

مبالغ مستحقة من شركة سابك

2-42

*حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالتالي:
2016
 1يناير
زيادة في المخصص
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 31ديسمبر

2015

3.200.000

-

312.475

3.200.000

3.512.475

3.200.000

** تتعلق مطالبات التأمين باآلتي:
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

أحد خطوط إنتاج األلومنيوم والذي توقف فية اإلنتاج في أكتوبر  .2013وقد جرى اإلغالق المؤقت بعد
فترة من عدم إستقرار خط اإلنتاج .وقد اكتمل إصالحه خالل الربع الثاني من عام .2014

-

9.892.253

مطالبة متعلقة بفرن األمونيا والسير الناقل

-

3.412.227

المجموع

-

13.304.480
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

1010المخزون
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

منتجات تامة الصنع  -جاهزة للبيع

293.875.243

243.049.951

منتجات تحت التشغيل

496.309.809

583.756.631

مخزون خام مستخرج

189.409.046

173.176.988

منتجات مصاحبة

3.124.158

710.227

مجموع فرعي

982.718.256

1.000.693.797

قطع غيار ومواد قابلة لالستهالك

1.316.552.321

1.312.816.035

()15.853.329

()15.984.849

1.300.698.992

1.296.831.186

مواد خام

832.956.069

644.322.504

مجموع فرعي

2.133.655.061

1.941.153.690

المجموع

3.116.373.317

2.941.847.487

مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد

مستهلكة*

يتعلق مخزون قطع الغيار بالمصانع والمعدات.
*تتكون الحركة في مخصص قطع الغيار المتقادمة وبطيئة الحركة والمواد المستهلكة مما يلي:
2016

2015

 1يناير

15.984.849

15.359.183

زيادة مخصص المخزون المتقادم (إيضاح )34

()131.520

625.666

 31ديسمبر

15.853.329

15.984.849

1111الدفعات والمصاريف المدفوعة مقدم ًا
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

الجزء المتداول
دفعات مقدمة للمقاولين

119.463.370

172.113.193

دفعات مقدمة للموظفين

14.012.651

12.889.197

إيجارات مدفوعة مقدماً

9.335.197

14.396.416

تأمين مدفوع مقدماً

8.060.774

44.442.651

مصاريف مدفوعة مقدماً أخرى

3.922.170

4.874.582

مجموع فرعي

154.794.162

248.716.039

الجزء غير المتداول
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مصاريف مدفوعة مقدماً أخرى

29.730.480

21.645.868

المجموع

184.524.642

270.361.907

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

1212المستحق من الشركاء في المشاريع المشتركة
إيضاح

 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

الجزء المتداول:
مستحق من موزاييك

2-42

-

450.000.000

مستحق من سابك

2-42

-

270.000.000

-

720.000.000

المجموع

بتاريخ  5أغسطس  ،2013وقعت شركة معادن اتفاقية مع شركتي موزاييك وسابك لتطوير بصورة مشتركة مج َمع متكامل إلنتاج الفوسفات يعرف باسم
مشروع أم وعال للفوسفات (إيضاح .)8 -2
وبموجب هذه االتفاقية ،تدفع شركتي موزاييك وسابك مستحقات تعاقدية لشركة معادن قدرها  1.44مليار ريال سعودي على دفعتين للتكلفة التاريخية
التي تكبدتها الشركة في هذا المشروع .استلمت الشركة الدفعة األولى وقدرها  ٪50من المبلغ المذكور أعاله خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2013
واستحقت  %50المتبقية من المبلغ المذكور أعاله في  30يونيو  2016وتم استالمها بالكامل.
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 31ديسمبر 2016

تسويات

استبعادات خالل السنة

المح َول من األعمال
الرأسمالية تحت التنفيذ

قطع غيار رأسمالية
محولة من المخزون

إضافات خالل السنة

 31ديسمبر 2015

تسويات

استبعادات خالل السنة

مخصص إغالق المناجم
مرسمل

المح َول الى موجودات
غير ملموسة

المح َول من األعمال
الرأسمالية تحت التنفيذ

إضافات خالل السنة

 1يناير 2015

التكلفة

14

3-26 ،1-26

17

14

إيضاح

61.550.000

-

-

-

-

-

61.550.000

-

-

-

-

-

-

61.550.000

األراضي

1313الممتلكات والمصانع والمعدات

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

1.338.602.313

-

-

1.181.271.558

-

-

157.330.755

()397.660

-

1.053.288

-

-

-

156.675.127

موجودات المناجم

68.231.348

()32.836

-

6.335.910

-

-

61.928.274

()1.394.014

-

-

-

7.997.306

-

55.324.982

السيارات

5.263.917.028

()2.572.467

-

4.960.633.870

-

-

305.855.625

()17.142.615

-

-

-

31.683.966

-

291.314.274

المعدات الثقيلة

29.327.384.439

()15.975.469

-

993.940.155

223.886.537

55.440.154

28.070.093.062

()91.543.971

-

-

()885.255

127.527.082

293.475.275

27.741.519.931

المصانع الثابتة
ومرافق ترشيح الخام

13.604.806.896

-

-

5.425.122.004

-

-

8.179.684.892

()8.277.332

-

-

-

53.166.536

-

8.134.795.688

المبان ــي

5.467.157.854

()11.741.940

-

1.175.975.755

-

-

4.302.924.039

()9.615.767

-

-

-

13.172.395

-

4.299.367.411

األعمال المدنية

2.672.287.803

()68.000

()44.237.425

690.922.863

-

-

2.025.670.365

()27.021.684

()8.057.425

-

-

75.073.497

-

1.985.675.977

المعدات األخرى

85.846.549

()2.908.602

-

8.048.142

-

21.766

80.685.243

()2.890.963

-

-

-

8.818.773

-

74.757.433

104.811.759

()3.820.591

-

14.896.125

-

-

93.736.225

()674.017

-

-

-

4.093.407

-

90.316.835

57.994.595.989

()37.119.905

()44.237.425

14.457.146.382

223.886.537

55.461.920

43.339.458.480

()158.958.023

()8.057.425

1.053.288

()885.255

321.532.962

293.475.275

42.891.297.658

المعدات المكتبية

األثاث والتركيبات

المجموع
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 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2016

تسويات

استبعادات خالل السنة

مح ّمل للسنة

 31ديسمبر 2015

تسويات

استبعادات خالل السنة

مح ّمل للسنة

 1يناير 2015

االستهالك المتراكم

إيضاح

61.550.000

61.550.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األراضي

1.244.077.559

83.390.565

94.524.754

-

-

20.584.564

73.940.190

()397.660

-

13.528.122

60.809.728

موجودات المناجم

 -13الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

20.621.849

26.204.239

47.609.499

()32.836

-

11.918.300

35.724.035

()2.080.869

-

11.564.978

26.239.926

السيارات

5.080.651.625

200.141.244

183.265.403

()2.572.468

-

80.123.490

105.714.381

()17.680.540

2.437.500

19.096.068

101.861.353

المعدات الثقيلة

22.869.122.943

23.164.527.976

6.458.261.496

-

-

1.552.696.410

4.905.565.086

()13.469.956

-

1.561.622.189

3.357.412.853

المصانع الثابتة
ومرافق ترشيح الخام

12.660.767.607

7.596.169.422

944.039.289

-

-

360.523.819

583.515.470

()94.349.659

-

248.718.014

429.147.115

المبان ــي

4.865.213.477

3.847.639.484

601.944.377

()7.650.995

-

154.310.817

455.284.555

()609.931

-

132.800.542

323.093.944

األعمال المدنية

2.010.955.434

1.624.114.108

661.332.369

()68.000

()20.576.243

280.420.355

401.556.257

()6.097.486

-

256.617.774

151.035.969

المعدات األخرى

40.133.085

41.253.983

45.713.464

()2.902.640

-

9.184.844

39.431.260

2.263.001

-

13.053.538

24.114.721

34.457.442

37.197.526

70.354.317

()3.706.019

-

17.521.637

56.538.699

()984.752

-

16.069.449

41.454.002

48.887.551.021

36.682.188.547

9.107.044.968

()16.932.958

()20.576.243

2.487.284.236

6.657.269.933

()133.407.852

2.437.500

2.273.070.674

4.515.169.611

المعدات المكتبية

األثاث والتركيبات

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -13الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)
تم رهن الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة بشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت وااللومينا وشركة معادن للذهب
ومعادن األساس والبالغ صافي قيمتها الدفترية قبل إستبعادات التوحيد  33.283.863.678ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر :2015
 35.706.647.560ريال سعودي) كضمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي والمقرضين األخرين (إيضاح .)9-27
تم شراء الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصة بشركة معادن للبوكسايت وااللومينا والبالغ صافي قيمتها الدفترية  45.365.593ريال سعودي كما في
 31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  45.947.425 :2015ريال سعودي) بموجب عقد إيجار راسمالي وتم رهنها كضمان للمؤجرين (إيضاح .)25
إيضاح

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

تم توزيع قسط االستهالك المحمل للسنه على النحو التالي:
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

14

55.551.096

63.439.623

تكلفة المبيعات

34

2.397.846.116

2.171.612.693

مصاريف عمومية وإدارية

36

31.348.323

34.748.428

مصاريف اإلستكشاف والخدمات الفنية

37

2.538.701

3.269.930

2.487.284.236

2.273.070.674

المجموع

70

17

13

1-26

17

15

13

إيضاح

25.450.295.152

()204.613.492

-

-

()43.611.313

7.649.832.956

18.048.687.001

()323.541.209

-

()14.429.805

-

()26.685.001

11.435.440.779

6.977.902.237

الفوسفات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015
315.924.672

520.538.164

دفعات مقدمة للمقاولين مرسملة كجزء من اإلضافات لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

 31ديسمبر 2016

دفعات مقدمة للمقاولين ،صافي

استبعادات خالل السنة

مح َول الى موجودات غير ملموسة

مح َول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

إضافات خالل السنة

 31ديسمبر 2015

دفعات مقدمة للمقاولين ،صافي

مخصص إغالق المناجم المرسمل

مح َول الى موجودات غير ملموسة

محول من موجودات اإلستكشاف والتقييم

مح َول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

إضافات خالل السنة

 1يناير 2015

التكلفة

1414األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

-

-

126.056.305

-

-

-

()492.660

26.138.396

100.410.569

-

-

-

-

()4.805.545

16.188.982

89.027.132

المعادن الصناعية

-

4.910.728

7.332.131.569

()4.910.728

-

()35.977.468

()12.293.445.634

954.890.798

18.711.574.601

()21.218.078

-

()22.798.085

-

()187.734.216

1.856.499.035

17.086.825.945

األلومنيوم

-

-

294.843.609

-

()34.091.444

-

()2.100.163.072

207.134.104

2.221.964.021

-

26.250.000

-

2.147.943

()85.281.349

567.185.003

1.711.662.424

الذهب ومعادن األساس

4.951.773

5.106.251

19.941.500

()154.478

-

()1.076.344

()19.377.639

11.919.021

28.630.940

()13.600.845

-

()292.770

-

()9.306.019

5.954.651

45.875.923

-

-

1.414.014.255

-

-

()3.661.418

()56.064

126.565.032

1.291.166.705

()15.061.630

-

-

-

()7.720.832

142.084.133

1.171.865.034

320.876.445

530.555.143

34.637.282.390

()209.678.698

()34.091.444

()40.715.230

()14.457.146.382

8.976.480.307

40.402.433.837

()373.421.762

26.250.000

()37.520.660

2.147.943

()321.532.962

14.023.352.583

27.083.158.695

البنية التحتية

اإلدارة العامة

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -14األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ (تتمة)
إيضاح

المعادن
الصناعية

الفوسفات

األلومنيوم

الذهب
ومعادن
األساس

البنية
التحتية

اإلدارة
العامة

المجموع

استهالك مرسمل كجزء من األعمال
الرأسمالية تحت التنفيذ خالل السنة
 31ديسمبر 2015

13

-

-

60.981.176

-

2.458.447

-

63.439.623

 31ديسمبر 2016

13

-

-

52.052.474

-

3.498.622

-

55.551.096

إطفاء مرسمل كجزء من األعمال
الرأسمالية تحت التنفيذ خالل السنة
 31ديسمبر 2015

17

-

-

5.729.831

-

-

-

5.729.831

 31ديسمبر 2016

17

-

-

9.032.051

-

544.093

-

9.576.144

إطفاء تكلفة عمليات مرسملة كجزء
من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
خالل السنة
 31ديسمبر 2015

2-27

15.729.190

-

-

-

-

-

15.729.190

 31ديسمبر 2016

2-27

36.551.710

-

-

-

-

-

36.551.710

تكلفة تمويل مرسملة كجزء من
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
خالل السنة
 31ديسمبر 2015

1-39

211.518.555

-

231.491.396

-

-

-

443.009.951

 31ديسمبر 2016

1-39

354.963.358

-

292.242.031

-

-

-

647.205.389

األعمال الراسمالية تحت التنفيذ تتضمن تكاليف تمويل تتعلق بالموجودات المؤهلة لشركة معادن لأللمنيوم وشركة معادن للدرفلة ،شركة معادن للبوكاسيت
واأللومينا  ،شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للذهب ومعادن األساس.
صافي القيمة الدفترية لشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكاسيت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة
معادن للذهب ومعادن األساس قبل إستبعادات التوحيد وقدرها  31.183.895.066ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر :2015
 37.197.115.376ريال سعودي) تم رهنها كضمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي والمقرضين األخرين (إيضاح .)9-27
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

1515موجودات اإلستكشاف والتقييم
اإلدارة العامة

إيضاح

الذهب ومعادن األساس

المجموع

 1يناير 2015

21.254.693

154.251.619

175.506.312

إضافات خالل السنة

29.351.453

50.830.246

80.181.699

محول الى أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

14

-

()2.147.943

()2.147.943

انخفاض في قيمة الموجودات خالل السنة

37

()20.306.493

-

()20.306.493

 31ديسمبر 2015

30.299.653

202.933.922

233.233.575

إضافات خالل السنة

14.352.877

22.217.078

36.569.955

 31ديسمبر 2016

44.652.530

225.151.000

269.803.530

1616مصاريف اإلزالة المؤجلة
الفوسفات

إيضاح

الذهب ومعادن األساس

المجموع

التكلفة
 1يناير 2015

75.666.881

25.763.766

101.430.647

تكاليف إزالة متكبدة خالل السنة

18.704.693

12.974.499

31.679.192

 31ديسمبر 2015

94.371.574

38.738.265

133.109.839

تكاليف إزالة متكبدة خالل السنة

-

44.348.857

44.348.857

 31ديسمبر 2016

94.371.574

83.087.122

177.458.696

اإلطفاء المتراكم
 1يناير 2015
مقيد كمصروف على تكلفة المبيعات خالل السنة

34

 31ديسمبر 2015
مقيد كمصروف على تكلفة المبيعات خالل السنة
 31ديسمبر 2016

34

47.962.554

4.385.110

52.347.664

35.087.517

1.501.667

36.589.184

83.050.071

5.886.777

88.936.848

4.524.147

6.653.425

11.177.572

87.574.218

12.540.202

100.114.420

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2015

11.321.503

32.851.488

44.172.991

 31ديسمبر 2016

6.797.356

70.546.920

77.344.276
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

1717الموجودات غير الملموسة
الفوسفات

ايضاح

الذهب
ومعادن
األساس

األلومنيوم

البنية التحتية

اإلدارة العامة

المجموع

التكلفة
114.536.319 50.689.149

 1يناير 2015
اضافات خالل السنة

297.876.390 22.538.663

503.288.923 17.648.402

-

-

-

-

3.992.516

3.992.516

مح َول من الممتلكات ومصانع والمعدات

13

885.255

-

-

-

-

885.255

مح َول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

14

22.798.085 14.429.805

-

292.770

-

37.520.660

137.334.404 66.004.209

298.169.160 22.538.663

 31ديسمبر 2015
اضافات خالل السنة
مح َول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
 31ديسمبر 2016

14

545.687.354 21.640.918

-

-

1.285.986

-

-

1.285.986

-

35.977.468

-

1.076.344

3.661.418

40.715.230

173.311.872 66.004.209

299.245.504 23.824.649

587.688.570 25.302.336

اإلطفاء المتراكم
 1يناير 2015

12.230.133 15.535.672

8.167.624

55.868.944

1.610.005

93.412.378

المح َمل خالل السنة

39.730.141 18.442.934

3.377.906

14.070.125

4.227.308

79.848.414

 31ديسمبر 2015

51.960.274 33.978.606

69.939.069 11.545.530

5.837.313

173.260.792

4.767.171

45.304.570

18.245.602

المح َمل خالل السنة

9.902.348

 31ديسمبر 2016

70.205.876 43.880.954

3.478.669

8.910.780

78.849.849 15.024.199

218.565.362 10.604.484

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2015

85.374.130 32.025.603

 31ديسمبر 2016

103.105.996 22.123.255

228.230.091 10.993.133

372.426.562 15.803.605

220.395.655

369.123.208 14.697.852

8.800.450

صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة الخاصة بشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت وااللومينا والبالغة
 103.105.996ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  85.374.130 :2015ريال سعودي ) تم رهنها كضمان لصندوق التنمية الصناعية
السعودي والمقرضين األخرين (إيضاح .)9-27
تتكون الموجودات غير الملموسة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم في رأس الخير والمح َولة للهيئة الملكية للجبيل وينبع كما ورد
في اتفاقية التنفيذ الموقعة بين شركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة من تكلفة الشراء وأي تكاليف مباشرة
متعلقة بإحضار هذه الموجودات لحالتها التشغيلية للغرض الذي أُنشأت من أجله .تقيد هذه الموجودات غير الملموسة بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلطفاء
المتراكم .يحسب اإلطفاء على مدى الفترة المتبقية من مدة اتفاقية استخدام األرض والخدمة.

74

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -17الموجودات غير الملموسة (تتمة)
إيضاح

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

تم توزيع قسط االطفاء المحمل للسنه على النحو التالي:
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

14

9.576.144

5.729.831

تكلفة المبيعات

34

30.869.399

40.771.932

مصاريف بيع وتسويق ودعم

35

-

29.119.343

مصاريف عمومية وإدارية

36

4.859.027

4.227.308

45.304.570

79.848.414

المجموع

1818شركات تحت سيطرة مشتركة
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (ايضاح )1-18

295.260.561

372.774.239

شركة معادن باريك للنحاس (ايضاح )2-18

832.406.115

828.680.585

المجموع

1.127.666.676

1.201.454.824

11118شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
اإلستثمار بنسبة  ٪50في رأس المال المصدر والمدفوع (إيضاح  )9-2هو كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2016

2015

الحصص بالتكلفة (ايضاح )49

450.000.000

450.000.000

حصة الشركة في صافي الخسارة المتراكمة

()202.737.858

()125.224.180

القيمة الدفترية لإلستثمار

247.262.142

324.775.820

قرض طويل األجل (ايضاح )2-42

47.998.419

47.998.419

المجموع (ايضاح )18

295.260.561

372.774.239

الحصة في الخسارة المتراكمة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات هي كما يلي:
2016

2015

 1يناير

()125.224.180

()33.593.314

الحصة في صافي الخسارة للسنة

()77.513.678

()91.630.866

 31ديسمبر

()202.737.858

()125.224.180
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -١٨شركات تحت سيطرة مشتركة (تتمة)
11118شركة معادن باريك للنحاس
اإلستثمار بنسبة  ٪50في رأس المال المصدر والمدفوع (إيضاح  )10-2هو كما يلي:
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

الحصص بالتكلفة (ايضاح )49

202.482.646

202.482.646

حصة الشركة في صافي الدخل المتراكم

3.725.530

-

القيمة الدفترية لإلستثمار

206.208.176

202.482.646

قرض طويل األجل (ايضاح )2-42

626.197.939

626.197.939

المجموع (ايضاح )18

832.406.115

828.680.585

خالل العام المنتهي في  31ديسمبر  ،2014أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع شركة معادن باريك للنحاس .الغرض من هذا القرض هو توفير التمويل الالزم لشركة
معادن باريك للنحاس .إن هذا القرض بدون عمولة وال يوجد تاريخ محدد لسداده.

 2-18شركة معادن باريك للنحاس (تتمة)
الحصة في الدخل المتراكم لشركة معادن باريك للنحاس هي كما يلي:
2016

2015

-

-

الحصة في صافي الدخل للسنة

3.725.530

-

 31ديسمبر

3.725.530

-

 1يناير

1919اإلستثمارات طويلة األجل
أوراق مالية ذات تواريخ استحقاق أكثر من سنة من تاريخ إقتنائها
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 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

50.000.000

50.000.000

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2020مطلوبات المشاريع وأخرى
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

الجزء المتداول
مشاريع

209.652.421

780.749.784

تجارية

812.591.665

649.763.200

محتجزات

101.896.885

126.592.142

دفعات مقدمة من عمالء

245.066.728

232.969.329

أخرى

38.992.663

19.938.546

مجموع فرعي

1.408.200.362

1.810.013.001

الجزء غير المتداول
1.980.257.388

1.251.081.664

محتجزات ومطلوبات أخرى

126.080.875

83.305.965

مجموع فرعي

2.106.338.263

1.334.387.629

المجموع

3.514.538.625

3.144.400.630

مساهمات غير

مستردة*

تتمثل ذمم المشاريع الدائنة بشكل رئيسي في تكاليف عقود تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال
للفوسفات.
*تمثل مساهمات من قبل أحد مقاولي شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات لدعم هدف الشركات المتمثل في إنشاء صندوق
للمسؤولية االجتماعية لتنمية مشروع إجتماعي.

2121المصاريف المستحقة
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

مشاريع

1.643.252.732

3.542.581.483

تجارية

637.160.076

635.989.401

موظفين

291.501.970

246.454.809

مصاريف مستحقة  -ألكوا كوربوريشن (إيضاح )2-42

32.190.363

67.026.655

مصاريف مستحقة  -موزاييك (إيضاح )2-42

4.475.402

14.983.460

أعباء مالية

20.857.795

13.889.780

المجموع

2.629.438.338

4.520.925.588

تمثل المصاريف المستحقة الخاصة بالمشاريع بشكل رئيسي تكاليف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت وااللومينا وشركة
معادن وعد الشمال للفوسفات.
تمثل المصاريف المستحقة لشركة ألكوا كوربوريشن المصاريف المتعلقة بالموظفين ومصاريف مستحقة أخرى متعلقة بموظفي ألكوا كوربوريشن المعارين
لشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت وااللومينا.
تمثل المصاريف المستحقة لشركة موزاييك المصاريف المتعلقة بالموظفين ومصاريف مستحقة أخرى متعلقة بموظفي موزاييك المعارين لشركة معادن
وعد الشمال للفوسفات.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2222الزكاة
22222مكونات الوعاء الزكوي
تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي لكل شركة طبقاً لنظام الزكاة وضريبة الدخل من البنود التالية:
 حقوق المساهمين كما في بداية السنة،
 المخصصات كما في بداية السنة ،
 القروض طويلة األجل
 صافي الدخل المع ّدل
 قطع غيار ومواد استهالكية،
 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات
 صافي القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ،
 صافي القيمة الدفترية لموجودات اإلستكشاف والتقييم
 صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة
 القيمة الدفترية لإلستثمار في شركات تحت سيطرة مشتركة
 بعض العناصر األخرى
تحتسب الزكاة بنسبة  ٪ 2.5على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المع ّدل ،أيهما أعلى.

22222الزكاة المستحقة
2016

2015

 1يناير

50.962.237

58.735.918

إيضاح
مخصص الزكاة

78.428.404

46.374.297

للسنة الحالية

85.308.278

50.962.237

الزيادة في المخصص المجنَب في السنة السابقة

()6.879.874

()4.587.940

()44.082.363

()54.147.978

85.308.278

50.962.237

المدفوع خالل السنة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل
 31ديسمبر

22

22222يتكون مخصص الزكاة مما يلي:
إيضاح

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

شركة التعدين العربية السعودية

79.345.905

19.789.600

شركة معادن للفوسفات

2.748.153

23.097.236

-

1.076.248

شركة المعادن الصناعية

1.798.962

3.010.998

شركة معادن للبنية التحتية

1.415.258

3.988.155

المجموع

85.308.278

50.962.237

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

2-23

22222الربوط النهائية
حصلت الشركة وشركاتها التابعة على شهادات زكاة مؤقتة إبتداءاً من السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2008وحتى  31ديسمبر  .2015لم يتم إجراء
الربوط النهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2323رسوم امتياز مستحقة
إيضاح
 1يناير

2016

2015

16.096.147

29.638.170

34

8.278.039

17.934.852

1-23

8.270.636

16.096.147

النقص في المخصص المجنًب للسنة السابقة

7.403

1.838.705

المدفوع خالل السنة

()16.103.550

()31.476.875

 31ديسمبر

8.270.636

16.096.147

مخصص رسوم امتياز
للسنة الحالية

بنا ًء على نظام التعدين السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم /47م بتاريخ  20شعبان 1425هـ (الموافق  4أكتوبر  ،)2004يتعين على المجموعة أن
تدفع رسوم امتياز لحكومة المملكة العربية السعودية تعادل  ٪25من صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين ،كما هو محدد أو ما يعادل ضريبة الدخل
التقديرية بناءاً على صافي الدخل السنوي ،أيهما أقل .سيتم خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ .لذلك ،يخضع صافي الدخل لكل رخصة تعدين
مسجلة باسم شركة معادن للذهب ومعادن األساس وشركة معادن للفوسفات و شركة معادن للبوكسايت واألمونيا لرسوم امتياز.
تُدفع تعريفة ثابتة للطن المباع كرسوم إمتياز بالنسبة لمناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنزايت عن طريق شركة المعادن الصناعية،
مسجلة كحامل رخصة تعدين صغيرة.
تظهر رسوم اإلمتياز كجزء من تكلفة المبيعات في قائمة الدخل الموحدة.

22223يتكون مخصص رسوم االمتياز مما يلي:
إيضاح
مناجم الذهب

6.949.653

14.323.021

بوكسايت منخفض الدرجة

952.382

1.383.664

الكاولين

246.268

240.154

المغنزايت

122.333

149.308

8.270.636

16.096.147

المجموع

2-23

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

23

22223يتم احتساب مخصص رسوم االمتياز المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

صافي الدخل من مناجم الذهب العاملة قبل رسوم االمتياز للسنة

125.745.830

72.914.394

 ٪25من صافي دخل السنة ،كما هو محدد

31.436.457

18.228.599

ضريبة الدخل المق ّدرة على أساس صافي دخل السنة الخاضع للضريبة

6.949.653

15.399.269

المخصص بنا ًء على طريقتي االحتساب أعاله ،أيهما أقل

6.949.653

15.399.269

مخصص الزكاة

1-22

-

()1.076.248

صافي مخصص رسوم االمتياز للسنة

1-23

6.949.653

14.323.021

إيضاح
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2424مزايا الموظفين
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح )1-24

365.791.848

304.497.276

خطة اإلدخار للموظفين (إيضاح  7و )2-24

59.341.221

48.807.054

المجموع

425.133.069

353.304.330

22224مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2016

2015

 1يناير

304.497.276

254.443.608

مخصص خالل السنة

80.095.845

79.567.555

المدفوع خالل السنة

()18.801.273

()29.513.887

 31ديسمبر

365.791.848

304.497.276

22224برنامج اإلدخار للموظفين
2016

80

2015

 1يناير

48.807.054

35.931.821

مساهمات خالل السنة

26.408.207

23.582.534

مسحوبات خالل السنة

()15.874.040

()10.707.301

 31ديسمبر (إيضاحي  19-4و )7

59.341.221

48.807.054

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2525إلتزام بموجب عقد إيجار رأسمالي
خالل عام  ،2013أبرمت شركة معادن لأللومنيوم إتفاقيات إيجار راسمالي نيابة عن شركة معادن للبوكسايت واأللومينا مع مؤسسة مالية .ويستحق سداد
عقد اإليجار بموجب هذه اإلتفاقيات على أقساط شهرية .فيما يلي تحلي ً
ال لمبالغ الدفعات المستقبلية بموجب عقود اإليجار على النحو التالي:
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

29.904.027

45.506.127

ناقصاً :أعباء مالية لم تستحق بعد

()3.120.906

()6.341.750

صافي القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

26.783.121

39.164.377

ناقصاً :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

()13.441.040

()12.131.184

الجزء طويل األجل من إلتزام بموجب عقد إيجار رأسمالي

13.342.081

27.033.193

تواريخ اإلستحقاق
الحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة الدفع خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

2016

-

15.602.100

2017

15.602.100

15.602.100

2018

14.301.927

14.301.927

المجموع

29.904.027

45.506.127

تم خصم القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار بمعدل فائدة فعلي حوالي  ٪0.858شهرياً .تم رهن الموجودات المستأجرة والبالغ قيمتها
 45.365.593ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  45.947.425 :2015ريال سعودي) كضمان للمؤجرين (إيضاح .)13

2626مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم
إيضاح

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

مناجم الذهب

1-26

131.045.895

133.545.896

منجم بوكسايت البعيثة

2-26

21.716.534

20.251.378

مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنزايت

3-26

4.314.600

4.314.600

157.077.029

158.111.874

المجموع
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التاريخ المتوقع لإلغالق

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

 31ديسمبر 2016

مستخدم خالل السنة

 31ديسمبر 2015

مستخدم خالل السنة

إضافات خالل السنة

تسوية على المخصص خالل السنة

 1يناير 2015

22226مناجم الذهب

26

26

14

13

إيضاحات

2016

2001

-

-

-

()1.881.991

-

-

1.881.991

الحجار
منجم
ّ

2018

2001

24.948.007

-

24.948.007

-

-

-

24.948.007

منجم بلغة

2019

1988

23.631.611

()2.500.001

26.131.612

-

-

-

26.131.612

منجم مهد الذهب

2021

2014

15.766.538

-

15.766.538

-

-

()1.211.312

16.977.850

منجم السوق

تتلخص الحركة في مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم لكل منجم باإلضافة إلى سنة بدء اإلنتاج التجاري والتاريخ المتوقع لإلغالق في اآلتي:

 -26مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم (تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2026

2008

15.828.856

-

15.828.856

-

-

-

15.828.856

منجم اآلمار

2027

2016

26.250.000

-

26.250.000

-

26.250.000

-

-

2039

1991

24.620.883

-

24.620.883

-

-

-

24.620.883

131.045.895

()2.500.001

133.545.896

()1.881.991

26.250.000

()1.211.312

110.389.199

منجم الدويحي

منجم الصخيبرات

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -26مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم (تتمة)
22226منجم بوكسايت البعيثة
إيضاح
 1يناير 2015

المجموع
18.856.531

الزيادة في المخصص خالل السنة

39

1.394.847

 31ديسمبر 2015

26

20.251.378

الزيادة في المخصص خالل السنة

39

1.465.156

 31ديسمبر 2016

26

21.716.534

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2014

التاريخ المتوقع لإلغالق

2059

22226مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيزايت
إيضاح

منجم الزبيرة

منجم الغزالة

1.600.000

450.000

2.050.000

اإلضافات خالل السنة

13

2.264.600

-

2.264.600

 31ديسمبر 2015

26

3.864.600

450.000

4.314.600

 31ديسمبر 2016

26

3.864.600

450.000

4.314.600

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2008

2011

التاريخ المتوقع لإلغالق

2026

2028

 1يناير 2015

المجموع

يمثل مخصص إغالق وإعادة تأهيل المنجم جميع تكاليف اإلغالق وإعادة التأهيل المقدرة في المستقبل لمختلف موجودات المناجم القائمة ،وذلك بنا ًء على
المعلومات المتوفرة حالياً بما فيها خطط اإلغالق واألنظمة ذات العالقة .التغيرات المستقبلية ،إن وجدت ،سواءاً في األنظمة أو تقديرات التكلفة ربما تكون
جوهرية وسيتم إثباتها عند تحديدها.
يتعلق مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم بالنشاط التعديني للمجموعة عن الذهب والبوكسايت والبوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيسيا
وجاري العمل على إجراء تقدير محدث ألعمال إعادة التأهيل واإلغالق لمنجم ومصنع الفوسفات بما في ذلك عمليات تفكيك المرافق واإلزالة ونقل أو
التخلص من النفايات وإعادة تأهيل الموقع واألرض.

2727القروض طويلة األجل
22227التسهيالت المعتمدة
 أبرمت شركة معادن لاللومنيوم ،وشركة معادن للدرفلة ،وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات إتفاقيات
التمويل الموحدة الشروط مع صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وتحالف من المؤسسات المالية المحلية،
  أبرمت الشركة (معادن) إتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة،
  أبرمت شركة معادن للذهب ومعادن األساس إتفاقيتي قروض مضمونه مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
 أبرمت شركة معادن للبنية التحتية وشركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل مرابحة مع مشاركين في تسهيل مرابحة.
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تجاري*

12.585.000.000

-

12.585.000.000

375.000.000

-

600.000.000

6.735.000.000

787.500.000

900.000.000

5.047.500.000

5.094.750.000

-

5.094.750.000

375.000.000

-

600.000.000

1.041.000.000

-

-

1.041.000.000

3.078.750.000

إتفاقية شركة معادن
للدرفلة
الموقعة في
 30نوفمبر 2010

تتكون تسهيالت المجموعة الممنوحة كما في  31ديسمبر  2016من التالي:

مجموع التسهيالت الممنوحة

إتفاقية تسهيل ائتمان مشترك
ومتجدد

المجموع الفرعي

تسهيل مرابحة بالريال
السعودي
(تسهيل رأس مال عامل)

تسهيل مرابحة

صندوق التنمية الصناعية
السعودي

المجموع الفرعي

وكالة

تسهيل

شراء*

المصارف االسالمية والتجارية

صندوق االستثمارات العامة

4.875.000.000

إتفاقية شركة معادن
لأللومنيوم
الموقعة في
 30نوفمبر 2010

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

8.368.212.844

-

8.368.212.844

-

-

900.000.000

3.718.212.844

768.750.000

258.750.000

2.690.712.844

3.750.000.000

إتفاقية شركة معادن
للبوكسايت واأللومينا
الموقعة في
 27نوفمبر 2011

9.000.000.000

9.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إتفاقية (معادن)
الموقعة في
 18ديسمبر 2012

18.847.500.000

-

18.847.500.000

-

-

-

11.347.500.000

1.650.000.000

5.439.889.534

4.257.610.466

7.500.000.000

إتفاقية شركة
معادن وعد الشمال
للفوسفات
الموقعة في
 30يونيو 2014

1.379.000.000

-

1.379.000.000

-

-

1.379.000.000

-

-

-

-

-

إتفاقيتي شركة
معادن للذهب ومعادن
األساس
الموقعة في
 24مارس 26 ،2015
إبريل 2015

1.000.000.000

-

1.000.000.000

-

-

11.493.750.000

-

11.493.750.000

-

11.493.750.000

-

-

67.768.212.844

9.000.000.000

58.768.212.844

12.493.750.000

3.479.000.000

750.000.000

1.000.000.000

-

-

-

6.598.639.534

13.036.823.310

3.206.250.000

-

-

-

-

19.203.750.000

المجموع

22.841.712.844

-

-

-

-

إتفاقية شركة معادن
للبنية التحتية
الموقعة في
 30ديسمبر 2015

إتفاقية شركة معادن
للفوسفات
الموقعة في
 26فبراير 2016
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
 1-27التسهيالت المعتمدة (تتمة)
نصت اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط على الشروط والتعهدات المالية التالية لكل من الشركات المقترضة ضمن المجموعة ،وإذا تم استيفاء الشروط،
فإن المؤسسات المالية سوف توفر القروض طويلة األجل:
 القيد على إنشاء االمتيازات اإلضافية و  /أو التزامات تمويل من قبل شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن
للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات ،مالم يكن مسموحا بذلك تحديدا بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط.
 الحفاظ على نسب مالية
 حد أقصى من النفقات الرأسمالية المسموح به.
 قيود على توزيع أرباح على المساهمين.
 قيود على مدة االستثمار قصير األجل الذي يستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ( )6أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة
العربية السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.
نصت إتفاقيات تسهيالت المرابحة على شروط معينة وتعهدات خاصة والتى تتضمن:
 الحفاظ على وجود الشركتين كشركتين ذات مسؤولية محدودة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية،
 قيود على تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديدا بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة ،
 قيود على الدخول في أي عملية أو مجموعة عمليات سوا ًء طوعا أوغير طوعا لبيع ،تأجير وتحويل أو استبعاد أي أصل مالم يكن مسموحا
نصا بذلك بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة .
 إلتزامات بالسداد بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة تصنف في جميع االوقات بالتساوي على االقل مع المطالبات غير المضمونه
وقروض الدائنين ما عدا مطالبات الدائنين المتوجبة حسب القوانين المطبقة عموما على الشركات.
  الحفاظ على نسب مالية
 قيود على توزيع أرباح على المساهمين.
تسهيالت شركة معادن لاللومنيوم
في  26نوفمبر  ،2012تم تعديل عقود الشراء بالدوالر األمريكي والريال السعودي لزيادة قيمة التسهيالت .وفقا لذلك ،تم أيضا تعديل إتفاقيات التمويل
الموحدة الشروط لتعكس ترتيب التسهيالت الجديدة.
* وكالء تسهيالت

 بنك ستاندرد شارتد كوكيل ما بين الدائنين ووكيل تسهيالت تجارية،
 بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت مشتريات بالدوالر االمريكي ،ووكيل تسهيالت مشتريات بالريال السعودي ووكيل تسهيالت وكالة بالدوالر
األمريكي ووكيل تسهيالت وكالة بالريال السعودي،
 شركة ساب لألوراق المالية المحدودة كمتعهد ضمان داخلي ،و
 بنك الرياض -فرع لندن ،كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل.
تسهيالت شركة معادن للدرفلة
* وكالء تسهيالت

 بنك الرياض كوكيل ما بين الدائنين
 بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت مشتريات بالريال
 البنك السعودي الفرنسي كمتعهد ضمان داخلي
 بنك الرياض -فرع لندن ،كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
 1-27التسهيالت المعتمدة (تتمة)
تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
* وكالء تسهيالت

 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كوكيل ما بين الدائنين ووكيل تسهيالت تجارية
 البنك األهلي التجاري كوكيل تسهيالت مشتريات بالدوالر االمريكي ووكيل تسهيالت مشتريات بالريال السعودي
 بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت وكالة
 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمتعهد ضمان داخلي
 يعمل بنك الرياض -فرع لندن ،كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل.
تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
* وكالء تسهيالت

 البنك اإلسالمي للتنمية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية كوكالء تسهيالت شراء
  بينما يعمل كل من بنك ميزوهو لمتد وبنك سوميتومو ميتسوي كوكالء تسهيالت تجارية.
شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
في  18ديسمبر  ،2012أبرمت الشركة إتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام ألشريعة («إتفاقية تسهيل مرابحة») وإتفاقيات أخرى
يشار لها مجتمعة (بإتفاقيات تمويل) بمبلغ قدره  9مليار ريال سعودي .إن تاريخ اإلستحقاق النهائي لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تاريخ توقيع
اإلتفاقية .تم الحصول على التسهيل من تجمع مؤسسات مالية محلية ودولية مكون من المؤسسات المالية التالية:
 مصرف الراجحي
 البنك العربي الوطني
 بنك البالد
 بنك الجزيرة
 البنك السعودي الفرنسي
 بنك جي بي مورجان تشيس ،إن إيه -فرع الرياض
 بنك الرياض
 مجموعة سامبا المالية
 البنك األهلي التجاري
 البنك السعودي البريطاني
 البنك السعودي لإلستثمار
تشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق بالشركة األم فقط على التالي:
 يجب أال يقل نسبة صافي الدخل قبل الفائدة والضرائب واإلستهالك واإلطفاء إلى الفوائد عن ثالثة أضعاف وإال سوف يستدعي وقف
توزيع األرباح.
 يجب أن يعادل أو ال يزيد إجمالي صافي الديون عن ثالثة أضعاف حقوق الملكية (الشركة األم فقط) ،وإال اعتبر ذلك حالة تقصير وهي
عرضة لفترة تصحيح تمتد حتى ستة أشهر أو تسعة أشهر في حال قيام الشركة بتصحيح هذه الحالة ببدء عملية إصدار حقوق أولوية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
 1-27التسهيالت المعتمدة (تتمة)
تسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس
أبرمت الشركة إتفاقيتي قروض مضمونة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وتشمل هذه التسهيالت الممنوحة على التالي:
الهدف

تاريخ اإلعتماد
 24مارس 2015

تمويل إنتاج الذهب من منجم السوق

 26إبريل 2015

تمويل مصروفات رأسمالية لمنجم الدويحي الجديد للذهب وخط أنابيب المياه

إجمالي التسهيل الممنوح

التسهيل بالريال السعودي
179.000.000
1.200.000.000
1.379.000.000

نصت اتفاقيات التمويل على بعض الشروط والتعهدات الخاصة التى تتضمن:
 القيد على إنشاء االمتيازات اإلضافية و  /أو التزامات التمويل ،مالم يكن مسموحا بذلك تحديدا بموجب إتفاقية القرض
 الحفاظ على نسب مالية
 الحد األقصى من النفقات الرأسمالية المسموح به
 قيود على توزيع أرباح على المساهمين
 قيود على مدة االستثمار قصير األجل الذي يستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ( )6أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة
العربية السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.
تسهيل شركة معادن للبنية التحتية
في  30ديسمبر  ،2015أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مرابحة مع إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة ،تتكون من:
تسهيل مرابحة
إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

التسهيل الممنوح
1.000.000.000

تم السحب من التسهيل في  17فبراير .2016
تسهيل شركة معادن للفوسفات
في  15يونيو  ،2008أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع تحالف من المؤسسات المالية ومن الجدير بالذكر فانه تم سداد التسهيل بالكامل من
تاريخ السحب في  30مارس  2016حسب إتفاقية المرابحة الجديدة الموقعة من قبل الشركة في  25فبراير  2016مع مشاركي تسهيل مرابحة مكونة من:
تسهيل مرابحة
بنك الرياض كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

تفاصيل إتفاقية التمويل الموحدة الشروط الموقعة في  15يونيو  2008كالتالي:
صندوق االستثمارات العامة

المصارف االسالمية والبنوك التجارية

البنك السعودي الفرنسي كوكيل لمشاركي تسهيالت الشراء

التسهيل الممنوح
11.493.750.000
4.000.001.250
4.269.892.500

ميزوهو كوربوريت بنك كوكيل لمشاركي التسهيالت التجارية

1.491.562.500

بنك كوريا للصادرات والواردات

1.500.000.000

مصرف الراجحي

شركة تأمين الصادرات الكورية
مجموع فرعي

2.343.750.000
750.000.000

10.355.205.000

صندوق التنمية الصناعية السعودي

600.000.000

مجموع التسهيالت الممنوحة

14.955.206.250
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
22227تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة
تسهيالت شركة معادن للفوسفات
تم سداد كامل مبلغ القرض في  25فبراير .2016
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

صندوق االستثمارات العامة

2.668.800.835

3.001.600.938

ناقصاً :المسدد خالل السنة

2.668.800.835

332.800.103

-

2.668.800.835

مجموع فرعي (إيضاح )2-42
يحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة وفقاً لمعدل اليبور زائداً
 ٪0.5في السنة.
بدأ سداد أصل مبلغ القرض في  30يونيو  2012على أقساط نصف سنوية متساوية للمبلغ األساسي قيمة كل منها
 166.4مليون ريال سعودي على فترة القرض (إيضاح .)7-27
المصارف االسالمية والتجارية
شراء بالريال السعودي

3.458.612.925

3.693.457.013

مصرف الراجحي

1.898.437.500

2.027.343.750

بنك كوريا للصادرات والواردات

1.096.500.000

1.230.000.000

تجاري

904.415.625

965.826.563

شركة تأمين الصادرات الكورية

548.250.000

615.000.000

7.906.216.050

8.531.627.326

7.906.216.050

625.411.276

-

7.906.216.050

ناقصاً :المسدد خالل السنة
مجموع فرعي
يحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة وفقاً لمعدل اليبور زائداً  ٪0.5إلى ٪1.15
في السن ًة.
بدأ سداد هذا القرض في  30يونيو  ،2012على أقساط نصف سنوية  ،تبدأ من  255.1مليون ريال سعودي وتتزايد
على مدى فترة القرض (إيضاح .)7-27
صندوق التنمية الصناعية السعودي

370.000.000

460.000.000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

370.000.000

90.000.000

مجموع فرعي

-

370.000.000

بلغت تكاليف متابعة المشروع المدفوعة خالل السحب  6.3مليون ريال سعودي.
بدأ سداد هذا القرض في  26فبراير  2013على أقساط نصف سنوية تبدء من  40مليون ريال سعودي وتتزايد على
مدى فترة القرض (إيضاح .)7-27
مجموع قروض شركة معادن للفوسفات (إيضاح )6-27
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
 2-27تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهيالت شركة معادن لأللومنيوم
 31ديسمبر 2016
صندوق االستثمارات العامة

ناقصاً :المسدد خالل السنة
مجموع فرعي (إيضاح )2-42

 31ديسمبر 2015

4.575.187.500

4.775.062.500

199.875.000

199.875.000

4.375.312.500

4.575.187.500

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بنا ًء على معدل اليبور زائداً
٪1.5
بدأ سداد القرض في  31ديسمبر  2014على أقساط نصف سنوية تبدأ من  99.9مليون ريال سعودي وتتزايد
على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  1.218مليون ريال سعودي في  30يونيو ( .2026إيضاح
)7-27
المصارف االسالمية والتجارية
شراء بالدوالر االمريكي

872.805.000

910.935.000

شراء بالريال السعودي

3.864.273.750

4.033.091.250

تجاري

844.650.000

881.550.000

وكالة

739.068.750

771.356.250

6.320.797.500

6.596.932.500

276.135.000

276.135.000

6.044.662.500

6.320.797.500

ناقصاً :المسدد خالل السنة
مجموع فرعي
يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة) من القرض
المسحوب لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت الدوالر األمريكي بنا ًء على سعر اليبور زائداً هامش (هامش ربح
في حالة تسهيالت وكالة) ويتغير على مدى فترة القرض.
فيما يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة) من القرض
المسحوب لكل فترة عمولة على جميع التسهيالت بالريال السعودي بنا ًء على معدل سعر العمولة بين البنوك
السعودية (سايبور) زائداً هامش (هامش ربح في حالة تسهيالت وكالة) والذي يتغير على مدى فترة القرض.
الهامش أو هامش الربح على أصل مبلغ القرض من القرض المسحوب لكل فترة عمولة يتراوح ما بين ٪1.65
الى  ٪2.75سنوياً.
بدأ سداد القرض في  31ديسمبر  ،2014يبدأ السداد من  138مليون ريال سعودي ويتزايد على مدى فترة
القرض حتى تصبح الدفعة النهائية  1.684مليون ريال سعودي في  30يونيو ( 2026إيضاح .)7-27

550.000.000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

570.000.000

صندوق التنمية الصناعية السعودي

100.000.000

50.000.200

مجموع فرعي

450.000.000

519.999.800

بدأ سداد تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي ابتدا ًء من  4فبراير  2015ابتدا ًء من  25مليون ريال
سعودي ويتزايد على مدى فترة القرض لتكون الدفعة النهائية  62.5مليون ريال سعودي في  7يونيو 2020
(إيضاح )7-27
تسهيل مرابحة بالريال السعودي

375.000.000

375.000.000

خالل الربع المنتهي في  31مارس  ،2016تم تعديل معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل القرض من
مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس سعرالعمولة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً ٪1.25
بدال من سايبور زائدا .٪1.75
يستحق سداد مبلغ تسهيل مرابحة في  31مارس ( 2018إيضاح .)7-27
مجموع قروض شركة معادن لأللومنيوم (إيضاح )6-27

11.244.975.000

11.790.984.800
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
 2- 27تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهيالت شركة معادن للدرفلة
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2016
صندوق االستثمارات العامة

3.078.750.000

3.078.750.000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

30.787.500

-

مجموع فرعي (إيضاح )2-42

3.047.962.500

3.078.750.000

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بنا ًء على معدل اليبور زائداً
 .٪1.5بدأ سداد القرض في  31ديسمبر  2016على أساس كل ستة أشهر .تتضمن سداد مبالغ تبدأ من 30.8
مليون ريال سعودي ثم تتزايد على مدى فترة القرض لتصبح  153.9مليون ريال سعودي كقسط نهائي في 30
يونيو (2026إيضاح .)7-27
المصارف االسالمية والتجارية
شراء بالريال السعودي

1.041.000.000

1.041.000.000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

10.410.000

-

مجموع فرعي

1.030.590.000

1.041.000.000

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع التسهيالت بالريال
السعودي بنا ًء على معدل سايبور زائداً هامش يتفاوت على مدى فترة القرض .يتراوح الهامش /هامش الربح
على أصل مبلغ القرض المسحوب لكل فترة عمولة ما بين  ٪1.65و  ٪2.45في السنة.
بدا سداد أصل مبلغ القرض في  31ديسمبر  2016أبتدا ًء من  10.4مليون ريال سعودي ثم يتزايد على مدى
فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  13.5مليون ريال سعودي في  30يونيو ( 2026إيضاح .)7-27
صندوق التنمية الصناعية السعودي

600.000.000

570.000.000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

50.000.000

-

مجموع فرعي

550.000.000

570.000.000

بدأ سداد تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي في  25يناير  .2016مبلغ السداد يبدأ من  25مليون
ريال سعودي ثم يتزايد على مدى فترة القرض مع قسط نهائي يبلغ  62.5مليون ريال سعودي في  19يوليو 2021
(إيضاح .)7-27
تسهيل مرابحة بالريال السعودي

375.000.000

375.000.000

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس
معدل العمولة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً .٪0.95
يستحق سداد تسهيل المرابحة في  31أغسطس ( 2017إيضاح .)7-27
مجموع قروض شركة معادن للدرفلة (إيضاح )6-27
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5.003.552.500

5.064.750.000

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
 2-27تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 31ديسمبر
2016
صندوق االستثمارات العامة (إيضاح )2-42

3.750.000.000

 31ديسمبر
2015
3.750.000.000

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بنا ًء على سعر الفائدة بين بنوك
لندن ( اليبور) زائداً .٪1.5
يُسدد المبلغ األساسي لتسهيل صندوق االستثمارات العامه على  21قسط كل ستة أشهر ابتداً من  30يونيو
.2017
ويبدأ السداد بمبلغ  75مليون ريال سعودي ثم تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية قدرها  435مليون ريال
سعودي في  30يونيو ( 2027إيضاح .)7-27
المصارف االسالمية والتجارية
شراء بالدوالر االمريكي

799.500.000

799.500.000

شراء بالريال السعودي

1.891.212.844

1.891.212.844

تجاري

258.750.000

258.750.000

وكاله

768.750.000

768.750.000

مجموع فرعي

3.718.212.844

3.718.212.844

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة) من مبالغ القرض
المسحوبة لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت الدوالر األمريكي على أساس معدل اليبور زائداً هامش
(هامش ربح في حالة تسهيالت الوكالة) وتتفاوت على مدى فترة القرض .يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ
(المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة) من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جميع
التسهيالت بالريال السعودي على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية («سايبور») زائداً هامش (هامش
ربح في حالة تسهيالت وكالة) والتي تتفاوت على مدى فترة القرض .يتراوح الهامش /هامش ربح على أصل
المبلغ من القروض المسحوبة لكل فترة عمولة ما بين  ٪1.45الى  ٪2.4في السنة.
يبدأ سداد المبالغ األساسية من أجمالي التسهيالت المعتمدة اإلسالمية والتجارية ابتداً من  30يونيو .2017
يبدأ سداد التسهيالت المذكورة أعاله أبتدا ًء من  74مليون ريال سعودي ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى
يصل القسط النهائي  431مليون ريال سعودي في  30يونيو ( 2027إيضاح .)7-27
صندوق التنمية الصناعية السعودي

841.071.390

743.035.677

يبدأ سداد اصل مبلغ تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي من يوليو  .2017يبدأ سداد التسهيالت
المذكورة أعاله من  40مليون ريال سعودي ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  80مليون
ريال سعودي في أبريل ( 2024إيضاح .)7-27
حجز صندوق التنمية الصناعية السعودي مبلغ  75مليون ريال سعودي كرسوم لإلجراءات وتقييم القروض.
سيتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة القرض .الرسوم غير المطفأة تبلغ  59مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر.2016
مجموع قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا (إيضاح )6-27

8.309.284.234

8.211.248.521
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
 2-27تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة (تتمة)
تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

صندوق االستثمارات العامة

6.839.278.174

3.954.229.920

ناقصا :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

64.842.843

71.307.385

مجموع فرعي (إيضاح )2-42

6.774.435.331

3.882.922.535

يتراوح معدل العمولة على اصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة على أساس معدل
اليبور زائداً هامش  ٪1.5في السنة.
سيتم سداد أصل مبلغ القرض على  24قسط كل ستة أشهر ابتداً من  30يونيو  .2019يبدأ السداد بمبلغ
 112.5مليون ريال ثم تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية قدرها  606مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
( 2030إيضاح .)7-27
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  6.464.542ريال سعودي ( 31ديسمبر
 2.171.240 :2015ريال سعودي) (إيضاح .)14
المصارف االسالمية والتجارية
تسهيل شراء بالدوالر االمريكي

304.392.518

174.565.346

تسهيل شراء بالريال السعودي

2.620.254.420

1.502.683.523

وكالة

1.488.141.198

853.430.583

تجاري

5.061.772.152

2.847.314.693

مجموع فرعي

9.474.560.288

5.377.994.145

ناقصا :رصيد تكلفة المعاملة كما في نهاية السنة

78.983.617

109.070.785

مجموع فرعي

9.395.576.671

5.268.923.360

يبلغ معدل العمولة على اصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس معدل اليبور زائداً
هامش  ٪1.25الى  ٪2.10في السنة.
يبدأ سداد اصل مبلغ القرض اعتباراً من  30يونيو  .2019يبدأ السداد من  171مليون ريال سعودي ثم يزداد
على مدى فترة القرض بدفعة نهائية  809مليون ريال سعودي في  31ديسمبر ( 2030إيضاح .)7-27
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  30.087.168ريال سعودي (31
ديسمبر  13.557.950 :2015ريال سعودي) (إيضاح .)14
مجموع قروض شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (إيضاح )6-27
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16.170.012.002

9.151.845.895

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
22227تسهيالت مستخدمه بموجب ائتمان مشترك ومتجدد:
شركة التعدين العربية السعودية

تسهيل ائتماني مشترك ومتجدد (إيضاح )6-27

 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

-

-

يحتسب معدل العمولة على أصل مبالغ القرض المسحوب على أساس معدل العمولة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً  ٪0.85في السنة.

22227تسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2016
منجم السوق
صندوق التنمية الصناعية السعودي

179.000.000

143.200.000

ناقصا :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

9.258.917

12.008.103

مجموع فرعي

169.741.083

131.191.897

ناقصا :المسدد خالل السنة

8.000.000

-

مجموع فرعي

161.741.083

131.191.897

بدأ سداد هذا القرض في  20يوليو  ،2016على أساس نصف سنوي ،أبتدا ًء من  8مليون ريال سعودي
ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  18مليون ريال سعودي في  9نوفمبر 2022
(إيضاح .)7-27
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  2.749.186ريال سعودي (31
ديسمبر  1.391.897 :2015ريال سعودي) (إيضاح .)39
منجم الدويحي وخط أنابيب المياه
صندوق التنمية الصناعية السعودي

804.507.000

120.000.000

ناقصا :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

65.197.022

16.000.000

مجموع فرعي

739.309.978

104.000.000

يبدأ سداد هذا القرض في  9يوليو  ،2017على أساس نصف سنوي ،أبتدا ًء من  60مليون ريال سعودي
ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  100مليون ريال سعودي في  30أكتوبر
( 2022إيضاح .)7-27
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  14.802.978ريال سعودي
( 31ديسمبر  :2015الشيء) (إيضاح .)39
مجموع قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس (إيضاح )6-27

901.051.061

235.191.897
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
22227تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة المختلفة
تسهيل شركة معادن للبنية التحتية
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  -كوكيل مشاركي تسهيل المرابحة

1.000.000.000

-

ناقصا :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

9.000.000

-

مجموع فرعي

991.000.000

-

ناقصا :المسدد خالل السنة

39.000.000

-

يبلغ معدل العمولة على اصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل
سايبور زائداً  ٪1في السنة.
يبدأ سداد اصل مبلغ القرض في  30ديسمبر  2016بدفعات متساوية بمبلغ  39مليون ريال سعودي على اساس
نصف سنوي خالل فترة عشر سنوات مع دفعة نهائية ألصل القرض بمبلغ  298مليون ريال سعودي في 30
ديسمبر ( 2025إيضاح .)7-27
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  1.185.000ريال سعودي ( 31ديسمبر
 :2015الشيء) (إيضاح .)39
اجمالي قروض شركة معادن للبنية التحتية (إيضاح )6-27

952.000.000

-

تسهيل شركة معادن للفوسفات
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2015

بنك الرياض يعمل كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

11.493.750.000

-

ناقصا :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

98.953.754

-

مجموع قروض شركة معادن للفوسفات (إيضاح )6-27

11.394.796.246

-

يبلغ معدل العمولة على اصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل
اليبور زائداً  ٪1في السنة لتسهيل مرابحة بالريال السعودي و معدل اليبور زائداً  ٪1.1في السنة لتسهيل
مرابحة بالدوالر.
يبدأ سداد القرض في  25فبراير  2017بمبلغ  575مليون ريال سعودي ويزداد على مدى فترة القرض بدفعة
نهائية  3.448مليون ريال سعودي في  25فبراير .2023
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  15.983.746ريال سعودي (31
ديسمبر  :2015الشيء) (إيضاح .)39
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
22227اجمالي القروض
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2016
التسهيالت المستخدمة بموجب:
إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (إيضاح )2-27
شركة معادن للفوسفات

-

10.945.016.885

شركة معادن لأللومنيوم

11.244.975.000

11.790.984.800

شركة معادن للدرفلة

5.003.552.500

5.064.750.000

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

8.309.284.234

8.211.248.521

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

16.170.012.002

9.151.845.895

تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد (إيضاح :)3-27
شركة التعدين العربية السعودية

-

-

تسهيالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس (إيضاح )4-27

901.051.061

235.191.897

اتفاقيات تسهيالت مرابحة (إيضاح :)5-27
شركة معادن للبنية التحتية

952.000.000

-

شركة معادن للفوسفات

11.394.796.246

-

مجموع فرعي

53.975.671.043

45.399.037.998

ناقصاً الجزء المتداول من القروض طويلة األجل المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
شركة معادن للفوسفات

1.149.375.000

1.089.112.404

شركة معادن لأللومنيوم

576.010.000

951.010.000

شركة معادن للدرفلة

532.395.000

91.197.500

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

338.728.517

-

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

78.000.000

-

شركة معادن للبنية التحتية

78.000.000

-

مجموع فرعي

2.752.508.517

2.131.319.904

الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

51.223.162.526

43.267.718.094
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
22227تواريخ إستحقاق القروض طويلة األجل
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

2016

-

2.131.319.904

2017

2.752.508.518

2.562.245.922

2018

3.111.859.645

3.185.503.199

2019

3.634.171.943

3.347.766.713

2020

3.893.420.400

3.473.132.097

2021

4.621.562.506

3.945.767.134

2022

6.003.649.012

4.291.783.358

 2023الى 2030

29.958.499.019

22.461.519.671

المجموع

53.975.671.043

45.399.037.998

 7-27تواريخ إستحقاق القروض طويلة األجل (تتمة)
تم إدراج الجزء المتداول من القروض طويلة األجل لشركة معادن للفوسفات البالغ  1.089.112.404ريال سعودي كما في  31ديسمبر  2015ضمن
تواريخ إستحقاق القروض طويلة األجل المستحقة خالل األثنى عشر شهرا القادمة .ومن هذا المبلغ هناك مبلغ وقدره  544.556.202ريال سعودي مقيد
في حساب إحتياطي خدمة الدين للدفعات المجدولة للقرض طويل األجل ولفترة ستة أشهر قبل تاريخ اإلستحقاق وفقاً إلتفاقية التسهيالت اإلئتمانية
(إيضاح.)7

22227عمالت التسهيالت
إن كل التسهيالت المتعاقد عليها من قبل المجموعة هي باألساس بالدوالر األمريكي وبالريال السعودي وتتمثل األرصدة المسحوبة بما يعادل الدوالر
األمريكي بما يلي:

صندوق االستثمارات العامة

 31ديسمبر ٢٠١٦

 31ديسمبر ٢٠١٥

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

4.786.056.088

4.788.176.231

المصارف االسالمية والتجارية
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3.122.118.824

للشراء

2.453.712.992

مصرف الراجحي

-

506.250.000

بنك كوريا للصادرات والواردات

-

292.400.000

شركة تأمين الصادرات الكورية

-

146.200.000

تجاري

1.628.007.077

1.286.141.272

شراء دوالر امريكي

515.833.718

490.955.406

وكالة

786.190.750

623.974.433

مجموع فرعي

5.383.744.537

6.468.039.935

صندوق التنمية الصناعية السعودي

731.232.654

650.193.966

تسهيل مرابحة

3.292.478.999

-

تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل راس مال عامل)

200.000.000

200.000.000

تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد

-

-

المجموع

14.393.512.278

12.106.410.132

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27القروض طويلة األجل (تتمة)
22227الضمانات
تم رهن الموجودات التالية كضمان للقروض طويلة االجل بموجب شروط اتفاقيات التمويل الموحدة الشروط وتسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس
ذات العالقة:
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ممتلكات ومصانع ومعدات (إيضاح )13

33.283.863.678

35.706.647.560

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (إيضاح )14

31.183.895.066

37.197.115.376

موجودات غير ملموسة (إيضاح رقم )17

103.105.996

85.374.130

المجموع

64.570.864.740

72.989.137.066

2828المستحق إلى شريك في مشروع مشترك
مبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن

إيضاح

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

2-42

306.790.113

300.703.363

تمثل المبالغ المستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن ،حصتها البالغة  ٪25.1في تكلفة المشروع المشترك لتوسعة تشكيلة منتجات مجمع األلومنيوم ،حالياً
تحت اإلنشاء في رأس الخير لتشمل:
 صفائح السيارات المعالجة وغير المعالجة حرارياً
 صفائح المباني واإلنشاءات
 صفائح التغليف (ايضاح .)1

2929رأس المال
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ومصدر ومدفوع بالكامل
مصرح به
َّ
1.168.478.261

سهم عادي بقيمة أسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم (إيضاح  1و )41

11.684.782.610

11.684.782.610

3030عالوة اإلصدار
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

525.000.000

سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد الصادر بعالوة
قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد

5.250.000.000

5.250.000.000

243.478.261

سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد الصادر بعالوة
قدرها  13ريال سعودي للسهم الواحد ،صافي بعد تكاليف المعامالت

3.141.351.697

3.141.351.697

768.478.261

المجموع

8.391.351.697

8.391.351.697
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3131تحويالت من صافي الدخل
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

 1يناير

757.911.634

697.394.239

تحويل  ٪ 10من صافي دخل السنة

40.063.908

60.517.395

 31ديسمبر

797.975.542

757.911.634

طبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،تقوم الشركة بتكوين إحتياطي نظامي وذلك بتحويل  ٪10من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي
النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال المدفوع .يتم هذا التحويل سنوياً .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

3232حقوق الملكية غير المسيطرة
33332شركة معادن لأللومنيوم
رأس المال

مدفوعات لزيادة
رأس المال

صافي الدخل( /الخسارة) العائد
لحقوق الملكية غير المسيطرة

المجموع

 1يناير 2015

1.650.011.250

-

10.070.524

1.660.081.774

الحصة في صافي خسارة السنة

-

-

()52.641.695

()52.641.695

 31ديسمبر 2015

1.650.011.250

-

()42.571.171

1.607.440.079

الحصة في صافي دخل السنة

-

-

43.113.576

43.113.576

 31ديسمبر 2016

1.650.011.250

-

542.405

1.650.553.655

33332شركة معادن للدرفلة
صافي الدخل( /الخسارة) العائد
لحقوق الملكية غير المسيطرة

المجموع

 1يناير 2015

614.701.095

20.893.195

()6.410.553

629.183.737

الحصة في صافي خسارة السنة

-

-

()9.821.403

()9.821.403

مدفوعات لزيادة رأس المال خالل السنة

-

28.363.458

-

28.363.458

 31ديسمبر 2015

614.701.095

49.256.653

()16.231.956

647.725.792

الحصة في صافي خسارة السنة

-

-

()4.914.420

()4.914.420

الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خالل
السنة

7.119.228

()7.119.228

-

-

 31ديسمبر 2016

621.820.323

42.137.425

()21.146.376

642.811.372

رأس المال
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مدفوعات لزيادة
رأس المال

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -32حقوق الملكية غير المسيطرة (تتمة)
33332شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
رأس المال
 1يناير 2015

مدفوعات لزيادة
رأس المال

135.195.373 1.123.224.972

صافي الدخل( /الخسارة) العائد
لحقوق الملكية غير المسيطرة

المجموع

()7.442.472

1.250.977.873

الحصة في صافي خسارة السنة

-

-

()2.568.300

()2.568.300

مدفوعات لزيادة رأس المال خالل السنة

-

21.679.654

-

21.679.654

الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خالل السنة

83.278.002

()83.278.002

-

-

 31ديسمبر 2015

73.597.025 1.206.502.974

()10.010.772

1.270.089.227

الحصة في صافي خسارة السنة

-

-

()26.271.767

()26.271.767

الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خالل السنة

5.441.593

()5.441.593

-

-

 31ديسمبر 2016

68.155.432 1.211.944.567

()36.282.539

1.243.817.460

33332شركة معادن للفوسفات
مدفوعات لزيادة
رأس المال

صافي الدخل( /الخسارة) العائد
لحقوق الملكية غير المسيطرة

المجموع

 1يناير 2015

1.862.544.000

-

570.013.226

2.432.557.226

توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة
(إيضاح )1-42

-

-

()330.000.000

()330.000.000

الحصة في صافي دخل السنة

-

-

270.315.026

270.315.026

 31ديسمبر 2015

1.862.544.000

-

510.328.252

2.372.872.252

توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة
(إيضاح )1-42

-

-

()451.192.963

()451.192.963

الحصة في صافي دخل السنة

-

-

()7.056.627

()7.056.627

 31ديسمبر 2016

1.862.544.000

-

52.078.662

1.914.622.662

رأس المال
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -32حقوق الملكية غير المسيطرة (تتمة)
33332شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
مدفوعات لزيادة رأس
المال

صافي الدخل/
(الخسارة) العائد
لحقوق الملكية غير
المسيطرة

المجموع

 1يناير 2015

852.000.750

-

()1.236.162

850.764.588

الحصة في صافي خسارة السنة

-

-

()2.380.998

()2.380.998

إصدار حقوق الملكية غير المسيطرة خالل السنة

1.350.000.000

-

-

1.350.000.000

 31ديسمبر 2015

2.202.000.750

-

()3.617.160

2.198.383.590

الحصة في صافي خسارة السنة

-

-

()4.944.174

()4.944.174

إصدار حقوق الملكية غير المسيطرة خالل السنة

600.000.000

-

-

600.000.000

 31ديسمبر 2016

2.802.000.750

-

()8.561.334

2.793.439.416

رأس المال

33332المجموع
رأس المال
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مدفوعات لزيادة رأس
المال

صافي الدخل/
(الخسارة) العائد
لحقوق الملكية غير
المسيطرة

المجموع

 1يناير 2015

6.102.482.067

156.088.568

564.994.563

6.823.565.198

توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة (إيضاح
)1-42

-

-

()330.000.000

()330.000.000

الحصة في صافي دخل السنة

-

-

202.902.630

202.902.630

مدفوعات لزيادة رأس المال خالل السنة (إيضاح
)1-42

-

50.043.112

-

50.043.112

الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة
خالل السنة

1.433.278.002

()83.278.002

-

1.350.000.000

 31ديسمبر 2015

7.535.760.069

122.853.678

437.897.193

8.096.510.940

توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة (إيضاح
)1-42

-

-

()451.192.963

()451.192.963

الحصة في صافي خسارة السنة

-

-

()73.412

()73.412

الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة
خالل السنة

612.560.821

()12.560.821

-

600.000.000

 31ديسمبر 2016

8.148.320.890

110.292.857

()13.369.182

8.245.244.565

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3333المبيعات
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

قطاع الفوسفات
األسمدة الفوسفاتية

3.241.417.836

4.542.770.526

األمونيا

814.908.407

761.572.269

البوكسايت منخفض الدرجة

70.497.397

96.837.110

المغنيسيا الكاوية المكلسة

38.224.871

48.532.148

الكاولين

40.386.328

38.388.067

مجموع فرعي

4.205.434.839

5.488.100.120

قطاع األلومنيوم
األلومنيوم األولي

4.252.077.395

4.762.750.070

قطاع الذهب ومعادن األساس
الذهب

1.048.707.732

705.215.748

قطاع البنية التحتية
إيرادات البنية التحتية

21.250

60.000

المجموع

9.506.241.216

10.956.125.938

تحليل مبيعات الذهب
كمية الذهب باألونصة  -المباع

224.576

164.938

متوسط السعر المحقق  -لألونصة:
بالدوالر األمريكي

1.245

1.140

ما يعادله بالريال السعودي

4.670

4.276
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3434تكلفة المبيعات
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

رواتب ومزايا الموظفين

754.733.708

766.935.805

عقود الخدمات

469.568.072

407.524.000

صيانة وإصالحات

62.732.179

61.641.329

مواد مستهلكة

143.671.934

104.894.447

مصاريف غير مباشرة

359.225.698

358.339.102

مواد خام وأدوات مستهلكة

3.244.737.027

4.507.871.792

خسارة مخزون

-

121.212.929

(نقص)  /زيادة في مخصص مخزون متقادم (إيضاح )10

()131.520

625.666

مصاريف إزالة مؤجلة (إيضاح )16

11.177.572

36.589.184

رسوم امتياز (إيضاح )23

8.278.039

17.934.852

بيع منتجات مصاحبة (إيضاح )1-34

()40.715.302

()8.058.724

مجموع تكاليف التشغيل النقدية

5.013.277.407

6.375.510.382

استهالك (إيضاح )13

2.397.846.116

2.171.612.693

إطفاء (إيضاح )17

30.869.399

40.771.932

مجموع التكاليف التشغيلية

7.441.992.922

8.587.895.007

النقص ( /الزيادة) في المخزون (إيضاح )10

17.975.541

()70.813.271

المجموع

7.459.968.463

8.517.081.736

 1-34تتكون مبيعات المنتجات المصاحبة من مبيعات السلع التالية:
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
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السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

نحاس

17.854.052

4.066.547

زنك

17.599.494

2.931.306

فضة

5.261.756

1.060.871

المجموع (إيضاح )34

40.715.302

8.058.724

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3535مصاريف بيع وتسويق ودعم
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

رواتب ومزايا الموظفين

43.183.374

33.908.210

عقود الخدمات

3.311.801

20.076.668

مصاريف نقل ومصاريف غير مباشرة

117.377.469

156.026.900

مواد مستهلكة

63.942

122.947
128.752.748

الخصومات

151.350.159

رسوم التسويق

69.196.820

125.843.044

مصاريف البيع األخرى

25.571.378

38.023.091

إطفاء (إيضاح )17

-

29.119.343

المجموع

410.054.943

531.872.951

3636مصاريف عمومية وإدارية
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

رواتب ومزايا الموظفين

229.491.952

306.316.781

عقود الخدمات

30.023.053

52.519.186

مصاريف غير مباشرة وأخرى

34.918.046

43.374.730

مواد مستهلكة

1.735.433

3.284.681

قطع غيار

829.674

707.717

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إيضاح )9

312.475

3.200.000

استهالك (إيضاح )13

31.348.323

34.748.428

إطفاء (إيضاح )17

4.859.027

4.227.308

المجموع

333.517.983

448.378.831

3737مصاريف اإلستكشاف والخدمات الفنية
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

رواتب ومزايا الموظفين

35.736.710

59.273.382

عقود الخدمات

8.813.299

52.003.363

مصاريف غير مباشرة وأخرى

3.743.012

6.164.744

مواد مستهلكة

248.258

1.548.428
1.190.513

قطع غيار

10.812

إستهالك (إيضاح )13

2.538.701

3.269.930

انخفاض في قيمة موجودات اإلستكشاف والتقييم (إيضاح )15

-

20.306.493

المجموع

51.090.792

143.756.853
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3838عوائد استثمارات قصيرة األجل
عوائد مستلمة ومستحقة عن اإلستثمارات قصيرة األجل

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

151.636.138

35.583.877

3939األعباء المالية
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

صندوق االستثمارات العامة

140.705.757

117.755.419

مشتريات بالريال السعودي

176.104.082

152.174.784

مصرف الراجحي

8.226.879

26.552.371

بنك كوريا للصادرات والواردات

2.194.015

11.479.391

شركة تأمين الصادرات الكورية

5.728.642

5.567.746

تجاري

31.031.974

34.243.013

مشتريات بالدوالر االمريكي

31.179.532

22.436.639

وكالة

36.748.886

22.555.454

صندوق التنمية الصناعية السعودي

8.900.991

6.266.101

تسهيل مرابحة بالريال السعودي

274.871.707

10.119.728

تسهيل إئتماني متجدد

64.297.882

34.247.548

إطفاء تكلفة عمليات (إيضاح  4-27و )5-27

34.720.910

1.391.897

أخرى

9.677.078

4.267.905

مجموع فرعي (إيضاح )1-39

824.388.335

449.057.996

زيادة في مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم (إيضاح )2-26

1.465.156

1.394.847

المجموع

825.853.491

450.452.843

33339ملخص لتكاليف التمويل
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

مقيدة كمصاريف خالل السنة (إيضاح )39

824.388.335

449.057.996

مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة ضمن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ خالل السنة (إيضاح )14

647.205.389

443.009.951

المجموع

1.471.593.724

892.067.947

4040ايرادات أخرى ،صافي
اإليرادات األخرى ،صافي
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السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

33.143.164

56.410.062

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

4141ربحية السهم العادي
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم للسنة

400.639.080

605.173.945

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة (إيضاح )29

1.168.478.261

1.168.478.261

ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة

0.34

0.52

يتم احتساب ربحية السهم العادي األساسية بقسمة صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل
السنة.

4242المعامالت واألرصدة مع جهات ذات العالقة
44442المعامالت مع جهات ذات العالقة
تتلخص المعامالت مع جهات ذات العالقة التي تمت خالل السنة في سياق األعمال العادية بالتالي:
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

مبيعات من خالل سابك خالل السنة

1.805.740.941

3.107.384.719

مبيعات الى ألكوا انسيبال أس أي خالل السنة

1.012.405.329

1.110.685.573

تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى
مدفوعة لشركة الكوا كوربوريشن خالل السنة

194.440.171

530.834.985

مواد خام لقيم تم شراؤها من شركة ألكوا أستراليا

34.810.059

668.007.797

451.192.963

330.000.000

-

50.043.112

إيضاح

توزيعات أرباح مدفوعة لشركة سابك خالل السنة
دفعات لزيادة رأس المال تم استالمها من ألكوا كوربوريشن

6-32 ،4-32
6-32
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -42المعامالت واألرصدة مع جهات ذات العالقة
44442األرصدة مع جهات ذات العالقة
المبالغ المستحقة من( /إلى) جهات ذات عالقة نشأت عن معامالت مع جهات ذات عالقة كالتالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
ذمم مدينة تجارية من شركة ألكوا انسيبال أس أي

9

88.987.620

87.897.065

ذمم مدينة تجارية من شركة سابك

9

195.110.098

407.155.456

ذمم مدينة أخرى من شركة سابك

9

28.807.037

-

مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعدين

9

3.951.089

2.166.504

316.855.844

497.219.025

مجموع فرعي
المبالغ المستحقة من الشركاء في المشاريع المشتركة

450.000.000

مستحق من شركة موزاييك

12

-

مستحق من شركة سابك

12

-

270.000.000

مجموع فرعي

-

720.000.000

المجموع

-

1.217.219.025

قرض طويل األجل مستحق من جهة ذات عالقة
مبالغ مستحقة من سامابكو

1-18

47.998.419

مستحق من شركة معادن باريك للنحاس

2-18

626.197.939

626.197.939

674.196.358

674.196.358

المجموع

47.998.419

المبالغ المستحقة الى جهات ذات عالقة
مصاريف مستحقة  -شركة ألكوا كوربوريشن
مدفوعات لزيادة رأس المال مستلمه من ألكوا كوربوريشن

21

32.190.363

6-32

110.292.857

67.026.655
122.853.678

القروض طويلة األجل من صندوق اإلستثمارات العامة -مساهم يملك ٪50
في معادن
مستحقة الى صندوق اإلستثمارات العامة مقابل تمويل لــ:
تسهيل شركة معادن للفوسفات

2-27

-

تسهيل شركة معادن لأللومنيوم

2-27

4.375.312.500

4.575.187.500

تسهيل شركة معادن للدرفلة

2-27

3.047.962.500

3.078.750.000

تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

2-27

3.750.000.000

3.750.000.000

تسهيل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

2-27

6.774.435.331

3.882.922.535

17.947.710.331

17.955.660.870

المجموع

2.668.800.835

مستحقة للشركاء في المشاريع المشتركة
مستحقة لشركة موزاييك

21

4.475.402

14.983.460

مستحقة لشركة ألكوا كوربوريشن

28

306.790.113

300.703.363

311.265.515

315.686.823

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

4343عقود اإليجار التشغيلية
دفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلية ق ّيدت كمصروف خالل السنة

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015

8.342.904

8.081.750

فيما يلي تحلي ً
ال للحد األدنى إللتزامات اإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية:
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

2016

-

7.206.356

2017

3.608.344

3.718.856

2018

2.264.096

3.718.856

2019

1.411.760

3.718.856

2020

1.267.200

3.608.856

2021

1.267.200

3.608.856

2022

1.267.200

3.608.856

 2023الى 2041

10.759.111

34.394.143

المجموع

21.844.911

63.583.635

تمثل الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية بشكل أساسي اإليجارات مستحقة الدفع من قبل المجموعة والمتعلقة بمواقع المناجم المستاجرة .يتم
إبرام عقود اإليجار بمتوسط فترة تتراوح من  15الى  30سنة.

4444تعهدات والتزامات محتملة
44444تعهدات
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

مصاريف رأسمالية:
متعاقد عليها

3.046.598.129

9.798.486.724

ضمانات:
ضمانات لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض امدادات الديزل والغاز المستقبلية

310.887.405

ضمانات لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متعلقة بحامض الفوسفوريك النقي وأمدادات
الوقود واللقيم

262.500.000

302.492.405
262.500.000

ضمانات لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسات التمويل األخرى لتمويل التسهيالت
المتاحة لكل من*:
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)

450.000.000

450.000.000

شركة معادن باريك للنحاس

375.000.000

375.000.000
825.000.000

مجموع فرعي

825.000.000

ضمان لصالح المؤسسة العامة للموانئ

18.512.402

18.162.608

أخرى

39.617.412

41.106.162

المجموع

1.456.517.219

1.449.261.175
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 - 44تعهدات وإلتزامات محتملة (تتمه)
 1-44تعهدات (تتمة)
* ضمانات معادن لصندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسات التمويل األخرى مقابل منح تسهيالت ائتمانية لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
(سامابكو) وشركة معادن باريك للنحاس بقدر حصتها البالغة  %50في الشركات تحت السيطرة المشتركة.

44444اإللتزامات المحتملة
لدى المجموعة إلتزامات محتملة تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها ،بما في ذلك مطالبات من وضد مقاولين ودعاوى قضائية وإجراءات تحكيم تنطوي
على مجموعة متنوعة من القضايا .حيث نشأت هذه االلتزامات المحتملة في السياق العادي لألعمال .ومن غير المتوقع تكبد أي التزامات هامة من هذه
المطالبات المحتملة .ال توجد التزامات بيئية جوهرية أو التزامات تو ّقف التشغيل.

4545إدارة المخاطر المالية
تتعرض أنشطة المجموعة إلى مخاطر مالية متنوعة وهي مخاطر السوق (تشمل مخاطر العمالت ،مخاطر القيمة العادلة ،ومخاطر أسعار العموالت
ومخاطر أسعار السلع) ،ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر العامة للمجموعة على األحداث غير المتوقعة في األسواق المالية
ويسعى إلى الحد من األثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

44445مخاطر العمالت
تثمثل مخاطر العمالت في التذبذب في قيمة ادوات مالية نتيجة تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتتم معامالت المجموعة بشكل أساسي
بالريال السعودي والدوالر األمريكي وتراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت وتعتقد بأن مخاطر العمالت ليست جوهرية.

44445مخاطر القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات أو تسوية مطلوبات بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل حيث يتم تجميع األدوات المالية
للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية وقد ينتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة بأن القيمة العادلة للموجودات
والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

44445مخاطر أسعار العموالت
تمثل التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العموالت السائد في السوق على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة .تنتج
مخاطر أسعار العموالت على المجموعة بشكل رئيسي من االستثمارات قصيرة األجل والقروض طويلة األجل ،والتي لها أسعار عمولة عائمة والتي يتم
مراجعتها بشكل دوري حيث تراقب المجموعة التقلبات في أسعار العموالت.
استنادا إلى صافي رصيد الدين القائم للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2016فإن التغير بنسبة  ٪1في معدل العمولة بالدوالر األمريكي على أساس اليبور
والريال السعودي على أساس سايبور سيؤثر على صافي دخلها السنوي بمبلغ قدره  470مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر  408 :2015مليون ريال سعودي).
هذه االرصدة لن تبقى ثابتة خالل العام  2017بسبب السحب والسداد للتسهيالت طويلة األجل.

44445مخاطر أسعار السلع
معظم السلع االساسية المباعة عن طريق المجموعة تسعر بأسعار من أسواق نشطة حيث تتأثر بالتغيرات اليومية للكميات .وتنتهج المجموعة سياسة بيع
منتجاتها باألسعار السائدة في السوق .وال تعتقد المجموعة ،بشكل عام بأن تغطية مخاطر أسعار السلع ستعود بالنفع على المساهمين على المدى البعيد.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -45إدارة المخاطر المالية (تتمة)
44445مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف االخر خسارة مالية .قد تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من
خالل نشاطاتها التشغيلية (خصوصاً بما يتعلق بالذمم المدينة التجارية) .لذلك يتم تحصيل النقد بتاريخ تسليم المبيعات ومن خالل أنشطتها التمويلية
التي تشتمل على الودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية .حيث توضع حدود االئتمان لكل العمالء اعتماداً على تصنيف ائتماني داخلي وتراقب
الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة منتظمة وترفع أية مشاكل تتعلق باإلئتمان لإلدارة العليا كما يتم إيداع النقد واالستثمارات قصيرة األجل بصورة
عامة لدى بنوك تجارية ذات تصنيف إئتماني جيد.
لدى المجموعة حاليا ثالثة عمالء رئيسيين لمبيعات تقدر بـ  3.338مليون ريال سعودي تمثل نسبة  %35من مبيعات المجموعة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  31( 2016ديسمبر  4.544 :2015مليون ريال سعودي تمثل نسبة  %41من مبيعات المجموعة من ثالثة عمالء رئيسيين ) .يظهر رصيد الذمم
المدينة التجارية صافي من مخصص الديون المشكوك فيها ،اذا تطلب ذلك.

44445مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة المجموعة على تأمين أموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة من عدم المقدرة
على بيع موجودات مالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة .تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بشكل دوري للتأكد من توفر اموال كافية لمقابلة اي
التزامات مستقبلية.

4646األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
بتاريخ  1يناير  ،2017أعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجاري لمصنع األمونيا لشركتها التابعة (شركة معادن وعد الشمال للفوسفات) في رأس الخير .حيث
حقق مصنع األمونيا استقرارا في عمليات التشغيل ،علماً بأن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ  1.1مليون طن سنوياً .وسيظهر األثر المالي لهذا الحدث
بدءاً من الربع األول لعام  2017فصاعداً.

4747أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة الخاصة بالسنة السابقة ،عند الضرورة ،لكي تتماشى مع عرض األرقام للسنة الحالية .ال يوجد لعمليات إعادة
التصنيف هذه أي أثر على حقوق الملكية أو صافي دخل المجموعة للسنة السابقة أو الحالية.

4848الموجودات والمطلوبات المحتملة المحتفظ بها على سبيل األمانة
في  6يناير  2013تلقت شركة معادن للبنية التحتية وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) مبلغ  140مليون دوالر
أمريكي (على سبيل األمانة) من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ،وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع األول 1433هـ (الموافق
 20فبراير  ،)2012بشأن إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم «مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية» .ويمثل هذا المبلغ جزء من
المبالغ التالية والتي وافق عليها مجلس الوزراء:
  500مليون دوالر أمريكي لتصميم وبناء البنية التحية األساسية والمرافق المطلوبة للمدينة الصناعية.
  200مليون دوالر أمريكي لتصميم وبناء المساكن والمرافق اإلجتماعية الالزمة للمدينة الصناعية.
في  ،2014تم استالم مبلغ اضافي مقداره  250مليون دوالر أمريكي وقد تم إيداع تلك المبالغ في حساب مصرفي منفصل وال يشكل جزءاً من الموارد
النقدية المتاحه لشركة معادن للبنية التحتية .وقد تم قيده محاسبياً في دفاتر محاسبية مستقلة منفصله عن السجالت المحاسبية لشركة معادن للبنية
التحتية.
في  ،2016تم استالم المبلغ المتبقي ومقداره  310مليون دوالر أمريكي .ويمكن استخدام هذه المبالغ فقط لألغراض المحدده بقرار مجلس الوزراء سالف
الذكر على أن يتم إعادة تغذيتها عبر تقديم الوثائق المؤيدة للمبالغ المصروفة ،وفقاً للوائح واالنظمه الحكومية .وقد بلغ صافي موجودات المشروع كما
في  31ديسمبر  2016مبلغ  2.625.000.00ريال سعودي ( 31ديسمبر  1.462.500.000 :2015ريال سعودي).
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إستخراج الفوسفات وإنتاج االسمدة

إستخراج الفوسفات وإنتاج االسمدة

استخراج البوكسايت وتصفيته

رقائق األلومنيوم واألغطية

سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات األلومنيوم

تعدين الكاولين ،البوكسايت منخفض التركيز
والمغنزايت

إدارة و تطوير مشاريع البنى التحتية

استخراج الذهب

404.965.291

900.000.000

7.005.001.875

6.208.480.000

4.828.464.412

2.477.371.807

6.573.750.000

344.855.200

500.000

867.000.000

404.965.291

900.000.000

5.505.001.875

6.208.480.000

4.806.784.758

2.449.008.348

6.573.750.000

344.855.200

500.000

867.000.000

جميع الشركات التابعة والشركات تحت السيطرة المشتركة الموضحة اعاله تأسست في المملكة العربية السعودية وجميع عملياتها داخل المملكة.

المجموع

شركة معادن وباريك للنحاس

إنتاج النحاس والمعادن المصاحبة

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات  -سامابكو إنتاج الصودا الكاوية المركزة وثاني كلوريد
اإلثيلين

شركات تحت سيطرة مشتركة

المجموع

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

شركة معادن للفوسفات

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

شركة معادن للدرفلة

شركة معادن لأللومنيوم

شركة المعادن الصناعية

شركة معادن للبنية التحتية

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

شركات تابعة

طبيعة النشاط

 31ديسمبر 2015

رأس المال المصدر والمدفوع جزئي ًا
 31ديسمبر 2016

4949معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والشركات تحت سيطرة مشتركة:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

50

50

60

70

74.9

74.9

74.9

100

100

100

 31ديسمبر 2016

50

50

60

70

74.9

74.9

74.9

100

100

100

 31ديسمبر 2015

نسبة الملكية الفعلية للمجموعة

652.482.646

202.482.646

450.000.000

20.157.102.404

4.203.001.125

4.345.936.000

3.616.519.845

1.855.551.484

4.923.738.750

344.855.200

500.000

867.000.000

 31ديسمبر 2016

652.482.646

202.482.646

450.000.000

19.219.620.112

3.303.001.125

4.345.936.000

3.600.281.784

1.834.307.253

4.923.738.750

344.855.200

500.000

867.000.000

 31ديسمبر 2015

تكلفة إستثمار الشركة االم
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شركة التعدين العربية السعودية ("معادن")
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي مالم يرد خالف ذلك)

إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

المبيعات

8

12٫085٫934٫170

9٫463٫857٫096

تكلفة المبيعات

9

()8٫153٫639٫203

()7٫443٫299٫088

3٫932٫294٫967

2٫020٫558٫008

إجمالي الربح
المصاريف التشغيلية
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

10

()530.877٫495

()409٫963٫201

مصاريف عمومية وإدارية

11

()381٫807٫060

()324٫671٫177

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

12

()62٫201٫293

()49٫336٫885

19 ،18

()45٫354٫346

()57٫752٫626

2-21 ، 19

()477٫000٫000

()566٫250٫000

2٫435٫054٫773

612٫584٫119

إستبعاد مصانع ومعدات
إنخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
الربح التشغيلي
اإليرادات ( /المصاريف) األخرى
دخل من ودائع ألجل
تكلفة تمويل

(مصاريف)  /إيرادات أُخرى ،بالصافي

13

77٫496٫643

151٫636٫138

14

()1٫616٫005٫964

()890٫415٫706
33٫143٫164

15

()64٫991٫895

3-1-21

101٫650٫424

3٫725٫530

933٫203٫981

()89٫326٫755

ضريبة الدخل

1-22

()56٫924٫369

19٫882٫715

مصروف الزكاة

2-40

()91٫834٫417

()78٫428٫404

784٫445٫195

()147٫872٫444

الحصة في صافي دخل مشروع مشترك تم المحاسبة عنه بإستخدام طريقة حقوق الملكية
الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

ربح ( /خسارة) السنة
الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في سنوات الحقة

45٫969٫473

1٫770٫585

مكاسب عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

1-39

الدخل الشامل االخر للسنة

45٫969٫473

1٫770٫585

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشامل للسنة

830٫414٫668

()146٫101٫859

ربح ( /خسارة) السنة العائد لــــ :
مساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

16

714٫841٫886

()10٫739٫221

2-34

69٫603٫309

()137٫133٫223

784٫445٫195

()147٫872٫444

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشامل للسنة العائد لــــ :
مساهمي الشركة األم
2-34

حقوق الملكية غير المسيطرة

755٫503٫131

()8٫303٫016

74٫911٫537

()137٫798٫843

830٫414٫668

()146٫101٫859

ربحية ( /خسارة) السهم العادي (بالريال السعودي)
ربحية ( /خسارة) السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائدة لمساهمي الشركة
األم
معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

المهندس /خالد المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين

16

0٫61

()0٫01

األستاذ  /دارن ديفيس
نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي املوحدة
كما يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات تعدين

17

9٫098٫033٫447

9٫246٫550٫952

8٫149٫210٫130

ممتلكات ومصانع ومعدات

18

44٫450٫932٫788

42٫459٫053٫601

33٫299٫548٫961

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

26٫409٫469٫977

29٫184٫633٫886

33٫505٫471٫004

موجودات غير ملموسة

20

345٫623٫460

374٫448٫577

374٫949٫546

إستثمار في مشروع مشترك

21

934٫056٫539

832٫406٫115

828٫680٫585

موجودات ضريبة مؤجلة

2-22

461٫724٫817

378٫439٫046

248٫382٫944

إستثمارات أخرى

23

50٫000٫000

50٫000٫000

50٫000٫000

موجودات غير متداولة أخرى

24

1٫183٫464٫512

54٫084٫146

21٫645٫868

82٫933٫305٫540

82٫579٫616٫323

76٫477٫889٫038

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مستحق من شركاء في مشاريع مشتركة
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

25

13٫652٫075

-

720٫000٫000

26

142٫274٫924

140٫559٫012

229٫304٫473

مخزون

27

3٫436٫233٫644

3٫068٫640٫225

2٫918٫468٫061

ذمم مدينة تجارية وأخرى

28

1٫999٫913٫097

1٫273٫216٫903

1٫251٫146٫787

ودائع ألجل

29

2٫240٫000٫000

2٫711٫000٫000

899٫052٫989

نقد ومعادالت النقد

30

4٫351٫617٫030

4٫369٫714٫529

4٫308٫309٫524

12٫183٫690٫770

11٫563٫130٫669

10٫326٫281٫834

95٫116٫996٫310

94٫142٫746٫992

86٫804٫170٫872

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

11٫684٫782٫610

11٫684٫782٫610

31

11٫684٫782٫610

8٫391٫351٫697

عالوة إصدار

32

8٫391٫351٫697

8٫391٫351٫697

تحويالت من صافي الدخل

33

869٫459٫731

797٫975٫542

757٫911٫634

أرباح مبقاة

5٫151٫922٫897

4٫467٫903٫955

4٫516٫270٫879

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

26٫097٫516٫935

25٫342٫013٫804

25٫350٫316٫820

8٫432٫462٫583

7٫794٫301٫046

7٫783٫292٫852

34٫529٫979٫518

33٫136٫314٫850

33٫133٫609٫672

إحتياطي نظامي

حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

122

3-34

المهندس /خالد المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين

األستاذ  /دارن ديفيس
نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي املوحدة
كما يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك) (تتمة)
إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

مطلوبات غير متداولة
مطلوبات ضريبة مؤجلة

3-22

388٫478٫975

274٫328٫467

164٫155٫080

مستحق لشريك في مشروع مشترك

35

266٫358٫724

191٫016٫363

184٫929٫613

قروض طويلة األجل

6-36

50٫700٫770٫922

50٫778٫534٫391

42٫744٫072٫108

مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

37

288٫673٫151

269٫522٫564

255٫190٫219

الجزء غير المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

38

27٫183٫780

61٫598٫017

95٫413٫846

منافع الموظفين

39

532٫627٫294

489٫756٫229

405٫720٫553

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

42

652٫984٫698

1٫230٫757٫918

981٫303٫164

52٫857٫077٫544

53٫295٫513٫949

44٫830٫784٫583

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

42

2٫315٫780٫978

2٫201٫826٫667

2٫089٫175٫160

مصاريف مستحقة

43

1٫969٫671٫122

2٫629٫438٫338

4٫520٫925٫588

زكاة وضريبة دخل مستحقة

40

141٫656٫670

85٫308٫278

50٫962٫237

رسوم إمتياز مستحقة

41

73٫079٫354

8٫270٫636

16٫096٫147

الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

38

34٫664٫307

33٫565٫757

31٫297٫581

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

6-36

3٫195٫086٫817

2٫752٫508٫517

2٫131٫319٫904

مجموع المطلوبات المتداولة

7٫729٫939٫248

7٫710٫918٫193

8٫839٫776٫617

مجموع المطلوبات

60٫587٫016٫792

61٫006٫432٫142

53٫670٫561٫200

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

95٫116٫996٫310

94٫142٫746٫992

86٫804٫170٫872

تعهدات وإلتزامات محتملة
معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

46
المهندس /خالد المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين

األستاذ  /دارن ديفيس
نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي

123

11٫684٫782٫610

-

-

-

-

-

-

-

-

40٫063٫908

-

-

797٫975٫542 8٫391٫351٫697

-

-

-

-

-

-

-

757٫911٫634 8٫391٫351٫697

عالوة إصدار
(إيضاح )32

تحويالت من
صافي الدخل
(إيضاح )33

إحتياطي نظامي
المجم ـ ــوع الفرعي

-

-

-

()8٫303٫016

2٫436٫205

25٫342٫013٫804 4٫467٫903٫955

-

-

()40٫063٫908

()8٫303٫016

2٫436٫205

()10٫739٫221

()10٫739٫221

25٫350٫316٫820 4٫516٫270٫879

أرباح مبقـاة

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

()12٫560٫821

-

-

-

-

110٫292٫857 8٫148٫320٫890

612٫560٫821

-

-

-

-

-

-

122٫853٫678 7٫535٫760٫069

رأس المــال
(إيضاح )3-34

مدفوعات لزيادة
رأس المال*
(إيضاح )3-34

()464٫312٫701

-

()451٫192٫963

-

()137٫798٫843

()665٫620

()137٫133٫223

124٫679٫105

صافي الدخل العائد
لحقوق الملكية غير
المسيطرة
(إيضاح )3-34

حقوق الملكية غير المسيطرة

7٫794٫301٫046

600٫000٫000

()451٫192٫963

-

()137٫798٫843

()665٫620

()137٫133٫223

7٫783٫292٫852

المجم ـ ــوع الفرعي
(إيضاح )3-34

33٫136٫314٫850

600٫000٫000

()451٫192٫963

-

()146٫101٫859

1٫770٫585

()147٫872٫444

33٫133٫609٫672

مجموع حقوق
الملكية

معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

المهندس /خالد المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين

األستاذ  /دارن ديفيس
نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي

*يتم إعتبار المدفوعات لزيادة رأس المال للشركات التابعة المعنية في فترة معينة ،كجزء من إجمالي حقوق الشركاء في هذه الشركات التابعة على الرغم أنه لم تصدر أية حصص بعد ولم يتم تعديل السجل التجاري ،ولكن سيتم ذلك
عندما يتم تحويل هذه المدفوعات إلى رأس المال.

 31ديسمبر 2016

زيادة في حقوق ملكية غير
مسيطرة  /رأس المــال
المساهم به خالل السنة

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق
ملكية غير مسيطرة خالل
السنة

صافي الدخل المح َول إلى
اإلحتياطي النظامي

مجموع الخسارة الشاملة
للسنة

الدخل ( /الخسارة) الشامل
اآلخر للسنة

صافي الخسارة للسنة

 1يناير 2016

11٫684٫782٫610

رأس المــال
(إيضاح )31

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

124

11٫684٫782٫610

-

-

-

-

-

8٫391٫351٫697

-

-

-

-

-

-

عالوة إصدار
(إيضاح )32

869٫459٫731

-

-

71٫484٫189

-

-

-

تحويالت من
صافي الدخل
(إيضاح )33

إحتياطي نظامي

5٫151٫922٫897

-

-

()71٫484٫189

755٫503٫131

40٫661٫245

714٫841٫886

أرباح مبقـاة

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

26٫097٫516٫935

-

-

-

755٫503٫131

40٫661٫245

714٫841٫886

المجم ـ ــوع
الفرعي

8٫523٫320٫890

-

375٫000٫000

-

-

-

-

رأس المــال
(إيضاح )3-34

298٫542٫857

188٫250٫000

-

-

-

-

-

مدفوعات لزيادة
رأس المال*
(إيضاح )3-34

8٫432٫462٫583

188٫250٫000

375٫000٫000

-

74٫911٫537

5٫308٫228

69٫603٫309

34٫529٫979٫518

188٫250٫000

375٫000٫000

-

830٫414٫668

45٫969٫473

784٫445٫195

()389٫401٫164

-

-

-

74٫911٫537

5٫308٫228

69٫603٫309

صافي الدخل العائد
لحقوق الملكية غير
المسيطرة
(إيضاح )3-34

مجموع حقوق
الملكية

المجم ـ ــوع الفرعي
(إيضاح )3-34

حقوق الملكية غير المسيطرة

معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

المهندس /خالد المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين

األستاذ  /دارن ديفيس
نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي

*يتم إعتبار المدفوعات لزيادة رأس المال للشركات التابعة المعنية في فترة معينة ،كجزء من إجمالي حقوق الشركاء في هذه الشركات التابعة على الرغم أنه لم تصدر أية حصص بعد ولم يتم تعديل السجل التجاري ،ولكن سيتم ذلك
عندما يتم تحويل هذه المدفوعات إلى رأس المال.

 31ديسمبر 2017

مدفوعات لزيادة رأس المال خالل السنة

زيادة في حقوق ملكية غير مسيطرة  /رأس
المــال المساهم به خالل السنة

صافي الدخل المح َول إلى اإلحتياطي
النظامي

مجموع الدخل الشامل خالل السنة

الدخل الشامل اآلخر خالل السنة

صافي الربح للسنة

-

رأس المــال
(إيضاح )31

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك) (تتمة)

125

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل
تعديالت لبنود غير نقدية:
خسائر مخزون
دخل من ودائع ألجل
تكلفة تمويل
تسوية متعلقة بممتلكات تعدين
إستهالك ممتلكات تعدين
تسوية متعلقة بممتلكات ومصانع ومعدات
إستبعاد مصانع ومعدات
إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

9
13
14
17
1-17
18
18
1-18

إستبعاد مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
إنخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
تسوية مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
إطفاء موجودات غير ملموسة
إنخفاض في قيمة إستثمار في مشروع مشترك
الحصة في صافي دخل مشروع مشترك
مخصص ( /عكس) مخصص مخزون مواد متقادمة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك
تكلفة الخدمة الحالية لمنافع إنتهاء خدمات الموظفين
مساهمة في برنامج اإلدخار للموظفين
مخصص رسوم إمتياز
التغيرات في رأس المال العامل:
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
مخزون
ذمم مدينة تجارية وأخرى
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى  -تجارية
مصاريف مستحقة  -تجارية
المستخدم من إلتزامات إزالة وإعادة تأهيل وتفكيك
منافع إنتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين
سحوبات الموظفين من برنامج اإلدخار
زكاة مدفوعة
رسوم إمتياز مدفوعة
تكلفة تمويل مدفوعة
صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
دخل مستلم من ودائع ألجل
(زيادة)  /نقص في النقد المقيد
إضافات لموجودات تعدين
معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

126

933٫203٫981

()89٫326٫755

12٫446٫990
()77٫496٫643
1٫616٫005٫964
1٫275٫527
505٫825٫294
()932٫588
45٫354٫346
2٫317٫126٫056

16٫509٫086
()151٫636٫138
890٫415٫706
394٫512٫195
4٫211٫478
23٫661٫182
2٫091٫091٫048

19
19
19
1-20
2-21
3-1-21
27
28
1-37
1-39
2-39
41

446٫250٫000
26٫629٫765
30٫750٫000
()101٫650٫424
22٫438٫321
1٫103٫556
84٫510٫923
30٫530٫337
73٫093٫714

34٫091٫444
566٫250٫000
()669٫167
32٫926٫041
()3٫725٫530
()131٫520
312٫475
70٫455٫189
26٫408٫207
8٫278٫039

26
27
28
42
43
1-37
1-39
2-39
2-40

10٫242٫435
()474٫825٫687
()633٫295٫672
192٫738٫236
55٫149٫140
()24٫120٫417
()19٫998٫687
()61٫545٫657

80٫660٫849
()414٫789٫933
()15٫404٫592
193٫979٫981
()43٫782٫164
()2٫500٫001
()15٫324٫858
()15٫874٫040
()44٫082٫363

41

30
17
المهندس /خالد المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

()8٫284٫996
()1٫984٫891٫082
3٫017٫632٫732

()16٫103٫550
()1٫669٫797٫244
1٫950٫615٫065

79٫045٫955
()10٫531٫650
()344٫753٫501

144٫658٫139
534٫022٫035
()1٫472٫295٫942

األستاذ  /دارن ديفيس
نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك) (تتمة)
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
()142٫155٫657
()2٫451٫837٫442
()30٫750٫000
()13٫652٫075
471٫000٫000
()696٫182٫314
()831٫961٫263
()3٫971٫777٫947

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
()51٫425٫260
()6٫541٫116٫976
()1٫285٫986
720٫000٫000
()1٫811٫947٫011
176٫158٫014
()1٫854٫673٫101
()10٫157٫906٫088

75٫342٫361
375٫000٫000
188٫250٫000
9٫176٫645٫159
()8٫851٫098٫518
()38٫622٫936
925٫516٫066
()28٫629٫149
4٫310٫373٫308
4٫281٫744٫159

6٫086٫750
()451٫192٫963
600٫000٫000
22٫745٫671٫597
()14٫059٫224٫385
()38٫622٫936
8٫802٫718٫063
595٫427٫040
3٫714٫946٫268
4٫310٫373٫308

19 ، 17
27 ، 17
19 ، 18
27 ، 18
19 ، 1-14
19 ، 17
19 ، 18
19 ، 18
20 ، 19
1-20 ، 19
9-36 ، 19
38 ، 19

13٫829٫815
4٫253٫223٫327
495٫873٫199
41٫951٫983
23٫165٫191
1٫653٫489
40٫484٫382
-

26٫323٫519
11٫102٫301٫072
197٫563٫018
695٫720٫611
6٫766٫444
56٫845٫533
15٫975٫469
9٫576٫144
86٫846٫987
3٫603٫093

1-39 ، 19
1-39 ، 19

()1٫511٫535

974٫740
4٫425٫464

22٫623٫328
1٫092٫691٫590

40٫715٫230
-

-

12٫560٫821

إيضاحات
إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات
إضافات لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
إضافات لموجودات غير ملموسة
إضافة إلستثمار في مشروع مشترك
مستحق من شركاء في مشروع مشترك
(إنخفاض)  /زيادة في ودائع ألجل
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى  -مشاريع
مصاريف مستحقة  -مشاريع
صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
مستحق إلى شريك في مشروع مشترك
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة
زيادة في رأسمال حقوق الملكية غير المسيطرة
مدفوعات لزيادة رأسمال حقوق الملكية غير المسيطرة
متحصالت من قروض طويلة األجل
سداد قروض طويلة األجل
إلتزامات بموجب عقد إيجار تمويلي
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد ومعادالت النقد
النقد غير المقيد ومعادالت النقد كما في بداية السنة
النقد غير المقيد ومعادالت النقد كما في نهاية السنة
المعامالت غير النقدية
محول إلى ممتلكات تعدين من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
قطع غيار رأسمالية محولة إلى ممتلكات تعدين من المخزون
محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
قطع غيار رأسمالية محولة إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من المخزون
تكلفة تمويل مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
إستهالك ممتلكات تعدين مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
محول إلى مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ من ممتلكات ومصانع ومعدات
محول إلى مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ من موجودات غير ملموسة
إطفاء موجودات غير ملموسة مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
إطفاء تكلفة معامالت مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية
قيد التنفيذ
تكلفة الفوائد على إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
(مكاسب)  /خسائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين مرسملة كجزء من
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
مح َول إلى موجودات غير ملموسة من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
محول إلى مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين تحت ذمم مدينة تجارية وأخرى من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ
مح َول من مدفوعات لزيادة رأس المال إلى رأس المال المتعلق بحقوق الملكية غير المسيطرة
معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

18
19
20
2-21
25
29
42
43

35
3-34
3-34
3-34
36
36
38

30
30

المهندس /خالد المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين

20 ، 19
28 ،19
3-34

األستاذ  /دارن ديفيس
نائب الرئيس األعلى للمالية والمدير المالي

127

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

1-1معلومات عامة
تم تأسيس شركة التعدين العربية السعودية («معادن») («الشركة») كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذي القعدة
1417هـ (الموافق  17مارس  )1997وتأسست في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م 17/بتاريخ  14ذي القعدة 1417هـ (الموافق
 23مارس  ، )1997بموجب السجل التجاري رقم  1010164391بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ (الموافق  4فبراير  .)2001يبلغ رأس مال الشركة المصرح
به والمصدر  11٫684٫782٫610ريال سعودي ،مقسم إلى  1٫168٫478٫261سهم عادي ،بقيمة إسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد (إيضاح
.)31
إن أهداف الشركة وشركاتها التابعة («المجموعة») هي المساهمة في مختلف المشاريع المتعلقه 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 والســوق والدويحي والجالميد والزبيرة والغزالة والبعيثة.
تقوم المجموعة حالياً بالتعدين عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكسايت باإلضافة إلى البوكسايت منخفض التركيز والكاولين والمغنيزايت.

2-2هيكل المجموعة
لدى الشركة ،شركات تابعة ومشاريع مشتركة والمذكورة أدناه ،وجميعها تأسست في المملكة العربية السعودية:
نسبة الملكية الفعلية كما في
 31ديسمبر

 31ديسمبر

الشركات التابعة

الكيان القانوني

2017

2016

شركة معادن للذهب ومعادن األساس (أم جي بي ام)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة معادن للبنية التحتية (ام اي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة المعادن الصناعية (اي ام سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة معادن لأللومنيوم (ام اي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74٫9

٪74٫9

شركة معادن للدرفلة (ام ار سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74٫9

٪74٫9

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا (ام بي اي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74٫9

٪74٫9

شركة معادن للفوسفات (ام بي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪70

٪70

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (ام دبليو اس بي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪60

٪60

املشاريع املشتركة
شركة معادن باريك للنحاس (ام بي سي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪50

٪50

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪50

٪50

إن نهاية السنة المالية لجميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة تطابق نهاية السنة المالية للشركة األم («معادن»).

2222شركة معادن للذهب ومعادن األساس
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  9أغسطس  ،1989وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .تتمثل أهداف الشركة في:
 اإلستكشاف والتعدين عن الذهب والمعادن المرتبطة والموجودة ضمن المناطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين والتركيز
 إنشاء وتشغيل وصيانة جميع المناجم والمباني والطرق السريعة وخطوط األنابيب ومعامل التكرير ومحطات المعالجة وأنظمة اإلتصاالت
ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الالزمة أو المالئمة ألغراض عقود اإليجار.
بتاريخ  1أبريل  ،2016أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري في منجم الدويحي.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -٢هيكل المجموعة ( -تتمة)
2222شركة معادن للبنية التحتية
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  18أغسطس  2008وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .تتمثل أهداف الشركة في:
 إدارة مشروع البنية التحتية لتطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية
 تقديم خدمات لمنطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين والمواقع الصناعية األخرى في المملكة العربية السعودية.

2222شركة المعادن الصناعية
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  31مارس  ،2009وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .تتمثل أهداف الشركة في:
 إستغالل المعادن الصناعية الموجودة ضمن المناطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين والتركيز والصهر والتنقية
 إستخراج وتكرير وتصدير وبيع هذه المعادن بحالتها األصلية أو المك ّررة.

تقوم الشركة حالياً بتشغيل منجم الكاولين والبوكسايت منخفض التركيز في المنطقة الوسطى من الزبيرة ومنجم المغنيزايت عالي التركيز في منطقة
الغزالة ،ومصنع الفرن المحوري في المدينة المنورة والذي بدأ اإلنتاج التجاري بالكامل في  1أغسطس .2017

2222شركة معادن لأللومنيوم
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  10أكتوبر  2010وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة  ٪74٫9و
 شركة ألكوا سملتينج انفرثيونس السعودية اس.ال( .اية أس أس اي) بنسبة  ،٪25٫1شريك أجنبي ،شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا
كوربوريشن ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)34
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج منتجات األلومنيوم األساسية:
 سبائك األلومنيوم،
 أعمدة األلومنيوم،
 ألواح األلومنيوم و
 مسطحات األلومنيوم.
أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتاريخ  1سبتمبر .2014

2222شركة معادن للدرفلة
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  10أكتوبر  2010وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة  ٪74٫9و
 شركة ألكوا رولنج انفرثيونس السعودية اس.ال( .اية أس ار اي) بنسبة  ، ٪25٫1شريك أجنبي ،شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا
كوربوريشن ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)34
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 مسطحات تصنيع المعلبات و
 أغطية المعلبات.
إن الشركة حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -٢هيكل المجموعة ( -تتمة)
2222شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  22يناير  2011وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة  ٪74٫9و
 شركة أوا السعودية المحدودة («أوا») بنسبة  ، ٪25٫1شريك أجنبي ،وهي مملوكة بنسبة  ٪60لشركة ألكوا كوربوريشن و ٪40شركة ألومينا
المحدودة ،طرف ليس ذي عالقة ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)34
وتتمثل أهداف الشركة في:
 إستغالل إحتياطيات البوكسايت الموجودة في البعيثة،
 إنتاج وتكرير البوكسايت و
 إنتاج األلومينا
أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتاريخ  1أكتوبر .2016

2222شركة معادن للفوسفات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  1يناير  2008وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة  ٪70و
 الشركة السعودية للصناعات األساسية («سابك») بنسبة  ٪30ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية
الموحدة (إيضاح .)34
وتتمثل أهداف الشركة في:
 إستغالل إحتياطيات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجالميد،
 إستخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الكبريت لتصنيع األسمدة الفوسفاتية في مرافق المعالجة في رأس الخير و
 إنتاج األمونيا كمواد خام لقيم إلنتاج األسمدة ويتم تصدير أي فائض من األمونيا أو بيعها محلياً.
أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتاريخ  1يناير .2012

2222شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  27يناير  2014وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ،٪60
 شركة موزاييك للفوسفات بي في .بنسبة  ،٪25شريك أجنبي ،شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هولندا ومملوكة بالكامل لشركة
موزاييك («موزاييك «) ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح  )34و
 الشركة السعودية للصناعات األساسية («سابك») بنسبة  ٪15ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية
الموحدة (إيضاح .)34
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 فوسفات ثنائي وفوسفات أحادي األمونيا
 األمونيا،
 حمض الفسفوريك النقي،
 حمض الفسفوريك،
 حمض الكبريتيك و
 كبريت البوتاس.
أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري لمصنع األمونيا بتاريخ  1يناير  ،2017وبدأت اإلنتاج التجريبي من الفوسفات ثنائي األمونيوم (د ا ب) في  8يوليو 2017
والمتبقي من عملية التطوير التزال في مرحلة التشغيل التجريبي.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -٢هيكل المجموعة ( -تتمة)
2222شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  14أغسطس  2011وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ( ٪50إيضاح  )2-21و
 شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة .٪50
إن شركة سامابكو هي مشروع مشترك ويتم المحاسبة عنه كإستثمار في مشروع مشترك بإستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة.
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 الصودا الكاوية المركزة،
 الكلورين و
 ثاني كلوريد اإليثلين.
تشمل نشاطات الشركة إنتاج وتوريد:
 الصودا الكاوية المركزة إلى مصفاة األلومينا لشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وبيع الكمية المنتجة المتبقية في سوق الجملة والتجزئة و
 ثاني كلوريد اإليثلين بسوق الجملة والتجزئة.

22-22شركة معادن باريك للنحاس
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  2نوفمبر  2014وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ( ٪50إيضاح  )1-21و
 شركة باريك الشرق األوسط بي تي واي المحدودة («باريك») بنسبة  ،٪50شريك أجنبي.
إن شركة معادن باريك للنحاس هي مشروع مشترك ويتم المحاسبة عنه كإستثمار في مشروع مشترك بإستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم
المالية الموحدة.
إن أهداف الشركة إنتاج النحاس والمنتجات الصناعية المصاحبة ضمن منطقتها التعدينية المستأجرة القائمة بطريقة الحفر والتعدين والتركيز.

3-3أساس اإلعداد
بيان اإللتزام
أُعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً :
 للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي و
 التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسيرات التقارير المالية قابلة للتطبيق على الشركات التي تعد تقاريرها حسب المعايير الدولية
للتقرير المالي.
تتفق هذه القوائم المالية الموحدة مع المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
والمعتمدة ،للتقارير المالية في المملكة العربية السعودية.
قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة طبقاَ للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهئية السعودية للمحاسبين القانونيين للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  .2016تعد هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017أول قوائم مالية تقوم المجموعة بإعدادها باإلمتثال التام للمعايير
الدولية للتقرير المالي.
يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  5بشأن المعلومات حول كيفية تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة من قبل المجموعة.
أعدت القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا إذا ما تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي إستخدام أساس قياس آخر ،كما هو
مبين في السياسات المحاسبية المطبقة في إيضاح رقم  - 4ملخص ألهم السياسات المحاسبية.
تظهر هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها إعداد التقارير للمجموعة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -3أساس اإلعداد ( -تتمة)
املعايير الدولية للتقرير املالي اجلديدة ،التعديالت والتفسيرات غير سارية املفعول وغير املتبعة بعد
كما في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة ،تم إصدار المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية والقابلة للتطبيق على
المجموعة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي ولكنها غير سارية المفعول بعد .قيمت اإلدارة األثر المحتمل لهذه المعايير المحاسبية والتعديالت
والتفسيرات الجديدة على القوائم المالية الموحدة .تعتقد اإلدارة بأنه من غير المحتمل أن يكون هناك أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « - 9األدوات المالية»
طبيعة التغيير
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار جديد بخصوص األدوات المالية .هذا المعيار سوف يحل محل غالبية معيار المحاسبة الدولي رقم
« 39األدوات المالية :اإلثبات والقياس» بإستثناء بعض التعديالت اإلنتقالية مثل التحوط الكلي واإلصدارات السابقة من المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم « -9األدوات المالية».
یغطي المعیار الجدید تصنیف وقیاس وإلغاء اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة واإلنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ویقدم نموذج جدید
لمحاسبة التحوط.
تاريخ التطبيق اإللزامي  /تاريخ التطبيق من قبل املجموعة
إلزامي للسنوات المالية التى تبدأ من أو بعد  1يناير  .2018تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة 1 :يناير  .2018تخطط اإلدارة لتطبيق هذا المعيار
وذلك بإستخدام الطريقة اإلنتقالية بأثر رجعي المعدلة مع األخذ في اإلعتبار اإلستثناء الذي يسمح لها بعدم إعادة تصنيف معلومات المقارنة للفترات
السابقة والمتعلقة بالتغيرات الناتجة عن القياس للموجودات والمطلوبات المالية .سيتم اإلعتراف بالتأثير المتراكم لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم  9في األرباح المبقاة اإلفتتاحية كما في  1يناير .2018
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « -15اإليرادات من العقود مع العمالء»
طبيعة التغيير
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار جديد بخصوص إثبات اإليرادات .هذا المعيار سوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم -18
«اإليرادات» ومعيار المحاسبة الدولي رقم « - 11عقود اإلنشاء».
يعتمد المعيار الجديد على مبدأ إثبات اإليرادات من قبل المنشأة والمتعلقة بتحويل البضائع أو الخدمات الموعودة عندما يتم تحويل السيطرة على
البضائع والخدمات إلى العميل .يجب أن يعكس مبلغ اإليراد المعترف به العوض الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك البضائع أو الخدمات.
تاريخ التطبيق اإللزامي  /تاريخ التطبيق من قبل املجموعة
إلزامي للسنوات المالية التى تبدأ من أو بعد  1يناير  .2018تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة 1 :يناير  . .2018تخطط اإلدارة لتطبيق هذا
المعيار وذلك بإستخدام الطريقة اإلنتقالية بأثر رجعي المعدلة مع األخذ في اإلعتبار اإلستثناء الذي يسمح لها بعدم إعادة تصنيف معلومات المقارنة
للفترات السابقة .سيتم اإلعتراف بالتأثير المتراكم لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15في األرباح المبقاة اإلفتتاحية كما في  1يناير .2018
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« - )16عقود اإليجار»
طبيعة التغيير
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار جديد بخصوص إثبات عقود اإليجار .سوف يحل المعيار محل:
 معيار المحاسبة الدولي رقم « 17عقود اإليجار»
 التفسير الدولي رقم « 4تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار»
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم « 15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز»
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم « 27تقييم جوهر المعامالت التى تأخذ الشكل القانوني لعقد إيجار»
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 -3أساس اإلعداد ( -تتمة)
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16يجب على المستأجر:
 إثبات جميع حقوق إستخدام األصول وإلتزامات التأجير في قائمة المركز المالي ،بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (أقل من  12شهراً)
وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة .يتم قياس المطلوبات مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية لفترة اإليجار وتشمل
دفعات اإليجار المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل ولكنها تستثني دفعات اإليجار المتغيرة األخرى .حق إستخدام األصول يعكس
إلتزام التأجير ،التكلفة المباشرة األولية ،وأي دفعات إيجار تمت قبل تاريخ بدء اإليجار ناقصاً أي حوافز تأجير ،وإذا أمكن ،مخصص
تفكيك وإعادة الموقع إلى الحالة األصلية.
 إثبات إستهالك حق إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار.
 فصل إجمالي المبلغ المدفوع نقداً إلى أصل المبلغ (يعرض ضمن األنشطة التمويلية) والفائدة (والذي تقوم المجموعة بعرضه ضمن
األنشطة التشغيلية) في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16يعتبر العقد عقد إيجار أو يحتوي على إيجار إذا كان العقد يعطي حق سيطرة على إستخدام أصل محدد
لفترة زمنية مقابل عوض.
تاريخ التطبيق اإللزامي  /تاريخ التطبيق من قبل املجموعة
إلزامي بخصوص السنوات المالية التى تبدأ من أو بعد  1يناير  .2019تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة 1 :يناير .2019

4-4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .تم تطبيق هذه السياسات بصورة منتظمة على جميع السنوات
المعروضة.

4444أسس التوحيد والمحاسبة بإستخدام طريقة حقوق الملكية
الشركات التابعة
القوائم المالية الموحدة للمجموعة تشتمل على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة .الشركات التابعة هي تلك الشركات التى تسيطر عليها
المجموعة .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في عوائد متغيرة ناتجة عن إرتباطها بالشركة ال ُمستثمر فيها ولديها القدرة على
التأثير على تلك العوائد من خالل إستخدام سلطتها على الشركة ال ُمستثمر فيها.
المجموعة تسيطر على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة كل العناصر الثالثة التالية:
 سلطة على الشركة ال ُمستثمر فيها (حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجية األنشطة ذات الصلة للشركة ال ُمستثمر بها)،
  ُمعرضة لـ ،أو يكون لديها حقوق في ،عوائد متغيرة من إرتباطها بالشركة ال ُمستثمر فيها و
 القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة ال ُمستثمر فيها للتأثير على عوائدها
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة ،ويتم عدم التوحيد من تاريخ توقف السيطرة.
يتم إستبعاد اإلستثمارات والمعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عنها .إن السياسات المحاسبية
للشركات التابعة تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة للمجموعة.
يتم إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات غير المملوكة بالكامل بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة على التوالي.
املشاريع املشتركة
يتواجد المشروع المشترك عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية (حقوق وإلتزامات) مع طرف أو أكثر للقيام بأنشطة عادة ما تتم ،ولكن ليس بالضرورة،
من خالل كيان قانوني يخضع لسيطرة مشتركة.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
تتم المحاسبة عن الحصة في المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية .تُثبت اإلستثمارات في األصل بالتكلفة وتعدل فيما بعد إلثبات حصة المجموعة في:
 أرباح أو خسائر مابعد اإلستحواذ في الشركة المستثمر فيها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،و
 حركة الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
يتم تحديد حصة المجموعة في نتائج أعمال المشاريع المشتركة على أساس القوائم المالية ال ُمعدة حتى تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بعد تعديلها،
لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة ،إن وجدت.
يتم إثبات األرباح المستلمة أو المستحقة القبض من المشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لإلستثمار عند اإلقرار بأحقية إستالم األرباح.
اليتم إثبات خسائر إضافية عندما تكون حصة خسائر المجموعة في إستثمارات تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية تعادل أو تزيد عن حصتها في
المنشأة بما في ذلك أي ذمم مدينة طويلة األجل غير مضمونة مالم تكون قد تكبدت إلتزامات أو قامت بدفعات نيابة عن المنشأة األخرى.
يتم إستبعاد المكاسب غير المحققة من معامالت بين المجموعة ومشاريعها المشتركة بقدر حصتها في هذه المنشآت .كما يتم كذلك إستبعاد الخسائر
غير المحققة ما لم ينتج عن المعاملة دلي ً
ال على وجود إنخفاض في قيمة األصل المحول .عند الحاجة ،يتم تغيير السياسات المحاسبية لشركات مستثمر
فيها ُسجلت حسب حقوق الملكية للمحافظة على الثبات مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
مسجلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية لإلنخفاض في القيمة حسب السياسة الموضحة في اإليضاح رقم .10-4
يتم إختبار القيمة الدفترية إلستثمارات
ّ

4444ترجمة العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الرياالت السعودية حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك المعامالت والمؤهلة للتسجيل
ويتم تسجيلها مبدئياً من قِ بل كل منشأة بالمجموعة.
كما يجري تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك
التاريخ .يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تسوية وتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

4444االعتراف باإليرادات
تنتج إيرادات المبيعات بصورة أساسية من مبيعات البضائع ويتم قياسها بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد حسم أي خصومات
وخصم الكميات ومبالغ أخرى تم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى.
يتم إثبات مبيعات البضائع عند إستيفاء كافة الشروط التالية:
 إنتقال المخاطر والمنافع الهامة والمتعلقة بملكية البضاعة وذلك عندما تتحول الملكية إلى العميل،
 عدم إحتفاظ الشركة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكية أو اإلبقاء على السيطرة الفعالة على المنتجات المباعة،
 إمكانية قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوقة،
 أن يكون من المؤكد أن تتدفق المنافع اإلقتصادية المتعلقة بعملية البيع إلى المجموعة،
 إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها في عملية البيع بصورة موثوق بها و
 تم تسليم البضائع إلى مكان متفق علية تعاقدياً و/أو تم تحويلها فعلياً إلى السفينة ،القطار ،الناقل أو أي وسيلة نقل أخرى.
يتم إظهار مبيعات مركزات المعادن بمبلغ الفاتورة بعد خصم تكاليف المعالجة أو التكرير .يتم تسعير مبيعات سلع معينة على أساس مبدئي حيث سيتم
تسوية السعر في تاريخ محدد مستقبلي بسعر السوق في ذلك التاريخ .يتم مبدئياً تسجيل اإليراد من هذه المبيعات على أساس سعر السوق السائد بعد
تحقق المعايير المذكورة أعاله .يتم تقييم المبيعات المسعرة على أساس مبدئي بسعر السوق في كل فترة مالية بإستخدام سعر مستقبلي لفترة تعادل
الفترة المذكورة في العقد .يتم تسجيل تسوية التقييم بسعر السوق ضمن المبيعات.
تقيد إيرادات بيع المنتجات المصاحبة ،والتى ال تعتبر ذات أهمية ،كدائن على تكاليف اإلنتاج (إيضاح .)9
تستحق عوائد اإلستثمار على أساس زمني وذلك على أساس المبلغ غير المسدد ومعدل العمولة الفعلية المطبق.

4444مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
تتضمن مصاريف البيع والتسويق والتوزيع جميع تكاليف بيع وتسويق منتجات المجموعة وتشمل مصاريف اإلعالن ورسوم التسويق وتكاليف المبيعات غير
المباشرة األخرى .توزع المصاريف على أساس ثابت فيما بين مصاريف البيع والتسويق والتوزيع وتكلفة المبيعات ،إذا لزم األمر.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
4444مصاريف عمومية وإدارية
تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية تكاليف مباشرة وغير مباشرة ليست على وجه التحديد مرتبطة بتكلفة المبيعات أو نشاط البيع والتسويق والتوزيع
بالمجموعة .توزع المصاريف على أساس ثابت فيما بين مصاريف عمومية وإدارية وتكلفة مبيعات ،إذا لزم األمر.

4444ربحية السهم
تُحسب ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة وذلك بقسمة:
 الربح من العمليات المستمرة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم
 على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة المالية.
لم يتم إصدار أي أسهم عادية محتملة من قبل المجموعة وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية والمخفضة هي نفسها.

4444ممتلكات تعدين وممتلكات ومصانع ومعدات
تسجل األراضي اململوكة بالتكلفة التاريخية وال تستهلك.
تظهر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة .تشتمل التكلفة على
المصاريف المتعلقة مباشرة باإلستحواذ على وتطوير األصل ،وتشتمل على:
 سعر الشراء،
 التكاليف المتعلقة مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والظروف الالزمة لجعله قادراً على العمل بالشكل الذي تنويه اإلدارة،
 التقدير األولي إللتزام إغالق المنجم وإعادة تأهيل الموقع واإلزالة و
 تكاليف اإلقتراض ذات العالقة بالموجودات المؤهلة والتى تستغرق فترة طويلة لتكون جاهزة للغرض الذي أنشئت من أجله.
يتم إستهالك ممتلكات التعدين بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج بناءاً على إحتياطيات الخام المؤكد والمحتمل اإلقتصادية القابلة لإلسترداد للمناجم
المعنية بإستثناء أصول المناجم والتي تستهلك بطريقة القسط الثابت عندما يكون العمر اإلقتصادي لألصل أقل من عمر المنجم.
تستهلك المباني وبنود المصانع والمعدات والتى يعتبر إستنفاذ منافعها اإلقتصادية مرتبط أساساً باإلستخدام بدالً من اإلنتاج بمعدالت متفاوتة بإستخدام
طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي أو عمر المنجم أيهما أقصر.
يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لتوزيع تكلفة الموجودات المعنية ناقصاً القيمة المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية
المقدرة التالية:
أعمال مدنية
مبان
معدات ثقيلة
أجهزة إتصال متحركة ومعدات الورش
مختبرات ومعدات سالمة
مصانع ثابتة ومرافق ترشيح الخام
معدات أخرى
معدات مكتبية
أثاث وتركيبات
أجهزة حاسب آلي
سيارات
بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة أو طريقة القسط الثابت على العمر
ممتلكات تعدين
اإلنتاجي المستفاد منه أيهما أقل

عدد السنوات
50 - 4
40 - 9
40 - 5
40 - 5
5
20 - 4
20 - 4
10 - 4
10 - 4
5-4
4
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
يتم إضافة التكاليف الالحقة ضمن المبالغ الدفترية لألصل أو تسجيلها كأصل مستقل حسب ماهو مناسب فقط عندما يكون من المرجح تدفق المنافع
اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة ومن الممكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به .يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي بند
تم المحاسبة عنه كأصل مستقل عندما يتم إستبداله .يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األُخرى على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل
ُحمل مصاريف الصيانة واإلصالحات اإلعتيادية والتي ال تزيد من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو التى التزيد من مخرجات
الفترة التى حدثت فيها .ت َّ
اإلنتاج ،على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
يتم مراجعة القيم المتبقية والعمر اإلنتاجي المقدر لألصول وتتم التسوية عند الضرورة في نهاية كل فترة.
تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى القيمة القابلة لإلسترداد في حالة زيادة قيمته الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد له.
تحدد أرباح وخسائر اإلستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية وتدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة بالموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة الموجودات المؤهلة حتى بدء اإلنتاج التجاري.
موجودات اإلستكشاف والتقييم
تقيد مصاريف اإلستكشاف والتقييم كمصاريف خالل السنة التى حدثت فيها.
تتعلق مصاريف اإلستكشاف بالتكاليف المتكبدة في البحث األولي عن إحتياطي المعادن ذات الجدوى المحتملة إقتصادياً أو في عملية الحصول على مزيد
من المعلومات حول إحتياطيات المعادن الموجودة .تشمل مصاريف اإلستكشاف عادة على مصاريف مرتبطة بــ :
 الحصول على حقوق اإلستكشاف،
 الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية،
 حفر إستكشافي،
 حفر الخنادق،
 إختبار عينات الخام و
 األنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية والجدوى اإلقتصادية إلستخراج موارد تعدينية.
نفقات التقييم تعود إلى التكاليف المتكبدة لمعرفة الجدوى الفنية واإلقتصادية لتطوير إحتياطيات المعادن المحددة من خالل أنشطة اإلستكشاف أو
اإلستحواذ .تشتمل مصاريف التقييم على تكاليف:
 تحديد حجم ودرجة اإلحتياطيات من خالل الحفر للحصول على العينات الالزمة ،وعمليات حفر الخنادق وأخذ العينات من منطقة خام
تم تصنيفها على أنها إما مصادر معدنية أو إحتياطي مؤكد ومحتمل،
 تحديد األساليب المثلى إلستخراج المعادن وطرق معالجتها،
 دراسات خاصة باإلستقصاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية المتعلقة بكل من اإلنتاج والشحن،
 تراخيص األنشطة و
 التقييم اإلقتصادي لتحديد ما إذا كان تطوير المواد المعدنية مجدياً من الناحية اإلقتصادية ،ويشمل ذلك النطاق ودراسات الجدوى
اإلقتصادية األولية والنهائية.
تقيد جميع تكاليف اإلستكشاف والتقييم كمصاريف حتى يتم تحديد مشروع اإلستكشاف التعديني المحتمل كمشروع تطوير إقتصادي محتمل .تعتمد
المعلومات المستخدمة لمعرفة هذا اإلستنتاج على مستوى اإلستكشاف باإلضافة إلى درجة الثقة في الخام الموجود .يتم رسملة مصاريف اإلستكشاف
والتقييم كموجودات ملموسة إذا ما تبين لإلدارة بأنه من الممكن الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية نتيجة لتلك المصاريف.
يتم رسملة مصاريف اإلستكشاف والتقييم المتعلقة بزيادة اإلحتياطيات المعدنية والتي جاري تعدينها أو تطويرها ،بما في ذلك نفقات تعريف وتحديد المعادن
الموجودة في تلك اإلحتياطيات المعدنية ،كتكاليف تطوير مناجم وذلك بعد إكتمال التأكد من الدراسات اإلقتصادية والتقييم المعادلة لدراسة الجدوى.
يتم رسملة كافة مصاريف اإلستكشاف والتقييم المتكبدة بعد استنتاج اإلدارة بأنه من المحتمل تحقق منافع إقتصادية كموجودات إستكشاف وتقييم لحين
معرفة الجدوى الفنية واإلقتصادية إلستخراج الموارد المعدنية .وحال معرفة الجدوى الفنية واإلقتصادية وما إذا سيكون هناك منافع إقتصادية من عدمه،
يتم إختبار األصل للتأكد من وجود إنخفاض في قيمته ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة.
تظهر موجودات اإلستكشاف والتقييم بالقيمة التاريخية بعد خصم اإلنخفاض في القيمة المتراكم .اليتم إستهالك موجودات اإلستكشاف والتقييم.
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وألغراض موجودات اإلستكشاف والتقييم فقط ،يتم إعتبار واحد أو أكثر من الحقائق والظروف التالية لتحديد إنخفاض في قيمة موجودات اإلستكشاف
والتقييم من عدمه .يشتمل ذلك على ما يلي:
 إنتهاء الفترة التي يحق فيها للمنشأة اإلستكشاف في منطقة محددة خالل الفترة أو أنها ستنتهي في المستقبل القريب ومن غير المتوقع
أن يتم تجديدها.
 لم يتم وضع النفقات األساسية لمزيد من إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة ضمن الموازنة ولم يتم التخطيط لها.
 عمليات إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة لم تؤدي إلى إكتشاف كميات ذات جدوى تجارية من الموارد المعدنية
وقررت المنشأة إيقاف هذه األنشطة في المنطقة المحددة.
 توجد بيانات كافية تشير إلى أنه رغم إحتمالية مواصلة التطوير في المنطقة المحددة ،إال إنه من غير المحتمل إسترداد القيمة الدفترية
ألصل اإلستكشاف والتقييم بالكامل من التطوير الناجح أو بواسطة البيع.
عند تحديد إحتمالية وجود إنخفاض في قيمة أصل موجودات اإلستكشاف والتقييم ،فإن المنشأة تقوم بإجراء إختبار اإلنخفاض وعكس اإلنخفاض في
القيمة على موجودات اإلستكشاف والتقييم كما هو محدد في اإليضاح .17
يتم تحويل موجودات اإلستكشاف والتقييم إلى «منجم تحت اإلنشاء» بناءاً على اإلطار الفني النهائي وعندما يتم إستالم رخصة التعدين والجدوي التجارية
في حالة أن المنافع اإلقتصادية سيتم تحققها ونية اإلدارة في تطوير وتنفيذ المنجم.
يتم إعادة تصنيف «منجم تحت اإلنشاء» المرسمل إلى «مناجم منتجة» عند اكتمال مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح وإعالن مرحلة اإلنتاج التجاري.
تصنف التدفقات النقدية العائدة إلى موجودات اإلستكشاف والتقييم المرسملة كأنشطة إستثمارية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
ُأصل نشاط اإلزالة ومصروف نشاط اإلزالة
تتكبد معادن تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية (إزالة شوائب) خالل مرحلة التطوير واإلنتاج لعملياتها التعدينية في مناجمها المفتوحة.
يتم رسملة تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية المتكبدة خالل مرحلة التطوير للمناجم المفتوحة من أجل الوصول إلى اإلحتياطي الخام المستهدف
قبل بدء اإلنتاج التجاري .تطفأ هذه التكاليف على مدى العمر المتبقي من مكون اإلحتياطي الخام (والذي تم تحسين الوصول اليه) بإستخدام طريقة
وحدة اإلنتاج على اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة.
تؤدي عاد ًة أنشطة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية خالل مرحلة اإلنتاج إلى نوعين من المنافع حسب التالي:
 إنتاج المخزون أو
 تحسين الوصول إلى الخام لتعدينه في المستقبل
عند تحقق المنافع على شكل مخزون تم إنتاجه في الفترة محل الفحص ،فإن تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج يتم المحاسبة
عنها كجزء من تكاليف إنتاج ذلك المخزون.
عند تحقق المنافع على شكل تحسين الوصول إلى الخام لتعدينه في المستقبل يتم اإلعتراف بالتكلفة كموجودات غير متداولة تعرف بـ « أُصل نشاط
اإلزالة» عند تحقق كافة الشروط التالية:
 من المحتمل تحقق منافع إقتصادية مستقبلية مصاحبة لنشاط اإلزالة،
 يمكن تحديد مكون الخام الذي تم تحسين الوصول إليه و
 يمكن قياس التكاليف المتعلقة بنشاط اإلزالة المرتبط بتحسين الوصول إلى الخام بشكل موثوق
عند عدم تحقق هذه الشروط فإنه يتم تحميل تكاليف اإلزالة اإلنتاجية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كتكاليف إنتاج للمخزون عند حدوثها.
يتم قياس أصل نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية مبدئياً بالتكلفة المرتبطة مباشرة بعمليات تعدينية تؤدي إلى وصول أفضل لمكون محدد من
الخام إضاف ًة إلى تخصيص تكاليف إضافية مباشرة .عمليات التشغيل العرضية والتى تحدث خالل نفس وقت نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
في مرحلة اإلنتاج والتي تعتبر غير ضرورية إلستمرار نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج كما هو مخطط له التعتبر جزء من تكلفة
أصل نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية.
يتم المحاسبة عن األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية (أصل نشاط اإلزالة) كإضافة إلى أو تحسين لموجودات المنجم القائمة
كموجودات ملموسة (حسب طبيعة األصل القائم) كجزء من ممتلكات تعدين في قائمة المركز المالي الموحدة .يشكل ذلك جزءاً من إجمالي اإلستثمار
في الوحدة  /الوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة والتي يتم مراجعتها إلختبار اإلنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى
أن القيمة الدفترية قد تكون غير مستردة.
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يتم إستهالك أصل نشاط اإلزالة الحقاً بإستخدام طريقة وحدة اإلنتاج على عمر ُمك ّون الخام الذي تم تحديده وأصبح يمكن الوصول إليه كنتيجة لنشاط
اإلزالة .يستخدم اإلحتياطي القابل لإلستخراج والمكون من اإلحتياطي المؤكد والمحتمل في تحديد العمر التقديري ل ُمك ّون الخام الذي تم تحديده .أصل
نشاط اإلزالة ُ
يظهر بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وأي خسائر إنخفاض في القيمة.

4444مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
ترسمل الموجودات التي ما زالت في مرحلة اإلنشاء أو التطوير في حساب مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ .يح ّول المنجم الذي تحت اإلنشاء أو األصل
الذي تحت اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة من ممتلكات التعدين أو الممتلكات والمصانع والمعدات أو الموجودات غير الملموسة (يعتمد على طبيعة
المشروع) عندما يكون األصل في الموقع و  /أو الظرف الالزم لجعله قادراً على العمل بالشكل الذي تنويه اإلدارة.
تكلفة بند مشاريع رأسمالية قيد التنفيد تتكون من سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء  /التطوير وأية تكاليف تنسب بشكل مباشر إلنشاء األصل أو اإلستحواذ
عليه من قبل اإلدارة .تتم رسملة التكاليف المصاحبة للتشغيل التجريبي لألصل (قبل أن تصبح جاهزة لإلستخدام) بالصافي بعد خصم متحصالت بيع
أي إنتاج خالل فترة التشغيل التجريبي.
يتم قياس المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة بعد خصم أي إنخفاض في القيمة تم إثباته.
اليتم إستهالك المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ.
يبدأ اإلستهالك عندما تكون األصول قادرة على العمل بالشكل الذي تنويه اإلدارة بعد تحويلها إلى الفئة المناسبة من األصول.

4444الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل وتسجل بشكل مبدئي بالتكلفة .بعد التسجيل المبدئي ،تقاس األصول غير الملموسة بالتكلفة بعد
خصم مخصص اإلطفاء وخسائر اإلنخفاض في القيمة متراكم حيثما أمكن.
الترسمل الموجودات غير الملموسة ال ّمتولدة داخلياً بإستثناء تكاليف التطوير المرسملة .بدالً من ذلك ،يتم تحميل النفقات العائدة لموجودات غير ملموسة
ّمتولدة داخلياً على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التى حدث فيها المصروف.
يتم تقدير األعمار المستفاد منها للموجودات غير الملموسة كعمر محدد أو عمر غير محدد.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على فترة األعمار اإلنتاجية الخاصة بها بإستخدم طريقة القسط الثابت ويتم تقييمها لخسارة
اإلنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر أن الموجودات غير الملموسة قد إنخفضت قيمتها .يتم مراجعة طرق اإلطفاء والقيم المتبقية واألعمار
اإلنتاجية المقدرة سنوياً على األقل .يتم تحميل مصروف اإلطفاء الخاص بالموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة بإستخدام تصنيف للمصروف متناسق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة .تقوم المجموعة بإطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر
المحدد بإستخدام طريقة القسط الثابت .حسب الفترات التالية:
عدد السنوات
بنية تحتية (الحق التعاقدي في إستخدام)
البرامج المطورة داخلياً ()ERP System

10-4

التطوير التقني

7-5

البرامج والتراخيص (متعلقة بمناجم)

35

على مدى عمر المنجم بإستخدام طريقة القسط الثابت

تقاس المكاسب والخسائر الناتجة من إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت من إستبعاد األصل والقيمة الدفترية لألصل
ويتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند ما يتم إلغاء إثبات األصل.

44-44اإلنخفاض في القيمة لممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لِممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد
فيما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد إنخفضت قيمتها .في حال وجود هذا المؤشر ،فإنه يتم تقدير قيمة األصل القابلة لإلسترداد
من أجل تحديد حجم اإلنخفاض في القيمة .عندما يكون األصل غير مولد لنقد مستقل عن األصول األخرى ،فإن المجموعة تقوم بتقدير المبلغ القابل
لإلسترداد لكل وحدة مولدة للنقد العائد لها األصل .يتم سنوياً أو عندما يكون هناك مؤشر على أن األصل قد إنخفضت قيمته إجراء إختبار إنخفاض في
قيمة األصل غير الملموس ذو العمر غير المحدد.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة األعلى للقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف إستبعاد األصل أو قيمة إستخدامه .يتم تقدير القيمة في اإلستخدام
بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم يعكس التقييم السوقي الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
العائدة لذلك األصل والتى لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلة لها.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى القيمة القابلة لإلسترداد عندما يكون المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو الوحدة المولدة
للنقد قد تم تقديره ليكون أقل من القيمة الدفترية .يتم تسجيل خسارة إنخفاض في القيمة في جزء التشغيل من قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
عندما تنتفي خسارة اإلنخفاض في القيمة في فترة تالية فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى القيمة التقديرية المعدلة
للمبالغ القابلة لإلسترداد واليجب أن ينتج عن هذه الزيادة قيمة دفترية معدلة تزيد عن ما كان ينبغي أن تكون عليه القيمة الدفترية لو لم يتم إثبات
اإلنخفاض في األصل أو الوحدة المولدة للنقد .يتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة في جزء التشغيل من قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

44-44المخزون
منتجات تامة الصنع
يتم قياس المنتجات تامة الصنع على أساس تكلفة وحدة اإلنتاج أو صافي القيمة الممكن تحققيها ،أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة وحدة اإلنتاج بقسمة
إجمالي تكلفة اإلنتاج على مخرجات اإلنتاج القابلة للبيع.
إجمالي تكلفة اإلنتاج المخصصة للمخزون المتاح في تاريخ التقرير تتضمن ما يلي:
 تكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعلق مباشرة بإستخراج ومعالجة الخام،
 إستهالك ممتلكات التعدين وإيجار الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة في إستخراج ومعالجة الخام وإطفاء أي موجودات إزالة
مؤجلة،
 مصروفات إنتاج أُخرى مباشرة و
 يحمل اإليراد المتحقق من بيع المنتجات المصاحبة على تكاليف اإلنتاج.
صافي القيمة الممكن تحققيها هي سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال ناقصاً تكاليف اإلتمام ومصروفات البيع.
يتم تقييم المنتجات المصاحبة على أساس صافي القيمة الممكن تحقيقها ،وذلك بالرجوع إلى السعر الفوري للسلع بتاريخ التقرير.
منتجات قيد التشغيل
تحدد تكلفة المنتجات قيد التشغيل بإستخدام طريقة تكلفة وحدة اإلنتاج للفترة على أساس نسبة اإلنجاز في المرحلة المعنية ،وتشمل المحتويات القابلة
لإلسترداد المقدرة:
 تكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعلق مباشرة بإستخراج ومعالجة الخام ،باإلضافة إلى أنشطة اإلنتاج،
 إستهالك ممتلكات التعدين وإيجار الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة في إستخراج ومعالجة الخام وتكلفة إطفاء أي موجودات
إزالة مؤجلة و
 مصروفات إنتاج أُخرى مباشرة.
صافي القيمة الممكن تحققيها هي سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال بإستخدام نفس نسبة اإلنجاز في المرحلة المعنية والمحتويات القابلة
لإلسترداد المقدرة ناقصاً أي مصروفات بيعية.
اخلام املتراكم
يمثل الخام المتراكم الخام الذي تم إستخراجه من المنجم وأعتبر ذو منافع إقتصادية مستقبلية باألسعار الحالية ومتاح لمزيد من المعالجة .إذا لم يكن
من المتوقع معالجة الخام المتركم خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير ،يتم إدراجها ضمن الموجودات غير المتداولة .يتم تحديد تكلفة الخام المتراكم
بإستخدم طريقة المتوسط المرجح .يحمل الخام كمصروف مباشرة في حالة إعتباره غير ٍ
مجد إقتصادياً.
في حالة وجود درجة كبيرة من عدم التأكد متى سيتم معالجة الخام المتراكم يتم إعتبار التكلفه مصروف عند حدوثها .وفي حالة التأكد من أن المعالجة
المستقبلية للخام يمكن توقعها بشكل مؤكد بسبب تجاوزه درجة التركيز المحددة للمنجم و ٍ
مجد إقتصادياً ،يتم تقويمه على أساس تكلفة اإلنتاج أو صافي
القيمة الممكن تحققيها ،أيهما أقل .تقيم الكميات ودرجات الخام المتراكم والمنتجات قيد التشغيل بشكل أساسي عن طريق دراسة وتحليل المعادن.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
قطع الغيار واملواد القابلة لإلستهالك
يتم تقييم مخزون قطع الغيار والمواد القابلة لإلستهالك بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحققيها ،أيهما أقل .يتم تحديد التكلفة على أساس متوسط
التكلفة المرجح .يتم تقدير مخصص المواد المتقادمة وبطيئة الحركة ،إذا وجد ،في تاريخ التقرير.
صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية.
املواد اخلام
تقيم المواد الخام على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحققيها ،أيهما أقل .يتم تحديد التكلفة بإستخدام متوسط التكلفة المرجح.
تمثل صافي القيمة الممكن تحققيها سعر البيع المقدر مطروحاً منه مصاريف البيع.

44-44ذمم مدينة تجارية وأخرى
يتم قيد الذمم المدينة التجارية بقيمة المبلغ األصلي لفاتورة المبيعات ناقصاً مخصص ديون مشكوك في تحصيلها .يتم تكوين مخصص الديون المشكوك
في تحصيلها فقط عندما يكون هناك دليل موضوعي بأن قيمة الذمة المدينة التجارية غير قابلة لإلسترداد.
يح ّمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويفصح عنها تحت المصاريف العمومية واإلدارية .يتم إستبعاد الذمة
المدينة التجارية عندما تكون غير قابلة للتحصيل خصماَ من مخصص اإلنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .عندما تتسبب أحداث
الحقة في إنخفاض مبلغ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها فإنه يتم عكس ذلك اإلنخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من خالل
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

44-44ودائع ألجل
تشمل ودائع ألجل إيداعات لدى البنوك وإستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة والتي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من
تاريخ إقتنائها.

44-44النقد ومعادالت النقد
يمثل النقد ومعادالت النقد النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إقتنائها وقابلة للتحويل إلى
مبالغ نقدية محددة وتخضع لمخاطر تغيرات ضئيلة في القيمة.
يتم إستبعاد النقد المقيد ومعادالت النقد غير المتاح لإلستخدام من قبل المجموعة من النقد ومعادالت النقد لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية
الموحدة .يتعلق النقد المقيد ومعادالت النقد ببرنامج إدخار الموظفين حسب اإليضاحين  20-4و .30

44-44الموجودات والمطلوبات المالية
الموجودات المالية والمطلوبات المالية المفصح عنها في قائمة المركز المالي الموحدة .تشمل الموجودات المالية بصورة أساسية اإلستثمارات األخرى
والمستحق من شركاء في مشاريع مشتركة والذمم المدينة التجارية واألخرى والودائع ألجل والنقد ومعادالت النقد .تشمل المطلوبات المالية مبالغ
مستحقة إلى شريك في مشروع مشترك وقروض طويلة األجل والمطلوبات التجارية ومطلوبات المشاريع واألخرى والمصاريف المستحقة.
اإلثبات والتوقف عن اإلثبات
يتم إثبات مشتريات ومبيعات الموجودات المالية العادية بتاريخ التبادل والذي يمثل تاريخ إلتزام المجموعة لشراء أو بيع األصل .يتم التوقف عن إثبات األصول
المالية عند إنتهاء حق إستالم التدفق النقدي من الموجودات المالية أو تم تحويله وقامت المجموعة بتحويل جميع المخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري.
يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة المنسوبة لها .يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد أو
إلغاء أو إنتهاء مدة اإللتزام ضمن المطلوبات.
عندما يتم إستبدال المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس المقرض وبشروط مختلفة جوهرياً ،أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري،
فإنه يتم معاملة مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات للمطلوبات األصلية وإثبات للمطلوبات الجديدة ،ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية ذات
الصلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلثبات المبدئي.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
القياس
عند اإلثبات األولي ،تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية حسب قيمتها العادلة باإلضافة إلى تكلفة المعامالت المنسوبة مباشرة إلى إقتناء
الموجودات المالية في حالة كون الموجودات المالية غير مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم إعتبار تكاليف المعامالت لموجودات
مالية ُمسجلة بالقيمه العادلة من خالل الربح أو الخسارة مصروفا يُقيد على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
لدى المجموعة أداوات دين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصلي مع الفوائد .لذلك ،تقاس جميع أداوات الدين التى لدى
المجموعة فيما بعد بالتكلفة المطفأة.
اإليراد المتحقق من هذه الموجودات المالية يضاف إلى إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
بعد اإلثبات المبدئي ،تدرج القروض والتي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة مع إثبات أي فرق بين التكلفة وقيمة اإلسترداد في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة على مدى فترة القروض على أساس معدل الفائدة الفعلية.
اإلنخفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على أن أصل مالي محدد قد إنخفضت قيمته .في حالة
وجود مثل هذا الدليل فإنه يتم إثبات أي خسارة إنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم تحديد اإلنخفاض في القيمة كالتالي:
 بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن اإلنخفاض في القيمة يمثل الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً أي خسارة إنخفاض
في القيمة مثبتة سابقاً في قائمة الدخل الشامل.
 بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة فإن اإلنخفاض في القيمة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية مخصومة بمعدل عائد السوق الحالي ألصل مالي مماثل.
 بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن اإلنخفاض في القيمة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
مقاصة املوجودات املالية مع املطلوبات املالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في القوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم
إلجراء مقاصة للمبالغ المثبتة وعندما يكون لدي المجموعة النية بالتسوية إما على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

44-44القروض طويلة األجل
يتم إثبات القروض طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة والتى تمثل قيمة المتحصالت المستلمة مخصوما منها تكاليف المعامالت المؤهلة المتكبدة
إن وجدت .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقاس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .يتم إثبات أية فروقات بين
المتحصالت بعد خصم تكاليف المعامالت ومبلغ اإلسترداد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القروض طويلة األجل بإستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلية.
الرسوم المدفوعة عند بدء تسهيالت القرض يتم إثباتها كتكاليف معامالت للقرض إلى المدى الذي يحتمل معه سحب بعض أو كل التسهيل .وفي هذه
الحالة ،يتم تأجيل الرسوم حتى يتم سحب التسهيل .يتم رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدماً لخدمات السيولة وتطفأ على فترة التسهيل الخاصة
بها في حالة عدم وجود دليل على إحتمالية أن جزءاً من أو جميع التسهيل سوف يتم سحبه.
يتم إستبعاد القروض من قائمة المركز المالية الموحدة عندما يتم سداد أو إلغاء أو إنتهاء مدة اإللتزام المحدد بالعقد .يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة
الدفترية لمطلوبات مالية مسددة أو مح ُّولة إلى طرف آخر وبين العوض المدفوع شام ً
ال أي موجودات غير نقدية مح ّ ُولة أو مطلوبات مفترضة في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.
تصنّف القروض كمطلوبات قصيرة األجل ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط لتأخير التسوية للمطلوبات لمدة ال تقل عن  12شهراً من تاريخ التقرير.
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض العامة والمحددة والتى تُعزى مباشرة إلى إقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلكمال وإعداد
األصل لإلستخدام المقصود منه أو بيعه .الموجودات المؤهلة هي أصول تتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لإلستخدام المقصود منها أو
بيعها .تخصم عوائد اإلستثمار المتحققة من إستثمار مؤقت لقروض معينة بإنتظار الصرف على الموجودات المؤهلة من تكاليف التمويل المؤهلة للّرسملة.
يتم تحميل تكاليف التمويل األُخرى كمصروف على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة التى حدثت فيها.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
44-44المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة:
 إلتزام قانوني حالي أو إستنتاجي بناءاً على حدث في الماضي،
 من المحتمل أن تدفقات خارجة لموارد إقتصادية ستكون مطلوبة لتسوية اإللتزام في المستقبل و
 يمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق.
يتم خصم المخصصات بإستخدام معدل خصم ماقبل الضرائب الحالي والذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ،حسب اإلقتضاء ،المخاطر المحددة
للمطلوبات وذلك عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ذو أهمية .الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت عند إستخدام الخصم يتم إثباتها كجزء من
تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

44-44مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك
تنشأ عادة عن أنشطة التعدين واإلستخراج والمعالجة للمجموعة إلتزامات إغالق منجم وإعادة التأهيل للموقع وتفكيك مصنع يشار إليها مجتمعة
«إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك» .اإلزالة وإصالح الموقع يمكن أن تشمل توقف تشغيل منشأة وتفكيك مصنع ومباني ،التخلص من أو معالجة
النفايات ،إعادة تأهيل الموقع واألرض .يعتمد حجم العمل المطلوب والتكاليف المرتبطة به على متطلبات القوانين واألنظمة الحالية.
يتم خصم كامل التكاليف المقدرة إلى قيمتها الحالية وترسمل كجزء من «منجم تحت اإلنشاء» .يُعتبر اإلستهالك كمصروف على عمر المنجم المقدر
بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج عندما يتم تحويل األصل إلى «ممتلكات تعدين».
تشمل التكاليف المدرجة بالمخصص جميع إلتزامات اإلزالة المتوقع حدوثها على عمر المنجم وفي وقت اإلغالق ذات الصلة بأنشطة التعدين المشروع
فيها في تاريخ التقرير .يتم اإلعتراف بالتكاليف الناتجة عن الظروف غير المتوقعة كالتلوث الناتج من التخلص غير المخطط له كمصروف وإلتزام عندما
ينتج عن هذا الحدث إلتزام محتمل وإمكانية تقديرها بشكل يعتمد عليه .ويعتمد توقيت التكاليف الفعلية لإلزالة على عدة عوامل منها:
 عمر المنجم،
 التطورات في مجال التكنولوجيا،
 شروط رخصة التشغيل،
 البيئة التي يعمل بها المنجم و
 التغيرات في اإلستدامة االقتصادية.
إن التعديالت على المبالغ المقدرة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبليه لإلزالة تعتبر من األمور اإلعتيادية الخاضعة لألحكام وللتقديرات الجوهرية
المستخدمة .يتم تسجيل مثل هذه التعديالت كزيادة في المطلوبات يقابلها زيادة في أصل المنجم المتعلق بها .تتلخص العوامل التي تؤثر على هذه
التعديالت في اآلتي:
 تحديث تقدير إحتياطي الخامات والموارد المعدنية وأعمار المناجم،
 التطورات في مجال التكنولوجيا،
 متطلبات األنظمة والقوانين وإستراتيجيات إدارة البيئة،
 التغيرات في أسس التقديرات وتكاليف األعمال المتوقعة بما فيها تأثيرات التضخم و
 التغيرات في اإلستدامة االقتصادية.

44-44عقود اإليجار
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري للمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية إلى المستأجر .يتم رسملة عقود
اإليجار التمويلي من تاريخ نشأة عقد اإليجار بالقيمة العادلة للممتلكات المستأجرة أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية أيهما أقل.
يتم توزيع كل دفعة عقد إيجار تمويلي بين المطلوبات وتكلفة التمويل .تُعتبر إلتزامات اإليجار بعد خصم تكلفة التمويل من ضمن المطلوبات غير المتداولة .يحمل
بند الفوائد المض ّمنة في تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة عقد اإليجار للوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي
لإللتزام لكل سنة محاسبية .يُستهلك األصل المقتنى تحت عقود اإليجار التمويلي على مدى الفترة المستفاد منها لألصل أو فترة عقد اإليجار أيهما أقل.
تصنف جميع اإليجارات األخرى كعقود إيجار تشغيلية .تُحمل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة على فترة عقد اإليجار التشغيلي.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
44-44منافع الموظفين
برنامج خطة اإلدخار للموظفني
تم تصميم برنامج اإلدخار وفقاً للمادة رقم  145من نظام العمل والمادة رقم  76من اللوائح الداخلية للشركة والمعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ  6ربيع
الثاني 1420هـ (الموافق  19يوليو  )1999الصادر من معالي وزير العمل والشؤون اإلجتماعية ،وقد تم تطبيق برنامج اإلدخار لتشجيع الموظفين السعوديين
في المجموعة على التوفير وإستثمار مدخراتهم في مجاالت أكثر فائدة لهم لتأمين مستقبلهم إلى جانب تحفيزهم على مواصلة العمل لدى المجموعة.
تقتصر المساهمة في برنامج اإلدخار على الموظفين السعوديين فقط كما تعد المساهمة في البرنامج إختيارية .يساهم الموظف المشارك في برنامج
اإلدخار بدفع مساهمة شهرية بمقدار  ٪1إلى  ٪15كحد أقصى من الراتب األساسي الشهري للموظف وبحد أدنى مبلغ  300ريال سعودي في الشهر.
تساهم المجموعة بدفع نسبة ثابتة قدرها  ٪10سنوياً للسنة األولى من مساهمة الموظف الشهرية وتزداد هذه النسبة بمقدار  ٪10في السنة حتى تصل
ما نسبته  ٪100للسنة العاشرة .يتم إيداع مساهمة الموظف ومساهمة المجموعة في حساب اإلدخار المخصص للموظف .تحمل مساهمة المجموعة
كمصروف وتحمل شهرياً على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .تستحق مساهمة المجموعة الدفع للموظف عند إنتهاء خدماته أو إستقالته فقط.
اإللتزامات قصيرة األجل ُ
األخرى
المطلوبات الخاصة باألُجور والرواتب شاملة المنافع غير النقدية والمتوقع تسويتها بشكل كامل خالل  12شهراً بعد إنتهاء الفترة التى قام خاللها
الموظفين بتقديم خدماتهم ذات الصلة يتم إثبات مايتعلق بخدمة الموظف إلى نهاية تاريخ فترة التقرير ويتم قياسها بالمبلغ المتوقع دفعه عند تسوية
اإللتزام .يتم عرض المطلوبات كإلتزامات حالية لمنفعة موظف في قائمة المركز المالية الموحدة.
برنامج متلك املنازل للموظفني
قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بإنشاء برنامج تملك المنازل للموظفين والذي يتيح للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها
هذه الشركات التابعة من خالل سلسلة من الدفعات خالل عدد معين من السنوات .يتم نقل ملكية الوحدة السكنية عند إتمام كامل الدفعات.
بموجب برنامج تملك المنازل ،يتم تصنيف الوحدات السكنية ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى كذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من الموظفين
وذلك عند توقيع عقد البيع مع الموظفين المؤهلين .يتم إعادة األقساط الشهرية المدفوعة من قبل الموظف تجاه الوحدة السكنية إلى الموظف في حالة
توقف الموظف عن العمل في حدود المبالغ المدفوعة باإلضافة إلى بدل السكن الشهري ويتم إعادة المنزل إلى المجموعة.
إلتزام منافع إنتهاء خدمات املوظفني
المطلوبات المتعلقة بخطة منافع إنتهاء خدمات الموظفين المحددة المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل القيمة الحالية إللتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفين كما في نهاية فترة التقرير .يتم حساب إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين سنوياً بواسطة خبراء إكتواريين مستقلين بإستخدام
طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
حيث أنه التوجد سوق عميقة في المملكة العربية السعودية لسندات شركات عالية الجودة ،فقد تم إستخدام معدل العائد على سندات الشركات عالية الجودة
في الواليات المتحدة األمريكية للوصول إلى القيمة الحالية إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة.
يتم حساب صافي تكلفة التمويل بإستخدام معدل الخصم على صافي رصيد إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين .يتم إدراج التكلفة ضمن مصروف
منفعة الموظف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تُسجل مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة من تسويات خبرة والتغيرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في الفترة التى حدثت فيها مباشر ًة في قائمة الدخل
الشامل اآلخر الموحدة .يتم تضمينها في األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وفي قائمة المركز المالي الموحدة.
التغييرات في القيمة الحالية إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين الناشئ من تعديالت أو تقليص في الخطة يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

44-44مطلوبات المشاريع واألخرى والمصاريف المستحقة
يتم إثبات اإللتزامات المتعلقة بتكاليف العقود الخاصة بالمشاريع الرأسمالية بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة بالمبالغ التى سيتم دفعها مقابل البضائع
والخدمات المستلمة .يتم خصم المبالغ التى تم إثباتها إلى القيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام معدل إقتراض تزايدي للمنشأة المعنية ما
لم تستحق في أقل من سنة واحدة.
يتم إثبات اإللتزامات المتعلقة بالذمم الدائنة األخرى بالمبالغ المتوقع دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
44-44الزكاة وضريبة الدخل وضريبة اإلستقطاع والضريبة المؤجلة
تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») .يحمل مخصص الزكاة المتعلقة بالشركة والزكاة العائدة للشركات التابعة
المملوكة لها بالكامل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة ،إن وجدت ،بموجب الربوط النهائية عند
تحديد تلك المبالغ.
يخضع المساهمون األجانب في الشركات التابعة لضريبة دخل والتي يتم إدراجها ضمن حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة.
تقوم المجموعة بإستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية حسب نظام ضريبة الدخل السعودي.
مصروف الضريبة والذي يشمل مصروف الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة يحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تحسب الضريبة الحالية المستحقة على أساس الربح الضريبي للسنة .يختلف الربح الضريبي عن صافي الربح المعروض في قائمة الربح أو الخسارة ألنه
يستثني بنود دخل أو مصروف خاضع للضريبة أو قابل لإلستقطاع في سنوات الحقة وكذلك يستثني بنود غير خاضعة للضريبة أو غير قابلة لإلستقطاع.
يتم إحتساب المطلوبات على المجموعة للضريبة الحالية بإستخدام معدالت الضريبة المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها بتاريخ التقرير.
يتم إثبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ الضريبية
المستخدمة ألغراض الضرائب .يتم عادة إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة .موجودات الضريبة المؤجلة يتم
إثباتها بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة يمكن إستخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة لإلستقطاع .اليتم إثبات هذه الموجودات
والمطلوبات في حالة كون الفروقات المؤقتة عائد إلى اإلثبات المبدئي لشهرة أو عائد إلى موجودات أو مطلوبات في عملية غير مؤثرة على الربح الضريبي
أو المحاسبي ماعدا في حالة إندماج الشركات.
يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والتى تنتج من اإلستثمارات في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة
والشركات الزميلة بإستثناء عندما يكون لدى المجموعة القدرة على عكس هذه الفروق المؤقتة ومن الممكن أن هذه الفروق المؤقتة سوف لن تنعكس في
المستقبل المنظور.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بالقدر الذي اليحتمل أن يكون هناك أرباح كافية خاضعة
للضريبة تسمح بإسترداد األصل أو جزء منه.
يتم إحتساب الضريبة المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التى يتم فيها تسوية المطلوبات أو يتحقق األصل بناءاً على
القوانين المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها في تاريخ التقرير .تُحمل الضريبة المؤجلة أو تُسترجع من قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما
عدا في حالة كونها تعود إلى بنود ُحملت أو تم إسترجاعها مباشرة من حقوق الملكية وفي هذه الحالة تعالج الضريبة المؤجلة مباشرة في حقوق الملكية.

44-44رسوم اإلمتياز
إعتباراً من عام  2005فصاعداً ووفقاً للمادة رقم  71من نظام اإلستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم /47م بتاريخ  20شعبان 1425هـ (الموافق
 4اكتوبر  ،)2004يتعين على المجموعة أن تدفع لحكومة المملكة العربية السعودية رسوم إمتياز تمثل  ٪25من صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين أو
ما يعادل ضريبة الدخل المق ّدرة ،أيهما أقل .يتم خصم الزكاة المستحقة من إجمالي رسوم اإلمتياز ويتم إظهار صافي مبلغ رسوم اإلمتياز كجزء من تكلفة
المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (اإليضاحين  9و .)41
ومع ذلك ،يكون الحد األدنى لرسوم اإلمتياز المستحقة لرخصة التعدين الصغيرة على أساس المبيعات كالتالي:
األساس

التعريفة

المعادن
البوكسايت منخفض الدرجة

الطن المتري الفعلي المباع

 01٫5ريال لكل طن متري

الكاولين

الطن المتري الفعلي المباع

 2٫25ريال لكل طن متري

المغنزايت

الطن المتري الفعلي المباع

 4٫50ريال لكل طن متري

الحد األدنى لرسوم اإلمتياز المستحقة الدفع  90٫000ريال سعودي إذا لم يتحقق الحد األدنى من القدرة التعدينية .يتم تحميل مخصص رسوم اإلمتياز
إلى تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم إدراجها في عملية تقييم المخزون.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

5-5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017حسب المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية .أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2016وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
بناءاً على ذلك ،قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة التى تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية مع معلومات المقارنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016حسب
الوصف المذكور بملخص أهم السياسات المحاسبية (إيضاح .)4
يفسر هذا اإليضاح التسويات األساسية التى قامت بها المجموعة إلعداد:
 قائمة المركز المالي الموحدة اإلفتتاحية كما في  1يناير  ،2016تاريخ تحول المجموعة من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وإعادة تصنيف الميزانية المعدة حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في 31
ديسمبر ( 2015يرجى اإلطالع على المطابقة في إيضاح  2-5والمالحظات التفسيرية في إيضاح  )5-5و
 قائمة المركز المالي الموحدة المقارنة كما في  31ديسمبر  ( 2016يرجى اإلطالع على المطابقة في إيضاح  ،)3-5قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة المقارنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يرجى اإلطالع على المطابقة في ايضاح  4-5والمالحظات
التفسيرية في إيضاح .)5-5

5555اإلستثناءات المطبقة
يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1للمطبق للمعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة إسثناءات معينة من التطبيق بأثر رجعي لبعض المتطلبات
للمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى .طبقت المجموعة اإلستثناءات التالية كما في تاريخ التحول والمنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي:
 الفقرة د  21من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1المتعلق بقياس إلتزامات اإلزالة
 الفقرة د  32من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1المتعلق بقياس أصل نشاط اإلزالة

5555تسوية قائمة المركز المالي الموحدة اإلفتتاحية معدة وفق ًا للمعايير الدولية للتقرير المالي إلى قائمة المركز المالي
الموحدة معدة وفق ًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  1يناير ( 2016تاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي)
إيضاحات

المعايير الدولية
للتقرير المالي كما
في  1يناير 2016

إعادة تصنيف

إعادة قياس مطلوب
للتحول

معايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
كما في  31ديسمبر 2015

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات تعدين

 1-5-5أ  1-5-5 ،ز

8٫149٫210٫130

7٫953٫745٫143

195٫464٫987

-

ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5أ  2-5-5 ،و

33٫299٫548٫961

()2٫997٫401٫814

()385٫237٫772

36٫682٫188٫547

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 1-5-5أ  3-5-5 ،ز

33٫505٫471٫004

()4٫655٫557٫337

()2٫241٫405٫496

40٫402٫433٫837

موجودات اإلستكشاف والتقييم

 1-5-5أ

-

()233٫233٫575

-

233٫233٫575

مصاريف إزالة مؤجلة

 1-5-5أ

-

()44٫172٫991

-

44٫172٫991

موجودات غير ملموسة

4-5-5

374٫949٫546

-

2٫522٫984

372٫426٫562

إستثمارات في مشاريع مشتركة

5-5-5

828٫680٫585

-

()372٫774٫239

1٫201٫454٫824

موجودات ضريبة مؤجلة

 6-5-5أ

248٫382٫944

-

248٫382٫944

-

إستثمارات أخرى

50٫000٫000

-

-

50٫000٫000

موجودات غير متداولة أخرى

21٫645٫868

-

-

21٫645٫868

مجموع الموجودات غير المتداولة

76٫477٫889٫038

23٫379٫426

()2٫553٫046٫592

79٫007٫556٫204
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
إعادة تصنيف

إعادة قياس مطلوب
للتحول

720٫000٫000
229٫304٫473
2٫918٫468٫061
1٫251٫146٫787
899٫052٫989
4٫308٫309٫524
10٫326٫281٫834
86٫804٫170٫872

()23٫379٫426
()23٫379٫426
-

()19٫411٫566
()996٫824
()20٫408٫390
()2٫573٫454٫982

720٫000٫000
248٫716٫039
2٫941٫847٫487
1٫252٫143٫611
899٫052٫989
4٫308٫309٫524
10٫370٫069٫650
89٫377٫625٫854

11٫684٫782٫610

-

-

11٫684٫782٫610

8٫391٫351٫697
757٫911٫634
4٫516٫270٫879
25٫350٫316٫820
7٫783٫292٫852
33٫133٫609٫672

-

()1٫948٫091٫550
()1٫948٫091٫550
()313٫218٫088
()2٫261٫309٫638

8٫391٫351٫697
757٫911٫634
6٫464٫362٫429
27٫298٫408٫370
8٫096٫510٫940
35٫394٫919٫310

 6-5-5ب
 3-5-5أ
9-5-5
10-5-5

164٫155٫080
184٫929٫613
42٫744٫072٫108
255٫190٫219

-

164٫155٫080
()115٫773٫750
()523٫645٫986
97٫078٫345

300٫703٫363
43٫267٫718٫094
158٫111٫874

11-5-5

95٫413٫846

-

68٫380٫653

27٫033٫193

()279٫162٫159
()279٫162٫159

52٫416٫223
()73٫922٫306
()331٫311٫741

353٫304٫330
1٫334٫387٫629
45٫441٫258٫483

2٫089٫175٫160
4٫520٫925٫588
50٫962٫237
16٫096٫147
31٫297٫581

279٫162٫159
-

19٫166٫397

1٫810٫013٫001
4٫520٫925٫588
50٫962٫237
16٫096٫147
12٫131٫184

2٫131٫319٫904
8٫839٫776٫617
53٫670٫561٫200
86٫804٫170٫872

279٫162٫159
-

19٫166٫397
()312٫145٫344
()2٫573٫454٫982

2٫131٫319٫904
8٫541٫448٫061
53٫982٫706٫544
89٫377٫625٫854

إيضاحات
الموجودات المتداولة
المستحق من شركاء في المشاريع المشتركة
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
مخزون
ذمم مدينة تجارية وأخرى
ودائع ألجل
نقد ومعادالت النقد
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطي نظامي
عالوة إصدار
تحويالت من صافي الدخل
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات ضريبة مؤجلة
المستحق لشريك في مشروع مشترك
قروض طويلة األجل
مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع
وتفكيك
الجزء غير المتداول من إلتزام بموجب عقد
إيجار تمويلي
منافع الموظفين
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى
مصاريف مستحقة
زكاة وضريبة دخل مستحقة
رسوم إمتياز مستحقة
الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار
تمويلي
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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المعايير الدولية
للتقرير المالي كما
في  1يناير 2016

معايير الهيئة
السعودية للمحاسبين
القانونيين كما في 31
ديسمبر 2015

7-5-5
 1-5-5ب
8-5-5

2-2-5
3-2-5

12-5-5
405٫720٫553
 13-5-5أ  13-5-5 ،ب 981٫303٫164
44٫830٫784٫583
 13-5-5أ

11-5-5

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
5 55555تسوية األرباح المبقاة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في  1يناير  2016إلى األرباح المبقاة وفقاً للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  31ديسمبر 2015
أثر إعادة القياس على التحول المتعلقة بما يلي:

إيضاحات

ممتلكات تعدين
زيادة في إستهالك متراكم عائدة إلى:
 1-5-5ب

()3٫860٫719

إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من المخزون إلى ممتلكات تعدين
فصل مكونات مصانع ومعدات مسجلة تحت ممتلكات تعدين

 1-5-5ج

()13٫088٫623

أثر إعادة قياس مخصص إلتزامات إزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

 1-5-5د

()11٫479٫213

إنخفاض في مصاريف إزالة مؤجلة عائدة إلى تطبيق طريقة وحدات اإلنتاج كطريقة إستهالك

 1-5-5هـ

()2٫991٫642

تسوية على موجودات عقود إيجار تمويلي

 1-5-5و

()259٫498

 1-5-5ز

()31٫679٫695

مجموع فرعي
ممتلكات ومصانع ومعدات
زيادة في إستهالك متراكم عائدة إلى:

()107٫346٫387

فصل مكونات مصانع ومعدات

 2-5-5ب

()106٫966٫813

إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من المخزون إلى ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5ب

()379٫574

إطفاء تكلفة معامالت بعد تاريخ إعالن اإلنتاج التجاري ،وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في قياس القروض
طويلة األجل

 2-5-5ج

16٫908٫243

أثر إعادة قياس مخصص إلتزامات إزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

 2-5-5د

()33٫938٫986

 2-5-5و

()124٫377٫130

مجموع فرعي
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
إنخفاض عائد إلى تخفيض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 3-5-5أ

()1٫800٫476٫250

إنخفاض عائد إلى إستبعاد تكلفة غير مؤهلة

 3-5-5ب

()34٫594٫002

مجموع فرعي

()1٫835٫070٫252

موجودات غير ملموسة
إنخفاض عائد إلى إستبعاد تكلفة غير مؤهلة لموجودات غير ملموسة

4-5-5

()1٫390٫413

إنخفاض في إطفاء موجودات غير ملموسة نتيجة تغيير العمر اإلنتاجي

4-5-5

3٫913٫397

مجموع فرعي

2٫522٫984

إستثمار في مشروع مشترك
إنخفاض عائد إلى إنخفاض في قيمة إستثمار في مشروع مشترك

5-5-5

()372٫774٫239

ضريبة مؤجلة
إنشاء موجودات ضريبة مؤجلة في تاريخ التحول

 6-5-5أ

248٫382٫944

إنشاء مطلوبات ضريبة مؤجلة في تاريخ التحول

 6-5-5ب

()164٫155٫080

 6-5-5ج

84٫227٫864

مجموع فرعي
ذمم مدينة تجارية وأخرى
إنخفاض عائد إلى تأجيل اإلعتراف باإليراد نتيجة اإلثبات بسعر مؤقت

8-5-5

()996٫824
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
إيضاحات

أثر إعادة القياس على التحول المتعلقة بما يلي:
قروض طويلة األجل
إنخفاض عائد إلى إطفاء تكلفة معامالت بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في قياس القروض طويلة األجل

9-5-5

()46٫167٫299

مخصص إلتزامات إزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك
زيادة عائدة إلى إعادة قياس وتخفيض لمخصص إلتزامات إزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

10-5-5

36٫230٫406

إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
زيادة عائدة إلى عكس مدفوعات اإليجارات والمحملة مبدئياَ على المصاريف

11-5-5

232٫093

إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
12-5-5

زيادة عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

()47٫379٫852

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى
زيادة عائدة إلى خفض قيمة المحتجزات المستحقة طويلة األجل إلى القيمة الحالية

13-5-5

المجموع

73٫922٫306
()2٫261٫309٫638

أثر إعادة القياس العائد إلى:
األرباح المبقاة لمساهمي الشركة األم

2-2-5

()1٫948٫091٫550

حقوق ملكية غير مسيطرة

3-2-5

()313٫218٫088

المجموع

()2٫261٫309٫638

5 55555تسوية األرباح المبقاة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في  1يناير  2016إلى األرباح المبقاة وفقاً للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  31ديسمبر  2015العائدة إلى مساهمي الشركة األم
إيضاحات
 1يناير 2016

،1-2-5 ،2-5
1-3-5

المعايير الدولية للتقرير
المالي كما في  1يناير 2016
4٫516٫270٫879

إعادة تصنيف
-

إعادة قياس مطلوب للتحول

معايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين كما
في  31ديسمبر 2015

()1٫948٫091٫550

6٫464٫362٫429

5 55555تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في  1يناير  2016إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  31ديسمبر 2015
إيضاحات
 1يناير 2016
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،1-2-5 ،2-5
2-3-5

المعايير الدولية للتقرير
المالي كما في  1يناير 2016
7٫783٫292٫852

إعادة تصنيف
-

إعادة قياس مطلوب للتحول
()313٫218٫088

معايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين كما
في  31ديسمبر 2015
8٫096٫510٫940

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
5555

تسوية قائمة المركز المالي الموحدة معدة وفق ًا للمعايير الدولية للتقرير المالي إلى قائمة المركز المالي الموحدة
معدة وفق ًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  31ديسمبر 2016
إيضاحات

المعايير الدولية
للتقرير المالي كما
في  31ديسمبر 2016

إعادة تصنيف

إعادة قياس مطلوب
للتحول

معايير الهيئة
السعودية للمحاسبين
القانونيين كما في 31
ديسمبر 2016

الموجودات
موجودات غير متداولة
9٫073٫304٫460

173٫246٫492

-

ممتلكات تعدين

 1-5-5أ  1-5-5 ،ز

9٫246٫550٫952

()539٫945٫185

48٫887٫551٫021

ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5أ  2-5-5 ،و

42٫459٫053٫601

()5٫888٫552٫235

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 1-5-5أ  3-5-5 ،ز

29٫184٫633٫886

()2٫638٫423٫511( )2٫814٫224٫993

موجودات اإلستكشاف والتقييم

 1-5-5أ

-

()269٫803٫530

-

34٫637٫282٫390
269٫803٫530

مصاريف إزالة مؤجلة

 1-5-5أ

-

()77٫344٫276

-

77٫344٫276

موجودات غير ملموسة

4-5-5

374٫448٫577

-

5٫325٫369

369٫123٫208

إستثمارات في مشاريع مشتركة

5-5-5

832٫406٫115

-

()295٫260٫561

1٫127٫666٫676

موجودات ضريبة مؤجلة

 6-5-5أ

378٫439٫046

-

378٫439٫046

-

إستثمارات أخرى

50٫000٫000

-

-

50٫000٫000

موجودات غير متداولة أخرى

54٫084٫146

-

-

54٫084٫146

مجموع الموجودات غير المتداولة

82٫579٫616٫323

23٫379٫426

()2٫916٫618٫350

85٫472٫855٫247

موجودات متداولة
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

140٫559٫012

-

()14٫235٫150

154٫794٫162

 1-5-5ب

3٫068٫640٫225

()23٫379٫426

-

3٫092٫019٫651

8-5-5

1٫273٫216٫903

-

298٫225

1٫272٫918٫678

ودائع ألجل

2٫711٫000٫000

-

-

2٫711٫000٫000

نقد ومعادالت النقد

4٫369٫714٫529

-

-

4٫369٫714٫529

مجموع الموجودات المتداولة

11٫563٫130٫669

()23٫379٫426

()13٫936٫925

11٫600٫447٫020

مجموع الموجودات

94٫142٫746٫992

-

()2٫930٫555٫275

97٫073٫302٫267

مخزون
ذمم مدينة تجارية وأخرى

7-5-5

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

11٫684٫782٫610

-

-

11٫684٫782٫610

إحتياطي نظامي
عالوة إصدار

8٫391٫351٫697

-

-

8٫391٫351٫697

تحويالت من صافي الدخل

797٫975٫542

-

-

797٫975٫542

4٫467٫903٫955

أرباح مبقاة

1-3-5

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

2-3-5

-

()2٫357٫033٫646

6٫824٫937٫601

25٫342٫013٫804

-

()2٫357٫033٫646

27٫699٫047٫450

7٫794٫301٫046

-

()450٫943٫519

8٫245٫244٫565

33٫136٫314٫850

-

()2٫807٫977٫165

35٫944٫292٫015

149

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
إعادة قياس مطلوب
للتحول

معايير الهيئة
السعودية للمحاسبين
القانونيين كما في 31
ديسمبر 2016

274٫328٫467

306٫790٫113

إيضاحات

المعايير الدولية
للتقرير المالي كما
في  31ديسمبر 2016

مطلوبات ضريبة مؤجلة

 6-5-5ب

274٫328٫467

-

المستحق لشريك في مشروع مشترك

 3-5-5أ

191٫016٫363

-

()115٫773٫750

قروض طويلة األجل

9-5-5

50٫778٫534٫391

-

()444٫628٫135

51٫223٫162٫526

مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

10-5-5

269٫522٫564

-

112٫445٫535

157٫077٫029

الجزء غير المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار
تمويلي

11-5-5

61٫598٫017

-

48٫255٫936

13٫342٫081

489٫756٫229

إعادة تصنيف

مطلوبات غير متداولة

-

64٫623٫160

425٫133٫069

1٫230٫757٫918

()793٫626٫305

()81٫954٫040

2٫106٫338٫263

منافع الموظفين

53٫295٫513٫949

()793٫626٫305

()142٫702٫827

54٫231٫843٫081

2٫201٫826٫667

793٫626٫305

-

1٫408٫200٫362

مصاريف مستحقة

2٫629٫438٫338

-

-

2٫629٫438٫338

زكاة وضريبة دخل مستحقة

85٫308٫278

-

-

85٫308٫278

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

12-5-5
 13-5-5أ ،
 13-5-5ب

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

 13-5-5أ

8٫270٫636

-

-

8٫270٫636

33٫565٫757

-

20٫124٫717

13٫441٫040

رسوم إمتياز مستحقة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

2٫752٫508٫517

-

-

2٫752٫508٫517

مجموع المطلوبات المتداولة

7٫710٫918٫193

793٫626٫305

20٫124٫717

6٫897٫167٫171

مجموع المطلوبات

61٫006٫432٫142

-

()122٫578٫110

61٫129٫010٫252

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

94٫142٫746٫992

-

()2٫930٫555٫275

97٫073٫302٫267

الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

11-5-5

5 55555تسوية األرباح المبقاة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي إلى األرباح المبقاة حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  31ديسمبر  2016العائدة إلى مساهمي الشركة األم
إعادة تصنيف

إعادة قياس مطلوب
للتحول

معايير الهيئة
السعودية للمحاسبين
القانونيين كما في 31
ديسمبر 2016

2-2-5

4٫516٫270٫879

-

()1٫948٫091٫550

6٫464٫362٫429

(الخسارة)  /الربح للسنة

4-5

()10٫739٫221

-

()411٫378٫301

400٫639٫080

بنود الدخل الشامل اآلخر  -إعادة قياس إلتزام منافع
إنتهاء خدمات الموظفين

4-5

2٫436٫205

-

2٫436٫205

-

المحول من صافي الدخل إلى إحتياطي نظامي

33

()40٫063٫908

-

-

()40٫063٫908

 31ديسمبر 2016

3-5

4٫467٫903٫955

-

()2٫357٫033٫646

6٫824٫937٫601

إيضاحات
 1يناير 2016
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المعايير الدولية
للتقرير المالي كما
في  31ديسمبر 2016

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
5 55555تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي إلى حقوق الملكية غير المسيطرة حسب المعايير
المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  31ديسمبر 2016
إعادة قياس مطلوب
للتحول

معايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
كما في  31ديسمبر
2016

()313٫218٫088

8٫096٫510٫940
()73٫412

إيضاحات

المعايير الدولية
للتقرير المالي كما في
 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

3-2-5

7٫783٫292٫852

-

الخسارة للسنة

4-5

()137٫133٫223

-

()137٫059٫811

بنود الخسارة الشاملة األخرى  -إعادة
قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات
الموظفين

4-5

()665٫620

-

()665٫620

-

توزيعات مدفوعة خالل السنة

3-34

()451٫192٫963

-

-

()451٫192٫963

زيادة في حقوق ملكية غير مسيطرة
خالل السنة

3-34

612٫560٫821

-

-

612٫560٫821

مدفوعات لزيادة رأس المال خالل السنة

3-34

()12٫560٫821

-

-

()12٫560٫821

 31ديسمبر 2016

3-5

7٫794٫301٫046

-

()450٫943٫519

8٫245٫244٫565

إعادة تصنيف

5555تسوية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخــر الموحدة معدة وفق ًا للمعايير الدولية للتقرير المالي إلى تلك
المعدة حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016
إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير
المالي للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2016

تصحيح
أخطاء

إعادة قياس مطلوبة
للتحول

معايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016

المبيعات

 1-4-5أ

9٫463٫857٫096

-

()1٫997٫792

9٫465٫854٫888

تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

()7٫443٫299٫088

-

()23٫716٫953

()7٫419٫582٫135

2٫020٫558٫008

-

()25٫714٫745

2٫046٫272٫753

إجمالي الربح
المصاريف التشغيلية
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

 1-4-5ج

()409٫963٫201

-

91٫742

()410٫054٫943

مصاريف عمومية وإدارية

 1-4-5د

()324٫671٫177

-

8٫846٫806

()333٫517٫983

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 1-4-5هـ

إستبعاد مصانع ومعدات
إنخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 3-5-5أ

الربح التشغيلي

()49٫336٫885

-

1٫753٫907

()51٫090٫792

()57٫752٫626

-

-

()57٫752٫626

()566٫250٫000

-

()566٫250٫000

-

612٫584٫119

-

()581٫272٫290

1٫193٫856٫409

اإليرادات ( /المصاريف) األخرى
دخل من ودائع ألجل
تكلفة تمويل

إيرادات أُخرى ،صافي

حصة في صافي دخل ( /خسارة) مشروع مشترك تم
المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية

-

-

151٫636٫138

()890٫415٫706

-

()64٫562٫215

()825٫853٫491

33٫143٫164

-

-

33٫143٫164

3٫725٫530

-

77٫513٫678

()73٫788٫148

151٫636٫138
 1-4-5و
 1-4-5ز
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
إعادة قياس مطلوبة
للتحول

معايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016

()89٫326٫755

-

()568٫320٫827

478٫994٫072

19٫882٫715

-

19٫882٫715

-

()78٫428٫404

-

-

()78٫428٫404

()147٫872٫444

-

()548٫438٫112

400٫565٫668

1٫770٫585

-

1٫770٫585

-

الدخل الشامل اآلخر للسنة

1٫770٫585

-

1٫770٫585

-

مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

()146٫101٫859

-

()546٫667٫527

400٫565٫668

إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير
المالي للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2016

(الخسارة)  /الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
ضريبة الدخل

 1-4-5ح

مصروف الزكاة

2-40

(خسارة)  /ربح السنة

تصحيح
أخطاء

الدخل الشامل اآلخر
إعادة قياس إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين

 1-4-5ط

مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل العائد إلى
مساهمي الشركة األم
(خسارة)  /ربح السنة

1-3-5

()10٫739٫221

-

()411٫378٫301

400٫639٫080

إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

1-3-5

2٫436٫205

-

2٫436٫205

-

()8٫303٫016

-

()408٫942٫096

400٫639٫080

المجموع
مجموع الخسارة الشاملة العائد إلى حقوق الملكية غير
المسيطرة
خسارة السنة

2-3-5

()137٫133٫223

-

إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

2-3-5

المجموع

()137٫059٫811

()73٫412

()665٫620

-

()665٫620

-

()137٫798٫843

-

()137٫725٫431

()73٫412

5 55555تفاصيل التسويات المؤثرة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاحات
 1-4-5أ المبيعات
8-5-5

()1٫997٫792

صافي تسويات ناتجة عن اإلثبات بسعر مؤقت
زيادة في اإلستهالك المحمل عائدة إلى إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من المخزون إلى ممتلكات تعدين

 1-5-5ب

()4٫742٫752

إنخفاض في اإلستهالك المحمل لممتلكات تعدين عائدة إلى فصل المكونات

 1-5-5ج

9٫973٫106

زيادة في اإلستهالك المحمل على أصل إغالق مناجم وإعادة تأهيل

 1-5-5د

()1٫639٫888

إنخفاض في اإلستهالك المحمل على أصل نشاط اإلزالة

 1-5-5هـ

427٫855

 1-4-5ب تكلفة المبيعات

صافي تسويات على عقود إيجار تمويلي
زيادة في اإلستهالك المحمل على موجودات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي

عكس مدفوعات اإليجارات والمحملة مسبقاَ كدائن على دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً والتحميل بالمقابل على تكلفة المبيعات

عكس مدفوعات اإليجارات والمحملة مسبقاً على تكلفة المبيعات

152

1٫446٫974
 1-5-5و

()19٫849٫410

7-5-5

3٫882٫312

11-5-5

17٫414٫072

زيادة في اإلستهالك المحمل عائدة إلى فصل مكونات ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5ب

()40٫709٫730

زيادة في اإلستهالك المحمل عائدة إلى إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من المخزون إلى ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5ب

()302٫983

عكس إطفاء متعلق بتكلفة معامالت مرسملة

 2-5-5ج

15٫169٫739

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
إنخفاض في اإلستهالك المحمل على أصول إغالق مناجم
إنخفاض في إطفاء أصول غير ملموسة
صافي تسويات ناتجة عن اإلثبات بسعر مؤقت  -المنتجات المصاحبة
إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
المجموع
 1-4-5ج مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
 1-4-5د مصاريف عمومية وإدارية
صافي تسويات على عقود إيجار تمويلي
زيادة في اإلستهالك المحمل على موجودات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي
عكس مدفوعات اإليجارات تم تحميلها مسبقاً على مصاريف عمومية وإدارية
إنخفاض في اإلستهالك المحمل عائدة إلى فصل مكونات ممتلكات ومصانع ومعدات
إستبعاد تكاليف غير مؤهلة مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
تكاليف غير ملموسة تم إستبعادها خالل السنة وفقاً للمعايير المحاسبية المصدرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
وتم عكسها نتيجة التسويات اإلفتتاحية المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
إنخفاض في إطفاء أصول غير ملموسة
إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
المجموع
 1-4-5هـ مصاريف إستكشاف وخدمات فنية
صافي تسويات على عقود إيجار تمويلي
زيادة في اإلستهالك المحمل على موجودات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي
عكس مدفوعات اإليجارات تم تحميلها مسبقاً على مصاريف إستكشاف وخدمات فنية
زيادة في اإلستهالك المحمل عائدة إلى فصل مكونات ممتلكات ومصانع ومعدات
إعادة قياس إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين
المجموع
 1-4-5و تكلفة تمويل
إطفاء تكلفة معامالت بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
زيادة في مخصص إلتزامات إزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك
تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي
زيادة في إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
زيادة نتيجة تخفيض القيمة الحالية المخصومة للمحتجزات المستحقة طويلة األجل
المجموع
 1-4-5ز الحصة في صافي خسارة مشروع مشترك تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية
عكس الحصة في صافي خسارة في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
 1-4-5ح ضريبة الدخل
زيادة في موجودات ضريبة مؤجلة
زيادة في مطلوبات ضريبة مؤجلة
المجموع
 1-4-5ط إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
تسوية عائدة إلى الخبرة
خسارة من التغير في إفتراضات مالية
المجموع

إيضاحات
 2-5-5د
4-5-5
8-5-5
12-5-5

1٫219٫887
1٫120٫172
3٫292٫841
()8٫972٫174
()23٫716٫953

12-5-5

91٫742

 1-5-5و
11-5-5
 2-5-5ب
 3-5-5ب
 3-5-5ب

116٫658
()431٫568
548٫226
2٫031٫305
()7٫603٫500
152٫670

4-5-5
12-5-5

 1-5-5و
11-5-5
 2-5-5ب
12-5-5

1٫682٫213
12٫467٫460
8٫846٫806
()1٫229
()175٫128
173٫899
()37٫483
1٫792٫619
1٫753٫907

9-5-5
10-5-5
11-5-5
12-5-5
 13-5-5ب

()39٫513٫080
()15٫367٫190
()2٫972٫121
()14٫741٫558
8٫031٫734
()64٫562٫215

5-5-5

77٫513٫678

 6-5-5أ
 6-5-5ب
 6-5-5ج

130٫056٫102
()110٫173٫387
19٫882٫715

12-5-5
12-5-5

28٫092٫902
()26٫322٫317
1٫770٫585
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
5555إيضاحات متعلقة بالتسوية الخاصة بـ:
 األرباح المبقاة الموحدة حسب المعايير الدولية للتقرير المالي كما في  1يناير  2016واألرباح المبقاة الموحدة حسب المعايير الصادرة من
قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  31ديسمبر 2015
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016بين المعايير الدولية للتقرير المالي ومعايير
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و
 قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر  2016بين المعايير الدولية للتقرير المالي ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.

5 55555ممتلكات تعدين
تتطلب افضل الممارسات الحالية في صناعة التعدين التمييز بين بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التعدينية وغير التعدينية خصوصاً في شركة
التعدين متعددة األنشطة حيث يكون هناك تركيز كبير على أصول الصناعة التحويلية غير التعدينية .يساهم إعادة التصنيف على إستخدام طريقة وحدات
اإلنتاج كطريقة إستهالك .يتم إستهالك  /إطفاء تكلفة التطوير المتراكمة للمنجم بإستخدام وحدات اإلنتاج على اإلحتياطي المؤكد والمحتمل القابل
لإلسترداد إقتصادياً للمنجم المعني ،ما عدا في حالة كون العمر اإلقتصادي لموجودات التعدين اقل من عمر المنجم .في هذه الحالة يتم إستخدام طريقة
القسط الثابت.
أ -إعادة تصنيف ممتلكات تعدين
في تاريخ التحول  1يناير  2016وكجزء من التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،فقد تم إعادة
تصنيف جميع بنود الممتلكات والمصانع والمعدات ،مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وموجودات اإلستكشاف والتقييم ومصروف اإلزالة المؤجل والمخزون
الممثل لقطع الغيار الرأسمالية إلى موجودات تعدينية وغير تعدينية .وذلك يمثل تغييراً كبيراً عن معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
يتم اإلفصاح عن جميع الموجودات التعدينية والموجودات واألنشطة العائدة للتعدين تحت بند ممتلكات التعدين من خالل تصنيفات مختلفة لممتلكات
التعدين( .يرجى اإلطالع على إيضاح .)17
تم إعادة تصنيف صافي القيمة الدفترية لألصول التى تخدم المناجم حالياً كممتلكات تعدين كالتالي:
إيضاحات
ممتلكات تعدين
ممتلكات ومصانع ومعدات

 31ديسمبر 2016
(إيضاح )3-5

2-5 ، 3-5

9٫073٫304٫460

 2-5-5أ

 1يناير 2016
(إيضاح )2-5
7٫953٫745٫143

()5٫890٫309٫538

()2٫999٫159٫117

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

()2٫814٫224٫993

()4٫655٫557٫337

موجودات إستكشاف وتقييم

()269٫803٫530

()233٫233٫575

مصاريف إزالة مؤجلة

()77٫344٫276

()44٫172٫991

()21٫622٫123

()21٫622٫123

مخزون يمثل قطع غيار رأسمالية

 1-5-5ب

ب -إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من المخزون إلى ممتلكات تعدين وممتلكات ومصانع ومعدات
يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  16أن تتم رسملة قطع الغيار الرأسمالية كجزء من األصل الذي تتعلق به ويتم إستهالكها على مدى العمر االقتصادي
المستفاد منه لذلك األصل .تم إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية بتكلفة  21٫622٫123ريال سعودي مصنفة سابقاً ضمن المخزون كجزء من ممتلكات
تعدين وإستهالكها بمعدل اإلستهالك على األصل األساسي.
إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من المخزون إلى ممتلكات تعدين وممتلكات ومصانع ومعدات كانت كالتالي:
إيضاحات
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 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

ممتلكات تعدين

 1-5-5أ

21٫622٫123

21٫622٫123

ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5أ

1٫757٫303

1٫757٫303

املخزون

2-5 ، 3-5

()23٫379٫426

()23٫379٫426

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
تم إثبات هذه التسويات المطلوبة بتاريخ التحول في ممتلكات ومصانع ومعدات باإلضافة إلى أثر هذه التعديالت على سنة المقارنة كالتالي:
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لإلنخفاض في ممتلكات تعدين عائدة إلى اإلستهالك المحمل
والمتعلق بقطع الغيار الرأسمالية والتي يتم إستهالكها بعد إعادة التصنيف إلى ممتلكات تعدين
مع إنخفاض مماثل في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة الزيادة في اإلستهالك المحمل
والعائدة إلى إعادة التصنيف ،تم تحميلها على:

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

()3٫860٫719

()3٫860٫719

 1-4-5ب

تكلفة المبيعات

()4٫742٫752

-

صايف تأثير إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من املخزون إلى ممتلكات تعدين

()8٫603٫471

()3٫860٫719

-

()3٫860٫719

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

ج -تطبيق مبدأ فصل مكونات األصول
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يجب تقسيم بنود الممتلكات واآلالت والمعدات إلى مكونات رئيسية لألصل وإستهالك كل عنصر بصورة منفصلة
على العمر اإلقتصادي المستفاد منه المقدر .ولم يكن مبدأ فصل مكونات األصول تطبيقاً متبعاً في المملكة العربية السعودية.
وكجزء من عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،قامت المجموعة بتطبيق مبدأ فصل األصول إلى مكوناتها والمحاسبة عن أثر ذلك على
األعمار اإلقتصادية المقدرة المستفاد منها للمكونات مما نتج عنه زيادة في اإلستهالك المتراكم وبالتالي إنخفاض في صافي القيمة الدفترية ممتلكات
تعدين يقابله نقص في رصيد األرباح المبقاة اإلفتتاحي الموحد بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بلغت  13٫088٫623ريال سعودي
(إيضاح  .)1-2-5وقد تم تسجيل صافي األثر الناتج عن هذا التعديل ضمن التعديالت المتعلقة بالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ 1
يناير  .2016تم تطبيق نفس المبدأ على الممتكات والمصانع والمعدات.
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لتطبيق فصل المكونات على ممتلكات تعدين وكذلك تطبيق
طريقة وحدات اإلنتاج كطرقة إستهالك والذي أدى إلى إنخفاض في صافي القيمة الدفترية
لممتلكات تعدين مع إنخفاض مماثل في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

()13٫088٫623

()13٫088٫623

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة اإلنخفاض في اإلستهالك
المحمل والعائدة إلى فصل المكونات ،تم تحميلها على:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على فصل مكونات ممتلكات تعدين
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

9٫973٫106

-

()3٫115٫517

()13٫088٫623

-

()13٫088٫623

د -تطبيق أصول إغالق مناجم
تم بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي قياس مخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي
رقم  37والذي تم تقديره من تاريخ بدء تطوير وإنشاء المنجم والمرافق وخصمه إلى قيمته الحالية على مدى الفترة التي تبدأ بتطوير وإنشاء المشروع
وتنتهي بتاريخ إغالق المنجم .تم رسملة القيمة الحالية للتكلفة المستقبلية المقدرة والتي سيتم تكبدها لتنفيذ اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك في
نهاية عمر المنجم والبالغة  121٫284٫731ريال سعودي كجزء من ممتلكات تعدين .تم قيد اإللتزام المماثل كدائن إلى مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة
تأهيل موقع وتفكيك (إيضاح .)10-5-5
يتم إستهالك األصل الذي تم إثباته بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على مدى عمر المنجم ،ونتج عن التأثير المتراكم للزيادة في إستهالك أصول إغالق
المناجم والبالغة  11٫479٫213ريال سعودي إنخفاض في ممتلكات تعدين مع قيد مدين مماثل لألرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
تم تحميل مصاريف اإلستهالك ذات الصلة إلى فترات التقرير المناسبة على النحو التالي:

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للقيمة الحالية للنفقات المستقبلية المقدرة ألصل إغالق
المنجم مع زيادة مماثلة في مخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

10-5-5

121٫284٫731

121٫284٫731

()11٫479٫213

()11٫479٫213

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لإلستهالك المترتب على بدء اإلنتاج التجاري بإستخدام طريقة
وحدات اإلنتاج والتي تم تحميلها بأثر رجعي مقابل األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة الزيادة في اإلستهالك المحمل
والعائدة إلى طريقة وحدات اإلنتاج ،تم تحميلها على:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على أصول إغالق مناجم
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

()1٫639٫888

-

108٫165٫630

109٫805٫518

-

()11٫479٫213

هـ -تطبيق أصل نشاط اإلزالة
كجزء من عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،قامت الشركة بتطبيق مبدأ طريقة وحدات اإلنتاج على أصل نشاط اإلزالة .وقد أثر هذا
التطبيق على العمر اإلقتصادي المستفاد منه المقدر ،مما أدى إلى إنخفاض في صافي القيمة الدفترية ألصول نشاط اإلزالة  ،مع إنخفاض مماثل في
األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بلغت  2٫991٫642ريال سعودي .وقد تم تسجيل صافي األثر الناتج
عن هذا التعديل كجزء من التعديالت المتعلقة بالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ  1يناير .2016
يتم إستهالك أصل نشاط اإلزالة فيما بعد بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على عمر المكون المحدد من كتلة الخام التى أمكن الوصول اليها نتيجة لنشاط
اإلزالة .تم تحميل مصاريف اإلستهالك ذات الصلة على فترات التقرير المناسبة على النحو التالي:
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لتطبيق لتطبيق طريقة وحدات اإلنتاج على أصل نشاط اإلزالة
والذي أدى إلى إنخفاض في صافي القيمة الدفترية لممتلكات تعدين مع إنخفاض مماثل في
األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

()2٫991٫642

()2٫991٫642

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة اإلنخفاض في اإلستهالك
المحمل بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج ،تم تحميلها على:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على أصول نشاط اإلزالة
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

427٫855

-

()2٫563٫787

()2٫991٫642

-

()2٫991٫642

و -موجودات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي
إتفاقيات تأجير أصول محددة والتى تتكون من سيارات ،ومولد كهرباء وبعض معدات التعدين والتى تم المحاسبة عنها كعقود إيجار تشغيلي حسب
معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ومع ذلك ،بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كما في  1يناير  ،2016تم مراجعة وإعادة
تصنيف إتفاقيات التأجيرهذه كعقود إيجار تمويلي حسب المعايير الدولية للتقرير المالي وتمت رسملتها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  .17تم إثبات
الموجودات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي كجزء من ممتلكات تعدين وما يقابلها من مطلوبات عائدة لإللتزام بموجب عقد إيجار تمويلي والبالغة
 103٫991٫949ريال سعودي (إيضاح  )11-5-5في قائمة المركز المالي الموحدة بتاريخ  1يناير .2016
باإلضافة إلى ذلك ،تم إعادة تصنيف الرصيد القائم المتعلق بدفعات مقدمة والبالغ  25٫882٫088ريال سعودي (إيضاح  )7-5-5من دفعات ومصاريف
مدفوعة مقدماً إلى أصول عقد إيجار تمويلي ضمن ممتلكات تعدين.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
تم رسملة مصروف اإلستهالك ذات الصلة والبالغة  24٫014٫086ريال سعودي كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل بدء التشغيل التجاري وتحميل
مصاريف اإلستهالك على الموجودات األخرى والبالغة  259٫498ريال سعودي مقابل األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة كما يلي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

11-5-5

103٫991٫949

103٫991٫949

7-5-5

25٫882٫088

25٫882٫088

 3-5-5د

()24٫014٫086

()24٫014٫086

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للتغيير في اإلستهالك على الموجودات المستأجرة مع إنخفاض
مماثل في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

()259٫498

()259٫498

 1يناير  - 2016التأثير املتراكم للتغيير بأثر رجعي واملرسملة كعقد إيجار متويلي مبوجب معيار
احملاسبة الدولي رقم 17

105٫600٫453

105٫600٫453

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للتغيير بأثر رجعي والمرسملة كأصول عقد إيجار تمويلي
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  17مع زيادة مماثلة في إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
 1يناير  - 2016إعادة تصنيف دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً كأصول عقد إيجار تمويلي مع
إنخفاض مماثل في دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للتغيير في اإلستهالك على الموجودات المستأجرة والمرسملة
كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل بدء التشغيل التجاري

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة الزيادة في اإلستهالك المحمل
ألصول عقد إيجار تمويلي ،تم تحميلها على:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

()19٫849٫410

-

مصاريف عمومية وإدارية

 1-4-5د

()431٫568

-

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 1-4-5هـ

()175٫128

-

مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل بدء التشغيل التجاري

 3-5-5د

()5٫780٫710

-

79٫363٫637

105٫600٫453

-

()259٫498

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على عقود اإليجار التمويلي
1-2-5

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

ز -التأثير الكلي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على ممتلكات تعدين
التأثير الكلي لتطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على ممتلكات تعدين  -مجموع فرعي

2-5 ، 3-5

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة  -مجموع فرعي

1-2-5

173٫246٫492

195٫464٫987

-

()31٫679٫695

5 55555ممتلكات ومصانع ومعدات
أ -إعادة تصنيف إلى  /من ممتلكات ومصانع ومعدات
في تاريخ التحول  1يناير  2016وكجزء من التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،فقد تم إعادة
تصنيف جميع بنود ممتلكات ومصانع ومعدات إلى موجودات تعدينية وغير تعدينية.
عالوة على ذلك ،يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  16أن تتم رسملة قطع الغيار الرأسمالية كجزء من األصل الذي تتعلق به ويتم إستهالكها على مدى
العمر االقتصادي المستفاد منه لذلك األصل .تم إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية بتكلفة  1٫753٫303ريال سعودي مصنفة سابقاً ضمن المخزون كجزء
من ممتلكات ومصانع ومعدات وإستهالكها بمعدل اإلستهالك على األصل األساسي.
حدثت عمليات إعادة التصنيف التالية في الممتلكات والمصانع والمعدات في تاريخ التحول:
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

إعادة تصنيف صافي القيمة الدفترية لألصول التي تخدم المناجم كممتلكات تعدين

 1-5-5أ

()5٫890٫309٫538

()2٫999٫159٫117

إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من المخزون

 1-5-5ب

1٫757٫303

1٫757٫303

صايف إعادة التصنيف من ممتلكات ومصانع ومعدات

2-5 ، 3-5

()5٫888٫552٫235

()2٫997٫401٫814
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
ب -تطبيق فصل مكونات األصول
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يجب تقسيم بنود الممتلكات واآلالت والمعدات إلى مكونات رئيسية لألصل وإستهالك كل عنصر بصورة منفصلة
على أعمارها اإلقتصادية المستفاد منها المقدرة .ولم يكن مبدأ فصل مكونات األصول تطبيقاً متبعاً في المملكة العربية السعودية.
وكجزء من عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،قامت المجموعة بتطبيق مبدأ فصل األصول إلى مكوناتها والمحاسبة عن أثر ذلك على
األعمار اإلقتصادية المستفاد منها المقدرة للمكونات مما نتج عنه زيادة في اإلستهالك المتراكم وبالتالي إنخفاض في صافي القيمة الدفترية ممتلكات
ومصانع ومعدات يقابله نقص في رصيد األرباح المبقاة اإلفتتاحي الموحد بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بلغت  107٫346٫387ريال
سعودي (إيضاح .)1-2-5
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للزيادة في اإلستهالك عائدة إلى فصل مكونات األصول والذي
أدى إلى إنخفاض ممتلكات ومصانع ومعدات مع إنخفاض مماثل في األرباح المبقاة اإلفتتاحية
الموحدة

 31ديسمبر 2016
()107٫346٫387

 1يناير 2016
()107٫346٫387

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة فصل مكونات ممتلكات ومصانع
ومعدات وإستهالك قطع غيار رأسمالية ،تم تحميلها على:
تكلفة المبيعات
زيادة في اإلستهالك المحمل عائدة إلى فصل المكونات

 1-4-5ب

()40٫709٫730

-

زيادة في إستهالك قطع غيار رأسمالية بعد إعادة تصنيفها من المخزون

 1-4-5ب

()302٫983

-

مصاريف عمومية وإدارية
إنخفاض في اإلستهالك المحمل عائدة إلى فصل المكونات

 1-4-5د

2٫031٫305

-

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية
زيادة في اإلستهالك المحمل عائدة إلى فصل المكونات

 1-4-5هـ

صايف تأثير فصل مكونات األصول على ممتلكات ومصانع ومعدات

()37٫483

-

()146٫365٫278

()107٫346٫387

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة عائدة إلى:
زيادة في إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات عائدة إلى فصل المكونات

1-2-5

-

()106٫966٫813

زيادة في اإلستهالك عائدة إلى إعادة تصنيف قطع غيار رأسمالية من المخزون إلى ممتلكات
ومصانع ومعدات

1-2-5

-

()379٫574

-

()107٫346٫387

ج -تكلفة معاملة
حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تم رسملة إجمالي تكاليف المعاملة والعائدة إلى قروض طويلة األجل والتي تتكون من رسوم مقدمة
ورسوم إلتزام كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ عند تكبدها ،مع قيد دائن مماثل إلى القروض طويلة األجل .يتم تحويل تكاليف المعامالت إلى
ممتلكات ومصانع ومعدات عند إعالن اإلنتاج التجاري.
حسب المعايير الدولية للتقرير المالي ،يمكن فقط إثبات إجمالي تكاليف المعاملة على أساس تناسبي على مدى فترة القروض طويلة األجل بإستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يمكن فقط رسملة الجزء المحتسب من تكاليف المعاملة كجزء من تكلفة األصل المؤهل والمصنف ضمن مشاريع رأسمالية
قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلعالن عن اإلنتاج التجاري .بعد ذلك ،يتم تسجيل الجزء المحتسب من تكاليف المعاملة كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
إجمالي تكلفة المعاملة المؤهلة ومصاريف اإلستهالك الالحقة المتعلقة بها يستلزم عكسها كجزء من التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس تكاليف معاملة مؤهلة عن طريق قيد مدين إلى قروض
طويلة األجل وقيد دائن إلى:
ممتلكات ومصانع ومعدات

9-5-5

()282٫637٫367

()282٫637٫367

ممتلكات ومصانع ومعدات (مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج
التجاري وتحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)

9-5-5

()179٫744٫959

-

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لرسملة إطفاء تكاليف المعاملة بإستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي مع زيادة مماثلة في القروض طويلة األجل
ممتلكات ومصانع ومعدات

9-5-5

21٫776٫725

21٫776٫725

ممتلكات ومصانع ومعدات (مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج
التجاري وتحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)

9-5-5

15٫893٫539

-

16٫908٫243

16٫908٫243

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس اإلستهالك المحتسب على على تكلفة المعاملة المؤهلة
والمرسملة سابقاً والذي أدى إلى زيادة في صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومصانع ومعدات
وإنخفاض مماثل في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
األثر الدوري إلطفاء تكلفة معاملة عن طريق قيد مدين لممتلكات ومصانع ومعدات وقيد دائن
للقروض طويلة األجل حتى تاريخ اإلعالن عن اإلنتاج التجاري

9-5-5

16٫329٫547

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة لعكس اإلستهالك المحتسب
على على تكلفة المعاملة المؤهلة والمرسملة سابقاً والذي أدى إلى زيادة في صافي القيمة
الدفترية لممتلكات ومصانع ومعدات وقيد دائن مماثل لـ:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املتعلقة بتكلفة معاملة على ممتلكات ومصانع
ومعدات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

15٫169٫739

-

()376٫304٫533

()243٫952٫399

-

16٫908٫243

د -تطبيق أصول إغالق مناجم
تم بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي قياس مخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي
رقم  37والذي تم تقديره من تاريخ بدء تطوير وإنشاء المنجم والمرافق وخصمه إلى قيمته الحالية على مدى الفترة التي تبدأ بتطوير وإنشاء المشروع
وتنتهي بتاريخ إغالق المنجم .تم رسملة القيمة الحالية للتكلفة المستقبلية المقدرة والتي سيتم تكبدها لتنفيذ اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك في نهاية
عمر المنجم والبالغة  12٫024٫020ريال سعودي كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلعالن عن اإلنتاج التجاري والتي تم تحويلها بعد
ذلك إلى الممتلكات والمصانع والمعدات بعد تاريخ اإلنتاج التجاري مع قيد دائن مماثل لمخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك (إيضاح
.)10-5-5
يتم إستهالك األصل الذي تم إثباته بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على مدى عمر المنجم ،ونتج عن التأثير المتراكم للزيادة في إستهالك أصول إغالق
المناجم والبالغة  33٫938٫986ريال سعودي إنخفاض في ممتلكات تعدين مع قيد مدين مماثل لألرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
تم تحميل مصاريف اإلستهالك ذات الصلة إلى فترات التقرير المناسبة على النحو التالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم إلعادة قياس مخصص اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك من
خالل:
زيادة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلنتاج التجاري وممتلكات ومصانع ومعدات بعد
تاريخ اإلنتاج التجاري مع زيادة مماثلة في مخصص اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

 3-5-5هـ ،
10-5-5

إنخفاض في ممتلكات ومصانع ومعدات مع إنخفاض مماثل في األرباح المبقاة اإلفتتاحية
الموحدة

12٫024٫020

-

()33٫938٫986

()33٫938٫986

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة اإلنخفاض في إستهالك أصول
إغالق مناجم ،تم تحميلها على:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املتعلقة مبخصص اإلزالة وإعادة تأهيل موقع
وتفكيك على ممتلكات ومصانع ومعدات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

1٫219٫887

-

()20٫695٫079

()33٫938٫986

-

()33٫938٫986

هـ -إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تم حساب إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين على أساس القيمة الحالية للمزايا المكتسبة
والتي يستحقها الموظف بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .ومع ذلك ،تم إعادة قياس إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين بتاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  19بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المقدرة على أساس إكتواري.
وقد نتج عن ذلك زيادة في إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين بمبلغ  52٫416٫223ريال سعودي (إيضاح  ،)12-5-5تم رسملة مبلغ 5٫036٫371
ريال سعودي منها كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلنتاج التجاري والتي تم تحويل مبلغ  2٫766٫227ريال سعودي منها إلى ممتلكات
ومصانع ومعدات بعد تاريخ اإلنتاج التجاري مع قيد مدين مماثل بمبلغ  47٫379٫852ريال سعودي (إيضاح  )1-2-5إلى األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
كما في  1يناير .2016
 1يناير 2016

إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لرسملة الزيادة في إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين
مما أدى إلى زيادة في مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلنتاج التجاري وممتلكات
ومصانع ومعدات بعد تاريخ اإلنتاج التجاري

 3-5-5و ،
12-5-5

2٫766٫227

-

إعادة قياس سنة المقارنة إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين تم قيدها كمدين إلى مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ إعالن اإلنتاج التجاري مع زيادة مقابلة في إلتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفين

12-5-5

653٫478

-

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املتعلقة مبنافع إنتهاء خدمات املوظفني على
ممتلكات ومصانع ومعدات

3٫419٫705

-

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

-

-

و -التأثير الكلي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على ممتلكات ومصانع ومعدات
التأثير الكلي لتطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على ممتلكات ومصانع ومعدات  -مجموع
فرعي
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة  -مجموع فرعي
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2-5 ، 3-5
1-2-5

()539٫945٫185

()385٫237٫772

-

()124٫377٫130

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
5 55555مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
أ -اإلنخفاض في القيمة
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1وإرشادات تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،1يجب تقويم القيمة الدفترية للمشاريع الرأسمالية قيد
التنفيذ ،وفقاً لنموذج التكلفة ،للتأكد من أن التكلفة المرسملة تفي بمعايير قياس المعايير الدولية للتقرير المالي التي نص عليها معيار المحاسبة الدولي
رقم  16وذلك عند اإلثبات األولي لألصل.
تحتاج المنشأة أيضاً إلى تقييم ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على أن أصل ما (مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ) قد إنخفضت قيمته وذلك وفقاً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم  .36وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات ،يجب على المنشأة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد والتي
توجد مؤشرات إنخفاض في قيمتها كما في  31ديسمبر  ،2015مما أدى إلى ضرورة إجراء إحتساب رسمي لإلنخفاض في القيمة .تم إستخدام نموذج
القيمة في اإلستخدام لتقدير القيمة القابلة لإلسترداد.
يوجد فرق بين المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير المحاسبية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الحساب المبدئي إلختبار
اإلنخفاض في القيمة أي التقدير الرسمي للمبلغ القابل لإلسترداد لألصل كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم .36
وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،يتم تنفيذ إختبار اإلنخفاض في القيمة في عملية من مرحلتين وهي:
 مقارنة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة غير المخصومة والمستمدة من إستخدام األصل (القيمة القابلة لإلسترداد) مع القيمة
الدفترية لذلك األصل في السجالت المالية .في حال كانت القيمة القابلة لإلسترداد غير المخصومة تزيد عن القيمة الدفترية لألصل
فإن النتيجة هي عدم وجود إنخفاض في القيمة.
 ولكن إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد غير المخصومة أقل من القيمة الدفترية فإن الخطوة التالية هي خصم التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة بإستخدام معدل خصم مناسب لقيمتها الحالية .المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل القيمة الحالية للقيمة
القابلة لإلسترداد يمثل مقدار اإلنخفاض في القيمة .ويمثل ذلك المبلغ الذي يتم به تعديل القيمة الدفترية.
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يجب إجراء إختبار إنخفاض في القيمة في حالة وجود مؤشرات على وجود إنخفاض في القيمة (معيار المحاسبة
الدولي رقم  .)9-36يتم بعد ذلك وعلى الفور إحتساب القيمة القابلة لإلسترداد بإستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة .يؤدي ذلك
دائماً إلى اإلعتراف المبكر باإلنخفاض في القيمة مقارنة مع المعايير المحاسبية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقد نتج عن عملية اإلحتساب وفقاً لنهج المعايير الدولية للتقرير المالي قيمة قابلة لإلسترداد لمصانع ومعدات شركة معادن للدرفلة كانت أقل من القيمة
الدفترية كما في  1يناير  2016بمبلغ  1٫455٫000٫000ريال سعودي .تم إثبات اإلنخفاض في القيمة القابلة لإلسترداد كتسوية مطلوبة بتاريخ التحول
للمعايير الدولية للتقرير المالي على األرباح المبقاة اإلفتتاحية.
ووجدت نفس مؤشرات اإلنخفاض في القيمة لمصانع ومعدات شركة معادن للدرفلة كما في  31ديسمبر  2016والتي إنخفضت في الواقع مقارنة مع 1
يناير  ،2016مما أدى إلى مزيد من اإلنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،وبما يتفق مع أحدث خطط البناء واإلنتاج .وقد نتج عن نموذج
القيمة في اإلستخدام باستخدام معدل خصم ماقبل الضرائب بنسبة  ٪10٫5ومعدل نمو بنسبة  ٪3٫0قيمة قابلة لإلسترداد أقل من القيمة الدفترية التي
إنخفضت قيمتها بالفعل كما في  1يناير  2016بمقدار  566٫250٫000ريال سعودي كما تم إثبات خسارة إنخفاض في القيمة إضافية في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016إيضاح .)19
عالوة على ذلك ،نتج عن نموذج القيمة في اإلستخدام بإستخدام معدل خصم ماقبل الضرائب بنسبة  ٪10٫5ومعدل نمو بنسبة  ٪3٫0قيمة قابلة
لإلسترداد أقل من القيمة الدفترية كما في  1يناير  2016بمقدار  461٫250٫000ريال سعودي لمشروع صفائح السيارات .تم إثبات خسارة إنخفاض في
القيمة كتسوية مطلوبة بتاريخ التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي وتم تقاسمها بين الشريكين في المشروع المشترك .قامت معادن بتحميل حصتها
في خسارة اإلنخفاض في القيمة على األرباح المبقاة اإلفتتاحية في  1يناير  2016في حين تم مقاصة حصة شركة ألكوا مقابل المبلغ المستحق لها
(إيضاح .)35
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
تم إثبات التسويات المطلوبة بتاريخ التحول ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وتأثير سنة المقارنة لهذه التسويات كانت كالتالي:
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لإلنخفاض في القيمة لمشروع صفائح السيارات تم إظهارها
بالتكلفة في شركة معادن مما أدى إلى إنخفاض في مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ مع قيد مدين
مماثل إلى األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
ناقصاً :حصة في اإلنخفاض في القيمة بنسبة  ٪25٫1تمت تسويها مقابل المستحق لشريك في
مشروع مشترك في مشروع صفائح السيارات (إيضاح )35
صايف تأثير اإلنخفاض يف القيمة ملشروع صفائح السيارات

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

()461٫250٫000

()461٫250٫000

2-5 ، 3-5

115٫773٫750

115٫773٫750

35

()345٫476٫250

()345٫476٫250

()1٫455٫000٫000

()1٫455٫000٫000

()566٫250٫000

-

 1يناير  - 2016إنخفاض في قيمة مصانع ومعدات شركة معادن للدرفلة مما أدى إلى إنخفاض
في مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ مع قيد مدين مماثل إلى األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
تأثير سنة المقارنة لإلنخفاض في قيمة مصانع ومعدات متعلقة بشركة معادن للدرفلة على قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة

4-5

إجمالي تأثير إنخفاض يف قيمة مصانع ومعدات شركة معادن للدرفلة

()2٫021٫250٫000

()1٫455٫000٫000

التأثير الكلي لإلنخفاض يف القيمة على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

()2٫482٫500٫000

()1٫916٫250٫000

-

()1٫800٫476٫250

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لإلنخفاض في القيمة على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

ب -إستبعاد تكلفة غير مؤهلة
تم تحديد تكاليف غير مؤهلة محددة كما في  1يناير  2016بمبلغ  34٫594٫002ريال سعودي والتي تم رسملتها مسبقاً حسب معايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين وتم إستبعادها وتحميلها على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاة الموحدة .عالوة على ذلك ،تم تحديد تكاليف غير مؤهلة محددة
لسنة المقارنة والتي تم تحديدها وتحميلها كما يلي:
إيضاحات
 1يناير  - 2016إستبعاد تكاليف غير مؤهلة مرسملة في مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ والتي لم
تستوفي معيار القياس حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  ،16مما أدى إلى إنخفاض في القيمة
الدفترية لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ مع قيد مدين مماثل إلى األرباح المبقاة اإلفتتاحية
الموحدة

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

()34٫594٫002

()34٫594٫002

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة لما يلي:
مصاريف عمومية وإدارية
إستبعاد تكاليف غير مؤهلة مرسملة في مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ والتي لم تستوفي معيار
القياس حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  ،16مما أدى إلى إنخفاض في القيمة الدفترية
لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 1-4-5د

()7٫603٫500

-

عكس تكاليف غير مؤهلة مستبعدة مما أدى إلى زيادة في القيمة الدفترية لمشاريع رأسمالية
قيد التنفيذ

 1-4-5د

152٫670

-

()42٫044٫832

()34٫594٫002

-

()34٫594٫002

صايف تأثير إستبعاد تكلفة غير مؤهلة
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

ج -تكلفة معاملة
حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تم رسملة إجمالي تكاليف المعاملة والعائدة إلى قروض طويلة األجل والتي تتكون من رسوم مقدمة
ورسوم إلتزام كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ عند تكبدها ،مع قيد دائن مماثل إلى القروض طويلة األجل .يتم تحويل تكاليف المعامالت إلى
ممتلكات ومصانع ومعدات عند إعالن اإلنتاج التجاري.
حسب المعايير الدولية للتقرير المالي ،يمكن فقط إثبات إجمالي تكاليف المعاملة على أساس تناسبي على مدى فترة القروض طويلة األجل بإستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي .يمكن فقط رسملة الجزء المحتسب من تكاليف المعاملة كجزء من تكلفة األصل المؤهل والمصنف ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
حتى تاريخ اإلعالن عن اإلنتاج التجاري .بعد ذلك ،يتم تسجيل الجزء المحتسب من تكاليف المعاملة كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس تكاليف معاملة مؤهلة عن طريق قيد مدين إلى قروض طويلة األجل
وقيد دائن إلى:
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج التجاري)
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج التجاري
وتحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم إلطفاء تكاليف المعاملة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عن طريق
قيد دائن للقروض طويلة األجل وقيد مدين إلى:
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج التجاري)
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج التجاري
وتحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)
تأثير سنة المقارنة إلطفاء تكاليف المعامالت بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عن طريق قيد مدين
لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وقيد دائن للقروض طويلة األجل حتى تاريخ اإلعالن عن اإلنتاج التجاري

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

9-5-5
9-5-5

()167٫916٫612
-

()167٫916٫612
()179٫744٫959

9-5-5
9-5-5

22٫815٫389
-

22٫815٫389
15٫893٫539

9-5-5

23٫175٫224

-

()121٫925٫999
-

()308٫952٫643
-

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املتعلقة بتكلفة معاملة على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

د -موجودات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي
إتفاقيات تأجير أصول محددة والتى تتكون من سيارات ،ومولد كهرباء وبعض معدات التعدين والتى تم المحاسبة عنها كعقود إيجار تشغيلي حسب معايير
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ومع ذلك ،بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كما في  1يناير  ،2016تم مراجعة وإعادة تصنيف
إتفاقيات التأجيرهذه كعقود إيجار تمويلي حسب المعايير الدولية للتقرير المالي وتمت رسملتها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم .17
كما في  1يناير  ،2016مدفوعات اإليجار المدفوعة ألصول محددة تم رسملتها كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ بدء اإلنتاج التجاري
والتي تم عكسها مما أدى إلى إنخفاض في اإللتزام بموجب عقد إيجار تمويلي بمبلغ  16٫212٫806ريال سعودي وزيادة في دفعات ومصاريف مدفوعة
مقدماً بمبلغ  6٫470٫522ريال سعودي .كما تم رسملة التأثير المتراكم لإلستهالك المحمل على أصول محددة محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي
بمبلغ  24٫014٫086ريال سعودي كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ بدء اإلنتاج التجاري.
تأثير سنة المقارنة لعكس مدفوعات اإليجار والمرسملة سابقاً حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ورسملة مصروف اإلستهالك وتكلفة
التمويل حتى تاريخ بدء اإلنتاج التجاري كانت كالتالي:
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس المبالغ المسددة والمرسملة مبدئياً كجزء من مشاريع رأسمالية قيد
التنفيذ قبل بدء التشغيل التجاري مما أدى إلى إنخفاض في القيمة الدفترية لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
وإنخفاض في إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
ً
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس المبالغ المسددة والمرسملة مبدئيا كجزء من مشاريع رأسمالية قيد
التنفيذ قبل بدء التشغيل التجاري مما أدى إلى إنخفاض في القيمة الدفترية لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
وزيادة مماثلة في دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للتغيير في اإلستهالك على الموجودات المستأجرة والمرسملة مبدئياً كجزء
من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل بدء التشغيل التجاري مما أدى إلى زيادة في القيمة الدفترية لمشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ وإنخفاض في صافي القيمة الدفترية للموجودات المستأجرة تحت ممتلكات تعدين
تأثير سنة المقارنة لعكس مدفوعات اإليجار المرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ والمتعلقة
بمدفوعات اإليجار من:
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
تأثير سنة المقارنة لتكلفة التمويل على إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي مرسملة كجزء من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ
تأثير سنة المقارنة لمصروف اإلستهالك المرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
صايف تأثير موجودات محتفظ بها مبوجب عقد إيجار متويلي على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

إيضاحات
11-5-5

 31ديسمبر 2016
()16٫212٫806

 1يناير 2016
()16٫212٫806

7-5-5

()6٫470٫522

()6٫470٫522

 1-5-5و

24٫014٫086

24٫014٫086

7-5-5
11-5-5
11-5-5

()1٫294٫104
()4٫884٫642
882٫321

-

 1-5-5و

5٫780٫710
1٫815٫043
-

1٫330٫758
-
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
هـ -تطبيق أصول إغالق مناجم
تم بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي قياس مخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي
رقم  37والذي تم تقديره من تاريخ بدء تطوير وإنشاء المنجم والمرافق وخصمه إلى قيمته الحالية على مدى الفترة التي تبدأ بتطوير وإنشاء المشروع
وتنتهي بتاريخ إغالق المنجم .تم رسملة القيمة الحالية للتكلفة المستقبلية المقدرة والتي سيتم تكبدها لتنفيذ اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك في
نهاية عمر المنجم والبالغة  12٫024٫020ريال سعودي كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلعالن عن اإلنتاج التجاري والتي تم تحويلها
بعد ذلك إلى الممتلكات والمصانع والمعدات (إيضاح  2-5-5د) بعد تاريخ اإلنتاج التجاري مع قيد دائن مماثل لمخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل
موقع وتفكيك (إيضاح .)10-5-5
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم إلعادة قياس مخصص اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك من
خالل:
-

12٫024٫020

زيادة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلنتاج التجاري وممتلكات ومصانع ومعدات بعد
تاريخ اإلنتاج التجاري مع زيادة مماثلة في مخصص اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

 2-5-5د ،
10-5-5

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املتعلقة مبخصص اإلزالة وإعادة تأهيل موقع
وتفكيك على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

-

12٫024٫020

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

-

-

و -إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تم حساب منافع إنتهاء خدمات الموظفين على أساس القيمة الحالية للمزايا المكتسبة والتي
يستحقها الموظف بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .ومع ذلك ،تم إعادة قياس إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين بتاريخ التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  19بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المقدرة على أساس إكتواري.
وقد نتج عن ذلك زيادة في إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين بمبلغ  52٫416٫223ريال سعودي (إيضاح  ،)12-5-5مع قيد مدين مماثل بمبلغ
 47٫379٫852ريال سعودي إلى األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة كما في  1يناير  2016وقيد مدين بمبلغ  5٫036٫371ريال سعودي إلى مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلنتاج التجاري والتي تم تحويل مبلغ  2٫766٫227ريال سعودي منها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات بعد تاريخ بدء
اإلنتاج التجاري.
تم رسملة مبلغ  5٫036٫371ريال سعودي منها كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلنتاج التجاري والتي تم تحويل مبلغ 2٫766٫227
ريال سعودي منها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات بعد تاريخ اإلنتاج التجاري مع قيد مدين مماثل بمبلغ  47٫379٫852ريال سعودي (إيضاح  )1-2-5إلى
األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة كما في  1يناير .2016
إيضاحات

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لرسملة الزيادة في إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين مما أدى
إلى زيادة في مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلنتاج التجاري وممتلكات ومصانع ومعدات
بعد تاريخ اإلنتاج التجاري مع زيادة مماثلة في إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
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مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

12-5-5

2٫270٫144

2٫270٫144

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ اإلنتاج التجاري وممتلكات ومصانع ومعدات بعد تاريخ بدء
اإلنتاج التجاري

 2-5-5هـ
12-5-5 ،

-

2٫766٫227

إعادة قياس سنة المقارنة إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين تم قيدها كمدين إلى مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ إعالن اإلنتاج التجاري وقيد دائن إلى إلتزام منافع إنتهاء خدمات
الموظفين

12-5-5

3٫962٫133

-

صايف تأثير منافع إنتهاء خدمات املوظفني على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

6٫232٫277

5٫036٫371

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

-

-

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
ز -التأثير الكلي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
التأثير الكلي لتطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ  -مجموع
فرعي

2-5 ، 3-5

()2٫638٫423٫511

()2٫241٫405٫496

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة  -مجموع فرعي

1-2-5

-

()1٫835٫070٫252

5 55555موجودات غير ملموسة
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1وإرشادات تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،1يجب تقويم القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة
وفقاً لنموذج التكلفة ،للتأكد من أن التكلفة المرسملة تفي بمعايير قياس المعايير الدولية للتقرير المالي والتي نصت عليها معايير المحاسبة الدولية وذلك
عند إثبات األصل .لذلك ،تم إستبعاد بعض الموجودات غير الملموسة والتي لم تكن مؤهلة لإلثبات كموجودات غير ملموسة بمبلغ  1٫390٫413ريال
سعودي وتم تحميلها على األرباح المبقاة.
وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين كان يتطلب على المجموعة إطفاء الموجودات غير الملموسة على العمر المستفاد منه بحد أقصى  7سنوات.
بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،قامت المجموعة بإعادة قياس الموجودات غير الملموسة بأثر رجعي بناءاً على العمر اإلقتصادي
المستفاد منه المقدر للموجودات غير الملموسة .نتج عن ذلك إنخفاض في قيمة اإلطفاء المتراكم للموجودات غير الملموسة والذي تم تحميله على
األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة.
عالوة على ذلك ،فقد تم تحديد بعض األصول غير الملموسة على أنها لم تستوفي شروط اإلثبات لموجودات غير ملموسة بمبلغ  1٫390٫413ريال سعودي
تم إستبعادها وتحميلها على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاة الموحدة.
تم إثبات التسويات المطلوبة بتاريخ التحول ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وتأثير سنة المقارنة لهذه التسويات كانت كالتالي:
إيضاحات

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس تكلفة غير مؤهلة والتغيير بأثر رجعي في سياسة اإلطفاء
للموجودات غير الملموسة حسب المعايير الدولية للتقرير المالي بناءاً على األعمار االقتصادية
المستفاد منها على صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة مع زيادة مماثلة في األرباح
المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
إستبعاد تكاليف غير مؤهلة من الموجودات غير الملموسة

()1٫390٫413

()1٫390٫413

إنخفاض في اإلطفاء المتراكم للموجودات غير الملموسة

3٫913٫397

3٫913٫397

مجموع فرعي

2٫522٫984

2٫522٫984

تأثير سنة المقارنة إلطفاء موجودات غير ملموسة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عن طريق
قيد مدين لـ:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

1٫120٫172

-

المصاريف اإلدارية والعمومية

 1-4-5د

1٫682٫213

-

صايف تأثير تسوية اإلطفاء على املوجودات غير امللموسة

2-5 ، 3-5

5٫325٫369

2٫522٫984

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

-

2٫522٫984

5 55555إستثمار في مشروع مشترك
كما في تاريخ التحول ،حددت المجموعة أن القيمة القابلة لإلسترداد من إجمالي قيمة إستثماراتها في أحد مشاريعها المشتركة (سامابكو) متضمنة
مساهمة إضافية والتي تعتبر ذمم مدينة من (سامابكو) بمبلغ  47٫998٫419ريال سعودي تقل عن القيمة الدفترية .تم إستخدام نموذج تقييم حقوق
الملكية متضمناً معدل خصم سوقي مالئم في إختبار اإلنخفاض في القيمة .نتج عن ذلك خسارة إنخفاض في القيمة بمقدار  372٫774٫239ريال سعودي
كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي (إيضاح .)2-21
بناءاً على ذلك ،تم قيد حصة في صافي خسارة سجلت على اإلستثمار خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016كدائن على حصة في صافي خسارة
في مشروع مشترك تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
تم إثبات التسويات المطلوبة بتاريخ التحول ضمن إستثمار في مشروع مشترك وتأثير سنة المقارنة لهذه التسويات كالتالي:
إيضاحات

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لإلنخفاض في قيمة إستثمار في مشروع مشترك مما أدى إلى
إنخفاض في القيمة الدفترية لإلستثمار والمساهمة اإلضافية مع إنخفاض مماثل في األرباح المبقاة
اإلفتتاحية
إستثمار في مشروع مشترك

()324٫775٫820

()324٫775٫820

مساهمة إضافية

()47٫998٫419

()47٫998٫419

تأثير سنة المقارنة لعكس حصة في صافي خسارة في مشروع مشترك على قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة عن طريق قيد دائن لـ:
حصة في صافي خسارة في مشروع مشترك تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية

 1-4-5ز

77٫513٫678

-

صايف تأثير اإلنخفاض يف القيمة على اإلستثمار يف مشروع مشترك

2-5 ، 3-5

()295٫260٫561

()372٫774٫239

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

، 1-2-5
2-21

-

()372٫774٫239

5 55555ضريبة مؤجلة
وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،لم يكن مطلوبا ُ من المجموعة إثبات موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة .على الرغم من ذلك،
قامت المجموعة كجزء من التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بإثبات موجودات ومطلوبات
ضريبة مؤجلة والمطبقة على الشركاء األجانب فقط.
عالوة على ذلك ،تم إثبات مطلوبات ضريبة مؤجلة للمحاسبة عن الفرق بين القيمة الدفترية لبنود محددة لممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع
والمعدات وبنود محددة لألصول غير المملموسة والبالغة  164٫155٫080ريال سعودي في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  1يناير .2016
تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  12في إثبات موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة على الشريك األجنبي فقط على سنوات المقارنة كانت كالتالي:
أ -موجودات ضريبة مؤجلة
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم إلثبات موجودات ضريبة مؤجلة ألول مرة مع زيادة مماثلة في األرباح
المبقاة اإلفتتاحية

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016
248٫382٫944

248٫382٫944

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عائدة إلى الزيادة في موجودات ضريبة
مؤجلة

 1-4-5ح

130٫056٫102

-

إجمالي التأثير على إثبات موجودات ضريبة مؤجلة

2-5 ، 3-5

378٫439٫046

248٫382٫944

-

248٫382٫944

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

ب -مطلوبات ضريبة مؤجلة
 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

إيضاحات

()164٫155٫080

()164٫155٫080

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عائدة إلى الزيادة في مطلوبات ضريبة
مؤجلة

 1-4-5ح

()110٫173٫387

-

إجمالي التأثير على إثبات مطلوبات ضريبة مؤجلة

2-5 ، 3-5

()274٫328٫467

()164٫155٫080

-

()164٫155٫080

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم إلثبات مطلوبات ضريبة مؤجلة ألول مرة مع إنخفاض مماثل في
األرباح المبقاة اإلفتتاحية

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
ج -صافي تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على الضريبة المؤجلة
صايف األثر الدوري للزيادة يف موجودات ومطلوبات ضريبة مؤجلة كما هو مبني يف قائمة الربح أو
اخلسارة املوحدة  -مجموع فرعي
 1يناير  - 2016صافي تأثير إثبات موجودات ضريبة مؤجلة وضريبة دخل مؤجلة على األرباح المبقاة
اإلفتتاحية الموحدة  -مجموع فرعي

 1-4-5ح ،
1-22
1-2-5

19٫882٫715

-

-

84٫227٫864

5 55555دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
تم إعادة تصنيف الرصيد القائم المتعلق بدفعات مقدمة والبالغ  25٫882٫088ريال سعودي من دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً إلى أصول عقد إيجار
تمويلي ضمن ممتلكات تعدين (إيضاح  1-5-5و).
عكس مصروف عقود اإليجار التشغيلي ذات الصلة والمحمل مسبقاً على النحو التالي:
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم إلعادة تصنيف دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً كعقد إيجار تمويلي
مع زيادة مماثلة في أصول عقد إيجار تمويلي ضمن ممتلكات تعدين
ً
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس المبالغ المسددة والمرسملة مبدئيا كجزء من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ قبل بدء التشغيل التجاري مما أدى إلى إنخفاض في القيمة الدفترية لمشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ وزيادة مماثلة في دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
تأثير سنة المقارنة لعكس مدفوعات اإليجار مما أدى إلى زيادة في دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
مع قيد دائن مماثل إلى:
تكلفة المبيعات
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ متعلقة بمدفوعات اإليجار مرسملة قبل بدء التشغيل التجاري
صايف تأثير إعادة تصنيف املوجودات املستأجرة وعكس مدفوعات اإليجار على دفعات ومصاريف
مدفوعة مقدم ًا
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

إيضاحات
 1-5-5و

 31ديسمبر 2016
()25٫882٫088

 1يناير 2016
()25٫882٫088

 3-5-5د

6٫470٫522

6٫470٫522

 1-4-5ب
 3-5-5د

3٫882٫312
1٫294٫104

-

2-5 ، 3-5

()14٫235٫150

()19٫411٫566

-

-

5 55555الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبيعات
من الممارسات الشائعة في صناعة التعدين أن يتم تسعير بعض السلع على أساس مبدئي في الوقت الذي تنتقل فيه فعلياً ملكية السلعة بسبب أن:
 المحتوى المعدني يجب أن يتم تحليله نهائياً في المصفاة كنتيجة لمزيد من التكرير أو
 سعر البيع اليتم تسويته نهائياً حتى تاريخ تعاقدي مستقبلي محدد مسبقاً ويستند على سعر السوق السائد في ذلك الوقت.
يتم إثبات إيراد المبيعات لهذه السلع مبدئياً بالسعر المؤقت السائد في السوق وقت التسليم .يتم تقييم الذمم المدينة التجارية الناتجة عن المبيعات
المسعرة على أساس مبدئي بسعر السوق في تاريخ كل تقرير بإستخدام سعر مستقبلي لسنة تعادل آلية التسعير المتفق عليها في العقد .يتم إثبات تسوية
التقييم بسعر السوق ضمن إيراد المبيعات لهذه السلعة (إيضاح  )8وأيضاً إلى تكلفة المبيعات للمنتجات المصاحبة (إيضاح  )9عند تسجيلها بتاريخ
التقرير ،وفقاً لمعيار التحقق من اإليرادات ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي.
تم إثبات التسويات المطلوبة بتاريخ التحول ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبيعات مع تأثير سنة المقارنة لهذه التسويات المتعلقة بالتسعير
المؤقت كالتالي:
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لتطبيق التسعير المؤقت مما أدى إلى إنخفاض في إنخفاض في
الذمم المدينة التجارية مع إنخفاض مماثل في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
تأثير سنة المقارنة الناشئة من التسويات على الذمم المدينة التجارية والعائدة إلى تطبيق التسعير
المؤقت وعكس ذلك الحقاً في السنة التالية إلى:
المبيعات
تكلفة المبيعات لمبيعات المنتجات المصاحبة

 31ديسمبر 2016
()996٫824

 1يناير 2016
()996٫824

 1-4-5أ
 1-4-5ب

()1٫997٫792
3٫292٫841

-

صايف تأثير تطبيق تسويات التسعير املؤقت على الذمم املدينة التجارية واألخرى
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

2-5 ، 3-5
1-2-5

298٫225
-

()996٫824
()996٫824

167

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
5 55555قروض طويلة األجل
حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تم رسملة رسوم مقدمة ورسوم إلتزام على بعض القروض المؤهلة على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
والممتلكات والمصانع والمعدات .لذلك ،تم إثبات تلك القروض بكامل المبلغ عند اإلثبات األولي.
مع ذلك ،تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي إطفاء رسوم مقدمة ورسوم إلتزام بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتحمل على مشاريع رأسمالية
قيد التنفيذ في حالة كون األصل في مرحلة اإلنشاء أو تحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بعد إكتمال بناء األصل الذى تم اإلقتراض من أجله.
تم خصم الرصيد القائم لرسوم مقدمة ورسوم اإللتزام البالغ  523٫645٫986ريال سعودي بعد ان تم األخذ باإلعتبار اإلطفاء بإستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي من القروض طويلة األجل ومشاريع رأسمالية قيد التنفيذ أو ممتلكات ومصانع ومعدات كما يقتضي الحال.
عالوة على ذلك ،يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  32إستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إلطفاء رسوم مقدمة ورسوم إلتزام للقروض المؤهلة طويلة
األجل .تم تحميل مصروف اإلطفاء لتكاليف المعاملة على «تكلفة تمويل» في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تم إثبات التسويات المطلوبة بتاريخ التحول ضمن قروض طويلة األجل وتأثير سنة المقارنة لهذه التسويات كالتالي:
إيضاحات

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

تكلفة المعاملة
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس تكاليف معامالت مؤهلة عن طريق قيد مدين لقروض طويلة
األجل وقيد دائن لـ:
ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5ج

()282٫637٫367

()282٫637٫367

ممتلكات ومصانع ومعدات (مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج
التجاري وتم تحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)

 2-5-5ج

()179٫744٫959

-

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قبل إعالن اإلنتاج التجاري)

 3-5-5ج

()167٫916٫612

()167٫916٫612

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قبل إعالن اإلنتاج التجاري وتم
تحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)

 3-5-5ج

-

()179٫744٫959

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم إلطفاء تكلفة معاملة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عن
طريق قيد دائن لقروض طويلة األجل وقيد مدين لـ:
ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5ج

21٫776٫725

21٫776٫725

ممتلكات ومصانع ومعدات (مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل أعالن اإلنتاج
التجاري وتم تحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)

 2-5-5ج

15٫893٫539

-

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قبل إعالن اإلنتاج التجاري)

 3-5-5ج

22٫815٫389

22٫815٫389

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قبل إعالن اإلنتاج التجاري وتم
تحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)

 3-5-5ج

-

15٫893٫539

46٫167٫299

46٫167٫299

األرباح المبقاة اإلفتتاحية
تأثير سنة المقارنة إلطفاء تكلفة معاملة عن طريق قيد مدين لـ:
ممتلكات ومصانع ومعدات

 2-5-5ج

16٫329٫547

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وقيد دائن للقروض طويلة األجل حتى تاريخ إعالن اإلنتاج التجاري

 3-5-5ج

23٫175٫224

تكلفة معاملة كما هو مبين في قائمة الربح أو الخسارة بعد إعالن اإلنتاج التجاري

 1-4-5و

39٫513٫080

-

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املتعلقة بالقروض طويلة األجل

2-5 ، 3-5

()444٫628٫135

()523٫645٫986

-

()46٫167٫299

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
5 5-5555مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك
تم بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي إعادة قياس مخصص اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي
رقم  37مما نتج عنه صافي زيادة في مخصص اإلزالة بمبلغ  97٫078٫345ريال سعودي مع زيادة مماثلة في أصول إغالق مناجم تحت ممتلكات تعدين
بمبلغ  121٫284٫731ريال سعودي (إيضاح  1-5-5د) وزيادة بمبلغ  12٫024٫020ريال سعودي في أصول إغالق مناجم مرسملة كجزء من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ قبل تاريخ إعالن اإلنتاج التجاري والذي تم تحويلها بعد ذلك إلى أصول إغالق مناجم تحت مصانع وممتلكات ومعدات بعد تاريخ
بدء اإلنتاج التجاري
تم تخفيض مخصص اإلزالة نتيجة مرور الوقت وتحميل تخفيض القيمة الحالية إلى تكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كالتالي:
إيضاحات

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للقيمة الحالية للنفقات المستقبلية المقدرة لمخصص إلتزام اإلزالة
وإعادة تأهيل موقع وتفكيك مع قيد مدين مماثل لـ:
ممتلكات تعدين

 2-5-5د

121٫284٫731

121٫284٫731

ممتلكات ومصانع ومعدات (مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج
التجاري وتم تحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)

 2-5-5د

12٫024٫020

-

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى تاريخ إعالن اإلنتاج التجاري وممتلكات ومصانع ومعدات بعد تاريخ
اإلنتاج التجاري

 3-5-5هـ

-

12٫024٫020

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لخصم القيمة الحالية للنفقات المستقبلية المقدرة لمخصص إلتزام
اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك مما أدى إلى إنخفاض في المخصص مع زيادة مماثلة في األرباح
المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

()51٫884٫538

()51٫884٫538

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لتخفيض مخصص اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك والتي بدأت
في بداية مرحلة تطوير وبناء المشروع .ولذلك ،فإن التحميل بأثر رجعي الناتج عن التخفيض أدى إلى
زيادة المخصص مع إنخفاض مماثل في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

15٫654٫132

15٫654٫132

تأثير سنة المقارنة للزيادة في مخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك تم قيدها كمدين
إلى:
تكلفة تمويل

 1-4-5و

15٫367٫190

-

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املتعلقة مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل
موقع وتفكيك

2-5 ، 3-5

112٫445٫535

97٫078٫345

-

36٫230٫406

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

5 5-5555إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
إتفاقيات تأجير أصول محددة والتى تتكون من سيارات ،ومولد كهرباء وبعض معدات التعدين والتى تم المحاسبة عنها كعقود إيجار تشغيلي حسب
معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ومع ذلك ،بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كما في  1يناير  ،2016تم مراجعة وإعادة
تصنيف إتفاقيات التأجيرهذه كعقود إيجار تمويلي حسب المعايير الدولية للتقرير المالي وتمت رسملتها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  .17تم إثبات
الموجودات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي وما يقابلها من مطلوبات عائدة لإللتزام بموجب عقد إيجار تمويلي والبالغة  103٫991٫949ريال
سعودي (إيضاح  1-5-5و) في قائمة المركز المالي الموحدة بتاريخ  1يناير .2016
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
تم عكس المبالغ المسددة ذات الصلة والتي تم تحميلها مسبقاً على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتسجيلها كتخفيض على إلتزام بموجب عقود إيجار
تمويلي في حين تم تحميل الجزء المتعلق بتكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتسجيلها كزيادة في إلتزام بموجب عقود إيجار تمويلي
كما يلي:

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للتغيير بأثر رجعي والرسملة كعقود إيجار تمويلي حسب معيار
المحاسبة الدولي رقم  17مع زيادة مماثلة في موجودات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي
والمفصح عنها تحت ممتلكات تعدين
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس المبالغ المسددة والمرسملة مبدئياً كجزء من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ قبل بدء التشغيل التجاري مما أدى إلى إنخفاض في القيمة الدفترية لمشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ مع إنخفاض مماثل في إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لعكس مدفوعات اإليجارات والمحملة مبدئياَ على المصاريف
وتسجيلها بالتالي كتخفيض إلى إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي مع إنخفاض مماثل في األرباح
المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

 1-5-5و

103٫991٫949

103٫991٫949

 3-5-5د

()16٫212٫806

()16٫212٫806

()232٫093

()232٫093

87٫547٫050

87٫547٫050

مجموع فرعي
تأثير سنة المقارنة لعكس المبالغ المسددة لمدفوعات اإليجارات مما أدى إلى إنخفاض في إلتزام
بموجب عقد إيجار تمويلي مع قيد دائن مماثل لـ:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

()17٫414٫072

-

مصاريف عمومية وإدارية

 1-4-5د

()548٫226

-

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 1-4-5هـ

()173٫899

-

الجزء المتعلق بتكلفة تمويل المحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 1-4-5و

2٫972٫121

-

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (قبل بدء التشغيل التجاري)

 3-5-5د

()4٫884٫642

-

الجزء المتعلق بتكلفة تمويل المرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (قبل بدء التشغيل
التجاري)

 3-5-5د

882٫321

-

صايف املبالغ املسددة

()19٫166٫397

-

إلتزام مبوجب عقد إيجار متويلي بعد تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم 17

68٫380٫653

87٫547٫050

ناقصاً :الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي ضمن المطلوبات المتداولة

2-5 ، 3-5

()20٫124٫717

()19٫166٫397

اجلزء غير املتداول من إلتزام مبوجب عقد إيجار متويلي

2-5 ، 3-5

48٫255٫936

68٫380٫653

-

232٫093

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

5 5-5555إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين
حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تم حساب منافع إنتهاء خدمات الموظفين على أساس القيمة الحالية للمزايا المكتسبة والتي
يستحقها الموظف بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .ومع ذلك ،تم إعادة قياس إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين بتاريخ التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  19بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المقدرة على أساس إكتواري.
وقد نتج عن ذلك زيادة في إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين بمبلغ  52٫416٫223ريال سعودي وتم رسملة مبلغ  5٫036٫371ريال سعودي منها
كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وتم إثبات مبلغ  47٫379٫852ريال سعودي (إيضاح  )1-2-5كتخفيض مقابل األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
كما في  1يناير .2016
أحد اإلفتراضات المستخدمة للوصول للقيمة الحالية إللتزام منافع محددة إلنتهاء الخدمة إستخدام معدل خصم يبلغ ( ٪4.5إيضاح  .)39يتم تحميل
الزيادة في القيمة الحالية إللتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين على متوسط معدل فترة إلتزامات منافع نهاية خدمة الموظفين على تكلفة التمويل
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .عالوة على ذلك ،تم إثبات الخسائر اإلكتوارية نتيجة التغير في اإلفتراضات اإلكتوارية والتسوية المتعلقة بالخبرة
كبند مستقل في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
تم تحميل الزيادة الناتجة في إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين إلى قائمة الربح أو الخسارة:
 1يناير 2016

إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 2-5-5هـ

2٫766٫227

-

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 3-5-5و

2٫270٫144

2٫270٫144

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ (مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ قبل إعالن اإلنتاج
التجاري وتم تحويلها إلى ممتلكات ومصانع ومعدات خالل سنة المقارنة)

 3-5-5و

-

2٫766٫227

47٫379٫852

47٫379٫852

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم للزيادة في إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين مع قيد مدين مماثل لـ:
ممتلكات ومصانع ومعدات (من بدء اإلنتاج التجاري)

األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة
تأثير سنة المقارنة الناشئة من إعادة قياس إلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين في الحسابات
التالية من قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
تكلفة المبيعات

 1-4-5ب

8٫972٫174

-

مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

 1-4-5ج

()91٫742

-

مصاريف عمومية وإدارية

 1-4-5د

()12٫467٫460

-

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 1-4-5هـ

()1٫792٫619

-

تكلفة تمويل (الزيادة في إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين)

 1-4-5و

14٫741٫558

-

9٫361٫911

-

تسوية خبرة

 1-4-5ط

()28٫092٫902

-

خسائر من التغير في اإلفتراضات المالية

 1-4-5ط

26٫322٫317

-

مجموع تسوية على قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة
إعادة قياس عائدة إلى التغير في:

()1٫770٫585

-

تأثير سنة المقارنة للزيادة في منافع إنتهاء خدمات الموظفين وقيد مدين للممتلكات والمصانع والمعدات

 2-5-5هـ

653٫478

-

مجموع احململ على قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة
تأثير سنة المقارنة للزيادة في منافع إنتهاء خدمات الموظفين وقيد مدين للمشاريع الرأسمالية قيد
التنفيذ حتى تاريخ إعالن اإلنتاج التجاري

 3-5-5و

3٫962٫133

-

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي إلى منافع إنتهاء خدمات املوظفني

2-5 ، 3-5

64٫623٫160

52٫416٫223

-

()47٫379٫852

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

5 5-5555مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى
وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،لم يكم مطلوباً من المجموعة خصم المبالغ المحتجزة المستحقة طويلة األجل الخاصة بالمشروع
ذات تاريخ إستحقاق يزيد عن سنة من تاريخ قائمة المركز المالي .ومع ذلك ،يعتبر إثبات مطلوبات مالية بقيمتها العادلة ناقصاً تكلفة المعاملة المتعلقة
كمتطلب حسب المعايير الدولية للتقرير المالي.
أ -إعادة تصنيف الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة
تقوم المجموعة في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحدة بإعادة تصنيف الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة طويلة األجل والمستحقة الدفع خالل
 12شهراً القادمة من المطلوبات طويلة األجل إلى المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:
إيضاحات
مشاريع  -مبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجل
ناقصاً :الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة

2-5 ، 3-5

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

1٫980٫257٫388

1٫250٫638٫415

()793٫626٫305

()279٫162٫159

1٫186٫631٫083

971٫476٫256
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -5تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ( -تتمة)
ب -خصم مبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجل
قامت المجموعة بخصم الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة طويلة األجل كما في تاريخ التحول  1يناير  2016وجميع تواريخ التقرير الالحقة
بإستخدام معدل فائدة متزايد .بلغت قيمة اإلنخفاض في الجزء غير المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة طويلة األجل الخاصة بالمشاريع نتيجة
للخصم مبلغ  73٫922٫306ريال سعودي مع زيادة مماثلة في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة بتاريخ  1يناير  2016بمبلغ  73٫922٫306ريال سعودي
(إيضاح .)1-2-5
أثرت الزيادة الناتجة من المبالغ المحتجزة المستحقة طويلة األجل الخاصة بالمشاريع الناشئة عن مرور الوقت وتخفيض القيمة الحالية على سنوات
المقارنة على النحو التالي:
إيضاحات
 1يناير  - 2016التأثير المتراكم لإلنخفاض في مطلوبات مشاريع وتجارية وأخرى نتيجة إعادة قياس
المبالغ المحتجزة طويلة األجل الخاصة بالمشروع المستحقة وواجبة الدفع بإستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي إلى قيمتها الحالية مع زيادة مماثلة في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

()73٫922٫306

()73٫922٫306

تأثير سنة المقارنة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة نتيجة الزيادة في القيمة الحالية المخصومة
في الحساب التالي:
تكلفة تمويل

 1-4-5و

()8٫031٫734

-

صايف تأثير تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على املبالغ احملتجزة طويلة األجل املستحقة

2-5 ، 3-5

()81٫954٫040

()73٫922٫306

-

73٫922٫306

 1يناير  - 2016التأثير المتراكم على األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة

1-2-5

5 5-5555تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -األثر على قائمة التدفقات النقدية الموحدة
اليوجد أثر جوهري على قائمة التدفقات النقدية الموحدة نتيجة التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي.

6-6التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين كما تم إعتمادها في المملكة العربية السعودية ،قيام إدارة المجموعة بإستخدام تقديرات وافتراضات وأحكام تؤثر في المبالغ المفصح عنها
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بصفة مستمرة وتعتمد على خبرة اإلدارة السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات بأحداث مستقبلية يعتقد بأنها
معقولة وفقاً للظروف .تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل ،التقديرات المحاسبية والتى وفقاً لتعريفها ،نادراً ما تتساوى مع
النتائج الفعلية المتعلقة بها.

6666األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية
األحكام الهامة التالية لها أثر هام للغاية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات،
 اإلنخفاض في القيمة وعكس اإلنخفاض في القيمة،
 الزكاة وضريبة الدخل،
 مصروفات اإلستكشاف والتقييم،
 تكلفة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية و
 تاريخ بداية اإلنتاج التجاري.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -6التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة ( -تتمة)
األعمار اإلنتاجية املستفاد منها للممتلكات واملصانع واملعدات
يتم إستهالك  /إطفاء موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات تعدين على أساس وحدات اإلنتاج على إحتياطيات الخام المؤكدة والمحتملة والقابلة
لإلسترداد إقتصادياً من المنجم المعني ،إال في حالة أن يكون العمر اإلنتاجي المستفاد منه لموجودات المناجم هذه أقصر من عمر المنجم ،وفي هذه الحالة
يتم تطبيق طريقة القسط الثابت .وعند تحديد عمر المنجم ،ربما تتغير اإلفتراضات التى أُعتبرت صحيحة في وقت التقدير عند توفر معلومات جديدة.
يتم إستهالك موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات ومصانع ومعدات على أساس القسط الثابت على أعمارها اإلنتاجية المستفاد منها.
تتمثل العوامل التي قد تؤثر على تقدير العمر اإلنتاجي للمنجم فيما يلي:
 التغيرات في إحتياطيات الخام المؤكدة والمحتملة،
 درجة إحتياطيات الخام والتي تتفاوت بدرجة كبيرة من وقت آلخر،
 الفروقات بين األسعار الحقيقية للسلع وأسعارها المفترضة المستخدمة في تقدير وتصنيف إحتياطيات الخام،
 عوامل تشغيلية غير متوقعة في مواقع التعدين و
 تغيرات في تكاليف رأسمالية وتشغيلية وتعدينية وتكاليف معالجة وتكاليف إعادة تأهيل ومعدالت الخصم والتى قد تؤثر سلباً على الجدوى
اإلقتصادية إلحتياطيات الخام.
إن أ ّياً من هذه المتغيرات قد يؤثر على اإلستهالك المستقبلي لموجودات المنجم وقيمها الدفترية .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات
والمصانع والمعدات غير التعدينية بصورة دورية .تتم هذه المراجعة على أساس الوضع الحالي للموجودات والفتره المقدرة والتى ستستمر خاللها هذه
الموجودات في جلب منافع إقتصادية للمجموعة.
اإلنخفاض يف القيمة وعكس اإلنخفاض يف القيمة
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود دليل على وقوع إنخفاض في قيمة هذه الموجودات أو وجود دليل على أن
خسارة اإلنخفاض المثبتة في السنوات السابقة لم تعد موجودة أو أنها إنخفضت قيمتها.
الزكاة وضريبة الدخل
تم خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017دفع مبلغ وقدره  61٫545٫657ريال سعودي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنة المنتهية في 31
ديسمبر ( 2016خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016تم دفع بمبلغ  44٫082٫363ريال سعودي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .)2015
خالل شهر أبريل  ،2017قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربط النهائي على الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل للسنوات من  2008إلى
 .2013قدمت الشركة إعتراض على المبلغ المقدر للجنة اإلستئناف األولية (إيضاح .)3-46
تكاليف اإلستكشاف والتقييم
يتطلب تطبيق السياسة المحاسبية للمجموعة الخاصة بتكاليف اإلستكشاف والتقييم إفتراض لتحديد ما إذا كان هناك منافع إقتصادية مستقبلية محتملة
من اإلستكشاف المستقبلي أو البيع أو ما إذا كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإلحتياطي .باإلضافة إلى إستخدام إفتراض
لتحديد ما إذا كان هناك منافع إقتصادية مستقبلية محتملة من موجودات المجموعة الخاصة باإلستكشاف والتقييم أو ما إذا كانت األنشطة لم تصل إلى
مرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإلحتياطي فإن المجموعة تقوم بإستخدام مجموعة من التقديرات واإلفتراضات.
تكلفة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
يتطلب التمييز بين إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية خالل مرحلتي التطوير واإلنتاج وكذلك التمييز بين إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية خالل مرحلة
اإلنتاج والمتعلقة بإستخراج المخزون وتلك المتعلقة بتكوين أصل أنشطة اإلزالة إستخدام إفتراضات هامة .يتم تحديد المكونات المنفصلة لكتلة الخام
لكل عملية من عمليات التعدين التشغيلية عندما تحدد المجموعة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج.
المكون القابل للتمييز هو كميات محددة من كتلة الخام التى تم تحسين الوصول إليها عن طريق نشاط اإلزالة .إفتراضات هامة تكون مطلوبة للتعرف على وتحديد
هذه المكونات وكذلك لتحديد الكميات المتوقعة (بالطن) من النفايات التى سوف تتم إزالتها والخام الذي سوف يتم تعدينه لكل من هذه المكونات .يتم تطبيق
هذه التقييمات لكل عملية تعدين على حده بناءاً على المعلومات المتاحة في خطة التعدين .لذلك خطط التعدين وتحديد المكونات يكون متغير بين المناجم
لعدة أسباب .تشمل هذه األسباب ،على سبيل المثال ال الحصر ،نوع السلعة والخصائص الجيولوجية لكتلة الخام والموقع الجغرافي و  /أو اإلعتبارات المالية.
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 -6التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة ( -تتمة)
مطلوب كذلك إفتراض لتحديد معيار إنتاجي مناسب ليستخدم في توزيع تكاليف اإلزالة اإلنتاجية بين المخزون وأصل  /أصول أنشطة إزالة لكل مكون.
تعتبر المجموعة معدل الكميات المتوقعة (بالطن) من النفايات التى سوف تتم إزالتها للكميات المتوقعة (بالطن) من الخام الذي سوف يتم تعدينه لمكون
محدد من كتلة الخام هو المعيار اإلنتاجي المناسب.
تاريخ بدء اإلنتاج التجاري
يتحقق اإلنتاج التجاري عندما تكون أصول التعدين قادرة على العمل بالطريقة المتوقعة من إدارة المنشأة والتى عادة تتحقق عندما تكون األصول العائدة
للتعدين قادرة على العمل المتواصل حسب النسبة المقترحة ّ
للطاقة التصميمية.
قرار تحقق اإلنتاج التجاري لألصول العائدة للتعدين تقديري مبني على تشاور بين المحاسبين والمهندسين والمختصين بالتعدين .يتم األخذ باإلعتبار
قائمة العوامل غير الشاملة التالية:
 النسبة المقترحة للطاقة التصميمية للمنجم أو المصنع،
 إسترداد المعادن وصل أو قريب من المستوى المتوقع،
 تحقق اإلنتاج المستمر و
 مستوى المصروفات الرأسمالية المستقبلية المتوقع تكبدها.
يتم األخذ باإلعتبار عوامل عدة متعلقة بعملية التعدين  /اإلنتاج (المنجم ،مصانع المعالجة ،المصفاة) بطريقة مستقلة للتوصل لوقت بدء اإلنتاج التجاري
خصوصاً إذا بدأ أحد جوانب هذه العملية اإلنتاج قبل اآلخرين .يبدأ اإلستهالك عندما يكون المنجم قادراً على اإلنتاج التجاري.

6666المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات
تمثل البنود التالية المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات والتى تشكل مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل العام المالي التالي:
 تقديرات إحتياطيات الخام والموارد المعدنية،
 إلتزام إغالق المنجم،
 مخصصات قطع الغيار المتقادمة وبطيئة الحركة و
 اإللتزامات المحتملة.
تقديرات إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
تنطوي تقديرات وتصنيفات إحتياطيات الخام والموارد المعدنية ودرجات التركيز المرتبطة بها سوا ًء التى يتم إستخراجها أو المخصصة لإلنتاج مستقب ً
ال
على درجة من عدم التأكد .يجب إعتبار كميات إحتياطيات المواد الخام والموارد المعدنية مج َرد تقديرات فقط حتى يتم إستخراج إحتياطيات الخام والموارد
المعدنية ومعالجتها بالفعل .كما تتغير كمية اإلحتياطيات الخام والموارد المعدنية إعتماداً على عوامل متغيرة منها أسعار المعادن وأسعار صرف العمالت.
تم تحديد إحتياطيات الخام المقدرة للمجموعة على أساس أسعار السلع على المدى الطويل وتقدير درجة تركيز الخام .إن أي تغير جوهري في كميات
اإلحتياطيات أو درجة التركيز أو نسبة اإلزالة يمكن أن يؤثر على الجدوى اإلقتصادية للموجودات .باإلضافة إلى ذلك ،ال توجد ضمانات بأن إستخالص الذهب
أو أي معادن أخرى في اإلختبارات المعملية صغيرة النطاق أو في معامل اإلختبارات ذات نطاق أكبر تحت ظروف الموقع أو أثناء اإلنتاج ستعطي نفس النتيجة.
قد يتم تعديل التقديرات وذلك في حالة تقلبات أسعار السلع األساسية ونتائج الحفر وإختبارات إستخراج المعادن واإلنتاج وتقييم خطط التعدين الالحقة
لتاريخ أي تقدير .ومن الممكن أال تكون الكمية ودرجة تركيز الخام المستخرج والمعالج ومعدل إستخالص المعادن بنفس الصورة المتوقعة حالياً .كما
يمكن أن يؤدي أي إنخفاض جوهري في تقديرات إحتياطيات الخام أو الموارد المعدنية أو قدرة المجموعة على إستخراج إحتياطيات الخام المعدنية إلى
تأثير سلبي جوهري على عمليات المجموعة وآفاق مستقبلها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
إلتزامات إغالق املنجم
تخضع أنشطة التعدين واإلستكشاف للمجموعة ألنظمة ولوائح بيئية متعددة .تقوم المجموعة بتقدير اإللتزامات البيئية بناءاً على فهم اإلدارة للمتطلبات
النظامية الحالية في المملكة العربية السعودية وشروط الترخيص والتقديرات الهندسية .يجنب مخصص اإلزالة حالما ينشأ اإللتزام .كما أن التكاليف
المتكبدة في سنوات مستقبلية من الممكن أن تختلف جوهريا من المبالغ المخصصة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التغيرات المستقبلية في األنظمة واللوائح
البيئية وأعمار المناجم المقدرة من الممكن أن توثر على القيمة الدفترية لهذا المخصص.
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 -6التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة ( -تتمة)
مخصصات قطع الغيار املتقادمة وبطيئة احلركة
تقوم المجموعة أيضاً بتكوين مخصص لقطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة .بلغ مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة  38٫291٫650ريال سعودي كما
في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر  15٫853٫329 :2016ريال سعودي 1 ،يناير  15٫984٫849 :2016ريال سعودي) .هذه التقديرات تأخذ في اإلعتبار
تقلبات األسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى المدى الذي تؤكده هذه األحداث بأن الظروف ال تزال
قائمة كما في نهاية السنة (إيضاح .)1-27
اإللتزامات احملتملة
يتم تسوية اإللتزامات المحتملة حسب طبيعتها عند وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي أو أكثر .يتطلب تقدير هذه اإللتزامات المتأصلة ممارسة أحكام
هامة وعمل تقديرات لنتائج أحداث مستقبلية.

7-7البيانات القطاعية
التقارير القطاعية
يتم التقرير عن قطاعات األعمال التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي.
عينت المجموعة لجنة (اللجنة اإلدارية) لتقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة ،وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية .اللجنة اإلدارية تتكون من الرئيس
وكبير المدراء التنفيذيين وكبار موظفي اإلدارة العليا.

7777قطاع األعمال
إن قطاع األعمال هو مكون من المجموعة :
 تعمل في أنشطة قد تكتسب إيرادات وتتكبد مصروفات،
 تقوم اإلدارة بإستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء و
 تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة.
العمليات بين القطاعات تتم بناءاً على شروط تعامل عادل ويتم إستبعادها خالل التوحيد .اإليرادات من أطراف خارجية تقاس بنفس طريقة قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة.
السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير قطاعية داخلية هي نفس السياسات المحاسبية في اإليضاح رقم  4من القوائم المالية
الموحدة.
تتألف عمليات المجموعة من قطاعات األعمال التالية:
 قطاع الوحدة اإلستراتيجية للفوسفات ،يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
	-شركة معادن للفوسفات  -تعدين الفوسفات وإستخالص الفوسفات المر َكز في حزم الجالميد وإستخدام الغاز الطبيعي والكبريت
لتصنيع األسمدة الفوسفاتية ومنتجات األمونيا في رأس الخير.
	-شركة المعادن الصناعية  -تعدين المعادن الصناعية في منجم الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة في المنطقة الوسطى من منطقة
الزبيرة ،ومنجم المغنزايت عالي الدرجة في منطقة الغزالة ومصنع الفرن المحوري في المدينة المنورة.
	-شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  -تطوير منجم إلستغالل إحتياطي فوسفات الخبراء .أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري لمصنع
األمونيا إعتباراً من  1يناير  ،2017وبدأت اإلنتاج التجريبي من الفوسفات ثنائي األمونيوم (د ا ب) في  8يوليو .2017
	-قسم الفوسفات والمعادن الصناعية في اإلدارة العامة  -يتم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة العامة
للشركة على هذا القطاع.
	-شركة معادن للبنية التحتية  -المسؤولة عن تطوير وبناء وتقديم الخدمات لوحدات معادن في منطقة رأس الخير وغيرها من مواقع
التعدين والتصنيع في المملكة العربية السعودية .لذلك ،فقد تم تحميل  ٪33من إيرادات وتكاليف وموجودات شركة معادن للبنية التحتية
على هذا القطاع.
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 -7البيانات القطاعية ( -تتمة)
 قطاع الوحدة االستراتيجية لأللومنيوم ،يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
	-شركة معادن لأللومنيوم  -تقوم بإدارة المصهر في رأس الخير وتقوم حالياً بمعالجة مادة األلومينا الخام المشتراة من شركة معادن
للبوكسايت واأللومينا بغرض تصنيع منتجات األلومنيوم .أعلنت شركة معادن لأللومنيوم اإلنتاج التجاري في  1سبتمبر .2014
	-شركة معادن للدرفلة  -إنشاء مشروع مصنع الدرفلة حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي.
	-شركة معادن للبوكسايت واأللومينا  -تعدين البوكسايت في منجم البعيثة ونقله فيما بعد إلى المصفاة في رأس الخير .تقوم شركة معادن
لأللومنيوم بمعالجة األلومينا التي توفرها شركة معادن للبوكسايت واأللومينا .أعلنت المصفاة اإلنتاج التجاري في  1أكتوبر .2016
	-مشروع صفائح السيارات  -يشتمل على صفائح السيارات المعالجة وغير المعالجة حرارياً ،وصفائح المباني واإلنشاءات وصفائح
التغليف .المشروع في مرحلة التطوير (إيضاح .)1
	-قسم األلومنيوم في اإلدارة العامة  -التكلفة ذات العالقة وإيرادات المبيعات الخارجية يتم تحميلها على هذا القطاع.
	-شركة معادن للبنية التحتية  -مسؤولة عن تطوير وبناء وتقديم خدمات لوحدات معادن في منطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين
والتصنيع في المملكة العربية السعودية .لذلك ،فقد تم تحميل  ٪67من إيرادات وتكاليف وموجودات شركة معادن للبنية التحتية على
هذا القطاع.
 قطاع الوحدة االستراتيجية للمعادن الثمينة ومعادن األساس ،يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
	-شركة معادن للذهب ومعادن األساس  -التي تعمل على تشغيل خمسة مناجم للذهب وهي مهد الذهب واألمار وبلغة والسوق والدويحي
(والذي بدأ إنتاجه التجاري في  1أبريل  )2016ومصانع معالجة في منجم الصخيبرات والموجودة في مناطق جغرافية مختلفة بالمملكة
العربية السعودية.
	-شركة معادن باريك للنحاس  -مشروع مشترك يقوم بإنتاج النحاس ومختلف المنتجات المصاحبة الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية
للمدينة المنورة .بدأت الشركة اإلنتاج التجاري في  1يوليو .2016
	-قسم المعادن الثمينة ومعادن األساس في اإلدارة العامة  -تم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة العامة
للشركة على هذا القطاع.
 اإلدارة العامة
	-اإلدارة العامة مسؤولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما في ذلك تمويل الشركات التابعة والمشاريع المشتركة التي تنفذ مشاريع متنوعة
تتعلق بجميع مراحل صناعة التعدين متضمنة تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجات المعادن ومنتجات المعادن المصاحبة.
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(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -7البيانات القطاعية ( -تتمة)
7777البيانات المالية لقطاع األعمال
إيضاحات

األلومنيوم

الفوسفات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2017
مبيعات البضائع إلى عمالء
خارجيين

5٫461٫224٫495

5٫031٫550٫231

1٫593٫159٫444

-

12٫085٫934٫170

4-7

1٫865٫985٫866

1٫427٫175٫664

639٫133٫437

-

3٫932٫294٫967

3٫477٫570

3٫309٫962

-

70٫709٫111

77٫496٫643

الربح قبل الفوائد والضرائب
واإلستهالكات واإلطفاءات

2٫543٫823٫275

2٫572٫185٫313

820٫832٫204

()175٫204٫904

5٫761٫635٫888

إستهالكات وإطفاءات

()1٫127٫967٫078

()1٫362٫227٫713

()338٫744٫184

()20٫642٫140

()2٫849٫581٫115

الربح قبل الفوائد والضرائب

1٫415٫856٫197

1٫209٫957٫600

482٫088٫020

()195٫847٫044

2٫912٫054٫773

إجمالي الربح
دخل من ودائع ألجل

13

بنود خاصة بالتشغيل وإعادة
قياس:
صافي دخل ( /مصروفات)
أخرى غير تشغيلية

()16٫047٫556

()444٫749

()1٫000٫615

()47٫498٫975

()64٫991٫895

19

-

()446٫250٫000

-

-

()446٫250٫000

إنخفاض في قيمة إستثمار في
مشروع مشترك

2-21

-

()30٫750٫000

-

-

()30٫750٫000

حصة في صافي دخل مشروع
مشترك

3-1-21

-

-

101٫650٫424

-

101٫650٫424

صافي الربح ( /الخسارة) قبل
صافي دخل ( /تكلفة) تمويل
وزكاة وضرائب دخل

1٫399٫808٫641

732٫512٫851

582٫737٫829

()243٫346٫019

2٫471٫713٫302

صافي الدخل ( /الخسارة)
العائد إلى مساهمي الشركة
األم

640٫361٫277

()183٫046٫140

517٫064٫487

()259٫537٫738

714٫841٫886

ممتلكات تعدين

17

4٫943٫241٫944

1٫420٫759٫553

2٫734٫031٫950

-

9٫098٫033٫447

ممتلكات ومصانع ومعدات

18

15٫610٫933٫567

28٫693٫443٫136

12٫848٫842

133٫707٫243

44٫450٫932٫788

19

21٫030٫769٫552

5٫252٫622٫714

86٫878٫993

39٫198٫718

26٫409٫469٫977

موجودات غير ملموسة

20

86٫896٫716

216٫256٫255

21٫581٫350

20٫889٫139

345٫623٫460

إستثمار في مشروع مشترك

21

-

-

934٫056٫539

-

934٫056٫539

45٫861٫745٫801

39٫950٫561٫537

4٫291٫293٫331

5٫013٫395٫641

95٫116٫996٫310

28٫369٫128٫044

24٫369٫956٫783

1٫156٫772٫912

-

53٫895٫857٫739

-

13٫592٫151

48٫255٫936

-

61٫848٫087

31٫265٫446٫048

27٫049٫649٫164

1٫673٫267٫341

598٫654٫239

60٫587٫016٫792

إنخفاض في قيمة مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ

مشاريع رأسمالية قيد

التنفيذ*

مجموع الموجودات
قروض طويلة األجل
إلتزام بموجب عقد إيجار
تمويلي
مجموع المطلوبات

6-36
38

* تم إثبات مبلغ وقدره  446٫250٫000ريال سعودي كإنخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ لقطاع األلومنيوم في السنة المنتهية في 31
ديسمبر .2017
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -7البيانات القطاعية ( -تتمة)
الفوسفات

إيضاحات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

األلومنيوم

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2016
4٫165٫055٫524

4٫249٫270٫671

1٫049٫530٫901

-

9٫463٫857٫096

مبيعات البضائع إلى عمالء
خارجيين

4-7

705٫891٫898

988٫223٫778

326٫442٫332

-

2٫020٫558٫008

9٫517٫140

351

-

142٫118٫647

151٫636٫138

الربح األساسي قبل الفوائد
والضرائب واإلستهالكات
واإلطفاءات

1٫625٫897٫319

1٫834٫041٫092

394٫138٫059

()156٫713٫067

3٫697٫363٫403

إستهالكات وإطفاءات

()1٫255٫766٫304

()1٫020٫819٫573

()222٫734٫106

()19٫209٫301

()2٫518٫529٫284

الربح قبل الفوائد والضرائب

370٫131٫015

813٫221٫519

171٫403٫953

()175٫922٫368

1٫178٫834٫119

إجمالي الربح
13

دخل من ودائع ألجل

بنود خاصة بالتشغيل وإعادة
قياس:
16٫363٫869

1٫029٫392

()4٫006٫255

19٫756٫158

33٫143٫164

صافي دخل ( /مصروفات)
أخرى غير تشغيلية
19

-

()566٫250٫000

-

-

()566٫250٫000

3-1-21

-

-

3٫725٫530

-

3٫725٫530

صافي الربح ( /الخسارة) قبل
صافي دخل ( /تكلفة) تمويل
وزكاة وضرائب دخل

386٫494٫884

248٫000٫911

171٫123٫228

()156٫166٫210

649٫452٫813

صافي الدخل ( /الخسارة)
العائد إلى مساهمي الشركة
األم

105٫446٫747

()83٫987٫402

131٫401٫911

()163٫600٫477

()10٫739٫221

ممتلكات تعدين

17

4٫887٫243٫977

1٫454٫789٫879

2٫904٫517٫096

-

9٫246٫550٫952

ممتلكات ومصانع ومعدات

18

12٫584٫703٫836

29٫714٫754٫663

12٫541٫365

147٫053٫737

42٫459٫053٫601

19

23٫257٫705٫695

5٫864٫309٫338

22٫873٫396

39٫745٫457

29٫184٫633٫886

موجودات غير ملموسة

20

94٫906٫091

250٫877٫209

11٫844٫837

16٫820٫440

374٫448٫577

إستثمار في مشروع مشترك

21

-

-

832٫406٫115

-

832٫406٫115

45٫663٫662٫521

40٫378٫529٫747

4٫172٫966٫973

3٫927٫587٫751

94٫142٫746٫992

27٫878٫968٫248

24٫751٫023٫599

901٫051٫061

-

53٫531٫042٫908

-

26٫783٫121

68٫380٫653

-

95٫163٫774

32٫021٫417٫239

27٫198٫381٫264

1٫421٫937٫328

364٫696٫311

61٫006٫432٫142

إنخفاض في قيمة مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ
حصة في صافي دخل مشروع
مشترك

مشاريع رأسمالية قيد

التنفيذ*

مجموع الموجودات
قروض طويلة األجل
إلتزام بموجب عقد إيجار
تمويلي
مجموع المطلوبات

6-36
38

* تم إثبات مبلغ وقدره  566٫250٫000ريال سعودي كإنخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ لقطاع األلومنيوم في السنة المنتهية في 31
ديسمبر .2016
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -7البيانات القطاعية ( -تتمة)
7777القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تحقق إيرادات في بيئة إقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد
مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات إقتصادية أخرى .وتقوم المجموعة بعملياتها فقط في المملكة العربية السعودية ولذلك تقع جميع الموجودات غير
المتداولة للمجموعة في المملكة العربية السعودية.
التوزيع الجغرافي لإليراد المتحقق للمجموعة حسب الوجهة كما يلي:
إيضاحات

الفوسفات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

األلومنيوم

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2017
الدولية
شبه القارة الهندية ،وآسيا-
الباسفيك

3٫811٫780٫222

1٫133٫740٫902

-

-

4٫945٫521٫124

البرازيل ،سنغافورة ،دول
مجلس التعاون الخليجي
والشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،أوروبا وأمريكا
الالتينية وأمريكا الشمالية

705٫713٫599

2٫345٫321٫499

3٫993٫525

-

3٫055٫028٫623

سويسرا وآخرين

897٫149٫773

939٫798٫617

1٫589٫165٫919

-

3٫426٫114٫309

مجموع فرعي

5٫414٫643٫594

4٫418٫861٫018

1٫593٫159٫444

-

11٫426٫664٫056

المحلية

46٫580٫901

612٫689٫213

-

-

659٫270٫114

5٫461٫224٫495

5٫031٫550٫231

1٫593٫159٫444

-

12٫085٫934٫170

المجموع

8

 31ديسمبر 2016
الدولية
شبه القارة الهندية ،وآسيا-
الباسفيك

2٫527٫012٫739

1٫516٫441٫146

-

-

4٫043٫453٫885

البرازيل ،سنغافورة ،دول
مجلس التعاون الخليجي
والشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،أوروبا وأمريكا
الالتينية وأمريكا الشمالية

1٫090٫996٫415

1٫287٫934٫099

2٫640٫359

-

2٫381٫570٫873

سويسرا وآخرين

471٫223٫772

645٫581٫518

1٫043٫312٫766

-

2٫160٫118٫056

مجموع فرعي

4٫089٫232٫926

3٫449٫956٫763

1٫045٫953٫125

-

8٫585٫142٫814

المحلية

75٫822٫598

799٫313٫908

3٫577٫776

-

878٫714٫282

4٫165٫055٫524

4٫249٫270٫671

1٫049٫530٫901

-

9٫463٫857٫096

المجموع

8
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -7البيانات القطاعية ( -تتمة)
التوزيع الجغرافي لإليرادات الخارجية للمجموعة عن طريق العمالء الرئيسيين حسب الوجهة كما يلي:
الفوسفات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

األلومنيوم

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2017
العميل رقم  - 1شبه القارة الهندية

1٫950٫271٫753

-

-

-

1٫950٫271٫753

العميل رقم  - 2سويسرا

-

-

1٫428٫230٫236

-

1٫428٫230٫236

العميل رقم  - 3أسبانيا

-

1٫192٫670٫053

-

-

1٫192٫670٫053

العميل رقم  - 4البرازيل

691٫069٫381

-

-

-

691٫069٫381

 31ديسمبر 2016
العميل رقم  - 1شبه القارة الهندية

1٫712٫104٫332

-

-

-

1٫712٫104٫332

العميل رقم  - 2أسبانيا

-

1٫012٫405٫330

-

-

1٫012٫405٫330

العميل رقم  - 3سويسرا

-

-

886٫774٫396

-

886٫774٫396

العميل رقم  - 4البرازيل

727٫980٫825

-

-

-

727٫980٫825

7777إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج
الفوسفات

إيضاحات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

األلومنيوم

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2017
األسمدة الفوسفاتية واألمونيا

5٫350٫833٫240

-

-

-

5٫350٫833٫240

بوكسايت منخفض التركيز،
المغنيسيا الكاوية المكلسة
والمغنيسيا الخامدة

110٫187٫810

-

-

-

110٫187٫810

األلومنيوم األولي

-

4٫991٫567٫481

-

-

4٫991٫567٫481

األلومينا

-

39٫569٫695

-

-

39٫569٫695

الذهب

-

-

1٫593٫159٫444

-

1٫593٫159٫444

البنية التحتية

203٫445

413٫055

-

-

616٫500

5٫461٫224٫495

5٫031٫550٫231

1٫593٫159٫444

-

12٫085٫934٫170

المجموع

8 ، 2-7

 31ديسمبر 2016
األسمدة الفوسفاتية واألمونيا

4٫056٫326٫243

-

-

-

4٫056٫326٫243

بوكسايت منخفض التركيز
والمغنيسيا الكاوية المكلسة

108٫722٫268

-

-

-

108٫722٫268

األلومنيوم األولي

-

4٫249٫256٫434

-

-

4٫249٫256٫434

الذهب

-

-

1٫049٫530٫901

-

1٫049٫530٫901

البنية التحتية

7٫013

14٫237

-

-

21٫250

4٫165٫055٫524

4٫249٫270٫671

1٫049٫530٫901

-

9٫463٫857٫096

المجموع

8 ، 2-7

جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمبينة في إإليضاحات رقم  2و  1-7تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

8-8المبيعات
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

مبيعات البضائع

قطاع الفوسفات

5٫350٫833٫240

4٫056٫326٫243

أسمدة الفوسفات واألمونيا

مجموع فرعي

5٫461٫021٫050

4٫165٫048٫511

األلومنيوم األولي

4٫991٫567٫481

4٫249٫256٫434

5٫031٫137٫176

4٫249٫256٫434

الذهب

1٫593٫159٫444

1٫049٫530٫901

إيرادات البنية التحتية

616٫500

21٫250

المعادن الصناعية

110٫187٫810

قطاع األلومنيوم
األلومينا

39٫569٫695

مجموع فرعي

قطاع المعادن الثمينة ومعادن األساس
تقديم الخدمات

المجموع

تحليل مبيعات الذهب

4-7 ، 3-7 ، 2-7

كمية الذهب باألونصة  -المباع
بالدوالر األمريكي

-

12٫085٫934٫170

9٫463٫857٫096

333٫381

224٫576

1٫274

1٫246

متوسط السعر المحقق  -لألونصة:
ما يعادله بالريال السعودي

108٫722٫268

4٫779

4٫673

9-9تكلفة المبيعات
إيضاحات
رواتب ومزايا الموظفين

973٫017٫780

عقود الخدمات

إصالحات وصيانة
مصاريف غير مباشرة

مخصص ( /عكس) مخزون مواد متقادمة

رسوم إمتياز

مجموع تكاليف التشغيل النقدية
إستهالك ممتلكات تعدين

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

إطفاء موجودات غير ملموسة

مجموع التكاليف التشغيلية

(الزيادة)  /النقص في المخزون

المجموع

134٫087٫056

143٫671٫934

3٫305٫877٫981

3٫185٫804٫208

()90٫852٫704

()44٫008٫143

442٫319٫490

مواد خام ومنافع مستهلكة

خسائر مخزون

717٫876٫809

439٫698٫732

117٫064٫675

مواد مستهلكة

بيع منتجات مصاحبة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

12٫446٫990
1-9 ، 3-4
1-27
41

22٫438٫321
73٫093٫714
5٫707٫370٫112

1-17
1-18

1-20

505٫285٫879
2٫287٫053٫143
20٫294٫014
8٫520٫003٫148

27

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
760٫179٫167

()366٫363٫945
8٫153٫639٫203

62٫732٫179

368٫334٫373

16٫509٫086
()131٫520

8٫278٫039

4٫941٫068٫055
393٫922٫609

2٫060٫404٫913
29٫927٫970

7٫425٫323٫547

17٫975٫541

7٫443٫299٫088

181

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -9تكلفة المبيعات ( -تتمة)
9999تتكون مبيعات المنتجات المصاحبة عن طريق شركة معادن للذهب ومعادن األساس من السلع التالية:
نحاس

34٫700٫739

19٫297٫994

زنك

48٫263٫728

19٫022٫849

فضة

7٫888٫237

5٫687٫300

90٫852٫704

44٫008٫143

المجموع

9

1010مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

رواتب ومزايا الموظفين

45٫418٫518

43٫091٫632

عقود الخدمات

6٫991٫550

3٫311٫801

مصاريف نقل ومصاريف غير مباشرة

177٫529٫820

117٫377٫469

مواد مستهلكة

184٫760

63٫942

رسوم التسويق والخصومات

273٫102٫217

220٫546٫979

مصاريف بيعية أخرى

27٫650٫630

25٫571٫378

المجموع

530٫877٫495

409٫963٫201

 1111مصاريف عمومية وإدارية
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

رواتب ومزايا الموظفين

201٫964٫648

216٫848٫654

عقود الخدمات

79٫542٫650

30٫167٫377

مصاريف غير مباشرة وأخرى

64٫428٫407

42٫544٫710

مواد مستهلكة

1٫627٫255

1٫735٫433

قطع غيار

586٫964

829٫677

إستهالك ممتلكات تعدين

1-17

392٫830

438٫072

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-18

26٫928٫555

28٫796٫708

إطفاء موجودات غير ملموسة

1-20

6٫335٫751

2٫998٫071

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1-28

-

312٫475

381٫807٫060

324٫671٫177

إيضاحات

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 1212مصاريف اإلستكشاف والخدمات الفنية
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

رواتب ومزايا الموظفين

28٫530٫175

33٫944٫091

عقود الخدمات

25٫802٫021

9٫349٫771

مصاريف غير مباشرة وأخرى

3٫003٫498

3٫743٫012

مواد مستهلكة

1٫308٫357

248٫258

قطع غيار

266٫299

10٫812

إستهالك ممتلكات تعدين

1-17

146٫585

151٫514

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-18

3٫144٫358

1٫889٫427

62٫201٫293

49٫336٫885

المجموع

1313دخل من ودائع ألجل
إيضاح
2-7

دخل من ودائع ألجل  -محددة على أساس التكلفة المطفأة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
77٫496٫643

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
151٫636٫138

1414تكلفة تمويل
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

صندوق اإلستثمارات العامة

354٫174٫576

140٫705٫757

مشتريات بالريال السعودي

258٫351٫526

176٫104٫082
8٫226٫879

إيضاحات

مصرف الراجحي

-

بنك كوريا للصادرات والواردات

-

2٫194٫015

شركة تأمين الصادرات الكورية

-

5٫728٫642

تجاري

55٫658٫912

31٫031٫974

مشتريات بالدوالر االمريكي

55٫101٫085

31٫179٫532
36٫748٫886

وكالة

65٫908٫680

صندوق التنمية الصناعية السعودي

19٫890٫000

11٫655٫785

تسهيل مرابحة بالريال السعودي

382٫248٫125

274٫871٫707

تسهيل إئتماني متجدد

24٫187٫500

64٫297٫882

أخرى

43٫755٫761

9٫177٫007

1٫259٫276٫165

791٫922٫148

9-36

274٫320٫433

71٫479٫197

4-37 ، 3-37 ، 2-37 ، 1-37

18٫047٫031

16٫832٫346

38

5٫307٫249

3٫472٫190
14٫741٫559

مجموع فرعي
إطفاء تكلفة معاملة
زيادة مخصص إلتزامات إغالق مناجم
تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي
تكلفة الفائدة على إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

1-39

19٫429٫917

تخفيض خصم ( /زيادة في خصم) مبالغ محتجزة طويلة األجل

1-42

39٫625٫169

()8٫031٫734

المجموع

1-14

1٫616٫005٫964

890٫415٫706

183

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -14تكلفة تمويل ( -تتمة)
11114ملخص تكلفة التمويل
مقيدة كمصاريف خالل السنة

14

1٫616٫005٫964

890٫415٫706

تكلفة إقتراض مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
خالل السنة

19

495٫873٫199

695٫720٫611

إطفاء تكلفة معاملة مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد
التنفيذ خالل السنة

9-36 ، 19

40٫484٫382

86٫846٫987

تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي مرسملة كجزء من
موجودات مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة

38 ، 19

-

3٫603٫093

تكلفة الفائدة على إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين مرسملة كجزء من موجودات
مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة

1-39 ، 19

-

974٫740

2٫152٫363٫545

1٫677٫561٫137

المجموع

(1515مصاريف)  /إيرادات ُأخرى ،صافي
(مصاريف)  /إيرادات أخرى ،صافي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

()64٫991٫895

33٫143٫164

1616ربحية السهم العادي
إيضاح
الربح ( /الخسارة) العائد إلى مساهمي الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام في حساب ربحية السهم
األساسية والمخفضة
ربحية ( /خسارة) السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي من العمليات المستمرة

31

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

714٫841٫886

()10٫739٫221

1٫168٫478٫261

1٫168٫478٫261

0٫61

()0٫01

يتم إحتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة
خالل السنة.

184

19

27

306٫876٫091

-

-

-

37٫072٫561

269٫803٫530

-

-

-

36٫569٫955

233٫233٫575

موجودات
اإلستكشاف
والتقييم

2٫331٫941٫861

-

-

()164٫408٫974

177٫279٫156

2٫319٫071٫679

-

()3٫167٫815٫875

-

1٫280٫371٫855

4٫206٫515٫699

مناجم تحت اإلنشاء

198٫528٫757

-

-

-

1٫103٫556

197٫425٫201

-

11٫248٫741

-

-

186٫176٫460

مخصص إغالق
وإعادة تأهيل
المناجم

-

213٫368٫769

-

-

135٫434٫455

المعدات الثقيلة*

1٫612٫625٫100

-

-

()315٫114٫605

-

360٫509٫847

-

-

11٫706٫623

-

348٫803٫224 1٫927٫739٫705

()4٫071٫415

991٫369٫915

-

-

940٫441٫205

البنية التحتية /
مباني للمناجم

* تشمل ممتلكات التعدين مصانع ومعدات مقتناة كجزء من عقد إيجار تمويلي (إيضاح .)3-17

 31ديسمبر 2017

تسويات

تحويل من
مشاريع
رأسمالية قيد
التنفيذ

تحويل بين
ممتلكات التعدين

إضافات خالل
السنة

 31ديسمبر
2016

تسويات

تحويل بين
ممتلكات التعدين

تحويل قطع غيار
رأسمالية

إضافات خالل
السنة

 1يناير 2016

التكلفة

إيضاحات

1717ممتلكات تعدين

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

-

4٫731٫929٫296

()1٫526٫053

-

123٫358٫628

6٫402٫090

501٫075٫249

-

-

33٫373٫975

-

467٫701٫274 4٫603٫694٫631

-

-

408٫472٫487 1٫359٫287٫805

26٫323٫519

1٫075٫324

-

59٫228٫787 3٫217٫007٫983

المصانع الثابتة
ومرافق ترشيح
الخام*

األعمال المدنية

مناجم منتجة

192٫444٫131

-

-

-

98٫898٫284

93٫545٫847

-

-

-

45٫440٫760

48٫105٫087

موجودات نشاط
اإلزالة

481٫008٫281

-

13٫829٫815

()27٫002٫674

23٫963٫124

470٫218٫016

-

()37٫560٫830

-

108٫838٫048

398٫940٫798

مشاريع تعدين
رأسمالية قيد
التنفيذ

734٫253٫927

()1٫619٫640

-

338٫087٫027

34٫730

397٫751٫810

()13٫590

221٫628٫988

-

-

176٫136٫412

أخرى*

11٫451٫192٫540

()3٫145٫693

13٫829٫815

-

344٫753٫501

11٫095٫754٫917

()4٫085٫005

-

26٫323٫519

1٫472٫295٫942

9٫601٫220٫461

المجموع
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1-17

1-17

306٫876٫091

269٫803٫530

233٫233٫575

-

-

-

-

-

-

-

2٫331٫941٫861

2٫319٫071٫679

4٫206٫515٫699

-

-

-

-

-

-

-

مناجم تحت اإلنشاء

157٫717٫485

163٫788٫817

159٫167٫352

40٫811٫272

-

7٫174٫888

33٫636٫384

-

6٫627٫276

27٫009٫108

مخصص إغالق
وإعادة تأهيل
المناجم

65٫366٫649

129٫113٫879

()236٫045

35٫465٫185

93٫884٫739

-

23٫816٫933

70٫067٫806

المعدات الثقيلة*

1٫183٫734٫337

231٫395٫968

254٫918٫485 1٫481٫996٫516

554٫239٫961

428٫890٫763

()94٫659٫533

77٫807٫107

445٫743٫189

()4٫071٫415

63٫613٫360

386٫201٫244

البنية التحتية /
مباني للمناجم

* تشمل ممتلكات التعدين مصانع ومعدات مقتناة كجزء من عقد إيجار تمويلي (إيضاح .)3-17

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر
2016

 1يناير 2016

صايف القيمة
الدفترية كما يف

 31ديسمبر 2017

تسويات

المحمل خالل
السنة

 31ديسمبر
2016

تسويات

المحمل خالل
السنة

 1يناير 2016

إستهالك متراكم

إيضاحات

موجودات
اإلستكشاف
والتقييم

 -17ممتلكات تعدين ( -تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

-

6٫976٫742

16٫573٫332

40٫622٫194

-

3٫350٫703٫024

460٫453٫055

444٫151٫200 3٫499٫054٫653

42٫655٫455 2٫362٫183٫883

1٫381٫226٫272

()402٫245

276٫988٫539

17٫072٫120

23٫550٫074 1٫104٫639٫978

-

249٫815٫878

854٫824٫100

المصانع الثابتة
ومرافق ترشيح
الخام*

األعمال المدنية

مناجم منتجة

160٫945٫725

77٫723٫354

44٫279٫100

31٫498٫406

-

15٫675٫913

15٫822٫493

-

11٫996٫506

3٫825٫987

موجودات نشاط
اإلزالة

481٫008٫281

470٫218٫016

398٫940٫798

-

-

-

-

-

-

-

مشاريع تعدين
رأسمالية قيد
التنفيذ

433٫257٫620

265٫824٫702

82٫627٫658

300٫996٫307

93٫427٫657

75٫641٫542

131٫927٫108

()13٫590

38٫431٫944

93٫508٫754

9٫098٫033٫447

9٫246٫550٫952

8٫149٫210٫130

2٫353٫159٫093

()1٫870٫166

505٫825٫294

1٫849٫203٫965

()4٫085٫005

401٫278٫639

1٫452٫010٫331

أخرى*

المجموع

186

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -17ممتلكات تعدين ( -تتمة)
اإلثبات األولي بالتكلفة
موجودات اإلستكشاف والتقييم
يتم تحويل المصروفات من موجودات اإلستكشاف والتقييم إلى مناجم تحت اإلنشاء والتى تُعتبر تصنيف فرعي لممتلكات تعدين عندما يكون العمل المنجز
حتى تاريخه يؤيد التطوير المستقبلي لل ُم ْمتَلَكات وتم الحصول على الموافقات المطلوبة.
مناجم حتت اإلنشاء
ِ
الالحقة لعملية تحويل موجودات اإلستكشاف والتقييم على اإلنشاء والتركيب أو إكمال منشآت البنية التحتية في «مناجم
تتم رسملة جميع المصروفات
ً
ً
تحت اإلنشاء» .مصروفات التطوير صافية من المتحصالت من مبيعات الخام المستخرج خالل مرحلة التطوير طالما أعتبرت جزءا أساسيا من عملية
تطوير المنجم.
يتم رسملة أية تكاليف متكبدة خالل مرحلة إختبار األصول لتحديد ما إذا كانت تعمل حسب المطلوب صافية من المتحصالت المستلمة من بيع أي منتج
يتم إنتاجه خالل اإلختبار .يتم تسجيل فرق زيادة المتحصالت عن تكاليف اإلختبار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .عند بدء
المضمنة في «مناجم تحت اإلنشاء» إلى «مناجم منتجة» والذي يعتبر كذلك تصنيف فرعي من « ممتلكات تعدين».
اإلنتاج ،يتم تحويل كافة الموجودات
ُ
مخصص إغالق مناجم واإلعادة إلى احلالة األصلية
يتضمن مخصص إغالق وإعادة تأهيل مناجم أنشطة إعادة الموقع إلى الحالة األصلية التالية:
 تفكيك وإزالة الهياكل،
 إعادة تأهيل المناجم والسدود،
 تفكيك منشآت التشغيل،
 إغالق المصانع ومواقع النفايات و
 إعادة إلى الحالة األصلية وإصالح وإحياء المناطق المتأثرة.
ينشأ عادة اإللتزام عندما يتم تركيب األصل أو البيئة األرضية يتم تغييرها في موقع عمليات المنجم .عند اإلعتراف األولي باإللتزام ،يتم رسملة القيمة
الحالية للتكاليف المقدرة بزيادة القيمة الدفترية ألصول المناجم المعنية طالما تم تكبدها كنتيجة من تطوير /إنشاء المنجم.
املناجم املنتجة
عند إكتمال مرحلة «منجم تحت اإلنشاء» يتم تحويل األصول إلى «ممتلكات تعدين» ،أو» الممتلكات والمصانع والمعدات» .يتم إظهار بنود الممتلكات
والمصانع والمعدات والمناجم المنتجة بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة.
تشمل التكلفة األولية لألصل سعر شراء األصل أو تكلفة اإلنشاء وأية تكاليف تتعلق ببدء تشغيل األصل والتقدير المبدئي إللتزام إعادة التأهيل وتكاليف
التمويل ذات الصلة باألصول المؤهلة .يمثل سعر الشراء أو تكلفة اإلنشاء مجموع المبلغ المدفوع والقيمة العادلة ألي عوض مسلّم للحصول على األصل.
القيمة المرسملة لإليجار التمويلي يتم إدراجها أيضاً ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات.
أصل نشاط اإلزالة
كجزء من عملياتها التعدينية ،تتكبد المجموعة تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية (إزالة شوائب) خالل مرحلتي التطوير واإلنتاج من عملياتها
التشغيلية .تكاليف اإلزالة المتكبدة خالل مرحلة تطوير المنجم قبل بدء مرحلة اإلنتاج (إزالة خالل مرحلة التطوير) تتم رسملتها كجزء من تكلفة إنشاء
المنجم ويتم فيما بعد إطفاؤها على عمرها المستفاد منه بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج .تتوقف عملية رسملة تكلفة اإلزالة خالل التطوير عندما يتم
اإلختبار التدريجي للمنجم  /المكون ويكون جاهزاً لإلستخدام المطلوب من قبل اإلدارة.
تٌعتبر عادة أنشطة اإلزالة خالل مرحلة اإلنتاج للمنجم السطحي (إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج) سبب في تشكيل نوعين من المنافع:
 إنتاج المخزون ،أو
 تحسين الوصول إلى الخام الذي سيتم تعدينه في المستقبل .تتم المحاسبة عن تكلفة اإلزالة اإلنتاجية كجزء من تكلفة إنتاج المخزون
عندما تتحقق المنافع في شكل مخزون منتج خالل الفترة .يتم إثبات التكلفة كموجودات غير متداولة يشار اليها كـ» أصل نشاط اإلزالة»
عندما تتحقق المنافع على شكل وصول أفضل إلى الخام المتوقع تعدينه في المستقبل.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -17ممتلكات تعدين ( -تتمة)
تتم المحاسبة عن أصل نشاط اإلزالة كإضافة لـ  /أو تحسن في أصل قائم ،والذي يمثل أصل منجم ،ويتم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي األولية
الموحدة كجزء من «ممتلكات تعدين» والتى تشكل جزء من إجمالي اإلستثمار في الوحدة  /الوحدات المولدة للنقد ذات الصلة والتي يتم مراجعتها
لإلنخفاض في القيمة عندما تُشير األحداث أو التغيرات في الظروف أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لإلسترداد.
يتم إستهالك أصل نشاط اإلزالة فيما بعد بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على عمر المكون المحدد من كتلة الخام التى أمكن الوصول اليها نتيجة لنشاط
اإلزالة .يتم إستخدام اإلحتياطي القابل لإلستخراج إقتصادياً والذي يتكون من اإلحتياطي المؤكد والمحتمل لتحديد العمر المستفاد منه للمكون المحدد
من كتلة الخام .يتم إظهار أصل نشاط اإلزالة بالتكلفة مطروحاً منها اإلستهالك وأي خسائر إنخفاض في القيمة.
مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ
من الممارسات الصناعية للمناجم المنتجة الشروع في مشاريع رئيسية ذات طبيعة رأسمالية لتحسين أو تطوير للعمليات المتتابعة القائمة وتتم المحاسبة
عنها كمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ حتى يتم اكتمالها للغرض المقصود منها ويتم تحويلها بالتكلفة إلى المناجم المنتجة وتصبح جاهزة لإلستخدام
المقصود ،ومن هذه النقطة فصاعداً يبدأ اإلستنفاذ.
اإلستهالك واإلنخفاض يف القيمة
موجودات اإلستكشاف والتقييم
ال يتم إستهالك موجودات اإلستكشاف والتقييم ولكنه يتم تقييمها سنوياً لإلنخفاض في القيمة حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .6
مناجم حتت اإلنشاء
اليتم إستهالك «مناجم تحت اإلنشاء» حتى إكتمال عملية اإلنشاء وتصبح هذه األصول متاحة لإلستخدام المعدة من أجله والذي يتضح من بدء المنجم
لإلنتاج التجاري.
مخصص إغالق وإعادة تأهيل املناجم واملناجم املنتجة وأصل نشاط اإلزالة
يتم إستنفاذ القيمة الدفترية لمخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم والمناجم المنتجة وأصول نشاط اإلزالة بطريقة منتظمة ويتم إختبارها لإلنخفاض
في القيمة سنوياً وعند تحديد مؤشرات اإلنخفاض في القيمة.
مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ
مشاريع التعدين الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستهلك حتى يتم اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء وتصبح األصول متاحة للغرض المعدة من أجله .يتم سنوياً إختبار
مشاريع التعدين الرأسمالية قيد التنفيذ لإلنخفاض في القيمة وعند تحديد مؤشرات اإلنخفاض في القيمة.

11117توزيع اإلستهالك المحمل للسنة:
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة المبيعات

9

505٫285٫879

393٫922٫609

مصاريف عمومية وإدارية

11

392٫830

438٫072

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

12

146٫585

151٫514

505٫825٫294

394٫512٫195

-

6٫766٫444

505٫825٫294

401٫278٫639

مجموع فرعي
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
المجموع
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19

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -17ممتلكات تعدين ( -تتمة)
11117ممتلكات تعدين مرهونة كضمان
تم رهن ممتلكات تعدين صافي قيمتها الدفترية  5٫682٫315٫912ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر  5٫816٫082٫069 :2016ريال
سعودي 1 ،يناير  7٫859٫883٫447 :2016ريال سعودي) كضمان للمقرضين بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (إيضاح .)10-36

11117اآلالت والمعدات المقتناة بإستخدام عقود إیجار تمویلیة كآلیة تمویل
المعدات الثقيلة

المصانع الثابتة ومرافق
ترشيح الخام

أخرى

المجموع

التكلفة
 1يناير 2016

56٫931٫767

89٫732٫132

46٫673٫816

193٫337٫715

 31ديسمبر 2016

56٫931٫767

89٫732٫132

46٫673٫816

193٫337٫715

 31ديسمبر 2017

56٫931٫767

89٫732٫132

46٫673٫816

193٫337٫715

اإلستهالك المتراكم
 1يناير 2016

13٫200٫546

14٫955٫355

11٫944٫258

40٫100٫159

المحمل للسنة

6٫639٫792

17٫946٫427

3٫922٫108

28٫508٫327

 31ديسمبر 2016

19٫840٫338

32٫901٫782

15٫866٫366

68٫608٫486

المحمل للسنة

7٫002٫869

17٫946٫427

7٫165٫722

32٫115٫018

 31ديسمبر 2017

26٫843٫207

50٫848٫209

23٫032٫088

100٫723٫504

صافي القيمة الدفترية
 1يناير 2016

43٫731٫221

74٫776٫777

34٫729٫558

153٫237٫556

 31ديسمبر 2016

37٫091٫429

56٫830٫350

30٫807٫450

124٫729٫229

 31ديسمبر 2017

30٫088٫560

38٫883٫923

23٫641٫728

92٫614٫211

تم رهن صافي القيمة الدفترية  92٫614٫211ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر  124٫729٫229 :2016ريال سعودي 1 ،يناير :2016
 153٫237٫556ريال سعودي) لمصانع ومعدات مستأجرة كضمان للمؤجرين (إيضاح  1-38و .)2-38
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 31ديسمبر 2017

تسويات

إستبعاد خالل السنة

مح َول من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ
خالل السنة

إضافات خالل السنة

 31ديسمبر 2016

تسويات

إستبعاد خالل السنة

محول من قطع غيار
رأسمالية خالل السنة

مح َول إلى مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ
خالل السنة

مح َول من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ
خالل السنة

إضافات خالل السنة

 1يناير 2016

التكلفة

19

27

19

19

إيضاحات

1818ممتلكات ومصانع ومعدات

61٫550٫000

-

-

-

-

61٫550٫000

-

-

-

-

-

-

61٫550٫000

أراضي

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

44٫800٫695

()1٫235٫580

-

280٫343

-

45٫755٫932

()32٫836

-

-

-

3٫499٫280

-

42٫289٫488

سيارات

161٫088٫179

-

-

170٫457

-

160٫917٫722

()2٫572٫467

-

-

-

()86٫233

-

163٫576٫422

معدات ثقيلة

33٫439٫747٫762

1٫526٫053

-

3٫779٫907٫614

141٫919٫046

29٫516٫395٫049

-

-

197٫563٫018

()15٫975٫469

5٫425٫598٫205

51٫403٫494

23٫857٫805٫801

مصانع

12٫525٫822٫658

-

-

276٫153٫331

-

12٫249٫669٫327

-

-

-

-

4٫490٫714٫747

-

7٫758٫954٫580

مباني

معدات مكتبية

()2٫908٫602

-

-

-

5٫535٫345

5٫286٫439٫144

-

-

48٫558٫681

-

83٫128٫938

()1٫072٫287

-

8٫579٫881

236٫611

75٫384٫733 5٫237٫880٫463

()7٫670٫522

-

-

-

693٫147٫439

-

21٫766

72٫736٫224 4٫552٫403٫546

أعمال مدنية

أصول غير تعدينية

()17٫073٫018

()44٫237٫425

197٫563٫018

()15٫975٫469

2٫487٫963٫104

-

()119٫863٫827

138٫973٫488

-

67٫046٫418

-

-

599٫532

-

54٫157٫586٫898

()781٫814

()119٫863٫827

4٫253٫223٫327

142٫155٫657

49٫882٫853٫555

()3٫820٫591

-

-

-

1٫467٫680

11٫102٫301٫072

66٫446٫886 2٫468٫853٫443

()68٫000

()44٫237٫425

-

-

482٫424٫609

-

-

38٫608٫850٫117

51٫425٫260

68٫799٫797 2٫030٫734٫259

معدات أخرى

أثاث وتركيبات

المجموع
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 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

صافي القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2017

تسوية

إستبعاد خالل السنة

المحمل خالل السنة

 31ديسمبر 2016

تسوية

إستبعاد خالل السنة

المحمل خالل السنة

 1يناير 2016

اإلستهالك المتراكم

1-18

1-18

إيضاحات

61٫550٫000

61٫550٫000

61٫550٫000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أراضي

 -18ممتلكات ومصانع ومعدات ( -تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

8٫018٫158

16٫325٫590

21٫276٫992

36٫782٫537

()1٫235٫580

-

8٫587٫775

29٫430٫342

()32٫836

-

8٫450٫682

21٫012٫496

سيارات

100٫762٫713

108٫603٫445

118٫390٫004

60٫325٫466

-

-

8٫011٫189

52٫314٫277

()2٫572٫467

-

9٫700٫326

45٫186٫418

معدات ثقيلة

26٫513٫356٫542

24٫126٫527٫494

19٫903٫102٫450

6٫926٫391٫220

593٫465

-

1٫535٫930٫200

5٫389٫867٫555

-

-

1٫435٫164٫204

3٫954٫703٫351

مصانع

11٫446٫598٫687

11٫508٫777٫809

7٫279٫389٫201

1٫079٫223٫971

-

-

338٫332٫453

740٫891٫518

-

-

261٫326٫139

479٫565٫379

مباني

4٫649٫493٫283

4٫774٫124٫632

4٫239٫613٫118

636٫945٫861

-

-

173٫190٫030

463٫755٫831

()3٫579٫578

-

154٫544٫981

312٫790٫428

أعمال مدنية

أصول غير تعدينية

33٫862٫876

36٫333٫473

39٫647٫737

49٫266٫062

()1٫072٫287

-

11٫287٫089

39٫051٫260

()2٫902٫640

-

8٫865٫413

33٫088٫487

معدات مكتبية

1٫628٫414٫322

8٫876٫207

44٫450٫932٫788

12٫623٫428 1٫814٫187٫730

42٫459٫053٫601

9٫706٫654٫110

()1٫714٫402

()74٫509٫481

2٫359٫078٫039

7٫423٫799٫954

()12٫861٫540

()20٫576٫243

2٫147٫936٫581

21٫689٫348 1٫614٫890٫111

58٫170٫211

-

-

4٫346٫753

53٫823٫458

()3٫706٫019

-

10٫419٫028

47٫110٫449

5٫309٫301٫156

33٫299٫548٫961

859٫548٫782

-

()74٫509٫481

279٫392٫550

654٫665٫713

()68٫000

()20٫576٫243

259٫465٫808

415٫844٫148

معدات أخرى

أثاث وتركيبات

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -18ممتلكات ومصانع ومعدات ( -تتمة)
11118توزيع اإلستهالك المحمل للسنة:
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة مبيعات

9

2٫287٫053٫143

2٫060٫404٫913

مصاريف عمومية وإدارية

11

26٫928٫555

28٫796٫708

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

12

3٫144٫358

1٫889٫427

2٫317٫126٫056

2٫091٫091٫048

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

41٫951٫983

56٫845٫533

المجموع

18

2٫359٫078٫039

2٫147٫936٫581

مجموع فرعي

11118الممتلكات والمعدات والمصانع المرهونة كضمان
تم رهن الممتلكات والمصانع والمعدات والبالغ صافي قيمتها الدفترية  15٫133٫757٫446ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر :2016
 29٫557٫638٫028ريال سعودي 1 ،يناير  32٫659٫970٫932 :2016ريال سعودي) كضمان للمقرضين بموجب اتفاقية التمويل الموحدة الشروط
(إيضاح .)10-36

1919المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ
موجودات غير تعدينية
ممتلكات ومصانع
ومعدات

إيضاحات
 1يناير 2016

31٫703٫253٫256

793٫185٫851

1٫009٫031٫897

33٫505٫471٫004

إضافات خالل السنة

7٫213٫795٫526

119٫832٫947

72٫247٫519

7٫405٫875٫992

محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

18

()11٫102٫301٫072

-

-

()11٫102٫301٫072

محول من الممتلكات والمصانع والمعدات

18

15٫975٫469

-

-

15٫975٫469

محول إلى الموجودات غير الملموسة

20

()40٫715٫230

-

-

()40٫715٫230

()34٫091٫444

-

-

()34٫091٫444

()566٫250٫000

-

-

()566٫250٫000

إستبعادات خالل السنة

669٫167

-

-

669٫167

 31ديسمبر 2016

27٫190٫335٫672

913٫018٫798

1٫081٫279٫416

29٫184٫633٫886

إضافات خالل السنة

2٫870٫299٫529

148٫577٫257

11٫412٫174

3٫030٫288٫960

إنخفاض في القيمة في نهاية

السنة*

تسويات

محول إلى ممتلكات تعدين

17

()13٫829٫815

-

-

()13٫829٫815

محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات

18

()4٫253٫223٫327

-

-

()4٫253٫223٫327

محول إلى الموجودات غير الملموسة

20

()22٫623٫328

-

-

()22٫623٫328

20

محول من الموجودات غير الملموسة
محول إلى مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين
إنخفاض في القيمة في نهاية
 31ديسمبر 2017
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مشروع صفائح
السيارات (إيضاح
)35

مشروع المطرفية
السكني

اإلجمالي

السنة*

23٫165٫191

-

-

23٫165٫191

-

-

()1٫092٫691٫590

()1٫092٫691٫590

()446٫250٫000

-

-

()446٫250٫000

25٫347٫873٫922

1٫061٫596٫055

-

26٫409٫469٫977

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -19المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ ( -تتمة)
* بناءاً على ظروف السوق الضعيفة ،أدى إختبار اإلنخفاض في القيمة كما في تاريخ  31ديسمبر  2016إلى تحديد إنخفاض في قيمة موجودات ضمن
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ لشركة معادن للدرفلة بمبلغ  566مليون ريال سعودي ( 151مليون دوالر أمريكي) .القيمة العادلة لموجودات شركة معادن
للدرفلة وما يترتب على ذلك من إنخفاض في القيمة إستندت على أساس تحليل التدفقات النقدية المخصومة والذي إستخدم أحدث خطة عمل خمسية
أعدتها اإلدارة (إيضاح  3-5-5أ).
**في عام  ،2017تم تحديث خطة العمل الخمسية لشركة معادن للدرفلة .تضمن التحديث مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر اإليرادات
والتكاليف لشركة معادن للدرفلة (بما في ذلك حجم المبيعات واألسعار ،تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية) وشمل مراجعة النتائج التاريخية وأيضاً
مراجعة توقعات طرف ثالث لسوق األلومنيوم .شملت الخطة المحدثة إفتراضات منقحة لألعمال بما في ذلك إنخفاض معدل نمو اإلنتاج عما كان
مفترضاَ في السابق ،لذلك تم إجراء إختبار إنخفاض في القيمة في نهاية عام  .2017كانت المنهجية المستخدمة مرة أخرى هي تحليل التدفقات النقدية
المخصومة .شملت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بنسبة  ٪10٫5سنوياً والتي تم إحتسابها
بإستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية .تم إعتماد طريقة غوردون للنمو لحساب القيمة النهائية والتي تضمنت إفتراض معدل نمو بنسبة
 ٪3٫5والتي تم تقديرها بناءاَ على توقعات إستشاريين خارجيين للصناعة.
أظهرت نتائج هذا التحليل مزيداً من اإلنخفاض في القيمة العادلة لموجودات شركة معادن للدرفلة والحاجة إلى تحميل إنخفاض في القيمة إضافية
بمقدار  446مليون ريال سعودي ( 119مليون دوالر أمريكي).
قامت المجموعة برسملة التالي كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ:
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

صافي تكلفة اإلقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة

1-14

495٫873٫199

695٫720٫611

إستهالك ممتلكات تعدين

1-17

-

6٫766٫444

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-18

41٫951٫983

56٫845٫533

إطفاء موجودات غير ملموسة

1-20

1٫653٫489

9٫576٫144

9-36 ، 1-14

40٫484٫382

86٫846٫987

38 ، 1-14

-

3٫603٫093

1-39 ، 1-14

-

974٫740

()1٫511٫535

4٫425٫464

إطفاء تكلفة معاملة مرسمل كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ
تخفيض خصم إلتزام غير متداول بموجب عقد إيجار تمويلي
تكلفة الفائدة على إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
(مكاسب)  /خسائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

1-39

تشتمل صافي القيمة الدفترية على مبالغ وقدرها  24٫675٫759٫709ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر 26٫446٫280٫850 :2016
ريال سعودي 1 ،يناير  31٫595٫660٫537 :2016ريال سعودي) تم رهنها كضمان للمقرضين (إيضاح .)10-36
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2020الموجودات غير الملموسة
البنية التحتية

البرامج
المطورة
داخلي ًا

البرامج
والتراخيص

التطوير
التقني

المجموع

 1يناير 2016

297٫876٫390

24٫369٫462

166٫025٫822

17٫705٫112

505٫976٫786

إضافات خالل السنة

-

-

1٫285٫986

-

1٫285٫986

إيضاحات
التكلفة

مح َول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة

-

-

40٫715٫230

-

40٫715٫230

297٫876٫390

24٫369٫462

208٫027٫038

17٫705٫112

547٫978٫002

19
19

-

-

22٫623٫328

-

22٫623٫328

19

-

-

()23٫165٫191

-

()23٫165٫191

297٫876٫390

24٫369٫462

207٫485٫175

17٫705٫112

547٫436٫139

 31ديسمبر 2016

مح َول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة

مح َول إلى المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة
 31ديسمبر 2017
اإلطفاء المتراكم
 1يناير 2016
المح َمل خالل السنة

1-20

 31ديسمبر 2016
المح َمل خالل السنة
 31ديسمبر 2017

1-20

69٫884٫175

11٫327٫055

47٫413٫174

2٫402٫836

131٫027٫240

8٫208٫293

3٫818٫592

28٫072٫464

2٫402٫836

42٫502٫185

78٫092٫468

15٫145٫647

75٫485٫638

4٫805٫672

173٫529٫425

8٫208٫293

2٫784٫851

14٫887٫274

2٫402٫836

28٫283٫254

86٫300٫761

17٫930٫498

90٫372٫912

7٫208٫508

201٫812٫679

صافي القيمة الدفترية
 1يناير 2016

227٫992٫215

13٫042٫407

118٫612٫648

15٫302٫276

374٫949٫546

 31ديسمبر 2016

219٫783٫922

9٫223٫815

132٫541٫400

12٫899٫440

374٫448٫577

 31ديسمبر 2017

211٫575٫629

6٫438٫964

117٫112٫263

10٫496٫604

345٫623٫460

تشتمل صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة على مبالغ وقدرها  40٫075٫519ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر :2016
 103٫105٫996ريال سعودي 1 ،يناير  85٫374٫130 :2016ريال سعودي) تم رهنها كضمان للمقرضين بموجب إتفاقية التمويل موحدة الشروط (إيضاح .)10-36
تتكون الموجودات غير الملموسة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وموجودات خدمات الدعم في رأس الخير والمح َولة للهيئة الملكية للجبيل
وينبع كما ورد في إتفاقية التنفيذ الموقعة بين شركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة من تكلفة الشراء وأي
تكاليف مباشرة متعلقة بإحضار هذه الموجودات لحالتها التشغيلية للغرض الذي أُنشأت من أجله .تقيد هذه الموجودات غير الملموسة بالتكلفة التاريخية
ناقصاً اإلطفاء المتراكم .يحسب اإلطفاء على الفترة المتبقية من مدة إتفاقية إستخدام األرض والخدمة.

22220توزيع اإلطفاء المحمل للسنة:
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة المبيعات

9

20٫294٫014

29٫927٫970

مصاريف عمومية وإدارية

11

6٫335٫751

2٫998٫071

26٫629٫765

32٫926٫041

1٫653٫489

9٫576٫144

28٫283٫254

42٫502٫185

مجموع فرعي
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2121اإلستثمار في مشروع مشترك
إيضاحات

 31ديسمبر
2017

3-1-21

934٫056٫539

832٫406٫115

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

2-21

-

-

-

المجموع

2-7

934٫056٫539

832٫406٫115

828٫680٫585

شركة معادن باريك للنحاس

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016
828٫680٫585

تُستخدم طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن نسبة حصة ملكية المجموعة في رأس المال المصدر والمدفوع في هذين المشروعين المشتركين والبالغة
 ،٪50يرجى اإلطالع على إيضاح رقم .1-4
ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك
تُعد القوائم المالية لهذين المشروعين المشتركين وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي .السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية
المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وتواريخ تقاريرها المالية متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة.
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية (والتي تمثل  )٪100لشركة معادن باريك للنحاس ،بناءاً على قوائمهم المالية المراجعة أو المعدة على أساس المعايير
الدولية للتقرير المالي باإلضافة إلى تسوية للقيمة الدفترية لإلستثمارات ذات العالقة كما هو مبين في القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

22221شركة معادن باريك للنحاس
2 222221ملخص قائمة الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

المبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى

796٫098٫526

270٫468٫071

تكلفة تمويل

()9٫785٫786

()3٫999٫009

إستهالكات

()130٫366٫645

()53٫102٫842

مصاريف أخرى

()395٫814٫257

()201٫619٫806

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

260٫131٫838

11٫746٫414

مصروف زكاة ورسوم إمتياز

()30٫498٫641

()1٫563٫725

ضريبة الدخل

()30٫498٫640

-

ربح السنة

199٫134٫557

10٫182٫689

الدخل الشامل اآلخر

2٫998٫388

-

إجمالي الدخل الشامل

202٫132٫945

10٫182٫689

101٫650٫424

3٫725٫530

إيضاح

حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل

للسنة*

3-1-21

* يتم تخفيض حصة معادن في صافي الدخل بمصروف الزكاة ورسوم اإلمتياز والتي تنطبق على المساهم السعودي فقط .عالوة على ذلك ،تم احتساب
الحصة في صافي الدخل بناءاً على مسودات القوائم المالية لشركة معادن باريك للنحاس والمتاحة بتاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لشركة معادن.
وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى بعض التغيرات الطفيفة والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة.

195

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -21اإلستثمار في مشروع مشترك ( -تتمة)
2 222221ملخص قائمة المركز المالي
 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

1٫820٫617٫464

1٫766٫089٫471

1٫694٫949٫673

الموجودات المتداولة
موجودات متداولة أخرى

265٫235٫756

210٫315٫217

250٫241٫329

النقد ومعادالت النقد

189٫267٫716

51٫243٫426

22٫288٫497

مجموع الموجودات

2٫275٫120٫936

2٫027٫648٫114

1٫967٫479٫499

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
دفعات ُم َق ّدمه طويلة األجل من الشركاء

1٫252٫395٫878

1٫252٫395٫878

1٫477٫395٫874

قروض طويلة األجل

180٫000٫000

-

-

مطلوبات غير متداولة أُخرى

49٫828٫553

39٫417٫475

44٫528٫269

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

45٫000٫000

225٫000٫000

-

مطلوبات متداولة أُخرى

130٫615٫579

95٫686٫780

42٫097٫068

مجموع المطلوبات

1٫657٫840٫010

1٫612٫500٫133

1٫564٫021٫211

صافي الموجودات

617٫280٫926

415٫147٫981

403٫458٫288

نسبة ملكية المجموعه ٪

٪50

٪50

٪50

نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات

307٫858٫600

206٫208٫176

202٫482٫646

2 222221تسوية القيمة الدفترية
اإلستثمار بنسبة  ٪50في رأس المال المصدر والمدفوع في شركة معادن باريك للنحاس كالتالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

53

202٫482٫646

202٫482٫646

202٫482٫646

الحصة في الدخل المتراكم

105٫375٫954

3٫725٫530

-

القيمة الدفترية لإلستثمار

307٫858٫600

206٫208٫176

202٫482٫646

2-44

626٫197٫939

626٫197٫939

626٫197٫939

21

934٫056٫539

832٫406٫115

828٫680٫585

الحصص بالتكلفة

قرض طويل األجل
المجموع

خالل عام  ،2014أبرمت الشركة إتفاقية قرض مع شركة معادن باريك للنحاس .الغرض من هذا القرض هو توفير التمويل الالزم لشركة معادن باريك
للنحاس .إن هذا القرض بدون عمولة وال يوجد تاريخ محدد لسداده.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -21اإلستثمار في مشروع مشترك ( -تتمة)
حصة المجموعة في الربح المتراكم لشركة معادن باريك للنحاس:
إيضاح

 31ديسمبر 2017

 1يناير
الحصة في صافي الربح للسنة

 31ديسمبر 2016
-

-

101٫650٫424

3٫725٫530

-

105٫375٫954

3٫725٫530

-

3٫725٫530
1-1-21

 31ديسمبر  1 /يناير

 1يناير 2016

22221شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
تسوية القيمة الدفترية
اإلستثمار بنسبة  ٪50في رأس المال المصدر والمدفوع في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات جنباً إلى جنب مع حصة المجموعة في الخسارة
المتراكمة في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات قد إنخفضت قيمتها في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كالتالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

الحصص بالتكلفة

-

-

450٫000٫000

مساهمة إضافية

30٫750٫000

-

47٫998٫419

مجموع فرعي

30٫750٫000

-

497٫998٫419

الحصة في الخسارة المتراكمة

-

-

()125٫224٫180

القيمة الدفترية لإلستثمار

30٫750٫000

-

372٫774٫239

()30٫750٫000

-

()372٫774٫239

-

-

-

ناقصاً :اإلنخفاض في القيمة في تاريخ التحول
المجموع

5-5-5
21

تم إستخدام نموذج تقييم حقوق الملكية والتي تتضمن معدل خصم سوقي مالئم إلجراء إختبار اإلنخفاض في القيمة (إيضاح .)5-5-5
أصدرت المجموعة خطاب ضمان لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وبعض البنوك التجارية كما تم اإلفصاح عنه بالكامل في إيضاح .2-46
اليمكن تحديد القيمة العادلة لإلستثمار في المشاريع المشتركة نظراً لعدم توفر أسعار سوقية مدرجة لإلستثمار في المشاريع المشتركة.

2222ضريبة مؤجلة
22222ضريبة الدخل
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

 6-5-5ج

()30٫864٫737

19٫882٫715

موجودات ضريبة مؤجلة محملة كدائن على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

2-22

83٫285٫771

130٫056٫102

مطلوبات ضريبة مؤجلة محملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

3-22

()114٫150٫508

()110٫173٫387

ضريبة الدخل الحالي

5-40

()26٫059٫632

-

()56٫924٫369

19٫882٫715

ضريبة الدخل المؤجلة

مجموع ضريبة الدخل

نشأت ضريبة الدخل المؤجلة نتيجة الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لبنود محددة وأساسها الضريبي .فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات ضريبة
مؤجلة والربح أو الخسارة المحملة والدائنة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -22ضريبة مؤجلة ( -تتمة)
22222موجودات ضريبة مؤجلة
الرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة إلى:
 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

خسائر ضريبية

336٫575٫158

275٫006٫217

172٫984٫640

ممتلكات ومصانع ومعدات ،مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
وموجودات غير ملموسة

113٫943٫609

94٫171٫723

68٫247٫856

مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

1٫757٫007

1٫668٫027

1٫583٫554

منافع إنتهاء خدمات الموظفين

9٫449٫043

7٫593٫079

5٫566٫894

461٫724٫817

378٫439٫046

248٫382٫944

إيضاح

إجمالي موجودات ضريبة مؤجلة

 6-5-5أ

 31ديسمبر
2017

الحركة في صافي موجودات ضريبة مؤجلة خالل السنة كالتالي:
إيضاحات
 1يناير 2016

المجموع
248٫382٫944

1-22

محمل كدائن إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة
 31ديسمبر 2016

130٫056٫102
378٫439٫046

1-22

محمل كدائن إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة
 31ديسمبر 2017

83٫285٫771
461٫724٫817

22222مطلوبات ضريبة مؤجلة
الرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة إلى:

ممتلكات ومصانع ومعدات ،مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وموجودات غير ملموسة

إيضاح

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

 6-5-5ب

388٫478٫975

274٫328٫467

164٫155٫080

الحركة في صافي مطلوبات ضريبة مؤجلة خالل السنة كالتالي:
إيضاحات
 1يناير 2016
محمل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة

164٫155٫080
1-22

 31ديسمبر 2016
محمل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة
 31ديسمبر 2017
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المجموع
110٫173٫387
274٫328٫467

1-22

114٫150٫508
388٫478٫975

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2323إستثمارات أخرى
أوراق مالية ذات تواريخ إستحقاق أكثر من سنة من تاريخ إقتنائها

إيضاح

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

49

50٫000٫000

50٫000٫000

50٫000٫000

إن هذه اإلستثمارات المحتفظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق تعتبر موجودات مالية غير مشتقة ذات تاريخ إستحقاق محدد والتي يوجد لدى المجموعة النية
والمقدرة لإلحتفاظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق وال تصنف كقروض أو مدينين .تم تصنيفها كموجودات طويلة األجل بناءاً على إستحقاقها .يتم إثباتها
مبدئياً بالقيمة العادلة .في تواريخ التقارير الالحقة ،يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي خسائر
إنخفاض في القيمة.

 2424موجودات غير متداولة أخرى
 31ديسمبر
2017

إيضاحات

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

الجزء غير المتداول من:
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

26

89٫022٫133

29٫730٫480

21٫645٫868

مخزون خام مستخرج

27

96٫700٫623

24٫353٫666

-

مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

28

997٫741٫756

-

-

1٫183٫464٫512

54٫084٫146

21٫645٫868

2525المستحق من الشركاء في المشاريع المشتركة
 31ديسمبر
2017

إيضاحات

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

مستحق من

موزاييك*

2-44

-

-

450٫000٫000

مستحق من

سابك*

2-44

-

-

270٫000٫000

2-44 ، 35

13٫652٫075

-

-

49 ، 2-44

13٫652٫075

-

720٫000٫000

مستحق من ألكوا
المجموع

كوربوريشن**

*بتاريخ  5أغسطس  2013وقعت شركة معادن إتفاقية مع شركتي موزاييك وسابك لتطوير وبصورة مشتركة مج َمع متكامل إلنتاج الفوسفات يعرف بإسم
مشروع أم وعال للفوسفات (إيضاح .)8-2
وبموجب هذه اإلتفاقية ،دفعت شركتي موزاييك وسابك مستحقات تعاقدية لشركة معادن قدرها  1٫44مليار ريال سعودي على دفعتين للتكلفة التاريخية
التي تكبدتها الشركة في هذا المشروع .إستلمت الشركة الدفعة األولى وقدرها  ٪50من المبلغ المذكور أعاله خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2013
وأستحقت  ٪50المتبقية من المبلغ المذكور أعاله في  30يونيو  2016وتم إستالمها بالكامل.
**يمثل هذا المبلغ مساهمة مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن عن حصتها والبالغة  ٪25٫1في مشروع صفائح السيارات (إيضاحي  ،)35 ، 19لتوسعة
تشكيلة منتجات مجمع األلومنيوم في رأس الخير لتشمل أيضاً صفائح السيارات.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

2626دفعات ومصاريف مدفوعة مقدم ًا
 31ديسمبر
2017

إيضاحات

 31ديسمبر
2016

الجزء غير المتداول:

رسوم قرض متجدد
مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً

مجموع فرعي

الجزء المتداول:

57٫000٫000

-

دفعات مقدمة للمقاولين

دفعات مقدمة للموظفين
إيجارات مدفوعة مقدماً

89٫022٫133

29٫730٫480

51٫450٫134

105٫228٫220

152٫701٫627

9٫335٫197

14٫396٫416

8٫037٫011
14٫250٫000

-

142٫274٫924

140٫559٫012

المجموع

44٫442٫651

-

3٫922٫170

16٫094٫671

مجموع فرعي

12٫889٫197

8٫060٫774

30٫717٫827

الجزء المتداول من رسوم قرض متجدد
مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً

21٫645٫868

21٫645٫868

14٫012٫651

21٫725٫281

تأمين مدفوع مقدماً

-

29٫730٫480

32٫022٫133
24

 1يناير
2016

4٫874٫582

229٫304٫473

170٫289٫492

231٫297٫057

250٫950٫341

2727المخزون
 31ديسمبر
2017

إيضاحات
الجزء غير المتداول:

مخزون خام مستخرج
الجزء المتداول:

24

منتجات تامة الصنع  -جاهزة للبيع

منتجات تحت التشغيل

96٫700٫623

24٫353٫666

563٫174٫513

293٫875٫243

243٫049٫951

133٫661٫469

منتجات مصاحبة

2٫642٫909

مجموع فرعي
 1يناير

محول إلى ممتلكات تعدين

محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات

إستبعاد قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

18

1٫293٫172٫895

1٫289٫436٫609

1٫289٫436٫609

-

()26٫323٫519

-

1٫458٫835٫545

1٫293٫172٫895

-

()38٫291٫650
1٫416٫485٫541

مواد خام

مجموع فرعي

مجموع فرعي  -الجزء المتداول
المجموع
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3٫124٫158

710٫227

1٫252٫381٫578

()4٫058٫354
1-27

165٫055٫380

173٫176٫988

958٫364٫590

165٫662٫650
17

496٫309٫809

583٫756٫631

1٫000٫693٫797

قطع غيار ومواد قابلة لإلستهالك
صافي اإلضافات خالل السنة

 31ديسمبر
2016
-

552٫902٫687

مخزون خام مستخرج

 1يناير
2016

767٫366٫525
2٫183٫852٫066
3٫436٫233٫644
3٫532٫934٫267

227٫622٫823

()197٫563٫018
-

()15٫853٫329

-

1٫289٫436٫609

-

()15٫984٫849

1٫277٫319٫566

1٫273٫451٫760

2٫110٫275٫635

1٫917٫774٫264

3٫092٫993٫891

2٫918٫468٫061

832٫956٫069

3٫068٫640٫225

644٫322٫504

2٫918٫468٫061

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -27المخزون ( -تتمة)
22227تتكون الحركة في مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة مما يلي:
 31ديسمبر
2017

إيضاح
 1يناير
مخصص ( /عكس) مخصص المخزون المتقادم

9

 31ديسمبر  1 /يناير

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

15٫984٫849

15٫853٫329

15٫984٫849

22٫438٫321

()131٫520

-

38٫291٫650

15٫853٫329

15٫984٫849

2828الذمم المدينة التجارية واألخرى
 31ديسمبر
2017

إيضاحات

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

الجزء غير المتداول:
مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

24

997٫741٫756

-

-

الجزء المتداول:
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة اُخرى  -طرف ثالث

1٫432٫456٫109

885٫371٫900

656٫441٫349

مبالغ مستحقة من شركة ألكوا إنسيبال إس أي

2-44

104٫208٫538

88٫987٫620

87٫897٫065

مبالغ مستحقة من شركة سابك

2-44

182٫767٫681

195٫110٫098

407٫155٫456

مبالغ مستحقة من شركة موزاييك

2-44

40٫082٫398

-

-

مبالغ مستحقة من ألكوا واريك إل إل سي

2-44

22٫067٫292

-

-

1٫781٫582٫018

1٫169٫469٫618

1٫151٫493٫870

مبالغ مستحقة من سابك

2-44

28٫807٫037

28٫807٫037

-

مبالغ مستحقة من شركة معادن باريك للنحاس

2-44

747٫566

-

-

مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعدين

2-44

4٫183٫905

3٫951٫089

2٫166٫504

ضريبة إستقطاع مستحقة

-

446٫724

31٫850٫982

أخرى

65٫174٫988

50٫700٫940

40٫698٫300

عوائد إستثمارات مستحقة

14٫364٫838

15٫914٫150

8٫936٫151

مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للموانىء

5٫748٫858

3٫927٫345

2٫696٫500

إجمالي المبلغ المستحق

9٫261٫333

7٫439٫820

5٫896٫500

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1-28

()3٫512٫475

()3٫512٫475

()3٫200٫000

مطالبات تأمين

2-28

-

-

13٫304٫480

زكاة مستحقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل

44٫575٫187

-

-

مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

54٫728٫700

-

-

مجموع فرعي  -الجزء المتداول

1٫999٫913٫097

1٫273٫216٫903

1٫251٫146٫787

المجموع

2٫997٫654٫853

1٫273٫216٫903

1٫251٫146٫787

مجموع فرعي

2-47 ، 3-1-47
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -28الذمم المدينة التجارية واألخرى ( -تتمة)
22228حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالتالي:
 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2017
3٫512٫475

3٫200٫000

3٫200٫000

زيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

11

-

312٫475

-

 31ديسمبر  1 /يناير

28

3٫512٫475

3٫512٫475

3٫200٫000

إيضاحات
 1يناير

22228مطالبات التأمين:
تتعلق بالتالي:
أحد خطوط إنتاج األلومنيوم والذي توقف فيه اإلنتاج في أكتوبر
 .2013وقد جرى اإلغالق المؤقت بعد فترة من عدم إستقرار خط
اإلنتاج .وقد إكتمل إصالحه خالل الربع الثاني من عام .2014

-

-

9٫892٫253

مطالبة متعلقة بفرن األمونيا والسير الناقل

-

-

3٫412٫227

-

-

13٫304٫480

المجموع

27

2929ودائع ألجل
 31ديسمبر
2017

إيضاح
ودائع ألجل ذات تواريخ إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من
عام من تاريخ إقتنائها

3-47

2٫240٫000٫000

 31ديسمبر
2016
2٫711٫000٫000

 1يناير
2016
899٫052٫989

يتحقق عن ودائع ألجل عائد مالي على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق.

3030النقد ومعادالت النقد
 31ديسمبر
2016

 31ديسمبر
2017

 1يناير
2016

ودائع ألجل ذات تواريخ إستحقاق تعادل  /أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إقتنائها
 -غير مقيدة

3٫625٫320٫169

3٫953٫142٫872

3٫397٫121٫398

 -مقيدة

-

-

544٫554٫663

مجموع فرعي

3٫625٫320٫169

3٫953٫142٫872

3٫941٫676٫061

نقد وأرصدة لدى البنوك
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 -غير مقيدة

656٫423٫990

357٫230٫436

317٫824٫870

 -مقيدة

69٫872٫871

59٫341٫221

48٫808٫593

مجموع فرعي

726٫296٫861

416٫571٫657

366٫633٫463

المجموع

4٫351٫617٫030

4٫369٫714٫529

4٫308٫309٫524

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -30النقد ومعادالت النقد ( -تتمة)
يرتبط النقد ومعادالت النقد المقيد بما يلي:
 31ديسمبر
2017

إيضاحات
إجمالي النقد المجمع في حساب إحتياطي خدمة الدين للدفعات
المجدولة للقروض طويلة األجل ولفترة ستة أشهر قبل تاريخ
اإلستحقاق وفقاً إلتفاقية التسهيالت اإلئتمانية
إلتزام برنامج إدخار الموظفين

7-36
2-39 ، 20-4 ، 14-4

مجموع فرعي
جزء من الرصيد المجمع للدفعات المجدولة للقروض طويلة األجل
لفترة ستة أشهر قبل تاريخ اإلستحقاق مستثمر ومدرج في ودائع ألجل
ذات تواريخ إستحقاق تعادل أو أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إقتنائها

7-36

مجموع النقد المقيد
3-47

مجموع النقد غير المقيد

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

-

-

1٫539

69٫872٫871

59٫341٫221

48٫807٫054

69٫872٫871

59٫341٫221

48٫808٫593

-

-

544٫554٫663

69٫872٫871

59٫341٫221

593٫363٫256

4٫281٫744٫159

3٫714٫946٫268 4٫310٫373٫308

3131راس المال
 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

ومصدر ومدفوع بالكامل
مصرح به
َّ
1٫168٫478٫261

سهم عادي بقيمة إسمية  10ريال سعودي للسهم (إيضاح )16 ، 1

11٫684٫782٫610

11٫684٫782٫610

11٫684٫782٫610

3232عالوة اإلصدار
 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2017
525٫000٫000

سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  10رياالت للسهم الواحد
الصادر بعالوة قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد

5٫250٫000٫000

5٫250٫000٫000

5٫250٫000٫000

243٫478٫261

سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  10رياالت للسهم الواحد
الصادر بعالوة قدرها  13ريال سعودي للسهم الواحد،
صافي بعد تكاليف المعامالت

3٫141٫351٫697

3٫141٫351٫697

3٫141٫351٫697

768٫478٫261

المجموع

8٫391٫351٫697

8٫391٫351٫697

8٫391٫351٫697

3333تحويالت من صافي الدخل
إيضاح
 1يناير
تحويل  ٪ 10من صافي دخل
 31ديسمبر

السنة*

1-3-5

2017

2016

797٫975٫542

757٫911٫634

71٫484٫189

40٫063٫908

869٫459٫731

797٫975٫542

طبقاً للنظام األساس للشركة والذي يتوافق مع أنظمة الشركات المطبقة في المملكة العربية السعودية ،تقوم الشركة بتكوين إحتياطي نظامي وذلك بتحويل
 ٪10من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  ٪30من رأس المال المدفوع.
* تم حساب المحول من صافي دخل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وفقاً لصافي دخل السنة حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
حيث أن هذا ليس مطلباً لتسويات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3434حقوق الملكية غير المسيطرة
فيما يلي مخلص للمعلومات المالية لكل شركة تابعة التي تملك حقوق أقلية غير مسيطرة تعتبر ذات أهمية للمجموعة .المعلومات الموضحة لكل شركة
تابعة قبل إستبعاد العمليات المتداخلة.

33334ملخص قائمة المركز المالي
حقوق
الملكية
غير
المسيطرة
()٪

إيضاحات

شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

المجموع

 31ديسمبر
2017
موجودات
غير
متداولة

17٫423٫459٫721

12٫672٫259٫329 5٫052٫651٫116

15٫219٫204٫586

26٫328٫595٫279

76٫696٫170٫031

موجودات
متداولة

2٫731٫803٫073

1٫132٫301٫349 1٫444٫543٫587

2٫326٫239٫886

2٫175٫416٫307

9٫810٫304٫202

إجمالي
املوجودات

20٫155٫262٫794

6٫497٫194٫703

17٫545٫444٫472

28٫504٫011٫586

86٫506٫474٫233

مطلوبات
غير
متداولة

11٫244٫842٫852

7٫861٫415٫695 4٫111٫087٫038

9٫303٫281٫553

17٫941٫863٫306

50٫462٫490٫444

مطلوبات
متداولة

2٫173٫045٫741

1٫224٫655٫348 1٫594٫536٫585

1٫761٫779٫690

2٫111٫058٫187

8٫865٫075٫551

إجمالي
املطلوبات

13٫417٫888٫593

5٫705٫623٫623

9٫086٫071٫043

11٫065٫061٫243

20٫052٫921٫493

59٫327٫565٫995

صايف
موجودات
الشركة
التابعة

6٫737٫374٫201

791٫571٫080

4٫718٫489٫635

6٫480٫383٫229

8٫451٫090٫093

27٫178٫908٫238

الحصة
في صافي
الموجودات

1٫691٫080٫924

198٫684٫341

1٫184٫340٫898

1٫944٫114٫969

3٫380٫436٫037

8٫398٫657٫169

أثر الزكاة
وضريبة
الدخل

()48٫931٫345

98٫087٫643

4٫293٫176

-

()12٫524٫830

40٫924٫644

أثر
مدفوعات
لزيادة رأس
المال

-

()7٫119٫230

-

-

-

()7٫119٫230

1٫642٫149٫579

289٫652٫754

1٫188٫634٫074

1٫944٫114٫969

3٫367٫911٫207

8٫432٫462٫583

صايف
املوجودات
العائد إلى
حقوق
ملكية غير
مسيطرة
 31ديسمبر
2016
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3-34

13٫804٫560٫678

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

حقوق
الملكية
غير
المسيطرة
()٪

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

موجودات
غير
متداولة

18٫280٫872٫888

12٫971٫944٫699 5٫177٫950٫824

15٫920٫579٫038

24٫320٫185٫347

76٫671٫532٫796

موجودات
متداولة

2٫272٫572٫079

927٫486٫699 1٫079٫399٫188

2٫402٫548٫499

2٫424٫348٫463

9٫106٫354٫928

إجمالي
املوجودات

20٫553٫444٫967

6٫257٫350٫012

18٫323٫127٫537

26٫744٫533٫810

85٫777٫887٫724

مطلوبات
غير
متداولة

10٫835٫661٫631

7٫942٫552٫690 4٫369٫080٫573

10٫418٫024٫121

17٫409٫775٫500

50٫975٫094٫515

مطلوبات
متداولة

3٫233٫465٫083

998٫954٫599 1٫213٫213٫858

1٫680٫222٫125

2٫297٫997٫580

9٫423٫853٫245

إجمالي
املطلوبات

14٫069٫126٫714

5٫582٫294٫431

8٫941٫507٫289

12٫098٫246٫246

19٫707٫773٫080

60٫398٫947٫760

صايف
موجودات
الشركة
التابعة

6٫484٫318٫253

675٫055٫581

4٫957٫924٫109

6٫224٫881٫291

7٫036٫760٫730

25٫378٫939٫964

الحصة
في صافي
الموجودات

1٫627٫563٫881

169٫438٫950

1٫244٫438٫951

1٫867٫464٫387

2٫814٫704٫291

7٫723٫610٫460

أثر الزكاة
وضريبة
الدخل

()9٫852٫156

80٫098٫532

6٫882٫877

-

680٫563

77٫809٫816

أثر
مدفوعات
لزيادة رأس
المال

-

()7٫119٫230

-

-

-

()7٫119٫230

1٫617٫711٫725

242٫418٫252

1٫251٫321٫828

1٫867٫464٫387

2٫815٫384٫854

7٫794٫301٫046

صايف
املوجودات
العائد إلى
حقوق
ملكية غير
مسيطرة

إيضاحات

3-34

13٫899٫431٫398

المجموع

 1يناير
2016
موجودات
غير
متداولة

18٫904٫104٫180

12٫507٫524٫411 5٫563٫432٫568

16٫674٫743٫068

17٫047٫853٫832

70٫697٫658٫059

موجودات
متداولة

1٫759٫298٫523

1٫143٫028٫245 1٫460٫318٫889

2٫850٫903٫658

2٫082٫160٫654

9٫295٫709٫969

إجمالي
املوجودات

20٫663٫402٫703

19٫525٫646٫726

19٫130٫014٫486

79٫993٫368٫028

7٫023٫751٫457

13٫650٫552٫656
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
حقوق
الملكية
غير
المسيطرة
()٪

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

10٫009٫616٫488

10٫095٫581٫100

43٫967٫335٫490

458٫415٫216

1٫734٫573٫327

3٫492٫734٫648

10٫048٫340٫745

11٫744٫189٫815

13٫588٫315٫748

54٫015٫676٫235

5٫541٫698٫738

25٫977٫691٫793

7٫727٫405٫139

مطلوبات
غير
متداولة
مطلوبات
متداولة

3٫409٫521٫710

953٫095٫844

إجمالي
املطلوبات

14٫303٫146٫181

5٫793٫279٫524

8٫586٫744٫967

صايف
موجودات
الشركة
التابعة

6٫360٫256٫522

1٫230٫471٫933

5٫063٫807٫689

7٫781٫456٫911

الحصة
في صافي
الموجودات

1٫596٫424٫387

308٫848٫455

1٫271٫015٫730

2٫334٫437٫073

2٫216٫679٫494

أثر الزكاة
وضريبة
الدخل

3٫149٫117

57٫319٫184

2٫217٫602

-

321٫040

63٫006٫943

أثر
مدفوعات
لزيادة رأس
المال

-

()7٫119٫230

-

-

-

()7٫119٫230

1٫599٫573٫504

359٫048٫409

1٫273٫233٫332

2٫334٫437٫073

2٫217٫000٫534

7٫783٫292٫852

3-34

8٫128٫329٫751 4٫840٫183٫680

المجموع

10٫893٫624٫471

صايف
املوجودات
العائد إلى
حقوق
ملكية غير
مسيطرة
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إيضاحات

شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
33334ملخص لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
حقوق الملكية
غير المسيطرة
()٪

إيضاحات

شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

المجموع

 31ديسمبر
2017
- 6٫822٫085٫531

المبيعات

14٫106٫980٫690 1٫096٫917٫385 4٫253٫915٫855 1٫934٫061٫919

ربح ( /خسارة)
السنة قبل الزكاة
وضريبة الدخل

293٫871٫203

()657٫502٫006

()237٫544٫786

252٫264٫600

514٫038٫664

165٫127٫675

مصروف الزكاة
وضريبة الدخل
للسنة

()52٫175٫152

24٫017٫505

()3٫457٫545

()6٫306٫615

()35٫209٫740

()73٫131٫547

الدخل /
(الخسارة)
الشامل اآلخر
للسنة

11٫359٫897

-

1٫567٫857

9٫543٫953

()1٫999٫561

20٫472٫146

مجموع الدخل
 ( /اخلسارة)
الشامل للسنة

253٫055٫948

()633٫484٫501

()239٫434٫474

255٫501٫938

476٫829٫363

112٫468٫274

مجموع الدخل
( /الخسارة)
الشامل العائد
إلى حقوق
الملكية غير
المسيطرة:
الحصة من
الربح /
(الخسارة)
للسنة قبل الزكاة
وضريبة الدخل

73٫761٫672

()165٫033٫003

()59٫623٫741

75٫679٫380

205٫615٫466

130٫399٫774

الحصة من
مصروف الزكاة
وضريبة الدخل
للسنة

()52٫175٫152

24٫017٫505

()3٫457٫545

()1٫891٫984

()27٫289٫289

()60٫796٫465

الحصة من
الربح /
(الخسارة) للسنة

3-34

21٫586٫520

()141٫015٫498

()63٫081٫286

73٫787٫396

178٫326٫177

69٫603٫309

الحصة من
الدخل /
(الخسارة)
الشامل اآلخر
للسنة

3-34

2٫851٫334

-

393٫532

2٫863٫186

()799٫824

5٫308٫228

24٫437٫854

()141٫015٫498

()62٫687٫754

76٫650٫582

177٫526٫353

74٫911٫537

املجموع

207

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
حقوق الملكية
غير المسيطرة
()٪

إيضاحات

شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

المجموع

 31ديسمبر
2016
- 5٫287٫098٫947

المبيعات

382٫797٫084

- 4٫056٫326٫243

9٫726٫222٫274

ربح ( /خسارة)
السنة قبل الزكاة
وضريبة الدخل

139٫600٫447

()585٫829٫366

()110٫778٫172

()61٫107٫809

()2٫235٫370

()620٫350٫270

مصروف الزكاة
وضريبة الدخل
للسنة

()17٫358٫176

30٫413٫014

6٫228٫671

6٫731٫110

599٫205

26٫613٫824

الدخل /
(الخسارة)
الشامل اآلخر
للسنة

1٫819٫460

-

()1٫334٫079

1٫777٫621

()3٫301٫843

()1٫038٫841

مجموع الدخل
 ( /اخلسارة)
الشامل للسنة

124٫061٫731

()555٫416٫352

()105٫883٫580

()52٫599٫078

()4٫938٫008

()594٫775٫287

مجموع الدخل
( /الخسارة)
الشامل العائد
إلى حقوق
الملكية غير
المسيطرة:
الحصة من
الربح /
(الخسارة)
للسنة قبل الزكاة
وضريبة الدخل

35٫039٫712

()147٫043٫171

()27٫805٫321

()18٫332٫342

()894٫148

()159٫035٫270

الحصة من
مصروف الزكاة
وضريبة الدخل
للسنة

()17٫358٫176

30٫413٫014

6٫228٫671

2٫019٫333

599٫205

21٫902٫047

الحصة من
الربح /
(الخسارة) للسنة

3-34

17٫681٫536

()116٫630٫157

()21٫576٫650

()16٫313٫009

()294٫943

()137٫133٫223

الحصة من
الدخل /
(الخسارة)
الشامل اآلخر
للسنة

3-34

456٫685

-

()334٫854

533٫286

()1٫320٫737

()665٫620

18٫138٫221

()116٫630٫157

()21٫911٫504

()15٫779٫723

()1٫615٫680

()137٫798٫843

املجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
33334حركة حقوق الملكية غير المسيطرة
حقوق الملكية
غير المسيطرة
()٪

إيضاحات

 1يناير 2016

1-34

الحصة في
الدخل /
(الخسارة)
الشامل اآلخر
خالل السنة

حصة في
صافي الربح
( /الخسارة)
للسنة

توزيعات
مدفوعة خالل
السنة

الزيادة في
حصة حقوق
الملكية غير
المسيطرة خالل
السنة

مدفوعات لزيادة
رأس المال
خالل السنة
 31ديسمبر
2016

حصة في
صافي الربح
( /الخسارة)
للسنة

الحصة في
الدخل /
(الخسارة)
الشامل اآلخر
خالل السنة

الزيادة في
حصة حقوق
الملكية غير
المسيطرة خالل
السنة

مدفوعات لزيادة
رأس المال
خالل السنة
 31ديسمبر
2017

2-34

شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

٪25.1

٪25.1

359٫048٫409 1٫599٫573٫504

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪30

٪40

2٫217٫000٫534 2٫334٫437٫073 1٫273٫233٫332

المجموع
7٫783٫292٫852

17٫681٫536

()116٫630٫157

()21٫576٫650

()16٫313٫009

()294٫943

2-34

456٫685

-

()334٫854

533٫286

()1٫320٫737

()665٫620

1-44

-

-

-

()451٫192٫963

-

()451٫192٫963

1-44

-

7٫119٫228

5٫441٫593

-

600٫000٫000

612٫560٫821

-

()7٫119٫228

()5٫441٫593

-

-

()12٫560٫821

1-34

242٫418٫252 1٫617٫711٫725

2٫815٫384٫854 1٫867٫464٫387 1٫251٫321٫828

()137٫133٫223

7٫794٫301٫046

2-34

21٫586٫520

()141٫015٫498

()63٫081٫286

73٫787٫396

178٫326٫177

69٫603٫309

2-34

2٫851٫334

-

393٫532

2٫863٫186

()799٫824

5٫308٫228

1-44

-

-

-

-

375٫000٫000

375٫000٫000

1-44

-

188٫250٫000

-

-

-

188٫250٫000

1-34

1٫642٫149٫579

289٫652٫754

1٫188٫634٫074

1٫944٫114٫969

3٫367٫911٫207

8٫432٫462٫583
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3535المستحق لشريك في مشروع مشترك
 31ديسمبر
2017

إيضاح
2-44 ، 1-35

مبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن

266٫358٫724

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

191٫016٫363

184٫929٫613

تمثل المبالغ المستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن حصتها البالغة  ٪25٫1في تكلفة المشروع المشترك لتوسعة تشكيلة منتجات مجمع األلومنيوم في
رأس الخير لتشمل أيضاً صفائح السيارات.

33335الحركة في تكلفة المشروع والتمويل من قبل الشركاء في المشروع المشترك
مشروع صفائح السيارات

إيضاحات

 31ديسمبر  - 2015بالتكلفة

تمويل من قبل الشركاء في المشروع المشترك

تكلفة المشروع (إيضاح )19

معادن

ألكوا (إيضاح )35

1٫254٫435٫851

953٫732٫488

300٫703٫363

()461٫250٫000

()345٫476٫250

()115٫773٫750

 1يناير  - 2016القيمة القابلة لإلسترداد

793٫185٫851

608٫256٫238

184٫929٫613

تمويل إضافي خالل السنة

-

113٫746٫197

6٫086٫750

إضافة بالتكلفة خالل السنة

119٫832٫947

-

-

 31ديسمبر 2016

913٫018٫798

722٫002٫435

191٫016٫363

-

73٫234٫896

61٫690٫286

-

-

13٫652٫075

إضافة بالتكلفة خالل السنة

148٫577٫257

-

-

 31ديسمبر 2017

1٫061٫596٫055

795٫237٫331

266٫358٫724

 1يناير  - 2016إنخفاض في القيمة

تمويل إضافي خالل

 3-5-5أ

السنة*

مستحق من شركة ألكوا

25

* التمويل اإلضافي من شركة ألكوا يتضمن جزء من التكلفة اإلضافية والمتعلقة بالسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016فيما يتعلق بالتكلفة اإلضافية
والمتكبدة خالل السنة والتي تم دفعها من قبل شركة ألكوا في العام .2017

3636قروض طويلة األجل
33336التسهيالت المعتمدة
 أبرمت شركة معادن للدرفلة ،وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط
مع صندوق اإلستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وتحالف من المؤسسات المالية المحلية،
  أبرمت الشركة (معادن) إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة،
  أبرمت شركة معادن للذهب ومعادن األساس إتفاقيتي قروض مضمونة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي،
 أبرمت شركة معادن للبنية التحتية وشركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل مرابحة مع مشاركين في تسهيل مرابحة و
 قامت شركة معادن لأللمونيوم بإعادة هيكلة تسهيل قرضها مع صندوق اإلستثمارات العامة وكذلك أبرمت إتفاقيات تمويل موحدة الشروط
جديدة مع تحالف من المؤسسات المالية المحلية.
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مجموع التسهيالت املمنوحة

إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

املجموع الفرعي

تسهيل مرابحة بالريال السعودي
(تسهيل رأس مال عامل)

تسهيل مرابحة بالريال السعودي

صندوق التنمية الصناعية السعودي

املجموع الفرعي

وكالة

تجاري*

شراء*

المصارف اإلسالمية والتجارية

صندوق اإلستثمارات العامة

5٫094٫750٫000

-

5٫094٫750٫000

375٫000٫000

-

600٫000٫000

1٫041٫000٫000

-

-

1٫041٫000٫000

3٫078٫750٫000

إتفاقية شركة معادن
للدرفلة
الموقعة في
 30نوفمبر 2010

8٫708٫212٫844

-

8٫708٫212٫844

340٫000٫000

-

900٫000٫000

3٫718٫212٫844

768٫750٫000

258٫750٫000

2٫690٫712٫844

3٫750٫000٫000

إتفاقية شركة
معادن للبوكسايت
واأللومينا
الموقعة في
 27نوفمبر 2011

تتكون التسهيالت الممنوحة للمجموعة من التالي كما في  31ديسمبر :2017

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

7٫500٫000٫000

7٫500٫000٫000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إتفاقية (معادن)
الموقعة في
 18ديسمبر 2012
والمجددة في 18
ديسمبر 2017

21٫000٫000٫000

-

21٫000٫000٫000

-

-

2٫100٫000٫000

11٫400٫000٫000

1٫650٫000٫000

5٫450٫145٫345

4٫299٫854٫655

7٫500٫000٫000

إتفاقية شركة
معادن وعد الشمال
للفوسفات
الموقعة في
 30يونيو 2014

1٫379٫000٫000

-

1٫379٫000٫000

-

-

1٫379٫000٫000

-

-

-

-

-

إتفاقيتي شركة
معادن للذهب
ومعادن األساس
الموقعة في
 24مارس 26 ،2015
إبريل 2015

1٫000٫000٫000

-

1٫000٫000٫000

-

1٫000٫000٫000

-

-

-

-

-

-

إتفاقية شركة معادن
للبنية التحتية
الموقعة في
 30ديسمبر 2015

11٫493٫750٫000

-

11٫493٫750٫000

-

11٫493٫750٫000

-

-

-

-

-

-

إتفاقية شركة معادن
للفوسفات
الموقعة في
 25فبراير 2016

11٫557٫875٫000

-

11٫557٫875٫000

-

5٫178٫750٫000

-

1٫503٫750٫000

-

1٫503٫750٫000

-

4٫875٫375٫000

إتفاقية شركة معادن
لأللومنيوم
الموقعة في
 14ديسمبر 2017

67٫733٫587٫844

7٫500٫000٫000

60٫233٫587٫844

715٫000٫000

17٫672٫500٫000

4٫979٫000٫000

17٫662٫962٫844

2٫418٫750٫000

7٫212٫645٫345

8٫031٫567٫499

19٫204٫125٫000

المجموع
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مجموع التسهيالت املمنوحة

إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

املجموع الفرعي

تسهيل مرابحة بالريال السعودي
(تسهيل رأس مال عامل)

تسهيل مرابحة بالريال السعودي

صندوق التنمية الصناعية السعودي

املجموع الفرعي

وكالة

تجاري*

شراء*

المصارف اإلسالمية والتجارية

صندوق اإلستثمارات العامة

12٫585٫000٫000

-

12٫585٫000٫000

375٫000٫000

-

600٫000٫000

6٫735٫000٫000

787٫500٫000

900٫000٫000

5٫047٫500٫000

4٫875٫000٫000

إتفاقية شركة معادن
لأللومنيوم
الموقعة في
 30نوفمبر 2010

5٫094٫750٫000

-

5٫094٫750٫000

375٫000٫000

-

600٫000٫000

1٫041٫000٫000

-

-

1٫041٫000٫000

3٫078٫750٫000

إتفاقية شركة معادن
للدرفلة
الموقعة في
 30نوفمبر 2010

تتكون التسهيالت الممنوحة للمجموعة من التالي كما في  31ديسمبر :2016

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

8٫368٫212٫844

-

8٫368٫212٫844

-

-

900٫000٫000

3٫718٫212٫844

768٫750٫000

258٫750٫000

2٫690٫712٫844

3٫750٫000٫000

إتفاقية شركة
معادن للبوكسايت
واأللومينا
الموقعة في
 27نوفمبر 2011

9٫000٫000٫000

9٫000٫000٫000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إتفاقية (معادن)
الموقعة في
 18ديسمبر 2012

18٫900٫000٫000

-

18٫900٫000٫000

-

-

-

11٫400٫000٫000

1٫650٫000٫000

5٫450٫145٫345

4٫299٫854٫655

7٫500٫000٫000

إتفاقية شركة
معادن وعد الشمال
للفوسفات
الموقعة في
 30يونيو 2014

1٫379٫000٫000

-

1٫379٫000٫000

-

-

1٫379٫000٫000

-

-

-

-

-

إتفاقيتي شركة
معادن للذهب
ومعادن األساس
الموقعة في
 24مارس 26 ،2015
إبريل 2015

1٫000٫000٫000

-

1٫000٫000٫000

-

1٫000٫000٫000

-

-

-

-

-

-

إتفاقية شركة معادن
للبنية التحتية
الموقعة في
 30ديسمبر 2015

11٫493٫750٫000

-

11٫493٫750٫000

-

11٫493٫750٫000

-

-

-

-

-

-

67٫820٫712٫844

9٫000٫000٫000

58٫820٫712٫844

750٫000٫000

12٫493٫750٫000

3٫479٫000٫000

22٫894٫212٫844

3٫206٫250٫000

6٫608٫895٫345

13٫079٫067٫499

المجموع

19٫203٫750٫000

إتفاقية شركة معادن
للفوسفات
الموقعة في
 25فبراير 2016
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مجموع التسهيالت املمنوحة

إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

املجموع الفرعي

تسهيل مرابحة بالريال السعودي
(تسهيل رأس مال عامل)

تسهيل مرابحة بالريال السعودي

صندوق التنمية الصناعية السعودي

املجموع الفرعي

وكالة

شركة تأمين الصادرات الكورية

بنك كوريا للصادرات والواردات

مصرف الراجحي

تجاري*

شراء*

المصارف اإلسالمية والتجارية

صندوق اإلستثمارات العامة

14٫955٫206٫250

-

14٫955٫206٫250

-

-

600٫000٫000

10٫355٫205٫000

-

750٫000٫000

1٫500٫000٫000

2٫343٫750٫000

1٫491٫562٫500

4٫269٫892٫500

4٫000٫001٫250

إتفاقية شركة معادن
للفوسفات
الموقعة في
 15يونيو 2008

12٫585٫000٫000

-

12٫585٫000٫000

375٫000٫000

-

600٫000٫000

6٫735٫000٫000

787٫500٫000

-

-

-

900٫000٫000

5٫047٫500٫000

4٫875٫000٫000

إتفاقية شركة معادن
لأللومنيوم
الموقعة في
 30نوفمبر 2010

تتكون التسهيالت الممنوحة للمجموعة من التالي كما في  1يناير :2016

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

5٫094٫750٫000

-

5٫094٫750٫000

375٫000٫000

-

600٫000٫000

1٫041٫000٫000

-

-

-

-

-

1٫041٫000٫000

3٫078٫750٫000

إتفاقية شركة معادن
للدرفلة
الموقعة في
 30نوفمبر 2010

8٫368٫212٫844

-

8٫368٫212٫844

-

-

900٫000٫000

3٫718٫212٫844

768٫750٫000

-

-

-

258٫750٫000

2٫690٫712٫844

3٫750٫000٫000

إتفاقية شركة
معادن للبوكسايت
واأللومينا
الموقعة في
 27نوفمبر 2011

9٫000٫000٫000

9٫000٫000٫000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إتفاقية (معادن)
الموقعة في
 18ديسمبر 2012

18٫900٫000٫000

-

18٫900٫000٫000

-

-

-

11٫400٫000٫000

1٫650٫000٫000

-

-

-

5٫450٫145٫345

4٫299٫854٫655

7٫500٫000٫000

إتفاقية شركة
معادن وعد الشمال
للفوسفات
الموقعة في
 30يونيو 2014

1٫379٫000٫000

-

1٫379٫000٫000

-

-

1٫379٫000٫000

-

-

-

-

-

-

-

-

إتفاقيتي شركة
معادن للذهب
ومعادن األساس
الموقعة في
 24مارس 26 ،2015
إبريل 2015

1٫000٫000٫000

-

1٫000٫000٫000

-

1٫000٫000٫000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71٫282٫169٫094

9٫000٫000٫000

62٫282٫169٫094

750٫000٫000

1٫000٫000٫000

4٫079٫000٫000

33٫249٫417٫844

3٫206٫250٫000

750٫000٫000

1٫500٫000٫000

2٫343٫750٫000

8٫100٫457٫845

17٫348٫959٫999

المجموع

23٫203٫751٫250

إتفاقية شركة معادن
للبنية التحتية
الموقعة في
 30ديسمبر 2015
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
نصت إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط على الشروط والتعهدات المالية التالية لكل من الوحدات القانونية المقترضة ضمن المجموعة ،وإذا تم إستيفاء
الشروط ،فإن المؤسسات المالية سوف توفر القرض طويل األجل:
 قيد على إنشاء إمتيازات إضافية و  /أو إنشاء إلتزامات تمويل إضافية من قبل شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا
وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات ،مالم يكن مسموحاً بذلك تحديداً بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط.
 الحفاظ على نسب مالية
 حد أقصى من النفقات الرأسمالية المسموح بها.
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين.
 قيد على مدة اإلستثمار قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ( )6أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة
العربية السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.
نصت إتفاقيات تسهيالت المرابحة على شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتضمن:
 الحفاظ على وجود الشركتين كشركتين ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية،
 تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديداً تحت إتفاقيات تسهيالت المرابحة،
 قيد على الدخول في أي عملية أو مجموعة عمليات سوا ًء طوعا أوغير طوعا لبيع ،تأجير وتحويل أو التخلي عن أي أصل مالم يكن مسموحا
نصا بذلك بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة .
 إلتزامات بالسداد بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة تصنف في جميع االوقات بالتساوي على االقل مع المطالبات غير المضمونة
وقروض الدائنين ماعدا مطالبات الدائنين المتوجبة حسب القوانين المطبقة عموماً على الشركات.
 الحفاظ على نسب مالية
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين.
تسهيالت شركة معادن للدرفلة
وكالء تسهيالت
 بنك الرياض كوكيل مابين الدائنين،
 بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت مشتريات بالريال،
 البنك السعودي الفرنسي كمتعهد ضمان داخلي و
 بنك الرياض -فرع لندن ،كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل.
تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
وكالء تسهيالت
 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كوكيل مابين الدائنين ووكيل تسهيالت تجارية،
 البنك األهلي التجاري كوكيل تسهيالت مشتريات بالدوالر االمريكي ووكيل تسهيالت مشتريات بالريال السعودي،
 بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت وكالة،
 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمتعهد ضمان داخلي و
 بنك الرياض -فرع لندن ،كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل.
تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
وكالء تسهيالت
 البنك اإلسالمي للتنمية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية كوكالء تسهيالت شراء و
 بنك ميزوهو ليميتد وبنك سوميتومو ميتسوي كوكالء تسهيالت تجارية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
تسهيل شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
في  18ديسمبر  2012أبرمت الشركة إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة («إتفاقية تسهيل مرابحة») وإتفاقيات أخرى
(يشار لها مجتمعة «إتفاقيات تمويل») بمبلغ قدره  9مليار ريال سعودي .إن تاريخ اإلستحقاق النهائي لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تاريخ توقيع
اإلتفاقية .تم الحصول على التسهيل من تجمع مؤسسات مالية محلية ودولية مكون من المؤسسات المالية التالية:
 مصرف الراجحي
 البنك العربي الوطني
 بنك البالد
 بنك الجزيرة
 البنك السعودي الفرنسي
 بنك جي بي مورجان تشيس ،إن إيه -فرع الرياض
 بنك الرياض
 مجموعة سامبا المالية
 البنك األهلي التجاري
 البنك السعودي البريطاني
 البنك السعودي لإلستثمار
تشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق بالشركة األم فقط على التالي:
 يجب أال يقل نسبة صافي الدخل قبل الفائدة والضرائب واإلستهالك واإلطفاء إلى الفوائد عن ثالثة أضعاف وإال سوف يستدعي وقف
توزيع األرباح.
 يجب أن يعادل أو ال يزيد إجمالي صافي الديون عن ثالثة أضعاف حقوق الملكية (الشركة األم فقط) ،وإال اعتبر ذلك حالة تقصير وهي
عرضة لفترة تصحيح تمتد حتى ستة أشهر ،أو تسعة أشهر في حال قيام الشركة بتصحيح هذه الحالة ببدء عملية إصدار حقوق أولوية.
في  18ديسمبر  ،2017جددت الشركة إتفاقيات التمويل بتعديل إجمالي مبلغ التسهيل من  9مليار ريال سعودي إلى  7٫5مليار ريال سعودي .إن تاريخ
اإلستحقاق النهائي لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تاريخ توقيع اإلتفاقية .تم الحصول على التسهيل المتجدد من تجمع مؤسسات مالية محلية
ودولية مكون من المؤسسات المالية التالية:
مؤسسات التمويل
 مصرف الراجحي
 البنك العربي الوطني
 بنك الخليج الدولي بي إس سي ،فرع الرياض
 البنك األول
 بنك الجزيرة
 البنك السعودي الفرنسي
 بنك جي بي مورجان تشيس ،إن إيه -فرع الرياض
 بنك الرياض
 مجموعة سامبا المالية
 البنك األهلي التجاري
 البنك السعودي البريطاني
 البنك السعودي لإلستثمار
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
تشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق بالشركة األم فقط على التالي:
 يجب أال يقل نسبة صافي الدخل قبل الفائدة والضرائب واإلستهالك واإلطفاء إلى الفوائد عن ثالثة أضعاف وإال سوف يستدعي وقف
توزيع األرباح.
 يجب أن يعادل أو ال يزيد إجمالي صافي الديون عن ثالثة أضعاف حقوق الملكية (الشركة األم فقط) ،وإال اعتبر ذلك حالة تقصير وهي
عرضة لفترة تصحيح تمتد حتى ستة أشهر ،أو تسعة أشهر في حال قيام الشركة بتصحيح هذه الحالة ببدء عملية إصدار حقوق أولوية.
تسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس
أبرمت الشركة إتفاقيتي تسهيالت مضمونة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وتشمل هذه التسهيالت الممنوحة على التالي:
الهدف

تاريخ اإلعتماد

التسهيل بالريال
السعودي

 24مارس 2015

تمويل إنتاج الذهب من منجم السوق

179٫000٫000

 26إبريل 2015

تمويل مصروفات رأسمالية لمنجم الدويحي الجديد للذهب وخط أنابيب المياه

1٫200٫000٫000
1٫379٫000٫000

إجمالي التسهيالت املمنوحة

نصت إتفاقيات التمويل على بعض الشروط والتعهدات الخاصة والتي تتضمن:
 القيد على إنشاء اإلمتيازات اإلضافية و  /أو إلتزامات التمويل عن طريق الشركة ،مالم يكن مسموحاً بذلك تحديداً بموجب إتفاقية القرض،
 الحفاظ على نسب مالية،
 الحد األقصى من النفقات الرأسمالية المسموح بها،
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين و
 قيد على مدة اإلستثمار قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ( )6أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة
العربية السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.
تسهيل شركة معادن للبنية التحتية
في  30ديسمبر  ،2015أبرمت الشركة إتفاقية تسهيل مرابحة مع إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة ،تتكون من:
تسهيل مرابحة
إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

تم السحب من التسهيل في  17فبراير .2016

التسهيل الممنوح
1٫000٫000٫000

تسهيل شركة معادن للفوسفات
في  15يونيو  ،2008أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع تحالف من المؤسسات المالية ،جدير بالذكر أنه تم سداد التسهيل بالكامل من تاريخ
السحب في  30مارس  2016حسب إتفاقية تسهيل المرابحة الجديدة الموقعة من قبل الشركة في  25فبراير  2016مع مشاركي تسهيل مرابحة مكونة من:
تسهيل مرابحة
بنك الرياض كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة
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التسهيل الممنوح
11٫493٫750٫000

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
تفاصيل إتفاقية التمويل الموحدة الشروط الموقعة في  15يونيو  2008والتي تم سدادها بالكامل في  25فبراير  2016كالتالي:
4٫000٫001٫250

صندوق اإلستثمارات العامة
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
البنك السعودي الفرنسي كوكيل لمشاركي تسهيالت الشراء

4٫269٫892٫500

ميزوهو كوربوريت بنك ليميتد كوكيل لمشاركي التسهيالت التجارية

1٫491٫562٫500

مصرف الراجحي

2٫343٫750٫000

بنك كوريا للصادرات والواردات

1٫500٫000٫000

شركة تأمين الصادرات الكورية

750٫000٫000

المجموع الفرعي

10٫355٫205٫000

صندوق التنمية الصناعية السعودي

600٫000٫000

مجموع التسهيالت املمنوحة

14٫955٫206٫250

تسهيل شركة معادن لأللومنيوم
في  30نوفمبر  ،2010أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع صندوق اإلستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وتحالف من
المؤسسات المالية .بتاريخ  14ديسمبر  ،2017تم إعادة هيكلة تسهيل قرضها مع صندوق اإلستثمارات مما أدى إلى إعادة جدولة السداد والتعهدات
الخاصة بها .إعتباراً من نفس التاريخ ،أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع بنوك تجارية فيما يتعلق بتسهيالت تجارية بالدوالر ومرابحة
بالريال لتحل محل رصيد التسهيالت .بناءاً على ذلك ،تتكون تسهيالت التمويل لشركة معادن لأللمونيوم من:
صندوق اإلستثمارات العامة  -تعديل اإلتفاق القائم

4٫275٫375٫000

المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
تجاري بالدوالر
مرابحة بالريال
المجموع الفرعي

1٫503٫750٫000
5٫178٫750٫000
6٫682٫500٫000

مجموع التسهيالت املمنوحة

10٫957٫875٫000

باإلضافة إلى إعادة جدولة السداد ،يتضمن تسهيل صندوق اإلستثمارات العامة المعاد هيكلته والتسهيالت التجارية بالدوالر والمرابحة بالريال مخصصات
للسداد للمشاركين إعتماداَ على توافر النقد الزائد لخدمة الدين .تستمر المدفوعات المقدمة حتى يتم إستيفاء شروط معينة فيما يتعلق بالرصيد القائم
تحت كل من التسهيالت كما أنها محدودة بالوقت للتسهيالت بالدوالر التجاري والمرابحة بالريال.
وكالء تسهيالت
 البنك األهلي التجاري كوكيل مابين الدائنين ووكيل تسهيل مرابحة بالريال،
 بنك أبو ظبي األول كوكيل تسهيل تجاري بالريال.
تفاصيل إتفاقية التمويل الموحدة الشروط الموقعة في  30نوفمبر  2010والتي تم سدادها بالكامل فخالل ديسمبر  2017كالتالي:
صندوق اإلستثمارات العامة

4٫875٫000٫000

المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
مشتريات
تجاري
وكالة
المجموع الفرعي
صندوق التنمية الصناعية السعودي
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

5٫047٫500٫000
900٫000٫000
787٫500٫000
6٫735٫000٫000
600٫000٫000
375٫000٫000

مجموع التسهيالت املمنوحة

12٫585٫000٫000
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة
تسهيالت شركة معادن للفوسفات
تم إعادة سداد كامل مبلغ القرض في  25فبراير .2016
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

صندوق اإلستثمارات العامة

-

2٫668٫800٫835

ناقصاً :المسدد خالل السنة

-

()332٫800٫103( )2٫668٫800٫835

مجموع فرعي (إيضاح )2-44

-

2٫668٫800٫835

-

3٫001٫600٫938

يحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة وفقاً
لمعدل اليبور زائداً  ٪0٫5في السنة.
بدأ سداد أصل مبلغ القرض في  30يونيو  2012على أقساط نصف سنوية متساوية للمبلغ
األساسي قيمة كل منها  166٫4مليون ريال سعودي على فترة القرض (إيضاح .)7-36
المصارف اإلسالمية والتجارية
شراء بالريال السعودي

-

3٫458٫612٫925

3٫693٫457٫013

مصرف الراجحي

-

1٫898٫437٫500

2٫027٫343٫750

بنك كوريا للصادرات والواردات

-

1٫096٫500٫000

1٫230٫000٫000

تجاري

-

904٫415٫625

965٫826٫563

شركة تأمين الصادرات الكورية

-

548٫250٫000

615٫000٫000

-

7٫906٫216٫050

8٫531٫627٫326

ناقصاً :المسدد خالل السنة

-

()7٫906٫216٫050

()625٫411٫276

مجموع فرعي

-

-

7٫906٫216٫050

يحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة وفقاً لمعدل
اليبور زائداً  ٪0٫5إلى  ٪1٫15في السن ًة.
بدأ سداد هذا القرض في  30يونيو  ،2012على أقساط نصف سنوية ،تبدأ من 255٫1
مليون ريال سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض (إيضاح .)7-36
صندوق التنمية الصناعية السعودي

-

370٫000٫000

460٫000٫000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

-

()370٫000٫000

()90٫000٫000

مجموع فرعي

-

-

370٫000٫000

بلغت تكاليف متابعة المشروع المدفوعة خالل السحب  6٫3مليون ريال سعودي.
بدأ سداد هذا القرض في  26فبراير  2013على أقساط نصف سنوية تبدء من  40مليون
ريال سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض (إيضاح .)7-36
مجموع قروض شركة معادن للفوسفات (إيضاح )6-36
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-

-

10٫945٫016٫885

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
تسهيالت شركة معادن لأللومنيوم
خالل ديسمبر  ،2017قامت الشركة بإعادة هيكلة تسهيالت القروض عن طريق تعديل اإلتفاقية مع صندوق اإلستثمارات العامة وأبرمت إتفاقية تمويل
موحدة الشروط جديدة بينما تم تسوية باقي التسهيالت األخرى بالكامل قبل المدة المحددة.
 31ديسمبر 2017
صندوق اإلستثمارات العامة

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

4٫375٫312٫500

ناقصاً :المسدد خالل السنة

4٫575٫187٫500

4٫575٫187٫500

()4٫375٫312٫500

()199٫875٫000

-

مجموع فرعي (إيضاح )2-44

-

4٫375٫312٫500

4٫575٫187٫500

-

()78٫459٫966

()90٫228٫773

-

4٫296٫852٫534

4٫484٫958٫727

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناءاً
على معدل اليبور زائداً ٪1٫5
بدأ سداد القرض في  31ديسمبر  2014على أقساط نصف سنوية تبدأ من  99٫9مليون
ريال سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  1٫218مليون
ريال سعودي في  30يونيو ( 2026إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض والبالغة 78٫459٫966
ريال سعودي تم تحميلها كمصاريف نتيجة إعادة الهيكلة ( 31ديسمبر 11٫768٫807 :2016
ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
المصارف اإلسالمية والتجارية
شراء بالدوالر االمريكي

834٫675٫000

872٫805٫000

872٫805٫000

شراء بالريال السعودي

3٫695٫456٫250

3٫864٫273٫750

3٫864٫273٫750

تجاري

807٫750٫000

844٫650٫000

844٫650٫000

وكالة

706٫781٫250

739٫068٫750

739٫068٫750

6٫044٫662٫500
ناقصاً :المسدد خالل السنة

6٫320٫797٫500

6٫320٫797٫500

()6٫044٫662٫500

()276٫135٫000

-

مجموع فرعي

-

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

6٫044٫662٫500

6٫320٫797٫500

-

()83٫472٫594

()96٫166٫076

مجموع فرعي

-

5٫961٫189٫906

6٫224٫631٫424

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت
وكالة) من القرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت الدوالر األمريكي بناءاً
على سعر اليبور زائداً هامش (هامش ربح في حالة تسهيالت وكالة) ويتغير على مدى فترة
القرض.
فيما يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي (المبلغ األساسي لإليجار في حالة
تسهيالت وكالة) من القرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع التسهيالت بالريال
السعودي بناءاً على معدل سعر العمولة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً هامش (هامش
ربح في حالة تسهيالت وكالة) والذي يتغير على مدى فترة القرض.
الهامش أو هامش الربح على أصل مبلغ القرض من القرض المسحوب لكل فترة عمولة
يتراوح ما بين  ٪1٫65إلى  ٪2٫75سنوياً.
بدأ سداد القروض في  31ديسمبر  ،2014يبدأ السداد من  138مليون ريال سعودي ويتزايد
على مدى فترة القرض حتى تصبح الدفعة النهائية  1٫684مليون ريال سعودي في  30يونيو
( 2026إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  83٫472٫594ريال
سعودي ( 31ديسمبر  12٫693٫482 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
المجموع الفرعي المرحل

-

10٫258٫042٫440

10٫709٫590٫151
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2017
الرصيد المرحل

-

10٫258٫042٫440

10٫709٫590٫151

صندوق التنمية الصناعية السعودي

450٫000٫000

550٫000٫000

519٫999٫800

ناقصاً :المسدد خالل السنة

()450٫000٫000

()100٫000٫000

-

مجموع فرعي

-

450٫000٫000

519٫999٫800

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

-

()18٫690٫882

()28٫298٫494

مجموع فرعي

-

431٫309٫118

491٫701٫306

بدأ سداد تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي ابتدا ًء من  4فبراير  2015ابتداءاً
من  25مليون ريال سعودي ويتزايد على مدى فترة القرض لتكون الدفعة النهائية 62٫5
مليون ريال سعودي في  7يونيو ( 2020إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  18٫690٫882ريال
سعودي ( 31ديسمبر  9٫607٫612 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

-

375٫000٫000

375٫000٫000

خالل الربع المنتهي في  30سبتمبر  ،2016تم تعديل معدل الربح على سعر الشراء أي على
أصل القرض من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس سايبور زائداً ٪1٫25
بدالً من سايبور زائداً .٪1٫75
يستحق سداد مبلغ تسهيل مرابحة في  30سبتمبر ( 2018إيضاح .)7-36
مجموع قروض شركة معادن لأللمونيوم (إيضاح )6-36

-

11٫064٫351٫558

11٫576٫291٫457

تسهيالت شركة معادن لأللومنيوم  -متت إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر 2017
صندوق اإلستثمارات العامة (إيضاح )2-44

4٫275٫375٫000

-

-

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()47٫029٫125

-

-

مجموع فرعي

4٫228٫345٫875

-

-

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناءاً
على معدل اليبور زائداً .٪1٫5
بعد إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر  ،2017سوف يبدأ سداد القرض في  31مارس 2023
على أقساط نصف سنوية تبدأ من  99٫9مليون ريال سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض
حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  1٫218مليون ريال سعودي في  30سبتمبر ( 2031إيضاح
.)7-36
باإلضافة إلى ذلك ،يتوجب على الشركة إجراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو موضح في
إيضاح .1-6
تكلفة المعاملة المتكبدة على إعادة الهيكلة والبالغة  47٫029٫125ريال سعودي تم خصمها
مع رصيد القرض كما في  31ديسمبر ( 2017إيضاح .)9-36
المجموع الفرعي المرحل
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4٫228٫345٫875

-

-

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
تسهيالت شركة معادن لأللومنيوم  -تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر 2017
 31ديسمبر
2017
الرصيد المرحل

4٫228٫345٫875

 31ديسمبر
2016
-

 1يناير
2016
-

المصارف اإلسالمية والتجارية
مرابحة بالريال

5٫178٫750٫000

تجاري بالدوالر األمريكي

1٫503٫750٫000

-

-

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()73٫507٫500

-

-

مجموع فرعي

6٫608٫992٫500

-

-

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب على المرابحة اإلسالمية
بالريال بناءاً على معدل سعر العمولة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً هامش .٪1٫65
فيما يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب على تسهيل الدوالر
التجاري بناءاً على معدل اليبور زائداً هامش .٪1٫55
سوف يبدأ سداد القرض المسحوب على المرابحة اإلسالمية بالريال في  31مارس ،2021
على أقساط نصف سنوية تبدأ من  259مليون ريال سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض
حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  1٫812مليون ريال سعودي في  30سبتمبر ( 2027إيضاح
.)7-36
سوف يبدأ سداد القرض المسحوب على تسهيل الدوالر التجاري في  31مارس  ،2021على
أقساط نصف سنوية تبدأ من  129مليون ريال سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض حتى
تصبح قيمة الدفعة النهائية  601مليون ريال سعودي في  30سبتمبر ( 2024إيضاح .)7-36
باإلضافة إلى ذلك ،يتوجب على الشركة إجراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو موضح في
إيضاح .1-6
تكلفة المعاملة المتكبدة للحصول على القرض والبالغة  73٫507٫500ريال سعودي تم
خصمها مع رصيد القرض كما في  31ديسمبر .2017
مجموع قروض شركة معادن لأللمونيوم (إيضاح )6-36

10٫837٫338٫375

-

-
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
تسهيالت شركة معادن للدرفلة
صندوق اإلستثمارات العامة
ناقصاً :المسدد خالل السنة
مجموع فرعي (إيضاح )2-44
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي
يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءاً على معدل
اليبور زائداً .٪1٫5
بدأ سداد أصل مبلغ القرض على أقساط نصف سنوية في  31ديسمبر  .2016تبدأ مبالغ السداد
من  30٫8مليون ريال سعودي ثم تتزايد على مدى فترة القرض لتصبح  153٫9مليون ريال سعودي
كقسط نهائي في  30يونيو ( 2026إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  11٫375٫892ريال
سعودي ( 31ديسمبر  11٫449٫879 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
المصارف اإلسالمية والتجارية
شراء بالريال السعودي
ناقصاً :المسدد خالل السنة
مجموع فرعي
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي
يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع
التسهيالت بالريال السعودي بناءاً على معدل سايبور زائداً هامش يتفاوت على مدى فترة القرض.
يتراوح الهامش  /الربح على أصل مبلغ القرض المسحوب لكل فترة عمولة ما بين  ٪1٫65و ٪2٫45
في السنة.
بدأ سداد أصل مبلغ القرض في  31ديسمبر  ،2016يبدأ السداد من  10٫4مليون ريال سعودي ثم
يتزايد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  13٫5مليون ريال سعودي في  30يونيو
( 2026إيضاح .)7-36

 31ديسمبر 2017
3٫047٫962٫500
()61٫575٫000
2٫986٫387٫500
()63٫303٫309
2٫923٫084٫191

 1يناير 2016
 31ديسمبر 2016
3٫078٫750٫000 3٫078٫750٫000
()30٫787٫500
3٫078٫750٫000 3٫047٫962٫500
()86٫129٫080
()74٫679٫201
2٫992٫620٫920 2٫973٫283٫299

1٫030٫590٫000
()20٫820٫000
1٫009٫770٫000
()16٫133٫002
993٫636٫998

1٫041٫000٫000 1٫041٫000٫000
()10٫410٫000
1٫041٫000٫000 1٫030٫590٫000
()22٫416٫189
()19٫263٫364
1٫018٫583٫811 1٫011٫326٫636

تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  3٫130٫362ريال سعودي
( 31ديسمبر  3٫152٫825 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
550٫000٫000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

600٫000٫000

570٫000٫000

()75٫000٫000

()50٫000٫000

-

صندوق التنمية الصناعية السعودي

مجموع فرعي

475٫000٫000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

550٫000٫000

570٫000٫000

()20٫041٫212

()27٫983٫434

()36٫555٫954

مجموع فرعي

454٫958٫788

522٫016٫566

533٫444٫046

بدأ سداد تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي في  25يناير .2016
مبلغ السداد يبدأ من  25مليون ريال سعودي ثم يتزايد على مدى فترة القرض مع قسط نهائي يبلغ
 62٫5مليون ريال سعودي في  19يوليو ( 2021إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  7٫942٫222ريال سعودي
( 31ديسمبر  8٫572٫520 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)
375٫000٫000
خالل الربع المنتهي في  31ديسمبر  ،2017تم تعديل معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل
القرض من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس سايبور زائداً  ٪1٫20بدالً من
سايبور زائداً .٪0٫95
يستحق سداد مبلغ تسهيل مرابحة في  31مايو ( 2018إيضاح .)7-36
مجموع قروض شركة معادن للدرفلة (إيضاح )6-36
4٫746٫679٫977
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375٫000٫000

375٫000٫000

4٫919٫648٫777 4٫881٫626٫501

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

3٫750٫000٫000 3٫750٫000٫000

صندوق اإلستثمارات العامة

3٫750٫000٫000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

()150٫000٫000

-

مجموع فرعي (إيضاح )2-44

3٫600٫000٫000

3٫750٫000٫000 3٫750٫000٫000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()75٫726٫010

()88٫152٫378

مجموع فرعي

3٫524٫273٫990

3٫649٫463٫280 3٫661٫847٫622

()100٫536٫720

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءاً على سعر
الفائدة بين بنوك لندن (اليبور) زائداً .٪1٫5
يُسدد المبلغ األساسي لتسهيل صندوق اإلستثمارات العامه على  21قسط كل ستة أشهر ابتداً من
 30يونيو  .2017ويبدأ السداد بمبلغ  75مليون ريال ثم يزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية
قدرها  435مليون ريال سعودي في  30يونيو ( 2027إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  12٫426٫368ريال
سعودي ( 31ديسمبر  12٫384٫342 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
المصارف اإلسالمية والتجارية
شراء بالدوالر االمريكي

799٫500٫000

799٫500٫000

شراء بالريال السعودي

1٫891٫212٫844

1٫891٫212٫844 1٫891٫212٫844

تجاري
وكالة

799٫500٫000

258٫750٫000

258٫750٫000

258٫750٫000

768٫750٫000

768٫750٫000

768٫750٫000

3٫718٫212٫844

3٫718٫212٫844 3٫718٫212٫844

ناقصاً :المسدد خالل السنة

()148٫728٫518

-

مجموع فرعي

3٫569٫484٫326

3٫718٫212٫844 3٫718٫212٫844

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()48٫680٫556

()52٫865٫914

مجموع فرعي

3٫520٫803٫770

3٫657٫885٫526 3٫665٫346٫930

()60٫327٫318

تحتسب العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة) من مبالغ
القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت الدوالر األمريكي على أساس معدل اليبور
زائداً هامش (ربح في حالة تسهيالت الوكالة) وتتفاوت على مدى فترة القرض.
يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة) من مبالغ
القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت الريال السعودي على أساس معدل العمولة
بين البنوك السعودية («سايبور») زائداً هامش (ربح في حالة تسهيالت وكالة) والتي تتفاوت على
مدى فترة القرض.
يتراوح الهامش  /الربح على أصل المبلغ من القروض المسحوبة لكل فترة عمولة ما بين ٪1٫45
إلى  ٪2٫4في السنة.
بدأ سداد المبالغ األساسية من إجمالي التسهيالت المعتمدة اإلسالمية والتجارية من  30يونيو
 .2017يبدأ سداد التسهيالت المذكورة أعاله إبتداءاً من  74مليون ريال ثم تزداد على مدى فترة
القرض حتى يصل القسط النهائي  431مليون ريال سعودي في  30يونيو ( 2027إيضاح .)7-36
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
 31ديسمبر
2017

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  4٫185٫358ريال سعودي
( 31ديسمبر  7٫461٫404 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
صندوق التنمية الصناعية السعودي

900٫000٫000

900٫000٫000

810٫000٫000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

()40٫000٫000

-

-

مجموع فرعي

860٫000٫000

900٫000٫000

810٫000٫000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()45٫389٫329

()59٫989٫012

()69٫951٫705

مجموع فرعي

814٫610٫671

840٫010٫988

740٫048٫295

بدأ سداد أصل مبلغ تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي من يوليو  .2017يبدأ سداد
التسهيالت المذكورة أعاله من  40مليون ريال سعودي ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل
القسط النهائي  80مليون ريال سعودي في أبريل ( 2024إيضاح .)7-36
إستقطع صندوق التنمية الصناعية السعودي مبلغ  75مليون ريال سعودي مقابل رسوم لإلجراءات
وتقييم القروض .سيتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة القرض .الرسوم غير المطفأة تبلغ 59
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر .2016
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  14٫599٫683ريال
سعودي ( 31ديسمبر  9٫962٫693 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

340٫000٫000

-

-

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة
على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً . ٪0.95
يستحق سداد تسهيل المرابحة في  24يناير ( 2019إيضاح .)7-36
إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا (إيضاح )6-36
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8٫199٫688٫431

8٫047٫397٫101 8٫167٫205٫540

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
 31ديسمبر
2017

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

صندوق اإلستثمارات العامة (إيضاح )2-44

6٫839٫278٫174

6٫839٫278٫174

3٫954٫229٫920

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()57٫478٫142

()64٫842٫843

()71٫307٫385

مجموع فرعي

6٫781٫800٫032

6٫774٫435٫331

3٫882٫922٫535

يتراوح معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة
على أساس معدل اليبور زائداً هامش  ٪1٫5في السنة.
سوف يتم سداد تسهيالت صندوق اإلستثمارات العامه على  24قسط كل ستة أشهر إبتداءاً
من  30يونيو  .2019يبدأ السداد بمبلغ  112٫5مليون ريال ثم يزداد على مدى فترة القرض
بدفعة نهائية قدرها  606مليون ريال سعودي في  31ديسمبر ( 2030إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  7٫364٫701ريال
سعودي ( 31ديسمبر  6٫464٫542 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
المصارف اإلسالمية والتجارية
تسهيل شراء بالدوالر االمريكي

304٫392٫518

304٫392٫518

174٫565٫346

تسهيل شراء بالريال السعودي

2٫620٫254٫420

2٫620٫254٫420

1٫502٫683٫523

وكالة

1٫488٫141٫198

1٫488٫141٫198

853٫430٫583

5٫140٫424٫311

5٫061٫772٫152

2٫847٫314٫693

مجموع فرعي

9٫553٫212٫447

9٫474٫560٫288

5٫377٫994٫145

رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()46٫703٫936

()78٫983٫617

()109٫070٫785

مجموع فرعي

9٫506٫508٫511

9٫395٫576٫671

5٫268٫923٫360

تجاري

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة
على أساس معدل اليبور زائداً هامش  ٪1٫25إلى  ٪2٫10في السنة.
يبدأ سداد أصل مبالغ القروض من  30يونيو  .2019يبدأ السداد من  171مليون ريال ثم
تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية  809مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2030
(إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  32٫279٫681ريال
سعودي ( 31ديسمبر  30٫087٫168 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
صندوق التنمية الصناعية السعودي

1٫680٫000٫000

-

-

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()154٫160٫000

-

-

مجموع فرعي

1٫525٫840٫000

-

-

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة
على أساس معدل اليبور زائداً  ٪1٫7في السنة.
يبدأ سداد أصل مبالغ القروض من  22ديسمبر  .2018يبدأ السداد من  60مليون ريال ثم
تزداد على مدى فترة القرض (إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  840٫000ريال
سعودي ( 31ديسمبر  :2016الشيء ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
مجموع قروض شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (إيضاح )6-36

17٫814٫148٫543

16٫170٫012٫002

9٫151٫845٫895
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336تسهيالت مستخدمة بموجب إئتمان مشترك ومتجدد
شركة التعدين العربية السعودية
 31ديسمبر
2017
تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد (إيضاح )6-36

 31ديسمبر
2016
-

-

 1يناير
2016
-

يحتسب معدل العمولة على أصل مبالغ القرض المسحوب على أساس معدل العمولة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً  ٪0٫85في السنة.

33336تسهيل مستخدم بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة
تسهيالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس
 31ديسمبر
2017

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

منجم السوق
صندوق التنمية الصناعية السعودي

171٫000٫000

179٫000٫000

143٫200٫000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

()28٫000٫000

()8٫000٫000

-

مجموع فرعي

143٫000٫000

171٫000٫000

143٫200٫000

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()6٫755٫017

()9٫258٫917

()12٫008٫103

136٫244٫983

161٫741٫083

131٫191٫897

مجموع فرعي
بدأ سداد هذا القرض في  20يوليو  ،2016على أساس نصف سنوي ،إبتداءأً من  8مليون
ريال سعودي ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  18مليون ريال
سعودي في  9نوفمبر ( 2022إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  2٫503٫900ريال
سعودي ( 31ديسمبر  2٫749٫186 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
منجم الدويحي وخط أنابيب المياه
صندوق التنمية الصناعية السعودي

1٫200٫000٫000

804٫507٫000

120٫000٫000

ناقصاً :المسدد خالل السنة

()130٫000٫000

-

-

مجموع فرعي

1٫070٫000٫000

804٫507٫000

120٫000٫000

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()49٫472٫071

()65٫197٫022

()16٫000٫000

مجموع فرعي

1٫020٫527٫929

739٫309٫978

104٫000٫000

بدأ سداد هذا القرض في  9يوليو  ،2017على أساس نصف سنوي ،إبتداء من  60مليون
ريال سعودي ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  100مليون ريال
سعودي في  30أكتوبر ( 2023إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  15٫724٫951ريال
سعودي ( 31ديسمبر  14٫802٫978 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36
مجموع قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس (إيضاح )6-36
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1٫156٫772٫912

901٫051٫061

235٫191٫897

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة المختلفة
تسهيل شركة معادن للبنية التحتية
 31ديسمبر
2017

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  -كوكيل مشاركي تسهيل المرابحة

961٫000٫000

1٫000٫000٫000

-

ناقصاً :المسدد خالل السنة

()78٫000٫000

()39٫000٫000

-

مجموع فرعي

883٫000٫000

961٫000٫000

-

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()8٫000٫000

()9٫000٫000

-

إجمالي قروض شركة معادن للبنية التحتية (إيضاح )6-36

875٫000٫000

952٫000٫000

-

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة
على أساس معدل سايبور زائداً  ٪1في السنة.
بدأ سداد أصل مبلغ القرض في  30ديسمبر  2016بدفعات متساوية بمبلغ  39مليون ريال
سعودي على أساس نصف سنوي خالل فترة عشر سنوات مع دفعة نهائية ألصل القرض
بمبلغ  298مليون ريال سعودي في 30ديسمبر ( 2025إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  1٫000٫000ريال
سعودي ( 31ديسمبر  1٫185٫000 :2016ريال سعودي) (إيضاح .)9-36

تسهيل شركة معادن للفوسفات
 31ديسمبر
2017

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

بنك الرياض يعمل كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

11٫493٫750٫000

11٫493٫750٫000

-

ناقصاً :المسدد خالل السنة

()1٫149٫375٫000

-

-

مجموع فرعي

10٫344٫375٫000

11٫493٫750٫000

-

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()78٫145٫499

()98٫953٫754

-

مجموع قروض شركة معادن للفوسفات (إيضاح )6-36

10٫266٫229٫501

11٫394٫796٫246

-

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل اليبور زائداً  ٪1في السنة لتسهيل مرابحة بالريال
السعودي ومعدل اليبور زائداً  ٪1.1في السنة لتسهيل مرابحة بالدوالر.
بدأ سداد القرض في  25فبراير  2017بمبلغ  575مليون ريال سعودي ويزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية  3.448مليون ريال سعودي في  25فبراير 2023
(إيضاح .)7-36
تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  20٫808٫255ريال سعودي ( 31ديسمبر  15٫983٫746 :2016ريال سعودي) (إيضاح
.)9-36
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336إجمالي القروض
 31ديسمبر
2017

إيضاحات

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

التسهيالت المستخدمة بموجب:
إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط:
شركة معادن للفوسفات

2-36

-

-

10٫945٫016٫885

شركة معادن لأللمونيوم  -إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر 2017

2-36

10٫957٫875٫000

11٫244٫975٫000

11٫790٫984٫800

شركة معادن للدرفلة

2-36

4٫846٫157٫500

5٫003٫552٫500

5٫064٫750٫000

8٫369٫484٫326

8٫368٫212٫844

8٫278٫212٫844

18٫072٫490٫621

16٫313٫838٫462

9٫332٫224٫065

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

2-36
2-36

تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد:
شركة التعدين العربية السعودية

3-36

-

-

-

تسهيالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس

4-36

1٫213٫000٫000

975٫507٫000

263٫200٫000

إتفاقيات تسهيالت مرابحة :
شركة معادن للبنية التحتية

5-36

883٫000٫000

961٫000٫000

-

شركة معادن للفوسفات

5-36

10٫344٫375٫000

11٫493٫750٫000

-

49 ، 48

54٫686٫382٫447

54٫360٫835٫806

45٫674٫388٫594

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()790٫524٫708

()829٫792٫898

()798٫996٫582

مجموع فرعي

53٫895٫857٫739

53٫531٫042٫908

44٫875٫392٫012

مجموع فرعي

ناقصاً :الجزء المتداول من القروض طويلة األجل مصنفة
كمطلوبات متداولة
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شركة معادن للفوسفات

1٫149٫375٫000

1٫149٫375٫000

1٫089٫112٫404

شركة معادن لأللمونيوم

-

576٫010٫000

951٫010٫000

شركة معادن للدرفلة

660٫564٫000

532٫395٫000

91٫197٫500

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

513٫410٫645

338٫728٫517

-

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

621٫737٫172

-

-

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

172٫000٫000

78٫000٫000

-

شركة معادن للبنية التحتية

78٫000٫000

78٫000٫000

-

مجموع فرعي

3٫195٫086٫817

2٫752٫508٫517

2٫131٫319٫904

الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

50٫700٫770٫922

50٫778٫534٫391

42٫744٫072٫108

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336تواريخ إستحقاق القروض طويلة األجل
 31ديسمبر
2017

إيضاح

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

2016

-

-

11٫995٫224٫385

2017

-

2٫752٫508٫518

1٫525٫133٫518

2018

3٫195٫086٫817

3٫782٫843٫988

1٫820٫090٫365

2019

3٫291٫077٫736

3٫589٫383٫564

1٫928٫546٫879

2020

3٫661٫668٫070

4٫377٫266٫521

2٫485٫904٫144

2021

4٫749٫984٫266

4٫684٫263٫901

2٫740٫568٫476

2022

6٫204٫421٫881

6٫153٫501٫142

3٫048٫892٫035

2023

7٫701٫422٫952

7٫404٫071٫526

3٫265٫178٫578

 2024إلى 2030

25٫882٫720٫725

21٫616٫996٫646

16٫864٫850٫214

54٫686٫382٫447

54٫360٫835٫806

45٫674٫388٫594

المجموع

2-1-47

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل لشركة معادن للفوسفات البالغ  1٫089٫112٫404ريال سعودي كما في  1يناير  2016ضمن تواريخ إستحقاق
القروض المستحقة خالل اإلثنى عشر شهراً القادمة .في حين بلغ إجمالي النقد المجمع في حساب إحتياطي خدمة الدين للدفعات المجدولة للقرض
طويل األجل ولفترة ستة أشهر قبل تاريخ اإلستحقاق وفقاً إلتفاقية التسهيالت اإلئتمانية  544٫556٫202ريال سعودي من إجمالي الجزء المتداول المذكور
أعاله (إيضاح  .)30جدير بالذكر أنه تم سداد التسهيل بالكامل من تاريخ السحب بتاريخ  30مارس  2016بموجب إتفاقية تسهيالت المرابحة الجديدة
والموقعة من قبل الشركة بتاريخ  25فبراير  2016مع مشاركي تسهيل مرابحة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336عمالت التسهيالت
إن كل التسهيالت المتعاقد عليها من قبل المجموعة هي باألساس بالدوالر األمريكي وبالريال السعودي وتتمثل األرصدة المسحوبة بما يعادل الدوالر
األمريكي بما يلي:
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

صندوق اإلستثمارات العامة

4٫720٫277٫513

4٫803٫347٫513

4٫807٫191٫534

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()64٫943٫090

()81٫635٫838

()92٫853٫856

مجموع فرعي

4٫655٫334٫423

4٫721٫711٫675

4٫714٫337٫678

المصارف اإلسالمية والتجارية
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للشراء

1٫452٫156٫999

2٫463٫336٫937

3٫135٫408٫811

مصرف الراجحي

-

-

506٫250٫000

بنك كوريا للصادرات والواردات

-

-

292٫400٫000

شركة تأمين الصادرات الكورية

-

-

146٫200٫000

تجاري

1٫838٫019٫816

1٫634٫205٫907

1٫294٫701٫418

شراء دوالر أمريكي

285٫843٫338

516٫951٫338

492٫498٫759

وكالة

593٫637٫653

790٫312٫653

629٫666٫489

مرابحة بالريال

1٫381٫000٫000

-

-

5٫550٫657٫806

5٫404٫806٫835

6٫497٫125٫477

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()49٫339٫999

()62٫556٫129

()76٫794٫764

مجموع فرعي

5٫501٫317٫807

5٫342٫250٫706

6٫420٫330٫713

صندوق التنمية الصناعية السعودي

1٫127٫466٫667

766٫801٫867

675٫519٫947

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()73٫551٫368

()48٫298٫471

()43٫417٫136

مجموع فرعي

1٫053٫915٫299

718٫503٫396

632٫102٫811

تسهيل مرابحة بالريال السعودي

2٫993٫966٫666

3٫321٫266٫667

-

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()22٫972٫133

()28٫787٫668

-

مجموع فرعي

2٫970٫994٫533

3٫292٫478٫999

-

تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

190٫666٫667

200٫000٫000

200٫000٫000

تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

-

-

-

المجموع

14٫372٫228٫729

14٫274٫944٫776

11٫966٫771٫202

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336إطفاء تكلفة معامالت
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

التسهيالت المستخدمة بموجب:
إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط:
شركة معادن لأللمونيوم  -إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر 2017

2-36

180٫623٫442

34٫069٫901

شركة معادن للدرفلة

2-36

22٫448٫476

23٫175٫224

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

2-36

31٫211٫409

29٫808٫439

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

2-36

40٫484٫382

36٫551٫710

تسهيالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس

4-36

18٫228٫851

17٫552٫164

إتفاقيات تسهيالت مرابحة :
شركة معادن للبنية التحتية

5-36

1٫000٫000

1٫185٫000

شركة معادن للفوسفات

5-36

20٫808٫255

15٫983٫746

314٫804٫815

158٫326٫184

مجموع فرعي
ناقصاً :المرسمل كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ
شركة معادن للدرفلة

-

23٫175٫224

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

-

24٫365٫258

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

-

2٫754٫795

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

40٫484٫382

36٫551٫710

19 ، 1-14

40٫484٫382

86٫846٫987

14

274٫320٫433

71٫479٫197

مجموع فرعي
مجموع المحمل إلى تكلفة تمويل

336336الضمانات
تم رهن الموجودات التالية كضمان للقروض طويلة االجل بموجب شروط إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط ذات العالقة:
إيضاحات

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

ممتلكات تعدين

2-17

5٫682٫315٫912

5٫816٫082٫069

7٫859٫883٫447

ممتلكات ومصانع ومعدات

2-18

15٫133٫757٫446

29٫557٫638٫028

32٫659٫970٫932

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

24٫675٫759٫709

26٫446٫280٫850

31٫595٫660٫537

موجودات غير ملموسة

20

40٫075٫519

103٫105٫996

85٫374٫130

45٫531٫908٫586

61٫923٫106٫943

72٫200٫889٫046

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3737مخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك
 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

مناجم الذهب

1-37

97٫248٫815

87٫652٫321

82٫391٫854

منجم البوكسايت

2-37

35٫000٫134

33٫227٫636

31٫544٫902

مناجم الفوسفات

3-37

150٫804٫353

143٫379٫004

136٫320٫974

مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنزايت

4-37

5٫619٫849

5٫263٫603

4٫932٫489

288٫673٫151

269٫522٫564

255٫190٫219

إيضاحات

المجموع

مخصصات اإلزالة تم تكوينها لمواجهة إلتزام إغالق المنجم وتسوية وتفكيك المنجم والمصانع والبنية التحتية المتعلقة بها .يتوقع حدوث تلك اإللتزامات
في السنة التى يتوقع فيها إغالق المنجم .تقوم اإلدارة بتقديرالمخصص بناءاً على فهم اإلدارة للمتطلبات القانونية الحالية في المملكة العربية السعودية
وعلى شروط إتفاقيات الرخص والتقديرات الهندسية.
يمثل مخصص إلتزام إزالة المنجم القيمة الحالية لكامل المبالغ لتكاليف اإلغالق المقدرة وتسوية المواقع المستقبلية لمختلف ممتلكات المناجم العاملة
 ،وذلك بناءاً على المعلومات المتوفرة حالياً بما فيها خطط اإلغالق واألنظمة ذات العالقة .التغيرات المستقبلية ،إن وجدت ،سواءاً في األنظمة وفي
إفتراضات التكلفة ربما تكون جوهرية وسيتم إثباتها عند تحديدها.

33337مناجم الذهب
فيما يلي الحركة في مخصص إلتزام اإلزالة لكل منجم من المناجم باإلضافة إلى السنة التى بدأ بها اإلنتاج التجاري والتاريخ المتوقع لإلغالق:
منجم بلغة

منجم مهد
الذهب

منجم السوق

منجم اآلمار

منجم
الدويحي

منجم
الصخيبرات

المجموع

19٫920٫780

20٫865٫878

12٫589٫451

6٫952٫612

11٫248٫741

10٫814٫392

82٫391٫854

1٫813٫414

1٫899٫448

1٫146٫035

695٫260

1٫124٫873

1٫081٫438

7٫760٫468

-

()2٫500٫001

-

-

-

-

()2٫500٫001

 31ديسمبر 2016

37

21٫734٫194

20٫265٫325

13٫735٫486

7٫647٫872

12٫373٫614

11٫895٫830

87٫652٫321

زيادة خالل السنة
ناشئة عن مرور الوقت

14

1٫978٫492

2٫072٫357

1٫250٫360

764٫787

1٫237٫360

1٫189٫582

8٫492٫938

زيادة ( /نقص) في
المخصص خالل
السنة

17

1٫037٫903

-

324٫652

25٫234

()1٫059٫192

774٫959

1٫103٫556

24٫750٫589

22٫337٫682

15٫310٫498

8٫437٫893

12٫551٫782

13٫860٫371

97٫248٫815

تاريخ بدء اإلنتاج
التجاري

2001

1988

2014

2008

2016

1991

التاريخ المتوقع
لإلغالق

2019

2019

2019

2027

2027

2027

إيضاحات
 1يناير 2016
14

زيادة خالل السنة
ناشئة عن مرور الوقت
المستخدم خالل السنة

 31ديسمبر 2017
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37

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -37مخصص إلتزام اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك ( -تتمة)
33337منجم البوكسايت
إيضاحات
 1يناير 2016

منجم البعيثة
31٫544٫902

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور الوقت

14

1٫682٫734

 31ديسمبر 2016

37

33٫227٫636

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور الوقت

14

1٫772٫498

 31ديسمبر 2017

37

35٫000٫134

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2014

التاريخ المتوقع لإلغالق

2059

33337مناجم الفوسفات
إيضاحات

منجم الجالميد

منجم الخبراء

54٫393٫546

81٫927٫428

136٫320٫974

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور الوقت

14

2٫886٫285

4٫171٫745

7٫058٫030

 31ديسمبر 2016

37

57٫279٫831

86٫099٫173

143٫379٫004

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور الوقت

14

3٫039٫439

4٫385٫910

7٫425٫349

 31ديسمبر 2017

37

60٫319٫270

90٫485٫083

150٫804٫353

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2008

2017

التاريخ المتوقع لإلغالق

2032

2045

 1يناير 2016

المجموع

33337مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيزايت
إيضاحات

منجم الزبيرة

منجم الغزالة

1٫851٫087

191٫478

2٫889٫924

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور
الوقت

14

177٫588

18٫519

135٫007

331٫114

 31ديسمبر 2016

37

2٫028٫675

209٫997

3٫024٫931

5٫263٫603

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور
الوقت

14

194٫623

20٫309

141٫314

356٫246

 31ديسمبر 2017

37

2٫223٫298

230٫306

3٫166٫245

5٫619٫849

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2008

2011

2011

التاريخ المتوقع لإلغالق

2026

2031

2031

 1يناير 2016

مصانع المدينة

المجموع
4٫932٫489
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

3838إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
إيضاحات
الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

2-38 ، 1-38

65٫380٫978

104٫003٫914

142٫626٫850

2-38 ، 1-38

()3٫532٫891

()8٫840٫140

()15٫915٫423

61٫848٫087

ناقصاً :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

95٫163٫774

126٫711٫427

2-38 ، 1-38

()34٫664٫307

()33٫565٫757

()31٫297٫581

الجزء طويل األجل من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

2-38 ، 1-38

27٫183٫780

61٫598٫017

95٫413٫846

ناقصاً :تكلفة تمويل مستقبلية لم تستحق بعد
صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

احلركة يف تكلفة متويل مستقبلية:
 1يناير
تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي
والمحمل إلى تكلفة تمويل

14

تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي
والمرسمل كجزء من موجودات مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد
التنفيذ

19 ، 1-14

 31ديسمبر  1 /يناير

()8٫840٫140

()15٫915٫423

()15٫915٫423

5٫307٫249

3٫472٫190

-

-

3٫603٫093

-

()3٫532٫891

()8٫840٫140

()15٫915٫423

33338شركة معادن للذهب ومعادن األساس
دخلت الشركة في إتفاقيات معينة ترتب عليها حقوق وإلتزامات للشركة بخصوص موجودات معينة متعلقة بهذه اإلتفاقيات .تم تصنيف هذه الموجودات
كموجودات بموجب عقد إيجار تمويلي وفقاً لتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم .4
إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

51٫079٫051

74٫099٫887

97٫120٫723

()2٫823٫115

()5٫719٫234

()9٫573٫673

38

48٫255٫936

68٫380٫653

87٫547٫050

38

()21٫072٫156

()20٫124٫717

()19٫166٫397

27٫183٫780

48٫255٫936

68٫380٫653

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

ناقصاً :تكلفة تمويل مستقبلية لم تستحق بعد
صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

ناقصاً :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
الجزء طويل األجل من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

 1يناير 2016

تواريخ اإلستحقاق
الحد األدنى لدفعات اإليجار تستحق خالل السنوات التالية:
2016

-

-

23٫020٫836

2017

-

23٫020٫836

23٫020٫836

2018

22٫962٫039

22٫962٫039

22٫962٫039

2019

22٫315٫272

22٫315٫272

22٫315٫272

2020

5٫801٫740

5٫801٫740

5٫801٫740

المجموع

51٫079٫051

74٫099٫887

97٫120٫723

تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ الشيء ريال سعودي ( 31ديسمبر :2016
 882٫318ريال سعودي).
تم رهن الموجودات المستأجرة والبالغ صافي قيمتها الدفترية  53٫126٫820ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر 79٫363٫636 :2016
ريال سعودي 1 ،يناير  105٫600٫452 :2016ريال سعودي) كضمان للمؤجرين (إيضاح .)3-17
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -38إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي ( -تتمة)
33338شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
خالل عام  ،2013أبرمت شركة معادن لأللومنيوم إتفاقية إيجار تمويلي نيابة عن شركة معادن للبوكسايت واأللومينا مع مؤسسة مالية .ويستحق سداد عقد
اإليجار بموجب هذه اإلتفاقيات على أقساط شهرية .مبالغ الدفعات المستقبلية بموجب عقود اإليجار على النحو التالي:
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

إيضاحات
الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

14٫301٫927

29٫904٫027

45٫506٫127

ناقصاً :تكلفة تمويل مستقبلية لم تستحق بعد

()709٫776

()3٫120٫906

()6٫341٫750

صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

38

13٫592٫151

26٫783٫121

39٫164٫377

ناقصاً :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

38

()13٫592٫151

()13٫441٫040

()12٫131٫184

-

13٫342٫081

27٫033٫193

الجزء طويل األجل من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

تواريخ اإلستحقاق
الحد األدنى لدفعات اإليجار تستحق خالل السنوات التالية:
2016

-

-

15٫602٫100

2017

-

15٫602٫100

15٫602٫100

2018

14٫301٫927

14٫301٫927

14٫301٫927

المجموع

14٫301٫927

29٫904٫027

45٫506٫127

تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ الشيء ريال سعودي ( 31ديسمبر
 2٫720٫775 :2016ريال سعودي).
تم خصم الحد األدنى لدفعات اإليجار المسقبلية بإستخدام معدل فائدة فعلي حوالي  ٪0٫858شهرياً ،إلى قيمتها الحالية .تم رهن الموجودات المستأجرة
والبالغ صافي قيمتها الدفترية  39٫487٫391ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2017ديسمبر  45٫365٫593 :2016ريال سعودي 1 ،يناير :2016
 47٫637٫104ريال سعودي) كضمان للمؤجرين (إيضاح .)3-17

3939منافع الموظفين
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

إيضاحات
إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

1-39

462٫754٫423

430٫415٫008

356٫913٫499

خطة اإلدخار للموظفين

2-39

69٫872٫871

59٫341٫221

48٫807٫054

532٫627٫294

489٫756٫229

405٫720٫553

المجموع

33339إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
تدير المجموعة خطة منافع إنتهاء خدمات الموظفين والتي تتوافق مع متطلبات قانون العمل في المملكة العربية السعودية لكل شركة من الشركات التابعة
المعنية .مدفوعات منافع إنتهاء خدمات الموظفين ِب ُم ْقت َ
َضى الخطة تعتمد على الرواتب والبدالت النهائية وسنوات الخدمة المتراكمة للموظفين بتاريخ
إنتهاء خدماتهم كما تم تعريفها بالشروط المصرح بها في قانون العمل في المملكة العربية السعودية.
خطط منافع إنتهاء خدمات الموظفين هي خطط غير ممولة وإلتزام مدفوعات المنافع يتحقق عندما تستحق هذه المنافع.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -39منافع الموظفين ( -تتمة)
املبالغ املعترف بها يف قائمة املركز املالي املوحدة
المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة في إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين ألكثر من سنة حسب التالي:
2017

إيضاحات

2016

 1يناير

430٫415٫008

356٫913٫499

مجموع المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة

103٫940٫840

86٫171٫488

كلفة الخدمة الحالية

84٫510٫923

70٫455٫189

19٫429٫917

15٫716٫299

()47٫481٫008

2٫654٫879

(مكاسب)  /خسائر من التغير في اإلفتراضات المالية

()36٫583٫164

27٫510٫443

مكاسب خبرة

()10٫897٫844

()24٫855٫564

المبالغ المسددة

()24٫120٫417

()15٫324٫858

462٫754٫423

430٫415٫008

تكلفة

تمويل*

(مكاسب)  /خسائر عائدة إلى إعادة قياس معترف به في الدخل الشامل

اآلخر**

39

 31ديسمبر

* ملخص تكلفة تمويل:
كمصروف على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة
مرسمل كجزء من الموجودات المؤهلة في مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة

14
19 ، 1-14

المجموع

19٫429٫917

14٫741٫559

-

974٫740

19٫429٫917

15٫716٫299

** ملخص مكاسب عائدة إلى إعادة قياس معترف به في الدخل الشامل اآلخر:
()45٫969٫473

()1٫770٫585

مكاسب عائدة إلى إعادة قياس محمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة خالل السنة

()1٫511٫535

4٫425٫464

()47٫481٫008

2٫654٫879

مساهمي الشركة األم

()40٫661٫245

()2٫436٫205

حقوق الملكية غير المسيطرة

()5٫308٫228

665٫620

()45٫969٫473

()1٫770٫585

19

(مكاسب)  /خسائر عائدة إلى إعادة قياس مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة لمشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة
المجموع

(مكاسب)  /خسائر الناتجة عن إعادة القياس عائدة إلى:

الفرضيات األكتوارية الهامة
كانت الفرضيات األكتوارية الهامة المستخدمة في تحديد إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين كالتالي:
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

٪4٫5

٪4٫5

٪4٫5

معدل زيادة الرواتب

٪4٫5 - 2٫5

٪4٫5

٪4

معدل الوفيات

جدول أ 90

جدول أ 90

جدول أ 90

٪5

٪5

٪5

معدل الخصم

معدل السحوبات
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -39منافع الموظفين ( -تتمة)
حتليل احلساسية
حساسية إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين للتغيرات في الفرضيات األساسية المرجحة كالتالي:
مستوى الحساسية ٪

األثر على إلتزام
منافع إنتهاء الخدمة

نقص

معدل الخصم

٪1

()51٫292٫906

٪1

62٫057٫847

معدل زيادة الرواتب

٪1

61٫797٫177

٪1

()52٫042٫373

معدل الوفيات

٪10

()88٫966

٪10

89٫249

٪10

()1٫469٫977

٪10

1٫536٫728

زيادة

مستوى الحساسية ٪

األثر على إلتزام
منافع إنتهاء الخدمة

 31ديسمبر 2017

معدل السحوبات
 31ديسمبر 2016

49٫262٫260

()39٫508٫807

٪1

معدل الخصم

٪1

٪1

()54٫75839٫8

٪10

100٫507

معدل زيادة الرواتب

٪1

59٫850٫463

معدل الوفيات

٪10

()100٫234

1٫699٫469

معدل السحوبات

٪10

()1٫632٫561

٪10

معدل الخصم

٪1

()26٫995٫455

٪1

32٫311٫038

معدل زيادة الرواتب

٪1

32٫142٫602

٪1

()27٫354٫801

معدل الوفيات

٪10

()23٫122

٪10

23٫145

معدل السحوبات

٪10

()443٫190

٪10

453٫596

 1يناير 2016

تحليل الحساسية أعاله على أساس تغير في فرضية مع بقاء جميع الفرضيات األخرى ثابتة .عملياً ،من غير المحتمل أن يحدث ذلك والتغيرات في بعض
أستُ ْعمِ لَت نفس الطريقة المستخدمة في حساب مطلوبات منافع إنتهاء خدمات الموظفين المعترف بها في قائمة
الفرضيات من الممكن أن يكون مترابطْ .
المركز المالي الموحدة عند حساب حساسية إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين للفرضيات األكتوارية الهامة (القيمة الحالية إللتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفين المحسوبة بطريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة كما في نهاية فترة التقرير).
لم تتغير الطرق وأنواع الفرضيات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية مقارن ًة بالسنة السابقة.
أثر خطة إلتزام منافع إنتهاء خدمات املوظفني على التدفقات النقدية املستقبلية للشركة
فترة المتوسط المرجح إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين هي  12٫74سنة .يوضح الجدول التالي تحليل اإلستحقاق المتوقع إللتزام منافع نهاية
الخدمة للموظفين غير المخصوم:
 1يناير 2016

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

2016

-

-

31٫008٫198

2017

-

34٫001٫816

16٫642٫124

2018

33٫655٫290

16٫733٫338

15٫724٫809

2019

19٫496٫490

18٫021٫545

17٫048٫928

2020

27٫271٫871

27٫394٫538

22٫935٫630

2021

25٫540٫458

24٫139٫404

22٫935٫630

2022

23٫961٫641

24٫139٫404

22٫935٫630

 2023ومابعد

746٫682٫622

672٫970٫764

511٫386٫186

المجموع

876٫608٫372

817٫400٫809

660٫617٫135
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -39منافع الموظفين ( -تتمة)
33339برنامج إدخار الموظفين
إيضاحات

2017

2016

39

59٫341٫221

48٫807٫054

مساهمات خالل السنة

30٫530٫337

26٫408٫207

مسحوبات خالل السنة

()19٫998٫687

()15٫874٫040

69٫872٫871

59٫341٫221

 1يناير

39 ، 30 ، 20-4

 31ديسمبر

4040الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

إيضاحات
زكاة مستحقة

2-40

115٫597٫038

85٫308٫278

50٫962٫237

ضريبة دخل مستحقة

5-40

26٫059٫632

-

-

141٫656٫670

85٫308٫278

50٫962٫237

المجموع

44440مكونات الوعاء الزكوي
تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي لكل شركة طبقاً لنظام الزكاة وضريبة الدخل من البنود التالية:
 حقوق المساهمين كما في بداية السنة،
 المخصصات كما في بداية السنة،
 القروض طويلة األجل،
 صافي الدخل المع ّدل،
 قطع غيار ومواد إستهالكية،
 صافي القيمة الدفترية لموجودات التعدين،
 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات،
 صافي القيمة الدفترية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ،
 صافي القيمة الدفترية لموجودات اإلستكشاف والتقييم،
 صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة،
 القيمة الدفترية لإلستثمار في مشاريع مشتركة و
 بعض العناصر األخرى.
تحتسب الزكاة بنسبة  ٪ 2.5على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المع ّدل ،أيهما أعلى.

44440الزكاة المستحقة
إيضاحات
 1يناير

85٫308٫278

مخصص الزكاة

91٫834٫417

78٫428٫404

112٫848٫885

85٫308٫278

الزيادة في المخصص للسنة السابقة

()21٫014٫468

()6٫879٫874

المدفوع خالل السنة

()61٫545٫657

()44٫082٫363

 31ديسمبر

115٫597٫038

85٫308٫278

السنة الحالية
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2017

2016

3-40

50٫962٫237

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -40الزكاة وضريبة الدخل المستحقة ( -تتمة)
44440يتكون مخصص الزكاة مما يلي:
إيضاحات
شركة التعدين العربية السعودية

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

78٫730٫860

79٫345٫905

12٫584٫744

-

شركة المعادن الصناعية

2٫024٫009

1٫798٫962

شركة معادن للبنية التحتية

3٫302٫094

1٫415٫258

شركة معادن للفوسفات

6٫306٫615

2٫748٫153

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

9٫900٫563

-

112٫848٫885

85٫308٫278

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

المجموع

2-41

2-40

تم حساب مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المع ّدل للسنة حسب معايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين حيث أن هذا ليس مطلباً لتسويات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

44440الربوط النهائية
قامت الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل بتقديم إقراراتها الزكوية في الوقت المحدد وحصلت على شهادات زكاة مقيدة للسنوات المنتهية في 31
ديسمبر  2008إلى  31ديسمبر .2016
خالل شهر أبريل  ،2017قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكوية النهائية على الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل للسنوات من
 2008إلى  2013وقد بلغت الزكاة اإلضافية المستحقة  46٫336٫320ريال سعودي.
قامت معادن بدفع كامل مبلغ الزكاة حسب الربوط الزكوية النهائية بتاريخ  1يناير  2018وفقاَ للمادة رقم  66من نظام الزكاة وضريبة الدخل لإلحتفاظ
بحقها في اإلستئناف .قدمت معادن إعتراضاَ أمام لجنة اإلستئناف األولية .تتوقع اإلدارة نتائج إيجابية بناءاً على وجهة النظر المقدمة إلى لجنة اإلستئناف.

44440ضريبة الدخل المستحقة
إيضاح
 1يناير
مخصص ضريبة الدخل خالل السنة

1-22

 31ديسمبر

2016

2017
-

-

26٫059٫632

-

26٫059٫632

-

44440يتكون مخصص ضريبة الدخل مما يلي:
إيضاح
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

5-40

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
26٫059٫632

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
-

239

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

4141رسوم إمتياز مستحقة
إيضاحات
 1يناير

2016

2017
8٫270٫636

16٫096٫147

9

73٫093٫714

8٫278٫039

1-41

73٫079٫354

8٫270٫636

تسوية للسنة السابقة

14٫360

7٫403

المدفوع خالل السنة إلى الجهات المختصة

()8٫284٫996

()16٫103٫550

 31ديسمبر

73٫079٫354

8٫270٫636

مخصص رسوم إمتياز خالل السنة
محمل للسنة الحالية

بناءاً على نظام التعدين السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم /47م بتاريخ  20شعبان 1425هـ (الموافق  4أكتوبر  ،)2004يتعين على المجموعة أن
تدفع رسوم إمتياز لحكومة المملكة العربية السعودية تعادل  ٪25من صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين ،كما هو محدد أو ما يعادل ضريبة الدخل
التقديرية بناءاً على صافي الدخل السنوي ،أيهما أقل .سيتم خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ .لذلك ،يخضع صافي الدخل لكل رخصة تعدين
مسجلة بإسم شركة معادن للذهب ومعادن األساس وشركة معادن للفوسفات و شركة معادن للبوكسايت واألمونيا لرسوم إمتياز.
تُدفع تعريفة ثابتة للطن المباع كرسوم إمتياز بالنسبة للبوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنزايت عن طريق شركة المعادن الصناعية ،مسجلة
كحامل رخصة تعدين صغيرة.
تظهر رسوم اإلمتياز كجزء من تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

44441يتكون مخصص رسوم اإلمتياز مما يلي:
إيضاحات
مناجم الذهب

2-41

بوكسايت منخفض الدرجة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

72٫004٫956

6٫949٫653

565٫238

952٫382

الكاولين

246٫912

246٫268

المغنزايت

251٫798

122٫333

المغنيسيا الخامدة

10٫450

-

73٫079٫354

8٫270٫636

المجموع

41

تم حساب مخصص رسوم اإلمتياز للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016على أساس صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين ،كما هو محدد أو ما
يعادل ضريبة الدخل التقديرية بناءاً على صافي الدخل السنوي ،أيهما أقل حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث أن هذا ليس مطلباً
لتسويات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

44441يتم إحتساب مخصص رسوم اإلمتياز المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:
إيضاحات
صافي الدخل للسنة من مناجم الذهب العاملة قبل رسوم اإلمتياز

546٫616٫529

125٫745٫830

 ٪25من صافي الدخل للسنة ،كما هو محدد

136٫654٫132

31٫436٫457

ضريبة الدخل المق ّدرة على أساس صافي الدخل للسنة الخاضع للضريبة

84٫589٫700

6٫949٫653

84٫589٫700

6٫949٫653

مخصص الزكاة

3-40

()12٫584٫744

-

صافي مخصص رسوم اإلمتياز للسنة

1-41

72٫004٫956

6٫949٫653

المخصص بناءاً على طريقتي االحتساب أعاله ،أيهما أقل

240

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

4242مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى
 31ديسمبر
2017

إيضاحات

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2016

الجزء غير المتداول:
إجمالي المبالغ المحتجزة المحتفظ بها من المدفوعات المقدمة

1٫227٫216٫448

1٫377٫230٫557 2٫082٫154٫273

ناقصاً :الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة (أنظر أدناه)

()658٫951٫243

()895٫523٫190

()405٫754٫301

568٫265٫205

971٫476٫256 1٫186٫631٫083

()42٫328٫871

()81٫954٫040

()73٫922٫306

525٫936٫334

897٫553٫950 1٫104٫677٫043

ناقصاً :الخصم غير المطفأ لمبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجل

1-42

القيمة الحالية للجزء طويل األجل من المبالغ المحتجزة المستحقة

127٫048٫364

126٫080٫875

83٫305٫964

مساهمات غير

مستردة*

مطلوبات أخرى

-

-

443٫250

مجموع فرعي

652٫984٫698

981٫303٫164 1٫230٫757٫918

الجزء المتداول:
مشاريع

367٫440٫443

209٫652٫421

780٫749٫784

تجارية

1٫142٫655٫132

812٫591٫665

649٫763٫200

الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة

658٫951٫243

895٫523٫190

405٫754٫301

دفعات مقدمة من عمالء

109٫204٫677

245٫066٫728

232٫969٫329

أخرى

37٫529٫483

38٫992٫663

19٫938٫546

مجموع فرعي

2٫315٫780٫978

2٫089٫175٫160 2٫201٫826٫667

2٫968٫765٫676

3٫070٫478٫324 3٫432٫584٫585

المجموع

49

المحتجزات غير المتداولة والمطلوبات األخرى يتم إظهارها بقيمتها المخصومة حيث أن قيمة تلك المطلوبات تستحق السداد ألكثر من  12شهراً بعد
تاريخ قائمة المركز المالية.
*تمثل مساهمات من قبل أحد مقاولي شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات لدعم هدف الشركات المتمثل في إنشاء صندوق
للمسؤولية اإلجتماعية لتنمية مشروع إجتماعي.
تتمثل ذمم المشاريع الدائنة بشكل رئيسي في اإللتزامات المتعلق بتكاليف عقود تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة
معادن وعد الشمال للفوسفات.

44442الحركة في الخصم غير المطفأ لمبالغ محتجزة طويلة األجل:
()81٫954٫040

()73٫922٫306

()73٫922٫306

 1يناير
تخفيض خصم ( /زيادة في خصم) مبالغ محتجزة طويلة األجل

14

39٫625٫169

()8٫031٫734

-

 31ديسمبر  1 /يناير

42

()42٫328٫871

()81٫954٫040

()73٫922٫306

241

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

4343المصاريف المستحقة
 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

 31ديسمبر
2017

مشاريع

809٫699٫570

1٫643٫252٫732

3٫542٫581٫483

تجارية

771٫409٫500

637٫160٫076

635٫989٫401

موظفين

212٫401٫686

291٫501٫970

246٫454٫809

مصاريف مستحقة  -ألكوا كوربوريشن

2-44

38٫257٫664

32٫190٫363

67٫026٫655

مصاريف مستحقة  -شركة موزاييك

2-44

-

4٫475٫402

14٫983٫460

تكلفة تمويل

137٫902٫702

20٫857٫795

13٫889٫780

المجموع

1٫969٫671٫122

2٫629٫438٫338

4٫520٫925٫588

إيضاحات

تمثل المصاريف المستحقة الخاصة بالمشاريع بشكل رئيسي تكاليف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا
وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
تمثل المصاريف المستحقة لشركة ألكوا كوربوريشن بشكل رئيسي المصاريف المتعلقة بالموظفين ومصاريف مستحقة أخرى متعلقة بموظفي ألكوا
كوربوريشن المعارين لشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا.
تمثل المصاريف المستحقة لشركة موزاييك بشكل رئيسي المصاريف المتعلقة بالموظفين ومصاريف مستحقة أخرى متعلقة بموظفي موزاييك المعارين
لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

4444المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
44444المعامالت مع أطراف ذات عالقة
فيما يلي المعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال العادية خالل السنة قيد الفحص:
املعامالت مع مختلف احلصص غير املسيطرة يف الشركات التابعة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

مبيعات شركة معادن للفوسفات من خالل سابك خالل السنة

1٫273٫330٫116

1٫805٫740٫941

مبيعات إلى ألكوا إنسيبال إس أي خالل السنة

1٫192٫670٫053

1٫012٫405٫329

إيضاحات

مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة سابك وشركة موزاييك خالل السنة

242

منذ بدء اإلنتاج التجاري من األمونيا في  1يناير 2017

85٫053٫278

-

قبل تاريخ بدء اإلنتاج التجاري اإلنتاج من الفوسفات ثنائي األمونيوم ،إيرد ماقبل اإلنتاج التجاري
صافي من تكلفة اإلنتاج خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017بمبلغ قدره 39٫054٫573
ريال سعودي تم قيده كدائن على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

81٫983٫712

-

تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة ألكوا كوربوريشن خالل
السنة

133٫263٫732

194٫440٫171

مواد خام لقيم التي تم شراؤها من شركة ألكوا أستراليا خالل السنة

36٫280٫913

34٫810٫059

توزيعات أرباح مدفوعة لشركة سابك خالل السنة

3-34

-

451٫192٫963

الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من قبل
شركة موزاييك وشركة سابك

3-34

375٫000٫000

600٫000٫000

مدفوعات لزيادة رأس المال في شركة معادن للدرفلة تم إستالمها من ألكوا كوربوريشن

3-34

188٫250٫000

-

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -44المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
44444األرصدة مع أطراف ذات العالقة
المبالغ المستحقة من ( /إلى) أطراف ذات عالقة نشأت عن معامالت مع أطراف ذات عالقة كالتالي:
إيضاحات
قرض طويل األجل مستحق من شركة تحت سيطرة مشتركة
مستحق من شركة معادن باريك للنحاس

المبالغ المستحقة من الشركاء في المشاريع المشتركة

مستحق من شركة موزاييك كشريك غير مسيطر في شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

مستحق من شركة سابك كشريك غير مسيطر في شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات

مستحق من ألكوا كوربوريشن كشركة أم لشريك غير مسيطر في شركة معادن
لأللمونيوم ،شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا
المجموع

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

ذمم مدينة تجارية من شركة ألكوا إنسيبال إس أي ( شركة تابعة لشريك غير
مسيطر)

ذمم مدينة تجارية من شركة سابك (شريك غير مسيطر في شركة معادن
للفوسفات)

ذمم مدينة تجارية من شركة ألكوا واريك إل إل سي (شركة تابعة لشريك غير
مسيطر)

ذمم مدينة تجارية من شركة موزاييك (شريك غير مسيطر في شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات)

3-1-21

مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعدين (مركز خاص للتدريب)

مستحق من شركة معادن باريك للنحاس (شركة مشروع مشترك)

626٫197٫939

 31ديسمبر 2016
626٫197٫939

626٫197٫939

25

-

-

450٫000٫000

25

-

-

270٫000٫000

25

13٫652٫075

-

-

25

13٫652٫075

-

720٫000٫000

28

104٫208٫538

88٫987٫620

87٫897٫065

28

182٫767٫681

195٫110٫098

407٫155٫456

28

22٫067٫292

-

-

28

40٫082٫398

-

-

349٫125٫909

284٫097٫718

495٫052٫521

28

28٫807٫037

28٫807٫037

-

28

4٫183٫905

3٫951٫089

2٫166٫504

28

مجموع فرعي

ذمم مدينة أخرى من شركة سابك (شريك غير مسيطر في شركة معادن
للفوسفات)

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

747٫566

-

-

مجموع فرعي

33٫738٫508

32٫758٫126

2٫166٫504

المجموع

382٫864٫417

316٫855٫844

497٫219٫025

مدفوعات لزيادة رأس المال مستلمة من ألكوا كوربوريشن (الشركة األم لشريك
غير مسيطر في شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا)

298٫542٫857

110٫292٫857

122٫853٫678

38٫257٫664

32٫190٫363

67٫026٫655

336٫800٫521

142٫483٫220

189٫880٫333

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

مصاريف مستحقة  -شركة ألكوا كوربوريشن (الشركة األم لشريك غير مسيطر
في شركة معادن لأللومنيوم)

43

مجموع فرعي

مستحقة للشركاء في المشاريع المشتركة
مستحقة لشركة ألكوا كوربوريشن (الشركة األم لشريك غير مسيطر في شركة
معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا)

35

266٫358٫724

191٫016٫363

184٫929٫613

مصاريف مستحقة  -شركة موزاييك (شريك غير مسيطر في شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات)

43

-

4٫475٫402

14٫983٫460

مجموع فرعي

266٫358٫724

195٫491٫765

199٫913٫073

المجموع

603٫159٫245

337٫974٫985

389٫793٫406
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -44المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

قروض طويلة األجل من صندوق اإلستثمارات العامة  -مساهم يملك  ٪50في معادن
مستحقة إلى صندوق اإلستثمارات العامة مقابل تمويل لــ:
تسهيل شركة معادن للفوسفات

2-36

-

-

2٫668٫800٫835

تسهيل شركة معادن لأللومنيوم

2-36

4٫275٫375٫000

4٫375٫312٫500

4٫575٫187٫500

تسهيل شركة معادن للدرفلة

2-36

2٫986٫387٫500

3٫047٫962٫500

3٫078٫750٫000

تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

2-36

3٫600٫000٫000

3٫750٫000٫000

3٫750٫000٫000

تسهيل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

2-36

6٫839٫278٫174

6٫839٫278٫174

3٫954٫229٫920

17٫701٫040٫674

18٫012٫553٫174

18٫026٫968٫255

المجموع

44444تعويضات موظفي اإلدارة العليا
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

منافع موظفين قصيرة األجل

21٫092٫993

26٫697٫726

منافع إنتهاء خدمات الموظفين

1٫797٫814

8٫254٫153

المجموع

22٫890٫807

34٫951٫879

4545إتفاقيات عقود اإليجار التشغيلية
دفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلية ق ّيدت كمصروف خالل السنة.
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
الحد األدنى من الدفعات

2٫787٫580

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
7٫128٫448

فيما يلي تحلي ً
ال للحد األدنى إللتزامات اإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء:
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

2017

-

2٫763٫888

2018

2٫787٫580

2٫634٫096

2019

2٫244٫096

2٫171٫760

2020

1٫671٫760

2٫027٫200

2021

1٫637٫200

2٫137٫200

2022

1٫477٫200

2٫137٫200

2023

1٫477٫200

2٫137٫200

 2024إلى 2041

15٫029٫111

9٫661٫911

المجموع

26٫324٫147

25٫670٫455

تمثل الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية بشكل أساسي اإليجارات مستحقة الدفع من قبل المجموعة والمتعلقة بمواقع المناجم المستأجرة .يتم
إبرام عقود اإليجار بمتوسط فترة تتراوح من  15إلى  30سنة وبمبالغ إيجار ثابتة وبمتوسط  2٫504٫400ريال سعودي سنوياً.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

4646تعهدات وإلتزامات محتملة
44446تعهدات رأسمالية
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

مصروفات رأسمالية متعاقد عليها:
ممتلكات ومصانع ومعدات

6٫505٫529٫843

3٫744٫749٫215

11٫742٫963٫519

44446الضمانات
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ضمانات لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض إمدادات الديزل
والغاز المستقبلية

320٫000٫105

310٫887٫605

302٫492٫405

إيضاحات

 1يناير 2016

ضمانات لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متعلقة
بحامض الفوسفوريك النقي وإمدادات الوقود واللقيم المستقبلية.

262٫500٫000

262٫500٫000

262٫500٫000

ضمانات لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسات
التمويل األخرى لتمويل التسهيالت المتاحة لكل من*:
450٫000٫000

450٫000٫000

450٫000٫000

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)

2-21

شركة معادن باريك للنحاس

375٫000٫000

375٫000٫000

375٫000٫000

مجموع فرعي

825٫000٫000

825٫000٫000

825٫000٫000

خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للموانئ

18٫512٫402

18٫512٫402

18٫162٫608

أخرى

14٫773٫463

39٫617٫412

41٫106٫162

المجموع

1٫440٫785٫970

1٫456٫517٫419

1٫449٫261٫175

* ضمانات شركة معادن لصندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسات التمويل األخرى مقابل منح تسهيالت إئتمانية لشركة الصحراء ومعادن
للبتروكيماويات (سامابكو) وشركة معادن باريك للنحاس بقدر حصتها البالغة  ٪50في الشركات تحت السيطرة المشتركة (إيضاح .)2-21

44446اإللتزامات المحتملة
بتاريخ  27يناير  ،2015تلقت الشركة مطالبة من شركة الصين الوطنية للجيولوجيا والتعدين (المقاول) بمبلغ  75.5مليون ريال سعودي حسب إدعائها
بسبب عدم إلتزام الشركة باإللتزامات التعاقدية وإنهاء العقد دون سبب كاف .وقد قامت الشركة بإقامة دعوى مضادة لتكاليف التصحيح والتأخير وأضرار
أخرى.
بتاريخ  5أكتوبر  ،2017أصدرت هيئة التحكيم قرار التحكيم المبدئي الذي ينص على أنه يجب على الشركة أن تدفع إلى شركة الصين الوطنية للجيولوجيا
والتعدين مبلغ  38.8مليون ريال سعودي .قدمت الشركة طلباً إلبطال قرار التحكيم لمحكمة اإلستئناف وفقاً للمادة رقم  50من قانون التحكيم السعودي
على أساس األخطاء اإلجرائية وغيرها من األخطاء المادية .تعتقد الشركة بأنه من المرجح أن ينجح اإلستئناف.
بخالف ماذكر أعاله ،تظهر لدى المجموعة إلتزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها ،بما في ذلك مطالبات من وضد المقاولين
ودعاوى قضائية وإجراءات تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا .حيث نشأت هذه اإللتزامات المحتملة في السياق العادي لألعمال .ومن غير
المتوقع تكبد أي إلتزامات هامة من هذه المطالبات المحتملة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

4747إدارة المخاطر المالية
عمليات المجموعة تعرضها إلى العديد من المخاطر المالية مثل:
 مخاطر السوق،
 مخاطر اإلئتمان و
 مخاطر السيولة.

44447مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار األسواق .تتكون مخاطر السوق
من ثالثة أنواع من المخاطر:
 مخاطر تبادل عمالت أجنبية،
 مخاطر سعر العموالت (الفوائد) و
 ومخاطر أسعار السلع.
تشمل األدوات المالية التى تتأثر بمخاطر السوق اإلقراض واإلقتراض والودائع ألجل والذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات
المستحقة ومشتقات األدوات المالية.
يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمراكز كما في نهاية السنة.
ِسبَة األدوات المالية بالعمالت
تم إعداد تحليل الحساسية على أساس أن صافي ال ُديُون ونسبة معدل الفائدة الثابت إلى العائم على الديون والمشتقات ون ْ
األجنبية جميعها ثابتة .الهدف من تحليل الحساسية لتوضيح الحساسية إلى التغيرات في متغيرات السوق على األدوات المالية للمجموعة وإظهار األثر
على الربح أو الخسارة و حقوق الملكية إن أمكن ذلك.
يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على تقلبات األسواق المالية ويسعى لتخفيض األثر العكسي على األداء المالي للمجموعة.

4 444447مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت في التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت .العملة
الوظيفية وعملة التقارير للمجموعة هي الريال السعودي .تتم معامالت المجموعة بشكل أساسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي واليورو .تراقب
اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت ،وتعتقد بأن مخاطر العمالت ليست جوهرية .معظم المعامالت بالدوالر األمريكي .سعر صرف الريال السعودي
مثبت عند  3.75لكل دوالر أمريكي ولذلك ليست الشركة معرضة لمخاطر األدوات المالية المقومة بالدوالر األمريكي.
كافة عقود مبيعات السلع مسعرة بالدوالر وكذلك معظم عقود المشتريات وعقود المصاريف الرأسمالية.
التعرض للعمالت األجنبية
تع ُرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية في نهاية فترة التقرير والمعبر عنه بالريال السعودي كانت كالتالي:
 1يناير 2016

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

ذمم مدينة تجارية

-

15٫329٫406

-

مطلوبات مشاريع وتجارية وأخرى ومصاريف مستحقة

51٫856٫576

82٫763٫955

41٫838٫818

المجموع

51٫856٫576

98٫093٫361

41٫838٫818

مبلغ معترف به يف القوائم املالية املوحدة
تم اإلعتراف في األرباح أو الخسائر خالل السنة بالمبالغ التالية العائدة لتبادل عمالت أجنبية:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
مكاسب صرف العمالت األجنبية المدرجة ضمن اإليرادات  /المصروفات األخرى
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810٫261

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
115٫729

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -47إدارة المخاطر المالية (تتمة)
حتليل احلساسية للعمالت األجنبية
كما تم عرضه في الجدول أعاله ،تتعرض المجموعة بشكل أساسي إلى التغير في أسعار صرف الريال السعودي  /اليورو .حساسية الربح أو الخسارة
وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية تنشأ أساساً من رصيد المدينين المقوم باليورو.
تأثير الزيادة ( /النقص) في سعر صرف العملة األجنبية على األرباح بعد الضريبة وحقوق الملكية:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

سعر صرف الريال السعودي  /اليورو
 -زيادة ٪10

4٫790٫355

7٫782٫202

 -إنخفاض ()٪10

()4٫790٫355

()7٫782٫202

تعرض المجموعة لحركة أسعار صرف العمالت األخرى ليس جوهرياً

4 444447مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سوق أسعار الفائدة .تع ُرض
المجموعة إلى مخاطر التغيرات في سوق أسعار الفوائد يعود أساساً إلى القروض طويلة األجل للمجموعة والذى يعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار
الفائدة على التدفقات النقدية.
الذمم المدينة ومعدل فوائد اإلقتراض الثابت للمجموعة والمسجلة بالتكلفة المطفأة ليست خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد كما تم تعريفه بالمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  ،7حيث أن القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية لن تتذبب بسبب التغير في سوق أسعار الفوائد .لذلك ،المجموعة غير
معرضة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة.
التعرض ألسعار الفائدة
يعرِ ض اإلقتراض المجموعة للتغيرات في أسعار الفوائد وتواريخ إعادة التسعير التعاقدي للقروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة كما في نهاية فترة التقرير
كالتالي:
 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

القروض ذات سعر ثابت

4٫228٫000٫000

2٫875٫507٫000

2٫533٫199٫800

إيضاحات
القروض ذات سعر متغير

50٫458٫382٫447

51٫485٫328٫806

43٫141٫188٫794

54٫686٫382٫447

54٫360٫835٫806

45٫674٫388٫594

المجموع

6-36

 31ديسمبر 2017

القروض ذات سعر متغير  -تواريخ إعادة التسعير:
 6أشهر أو أقل

50٫458٫382٫447

51٫485٫328٫806

43٫141٫188٫794

حتليل احلساسية لسعر الفائدة
الربح أو الخسارة وحقوق الملكية حساسة للزيادة أو النقص لمصروفات الفوائد من القروض طويلة األجل نتيجة التغيرات في أسعار الفوائد .تتأثر أرباح
المجموعة قبل الضرائب على النحو التالي:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016

سعر الفائدة
 -الزيادة بمقدار  100نقطة أساس

()504٫583٫824

()514٫853٫288

 -اإلنخفاض بمقدار  100نقطة أساس

504٫583٫824

514٫853٫288
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -47إدارة المخاطر المالية (تتمة)
4 444447مخاطر أسعار السلع
المجموعة معرضة لمخاطر التذبذب في سوق أسعار السلع السائدة لمنتجات المعادن المختلفة التى تنتجها.
تقوم المجموعة ببيع منتجات معينة للفوسفات واأللومنيوم على أساس سعر مؤقت .اإليراد وما يقابله من الذمم المدينة من المبيعات للسلع المقومة بسعر
مؤقت يتم إثباتها عندما يتم تحويل المخاطر والملكية إلى العميل (عادة يكون تاريخ التسليم) ويتم قياس اإليراد بصورة موثوق بها .في هذا التاريخ ،مبلغ
اإليراد والذمم المدينة المفترض إثباته سوف يتم تقديره بناءاً على سعر السوق المستقبلي للسلعة المباعة .لذلك ،تواجة المجموعة مخاطر التغيرات
العكسية المستقبلية في أسعار منتجات الذهب والفوسفات مما قد ينتج عنها إنخفاض في رصيد الذمم المدينة .ما عدا الذهب والفوسفات فإن سياسة
المجموعة هي بيع منتجاتها بأسعار السوق السائدة .وال تعتقد المجموعة ،بشكل عام بأن تغطية مخاطر أسعار السلع ستعود بالنفع على المساهمين على
المدى البعيد.
التعرض ألسعار السلع
تعرض رصيد الذمم المدينة التجارية للمجموعة للتغيرات في أسعار السلع كما يلي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

الذمم المدينة التجارية  -خاصة بـ:
الفوسفات

837٫925٫620

608٫022٫165

676٫936٫808

األلومنيوم

738٫571٫418

448٫913٫721

413٫603٫556

الذهب

205٫084٫980

112٫533٫732

60٫953٫506

1٫781٫582٫018

1٫169٫469٫618

1٫151٫493٫870

المجموع

28

السياسات واإلجراء إلدارة مخاطر أسعار السلع
تقوم سياسة المجموعة إلدارة هذه المخاطر من خالل إستخدام األسعار القائمة على العقود مع العمالء.
حتليل احلساسية لسعر السلعة
يظهر الجدول أدناه التأثير على الربح قبل الضريبة وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار السلع .يعتمد التحليل على فرضية أن أسعار الفوسفات واأللمونيوم
والذهب تغيرت  ٪10مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة.
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

زيادة ( /إنخفاض) في أسعار الفوسفات
زيادة  ٪10دوالر للطن

83٫792٫562

60٫802٫217

67٫693٫681

نقص  ٪10دوالر للطن

()83٫792٫562

()60٫802٫217

()67٫693٫681

زيادة ( /إنخفاض) في أسعار األلومنيوم إل ام إي
زيادة  ٪10دوالر للطن

73٫857٫142

44٫891٫372

41٫360٫356

نقص  ٪10دوالر للطن

()73٫857٫142

()44٫891٫372

()41٫360٫356

زيادة ( /إنخفاض) في أسعار الذهب

248

زيادة  ٪10دوالر لألونصة

20٫508٫498

11٫253٫373

6٫095٫351

نقص  ٪10دوالر لألونصة

()20٫508٫498

()11٫253٫373

()6٫095٫351

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -47إدارة المخاطر المالية (تتمة)
عقود تسليم السلع
تدخل المجموعة في عقود تسليم سلع في سياق األعمال اإلعتيادية .وال تعتبر هذه العقود عقود مشتقات ويتم التعامل معها كعقود تنفيذية والتى يتم
إثباتها وقياسها بالتكلفة عند حدوث العملية.

44447مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بإلتزاماته والتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان عندما تخفق األطراف األخرى في سداد الدفعات عند إستحقاقها.
التعرض ملخاطر اإلئتمان
تتأكد المجموعة أن يتم تحصيل النقد بتاريخ تسليم المبيعات ومن خالل أنشطتها التمويلية التي تشمل الودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية.
حيث توضع حدود إئتمان لكل العمالء إعتماداً على تصنيف إئتماني داخلي وتراقب الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة منتظمة وترفع أية مشاكل تتعلق
باإلئتمان لإلدارة العليا .كما يتم إيداع النقد واإلستثمارات قصيرة األجل بصورة عامة لدى بنوك تجارية ذات تصنيف إئتماني جيد.
اليوجد تركيزات هامة لمخاطر اإلئتمان سواءاً من خالل التعرض إلى العمالء األفراد أو قطاعات صناعية محددة و  /أو مناطق معينة.
تأخد الشركة باإلعتبار إحتمالية عدم السداد عند التسجيل األولي لألصل وما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان بصفة مستمرة على مدار
كل فترة تقرير .تقوم الشركة بمقارنة مخاطر عدم السداد والتي قد تحدث لألصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر عدم السداد كما في تاريخ التسجيل
المبدئي لتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان .يؤخذ في اإلعتبار المعلومات المتاحة المعقولة والداعمة خصوصاً المؤشرات التالية:
 تصنيف إئتماني داخلي
 تصنيف إئتماني خارجي (إذا كانت متاحة)
 التغير العكسي الكبير الفعلي أو المتوقع في األعمال ،الحالة المالية أو اإلقتصاية المتوقع أن تحدث تغير كبير في مقدرة ال ُم ْقتَرِ ض على
الوفاء بإلتزاماتهم
 تغير كبير فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للطرف اآلخر
 زيادة كبير في مخاطر اإلئتمان ألدوات مالية أخرى لنفس المقترض
 تغيير كبير في قيمة الضمان الداعم لإللتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسين اإلئتمان
 تغير كبير في األداء المتوقع وسلوك المقترض وتشمل التغيرات في وضع الدفعة للمقترضين في المجموعة والتغيرات في النتائج التشغيلية
للمقترض
الذمم املدينة التجارية
تحليل الذمم المدينة التجارية التي تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها على النحو التالي:
إيضاحات
لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

1٫425٫511٫488

1٫069٫829٫190

1٫038٫367٫814

تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها
أقل من  30يوم

168٫102٫715

24٫786٫438

80٫291٫059

 60-30يوم

107٫720٫087

20٫123٫484

22٫223٫111

 90-61يوم

64٫646٫681

4٫049٫651

6٫899٫745

أكثر من  90يوم

15٫601٫047

50٫680٫855

3٫712٫141

1٫781٫582٫018

1٫169٫469٫618

1٫151٫493٫870

المجموع

28
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -47إدارة المخاطر المالية (تتمة)
44447مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية.
اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة تتضمن الحفاظ على سيولة نقدية كافية وأوراق مالية قابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل كمية كافية من التسهيالت
اإلئتمانية الملتزم بها للوفاء بإلتزاماتها عند إستحقاقها لتقوية وضعها في السوق .إحتفظت المجموعة بإيداعات تحت الطلب والنقد ومعادالت النقد
التالية والتي من المتوقع ان تولد تدفقات نقدية إلدارة مخاطر السيولة .عالوة على ذلك ،تحتفظ إدارة الخزينة بالمجموعة بالمرونة في التمويل عن طريق
الحفاظ على توفرها من خالل خطوط إئتمان ملتزم بها.
 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

إيضاحات
ودائع ألجل

29

2٫240٫000٫000

2٫711٫000٫000

899٫052٫989

النقد غير المقيد ومعادالت النقد

30

4٫281٫744٫159

4٫310٫373٫308

3٫714٫946٫268

6٫521٫744٫159

7٫021٫373٫308

4٫613٫999٫257

المجموع

 31ديسمبر 2017

التعرض ملخاطر السيولة
لدى المجموعة إمكانية الوصول إلى التسهيالت اإلئتمانية غير المسحوبة التالية كما في نهاية السنة:
 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

 31ديسمبر 2016

سعر فائدة عائم
ينتهي خالل سنة
(تسهيل إئتماني مشترك متجدد)

-

9٫000٫000٫000

-

ينتهي بعد أكثر من سنة
تسهيل إئتماني مشترك متجدد

7٫500٫000٫000

-

9٫000٫000٫000

تسهيالت أخرى (لتمويل المشاريع بشكل رئيسي)

2٫507٫509٫379

2٫926٫161٫538

9٫907٫775٫935

سعر فائدة ثابت (لتمويل المشاريع بشكل رئيسي)
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ينتهي خالل سنة

-

-

-

ينتهي بعد أكثر من سنة

-

395٫493٫000

1٫115٫800٫000

المجموع

10٫007٫509٫379

12٫321٫654٫538

20٫023٫575٫935

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -47إدارة المخاطر المالية (تتمة)
إستحقاقات املطلوبات املالية
الجداول أدناه تحلل المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات ذات أهمية مبنية على اإلستحقاقات التعاقدية لـ:
 جميع المطلوبات المالية غير المشتقة و
 صافي وإجمالي األدوات المالية المشتقة والتي تعتبر إستحقاقاتها التعاقدية أساسية لمعرفة توقيت التدفقات النقدية.
المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة .األرصدة المستحقة خالل  12شهراً تساوي قيمتها الدفترية بإعتبار أن أثر
الخصم يعتبر غير جوهري.
اإلستحقاقات
التعاقدية للمطلوبات
المالية

بين  1و  2سنة

أقل من سنة

أكثر من  5سنوات

بين  2و  5سنوات

إجمالي التدفقات
النقدية التعاقدية

المطلوبات بالقيمة
الدفترية

غير مشتقة كما في:
 31ديسمبر 2017
مطلوبات مشاريع
وتجارية

1٫510٫095٫575

-

-

-

1٫510٫095٫575

1٫510٫095٫575

مصاريف مستحقة

1٫969٫671٫122

-

-

-

1٫969٫671٫122

1٫969٫671٫122

قروض طويلة األجل

3٫195٫086٫817

3٫291٫077٫736

14٫616٫074٫217

33٫584٫143٫677

54٫686٫382٫447

54٫686٫382٫447

مطلوبات بموجب
عقود اإليجار التمويلي

37٫263٫966

22٫315٫272

5٫801٫740

-

65٫380٫978

65٫380٫978

المجموع

6٫712٫117٫480

3٫313٫393٫008

14٫621٫875٫957

33٫584٫143٫677

58٫231٫530٫122

58٫231٫530٫122

غير مشتقة كما في:
 31ديسمبر 2016
مطلوبات مشاريع
وتجارية

1٫022٫244٫086

-

-

-

1٫022٫244٫086

1٫022٫244٫086

مصاريف مستحقة

2٫629٫438٫338

-

-

-

2٫629٫438٫338

2٫629٫438٫338

قروض طويلة األجل

2٫752٫508٫518

12٫650٫913٫986 3٫782٫843٫988

35٫174٫569٫314

54٫360٫835٫806

54٫360٫835٫806

مطلوبات بموجب
عقود اإليجار التمويلي

38٫622٫936

37٫263٫966

-

104٫003٫914

104٫003٫914

المجموع

6٫442٫813٫878

12٫679٫030٫998 3٫820٫107٫954

35٫174٫569٫314

58٫116٫522٫144

58٫116٫522٫144

28٫117٫012

غير مشتقة كما في:
 1يناير 2016
مطلوبات مشاريع
وتجارية

1٫430٫512٫984

-

-

-

1٫430٫512٫984

1٫430٫512٫984

مصاريف مستحقة

4٫520٫925٫588

-

-

-

4٫520٫925٫588

4٫520٫925٫588

قروض طويلة األجل

11٫995٫224٫385

6٫234٫541٫388 1٫525٫133٫518

25٫919٫489٫303

45٫674٫388٫594

45٫674٫388٫594

مطلوبات بموجب
عقود اإليجار التمويلي

38٫622٫936

38٫622٫936

-

142٫626٫850

142٫626٫850

المجموع

17٫985٫285٫893

6٫299٫922٫366 1٫563٫756٫454

25٫919٫489٫303

51٫768٫454٫016

51٫768٫454٫016

65٫380٫978
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

4848إدارة رأس المال
إدارة املخاطر
أهداف المجموعة إلدارة رأس المال:
 الحفاظ على قدرتها على اإلستمرار كمنشأة مستمرة ،حتى تستمر في تقديم عوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب المصلحة اآلخرين ،و
 الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال.
من أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل قيمة التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين ،إعادة رأس المال
للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون.
وتماشياً مع اآلخرين في هذه الصناعة ،تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية التالية:
«صافي الدين مقسوم ًا على إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين (كما هو مبين في قائمة المركز المالي الموحدة ،بما في ذلك حقوق الملكية غير
المسيطرة)».
نسب المديونية كما في نهاية السنة كانت كالتالي:
 31ديسمبر 2016

 1يناير 2016

54٫686٫382٫447

54٫360٫835٫806

45٫674٫388٫594

إيضاح
إجمالي حقوق الملكية

34٫529٫979٫518

33٫136٫314٫850

33٫133٫609٫672

إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين

89٫216٫361٫965

87٫497٫150٫656

78٫807٫998٫266

صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية

0٫61

0٫62

0٫58

صافي الدين  -قروض طويلة األجل

6-36

 31ديسمبر 2017

4949الموجودات المالية والمطلوبات المالية
لدى المجموعة الفئات التالية من األداوات المالية:
إيضاحات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2016

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
إستثمارات أخرى

23

50٫000٫000

50٫000٫000

50٫000٫000

مستحق من شركاء في مشاريع مشتركة

ذمم مدينة تجارية واُخرى (ناقصاً ضريبة إستقطاع مستحقة ،زكاة
و مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين)

25

13٫652٫075

-

720٫000٫000

28

1٫900٫609٫211

1٫272٫770٫179

1٫219٫295٫805

ودائع ألجل

29

2٫240٫000٫000

2٫711٫000٫000

899٫052٫989

النقد ومعادالت النقد

30

4٫351٫617٫030

4٫369٫714٫529

4٫308٫309٫524

8٫555٫878٫316

8٫403٫484٫708

7٫196٫658٫318

المجموع
مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

266٫358٫724

191٫016٫363

184٫929٫613

مستحق لشريك في مشروع مشترك

54٫686٫382٫447

54٫360٫835٫806

45٫674٫388٫594

إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

38

65٫380٫978

104٫003٫914

142٫626٫850

مطلوبات مشاريع وتجارية واُخرى

42

2٫968٫765٫676

3٫432٫584٫585

3٫070٫478٫324

مصاريف مستحقة

43

1٫969٫671٫122

2٫629٫438٫338

4٫520٫925٫588

59٫956٫558٫947

60٫717٫879٫006

53٫593٫348٫969

قروض طويلة األجل

المجموع

252
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)

 -49الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
يتم قياس اإلستثمارات األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي خسائر إنخفاض في القيمة (إيضاح .)23
وفقاً للفقرة رقم ( 29أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،7اإلفصاحات عن القيمة العادلة تكون غير مطلوبة عندما تكون القيمة الدفترية هي
القيمة المعقولة للقيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة والذمم الدائنة التجارية قصيرة األجل .تنطبق الفقرة رقم ( 29د) من المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  7بالتساوي على إلتزامات اإليجار.
يتم إثبات القروض طويلة األجل مبدئياً بقيمتها العادلة (كمتحصالت مستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المؤهلة المتكبدة) إن وجدت .يتم قياس القروض
طويلة األجل الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة على أساس غير متكرر للمطلوبات
هو المستوى رقم  - 3المدخالت غير المالحظة الهامة.

5050األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
لم تنشأ أي أحداث أخرى بعد  31ديسمبر  2017وقبل تاريخ توقيع تقرير المراجعة الصادر عن مراجعي الحسابات المستقلين والتي قد يكون لها تأثير
جوهري على القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر .2017

5151أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة الخاصة بالسنة السابقة ،عند الضرورة ،لكي تتماشى مع عرض األرقام للسنة الحالية .ال يوجد لعمليات إعادة
التصنيف هذه أي أثر على حقوق الملكية أو صافي دخل المجموعة للسنة السابقة.

5252الموجودات والمطلوبات المحتملة المحتفظ بها على سبيل األمانة
في  6يناير  ،2013تسلمت شركة معادن للبنية التحتية وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) مبلغ  140مليون دوالر
أمريكي (على سبيل األمانة) من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ،وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع األول 1433هـ (الموافق
 20فبراير  ،)2012بشأن إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية بإسم «مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية» .ويمثل هذا المبلغ جزء من
المبالغ التالية والتي وافق عليها مجلس الوزراء:
  500مليون دوالر أمريكي لتصميم وبناء البنية التحتية األساسية والمرافق المطلوبة للمدينة الصناعية و
  200مليون دوالر أمريكي لتصميم وبناء المساكن والمرافق اإلجتماعية الالزمة للمدينة الصناعية.
خالل العام  ،2014تم إستالم مبلغ إضافي مقداره  250مليون دوالر أمريكي وقد تم إيداعه في حساب مصرفي منفصل وال يشكل جزءاً من الموارد
النقدية المتاحة لشركة معادن للبنية التحتية .وقد تم قيده محاسبياً في دفاتر محاسبية مستقلة ولم يتم إدراجه في السجالت المحاسبية لشركة معادن
للبنية التحتية.
خالل العام  ،2016تم إستالم المبلغ المتبقي والبالغ  310مليون دوالر أمريكي .وجاري إستخدام المبالغ المذكورة أعاله فقط لألغراض المحددة بقرار
مجلس الوزراء سالف الذكر .ويتم إسترداد المبالغ المسحوبة عبر تقديم الوثائق المؤيدة للمبالغ المصروفة ،وفقاً للوائح واألنظمة الحكومية.
بلغ صافي موجودات المشروع كما في  31ديسمبر  2017مبلغ  2٫625٫000٫000ريال سعودي ( 31ديسمبر  2٫625٫000٫000 :2016ريال سعودي1 ،
يناير  1٫462٫500٫000 :2016ريال سعودي).

253

الشركة التابعة

إنتاج النحاس والمعادن المصاحبة

إنتاج الصودا الكاوية المركزة وثاني
كلوريد اإلثيلين

إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة

إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة

إستخراج البوكسايت وتصفيته

رقائق األلومنيوم واألغطية

سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات
األلومنيوم

الكاولين ،البوكسايت منخفض
التركيز ،وإستخراج المغنزايت

إدارة و تطوير مشاريع البنى التحتية

404٫965٫291

900٫000٫000

7٫942٫501٫875

6٫208٫480٫000

4٫828٫464٫412

2٫477٫371٫807

6٫573٫750٫000

344٫855٫200

500٫000

867٫000٫000

2016

344٫855٫200

500٫000

867٫000٫000

100

100

100

2017

404٫965٫291

900٫000٫000

50

50

50

60

70

74.9

50

50

60

70

74.9

74.9

74.9

100

100

100

2016

652٫482٫646

202٫482٫646

450٫000٫000

20٫719٫602٫403

4٫765٫501٫125

4٫345٫936٫000

3٫616٫519٫845

1٫855٫551٫483

4٫923٫738٫750

344٫855٫200

500٫000

867٫000٫000

652٫482٫646

202٫482٫646

450٫000٫000

20٫157٫102٫403

4٫203٫001٫125

4٫345٫936٫000

3٫616٫519٫845

1٫855٫551٫483

4٫923٫738٫750

344٫855٫200

500٫000

652٫482٫646

202٫482٫646

450٫000٫000

19٫219٫620٫112

3٫303٫001٫125

4٫345٫936٫000

3٫600٫281٫784

1٫834٫307٫253

4٫923٫738٫750

344٫855٫200

500٫000

2017

2016

867٫000٫000

2016

 1يناير

867٫000٫000

 31ديسمبر

 31ديسمبر

تكلفة إستثمار الشركة االم

*اإلستثمار في حقوق الملكية في شركة معادن والصحراء للبتروكيماويات تم تخفيض قيمتها كما في  1يناير  2016خالل التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي (إيضاح .)2-21

404٫965٫291

900٫000٫000

50

60 5٫505٫001٫875 7٫005٫001٫875

70 6٫208٫480٫000 6٫208٫480٫000

74.9 4٫806٫784٫758 4٫828٫464٫412

74.9 2٫449٫008٫348 2٫477٫371٫807

74.9

74.9

100

100

100

2016

 31ديسمبر

 1يناير

نسبة الملكية الفعلية للمجموعة ٪
 31ديسمبر

74.9 6٫573٫750٫000 6٫573٫750٫000

344٫855٫200

500٫000

867٫000٫000

2016

 31ديسمبر

 1يناير

رأس المال المصدر والمدفوع

جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة الموضحة أعاله تأسست في المملكة العربية السعودية.

المجموع

شركة معادن باريك للنحاس

شركة معادن والصحراء
للبتروكيماويات*

المشاريع المشتركة

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

شركة معادن للفوسفات

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

شركة معادن للدرفلة

شركة معادن لأللومنيوم

شركة المعادن الصناعية

شركة معادن للبنية التحتية

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

إستخراج الذهب

طبيعة النشاط

2017

 31ديسمبر

5353معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2017
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك)
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شركة التعدين العربية السعودية (“معادن”)
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  3ديسمبر 2018

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

المبيعات

7

14.170.759.920

12.085.934.170

تكلفة المبيعات

8

()9.068.877.268

()8.152.429.566

5.101.882.652

3.933.504.604

إيضاحات

إجمالي الربح
المصاريف التشغيلية
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

9

()565.808.669

()530.877.495

مصاريف عمومية وإدارية

10

()463.470.168

()381.807.060

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

11

()95.437.950

()62.201.293

عكس ( /إنخفاض في قيمة) الموجودات غير المتداولة ،بالصافي

12

46.480.083

()522.354.346

4.023.645.948

2.436.264.410

الربح التشغيلي
اإليرادات ( /المصاريف) األخرى
دخل من ودائع ألجل

13

123.942.122

77.496.643

تكلفة تمويل

14

()1.753.403.620

()1.616.005.964

(مصاريف) /إيرادات أُخرى ،بالصافي

15

()3.325.610

()66.201.532

3-1-21

143.535.306

101.650.424

2.534.394.146

933.203.981

ضريبة الدخل

1-22

()72.526.367

()56.924.369

مصروف الزكاة

2-43

()216.232.355

()91.834.417

2.245.635.424

784.445.195

الحصة في صافي ربح مشروع مشترك تم المحاسبة عنه بإستخدام طريقة حقوق الملكية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

الربح للسنة
(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
بنود يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في سنوات الحقة
تحوط التدفق النقدي  -الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

39

()26.940.863

-

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في سنوات الحقة
()24.162.881

45.969.473

(خسائر)  /مكاسب عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
(الخسارة)  /الدخل الشامل االخر للسنة

()51.103.744

45.969.473

مجموع الدخل الشامل للسنة

2.194.531.680

830.414.668

معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

1-1-40

األستاذ  /دارن ديفيس
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين المكلف

األستاذ  /علي بن سعيد القحطاني
نائب الرئيس للمالية والمدير المالي المكلف

267

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك) (تتمة)

إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

ربح السنة العائد لــــ :
16

حملة األسهم العادية للشركة األم

2-34

حقوق الملكية غير المسيطرة

1.847.917.080

714.841.886

397.718.344

69.603.309

2.245.635.424

784.445.195

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد لــــ :
حملة األسهم العادية للشركة األم
2-34

حقوق الملكية غير المسيطرة

1.806.491.711

755.503.131

388.039.969

74.911.537

2.194.531.680

830.414.668

ربحية السهم العادي (بالريال السعودي)
ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائدة لحملة األسهم العادية
للشركة األم
معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

268

16

األستاذ  /دارن ديفيس
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين المكلف

1.58

0.61

األستاذ  /علي بن سعيد القحطاني
نائب الرئيس للمالية والمدير المالي المكلف

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي املوحدة
كما يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2018

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات تعدين

17

10.045.042.854

9.098.033.447

ممتلكات ومصانع ومعدات

18

66.482.353.144

44.450.932.788

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

2.197.029.285

26.409.469.977

موجودات غير ملموسة

20

340.187.882

345.623.460

إستثمار في مشروع مشترك

21

1.423.526.084

934.056.539

2-22

597.837.808

461.724.817

إستثمارات أخرى

23

43.185.000

50.000.000

موجودات غير متداولة أخرى

24

1.078.706.138

1.183.464.512

82.207.868.195

82.933.305.540

موجودات ضريبة مؤجلة

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
إستثمارات أخرى

23

4.665.000

-

مستحق من شريك في مشروع مشترك

25

36.686.041

13.652.075

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

26

292.262.717

142.274.924

مخزون

27

4.311.929.714

3.436.233.644

ذمم مدينة تجارية وأخرى

28

2.249.893.475

1.999.913.097

ودائع ألجل

29

3.532.798.806

2.240.000.000

نقد ومعادالت النقد

30

5.393.162.064

4.351.617.030

مجموع الموجودات المتداولة

15.821.397.817

12.183.690.770

مجموع الموجودات

98.029.266.012

95.116.996.310

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

31

11.684.782.610

11.684.782.610

إحتياطي نظامي
عالوة إصدار

32

8.391.351.697

8.391.351.697

تحويالت من صافي الدخل

33

1.054.251.439

869.459.731

أرباح مبقاة

6.772.344.987

5.151.922.897

حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

27.902.730.733

26.097.516.935

8.791.695.515

8.432.462.583

36.694.426.248

34.529.979.518

حقوق الملكية غير المسيطرة

3-34

مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات ضريبة مؤجلة
مستحق لشريك في مشروع مشترك

3-22

607.317.644

388.478.975

35

195.267.690

266.358.724
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي املوحدة
كما يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك) (تتمة)

إيضاحات

 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

7-36

51.403.730.903

50.700.770.922

مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

37

385.625.329

288.673.151

الجزء غير المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

38

5.720.810

27.183.780

أدوات مالية مشتقة

39

28.888.908

-

منافع الموظفين

40

618.463.740

532.627.294

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

41

301.563.818

659.518.920

53.546.578.842

52.863.611.766

قروض طويلة األجل

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

41

2.215.392.112

2.315.780.978

مصاريف مستحقة

42

2.073.146.396

1.963.136.900

زكاة وضريبة دخل مستحقة

43

190.701.571

141.656.670

رسوم إمتياز مستحقة

44

124.800.448

73.079.354

3.162.757.425

3.195.086.817

21.462.970

34.664.307

مجموع المطلوبات المتداولة

7.788.260.922

7.723.405.026

مجموع المطلوبات

61.334.839.764

60.587.016.792

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

98.029.266.012

95.116.996.310

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

تعهدات وإلتزامات محتملة
معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

270

7-36
38

47
األستاذ  /دارن ديفيس
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين المكلف

األستاذ  /علي بن سعيد القحطاني
نائب الرئيس للمالية والمدير المالي المكلف

تسويات للمعيار
الدولي للتقرير المالي
رقم ( )9على خسائر
اإلئتمان المتوقعة
(إيضاح )3

 31ديسمبر - 2017
كما تم اإلفصاح عنه
سابقاً

مدفوعات لزيادة رأس
المال خالل السنة

زيادة في حقوق ملكية
غير مسيطرة  /رأس
المــال المساهم به
خالل السنة

تحويل صافي الدخل
إلى اإلحتياطي
النظامي

مجموع الدخل
الشامل للسنة

الدخل الشامل اآلخر
للسنة

صافي الربح للسنة

 1يناير 2017

-

-

-

-

-

-

-

8.391.351.697 11.684.782.610

-

-

-

-

-

-

-

8.391.351.697 11.684.782.610

رأس المــال
(إيضاح )31

عالوة إصدار
(إيضاح )32

-

869.459.731

-

-

71.484.189

-

-

-

797.975.542

تحويالت من صافي
الدخل
(إيضاح )33

إحتياطي نظامي

()1.277.913

5.151.922.897

-

-

()71.484.189

755.503.131

40.661.245

714.841.886

4.467.903.955

أرباح مبقـاة

حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

-

375.000.000

-

-

-

()1.277.913

-

8.523.320.890 26.097.516.935

-

-

-

755.503.131

40.661.245

714.841.886

-

8.148.320.890 25.342.013.804

المجم ـ ــوع الفرعي

رأس المــال
(إيضاح )3-34

-

298.542.857

188.250.000

-

-

-

-

-

110.292.857

مدفوعات لزيادة
رأس المال*
(إيضاح )3-34

-

()389.401.164

-

-

-

74.911.537

5.308.228

69.603.309

()464.312.701

صافي الدخل العائد
لحقوق الملكية غير
المسيطرة
(إيضاح )3-34

-

8.432.462.583

188.250.000

375.000.000

-

74.911.537

5.308.228

69.603.309

7.794.301.046

المجم ـ ــوع الفرعي
(إيضاح )3-34

()1.277.913

34.529.979.518

188.250.000

375.000.000

-

830.414.668

45.969.473

784.445.195

33.136.314.850

مجموع حقوق
الملكية

حقوق الملكية غير المسيطرة
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11.684.782.610

-

-

-

-

-

-

8.391.351.697

-

-

-

-

-

-

1.054.251.439

-

184.791.708

-

-

-

-

869.459.731

6.772.344.987

-

()184.791.708

1.806.491.711

()20.178.706

()21.246.663

1.847.917.080

5.150.644.984

أرباح مبقـاة

27.902.730.733

-

-

1.806.491.711

()20.178.706

()21.246.663

1.847.917.080

8.523.320.890

-

-

-

-

-

-

8.523.320.890 26.096.239.022

المجم ـ ــوع الفرعي

رأس المــال
(إيضاح )3-34

298.542.857

-

-

-

-

-

-

298.542.857

مدفوعات لزيادة
رأس المال*
(إيضاح )3-34

8.791.695.515

()28.807.037

-

388.039.969

()6.762.157

()2.916.218

397.718.344

8.432.462.583

36.694.426.248

()28.807.037

-

2.194.531.680

()26.940.863

()24.162.881

2.245.635.424

34.528.701.605

()30.168.232

()28.807.037

-

388.039.969

()6.762.157

()2.916.218

397.718.344

()389.401.164

صافي الدخل العائد
لحقوق الملكية غير
المسيطرة
(إيضاح )3-34

المجم ـ ــوع الفرعي
(إيضاح )3-34

مجموع حقوق
الملكية

حقوق الملكية غير المسيطرة

معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

األستاذ  /دارن ديفيس
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين المكلف

األستاذ  /علي بن سعيد القحطاني
نائب الرئيس للمالية والمدير المالي المكلف

*يتم إعتبار 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 شهادة السجل التجاري ،ولكن سيتم ذلك عندما يتم تحويل هذه المدفوعات إلى رأس المال.

 31ديسمبر 2018

توزيعات أرباح مدفوعة
لحقوق ملكية غير
مسيطرة خالل السنة

تحويل صافي الدخل
إلى اإلحتياطي
النظامي

مجموع الدخل الشامل
للسنة

تحوط التدفق النقدي
 الجزء الفعال منالتغيرات في القيمة
العادلة

خسائر عائدة إلى
إعادة قياس إلتزام
منافع إنتهاء خدمات
الموظفين

الدخل الشامل اآلخر
للسنة

صافي الربح للسنة

 1يناير  - 2018معدلة

8.391.351.697 11.684.782.610

رأس المــال
(إيضاح )31

عالوة إصدار
(إيضاح )32

تحويالت من
صافي الدخل
(إيضاح )33

إحتياطي نظامي

حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك) (تتمة)
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

2.534.394.146

933.203.981

تعديالت لبنود غير نقدية:
خسارة مخزون

8

-

8.388.636

(عكس)  /إنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة ،بالصافي

12

()46.480.083

522.354.346

دخل من ودائع ألجل

13

()123.942.122

()77.496.643

تكلفة تمويل

14

1.753.403.620

1.616.005.964

تسوية متعلقة بممتلكات تعدين

17

-

1.275.527

626.381.829

505.825.294

3.702.425

()932.588

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-18

2.529.349.845

2.317.126.056

إطفاء موجودات غير ملموسة

1-20

37.499.762

26.629.765

()143.535.306

()101.650.424

27

1.386.960

4.058.354

مخصص مخزون مواد متقادمة

1-27

46.012.092

30.826.957

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية واألخرى

1-28

185.390

-

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على ودائع ألجل

1-29

1.259.666

-

تكلفة الخدمة الحالية لمنافع إنتهاء خدمات الموظفين

1-40

93.617.211

84.510.923

مساهمة في خطة اإلدخار للموظفين

2-40

41.620.333

30.530.337

44

123.792.353

73.093.714

إستهالك ممتلكات تعدين
تسوية متعلقة بممتلكات ومصانع ومعدات

الحصة في صافي ربح مشروع مشترك
شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

مخصص رسوم إمتياز

1-17
18

3-1-21

التغيرات في رأس المال العامل:
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

26 ، 24

()138.022.474

10.242.435

مخزون

27 ، 24

()907.661.150

()483.214.323

ذمم مدينة تجارية وأخرى

28 ، 24

()206.453.638

()633.295.672

مطلوبات مشاريع وأخرى  -تجارية

41

()95.369.611

192.738.236

مصاريف مستحقة  -تجارية

42

292.161.416

55.149.140

منافع إنتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين

1-40

()58.010.555

()24.120.417

سحوبات الموظفين من خطة اإلدخار

2-40

()38.447.347

()19.998.687

زكاة مدفوعة

2-43

()142.676.352

()61.545.657

ضريبة دخل مدفوعة

5-43

()14.311.791

-

رسوم إمتياز مدفوعة

44

()72.071.259

()8.284.996

تكلفة تمويل مدفوعة

()2.118.196.406

()1.984.891.082

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3.979.588.954

3.016.529.176
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك) (تتمة)

إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

األنشطة اإلستثمارية
114.195.653

79.045.955

دخل مستلم من ودائع ألجل
إضافات لممتلكات تعدين

17

()275.145.829

()343.649.945

إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

18

()278.774.359

()142.155.658

إضافات لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

()1.142.246.955

()2.451.837.441

إضافات لموجودات غير ملموسة

20

()115.173

-

-

()30.750.000

إستثمارات أخرى

23

2.150.000

-

مستحق من شركاء في مشروع مشترك

25

()23.033.966

()13.652.075

(زيادة)  /نقص في ودائع ألجل

29

()1.295.000.000

471.000.000

زيادة في النقد المقيد

30

()3.172.986

()10.531.650

مطلوبات مشاريع وأخرى  -مشاريع

41

()394.251.198

()696.182.314

مصاريف مستحقة  -مشاريع

42

()317.067.159

()831.961.263

()3.612.461.972

()3.970.674.391

إضافة إلستثمار في مشروع مشترك

2-21

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
زيادة في رأسمال حقوق الملكية غير المسيطرة

3-34

-

375.000.000

مدفوعات لزيادة رأسمال حقوق الملكية غير المسيطرة

3-34

-

188.250.000

مستحق إلى شريك في مشروع مشترك

35

23.033.966

75.342.361

متحصالت من قروض طويلة األجل

36

10.012.202.039

9.176.645.159

سداد قروض طويلة األجل

36

()9.326.726.973

()8.851.098.518

إلتزامات بموجب عقد إيجار تمويلي

38

()37.263.966

()38.622.936

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

671.245.066

925.516.066

صافي التغير في النقد ومعادالت النقد

1.038.372.048

()28.629.149

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة كما في بداية السنة

30

4.281.744.159

4.310.373.308

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة كما في نهاية السنة

30

5.320.116.207

4.281.744.159

المعامالت غير النقدية
1.258.519.456

13.829.815

محول إلى ممتلكات تعدين من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

، 2-37 ، 1-37
3-37

73.406.497

1.103.556

محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من ممتلكات تعدين

17 ، 18

15.101.390

-

محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19 ، 18

24.310.225.995

4.253.223.326

1-14 ، 19

549.836.633

495.873.199

18 ، 19

39.629.118

41.951.983

مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

تكلفة تمويل مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
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19 ، 17

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك) (تتمة)

إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

20 ، 19

-

23.165.191

إطفاء موجودات غير ملموسة مرسمل كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

1-20 ، 19

3.030.044

1.653.489

إطفاء تكلفة معاملة مرسملة كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

10-36 ، 19

29.464.834

40.484.382

مح َول إلى موجودات غير ملموسة من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19 ، 20

34.979.055

22.623.328

محول إلى مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين تحت ذمم مدينة تجارية وأخرى من
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19 ،24

-

1.092.691.590

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
محملة على الذمم المدينة التجارية واألخرى واألرباح المبقاة اإلفتتاحية

28

336.385

-

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
محملة على ودائع ألجل والذمم المدينة األخرى واألرباح المبقاة اإلفتتاحية

29

941.528

-

28 ، 3-34

28.807.037

-

19 ، 35

94.125.000

-

19 ، 1-1-40

2.076.230

()1.511.535

محول إلى مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ من موجودات غير ملموسة

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة
حصة شريك في مشروع مشترك في اإلنخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
خسائر ( /مكاسب) عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين مرسملة
كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
معالي المهندس  /عبداهلل بن إبراهيم السعدان
عضو مجلس اإلدارة المفوض

األستاذ  /دارن ديفيس
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين المكلف

األستاذ  /علي بن سعيد القحطاني
نائب الرئيس للمالية والمدير المالي المكلف
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

1-1معلومات عامة
تم تأسيس شركة التعدين العربية السعودية («معادن») («الشركة») كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذي القعدة
1417هـ (الموافق  17مارس  )1997وتأسست في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م 17/بتاريخ  14ذي القعدة 1417هـ (الموافق
 23مارس  ،)1997بموجب السجل التجاري رقم  1010164391بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ (الموافق  4فبراير  .)2001يبلغ رأس مال الشركة المصرح
به والمصدر  11.684.782.610ريال سعودي ،مقسم إلى  1.168.478.261أسهم عادية ،بقيمة إسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد (إيضاح
.)31
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 والســوق والدويحي والجالميد والخبراء والزبيرة والغزالة
والبعيثة .تقوم المجموعة حالياً بالتعدين عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكسايت باإلضافة إلى البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيزايت.

2-2هيكل المجموعة
لدى الشركة ،شركات تابعة ومشاريع مشتركة المذكورة أدناه ،وجميعها تأسست في المملكة العربية السعودية:
نسبة الملكية الفعلية كما في
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

الشركات التابعة
شركة معادن للذهب ومعادن األساس (إم جي بي إم)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة معادن للبنية التحتية (إم آي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة المعادن الصناعية (آي ام سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪100

٪100

شركة معادن لأللومنيوم (إم إيه سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74.9

٪74.9

شركة معادن للدرفلة (إم آر سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74.9

٪74.9

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا (إم بي إيه سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪74.9

٪74.9

شركة معادن للفوسفات (إم بي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪70

٪70

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (إم دبليو إس
بي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪60

٪60

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪50

٪50

شركة معادن باريك للنحاس (إم بي سي سي)

شركة ذات مسؤولية محدودة

٪50

٪50

المشاريع المشتركة

نوع الشركة

نوع الشركة

إن نهاية السنة المالية لجميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة تطابق نهاية السنة المالية للشركة األم («معادن»).

2222شركة معادن للذهب ومعادن األساس
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  9أغسطس  ،1989وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .تتمثل أهداف الشركة في:
 اإلستكشاف والتعدين عن الذهب والمعادن المرتبطة والموجودة ضمن المناطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين والتركيز،
 إنشاء وتشغيل وصيانة جميع المناجم والمباني والطرق السريعة وخطوط األنابيب ومعامل التكرير ومحطات المعالجة وأنظمة اإلتصاالت
ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الالزمة أو المالئمة ألغراض عقود اإليجار.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة ( -تتمة)
2222شركة معادن للبنية التحتية
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  18أغسطس  2008وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .تتمثل أهداف الشركة في:
 إدارة مشاريع البنية التحتية لتطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية،
 تقديم خدمات لمنطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين والمواقع الصناعية األخرى في المملكة العربية السعودية.

2222شركة المعادن الصناعية
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  31مارس  ،2009وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .تتمثل أهداف الشركة في:
 إستغالل المعادن الصناعية الموجودة ضمن المناطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين والتركيز والصهر والتكرير و
 إستخراج ،تكرير ،تصدير وبيع هذه المعادن بحالتها األصلية أو المك ّررة.

تقوم الشركة حالياً بتشغيل منجم الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة في المنطقة الوسطى من الزبيرة ومنجم المغنيزايت عالي الدرجة في منطقة
الغزالة ومصانع المعالجة في المدينة المنورة .مصنع الفرن ذو الموقد المتعدد الطبقات يعمل بالكامل ومصنع الفرن المحوري بدأ إنتاجه التجاري في
 1أغسطس .2017

2222شركة معادن لأللومنيوم
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  10أكتوبر  2010وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ،٪74.9
 شركة ألكوا سملتينج إنفرثيونس السعودية إس.إل( .إيه إس إس آي) بنسبة  ،٪25.1شريك أجنبي ،شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا
كوربوريشن ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)1-34
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج منتجات األلومنيوم األولية:
 سبائك،
 أعمدة،
 ألواح و
 مسطحات.

2222شركة معادن للدرفلة
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  10أكتوبر  2010وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ،٪74.9
 شركة ألكوا رولنج إنفرثيونس السعودية إس.إل( .إيه إس آر آي) بنسبة  ، ٪25.1شريك أجنبي ،شركة مملوكة بالكامل لشركة ألكوا
كوربوريشن ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)1-34
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 مسطحات تصنيع المعلبات،
 أغطية المعلبات.
أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتاريخ  9ديسمبر .2018

2222شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  22يناير  2011وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ،٪74.9
 شركة آوا السعودية المحدودة («آوا») بنسبة  ، ٪25.1شريك أجنبي ،وهي مملوكة بنسبة  ٪60لشركة ألكوا كوربوريشن و ٪40شركة ألومينا
المحدودة ،طرف ليس ذي عالقة ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح .)1-34
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة ( -تتمة)
وتتمثل أهداف الشركة في:
 إستغالل إحتياطيات البوكسايت الموجودة في البعيثة،
 إنتاج وتكرير البوكسايت،
 إنتاج األلومينا.

2222شركة معادن للفوسفات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  1يناير  2008وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ،٪70
 الشركة السعودية للصناعات األساسية («سابك») بنسبة  ٪30ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية
الموحدة (إيضاح .)1-34
وتتمثل أهداف الشركة في:
 إستغالل إحتياطيات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجالميد،
 إستخدام الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الكبريت لتصنيع األسمدة الفوسفاتية في مرافق المعالجة في رأس الخير،
 إنتاج األمونيا كمواد خام لقيم إلنتاج األسمدة ويتم تصدير أي فائض من األمونيا أو بيعها محلياً.

2222شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  27يناير  2014وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ،٪60
 شركة موزاييك للفوسفات بي في .بنسبة  ،٪25شريك أجنبي ،شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هولندا ومملوكة بالكامل لشركة
موزاييك («موزاييك «) ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة (إيضاح ،)1-34
 الشركة السعودية للصناعات األساسية («سابك») بنسبة  ٪15ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية
الموحدة (إيضاح .)1-34
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 أسمدة فوسفات ثنائي وفوسفات أحادي األمونيوم،
 األمونيا،
 حمض الفسفوريك النقي،
 حمض الفسفوريك،
 حمض الكبريتيك،
 كبريت البوتاس.
أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتاريخ  2ديسمبر  ،2018بإستثناء مصنع األمونيا والذي أعلن اإلنتاج التجاري له بتاريخ  1يناير .2017

2222شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  14أغسطس  2011وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ( ٪50إيضاح ،)3-2-21
 شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة .٪50
إن شركة سامابكو هي مشروع مشترك ويتم المحاسبة عنه كإستثمار في مشروع مشترك بإستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة.
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج:
 الصودا الكاوية المركزة،
 الكلورين،
 ثاني كلوريد اإليثلين.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -2هيكل المجموعة ( -تتمة)
تشمل نشاطات الشركة إنتاج وتوريد:
 الصودا الكاوية المركزة (سي سي إس) إلى مصفاة األلومينا لشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وبيع الكمية المنتجة المتبقية في سوق
الجملة والتجزئة،
 ثاني كلوريد اإليثلين (إي دي سي) بسوق الجملة والتجزئة.

22-22شركة معادن باريك للنحاس
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  2نوفمبر  2014وتزاول أنشطتها الرئيسية فيها .وتعود ملكيتها كما يلي:
 شركة التعدين العربية السعودية («معادن») بنسبة ( ٪50إيضاح ،)3-1-21
 شركة باريك الشرق األوسط بي تي واي المحدودة («باريك») بنسبة  ،٪50شريك أجنبي.
إن شركة معادن باريك للنحاس هي مشروع مشترك ويتم المحاسبة عنه كإستثمار في مشروع مشترك بإستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم
المالية الموحدة.
إن أهداف الشركة إنتاج مركزات النحاس والمنتجات الصناعية المصاحبة ضمن منطقتها التعدينية المستأجرة القائمة بطريقة الحفر والتعدين والتركيز.

3-3أساس اإلعداد
بيان اإللتزام
أُعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً :
 للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي،
 التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسيرات التقارير المالية قابلة للتطبيق على الشركات التي تعد تقاريرها حسب المعايير الدولية
للتقرير المالي.
تتفق هذه القوائم المالية الموحدة بالكامل مع المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ،كما تم إعتمادها في المملكة العربية السعودية للتقارير المالية.
أعدت القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا إذا ما تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي إستخدام أساس قياس آخر ،كما هو
مبين في السياسات المحاسبية المطبقة في إيضاح رقم  - 4ملخص ألهم السياسات المحاسبية.
تظهر هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها إعداد التقارير للمجموعة.
أثر التغييرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة
طبقت المجموعة معيارين محاسبيين جديدين لكل فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2018تم توضيح أثر تطبيق هذه المعايير أدناه:
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )9األدوات المالية
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« - )9األدوات المالية»  -كما في  1يناير  .2018المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9حل محل
معيار المحاسبة الدولي رقم (« - )39األدوات المالية :اإلثبات والقياس» .يستبعد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9الفئات التالية من الموجودات
المالية والمعترف بها مسبقاً بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (:)39
 محتفظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق،
 القروض والذمم المدينة،
 متاحة للبيع.
يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (:)9
 نموذج معدل لإلعتراف وقياس الموجودات المالية و
 نموذج نظرة مستقبلية فردي مدى الحياة «الخسارة اإلئتمانية المتوقعة» لإلنخفاض في القيمة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -3أساس اإلعداد ( -تتمة)
إحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9بمعظم المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39الخاصة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية،
لذلك لم تتغير السياسة المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بالمطلوبات المالية.
التغييرات الرئيسية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ثالث فئات تصنيف أساسية التالية للموجودات المالية بناءاً على نموذج أعمال والذي يتم فيه إدارة أصل
مالي وتدفقاته النقدية التعاقدية:
 مقاسة بالتكلفة المطفأة،
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9فإن المشتقات المضمنة في العقود التي يكون فيها المضيف أصل مالي في نطاق المعيار اليتم تقسيمها.
بدالً من ذلك ،يتم تقييم األداة الهجينة ككل للتصنيف.
إحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39الخاصة بتصنيف المطلوبات المالية .وفقاً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( ،)39كل تغييرات القيمة العادلة للمطلوبات المالية ،المحددة تحت خيار القيمة العادلة يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة .على الرغم من ذلك ،يتم عرض كل تغييرات القيمة العادلة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9كالتالي:
 يتم عرض قيمة التغير في القيمة العادلة والعائدة إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان للمطلوبات المالية في قائمة الدخل الشامل اآلخر
الموحدة.
 يتم عرض القيمة المتبقية للتغير في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
اإلنخفاض يف قيمة املوجودات املالية
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9نموذج «الخسارة المتكبدة» في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بنموذج نظرة مستقبلية «للخسارة
اإلئتمانية المتوقعة» .ينطبق نموذج اإلنخفاض في القيمة الجديد على كل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
قياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يعرض الجدول التالي فئات القياس الجديدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )9للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  1يناير
 ،2018مقارنة بفئات القياس األصلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39كما في  31ديسمبر :2017

إيضاحات

القياس الجديد
بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي
رقم ()9

القياس األساسي
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم ()39

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
المعيار الدولي
للتقرير المالي
رقم ()9

القيمة الدفترية
األصلية بموجب
معيار المحاسبة
الدولي رقم ()39

 1يناير 2018

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2018

 31ديسمبر 2017

موجودات مالية
إستثمارات أخرى

23

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

50.000.000

50.000.000

مستحق من شريك في مشروع مشترك
ذمم مدينة تجارية واُخرى (ناقصاً زكاة
ومستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين)

25

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

13.652.075

13.652.075

28

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

1.900.272.825

1.900.609.210

ودائع ألجل

29

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

2.239.058.472

2.240.000.000

النقد ومعادالت النقد

30

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

4.351.617.030

4.351.617.030

8.554.600.402

8.555.878.315

املجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -3أساس اإلعداد ( -تتمة)
إيضاحات

القياس الجديد
بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي
رقم ()9

القياس األساسي
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم ()39

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
المعيار الدولي
للتقرير المالي
رقم ()9

القيمة الدفترية
األصلية بموجب
معيار المحاسبة
الدولي رقم ()39

 1يناير 2018

 31ديسمبر 2017

 1يناير 2018

 31ديسمبر 2017

مطلوبات مالية
7-36

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

54.686.382.447

54.686.382.447

قروض طويلة األجل
إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

38

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

65.380.978

65.380.978

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية واُخرى

41

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

2.975.299.898

2.975.299.898

مصاريف مستحقة

42

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

1.963.136.900

1.963.136.900

59.690.200.223

59.690.200.223

املجموع

التحول
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9بإستخدام الطريقة اإلنتقالية بأثر رجعي المعدلة مع األخذ في اإلعتبار اإلستثناء الذي يسمح
لها بعدم إعادة تصنيف معلومات المقارنة للفترات السابقة المعروضة والمتعلقة بالتغيرات الناتجة عن القياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية.
يتم إثبات أي فروقات في القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9في األرباح
المبقاة اإلفتتاحية الموحدة كما في  1يناير  .2018بناءاً على ذلك ،فإن المعلومات المالية المعروضة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017التعكس
متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9وبالتالي اليمكن مقارنتها بالمعلومات المالية المعروضة للعام  2018بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم (.)9
تسوية القيمة الدفترية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9إلى القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ()39
تسوية القيمة الدفترية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9إلى القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39عند التحول إلى
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9بتاريخ  1يناير  2018كما في الجدول التالي:

إيضاحات

القيمة الدفترية حسب
المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )9كما في 1
يناير 2018

إعادة قياس

القيمة الدفترية حسب معيار
المحاسبة الدولي رقم ()39
كما في  31ديسمبر 2017

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
إستثمارات أخرى

23

50.000.000

-

50.000.000

مبلغ مستحق من شريك في مشروع مشترك

25

13.652.075

-

13.652.075

ذمم مدينة تجارية واُخرى (ناقصاً زكاة ومستحقات
برنامج تملك المنازل للموظفين)

1-28

1.900.272.825

()336.385

1.900.609.210

ودائع ألجل

1-29

2.239.058.472

()941.528

2.240.000.000

30

4.351.617.030

-

4.351.617.030

8.554.600.402

()1.277.913

8.555.878.315

نقد ومعادالت النقد
املجموع

تأثير تطبيق القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الذمم المدينة التجارية والتي التستوفي تماماَ دفعات المبلغ األصلي والفائدة غير هام وبالتالي
يتم المحاسبة عن جميع الذمم المدينة التجارية بالتكلفة المطفأة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -3أساس اإلعداد ( -تتمة)
تسوية األرباح المبقاة كما في  1يناير  2018واألرباح المبقاة كما في  31ديسمبر  2017والعائدة إلى مساهمي الشركة األم:
إعادة قياس

كما في  1يناير 2018

كما في  31ديسمبر 2017

 31ديسمبر  - 2017كما تم اإلفصاح عنه سابقاً

5.151.922.897

-

5.151.922.897

تسوية للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9لخسائر اإلئتمان المتوقعة

()1.277.913

()1.277.913

-

 1يناير  - 2018معدلة

5.150.644.984

()1.277.913

5.151.922.897

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )15اإليرادات من العقود مع العمالء
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« - )15اإليرادات من العقود مع العمالء»  -كما في  1يناير  .2018يقوم المعيار الجديد بتكوين إطار
شامل لتحديد ما إذا ،كم ومتى يتم اإلعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15محل المعايير والتفسيرات التالية:
 معيار المحاسبة الدولي رقم (« - )11عقود اإلنشاء»
 معيار المحاسبة الدولي رقم (« - )18اإليراد»
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (« - )13برامج والء العمالء»
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (« - )15إتفاقيات إنشاء العقارات»
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (« - )18تحويل األصول من العمالء»
 تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم (« - )31اإليراد  -معامالت مقايضة تنطوي على خدمات إعالن»
التغييرات الرئيسية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()15
حتقق اإليراد
مبدأ اإلعتراف األساسي باإليراد بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18كان كالتالي:
 مبيعات البضائع  -يتم إثبات اإليراد عندما يقوم البائع بتحويل مخاطر ومنافع الملكية الهامة إلى العميل (المشتري) ،والتي يتم قياسها
بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق.
 تقديم الخدمات  -يتم إثبات اإليراد بالرجوع إلى مرحلة اإلتمام للمعاملة في تاريخ الميزانية (طريقة نسبة اإلنجاز) والتي تم قياسها بالقيمة
العادلة للعوض المستلم أو المستحق.
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناءاً على نموذج من خمس خطوات كالتالي:
 تحديد العقود مع العمالء،
 تحديد إلتزامات األداء في العقد،
 تحديد سعر المعاملة،
 تخصيص سعر المعاملة على إلتزامات األداء في العقد،
 إثبات اإليرادات عندما تفي الشركة بإلتزام األداء.
قياس اإليرادات
تتكون اإليرادات من مبيعات إلى أطراف خارجية وتقاس بناءاً على التعويضات المحددة في العقود مع العمالء وتستثني الحسومات والمبالغ  ،إن وجدت،
المحصلة نيابة عن األطراف الخارجية .يتم إثبات اإليرادات متى (أو عندما) تستوفي الشركة إلتزامات األداء كما هو محدد في العقد مع العميل
(المشتري) ،عندما يقوم البائع بتحويل السيطرة على البضائع والخدمات الموعودة إلى العميل (المشتري) إما:
 في وقت معين أو
 على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام من الخدمة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -3أساس اإلعداد ( -تتمة)
التحول
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15بإستخدام الطريقة اإلنتقالية بأثر رجعي المعدلة مع األخذ في اإلعتبار اإلستثناء الذي يسمح
لها بعدم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة للفترات السابقة المعروضة والمتعلقة بالتغيرات الناتجة عن إثبات وقياس اإليرادات والتسوية المقابلة
للقيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية.
تم إثبات أي فرق في المبالغ المثبتة كإيراد والقيمة الدفترية المقابلة للذمم المدينة التجارية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()15
في األرباح المبقاة اإلفتتاحية الموحدة كما في  1يناير  .2018بناءاً على ذلك ،فإن المعلومات المالية المعروضة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
التعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15وبالتالي اليمكن مقارنتها بالمعلومات المالية المعروضة للعام  2018بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم (.)15
تسوية اإليرادات المثبتة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15مع اإليرادات المثبتة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ()18
يعتبر تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15غير جوهري وال يتطلب أي تسويات لألرباح المبقاة كما في  1يناير .2018
المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة ،التعديالت والتفسيرات غير سارية المفعول وغير المتبعة بعد
كما في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة ،تم إصدار المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية والقابلة للتطبيق على
المجموعة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي ولكنها غير سارية المفعول بعد .تقوم المجموعة حالياً بتقييم األثر المحتمل لهذه المعايير المحاسبية
والتعديالت والتفسيرات الجديدة على القوائم المالية الموحدة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« - )16عقود اإليجار»
طبيعة التغيير
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار جديد وهو المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16بخصوص إثبات عقود اإليجار .سوف يحل المعيار
محل:
 معيار المحاسبة الدولي رقم « 17عقود اإليجار»،
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم « 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار»،
 تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم « 15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز»،
 تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم « 27تقويم جوهر المعامالت التى تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار».
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16يجب على المستأجر:
 إثبات جميع حقوق إستخدام األصول وإلتزامات التأجير في قائمة المركز المالي ،بإستثناء قصيرة األجل (أقل من  12شهراً) وعقود اإليجار
ذات القيمة المنخفضة .يتم قياس المطلوبات مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية لفترة اإليجار وتشمل دفعات اإليجار
المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل ولكنها تستثني دفعات اإليجار المتغيرة األخرى .حق إستخدام األصول يعكس إلتزام التأجير،
التكلفة المباشرة األولية ،وأي دفعات إيجار تمت قبل تاريخ بدء اإليجار ناقصاً أي حوافز تأجير ،وإذا أمكن ،مخصص تفكيك وإعادة الموقع
إلى الحالة األصلية.
 إثبات إستهالك حق إستخدام األصول والفوائد على إلتزامات اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار و
 فصل إجمالي المبلغ المدفوع نقداً إلى أصل المبلغ (يعرض ضمن األنشطة التمويلية) والفائدة (والذي تقوم المجموعة بعرضه ضمن
األنشطة التشغيلية) في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16يعتبر العقد عقد إيجار أو يحتوي على إيجار إذا كان العقد يعطي حق سيطرة على إستخدام أصل محدد
لفترة زمنية مقابل تعويض.
لم تحدد الشركة بعد وبدرجة كافية األثر المتوقع لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16على الموجودات ،المطلوبات وحقوق الملكية للكشف عن
المبالغ في هذه المرحلة بما أن تقييم األثر تحت اإلجراء.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -3أساس اإلعداد ( -تتمة)
تجري أعمال التنفيذ في المجموعة وفقاً للخطة الموضوعة .تم اإلنتهاء من العمل على تنفيذ التغييرات الالزمة على األنظمة والعمليات الداخلية .في نهاية
العام  ،2018تم وضع خيارات السياسات الرئيسية التالية وتشكيل األساس ألعمال التنفيذ والتطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16للمجموعة:
خيارات التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (:)16
 سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16بأثر رجعي مع أثر تراكمي إلثبات المعيار مبدئياً كتسوية على األرباح المبقاة الموحدة
في تاريخ التطبيق المبدئي وبدون أي تعديل لألرقام المفصح عنها في الفترات السابقة («طريقة األثر الرجعي المعدلة»).
 سوف تحتفظ العقود والتي تم تصنيفها بالفعل إما كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  17أو كترتيبات خدمة غير متعلقة
بعقود اإليجار بالتصنيفات الخاصة بها عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
 لن يتم إظهار عقود اإليجار ذات مدة اإليجار المتبقية والتي تقل عن  12شهراً في نهاية العام  2018كعقود إيجار بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم .16
مساو إللتزام التأجير المقابل.
 سوف تظهر مبدئياً حقوق إستخدام الموجودات لمعظم العقود بمبلغ
ٍ
 لن يتم إظهار عقود اإليجار قصيرة األجل (أقل من  12شهراً) وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة في قائمة المركز المالي الموحدة
ولكن سيتم قيدها كمصاريف عند حدوثها.
 يتم المحاسبة عن البنود غير المتعلقة بعقود اإليجار ضمن عقود اإليجار بشكل منفصل لجميع فئات الموجودات األساسية ،وسيتم إظهارها
ضمن بند المصروفات ذو الصلة عند حدوثها.
العامل األكثر أهمية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16هو األثر على بعض عقود التأجير المتعلقة بالتعدين والمعدات والتي التعتبر عقود
إيجار تمويلية بموجب معايير المحاسبة الحالية ( معيار المحاسبة الدولي رقم  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  ،)4ولكن
من المحتمل أن يكون لها التأثير األكبر على نتائج المجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
تاريخ التطبيق اإللزامي  /تاريخ التطبيق من قبل املجموعة
إلزامي بخصوص السنوات المالية التى تبدأ من أو بعد  1يناير  .2019تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة 1 :يناير .2019

4-4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .تم تطبيق هذه السياسات بصورة منتظمة على جميع السنوات
المعروضة.

4444أسس التوحيد والمحاسبة بإستخدام طريقة حقوق الملكية
الشركات التابعة
القوائم المالية الموحدة للمجموعة تشتمل على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة .الشركات التابعة هي تلك الشركات التى تسيطر عليها
المجموعة .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في عوائد متغيرة ناتجة عن إرتباطها بالشركة ال ُمستثمر فيها ولديها القدرة على
التأثير على تلك العوائد من خالل إستخدام سلطتها على الشركة ال ُمستثمر فيها.
المجموعة تسيطر على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة كل العناصر الثالثة التالية:
 سلطة على الشركة ال ُمستثمر فيها (حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجية األنشطة ذات الصلة للشركة ال ُمستثمر بها)،
  ُمعرضة لـ ،أو يكون لديها حقوق في ،عوائد متغيرة من إرتباطها بالشركة ال ُمستثمر فيها،
 القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة ال ُمستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة .ويتم عدم التوحيد من تاريخ توقف السيطرة.
يتم إستبعاد اإلستثمارات والمعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة والمكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عنها .إن السياسات
المحاسبية للشركات التابعة تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة للمجموعة.
يتم إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات غير المملوكة بالكامل بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة على التوالي.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
املشاريع املشتركة
يتواجد المشروع المشترك عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية (حقوق وإلتزامات) مع طرف أو أكثر للقيام بأنشطة عادة ما تتم ،ولكن ليس بالضرورة،
من خالل كيان قانوني يخضع لسيطرة مشتركة.
تتم المحاسبة عن الحصة في المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية .تُثبت اإلستثمارات في األصل بالتكلفة وتعدل فيما بعد
إلثبات حصة المجموعة في:
 أرباح أو خسائر مابعد اإلستحواذ في الشركة المستثمر فيها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة و
 حركة الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
يتم تحديد حصة المجموعة في نتائج أعمال المشاريع المشتركة على أساس القوائم المالية ال ُمعدة حتى تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بعد تعديلها،
لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة ،إن وجدت.
يتم إثبات توزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة القبض من المشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لإلستثمار عند اإلقرار بأحقية إستالم
األرباح.
اليتم إثبات خسائر إضافية عندما تكون حصة خسائر المجموعة في إستثمارات تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية تعادل أو تزيد عن حصتها
في المنشأة بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة األجل غير مضمونة مالم تكون قد تكبدت إلتزامات أو قامت بدفعات نيابة عن المنشأة األخرى.
يتم إستبعاد المكاسب غير المحققة من معامالت بين المجموعة ومشاريعها المشتركة بقدر حصتها في هذه المنشآت .كما يتم كذلك إستبعاد الخسائر
غير المحققة ما لم ينتج عن المعاملة دلي ً
ال على وجود إنخفاض في قيمة األصل المحول .عند الحاجة ،يتم تغيير السياسات المحاسبية لشركات مستثمر
فيها تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية للمحافظة على الثبات مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
يتم إختبار القيمة الدفترية إلستثمارات تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية لإلنخفاض في القيمة حسب السياسة الموضحة في اإليضاح
رقم .10-4

4444ترجمة العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك المعامالت والمؤهلة للتسجيل
ويتم تسجيلها مبدئياً من قِ بل كل منشأة بالمجموعة.
كما يجري تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك
التاريخ .يتم قيد المكاسب والخسائر الناتجة عن عمليات تسوية وتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

4444اإلعتراف باإليرادات
تتكون اإليرادات من مبيعات إلى أطراف خارجية وتقاس بناءاً على التعويضات المحددة في العقود مع العمالء وتستثني المبالغ والحسومات ،إن وجدت،
المحصلة نيابة عن األطراف الخارجية .يتم إثبات اإليرادات متى (أو عندما) تستوفي الشركة إلتزامات األداء كما هو محدد في العقد مع العميل
(المشتري) ،عندما يقوم البائع بتحويل السيطرة على البضائع والخدمات الموعودة إلى العميل (المشتري) إما:
 في وقت معين أو
 على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام من الخدمة.
تعترف المجموعة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:
أ -مبيعات السلع التالية مباشرة إلى العمالء:
 األسمدة الفوسفاتية ،األمونيا والمعادن الصناعية
 منتجات األلومينا ،األلمونيوم األولي والمنتجات المدرفلة المسطحة
 سبائك الذهب (بما في ذلك المنتجات المصاحبة مثل مركزات النحاس والزنك والفضة)
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
ب -تقديم الخدمات التالية مباشرة إلى العمالء:
 نقل البضائع
فيما يلي توقيت وقياس اإلعتراف باإليرادات لمصادر اإليرادات الرئيسية المذكورة أعاله ،أي مبيعات السلع وتقديم الخدمات مباشرة إلى العمالء:
مبيعات األسمدة الفوسفاتية ،األمونيا واملعادن الصناعية
تبيع المجموعة بصفة رئيسية منتجات األسمدة الفوسفاتية ،األمونيا والمعادن الصناعية مباشرة إلى العمالء وكذلك من خالل وكيلي التسويق (شركة
سابك وشركة موزاييك) .يعملون كوكالء لبيع األسمدة الفوسفاتية واألمونيا.
تقوم المجموعة ببيع نسبة كبيرة من بضاعتها بناءاً على التكلفة والشحن البحري حسب شروط التجارة الدولية وبالتالي ،فإن المجموعة تعتبر مسؤولة
عن تقديم خدمات الشحن بعد التاريخ الذي تنقل فيه السيطرة على البضاعة الموعودة إلى العميل في ميناء التحميل .وبالتالي فإن المجموعة مسؤولة
عن تلبية إلتزامي أداء بموجب عقود التكلفة والشحن مع العمالء ويتم إثبات اإليرادات كالتالي:
 بيع وتسليم البضائع في ميناء التحميل مما يؤدي إلى نقل السيطرة على هذه البضائع الموعودة إلى العميل واالعتراف باإليرادات ذات
الصلة على أساس توقيت زمني معين و
 خدمات الشحن لتسليم البضائع الموعودة إلى ميناء العميل واإلعتراف باإليرادات ذات الصلة على أساس الوقت المعادل لمرحلة اإلتمام
من الخدمة.
في ميناء التحميل ،يتم التحكم في جودة وكمية البضاعة الموعودة من قبل إستشاريين مستقلين ومعتمدين دولياً قبل تحميل السفينة وفقاً للمواصفات
الواردة في العقد .التحميل الفعلي على السفينة للبضائع الموعودة الموافق عليها يفي بإلتزام المجموعة ويحفز اإلعتراف باإليرادات في وقت معين .تمتلك
شركة معادن حرية التصرف الكامل بشأن سعر بيع البضائع.
يتضمن سعر البيع اإليراد الناتج من بيع البضائع وخدمات النقل حسب شروط التجارة الدولية الواردة العقد مع العميل .لذا ،يتم فصل أو تقسيم سعر
البيع إلى إلتزامات األداء اإلثنين ،وهما بيع البضائع الموعودة وخدمات النقل ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
تقوم المجموعة بإثبات الذمم المدينة التجارية لبيع وتسليم البضائع الموعودة عندما تحميل البضاعة والتي تم تسليمها إلى ميناء الشحن ،إلى السفينة
حيث أن ذلك يمثل النقطة الزمنية التي يصبح فيها حق العوض غير مشروط ،حيث أن مرور الوقت مطلوب فقط قبل أن يتم إستحقاق السداد .ومع ذلك،
فإن الذمم المدينة التجارية والمتعلقة بخدمة النقل يتم اإلعتراف بها مع مرور الوقت ،إذا كانت مادية ،بناءاً على مرحلة إتمام الخدمة والتي يتم تقييمها
في نهاية كل فترة تقرير .يتم الفصل بين إلتزامات األداء المنفصلة بناءاً على سعر بيع منفصل.
يتم إثبات كل تكاليف الشحن والمناولة التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتلبية إلتزام األداء لنقل البضائع الموعودة بموجب عقود التكلفة والشحن مع
العمالء كمصاريف بيعية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
مبيعات منتجات األلومينا ،األملونيوم األولي واملنتجات املدرفلة املسطحة
تقوم المجموعة ،بصفتها المالك الرئيسي ،ببيع منتجات األلومينا واأللومنيوم األولي والمنتجات المدرفلة المسطحة مباشرة إلى العمالء ،ووفقاً للعقد،
يتم تسعير البضائع الموعودة مؤقتاً .اليتم تسوية سعر البيع حتى تاريخ مستقبلي محدد مسبقاً ويستند على سعر السوق في وقت أو خالل فترة زمنية
محددة مسبقاً .يتم اإلعتراف باإليراد من هذه المبيعات مبدئياً (عند إستيفاء جميع المعايير المذكورة أعاله) ،بسعر مؤقت بناءاً على آلية تسعير كما هو
محدد في العقد .يتم تحديد المبيعات المس ّعرة مؤقتًا للسوق في تاريخ كل تقرير بإستخدام السعر المستقبلي للفترة المعادلة لتلك المبينة في العقد.
مبيعات سبائك الذهب واملركزات
تقوم المجموعة ،بصفتها المالك الرئيسي ،ببيع سبائك الذهب والمنتجات المصاحبة مثل مركزات النحاس والزنك والفضة مباشرة إلى العمالء بموجب
العقد والذي يختلف في طبيعة وآلية التسعير .المنتج الرئيسي للمجموعة هو الذهب وتعتبر المركزات التي يتم إنتاجها كجزء من عملية اإلستخراج
كمنتجات مصاحبة ناتجة من عملية إنتاج الذهب .تعتبر إيرادات مبيعات المنتجات المصاحبة غير هامة ويتم تحميلها كدائن على تكلفة اإلنتاج المطبقة
على مبيعات سبائك الذهب كرصيد منتجات مصاحبة.
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مبيعات سبائك الذهب
تقوم المجموعة بشكل رئيسي ببيع سبائك الذهب في السوق الفورية .يتم تحديد سعر البيع في تاريخ البيع بناءاً على سعر الذهب الفوري ويتم اإلعتراف
باإليرادات والذمم المدينة التجارية ذات الصلة ،في وقت معين ،وذلك عندما يتم توصيل سبائك الذهب إلى المطار ،وهو أيضاً التاريخ والمكان والوقت
الذي يتم فيه تحويل السيطرة على سبائك الذهب إلى العميل.
عادة ما تخضع إيرادات المبيعات إلى تعديالت الكمية بناءاً على الفحص بإستخدام الحرارة العالية لسبائك الذهب عند وصولها إلى المصفاة الخاصة
بالعميل.
تستند إيرادات مبيعات السبائك على الكميات المفوترة مؤقتاً .تستخدم المجموعة « طريقة القيمة المتوقعة» إلثبات اإليرادات من الكميات المفوترة
مؤقتاً .تعتمد اإليرادات المعترف بها على محتوى الذهب المحتمل ويتم تضمينها في مستوى مبالغ العوض المحتملة.
مبيعات مركزات املعادن
تعتمد اإليرادات من مبيعات مركزات المعادن (نحاس ،زنك وفضة) على سعر البيع والذي تم تحديده مسبقاً ،لتاريخ مستقبلي محدد بعد الشحن ،بناءاً
على أسعار السوق السائدة .يتم اإلعتراف بإيرادات المبيعات والذمم المدينة التجارية ذات الصلة ،على أساس وقت معين ،في وقت الشحن ،والذي يعتبر
أيضاً التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى العميل.
يتم تسوية سعر البيع النهائي لهذه المركزات خالل تاريخ مستقبلي محدد مسبقاً ويستند إلى سعر السوق السائد في ذلك الوقت أو خالل فترة عرض
األسعار المنصوص عليها في العقد .يتم اإلعتراف مبدئياً بإيرادات مركزات المعادن والمسعرة مؤقتاً بسعر السوق الحالي .ومع ذلك ،الحقاً في تاريخ
كل تقرير ،يتم تحديد هذه المبيعات المسعرة مؤقتاً للسوق بإستخدام أسعار السوق المستقبلية ذات الصلة للفترة المنصوص عليها في العقد .يتم إثبات
تسوية سعر السوق مباشرة ضمن المبيعات وفي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية القائمة.
الدخل من ودائع ألجل
تستحق عوائد اإلستثمار على الودائع ألجل على أساس زمني ،وذلك بالرجوع إلى المبلغ القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق.

4444مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
تتضمن مصاريف البيع والتسويق والتوزيع جميع تكاليف بيع وتسويق ونقل منتجات المجموعة وتشمل مصاريف اإلعالن ورسوم التسويق وتكاليف المبيعات
غير المباشرة األخرى وتكاليف الشحن والمناولة فيما يتعلق بتلبية إلتزام األداء لنقل البضائع الموعودة بموجب عقود التكلفة والشحن مع العمالء .توزع
المصاريف على أساس ثابت فيما بين مصاريف البيع والتسويق والتوزيع وتكلفة المبيعات ،إذا لزم األمر.

4444مصاريف عمومية وإدارية
تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية تكاليف مباشرة وغير مباشرة والتي ليست على وجه التحديد مرتبطة بتكلفة المبيعات أو نشاط البيع والتسويق
والتوزيع بالمجموعة .توزع المصاريف على أساس ثابت فيما بين مصاريف عمومية وإدارية وتكلفة مبيعات ،إذا لزم األمر.

4444ربحية السهم
تُحسب ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة وذلك بقسمة:
 الربح من العمليات المستمرة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم
 على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة المالية.
لم يتم إصدار أي أسهم عادية محتملة من قبل المجموعة وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية والمخفضة هي نفسها.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
4444ممتلكات تعدين وممتلكات ومصانع ومعدات
ممتلكات تعدين وممتلكات ومصانع ومعدات
تسجل األراضي المملوكة بالتكلفة التاريخية وال تستهلك.
تظهر ممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم اإلستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لإلنخفاض في القيمة.
تشتمل التكلفة على المصاريف المتعلقة مباشرة باإلستحواذ على وتطوير األصل ،وتشتمل على:
 سعر الشراء،
 التكاليف المتعلقة مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والظروف الالزمة لجعله قادراً على العمل بالشكل الذي تنويه اإلدارة،
 التقدير األولي إللتزام إغالق المنجم وإعادة تأهيل الموقع واإلزالة،
 تكاليف اإلقتراض ذات العالقة بالموجودات المؤهلة والتى تستغرق فترة طويلة لتكون جاهزة للغرض الذي أنشئت من أجله.
يتم إستهالك ممتلكات التعدين بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج بناءاً على إحتياطيات الخام اإلقتصادية القابلة لإلسترداد المؤكدة والمحتملة للمناجم
المعنية بإستثناء أصول المناجم والتي تستهلك بطريقة القسط الثابت عندما يكون العمر اإلقتصادي لألصل أقل من عمر المنجم.
تظهر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم .يتم تحميل اإلستهالك إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بإستخدام
طريقة القسط الثابت .يتم تحديد العناصر الهامة لبند ممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات بشكل منفصل ويتم إستهالكها بإستخدام العمر
اإلنتاجي للعنصر.
تستهلك المباني وبنود المصانع والمعدات والتى يعتبر إستنفاذ منافعها اإلقتصادية مرتبط أساساً باإلستخدام بدالً من اإلنتاج بمعدالت متفاوتة بإستخدام
طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي أو عمر المنجم أيهما أقصر.
يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لتوزيع تكلفة الموجودات المعنية ناقصاً القيمة المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية
المقدرة التالية:
فئات الموجودات
ممتلكات تعدين

عدد السنوات
بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة القابلة لإلسترداد
إقتصادياً أو طريقة القسط الثابت على العمر اإلنتاجي المستفاد منه أيهما أقل

أعمال مدنية

50 - 4

مباني

40 - 9

معدات ثقيلة

40 - 5

معدات أخرى متضمنة أجهزة إتصال متحركة ومعدات
الورش ،مختبرات ومعدات سالمة وأجهزة حاسب آلي

40 - 4

مصانع ثابتة

20 - 4

معدات مكتبية

10 - 4

أثاث وتركيبات

10 - 4

سيارات

4

يتم إضافة التكاليف الالحقة ضمن المبالغ الدفترية لألصل أو تسجيلها كأصل مستقل حسب ماهو مناسب فقط عندما يكون من المرجح تدفق المنافع
اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة ومن الممكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به .يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي بند تم
المحاسبة عنه كأصل مستقل عندما يتم إستبداله .يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األُخرى على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل فترة
ُحمل مصاريف الصيانة واإلصالحات اإلعتيادية والتي ال تزيد من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو التى التزيد من مخرجات
التقرير التى حدثت فيها .ت َّ
اإلنتاج ،على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
يتم مراجعة القيم المتبقية والعمر اإلنتاجي المقدر لألصول وتتم التسوية عند الضرورة في نهاية كل فترة تقرير.
تخفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى القيمة القابلة لإلسترداد في حالة زيادة قيمته الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد له.
تحدد مكاسب وخسائر اإلستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية وتدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
موجودات اإلستكشاف والتقييم
تقيد مصاريف اإلستكشاف والتقييم كمصاريف خالل السنة التى حدثت فيها.
تتعلق مصاريف اإلستكشاف بالتكاليف المتكبدة في البحث األولي عن إحتياطي المعادن ذات الجدوى المحتملة إقتصادياً أو في عملية الحصول على مزيد
من المعلومات حول إحتياطيات المعادن الموجودة .تشمل مصاريف اإلستكشاف عادة على مصاريف مرتبطة بــ :
 الحصول على حقوق اإلستكشاف،
 الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية،
 حفر إستكشافي،
 حفر الخنادق،
 إختبار عينات الخام،
 األنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية والجدوى اإلقتصادية إلستخراج موارد تعدينية.
نفقات التقييم تعود إلى التكاليف المتكبدة لمعرفة الجدوى الفنية واإلقتصادية لتطوير إحتياطيات المعادن المحددة من خالل أنشطة اإلستكشاف أو
اإلستحواذ .تشتمل مصاريف التقييم على تكاليف:
 تحديد حجم ودرجة اإلحتياطيات من خالل الحفر للحصول على العينات الالزمة ،وعمليات حفر الخنادق وأخذ العينات من منطقة خام
تم تصنيفها على أنها إما مصادر معدنية أو إحتياطي مؤكد ومحتمل،
 تحديد األساليب المثلى إلستخراج المعادن وطرق معالجتها،
 دراسات خاصة باإلستقصاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية المتعلقة بكل من اإلنتاج والشحن،
 تراخيص األنشطة،
ً
 التقييم اإلقتصادي لتحديد ما إذا كان تطوير المواد المعدنية مجديا من الناحية اإلقتصادية ،ويشمل ذلك النطاق ودراسات الجدوى
اإلقتصادية األولية والنهائية.
تقيد جميع تكاليف اإلستكشاف والتقييم كمصاريف حتى يتم تحديد مشروع اإلستكشاف التعديني المحتمل كمشروع تطوير إقتصادي محتمل .تعتمد
المعلومات المستخدمة لمعرفة هذا اإلستنتاج على مستوى اإلستكشاف باإلضافة إلى درجة الثقة في الخام الموجود .يتم رسملة مصاريف اإلستكشاف
والتقييم كموجودات ملموسة إذا ما تبين لإلدارة بأنه من الممكن الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية نتيجة لتلك المصاريف.
يتم رسملة مصاريف اإلستكشاف والتقييم المتعلقة بزيادة اإلحتياطيات المعدنية والتي جاري تعدينها أو تطويرها ،بما في ذلك نفقات تعريف وتحديد
المعادن الموجودة في تلك اإلحتياطيات المعدنية ،كتكاليف تطوير مناجم وذلك بعد إكتمال التأكد من الدراسات اإلقتصادية والتقييم المعادلة لدراسة
الجدوى.
يتم رسملة جميع مصاريف اإلستكشاف والتقييم المتكبدة بعد إستنتاج اإلدارة بأنه من المحتمل تحقق منافع إقتصادية كموجودات إستكشاف وتقييم لحين
معرفة الجدوى الفنية واإلقتصادية إلستخراج الموارد المعدنية .وحال معرفة الجدوى الفنية واإلقتصادية وما إذا سيكون هناك منافع إقتصادية من عدمه،
يتم إختبار األصل للتأكد من وجود إنخفاض في قيمته ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة.
تظهر موجودات اإلستكشاف والتقييم بالتكلفة التاريخية بعد خصم اإلنخفاض في القيمة .اليتم إستهالك موجودات اإلستكشاف والتقييم.
وألغراض موجودات اإلستكشاف والتقييم فقط ،يتم إعتبار واحد أو أكثر من الحقائق والظروف التالية لتحديد إنخفاض في قيمة موجودات اإلستكشاف
والتقييم من عدمه .يشتمل ذلك على ما يلي:
 إنتهاء الفترة التي يحق فيها للمنشأة اإلستكشاف في منطقة محددة خالل الفترة أو أنها ستنتهي في المستقبل القريب ومن غير المتوقع
أن يتم تجديدها،
 لم يتم وضع النفقات األساسية لمزيد من إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة ضمن الموازنة ولم يتم التخطيط لها،
 عمليات إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة لم تؤدي إلى إكتشاف كميات ذات جدوى تجارية من الموارد المعدنية
وقررت المنشأة إيقاف هذه األنشطة في المنطقة المحددة،
 توجد بيانات كافية تشير إلى أنه رغم إحتمالية مواصلة التطوير في المنطقة المحددة ،إال إنه من غير المحتمل إسترداد القيمة الدفترية
ألصل اإلستكشاف والتقييم بالكامل من التطوير الناجح أو بواسطة البيع.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
عند تحديد إحتمالية وجود إنخفاض في قيمة أصل موجودات اإلستكشاف والتقييم ،فإن المنشأة تقوم بإجراء إختبار اإلنخفاض وعكس اإلنخفاض في
القيمة على موجودات اإلستكشاف والتقييم كما هو محدد في اإليضاح  .10-4يتم تحويل موجودات اإلستكشاف والتقييم إلى «منجم تحت اإلنشاء» بناءاً
على اإلطار الفني النهائي وعندما يتم إستالم رخصة التعدين والجدوي التجارية في حالة أن المنافع اإلقتصادية سيتم تحققها ونية اإلدارة في تطوير
وتنفيذ المنجم.
يتم إعادة تصنيف «منجم تحت اإلنشاء» المرسمل إلى «مناجم عاملة» عند اكتمال مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح وإعالن مرحلة اإلنتاج التجاري.
تصنف التدفقات النقدية العائدة إلى موجودات اإلستكشاف والتقييم المرسملة كأنشطة إستثمارية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
ُأصل نشاط اإلزالة ومصروف نشاط اإلزالة
تتكبد معادن تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية (إزالة شوائب) خالل مراحل التطوير واإلنتاج لعملياتها التعدينية في مناجمها المفتوحة.
يتم رسملة تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية المتكبدة خالل مرحلة التطوير للمناجم المفتوحة من أجل الوصول إلى اإلحتياطي الخام المستهدف
قبل بدء اإلنتاج التجاري .تطفأ هذه التكاليف على مدى العمر المتبقي من اإلحتياطي الخام (والذي تم تحسين الوصول اليه) بإستخدام طريقة وحدة
اإلنتاج على اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة القابلة لإلسترداد إقتصادياً.
تؤدي عاد ًة أنشطة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية خالل مرحلة اإلنتاج إلى نوعين من المنافع حسب التالي:
 إنتاج المخزون أو
 تحسين الوصول إلى مكون اإلحتياطي الخام لتعدينه في المستقبل.
عند تحقق المنافع على شكل مخزون تم إنتاجه في الفترة محل الفحص ،فإن تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج يتم المحاسبة
عنها كجزء من تكاليف إنتاج ذلك المخزون.
عند تحقق المنافع على شكل تحسين الوصول إلى مكون اإلحتياطي الخام لتعدينه في المستقبل يتم اإلعتراف بالتكلفة كموجودات غير متداولة تعرف بـ
«أُصل نشاط اإلزالة» عند تحقق كافة الشروط التالية:
 من المحتمل تحقق منافع إقتصادية مستقبلية مصاحبة لنشاط اإلزالة،
 يمكن تحديد مكون الخام الذي تم تحسين الوصول إليه،
 يمكن قياس التكاليف المتعلقة بنشاط اإلزالة المرتبط بتحسين الوصول إلى الخام بشكل موثوق.
عند عدم تحقق هذه الشروط فإنه يتم تحميل تكاليف اإلزالة اإلنتاجية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كتكاليف إنتاج للمخزون عند حدوثها.
يتم قياس أصل نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية مبدئياً بالتكلفة المرتبطة مباشرة بعمليات تعدينية تؤدي إلى وصول أفضل لمكون محدد من
الخام إضاف ًة إلى تخصيص تكاليف إضافية مباشرة .عمليات التشغيل العرضية والتى تحدث خالل نفس وقت نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
في مرحلة اإلنتاج والتي تعتبر غير ضرورية إلستمرار نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج كما هو مخطط له التعتبر جزء من تكلفة
أصل نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية.
يتم المحاسبة عن األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية (أصل نشاط اإلزالة) كإضافة إلى أو تحسين لموجودات المنجم القائمة
كموجودات ملموسة (حسب طبيعة األصل القائم) كجزء من ممتلكات تعدين في قائمة المركز المالي الموحدة .يشكل ذلك جزءاً من إجمالي اإلستثمار
في الوحدة  /الوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة والتي يتم مراجعتها إلختبار اإلنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى
أن القيمة الدفترية قد تكون غير مستردة.
يتم إستهالك أصل نشاط اإلزالة الحقاً بإستخدام طريقة وحدة اإلنتاج على عمر ُمك ّون الخام الذي تم تحديده وأصبح يمكن الوصول إليه كنتيجة لنشاط
اإلزالة .تستخدم اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة القابلة لإلسترداد إقتصادياً في تحديد العمر التقديري ل ُمك ّون الخام الذي تم تحديده .أصل نشاط
اإلزالة ُ
يظهر بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وأي خسائر إنخفاض في القيمة.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
4444مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
ترسمل الموجودات التي ما زالت في مرحلة اإلنشاء أو التطوير في حساب مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ .يح ّول المنجم الذي تحت اإلنشاء أو األصل
الذي تحت اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة من ممتلكات التعدين أو الممتلكات والمصانع والمعدات أو الموجودات غير الملموسة (يعتمد على طبيعة
المشروع) عندما يكون األصل في الموقع و  /أو الظرف الالزم لجعله قادراً على العمل بالشكل الذي تنويه اإلدارة.
تكلفة بند مشاريع رأسمالية قيد التنفيد تتكون من سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء  /التطوير وأية تكاليف تنسب بشكل مباشر إلنشاء األصل أو اإلستحواذ
عليه من قبل اإلدارة .تتم رسملة التكاليف المصاحبة للتشغيل التجريبي لألصل (قبل أن تصبح جاهزة لإلستخدام) بالصافي بعد خصم متحصالت بيع
أي إنتاج خالل فترة التشغيل التجريبي.
يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة بالموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة الموجودات المؤهلة حتى بدء اإلنتاج التجاري.
يتم قياس المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة بعد خصم أي إنخفاض في القيمة تم إثباته.
اليتم إستهالك المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ.
يبدأ اإلستهالك عندما تكون األصول قادرة على العمل بالشكل الذي تنويه اإلدارة بعد تحويلها إلى الفئة المناسبة من األصول.

4444الموجودات غير الملموسة
الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل تسجل بشكل مبدئي وتقاس بالتكلفة .بعد التسجيل المبدئي ،تقاس األصول غير الملموسة بالتكلفة بعد
خصم مخصص اإلطفاء وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكم حيثما أمكن.
الترسمل الموجودات غير الملموسة المتولدة داخلياً بإستثناء تكاليف التطوير المرسملة .بدالً من ذلك ،يتم تحميل النفقات ذات الصلة على قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة في الفترة التى حدث فيها المصروف.
يتم تقدير األعمار المستفاد منها للموجودات غير الملموسة كعمر محدد أو عمر غير محدد.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على فترة األعمار اإلنتاجية الخاصة بها بإستخدم طريقة القسط الثابت ويتم تقييمها لخسارة
اإلنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر أن الموجودات غير الملموسة قد إنخفضت قيمتها .يتم مراجعة طرق اإلطفاء والقيم المتبقية واألعمار
اإلنتاجية المقدرة سنوياً على األقل .يتم تحميل مصروف اإلطفاء الخاص بالموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة بإستخدام تصنيف للمصروف متناسق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة .تقوم المجموعة بإطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر
اإلنتاجي المحدد بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى السنوات التالية:
فئات الموجودات غير الملموسة

عدد السنوات

بنية تحتية (الحق التعاقدي في إستخدام)
البرامج المطورة داخلياً ()ERP System

10-4

التطوير التقني

7-5

البرامج والتراخيص (متعلقة بمناجم)

35

على مدى عمر المنجم بإستخدام
طريقة القسط الثابت

تقوم المجموعة بإختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلنخفاض في القيمة عن طريق مقارنة قيمتها القابلة لإلسترداد مع
قيمتها الدفترية إما سنوياً أو عندما يكون هناك مؤشر أن الموجودات غير الملموسة قد إنخفضت قيمتها.
تقاس المكاسب أوالخسائر الناتجة من إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت من إستبعاد األصل والقيمة الدفترية لألصل
ويتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند ما يتم إلغاء إثبات األصل.
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44-44اإلنـخـفــاض فــي القيمة لممتلكات التعدين والممتلكات والـمـصــانــع والـمـعــدات والـمـشــاريــع الــرأسـمــالـيــة قيد التنفيذ
والموجودات غير الملموسة
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لِممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات والمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والموجودات غير الملموسة
بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد إنخفضت قيمتها .في حال وجود هذا المؤشر ،فإنه يتم تقدير قيمة
األصل القابلة لإلسترداد من أجل تحديد حجم اإلنخفاض في القيمة .عندما يكون األصل غير مولد لنقد مستقل عن األصول األخرى ،فإن المجموعة
تقوم بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لكل وحدة مولدة للنقد العائد لها األصل .يتم سنوياً أو عندما يكون هناك مؤشر على أن األصل قد إنخفضت قيمته
إجراء إختبار إنخفاض في قيمة األصل غير الملموس ذو العمر غير المحدد.
القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة األعلى للقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف إستبعاد األصل أو قيمة إستخدامه .يتم تقدير القيمة في اإلستخدام
بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم يعكس التقييم السوقي الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
العائدة لذلك األصل والتي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلة لها.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى القيمة القابلة لإلسترداد عندما يكون المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو الوحدة المولدة
للنقد قد تم تقديره ليكون أقل من القيمة الدفترية .يتم تسجيل خسارة إنخفاض في القيمة في جزء التشغيل من قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد (فيما عدا مكون الشهرة) والتي تم تسجيل خسارة إنخفاض في قيمتها مسبقاً ،يمكن عكس خسارة اإلنخفاض في
القيمة الموزعة فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات أو الوحدات المولدة للنقد منذ تم
اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة األخيرة.
عندما تنتفي خسارة اإلنخفاض في القيمة في فترة تالية فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى القيمة التقديرية المعدلة
للمبالغ القابلة لإلسترداد واليجب أن ينتج عن هذه الزيادة قيمة دفترية معدلة تزيد عن ما كان ينبغي أن تكون عليه القيمة الدفترية لو لم يتم إثبات
اإلنخفاض في األصل أو الوحدة المولدة للنقد .يتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة في جزء التشغيل من قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

44-44المخزون
منتجات تامة الصنع
يتم قياس المنتجات تامة الصنع القابلة للبيع على أساس تكلفة وحدة اإلنتاج للفترة أو صافي القيمة الممكن تحققيها ،أيهما أقل .يتم تحديد تكلفة وحدة
اإلنتاج بقسمة إجمالي تكلفة اإلنتاج على مخرجات اإلنتاج القابلة للبيع.
يتم تحديد التكلفة المخصصة للمخزون القابل للبيع المتاح في تاريخ التقرير ،الناتجة عن عملية التحويل ،عن طريق تكلفة وحدة اإلنتاج وتتضمن ما يلي:
 تكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعلق مباشرة بإستخراج ومعالجة الخام،
 إستهالك ممتلكات التعدين وإيجار الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة في إستخراج ومعالجة الخام وإطفاء أي موجودات لنشاط اإلزالة،
 مصروفات إنتاج أُخرى مباشرة،
 تحمل اإليرادات المحققة من بيع المنتجات المصاحبة كدائن على تكاليف اإلنتاج.
صافي القيمة الممكن تحققيها هي سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال ناقصاً تكاليف اإلتمام ومصروفات البيع.
يتم تقييم المنتجات المصاحبة على أساس صافي القيمة الممكن تحقيقها ،وذلك بالرجوع إلى السعر الفوري للسلع بتاريخ التقرير.
منتجات قيد التشغيل
تحدد تكلفة المنتجات قيد التشغيل بإستخدام طريقة تكلفة وحدة اإلنتاج للفترة على أساس نسبة اإلنجاز في المرحلة المعنية وتشمل المحتويات القابلة
لإلسترداد المقدرة:
 تكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعلق مباشرة بإستخراج ومعالجة الخام ،باإلضافة إلى أنشطة اإلنتاج،
 إستهالك ممتلكات التعدين وإيجار الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة في إستخراج ومعالجة الخام وتكلفة إطفاء أي موجودات إزالة مؤجلة،
 مصروفات إنتاج أُخرى مباشرة.
صافي القيمة الممكن تحققيها هي سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال بإستخدام نفس نسبة اإلنجاز في المرحلة المعنية والمحتويات القابلة
لإلسترداد المقدرة ناقصاً أي مصروفات بيعية.
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اخلام املتراكم
يمثل الخام المتراكم الخام الذي تم إستخراجه من المنجم وأعتبر ذو منافع إقتصادية مستقبلية باألسعار الحالية ومتاح لمزيد من المعالجة .إذا لم يكن
من المتوقع معالجة الخام المتركم خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير ،يتم إدراجها ضمن الموجودات غير المتداولة .يتم تحديد تكلفة الخام المتراكم
بإستخدم طريقة متوسط التكلفة المرجح .يحمل الخام كمصروف مباشرة في حالة إعتباره غير ٍ
مجد إقتصادياً.
في حالة وجود درجة كبيرة من عدم التأكد متى سيتم معالجة الخام المتراكم يتم إعتبار التكلفه مصروف عند حدوثها .وفي حالة التأكد من أن المعالجة
المستقبلية للخام يمكن توقعها بشكل مؤكد بسبب تجاوزه درجة التركيز المحددة للمنجم و ٍ
مجد إقتصادياً ،يتم تقويمه على أساس تكلفة اإلنتاج أو صافي
القيمة الممكن تحققيها ،أيهما أقل .تقيم الكميات ودرجات الخام المتراكم والمنتجات قيد التشغيل بشكل أساسي عن طريق دراسة وتحليل المعادن.
قطع الغيار واملواد القابلة لإلستهالك
يتم تقييم مخزون قطع الغيار والمواد القابلة لإلستهالك بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحققيها ،أيهما أقل .يتم تحديد التكلفة على أساس متوسط
التكلفة المرجح .يتم تقدير مخصص المواد المتقادمة وبطيئة الحركة ،إذا وجد ،في تاريخ كل تقرير.
صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر ناقصاً مصروفات البيع.
املواد اخلام
تقيم المواد الخام على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحققيها ،أيهما أقل .يتم تحديد التكلفة بإستخدام متوسط التكلفة المرجح.
تمثل صافي القيمة الممكن تحققيها سعر البيع المقدر مطروحاً منه مصاريف البيع.

44-44ذمم مدينة تجارية وأخرى
الذمم املدينة التجارية
يتم قيد الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة المتعلقة بإلتزام األداء ناقصاً مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
تقوم المجموعة بتقييم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس تطلعي بإستخدام منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى عمر
الموجودات .يح ّمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويفصح عنها تحت المصاريف العمومية واإلدارية.
يتم شطب الذمة المدينة التجارية عندما تكون غير قابلة للتحصيل خصماَ من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة .عندما تتسبب أحداث الحقة في إنخفاض مبلغ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها فإنه يتم عكس ذلك اإلنخفاض في مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وفقاً لمنطق معايير التدرج المحدد في سياسة المجموعة.
مستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني
قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بإنشاء برنامج تملك المنازل للموظفين والذي يتيح للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها
الشركة من خالل سلسلة من الدفعات خالل عدد معين من السنوات .يتم نقل ملكية الوحدة السكنية إلى الموظف عند إتمام كامل الدفعات (إيضاح .)20-4
بموجب برنامج تملك المنازل ،يتم تصنيف الوحدات السكنية ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى كمستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين طويلة
األجل وذلك عند توقيع عقد البيع مع الموظفين المؤهلين .يتم إعادة األقساط الشهرية المدفوعة من قبل الموظف تجاه الوحدة السكنية إلى الموظف في
حالة توقف الموظف عن العمل في حدود المبالغ المدفوعة باإلضافة إلى بدل السكن الشهري ويتم إعادة المنزل إلى المجموعة.

44-44ودائع ألجل
تشمل ودائع ألجل إيداعات لدى البنوك وإستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة والتي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من تاريخ
إقتنائها .يتم إيداع الودائع ألجل لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف إستثماري ،والتي تعتبر ذات مخاطر إئتمانية منخفضة ،وبالتالي يتم اإلعتراف بمخصص
بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً مالم يكن هناك دليل على زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان للطرف المقابل.
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44-44النقد ومعادالت النقد
يمثل النقد ومعادالت النقد النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إقتنائها وقابلة للتحويل إلى
مبالغ نقدية محددة وتخضع لمخاطر تغيرات ضئيلة في القيمة.
يتم إستبعاد النقد ومعادالت النقد المقيدة غير المتاحة لإلستخدام من قبل المجموعة من النقد ومعادالت النقد لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية
الموحدة .يتعلق النقد ومعادالت النقد المقيدة ببرنامج خطة إدخار الموظفين حسب اإليضاحين  20-4و .30

44-44األدوات المالية المشتقة والموجودات المالية والمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإثبات أصل مالي أو إلتزام مالي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما ،وفقط عندما ،تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية
لألداة .تقوم المجموعة بإثبات كافة حقوقها وإلتزاماتها التعاقدية بموجب المشتقات في قائمة المركز المالي الموحدة كموجودات أو مطلوبات.
األدوات املالية املشتقة
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة بعض التعرضات لمخاطر السوق .التقوم المجموعة بإستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض
المضاربة ،إال أن المجموعة قد تختار عدم تصنيف بعض المشتقات كأدوات تحوط لألغراض المحاسبية.
يخضع إستخدام األدوات المالية المشتقة لقيود ويتم بإنتظام مراقبة األوضاع ورفع تقارير لإلدارة العليا بهذا الخصوص.
عقود مبادلة أسعار الفائدة
تستخدم المجموعة عقود مبادلة أسعار الفائدة إلدارة تعرضها لحركة أسعار الفائدة على قروضها طويلة األجل (إيضاح .)2-1-48
فيما يتعلق بالموجودات المالية ،تتمثل سياسة المجموعة في إستثمار النقد الحر بأسعار فائدة عائمة والحفاظ على اإلحتياطي النقدي على شكل ودائع
ألجل (أقل من سنة) وذلك من أجل الحفاظ على السيولة.
المطلوبات المالية األخرى (بإستثناء القروض طويلة األجل واإللتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي) تعتبر أساساً بدون فوائد.
عقود الصرف اآلجل
تتمثل مخاطر صرف العمالت األجنبية في تقلب القيمة القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية .سعر صرف الريال السعودي مثبت عند  3.75لكل دوالر أمريكي ولذلك المجموعة ليست معرضة لمخاطر األدوات المالية المقومة بالدوالر
األمريكي (إيضاح .)1-1-48
تتم معامالت المجموعة بشكل أساسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي .كافة عقود مبيعات السلع تقريباً مع عمالء دوليين (إيضاح  )3-6ويتم تسعيرها
بالدوالر األمريكي وكذلك بالمثل معظم عقود المشتريات وعقود المصروفات الرأسمالية.
التقوم المجموعة بإستخدام عقود الصرف اآلجل.
عقود السلع
تتعرض أرباح المجموعة إلى التغيرات في أسعار السلع التي تنتجها (إيضاح .)3-1-48
تقوم سياسة المجموعة في الوقت الحالي على بيع منتجاتها بأسعار السوق السائدة وعدم التحوط من مخاطر أسعار السلع.
عقود األسعار املؤقتة
يتم تسعير بعض مبيعات المجموعة بشكل مؤقت ،وهذا يعني أن سعر البيع النهائي يتم تحديده عادة بعد  30إلى  180يو ًما من التسليم إلى العميل ،بناءاً
على السعر السوقي والمنصوص عليه في العقد ونتيجة لذلك تكون عرضة للتغيرات في أسعار السلع المستقبلية.
في تاريخ كل تقرير ،بعد البيع المبدئي ،يتم تحديد السعر السوقي للذمم المدينة التجارية والتي تم تسعيرها بشكل مؤقت بإستخدام أسعار السوق المستقبلية
ذات الصلة للفترة المنصوص عليها في العقد .يتم إثبات تسوية سعر السوق مباشرة ضمن المبيعات وفي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية القائمة.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
املوجودات املالية واملطلوبات املالية
تشمل الموجودات المالية األساسية للمجموعة مايلي:
 شركات تحت السيطرة المشتركة (تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية) ( -السياسة المحاسبية رقم ،)1-4
 إستثمارات أخرى في األوراق المالية ،والتي تنوي المجموعة اإلحتفاظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق،
 أدوات مالية مشتقة،
 ذمم مدينة تجارية وأخرى ،بإستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً والزكاة  /ضريبة الدخل المستحقة الدفع ( -السياسة المحاسبية رقم
،)12-4
 ودائع ألجل (السياسة المحاسبية رقم  )13-4و
 النقد ومعادالت النقد (السياسة المحاسبية رقم .)14-4
جميعها مستمدة مباشرة من عمليات المجموعة.
تشمل الموجودات المالية األساسية للمجموعة مايلي:
 القروض طويلة األجل (السياسة المحاسبية رقم ،)16-4
 إلتزامات بموجب عقد إيجار تمويلي (السياسة المحاسبية رقم ،)19-4
 أدوات مالية مشتقة،
 مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى  -بإستثناء اإللتزامات المتعلقة بالزكاة  /ضريبة الدخل وإلتزامات منافع إنتهاء خدمات الموظفين
 (السياسة المحاسبية رقم  )21-4و المصاريف المستحقة (السياسة المحاسبية رقم .)21-4
يتمثل الغرض الرئيسي من المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة وضمان الدعم للعمليات.
اإلثبات
يتم إثبات الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ التبادل متضمنة تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة.
يتم إثبات الذمم المدينة التجارية والتي التتضمن مكون تمويل مهم بناءاً على سعر المعاملة.
يتم إثبات مشتريات ومبيعات الموجودات المالية العادية بتاريخ التبادل والذي يمثل تاريخ إلتزام الشركة لشراء أو بيع األصل.
بعد ذلك ،يتم قيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة.
يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة للعوض المستلم صافية من تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة ،حسب اإلقتضاء .بعد ذلك ،يتم قيد
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
يتم إثبات القروض طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة (والتى تمثل قيمة المتحصالت المستلمة مخصوما منها تكاليف المعامالت المؤهلة المتكبدة ،إن وجدت).
بعد اإلثبات المبدئي لها ،تقاس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات أية فروقات بين المتحصالت (صافية
من تكاليف المعامالت) والقيمة المستردة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القروض طويلة األجل بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
التصنيف
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أحد الفئات الثالثة التالية بناءاً على نموذج أعمال والذي يتم فيه إدارة أصل مالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية:
 مقاسة بالتكلفة المطفأة،
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
المشتقات المضمنة في العقود التي يكون فيها المضيف أصل مالي اليتم تقسيمها ويتم تقييم األداة الهجينة ككل للتصنيف.
تصنف المطلوبات المالية ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستثناء التالي:
 المطلوبات المالية التي تنشأ عندما اليكون تحويل أصل مالي مؤه ً
ال للتوقف عن اإلثبات أو عندما يطبق منهج اإلرتباط المستمر،
 عقود الضمان المالي والتي يتم قياسها بالقيمة األعلى لمبلغ مخصص الخسارة والمبلغ الذي تم إثباته مبدئياً،
 إلتزامات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر الفائدة في السوق والتي يجب قياسها بالقيمة األعلى لمبلغ مخصص الخسارة ،المبلغ
الذي تم إثباته مبدئياً والعوض المحتمل في حالة تجميع األعمال.
اإلنخفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها
بتاريخ كل تقرير ،تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألصل المالي (بإستخدام نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة) بمبلغ يعادل خسائر اإلئتمان
المتوقعة على مدى العمر إذا كانت المخاطر اإلئتمانية على ذلك األصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي.
مع ذلك ،إذا لم تكن مخاطر اإلئتمان على ذلك األصل المالي في تاريخ التقرير قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي ،تقوم المجموعة بقياس
مخصص الخسارة لألصل المالي بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً.
يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في الفترات الالحقة في حالة إنخفاض قيمة الخسارة وكان هذا
اإلنخفاض يرتبط بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إثبات اإلنخفاض في القيمة.
بغض النظر عن التغير في المخاطر اإلئتمانية ،يتم حساب مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية والتي التتضمن مكون تمويل مهم بمبلغ يعادل خسائر
اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر.
يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة هذه في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
مقاصة املوجودات املالية مع املطلوبات املالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في القوائم المالية الموحدة في حال كانت المجموعة لديها حق قانوني ملزم لمقاصة
المبالغ المعترف بها والنية في التسوية إما على أساس الصافي أو تحقيق األصل واإللتزام في الوقت ذاته.
إلغاء اإلثبات لألدوات املالية
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية فقط عند إنقضاء الحقوق التعاقدية للحصول على تدفقات نقدية من الموجودات المالية ،أو عندما تقوم
بتحويل الموجودات المالية وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى منشأة أخرى بشكل كامل.
يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلثبات للموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية فقط عندما يتم سداد أو إلغاء أو إنقضاء اإللتزامات ضمن المطلوبات المالية .يتم إثبات الفرق بين القيمة
الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء إثباتها والعوض المدفوع والمستحق ،بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة او مطلوبات مح َملة كمكاسب
أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم إلغاء إثبات القروض طويلة األجل من قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم سداد أو إلغاء أو إنقضاء اإللتزام المحدد في العقد .يتم اإلعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية لمطلوبات مالية مسددة أو مح ُّولة إلى طرف آخر وبين العوض المدفوع بما في ذلك أي موجودات غير نقدية مح ّ ُولة أو
مطلوبات مح َملة كمكاسب في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.

44-44القروض طويلة األجل
يتم إثبات القروض طويلة األجل مبدئياً بقيمتها العادلة (والتى تمثل قيمة المتحصالت المستلمة مخصوما منها تكاليف المعامالت المؤهلة المتكبدة،
إن وجدت) .وبعد اإلثبات المبدئي لها ،تقاس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات أية فروقات بين
المتحصالت (صافية من تكاليف المعامالت) والقيمة المستردة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القروض طويلة األجل بإستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
يتم إثبات الرسوم المقدمة المدفوعة عند بدء تسهيالت القروض كتكاليف معامالت لإلقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل سحب بعض أو كل
التسهيالت .وفي هذه الحالة ،يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب التسهيالت .يتم رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدماً مقابل خدمات السيولة
وتطفأ على فترة التسهيل المتعلق بها في حالة عدم توفر دليل أنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيالت.
يتم إلغاء إثبات القروض من قائمة المركز المالية الموحدة عندما يتم سداد أو إلغاء أو إنتهاء مدة اإللتزام المحدد بالعقد .يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة
الدفترية لمطلوبات مالية مسددة أو مح ُّولة إلى طرف آخر وبين العوض المدفوع بما في ذلك أي موجودات غير نقدية مح ّ ُولة أو مطلوبات مح َملة في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.
تصنّف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية اإللتزام لمدة ال تقل عن  12شهراً بعد فترة التقرير.
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض العامة والمحددة والمنسوبة مباشرة إلى إقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلنجاز
وإعداد األصل المؤهل لإلستخدام المقصود منه أو بيعه .الموجودات المؤهلة هي أصول تتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لإلستخدام
المقصود منها أو بيعها .تخصم إيرادات اإلستثمار المكتسبة من اإلستثمار المؤقت لقروض محددة بإنتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف
التمويل المؤهلة للّرسملة.
يتم تحميل تكاليف التمويل األُخرى كمصروف على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة التى يتم تكبدها فيها.

44-44المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة:
 إلتزام قانوني حالي أو ضمني نتيجة لحدث سابق،
 من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية اإللتزام في المستقبل،
 يمكن قياس مبلغ اإللتزام بشكل موثوق به.
يتم خصم المخصصات بإستخدام معدل خصم ماقبل الضرائب الحالي والذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ،حسب اإلقتضاء ،والمخاطر المصاحبة
لإللتزام وذلك عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهري .يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت عند إستخدام الخصم كجزء من
تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

44-44مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك
تنشأ عادة عن أنشطة التعدين واإلستخراج والمعالجة للمجموعة إلتزامات إغالق منجم وإزالة وإعادة التأهيل للموقع وتفكيك مصنع (يشار إليها مجتمعة
«إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك») .يمكن أن تشمل اإلزالة وإصالح الموقع:
 توقف تشغيل منشأة وتفكيك مصنع ومباني،
 التخلص من أو معالجة النفايات،
 إعادة تأهيل الموقع واألرض.
يعتمد حجم العمل المطلوب والتكاليف المرتبطة به على متطلبات القوانين واألنظمة الحالية.
يتم خصم كامل التكاليف المقدرة إلى قيمتها الحالية وترسمل كجزء من «منجم تحت اإلنشاء» .يُعتبر اإلستهالك كمصروف على عمر المنجم المقدر
بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج عندما يتم تحويل األصل إلى «ممتلكات تعدين».
تشمل التكاليف المدرجة بالمخصص جميع إلتزامات اإلزالة المتوقع حدوثها على عمر المنجم وفي وقت اإلغالق ذات الصلة بأنشطة التعدين المشروع
فيها في تاريخ التقرير .يتم اإلعتراف بالتكاليف الناتجة عن الظروف غير المتوقعة كالتلوث الناتج من التخلص غير المخطط له كمصروف عندما ينتج
عن هذا الحدث إلتزام محتمل وإمكانية تقديرها بشكل يعتمد عليه .ويعتمد توقيت التكاليف الفعلية لإلزالة على عدة عوامل منها:
 عمر المنجم،
 التطورات في مجال التقنية،
 شروط رخصة التشغيل،
 البيئة التي يعمل بها المنجم،
 التغيرات في اإلستدامة االقتصادية.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
إن التعديالت على المبالغ المقدرة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبليه لإلزالة تعتبر من األمور اإلعتيادية الخاضعة لألحكام وللتقديرات الجوهرية
المستخدمة .يتم تسجيل مثل هذه التعديالت كزيادة في المطلوبات يقابلها زيادة في أصل المنجم المتعلق بها .تتلخص العوامل التي تؤثر على هذه
التعديالت في اآلتي:
 تحديث تقدير إحتياطيات الخام والموارد المعدنية وأعمار المناجم،
 التطورات في مجال التقنية،
 متطلبات األنظمة والقوانين وإستراتيجيات إدارة البيئة،
 التغيرات في أسس التقديرات وتكاليف األعمال المتوقعة بما فيها تأثيرات التضخم،
 التغيرات في اإلستدامة االقتصادية.

44-44عقود اإليجار
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري للمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية إلى المستأجر .يتم رسملة عقود
اإليجار التمويلي من تاريخ نشأة عقد اإليجار بالقيمة العادلة للممتلكات المستأجرة أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية أيهما أقل.
يتم توزيع كل دفعة عقد إيجار تمويلي بين تسوية المبلغ األساسي للمطلوبات وتكلفة التمويل .تُعتبر إلتزامات اإليجار المقابلة ،بعد خصم تكلفة التمويل،
من ضمن المطلوبات غير المتداولة .يتم تحميل بند تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة عقد اإليجار للوصول إلى معدل
فائدة ثابت على الرصيد المتبقي لإللتزام لكل فترة محاسبية .يحتسب اإلستهالك على األصل المستحوذ عليه بموجب عقود اإليجار التمويلي على مدى
العمر اإلنتاجي المستفاد منه لألصل أو فترة عقد اإليجار أيهما أقل.
تصنف جميع اإليجارات األخرى كعقود إيجار تشغيلية .تُحمل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة على فترة عقد اإليجار التشغيلي.

44-44منافع الموظفين
برنامج خطة اإلدخار للموظفني
وفقاً للمادة رقم  145من نظام العمل والمادة رقم  76من اللوائح الداخلية للشركة والمعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ  6ربيع الثاني 1420هـ (الموافق 19
يوليو  )1999الصادر من معالي وزير العمل والشؤون اإلجتماعية ،تم تقديم برنامج خطة اإلدخار لتشجيع الموظفين السعوديين في المجموعة على التوفير
وإستثمار مدخراتهم في مجاالت أكثر فائدة لهم لتأمين مستقبلهم إلى جانب تحفيزهم على مواصلة العمل لدى المجموعة.
تقتصر المساهمة في برنامج خطة اإلدخار على الموظفين السعوديين فقط كما تعد المساهمة في البرنامج إختيارية .يساهم الموظف المشارك في
برنامج اإلدخار بدفع مساهمة شهرية بمقدار  ٪1كحد أدنى إلى  ٪15كحد أقصى من الراتب األساسي الشهري للموظف وبحد أدنى مبلغ  300ريال
سعودي في الشهر.
تساهم المجموعة بدفع نسبة قدرها  ٪10سنوياً للسنة األولى من مساهمة الموظف الشهرية وتزداد هذه النسبة بمقدار  ٪10في السنة حتى تصل ما
نسبته  ٪100للسنة العاشرة وتواصل المساهمة بنسبة  ٪100من السنة الحادية عشرة فصاعداً .حيث يتم إيداع مساهمة الموظف ومساهمة المجموعة
في حساب اإلدخار المخصص للموظف .تحمل مساهمة المجموعة شهرياً على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .تستحق مساهمة المجموعة الدفع
للموظف بعد إنقضاء السنة العاشرة وذلك عند إنتهاء خدماته أو إستقالته فقط.
اإللتزامات قصيرة األجل ُ
األخرى
يتم إثبات مايتعلق بخدمة الموظف من المطلوبات الخاصة باألُجور والرواتب شاملة المنافع غير النقدية والمتوقع تسويتها بشكل كامل خالل  12شهراً
بعد إنتهاء الفترة التى قام خاللها الموظفين بتقديم خدماتهم ذات الصلة حتى نهاية فترة التقرير ويتم قياسها بالمبلغ المتوقع دفعه عند تسوية اإللتزام.
يتم عرض المطلوبات كإلتزامات منفعة موظف متداولة في قائمة المركز المالية الموحدة.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
برنامج متلك املنازل للموظفني
يشتمل البرنامج على ثالث فئات:
مشروع اإلسكان

قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بإنشاء برنامج تملك المنازل للموظفين والذي يتيح للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها
هذه الشركات التابعة من خالل سلسلة من الدفعات خالل عدد معين من السنوات .يتم نقل ملكية الوحدة السكنية عند إتمام كامل الدفعات.
بموجب برنامج تملك المنازل ،يتم تصنيف الوحدات السكنية ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى كذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من الموظفين
وذلك عند توقيع عقد البيع مع الموظفين المؤهلين .يتم إعادة األقساط الشهرية المدفوعة من قبل الموظف تجاه الوحدة السكنية إلى الموظف في حالة
توقف الموظف عن العمل في حدود المبالغ المدفوعة باإلضافة إلى بدل السكن الشهري ويتم إعادة المنزل إلى المجموعة.
القرض السكني

تقدم بعض الشركات ضمن المجموعة قرض بدون فائدة للموظف المؤهل لشراء أو بناء منزله مقابل رهن العقار بإسم الشركة كضمان .يتم خصم سداد
القرض من راتب الموظف على شكل أقساط شهرية.
تتحمل الشركة تكلفة الفائدة المرتبطة بتمويل بشراء أو بناء منزل الموظف وفقاً لبرنامج تملك المنازل المعتمد ،ويتم تسجيلها كمصروف وذلك كجزء
من تكلفة التمويل.
قرض تأثيث حسب برنامج تملك المنازل

تقدم بعض الشركات ضمن المجموعة قرض تأثيث للموظف المؤهل والتي سيتم شطبها بالتساوي خالل فترة خمس سنوات .في حالة إستقالة الموظف
أو إنتهاء خدماته ألي سبب قبل إنتهاء الفترة المحددة ،سوف يطلب من الموظف دفع الرصيد المتبقي من قرض التأثيث.
إلتزام منافع إنتهاء خدمات املوظفني
المطلوبات المتعلقة بإلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين المحددة المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل القيمة الحالية إللتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفين كما في نهاية فترة التقرير .يتم حساب إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين سنوياً بواسطة خبراء إكتواريين مستقلين بإستخدام
طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
حيث أنه التوجد سوق عميقة في المملكة العربية السعودية لسندات شركات عالية الجودة ،فقد تم إستخدام معدل العائد السوقي على سندات الشركات
عالية الجودة في الواليات المتحدة األمريكية للوصول إلى القيمة الحالية إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين بخصم التدفقات النقدية الخارجة
المستقبلية المقدرة.
يتم حساب صافي تكلفة التمويل بإستخدام معدل الخصم على صافي رصيد إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين .يتم إدراج التكلفة ضمن مصروف
منفعة الموظف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تُسجل مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة من تسويات الخبرة والتغيرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في الفترة التى حدثت فيها مباشر ًة في قائمة
الدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم تضمينها في األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وفي قائمة المركز المالي الموحدة.
التغييرات في القيمة الحالية إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين الناشئ من تعديالت أو تقليص في الخطة يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

44-44مطلوبات المشاريع واألخرى والمصاريف المستحقة
يتم إثبات اإللتزامات المتعلقة بتكاليف العقود الخاصة بالمشاريع الرأسمالية (بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة) بالمبالغ التى سيتم دفعها مقابل
البضائع والخدمات المستلمة .يتم خصم المبالغ التى تم إثباتها إلى القيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام معدل إقتراض متزايد للمنشأة
المعنية ما لم تستحق في أقل من سنة واحدة.
يتم إثبات اإللتزامات المتعلقة بالذمم الدائنة األخرى بالمبالغ المتوقع دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة.
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44-44الزكاة وضريبة الدخل وضريبة اإلستقطاع والضريبة المؤجلة
الشركات ذات املساهمني السعوديني فقط
تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») .يتم تقدير مخصص الزكاة المتعلق بالشركة والزكاة المتعلقة بالشركات التابعة
المملوكة لها بالكامل في نهاية كل فترة تقرير ويحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة ،إن وجدت،
بموجب الربوط النهائية عند تحديد تلك المبالغ.
الشركات املختلطة ذات املساهمني األجانب
تخضع الشركات التابعة ذات المساهمين األجانب للزكاة بالنسبة لمساهميها السعوديين ولضريبة الدخل بالنسبة لمساهميها األجانب وفقاً ألنظمة
الهيئة العامة للزكاة والدخل .يحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل للشركات المختلطة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم المحاسبة عن المبالغ
اإلضافية المستحقة ،إن وجدت ،بموجب الربوط النهائية عند تحديد تلك المبالغ.
يتم إدراج الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة بمساهمي األقلية في بعض الشركات التابعة ضمن الحصة المتعلقة بهم في حقوق الملكية غير المسيطرة في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم إثبات مصروف الضريبة والذي يشمل مصروف الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تحتسب الضريبة الحالية المستحقة على أساس الربح الضريبي للسنة .يختلف الربح الضريبي عن صافي الربح المدرج في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة ألنه يستثني بنود دخل أو مصروف خاضع للضريبة أو قابل لإلستقطاع في سنوات الحقة وكذلك يستثني بنود غير خاضعة للضريبة أو غير
قابلة لإلستقطاع .يتم إحتساب المطلوبات على المجموعة للضريبة الحالية بإستخدام معدالت الضريبة المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها
بتاريخ التقرير.
يتم إثبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ الضريبية
المستخدمة ألغراض الضرائب .يتم عادة إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة ويتم إثبات موجودات الضريبة
المؤجلة بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن إستخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة لإلستقطاع .اليتم إثبات هذه
الموجودات والمطلوبات في حالة كون الفروقات المؤقتة عائد إلى اإلثبات المبدئي لشهرة أو عائد إلى موجودات أو مطلوبات في عملية غير مؤثرة على
الربح الضريبي أو المحاسبي ماعدا في حالة إندماج الشركات.
يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والتى تنتج من اإلستثمارات في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة
والشركات الزميلة بإستثناء عندما يكون لدى المجموعة القدرة على عكس هذه الفروق المؤقتة ومن المحتمل أن هذه الفروق المؤقتة لن تنعكس في
المستقبل المنظور.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بالقدر الذي اليحتمل أن يكون هناك أرباح مستقبلية كافية
خاضعة للضريبة تسمح بإسترداد األصل أو جزء منه.
يتم إحتساب الضريبة المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التى يتم فيها تسوية المطلوبات أو يتحقق األصل بناءاً على
القوانين المعمول بها أو المتوقع إلى حد كبير العمل بها في تاريخ التقرير .تُحمل الضريبة المؤجلة أو تُرد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما عدا في
حالة كونها تعود إلى بنود ُحملت أو تم ر ُدها مباشرة في حقوق الملكية وتح َمل في هذه الحالة الضريبة المؤجلة مباشرة في حقوق الملكية.
تقوم المجموعة بإستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية حسب نظام ضريبة الدخل السعودي.

44-44رسوم اإلمتياز
إعتباراً من عام  2005فصاعداً ووفقاً للمادة رقم  71من نظام اإلستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم /47م بتاريخ  20شعبان 1425هـ (الموافق
 4اكتوبر  ،)2004يتعين على المجموعة أن تدفع لحكومة المملكة العربية السعودية رسوم إمتياز تمثل  ٪25من صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين أو
ما يعادل ضريبة الدخل المق ّدرة ،أيهما أقل .يتم خصم الزكاة المستحقة من إجمالي رسوم اإلمتياز ويتم إظهار صافي مبلغ رسوم اإلمتياز كجزء من تكلفة
المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (اإليضاحين  8و .)44
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ومع ذلك ،يكون الحد األدنى لرسوم اإلمتياز المستحقة لرخصة التعدين الصغيرة على أساس المبيعات كالتالي:
األساس

المعادن

التعريفة

البوكسايت منخفض الدرجة

الطن المتري الفعلي المباع

 01.5ريال لكل طن متري

الكاولين

الطن المتري الفعلي المباع

 2.25ريال لكل طن متري

المغنيسيا  /المغنيسيا الخامدة  /الحراريات الغير مشكلة

الطن المتري الفعلي المباع

 4.50ريال لكل طن متري

الحد األدنى لرسوم اإلمتياز المستحقة الدفع  90.000ريال سعودي إذا لم يتحقق الحد األدنى من القدرة التعدينية .يتم تحميل مخصص رسوم اإلمتياز
إلى تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم إدراجها في عملية تقييم المخزون.

5-5التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين كما تم إعتمادها في المملكة العربية السعودية ،قيام إدارة المجموعة بإستخدام تقديرات وافتراضات وأحكام تؤثر في المبالغ المفصح عنها
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المحاسبية المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بصفة مستمرة وتعتمد على خبرة اإلدارة السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات بأحداث مستقبلية يعتقد بأنها
معقولة وفقاً للظروف .تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل .نادراً ما تتساوى التقديرات المحاسبية ،وفقاً لتعريفها ،مع النتائج
الفعلية المتعلقة بها.

5555األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية
األحكام الهامة التالية لها أثر هام للغاية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:
 األعمار اإلنتاجية المستفاد منها لممتلكات التعدين والممتلكات والمصانع والمعدات،
 اإلنخفاض في القيمة وعكس اإلنخفاض في القيمة،
 الزكاة وضريبة الدخل،
 مصروفات اإلستكشاف والتقييم،
 تكلفة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية،
 تاريخ بداية اإلنتاج التجاري.
األعمار اإلنتاجية املستفاد منها ملمتلكات التعدين واملمتلكات واملصانع واملعدات
يتم إستهالك  /إطفاء موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات تعدين على أساس وحدات اإلنتاج على إحتياطيات الخام المؤكدة والمحتملة والقابلة
لإلسترداد إقتصادياً من المنجم المعني ،ماعدا في حالة أن يكون العمر اإلنتاجي المستفاد منه لموجودات المناجم هذه أقصر من عمر المنجم ،وفي هذه
الحالة يتم تطبيق طريقة القسط الثابت .وعند تحديد عمر المنجم ،قد تتغير اإلفتراضات التى أُعتبرت صحيحة في وقت التقدير عند توفر معلومات
جديدة.
تتمثل العوامل التي قد تؤثر على تقدير العمر اإلنتاجي للمنجم فيما يلي:
 التغيرات في إحتياطيات الخام المؤكدة والمحتملة،
 درجة إحتياطيات الخام والتي تتفاوت بدرجة كبيرة من وقت آلخر،
 الفروقات بين األسعار الحقيقية للسلع وأسعارها المفترضة المستخدمة في تقدير وتصنيف إحتياطيات الخام،
 عوامل تشغيلية غير متوقعة في مواقع التعدين،
ً
 تغيرات في تكاليف رأسمالية وتشغيلية وتعدينية وتكاليف معالجة وتكاليف إعادة تأهيل ومعدالت الخصم والتى قد تؤثر سلبا على الجدوى
اإلقتصادية إلحتياطيات الخام.
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 -5التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة ( -تتمة)
إن أ ّياً من هذه المتغيرات قد يؤثر على اإلستهالك المستقبلي لممتلكات التعدين وقيمها الدفترية .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات
والمصانع والمعدات غير التعدينية بصورة دورية .تتم هذه المراجعة على أساس الوضع الحالي للموجودات والفترة المقدرة والتى ستستمر خاللها هذه
الموجودات في جلب منافع إقتصادية للمجموعة.
يتم إستهالك موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات ومصانع ومعدات على أساس القسط الثابت على أعمارها اإلنتاجية المستفاد منها.
اإلنخفاض يف القيمة وعكس اإلنخفاض يف القيمة
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود دليل على وقوع إنخفاض في قيمة هذه الموجودات أو وجود دليل على أن
خسارة اإلنخفاض في القيمة المثبتة في السنوات السابقة لم تعد موجودة أو أنها تكون قد إنخفضت.
الزكاة وضريبة الدخل
تخضع الشركة وشركاتها الثالث التابعة المملوكة بالكامل للزكاة ،بينما تخضع الشركات التابعة ذات المساهمين األجانب للزكاة بالنسبة لمساهميها
السعوديين ولضريبة الدخل بالنسبة لمساهميها األجانب وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
يتم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل في نهاية كل فترة تقرير وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ويتم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل على
أساس سنوي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل .يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة ،إن وجدت ،بموجب الربوط النهائية عند تحديد تلك المبالغ.
مصروفات اإلستكشاف والتقييم
يتطلب تطبيق السياسة المحاسبية للمجموعة الخاصة بمصروفات اإلستكشاف والتقييم أحكام لتحديد ما إذا كان هناك منافع إقتصادية مستقبلية
محتملة إما من اإلستكشاف المستقبلي أو البيع أو ما إذا كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإلحتياطي.
إضافة إلى إستخدام أحكام لتحديد ما إذا كان هناك منافع إقتصادية مستقبلية محتملة من موجودات المجموعة الخاصة باإلستكشاف والتقييم أو ما
إذا كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإلحتياطيات فإن المجموعة تقوم بإستخدام مجموعة من التقديرات واإلفتراضات.
تكلفة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
يتطلب إستخدام إفتراضات هامة للتمييز بين إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية خالل مرحلتي التطوير واإلنتاج وكذلك التمييز بين إزالة الطبقة الصخرية
أو الترابية خالل مرحلة اإلنتاج والمتعلقة بإستخراج المخزون وتلك المتعلقة بإتاحة الوصول إلى مكون اإلحتياطي الخام لتعدينه في المستقبل ،مما يؤدي
إلى تكوين أصل أنشطة اإلزالة.
يتم تحديد المكونات المنفصلة لكتلة الخام لكل عملية من عمليات التعدين التشغيلية عندما تحدد المجموعة إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة
اإلنتاج لكل عملية تعدين تشغيلية.
المكون القابل للتمييز هو كميات محددة من إحتياطي الخام التى تم تحسين الوصول إليها عن طريق نشاط اإلزالة .إفتراضات هامة تكون مطلوبة للتعرف
على وتحديد هذه المكونات وكذلك لتحديد الكميات المتوقعة (بالطن) من النفايات التى سوف تتم إزالتها والخام الذي سوف يتم تعدينه لكل من هذه
المكونات .يتم تطبيق هذه التقييمات لكل عملية تعدين على حده بناءاً على المعلومات المتاحة في خطة التعدين .لذلك خطط التعدين وتحديد المكونات
يكون متغير بين المناجم لعدة أسباب .تشمل هذه األسباب ،على سبيل المثال ال الحصر ،نوع السلعة والخصائص الجيولوجية إلحتياطي الخام والموقع
الجغرافي و  /أو اإلعتبارات المالية.
مطلوب كذلك إفتراض لتحديد معيار إنتاجي مناسب ليستخدم في توزيع تكاليف اإلزالة اإلنتاجية بين المخزون وأي أصل  /أصول أنشطة إزالة لكل مكون.
تعتبر المجموعة معدل الكميات المتوقعة (بالطن) من النفايات التى سوف تتم إزالتها للكميات المتوقعة (بالطن) من الخام الذي سوف يتم تعدينه لمكون
محدد من إحتياطي الخام هو المعيار اإلنتاجي المناسب.
تاريخ بداية اإلنتاج التجاري
يتحقق اإلنتاج التجاري عندما تكون الموجودات قادرة على العمل بالطريقة المتوقعة من إدارة المنشأة والتى عادة تتحقق عندما تكون الموجودات ذات
العالقة قادرة على العمل المتواصل حسب النسبة المقترحة ّ
للطاقة التصميمية.
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 -5التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة ( -تتمة)
يكون قرار تحقق اإلنتاج التجاري لألصول العائدة للتعدين تقديري مبني على تشاور بين المحاسبين والمهندسين والمختصين بالتعدين .يتم األخذ
باإلعتبار قائمة العوامل غير الشاملة التالية:
 النسبة المقترحة للطاقة التصميمية للمنجم أو المصنع،
 وصول إسترداد المعادن إلى المستوى المتوقع أو بشكل قريب منه،
 تحقق اإلنتاج المستمر و
 مستوى المصروفات الرأسمالية المستقبلية التي سيتم تكبدها.
يتم األخذ باإلعتبار عوامل عدة متعلقة بعملية التعدين  /اإلنتاج (المنجم ،المعمل ،المصفاة ،مصانع المعالجة ،إلى آخره) بطريقة مستقلة للتوصل لوقت
بدء اإلنتاج التجاري خصوصاً في حال بدأ أحد جوانب عملية اإلنتاج قبل الجوانب األخرى .يبدأ اإلستهالك عندما يكون المنجم قادراً على اإلنتاج التجاري.

5555المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات
تمثل البنود التالية المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات والتى تشكل مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل العام المالي التالي:
 تقديرات الموارد المعدنية وإحتياطي الخام،
 إلتزام إغالق المنجم،
 مخصصات قطع الغيار المتقادمة وبطيئة الحركة،
 اإللتزامات المحتملة.
تقديرات املوارد املعدنية وإحتياطي اخلام
تنطوي تقديرات وتصنيفات الموارد المعدنية وإحتياطي الخام ودرجات التركيز المرتبطة بها سوا ًء التى يتم إستخراجها أو المخصصة لإلنتاج مستقب ً
ال على
درجة من عدم التأكد .يجب إعتبار كميات درجات تركيز الموارد المعدنية وإحتياطي الخام تقديرية فقط حتى يتم إستخراج الموارد المعدنية وإحتياطي الخام
ومعالجتها بالفعل .عالوة على ذلك ،قد تتغير كمية الموارد المعدنية وإحتياطي الخام إعتماداً على عوامل متغيرة منها أسعار المعادن وأسعار صرف العمالت.
تم تحديد إحتياطي الخام المقدر للمجموعة على أساس تقديرات أسعار السلع على المدى الطويل ودرجة تركيز الخام .إن أي تغير جوهري في كميات
اإلحتياطيات أو درجة التركيز أو نسبة اإلزالة يمكن أن يؤثر على الجدوى اإلقتصادية للممتلكات .باإلضافة إلى ذلك ،ال توجد ضمانات بأن إستخالص الذهب
أو أي معادن أخرى في اإلختبارات المعملية صغيرة النطاق ستعطي نفس النتيجة في معامل اإلختبارات ذات نطاق أكبر تحت ظروف الموقع أو أثناء اإلنتاج.
قد يتم تعديل التقديرات وذلك في حالة تقلبات أسعار السلع ونتائج الحفر وإختبارات إستخراج المعادن واإلنتاج وتقييم خطط التعدين الالحقة لتاريخ أي
تقدير .ومن الممكن أال تكون الكمية ودرجة تركيز إحتياطيات الخام المستخرج والمعالج ومعدل إستخالص المعادن بنفس الصورة المتوقعة حالياً .كما
يمكن أن يؤدي أي إنخفاض جوهري في تقديرات إحتياطيات الخام أو الموارد المعدنية أو قدرة المجموعة على إستخراج هذه المحتويات المعدنية إلى
تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة وآفاق مستقبلها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
إلتزام إغالق املنجم
تخضع أنشطة التعدين واإلستكشاف للمجموعة ألنظمة ولوائح بيئية متعددة .تقوم المجموعة بتقدير اإللتزامات البيئية بناءاً على فهم اإلدارة للمتطلبات
النظامية الحالية في المملكة العربية السعودية وشروط إتفاقيات الترخيص والتقديرات الهندسية .يجنب مخصص اإلزالة حالما ينشأ اإللتزام .كما أن
التكاليف المتكبدة في سنوات مستقبلية من الممكن أن تختلف جوهريا من المبالغ المخصصة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التغيرات المستقبلية في األنظمة
واللوائح البيئية وأعمار المناجم المقدرة من الممكن أن توثر على القيمة الدفترية لهذا المخصص.
مخصصات قطع الغيار املتقادمة وبطيئة احلركة
تقوم المجموعة أيضاً بتكوين مخصص لقطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة .بلغ مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة  92.692.378ريال سعودي كما
في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  46.680.286 :2017ريال سعودي) .هذه التقديرات تأخذ في اإلعتبار تقلبات األسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة
بأحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى المدى الذي تؤكده هذه األحداث بأن الظروف ال تزال قائمة كما في نهاية السنة (إيضاح .)1-27
اإللتزامات احملتملة
يتم تسوية اإللتزامات المحتملة ،بحسب طبيعتها ،عند وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي أو أكثر .يتضمن تقدير هذه اإللتزامات المتأصلة ممارسة أحكام
هامة وعمل تقديرات لنتائج أحداث مستقبلية.
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6-6البيانات القطاعية
التقارير القطاعية
يتم التقرير عن قطاعات األعمال التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي.
عينت المجموعة لجنة (اللجنة اإلدارية) لتقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة ،وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية .اللجنة اإلدارية تتكون من الرئيس
وكبير المدراء التنفيذيين وكبار موظفي اإلدارة العليا.

6666قطاع األعمال
إن قطاع األعمال هو مكون من المجموعة :
 تعمل في أنشطة قد تكتسب إيرادات وتتكبد مصروفات،
 تقوم اإلدارة بإستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء،
 تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة.
العمليات بين القطاعات تتم بناءاً على شروط تعامل عادل ويتم إستبعادها خالل التوحيد .اإليرادات من أطراف خارجية تقاس بنفس طريقة قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة.
السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير قطاعية داخلية هي نفس السياسات المحاسبية في اإليضاح رقم  4من القوائم المالية
الموحدة.
تتألف عمليات المجموعة من قطاعات األعمال التالية:
 قطاع أعمال الوحدة اإلستراتيجية للفوسفات ،يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
	-شركة معادن للفوسفات  -تعدين الفوسفات وإستخالص صخور الفوسفات المر َكز في حزم الجالميد وإستخدام الغاز الطبيعي
والكبريت لتصنيع األسمدة الفوسفاتية ومنتجات األمونيا في رأس الخير.
	-شركة المعادن الصناعية  -تعدين المعادن الصناعية في منجم الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة في المنطقة الوسطى من منطقة
الزبيرة ،ومنجم المغنزايت عالي الدرجة في منطقة الغزالة ومصنع الفرن المحوري في المدينة المنورة.
	-شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  -تطوير منجم إلستغالل إحتياطي فوسفات الخبراء .أعلنت الشركة اإلنتاج التجاري بتاريخ 2
ديسمبر  ،2018بإستثناء مصنع األمونيا والذي أعلن اإلنتاج التجاري له بتاريخ  1يناير .2017
	-قسم الفوسفات والمعادن الصناعية في اإلدارة العامة  -يتم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة العامة
للشركة على هذا القطاع.
	-شركة معادن للبنية التحتية  -المسؤولة عن تطوير وإنشاء وتقديم الخدمات لمنشآت معادن في منطقة رأس الخير وغيرها من مواقع
التعدين والتصنيع في المملكة العربية السعودية .لذلك ،فقد تم تحميل  ٪33من إيرادات وتكاليف وموجودات شركة معادن للبنية التحتية
على هذا القطاع.
 قطاع أعمال الوحدة االستراتيجية لأللومنيوم ،يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
	-شركة معادن للبوكسايت واأللومينا  -تعدين البوكسايت في منجم البعيثة ونقله فيما بعد إلى المصفاة في رأس الخير .تقوم شركة معادن
لأللومنيوم بمعالجة األلومينا التي توفرها شركة معادن للبوكسايت واأللومينا .أعلنت المصفاة اإلنتاج التجاري في  1أكتوبر .2016
	-شركة معادن لأللومنيوم  -تقوم بإدارة المصهر في رأس الخير وتقوم حالياً بمعالجة مادة األلومينا الخام المشتراة من شركة معادن
للبوكسايت واأللومينا بغرض تصنيع منتجات األلومنيوم .أعلنت شركة معادن لأللومنيوم اإلنتاج التجاري في  1سبتمبر .2014
	-شركة معادن للدرفلة  -تم اإلنتهاء من إنشاء مصنع الدرفلة وأعلنت الشركة اإلنتاج التجاري في  9ديسمبر .2018
	-مشروع صفائح السيارات  -يشتمل على صفائح السيارات المعالجة وغير المعالجة حرارياً ،وصفائح المباني واإلنشاءات وصفائح
التغليف .المشروع في مرحلة التطوير.
	-قسم األلومنيوم في اإلدارة العامة  -التكلفة ذات العالقة وإيرادات المبيعات الخارجية يتم تحميلها على هذا القطاع.
	-شركة معادن للبنية التحتية  -مسؤولة عن تطوير وإنشاء وتقديم خدمات لمنشآت معادن في منطقة رأس الخير وغيرها من مواقع
التعدين والتصنيع في المملكة العربية السعودية .لذلك ،فقد تم تحميل  ٪67من إيرادات وتكاليف وموجودات شركة معادن للبنية التحتية
على هذا القطاع.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -6البيانات القطاعية ( -تتمة)
 قطاع الوحدة االستراتيجية للمعادن الثمينة ومعادن األساس ،يتكون من عمليات تشغيل متعلقة بالتالي:
	-شركة معادن للذهب ومعادن األساس  -التي تعمل على تشغيل خمسة مناجم للذهب وهي مهد الذهب واألمار وبلغة والسوق والدويحي
ومصنع معالجة في منجم الصخيبرات والموجودة في مناطق جغرافية مختلفة بالمملكة العربية السعودية.
	-شركة معادن باريك للنحاس  -مشروع مشترك يقوم بإنتاج مركزات النحاس والمعادن المرتبطة بها والواقعة في المنطقة الجنوبية
الشرقية للمدينة المنورة .بدأت الشركة اإلنتاج التجاري في  1يوليو .2016
	-قسم المعادن الثمينة ومعادن األساس في اإلدارة العامة  -تم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة العامة
للشركة على هذا القطاع.
 اإلدارة العامة
	-اإلدارة العامة مسؤولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما في ذلك تمويل الشركات التابعة والمشاريع المشتركة التي تنفذ مشاريع متنوعة
تتعلق بجميع مراحل صناعة التعدين متضمنة تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجات المعادن ومنتجات المعادن المصاحبة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -6البيانات القطاعية ( -تتمة)
6666البيانات المالية لقطاع األعمال
الفوسفات

إيضاحات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

األلومنيوم

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2018
6.526.171.154

5.668.251.288

1.976.337.478

-

14.170.759.920

مبيعات البضائع والخدمات
إلى عمالء خارجيين

7 ، 3-6

إجمالي الربح

2.435.110.832

1.992.370.637

674.401.183

-

5.101.882.652

صافي الربح ( /الخسارة)
قبل الزكاة وضريبة الدخل
ناقصاً :دخل من ودائع ألجل

1.411.641.219

750.229.795

604.412.378

()231.889.246

2.534.394.146

13

()1.868.678

()3.132.770

-

()118.940.674

()123.942.122

إضافة :تكلفة تمويل

14

567.155.579

1.095.315.896

51.175.867

39.756.278

1.753.403.620

1.976.928.120

1.842.412.921

655.588.245

()311.073.642

4.163.855.644

صافي الربح ( /الخسارة)
قبل صافي دخل ( /تكلفة)
التمويل والزكاة وضرائب
الدخل
بنود خاصة بالتشغيل وإعادة
قياس:
ناقصاً :عكس ( /إنخفاض
في قيمة) الموجودات غير
المتداولة ،بالصافي
ناقصاً :حصة في صافي ربح
مشروع مشترك

12

-

()65.059.239

18.579.156

-

()46.480.083

3-1-21

-

-

()143.535.306

-

()143.535.306

4.533.631

()12.705.194

9.930.355

1.566.818

3.325.610

الربح قبل الفوائد والضرائب
ذو الصلة

1.981.461.751

1.764.648.488

540.562.450

()309.506.824

3.977.165.865

إضافة :إستهالكات وإطفاءات

1.308.644.406

1.421.577.773

442.332.758

20.676.499

3.193.231.436

الربح قبل الفوائد والضرائب
واإلستهالكات واإلطفاءات
ذو الصلة

3.290.106.157

3.186.226.261

982.895.208

()288.830.325

7.170.397.301

صافي الربح ( /الخسارة)
العائد إلى مساهمي الشركة
األم

984.613.329

632.241.436

590.810.902

()359.748.587

1.847.917.080

ممتلكات تعدين

17

6.058.767.989

1.456.889.667

2.529.385.198

-

10.045.042.854

ممتلكات ومصانع ومعدات

18

34.878.050.706

31.472.799.563

6.941.191

124.561.684

66.482.353.144

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

798.186.784

1.380.055.843

1.799.378

16.987.280

2.197.029.285

موجودات غير ملموسة

20

79.112.741

199.861.130

15.938.223

45.275.788

340.187.882

إستثمار في مشروع مشترك

21

-

345.934.239

1.077.591.845

-

1.423.526.084

48.210.822.839

39.655.652.814

4.150.514.327

6.012.276.032

98.029.266.012

29.524.991.096

24.040.406.366

1.001.090.866

-

54.566.488.328

-

-

27.183.780

-

27.183.780

32.603.790.243

26.654.979.891

1.612.290.003

463.779.627

61.334.839.764

إضافة :صافي (مصروفات)
 /دخل أخرى غير تشغيلية

15

مجموع الموجودات
قروض طويلة األجل
إلتزام بموجب عقد إيجار
تمويلي
مجموع املطلوبات
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -6البيانات القطاعية ( -تتمة)
   2-6البيانات المالية لقطاع األعمال (تتمة)
الفوسفات

إيضاحات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

األلومنيوم

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2017
5.461.224.495

5.031.550.231

1.593.159.444

-

12.085.934.170

مبيعات البضائع والخدمات
إلى عمالء خارجيين
إجمالي الربح

1.867.195.503

1.427.175.664

639.133.437

-

3.933.504.604

صافي الربح ( /الخسارة)
قبل الزكاة وضريبة الدخل
ناقصاً :دخل من ودائع ألجل

937.104.902

()331.728.810

529.649.232

()201.821.343

933.203.981

13

()3.477.570

()3.309.962

-

()70.709.111

()77.496.643

14

إضافة :تكلفة تمويل

7 ، 3-6

صافي الربح ( /الخسارة)
قبل صافي دخل ( /تكلفة)
التمويل والزكاة وضرائب
الدخل

466.181.309

1.067.551.623

53.088.597

29.184.435

1.616.005.964

1.399.808.641

732.512.851

582.737.829

()243.346.019

2.471.713.302

بنود خاصة بالتشغيل وإعادة
قياس:
12

-

522.354.346

-

-

522.354.346

إضافة :إنخفاض في قيمة
الموجودات غير المتداولة،
بالصافي
ناقصاً :حصة في صافي ربح
مشروع مشترك

3-1-21

-

-

()101.650.424

-

()101.650.424

17.257.193

444.749

1.000.615

47.498.975

66.201.532

الربح قبل الفوائد والضرائب
ذو الصلة

1.417.065.834

1.255.311.946

482.088.020

()195.847.044

2.958.618.756

إضافة :إستهالكات وإطفاءات

1.127.967.078

1.362.227.713

338.744.184

20.642.140

2.849.581.115

الربح قبل الفوائد والضرائب
واإلستهالكات واإلطفاءات
ذو الصلة

2.545.032.912

2.617.539.659

820.832.204

()175.204.904

5.808.199.871

صافي الربح ( /الخسارة)
العائد إلى مساهمي الشركة
األم

640.361.277

()183.046.140

517.064.487

()259.537.738

714.841.886

4.943.241.944

1.420.759.553

2.734.031.950

-

9.098.033.447

إضافة :صافي (مصروفات)
 /دخل أخرى غير تشغيلية

ممتلكات تعدين

15

17

ممتلكات ومصانع ومعدات

18

15.610.933.567

28.693.443.136

12.848.842

133.707.243

44.450.932.788

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ*

19

21.030.769.552

5.252.622.714

86.878.993

39.198.718

26.409.469.977

موجودات غير ملموسة

20

86.896.716

216.256.255

21.581.350

20.889.139

345.623.460

إستثمار في مشاريع
مشتركة**

21

-

-

934.056.539

-

934.056.539

45.861.745.801

39.950.561.537

4.291.293.331

5.013.395.641

95.116.996.310

28.369.128.044

24.369.956.783

1.156.772.912

-

53.895.857.739

-

13.592.151

48.255.936

-

61.848.087

31.265.446.048

27.049.649.164

1.673.267.341

598.654.239

60.587.016.792

مجموع الموجودات
قروض طويلة األجل
إلتزام بموجب عقد إيجار
تمويلي
مجموع المطلوبات

7-36
38
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -6البيانات القطاعية ( -تتمة)
6666القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تحقق إيرادات في بيئة إقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد
مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات إقتصادية أخرى .وتقوم المجموعة بعملياتها فقط في المملكة العربية السعودية ولذلك تقع جميع الموجودات غير
المتداولة للمجموعة في المملكة العربية السعودية.
التوزيع الجغرافي لإليراد المتحقق للمجموعة حسب الوجهة للسنة المنتهية كما يلي:
إيضاحات

الفوسفات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

األلومنيوم

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2018
الدولية
شبه القارة الهندية،
وآسيا والمحيط
الهادئ

4.608.663.724

1.319.894.504

-

-

5.928.558.228

البرازيل ،سنغافورة،
دول مجلس التعاون
الخليجي والشرق
األوسط وشمال
أفريقيا ،أوروبا
وأمريكا الالتينية
وأمريكا الشمالية

879.535.863

2.824.832.967

7.742.530

-

3.712.111.360

سويسرا وآخرين

994.632.486

758.682.115

1.968.594.948

-

3.721.909.549

مجموع فرعي

6.482.832.073

4.903.409.586

1.976.337.478

-

13.362.579.137

المحلية

43.339.081

764.841.702

-

-

808.180.783

6.526.171.154

5.668.251.288

1.976.337.478

-

14.170.759.920

الفوسفات

األلومنيوم

املجموع

7 ، 2-6
إيضاحات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2017
الدولية
شبه القارة الهندية،
وآسيا والمحيط
الهادئ

3.811.780.222

1.133.740.902

-

-

4.945.521.124

البرازيل ،سنغافورة،
دول مجلس التعاون
الخليجي والشرق
األوسط وشمال
أفريقيا ،أوروبا
وأمريكا الالتينية
وأمريكا الشمالية

705.713.599

2.345.321.499

3.993.525

-

3.055.028.623

سويسرا وآخرين

897.149.773

939.798.617

1.589.165.919

-

3.426.114.309

مجموع فرعي

5.414.643.594

4.418.861.018

1.593.159.444

-

11.426.664.056

المحلية

46.580.901

612.689.213

-

-

659.270.114

5.461.224.495

5.031.550.231

1.593.159.444

-

12.085.934.170

المجموع
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7 ، 2-6

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -6البيانات القطاعية ( -تتمة)
   3-6القطاع الجغرافي (تتمة)
التوزيع الجغرافي لإليرادات الخارجية للمجموعة عن طريق العمالء الرئيسيين حسب الوجهة للسنة المنتهية كما يلي:
الفوسفات

المعادن الثمينة ومعادن
األساس

األلومنيوم

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2018
العميل رقم  - 1سويسرا

-

-

1.845.612.416

-

1.845.612.416

العميل رقم  - 2أسبانيا

-

1.165.530.810

-

-

1.165.530.810

العميل رقم  - 3شبه
القارة الهندية

916.534.000

-

-

-

916.534.000

العميل رقم  - 1سويسرا

-

-

1.428.230.236

 31ديسمبر 2017
1.428.230.236

-

العميل رقم  - 2أسبانيا

-

1.192.670.053

-

-

1.192.670.053

العميل رقم  - 3شبه
القارة الهندية

623.467.500

-

-

-

623.467.500

إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج للسنة المنتهية كما يلي:
إيضاحات

األلومنيوم

الفوسفات

المعادن الثمينة
ومعادن األساس

اإلدارة العامة

المجموع

 31ديسمبر 2018
- 6.379.472.645

-

-

6.379.472.645

أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا
بوكسايت منخفض الدرجة ،المغنيسيا
الكاوية المكلسة ،المغنيسيا الخامدة
والحراريات الغير مشكلة

146.207.308

-

-

-

146.207.308

األلومنيوم األولي

-

- 4.952.634.955

-

4.952.634.955

األلومينا

-

536.654.160

-

-

536.654.160

المنتجات المدرفلة المسطحة

-

177.964.887

-

-

177.964.887

الذهب

-

-

1.976.337.478

-

1.976.337.478

البنية التحتية (تقديم الخدمات)

491.201

997.286

-

-

1.488.487

6.526.171.154

5.668.251.288

1.976.337.478

املجموع

7 ، 2-6

14.170.759.920

-

 31ديسمبر 2017
- 5.350.833.240

-

-

5.350.833.240

أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا
بوكسايت منخفض الدرجة والمغنيسيا
الكاوية المكلسة والمغنيسيا الخامدة

110.187.810

-

-

-

110.187.810

األلومنيوم األولي

-

- 4.991.567.481

-

4.991.567.481

األلومينا

-

-

-

39.569.695

الذهب

-

-

1.593.159.444

-

1.593.159.444

البنية التحتية (تقديم الخدمات)

203.445

413.055

-

-

616.500

-

12.085.934.170

المجموع

7 ، 2-6

39.569.695

1.593.159.444 5.031.550.231 5.461.224.495

جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمبينة في إإليضاحات رقم  2و  1-6تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

7-7المبيعات
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

قطاع الفوسفات
أسمدة فوسفات األمونيا واألمونيا
5.350.833.240

مبيعات البضائع

6.196.963.606

تقديم خدمات النقل

182.509.039

-

6.379.472.645

5.350.833.240

المعادن الصناعية
مبيعات البضائع

143.392.988

110.187.810

تقديم خدمات النقل

2.814.320

-

مجموع فرعي

146.207.308

110.187.810

6.525.679.953

5.461.021.050

قطاع األلومنيوم
األلومنيوم األولي
مبيعات البضائع

4.923.055.728

4.991.567.481

تقديم خدمات النقل

29.579.227

-

األلومينا
مبيعات البضائع

536.654.160

39.569.695

المنتجات المدرفلة المسطحة
مبيعات البضائع

177.964.887

-

مجموع فرعي

5.667.254.002

5.031.137.176

قطاع المعادن الثمينة ومعادن األساس
الذهب
مبيعات البضائع

1.976.337.478

1.593.159.444

البنية التحتية
تقديم الخدمات
المجموع

1-7 ، 4-6 ، 3-6 ، 2-6

1.488.487

616.500

14.170.759.920

12.085.934.170

7777توقيت اإلعتراف باإليرادات
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

في وقت معين
مبيعات البضائع

13.954.368.847

12.085.317.670

تقديم الخدمات

1.488.487

616.500

13.955.857.334

12.085.934.170

مجموع فرعي
على مدى فترة معينة
تقديم خدمات النقل
المجموع
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7

214.902.586

-

14.170.759.920

12.085.934.170

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -7المبيعات ( -تتمة)
7777تحليل مبيعات الذهب
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
كمية الذهب باألونصة  -المباع

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

416.882

333.381

متوسط السعر المحقق  -لألونصة:
بالدوالر األمريكي

1.264

1.274

ما يعادله بالريال السعودي

4.741

4.779

8-8تكلفة المبيعات
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

رواتب ومزايا الموظفين

1.117.358.371

1.025.637.579

عقود الخدمات

759.646.056

734.263.487

إصالحات وصيانة

128.800.581

117.064.675

مواد مستهلكة

191.770.765

134.087.056
604.915.523

مصاريف غير مباشرة

710.197.911

مواد خام ومنافع مستهلكة

3.644.476.588

3.064.677.198

()73.197.088

()90.852.704

-

8.388.636

27

1.386.960

4.058.354

1-27

46.012.092

30.826.957

44

123.792.353

73.093.714

6.650.244.589

5.706.160.475

إستهالك ممتلكات تعدين

1-17

625.842.414

505.285.879
2.287.053.143

بيع منتجات مصاحبة

1-8

خسارة مخزون
شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة
مخصص مخزون مواد متقادمة
رسوم إمتياز
مجموع تكاليف التشغيل النقدية
إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-18

2.491.025.761

إطفاء موجودات غير ملموسة

1-20

24.906.059

20.294.014

9.792.018.823

8.518.793.511

()723.141.555

()366.363.945

9.068.877.268

8.152.429.566

مجموع التكاليف التشغيلية
(الزيادة)  /النقص في المخزون

27 ، 24

المجموع

8888تتكون مبيعات المنتجات المصاحبة عن طريق شركة معادن للذهب ومعادن األساس من السلع التالية:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

نحاس

28.749.317

34.700.739

زنك

36.994.356

48.263.728

7.453.415

7.888.237

إيضاحات

فضة
المجموع

8

73.197.088

90.852.704
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

9-9مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

رواتب ومزايا الموظفين

49.198.699

45.418.518

عقود الخدمات

10.377.094

6.991.550

مصاريف نقل ومصاريف غير مباشرة

242.878.852

177.529.820

مواد مستهلكة

359.171

184.760

رسوم التسويق والخصومات

234.790.517

273.102.217

مصاريف بيعية أخرى

28.204.336

27.650.630

المجموع

565.808.669

530.877.495

 1010مصاريف عمومية وإدارية
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

رواتب ومزايا الموظفين

268.535.969

201.964.648

عقود الخدمات

96.847.935

79.542.650

مصاريف غير مباشرة وأخرى

42.976.612

64.428.407

مواد مستهلكة

1.690.510

1.627.255

قطع غيار

5.077.582

586.964

إستهالك ممتلكات تعدين

1-17

392.830

392.830

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-18

34.339.593

26.928.555

1-20

12.164.081

6.335.751

إطفاء موجودات غير ملموسة

1.445.056

-

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
ذمم مدينة تجارية وأخرى

1-28

185.390

-

ودائع ألجل

1-29

1.259.666

-

463.470.168

381.807.060

المجموع

1111مصاريف اإلستكشاف والخدمات الفنية
إيضاحات
رواتب ومزايا الموظفين

37.350.461

28.530.175

عقود الخدمات

44.073.956

25.802.021

مصاريف غير مباشرة وأخرى

6.165.878

3.003.498

مواد مستهلكة

2.911.346

1.308.357

قطع غيار

375.611

266.299

إستهالك ممتلكات تعدين

1-17

146.585

146.585
3.144.358

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-18

3.984.491

إطفاء موجودات غير ملموسة

1-20

429.622

-

95.437.950

62.201.293

المجموع
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للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

1212عكس ( /إنخفاض في قيمة) الموجودات غير المتداولة ،بالصافي
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

شطب مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ

17

()18.579.156

-

شطب مصانع ومعدات

18

-

()45.354.346

إنخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

()280.875.000

()446.250.000

3-2-21

345.934.239

()30.750.000

2-6

46.480.083

()522.354.346

عكس ( /إنخفاض في قيمة) إستثمار في مشروع مشترك
المجموع

1313دخل من ودائع ألجل
إيضاح
2-6

دخل من ودائع ألجل  -مقاسة بالتكلفة المطفأة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
123.942.122

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
77.496.643

1414تكلفة تمويل
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

صندوق اإلستثمارات العامة

460.295.707

354.174.576

مشتريات بالريال السعودي

99.696.350

258.351.526

تجاري

101.423.551

55.658.912

مشتريات بالدوالر االمريكي

19.205.809

55.101.085

وكالة

31.466.030

65.908.680

إيضاحات

صندوق التنمية الصناعية السعودي

20.433.468

19.890.000

تسهيل مرابحة بالريال السعودي

565.951.911

382.248.125

تسهيل صكوك

113.989.474

-

تسهيل إئتماني متجدد

20.756.250

24.187.500

أخرى

32.768.962

43.755.761

1.465.987.512

1.259.276.165

مجموع فرعي
24

14.250.000

-

إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد

10-36

192.978.189

274.320.433

4-37 ، 3-37 ، 2-37 ، 1-37

23.545.681

18.047.031

1-38

2.599.659

5.307.249

39

1.948.045

-

تكلفة الفائدة على إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

1-40

20.817.693

19.429.917

تخفيض خصم مبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجل

1-41

31.276.841

39.625.169

إطفاء تكلفة معاملة على القروض طويلة األجل
زيادة مخصص إلتزامات إغالق مناجم
تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي
صافي التسوية المستحقة على الفائدة المشتقة

المجموع

1-14 ، 2-6

1.753.403.620

1.616.005.964
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -14تكلفة تمويل ( -تتمة)
11114ملخص تكلفة التمويل
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

مقيدة كمصاريف خالل السنة

14

1.753.403.620

1.616.005.964

تكلفة إقتراض مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية قيد
التنفيذ خالل السنة

19

549.836.633

495.873.199

10-36 ، 19

29.464.834

40.484.382

2.332.705.087

2.152.363.545

إطفاء تكلفة معاملة مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة ضمن مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة
المجموع

 1515إيرادات ( /مصاريف) ُأخرى ،صافي
إيضاحات
ضريبة اإلستقطاع متعلقة بسنوات سابقة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

-

()28.954.944

مخصص لصندوق البحوث والتطوير

2-41

()4.524.918

()6.534.222

مخصص لصندوق التنمية اإلجتماعية

2-41

()4.524.918

()6.534.221

مكاسب ( /خسائر) فرق سعر الصرف

1-1-48

3.027.391

()2.011.643

حكم مدفوع ألحد المقاولين متعلق بقضية قانونية

()9.402.909

-

تعديل سعر أمر شراء

()1.967.810

()26.788.319

مكاسب من توريد الكهرباء إلى الهيئة العامة للموانئ

8.479.684

-

أخرى ،صافي

5.587.870

4.621.817

()3.325.610

()66.201.532

المجموع

2-6

1616ربحية السهم العادي
إيضاح
الربح العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام في حساب ربحية
السهم األساسية والمخفضة
ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي من العمليات المستمرة

31

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

1.847.917.080

714.841.886

1.168.478.261

1.168.478.261

1.58

0.61

يتم إحتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة الربح العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
المصدرة خالل السنة.
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 31ديسمبر 2018

زيادة في مخصص إغالق
وإعادة تأهيل المناجم

تحويل (إلى)  /من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ

محول (إلى)  /من
ممتلكات ومصانع ومعدات

شطب خالل السنة

تحويل بين ممتلكات التعدين

إضافات خالل السنة

 31ديسمبر 2017

تسويات

زيادة في مخصص إغالق
وإعادة تأهيل المناجم

تحويل من مشاريع
رأسمالية قيد التنفيذ

تحويل بين ممتلكات التعدين

إضافات خالل السنة

 1يناير 2017

التكلفة

 1717ممتلكات تعدين

، 2-37
3-37

19

18

12

1-37

19

إيضاحات

330.493.453

-

()3.032.320

-

-

-

26.649.682

306.876.091

-

-

-

-

37.072.561

269.803.530

موجودات
اإلستكشاف
والتقييم

-

-

-

-

-

()2.345.041.668

13.099.807

2.331.941.861

-

-

-

()164.408.974

177.279.156

2.319.071.679

مناجم تحت اإلنشاء

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

6.524.798.261

-

500.983.074

()2.621.893

-

1.287.793.755

6.714.030

4.731.929.295

()1.526.053

-

-

123.358.627

6.402.090

4.603.694.631

المصانع الثابتة
ومرافق ترشيح
الخام*

2.252.398.524

-

213.581.168

2.307.927

-

98.354.677

-

1.938.154.752

-

-

-

10.415.047

-

1.927.739.705

البنية التحتية /
مباني للمناجم

1.796.261.123

-

367.054.305

()47.989.564

-

976.121.133

-

501.075.249

-

-

-

33.373.975

-

467.701.274

األعمال المدنية

388.925.563

-

3.365.636

5.761.720

-

19.288.360

-

360.509.847

-

-

-

11.706.623

-

348.803.224

المعدات
الثقيلة*

أخرى*

478.011.024

-

6.126.466

19.004.176

-

44.156.112

-

408.724.270

()1.619.640

-

-

12.557.370

34.730

397.751.810

مناجم عاملة

284.807.453

73.406.497

-

-

-

-

-

211.400.956

-

1.103.556

-

-

-

210.297.400

مخصص إغالق
وإعادة تأهيل
المناجم

-

60.628.036

-

98.898.284

634.878.515

-

85.067.479

-

()18.579.156

()80.672.369

168.054.274

481.008.287

-

-

13.829.815

()27.002.668

23.963.124

13.029.019.731

73.406.497

1.258.519.456

()23.537.634

()18.579.156

-

275.145.829

11.464.064.739

()3.145.693

1.103.556

13.829.815

-

343.649.945

338.445.815

-

85.373.648

-

-

192.444.131

-

-

-

93.545.847

470.218.016

11.108.627.116

موجودات
نشاط اإلزالة

مشاريع تعدين
رأسمالية قيد
التنفيذ

المجموع
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2-6

2-6

18

1-17

1-17

330.493.453

306.876.091

-

-

-

-

-

-

-

موجودات
اإلستكشاف
والتقييم

-

1.688.756.801

()4.915.001

312.636.750

671.181.047

2.513.637

145.117.114

523.550.296 1.381.035.052

()593.465

276.988.539

77.807.107

445.743.189 1.104.639.978

البنية التحتية /
مباني للمناجم

40.761.714

()17.818.262

17.957.782

40.622.194

-

17.072.120

23.550.074

األعمال المدنية

-

4.836.041.460

1.581.217.477

1.755.499.409

460.453.055 1.414.604.456 3.350.894.243 2.331.941.861

-

-

-

-

-

-

-

مناجم تحت
اإلنشاء

المصانع الثابتة
ومرافق ترشيح
الخام*

* تشمل ممتلكات التعدين مصانع ومعدات مقتناة كجزء من عقد إيجار تمويلي (إيضاح .)3-17

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية
كما في

 31ديسمبر 2018

محول (إلى)  /من
ممتلكات ومصانع
ومعدات

المحمل للسنة

 31ديسمبر 2017

تسويات  /إعادة تصنيف

المحمل للسنة

 1يناير 2017

إستهالك متراكم

إيضاحات

 -17ممتلكات تعدين ( -تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

204.279.013

231.159.923

184.646.550

6.571.574

48.725.052

129.349.924

-

35.465.185

93.884.739

المعدات
الثقيلة*

أخرى*

215.491.052

202.432.321

262.519.972

5.211.808

51.016.215

206.291.949

()1.276.701

75.641.542

131.927.108

مناجم عاملة

221.848.829

157.717.485

62.958.624

-

9.275.153

53.683.471

-

7.174.888

46.508.583

مخصص إغالق
وإعادة تأهيل
المناجم

265.293.646

160.945.725

73.152.169

-

41.653.763

31.498.406

-

15.675.913

15.822.493

موجودات نشاط
اإلزالة

634.878.515

481.008.287

-

-

-

-

-

-

-

10.045.042.854

9.098.033.447

2.983.976.877

()8.436.244

626.381.829

2.366.031.292

()1.870.166

505.825.294

1.862.076.164

مشاريع تعدين
رأسمالية قيد
التنفيذ

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -17ممتلكات تعدين ( -تتمة)
اإلثبات األولي بالتكلفة
موجودات اإلستكشاف والتقييم

يتم تحويل المصروفات من «موجودات اإلستكشاف والتقييم» إلى «مناجم تحت اإلنشاء» والتى تُعتبر تصنيف فرعي لـ «ممتلكات تعدين» عندما يكون العمل
المنجز حتى تاريخه يؤيد التطوير المستقبلي لل ُم ْمتَلَكات وتم الحصول على الموافقات المطلوبة لهذا التطوير.
مناجم تحت اإلنشاء

ِ
الالحقة لعملية تحويل موجودات اإلستكشاف والتقييم على اإلنشاء والتركيب أو إكمال منشآت البنية التحتية في «مناجم
تتم رسملة جميع المصروفات
تحت اإلنشاء» .تكون مصروفات التطوير صافية من المتحصالت من مبيعات الخام المستخرج خالل مرحلة التطوير إلى الحد الذي تعتبر فيه جزءاً
أساسياً من عملية تطوير المنجم.
يتم رسملة أية تكاليف متكبدة خالل مرحلة إختبار األصول لتحديد ما إذا كانت تعمل حسب المطلوب صافية من المتحصالت المستلمة من بيع أي منتج
يتم إنتاجه خالل اإلختبار .يتم تسجيل أي فرق زيادة المتحصالت عن تكاليف اإلختبار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .عند
المضمنة في «مناجم تحت اإلنشاء» إلى «مناجم منتجة» والذي يعتبر كذلك تصنيف فرعي من « ممتلكات تعدين».
بدء اإلنتاج ،يتم تحويل كافة الموجودات
ُ
مخصص إغالق وإعادة تأهيل مناجم

يتضمن مخصص إغالق وإعادة تأهيل مناجم أنشطة إعادة الموقع إلى الحالة األصلية التالية:
 تفكيك وإزالة الهياكل،
 إعادة تأهيل المناجم وتفكيك السدود،
 تفكيك منشآت التشغيل،
 إغالق المصانع ومواقع النفايات،
 إعادة إلى الحالة األصلية وإستصالح وإحياء المناطق المتأثرة.
ينشأ عادة اإللتزام عندما يتم تركيب األصل أو عندما يتم تغيير البيئة األرضية في موقع عمليات المنجم .عند اإلعتراف األولي باإللتزام ،يتم رسملة القيمة
الحالية للتكاليف المقدرة بزيادة القيمة الدفترية ألصول المناجم المعنية طالما تم تكبدها كنتيجة من تطوير /إنشاء المنجم.
المناجم العاملة

عند إكتمال مرحلة «منجم تحت اإلنشاء» يتم تحويل األصول إلى «ممتلكات تعدين» ،أو» الممتلكات والمصانع والمعدات» .يتم إظهار بنود الممتلكات
والمصانع والمعدات والمناجم المنتجة بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة.
تشمل التكلفة األولية لألصل سعر شراء األصل أو تكلفة اإلنشاء وأية تكاليف تتعلق ببدء تشغيل األصل والتقدير المبدئي إللتزام إعادة التأهيل وتكاليف
التمويل (حيثما كان ذلك مناسباً) ذات الصلة باألصول المؤهلة .يمثل سعر الشراء أو تكلفة اإلنشاء مجموع المبلغ المدفوع والقيمة العادلة ألي تعويض
مستلم للحصول على األصل .القيمة المرسملة لإليجار التمويلي يتم إدراجها أيضاً ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات.
أصل نشاط اإلزالة

كجزء من عملياتها التعدينية ،تتكبد المجموعة تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية (إزالة شوائب) خالل مرحلتي التطوير واإلنتاج من عملياتها
التشغيلية .تكاليف اإلزالة المتكبدة خالل مرحلة تطوير المنجم قبل بدء مرحلة اإلنتاج (إزالة خالل مرحلة التطوير) تتم رسملتها كجزء من تكلفة إنشاء
المنجم ويتم فيما بعد إطفاؤها على عمرها المستفاد منه بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج .تتوقف عملية رسملة تكلفة اإلزالة خالل التطوير عندما يتم
اإلختبار التدريجي للمنجم  /المكون ويكون جاهزاً لإلستخدام المطلوب من قبل اإلدارة.
تٌعتبر عادة أنشطة اإلزالة خالل مرحلة اإلنتاج للمنجم السطحي (إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج) سبب في تشكيل نوعين من المنافع:
 إنتاج المخزون ،أو
 تحسين الوصول إلى الخام الذي سيتم تعدينه في المستقبل .تتم المحاسبة عن تكلفة اإلزالة اإلنتاجية كجزء من تكلفة إنتاج المخزون
عندما تتحقق المنافع في شكل مخزون منتج خالل الفترة .يتم إثبات التكلفة كموجودات غير متداولة يشار اليها كـ» أصل نشاط اإلزالة»
عندما تتحقق المنافع على شكل وصول أفضل إلى الخام المتوقع تعدينه في المستقبل.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -17ممتلكات تعدين ( -تتمة)
تتم المحاسبة عن أصل نشاط اإلزالة كإضافة لـ  /أو تحسين على أصل قائم ،والذي يمثل أصل منجم ،ويتم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي
الموحدة كجزء من «ممتلكات تعدين» والتى تشكل جزء من إجمالي اإلستثمار في الوحدة  /الوحدات المولدة للنقد ذات الصلة والتي يتم مراجعتها
لإلنخفاض في القيمة عندما تُشير األحداث أو التغيرات في الظروف أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لإلسترداد.
يتم إستهالك أصل نشاط اإلزالة فيما بعد بإستخدام طريقة وحدات اإلنتاج على عمر المكون المحدد من إحتياطي الخام التى أمكن الوصول اليها نتيجة
لنشاط اإلزالة .يتم إستخدام اإلحتياطيات القابلة لإلستخراج إقتصادياً والتي تتكون من اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة لتحديد العمر المستفاد منه
للمكون المحدد من إحتياطي الخام .يتم إظهار أصل نشاط اإلزالة بالتكلفة مطروحاً منها اإلستهالك وأي خسائر إنخفاض في القيمة.
مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ

من الممارسات الصناعية للمناجم المنتجة الشروع في مشاريع رئيسية ذات طبيعة رأسمالية لتحسين أو تطوير للعمليات المتتابعة القائمة وتتم المحاسبة
عنها «كمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ» حتى يتم اكتمالها للغرض المقصود منها ويتم تحويلها بالتكلفة إلى المناجم المنتجة وتصبح جاهزة لإلستخدام
المقصود ،ومن هذه النقطة فصاعداً يبدأ اإلستنفاذ.
اإلستهالك واإلنخفاض يف القيمة
موجودات اإلستكشاف والتقييم

ال يتم إستهالك موجودات اإلستكشاف والتقييم ولكنه يتم تقييمها سنوياً لإلنخفاض في القيمة حسب المعيار الدولي للتقرير المالي (.)6
مناجم تحت اإلنشاء

اليتم إستهالك «مناجم تحت اإلنشاء» حتى إكتمال عملية اإلنشاء وتصبح هذه األصول متاحة لإلستخدام المعدة من أجله والذي يتضح من بدء المنجم
رسمياً لإلنتاج التجاري.
مخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم والمناجم العاملة وأصل نشاط اإلزالة

يتم إستنفاذ القيمة الدفترية لمخصص إغالق وإعادة تأهيل المناجم والمناجم المنتجة وموجودات نشاط اإلزالة بطريقة منتظمة ويتم إختبارها لإلنخفاض
في القيمة سنوياً وعند تحديد مؤشرات اإلنخفاض في القيمة.
مشاريع تعدين رأسمالية قيد التنفيذ

مشاريع التعدين الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستهلك حتى يتم اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء وتصبح األصول متاحة للغرض المعدة من أجله .يتم سنوياً إختبار
مشاريع التعدين الرأسمالية قيد التنفيذ لإلنخفاض في القيمة وعند تحديد مؤشرات اإلنخفاض في القيمة.

11117توزيع اإلستهالك المحمل للسنة:
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة المبيعات

8

625.842.414

505.285.879

مصاريف عمومية وإدارية

10

392.830

392.830

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

11

146.585

146.585

المجموع

17

626.381.829

505.825.294

11117ممتلكات تعدين مرهونة كضمان
تم رهن ممتلكات تعدين صافي قيمتها الدفترية  5.243.258.431ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  5.682.315.912 :2017ريال
سعودي) كضمان للمقرضين بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط (إيضاح .)11-36
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -17ممتلكات تعدين ( -تتمة)
11117اآلالت والمعدات المقتناة كجزء من عقد إيجار تمويلي
المصانع الثابتة
ومرافق ترشيح الخام

المعدات الثقيلة

أخرى

المجموع

 1يناير 2017

89.732.132

56.931.767

46.673.816

193.337.715

 31ديسمبر 2017

89.732.132

56.931.767

46.673.816

193.337.715

 31ديسمبر 2018

89.732.132

56.931.767

46.673.816

193.337.715

التكلفة

اإلستهالك المتراكم
 1يناير 2017

32.901.782

19.840.338

15.866.366

68.608.486

المحمل للسنة

17.946.427

7.002.869

7.165.722

32.115.018

 31ديسمبر 2017

50.848.209

26.843.207

23.032.088

100.723.504

المحمل للسنة

17.946.429

7.002.867

7.165.722

32.115.018

 31ديسمبر 2018

68.794.638

33.846.074

30.197.810

132.838.522

89.732.132

56.931.767

46.673.816

193.337.715

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2017

38.883.923

30.088.560

23.641.728

92.614.211

 31ديسمبر 2018

20.937.494

23.085.693

16.476.006

60.499.193

تم رهن صافي القيمة الدفترية  26.890.003ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  92.614.211 :2017ريال سعودي) لمصانع ومعدات
مستأجرة كضمان للمؤجرين (إيضاح .)4-38
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التكلفة

 31ديسمبر 2018

تسويات

شطب خالل السنة

مح َول من مشاريع
رأسمالية قيد
التنفيذ خالل
السنة

محول (إلى)  /من
ممتلكات تعدين

إضافات خالل
السنة

 31ديسمبر 2017

تسويات

شطب خالل السنة

مح َول من مشاريع
رأسمالية قيد
التنفيذ خالل
السنة

إضافات خالل
السنة

 1يناير 2017

19

17

12

19

إيضاحات

61.550.000

-

-

-

-

-

61.550.000

-

-

-

-

61.550.000

أراضي

1818ممتلكات ومصانع ومعدات
مباني

-

-

276.153.331

391.115

11.844.717.594

-

16.380.363.159

()5.625.000

-

3.859.774.386 6.535.014.073

23.264.377

-

-

12.525.822.658 5.286.439.144

-

-

48.558.681

-

-

12.249.669.327 5.237.880.463

أعمال مدنية

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

معدات ثقيلة

1.090.338.483

-

-

930.986.433

()1.736.129

-

161.088.179

-

-

170.457

-

160.917.722

مصانع

1.526.053

-

3.779.907.614

2.832.231.614

-

()185.344.468

542.526.334

()12.913.358

-

46.151.908.242

-

-

12.418.827.045

14.559.076

278.774.359

33.439.747.762 2.487.963.106

-

()119.863.827

138.973.490

-

141.919.046

29.516.395.049 2.468.853.443

معدات أخرى

موجودات غير تعدينية

86.606.120

-

-

3.147.108

330.075

-

83.128.937

()1.072.287

-

8.579.879

236.612

75.384.733

معدات مكتبية

86.428.879

()850.000

-

19.809.956

422.505

-

67.046.418

-

-

599.532

-

66.446.886

أثاث وتركيبات

44.161.327

-

-

140.660

()780.027

-

44.800.694

()1.235.580

-

280.342

-

78.578.305.418

()6.475.000

()185.344.468

24.310.225.995

23.537.634

278.774.359

54.157.586.898

()781.814

()119.863.827

4.253.223.326

142.155.658

سيارات

45.755.932

المجموع

49.882.853.555
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 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

صافي القيمة
الدفترية

 31ديسمبر 2018

تسوية

شطب خالل السنة

المحمل للسنة

محول (إلى)  /من
ممتلكات تعدين

 31ديسمبر 2017

تسوية

شطب خالل السنة

المحمل للسنة

 1يناير 2017

اإلستهالك المتراكم

2-6

2-6

1-18

17

12

1-18

إيضاحات

61.550.000

61.550.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أراضي

أعمال مدنية

1.451.031.143

()1.922.575

-

373.884.461

()154.714

1.079.223.971

-

-

338.332.453

740.891.518

مباني

11.006.959.125

14.929.332.016

11.446.598.687 4.649.493.283

837.758.469

-

-

189.294.279

11.518.329

636.945.861

-

-

173.190.030

463.755.831

 -18ممتلكات ومصانع ومعدات ( -تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

1.017.851.076

100.762.713

72.487.407

-

-

13.898.070

()1.736.129

60.325.466

-

-

8.011.189

52.314.277

معدات ثقيلة

8.600.462.269

-

-

1.663.716.634

10.354.415

6.926.391.220

593.465

-

1.535.930.200

5.389.867.555

مصانع

1.858.786.699

37.551.445.973

26.513.356.542 1.628.414.324

973.444.915

-

()185.344.468

310.888.354

()11.647.753

859.548.782

-

()74.509.481

279.392.550

654.665.713

معدات أخرى

موجودات غير تعدينية

28.481.530

33.862.875

58.124.590

-

-

8.564.379

294.149

49.266.062

()1.072.287

-

11.287.089

39.051.260

معدات مكتبية

26.410.575

8.876.207

60.018.304

()850.000

-

2.275.588

422.505

58.170.211

-

-

4.346.753

53.823.458

أثاث وتركيبات

1.536.150

8.018.157

42.625.177

-

-

6.457.198

()614.558

36.782.537

()1.235.580

-

8.587.775

29.430.342

66.482.353.144

44.450.932.788

12.095.952.274

()2.772.575

()185.344.468

2.568.978.963

8.436.244

9.706.654.110

()1.714.402

()74.509.481

2.359.078.039

7.423.799.954

سيارات

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -18ممتلكات ومصانع ومعدات ( -تتمة)
11118توزيع اإلستهالك المحمل للسنة:
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة مبيعات

8

2.491.025.761

2.287.053.143

مصاريف عمومية وإدارية

10

34.339.593

26.928.555

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

11

3.984.491

3.144.358

2.529.349.845

2.317.126.056

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

39.629.118

41.951.983

المجموع

18

2.568.978.963

2.359.078.039

مجموع فرعي

11118ممتلكات ومعدات ومصانع المرهونة كضمان
تم رهن الممتلكات والمصانع والمعدات والبالغ صافي قيمتها الدفترية  27.704.144.742ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر :2017
 15.133.757.446ريال سعودي) كضمان للمقرضين بموجب اتفاقية التمويل الموحدة الشروط (إيضاح .)11-36
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

1919المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ
موجودات غير تعدينية
مكاتب إدارية
وأخرى

مشروع المطرفية
السكني

ممتلكات ومصانع
ومعدات

 1يناير 2017

27.175.503.366

913.018.798

-

14.832.306

1.081.279.416

29.184.633.886

إضافات خالل
السنة

2.870.202.734

148.577.257

-

96.794

11.412.174

3.030.288.959

إنخفاض في القيمة
في نهاية السنة*

12

()446.250.000

-

-

-

-

()446.250.000

محول إلى ممتلكات
تعدين

17

()13.829.815

-

-

-

-

()13.829.815

محول إلى
الممتلكات والمصانع
والمعدات

18

()4.253.138.326

-

-

()85.000

-

()4.253.223.326

محول إلى
الموجودات غير
الملموسة

20

()22.623.328

-

-

-

-

()22.623.328

محول من
الموجودات غير
الملموسة

20

23.165.191

-

-

-

-

23.165.191

محول إلى
مستحقات برنامج
تملك المنازل
للموظفين

24

-

-

-

-

()1.092.691.590

()1.092.691.590

 31ديسمبر 2017

2-6

25.333.029.822

1.061.596.055

-

14.844.100

-

26.409.469.977

إضافات خالل
السنة

1.503.175.212

88.939.326

171.515.185

2.654.091

-

1.766.283.814

إنخفاض في القيمة
في نهاية السنة**

-

()375.000.000

-

-

-

()375.000.000

محول (إلى)  /من
ممتلكات تعدين

17

()1.261.551.776

-

3.032.320

-

-

()1.258.519.456

محول إلى
الممتلكات والمصانع
والمعدات

18

()24.310.225.995

-

-

-

-

()24.310.225.995

محول إلى
الموجودات غير
الملموسة

20

()34.979.055

-

-

-

-

()34.979.055

 31ديسمبر 2018

2-6

1.229.448.208

775.535.381

174.547.505

17.498.191

-

2.197.029.285

إيضاحات

صفائح السيارات

مشروع األمونيا
رقم 3

اإلجمالي

*اإلنخفاض في القيمة في شركة معادن للدرفلة
في عام  ،2017تم تحديث خطة العمل الخمسية لشركة معادن للدرفلة .تضمن التحديث مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل والتكاليف
لشركة معادن للدرفلة (بما في ذلك حجم المبيعات واألسعار ،تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية) وشمل مراجعة النتائج التاريخية وأيضاً مراجعة
توقعات طرف ثالث لسوق األلومنيوم .شملت الخطة المحدثة إفتراضات منقحة لألعمال بما في ذلك إنخفاض معدل نمو اإلنتاج عما كان مفترضاَ في
السابق ،لذلك تم إجراء إختبار إنخفاض في القيمة في نهاية عام .2017
كانت المنهجية المستخدمة مرة أخرى هي تحليل التدفقات النقدية المخصومة .شملت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل معدل خصم
ماقبل الضرائب بنسبة  ٪10.5سنوياً والتي تم إحتسابها بإستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -19المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ ( -تتمة)
تم إعتماد طريقة غوردون للنمو لحساب القيمة النهائية والتي تضمنت إفتراض معدل نمو بنسبة  ٪3.5والتي تم تقديرها بناءاَ على توقعات إستشاريين
خارجيين للصناعة.
أظهرت نتائج هذا التحليل إنخفاضاً في القيمة العادلة لموجودات شركة معادن للدرفلة والحاجة إلى تحميل إنخفاض في القيمة إضافية بمقدار
 446.250.000ريال سعودي.
** اإلنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات في شركة معادن
كما في  31ديسمبر  ،2018قامت الشركة بتقييم وجود مؤشر لإلنخفاض في القيمة في مشروع صفائح السيارات وبالتالي تم حساب المبلغ القابل
لإلسترداد ألصول المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية لهذه األصول بحاجة إلى إجراء إنخفاض في قيمتها .إستند هذا
التقدير للمبلغ القابل لإلسترداد على خطة العمل الخمسية المعتمدة .تضمن اإلحتساب مراجعة متعمقة لكل عنصر أساسي من عناصر الدخل والتكاليف
لمشروع صفائح السيارات (بما في ذلك حجم المبيعات واألسعار ،تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية) وشمل مراجعة النتائج التاريخية وأيضاً مراجعة
توقعات طرف ثالث لسوق ألومنيوم السيارات.
كانت المنهجية المستخدمة هي تحليل التدفقات النقدية المخصومة .شملت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل معدل خصم ماقبل
الضرائب بنسبة  ٪11.3سنوياً والتي تم إحتسابها بإستخدام منهجية نموذج تسعير األصول الرأسمالية.
تم إعتماد طريقة غوردون للنمو لحساب القيمة النهائية والتي تضمنت إفتراض معدل نمو بنسبة  ٪3.7والتي تم تقديرها بناءاَ على توقعات إستشاريين
خارجيين للصناعة.
أظهرت نتائج هذا التحليل إنخفاضاً في القيمة العادلة لموجودات شركة معادن للدرفلة والحاجة إلى تحميل إنخفاض في القيمة إضافية بمقدار
 375.000.000ريال سعودي والتي تم تحميلها على النحو التالي:
إيضاحات

2018

 ٪74.9من اإلنخفاض في القيمة عائدة إلى حملة األسهم العادية للشركة األم ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

12

280.875.000

 ٪25.1من اإلنخفاض في القيمة عائدة إلى شريك في مشروع مشترك في مشرع صفائح السيارات ويتم تسويته مقابل المبلغ
المستحق للشريك في مشروع مشترك

35

94.125.000

إجمالي اإلنخفاض في قيمة مشروع صفائح السيارات

375.000.000

قامت المجموعة برسملة التالي كجزء من مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ:
إيضاحات

للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2018

صافي تكلفة اإلقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة

1-14

549.836.633

495.873.199

إطفاء تكلفة معاملة

، 1-14
10-36

29.464.834

40.484.382

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

1-18

39.629.118

41.951.983

إطفاء موجودات غير ملموسة

1-20

3.030.044

1.653.489

1-1-40

2.076.230

()1.511.535

624.036.859

578.451.518

خسائر ( /مكاسب) عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
المجموع

11119مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ المرهونة كضمان
تشتمل صافي القيمة الدفترية على مبالغ وقدرها  606.061.169ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  24.675.759.709 :2017ريال
سعودي) تم رهنها كضمان للمقرضين (إيضاح .)11-36
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

2020الموجودات غير الملموسة
إيضاحات

البنية التحتية

البرامج
والتراخيص

التطوير
التقني

البرامج
المطورة داخلي ًا

المجموع

التكلفة
 1يناير 2017
مح َول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة
مح َول إلى المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة

19

-

22.623.328

-

-

22.623.328

19

-

()23.165.191

-

-

()23.165.191

297.876.390

207.485.175

24.369.462

17.705.112

547.436.139

-

115.173

-

-

115.173

-

34.979.055

-

-

34.979.055

297.876.390

242.579.403

24.369.462

17.705.112

582.530.367

78.092.468

75.485.638

15.145.646

4.805.673

173.529.425

8.208.293

14.887.274

2.784.851

2.402.836

28.283.254

86.300.761

90.372.912

17.930.497

7.208.509

201.812.679

8.208.293

27.129.780

2.788.897

2.402.836

40.529.806

94.509.054

117.502.692

20.719.394

9.611.345

242.342.485

211.575.629

117.112.263

6.438.965

10.496.603

345.623.460

203.367.336

125.076.711

3.650.068

8.093.767

340.187.882

 31ديسمبر 2017

إضافات خالل السنة
مح َول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة

297.876.390

208.027.038

24.369.462

17.705.112

547.978.002

19

 31ديسمبر 2018
اإلطفاء المتراكم
 1يناير 2017
1-20

المح َمل للسنة

 31ديسمبر 2017
1-20

المح َمل للسنة
 31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2018

2-6
2-6

تشتمل صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة على مبالغ وقدرها  13.878.004ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر :2017
 40.075.519ريال سعودي) تم رهنها كضمان للمقرضين بموجب إتفاقية التمويل موحدة الشروط (إيضاح .)11-36
تتكون الموجودات غير الملموسة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وموجودات خدمات الدعم في رأس الخير والتي تم تحويلها للهيئة الملكية
للجبيل وينبع كما ورد في إتفاقية التنفيذ الموقعة بين شركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة من تكلفة اإلنشاء
وأي تكاليف مباشرة متعلقة بإحضار هذه الموجودات لحالتها التشغيلية للغرض الذي أُنشأت من أجله .تقيد هذه الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
التاريخية ناقصاً اإلطفاء المتراكم .يحسب اإلطفاء على الفترة المتبقية من مدة إتفاقية إستخدام األرض والخدمة.

22220توزيع اإلطفاء المحمل للسنة:
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

كمصروف من خالل الربح أو الخسارة
تكلفة المبيعات

8

24.906.059

مصاريف عمومية وإدارية

10

12.164.081

6.335.751

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

11

429.622

-

37.499.762

26.629.765

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

19

3.030.044

1.653.489

المجموع

20

40.529.806

28.283.254

مجموع فرعي

20.294.014
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

2121اإلستثمار في مشروع مشترك
إيضاحات

 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

شركة معادن باريك للنحاس

3-1-21

1.077.591.845

934.056.539

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

3-2-21

345.934.239

-

1.423.526.084

934.056.539

2-6

المجموع

تُستخدم طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن نسبة حصة ملكية المجموعة في رأس المال المصدر والمدفوع في هذين المشروعين المشتركين والبالغة
 ،٪50يرجى اإلطالع على إيضاح رقم .1-4
ملخص املعلومات املالية للمشروعني املشتركني
تُعد القوائم المالية لهذين المشروعين المشتركين وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي .السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية
المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وتواريخ تقاريرها المالية متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة.
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية (والتي تمثل  )٪100لشركة معادن باريك للنحاس وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات ،بناءاً على حسابات اإلدارة
أو قوائمهم المالية السنوية المدققة باإلضافة إلى تسوية للقيمة الدفترية لإلستثمارات ذات العالقة كما هو مبين في القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

22221شركة معادن باريك للنحاس
2 222221ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

المبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى

1.113.361.783

796.098.526

تكلفة تمويل

()8.685.588

()9.785.786

إستهالك وإطفاء

()128.516.517

()130.366.645

مصاريف أخرى

()587.597.122

()395.814.257

الربح قبل الزكاة ورسوم إمتياز وضريبة الدخل

388.562.556

260.131.838

مصروف زكاة ورسوم إمتياز

()44.247.027

()30.498.641

ضريبة الدخل

()44.477.385

()30.498.640

ربح السنة من العمليات المستمرة

299.838.144

199.134.557

(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر

()972.178

2.998.388

298.865.966

202.132.945

إجمالي الدخل الشامل
حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل

للسنة*

3-1-21 ، 2-6

143.535.306

101.650.424

*يتم تخفيض حصة معادن في صافي الدخل بمصروف الزكاة ورسوم اإلمتياز والتي تنطبق على المساهم السعودي فقط .عالوة على ذلك ،تم إحتساب
الحصة في صافي الدخل بناءاً على مسودات القوائم المالية لشركة معادن باريك للنحاس والمتاحة بتاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لشركة معادن.
وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى بعض التغيرات الطفيفة والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة.
إنتقلت شركة معادن باريك للنحاس أيضاً معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي إعتباراً من  1يناير ،2018
وكذلك تناولت الشركة أيضاً تأثير تسويات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر.2018
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -21اإلستثمار في مشروع مشترك ( -تتمة)
2 222221ملخص قائمة المركز المالي
إيضاح

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

1.824.067.838

1.824.542.656

الموجودات المتداولة
موجودات متداولة أخرى

240.479.634

265.235.756

النقد ومعادالت النقد

481.373.958

189.267.716

مجموع الموجودات

2.545.921.430

2.279.046.128

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل

-

180.000.000

مطلوبات غير متداولة أُخرى

67.087.145

56.752.137

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

179.582.855

45.000.000

مطلوبات متداولة أُخرى

139.161.619

128.426.796

مجموع المطلوبات

385.831.619

410.178.933

صافي الموجودات

2.160.089.811

1.868.867.195

نسبة ملكية المجموعه ٪

٪50

٪50

1.077.591.845

934.056.539

نسبة ملكية المجموعة في صافي

الموجودات*

3-1-21

*تشتمل نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات على أثر مصروف الزكاة ورسوم اإلمتياز (إيضاح .)1-1-21

2 222221تسوية القيمة الدفترية
اإلستثمار بنسبة  ٪50في رأس المال المصدر والمدفوع في شركة معادن باريك للنحاس (إيضاح  )10-2كالتالي:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

202.482.646

202.482.646

إيضاحات
مكون حقوق ملكية أخرى

626.197.939

626.197.939

إجمالي المساهمة في حقوق الملكية

828.680.585

828.680.585

248.911.260

105.375.954

الحصص بالتكلفة

54

الحصة في الربح المتراكم
القيمة الدفترية لإلستثمار

2-1-21 ، 21

1.077.591.845

934.056.539

حصة شركة معادن في الربح المتراكم لشركة معادن باريك للنحاس:
إيضاحات
 1يناير
الحصة في صافي الربح للسنة
 31ديسمبر

1-1-21 ، 2-6

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

105.375.954

3.725.530

143.535.306

101.650.424

248.911.260

105.375.954

327

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -21اإلستثمار في مشروع مشترك ( -تتمة)
22221شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
تستند المعلومات المفصح عنها في إيضاح  1-2-21و  2-2-21أحدث مسودات القوائم المالية لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات لفترة اإلحدى
عشر شهراً المنتهية في  30نوفمبر  .2018سوف يتم تناول أي تأثير قد تنشأ نتيجة معامالت شهر ديسمبر  2018من قبل الشركة في فترة التقرير المقبل.

2 222221ملخص قائمة الربح أو الخسارة
إيضاح
المبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

715.000.000

660.991.000
()72.750.000

تكلفة تمويل

()70.600.000

إستهالك وإطفاء

()113.400.000

()125.065.000

مصاريف أخرى

()419.700.000

()508.098.000

الربح قبل الزكاة ورسوم إمتياز وضريبة الدخل

111.300.000

()44.922.000

مصروف زكاة ورسوم إمتياز

-

-

ربح السنة من العمليات المستمرة

111.300.000

()44.922.000

الدخل الشامل اآلخر

-

546.000

إجمالي الدخل الشامل

111.300.000

()44.376.000

55.500.000

()22.188.000

حصة المجموعة في إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشامل

للسنة*

3-2-21

*يتم إحتساب حصة معادن في صافي الدخل بناءاً على مسودات القوائم المالية لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات والمتاحة بتاريخ إصدار القوائم
المالية الموحدة لشركة معادن .وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى بعض التغيرات الطفيفة والتي يتم تسويتها في الفترة الالحقة.

2 222221ملخص قائمة المركز المالي
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إيضاح
الموجودات غير المتداولة

2.475.000.000

2.584.058.000

موجودات متداولة أخرى

354.300.000

274.973.000

النقد ومعادالت النقد

169.700.000

80.305.000

مجموع الموجودات

2.999.000.000

2.939.336.000

الموجودات
الموجودات المتداولة

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
مطلوبات غير متداولة أُخرى

1.883.000.000

1.850.374.000

40.000.000

146.426.000

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
مطلوبات متداولة أُخرى

111.600.000

49.158.000

368.400.000

408.942.000

مجموع المطلوبات

2.403.000.000

2.454.900.000

صافي الموجودات

596.000.000

484.436.000

نسبة ملكية المجموعه ٪

٪50

٪50

345.934.239

-

نسبة ملكية المجموعة في صافي

الموجودات*

3-2-21

*تشتمل نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات على أثر المساهمة اإلضافية في حقوق الملكية (إيضاح .)3-2-21
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -21اإلستثمار في مشروع مشترك ( -تتمة)
2 222221تسوية القيمة الدفترية
اإلستثمار بنسبة  ٪50في رأس المال المصدر والمدفوع في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (إيضاح  )9-2كالتالي:
الحصص بالتكلفة

مكونات حقوق ملكية أخرى

إيضاحات
54

إجمالي المساهمة في حقوق الملكية

إجمالي الحصة في الخسارة المتراكمة المستغلة كما في  31ديسمبر 2018

القيمة الدفترية لإلستثمار  /عكس اإلنخفاض في القيمة

 31ديسمبر 2018
450.000.000

 31ديسمبر 2017
-

78.748.419

-

()182.814.180

-

-

528.748.419
3-2-21 ، 21 ، 12

-

345.934.239

حصة معادن في الخسارة المتراكمة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات:
إيضاحات
الخسارة المتراكمة كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في  1يناير 2016
حصة الشركة في الخسارة غير المستغلة:
الحصة في صافي الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016متضمنة تسويات متعلقة بتحول شركة الصحراء
ومعادن للبتروكيماويات إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في  1يناير 2016
الحصة في صافي الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
الحصة في صافي الربح للفترة المنتهية في  30نوفمبر 2018
الخسارة المتراكمة للفترة من  1يناير  2016حتى  30نوفمبر 2018

المجموع
()125.224.180
()90.902.000

1-2-21
1-2-21

إجمالي احلصة يف اخلسارة املتراكمة املستغلة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات كما يف  31ديسمبر 2018

()22.188.000
55.500.000
()57.590.000
()182.814.180

بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في  1يناير  ،2016قامت الشركة بتخفيض قيمة إستثمارها البالغ ٪50من رأس المال المصدر والمدفوع
في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (إيضاح  )9-2جنباً إلى جنب مع الحصة في الخسارة المتراكمة في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
بناءاً على إجراء إختبار اإلنخفاض في القيمة بإستخدام نموذج تقييم حقوق الملكية والتي تتضمن معدل خصم سوقي مالئم.
تفاصيل اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات كالتالي:
الحصص بالتكلفة كما في  1يناير 2016
ناقصاً :الحصة في الخسارة المتراكمة كما في  1يناير 2016
مجموع فرعي
مساهمة إضافية كما في  1يناير 2016
مساهمة إضافية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
مجموع فرعي
إجمالي اإلنخفاض يف القيمة

إيضاح
54

المجموع
450.000.000
()125.224.180
324.775.820
47.998.419
30.750.000
78.748.419
403.524.239

كما في  31ديسمبر  ،2018وبناءاً على قرار شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات فيما يتعلق بخالفها القديم مع مورد لخام اإليثيلين ،إنخفضت تكاليف إنتاج
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات بشكل ملحوظ .هذا اإلنخفاض في تكلفة اإلنتاج إقترن باإلرتفاع في أسعار البتروكيماويات والتي أعادت شركة الصحراء
ومعادن للبتروكيماويات إلى الربحية .تم إجراء تقييم منقح للمبلغ القابل لإلسترداد لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات والذي أشار إلى عكس اإلنخفاض في
القيمة بالكامل بمبلغ قدره  403.524.239ريال سعودي وتسويته مع حصة المجموعة في الخسارة المتراكمة لشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات للفترة التي
تبدأ من  1يناير  2016إلى  30نوفمبر  2018بمبلغ قدره  57.590.000ريال سعودي مما أدى إلى صافي عكس في اإلنخفاض في القيمة بمبلغ 345.934.239
ريال سعودي .تم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل  ٪8للوصول إلى المبلغ القابل لإلسترداد من شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات.
أصدرت المجموعة خطابات ضمان لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسات التمويل األخرى لتمويل التسهيالت المتاحة لكل من شركة
معادن باريك للنحاس وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات كما تم اإلفصاح عنه بالكامل في إيضاح .2-47
اليمكن تحديد القيمة العادلة لإلستثمار في المشاريع المشتركة نظراً لعدم توفر أسعار سوقية مدرجة لإلستثمار في المشاريع المشتركة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

2222ضريبة مؤجلة
22222ضريبة الدخل
إيضاحات
ضريبة الدخل المؤجلة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

()82.725.678

()30.864.737
83.285.771

موجودات ضريبة محملة كرصيد دائن على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

2-22

136.112.991

مطلوبات ضريبة مؤجلة محملة كرصيد مدين على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

3-22

()218.838.669

()114.150.508

ضريبة الدخل الحالي

5-43

10.199.311

()26.059.632

()72.526.367

()56.924.369

مجموع ضريبة الدخل

نشأت ضريبة الدخل المؤجلة نتيجة الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لبنود محددة وأساسها الضريبي .فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات ضريبة
مؤجلة والربح أو الخسارة المحملة والدائنة.

22222موجودات ضريبة مؤجلة
الرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة إلى:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

خسائر ضريبية

493.213.908

335.575.658

مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

3.119.886

999.500

ممتلكات ومصانع ومعدات ،مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وموجودات غير ملموسة

84.281.464

113.943.609

مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

1.105.914

1.757.007

إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

11.266.650

9.449.043

مخصص البحوث والتطوير

4.849.986

-

إجمالي موجودات ضريبة مؤجلة

597.837.808

461.724.817

الحركة في صافي موجودات ضريبة مؤجلة خالل السنة كالتالي:
إيضاح
 1يناير
محمل كرصيد دائن على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة

1-22

 31ديسمبر

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

461.724.817

378.439.046

136.112.991

83.285.771

597.837.808

461.724.817

22222مطلوبات ضريبة مؤجلة
الرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة إلى:
ممتلكات ومصانع ومعدات ،مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وموجودات غير ملموسة

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

607.317.644

388.478.975

الحركة في صافي مطلوبات ضريبة مؤجلة خالل السنة كالتالي:
إيضاح
 1يناير
محمل كرصيد مدين على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة
 31ديسمبر
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1-22

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

388.478.975

274.328.467

218.838.669

114.150.508

607.317.644

388.478.975

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

2323إستثمارات أخرى
إيضاحات

2017

2018

 1يناير

50.000.000

50.000.000

المسدد خالل السنة

()2.150.000

-

47.850.000

50.000.000

ناقصاً :الجزء المتداول من اإلستثمارات األخرى

()4.665.000

-

الجزء غير المتداول من اإلستثمارات األخرى

43.185.000

50.000.000

 31ديسمبر

50 ، 3

إن هذا اإلستثمار يعتبر موجودات مالية غير مشتقة ذات تاريخ إستحقاق محدد والتي يوجد لدى المجموعة النية والمقدرة لإلحتفاظ بها إلى تاريخ
اإلستحقاق وال تصنف كقروض أو مدينين .تم تصنيف هذا اإلستثمار كموجودات غير متداولة بناءاً على إستحقاقه ،ويتم إثباته مبدئياً بالقيمة العادلة.
في تواريخ التقارير الالحقة ،يتم قياس هذا األصل المالي بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي خسائر إنخفاض في القيمة.

2424موجودات غير متداولة أخرى
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إيضاحات

71.250.000

71.250.000

()14.250.000

-

57.000.000

71.250.000

()14.250.000

()14.250.000

مجموع فرعي

42.750.000

57.000.000

مخزون خام مستخرج

265.879.737

230.362.092

()184.613.086

()133.661.469

81.266.651

96.700.623

1.052.470.456

1.092.691.590

()55.785.260

()40.221.134

996.685.196

1.052.470.456

()62.052.523

()54.728.700

مجموع فرعي

934.632.673

997.741.756

برنامج تملك المنازل  -أثاث وقرض منزل

20.056.814

32.022.133

المجموع

1.078.706.138

1.183.464.512

تكلفة معاملة قرض متجدد
إطفاء تكلفة معاملة قرض متجدد خالل فترة التسهيل

14

ناقصاً :الجزء المتداول من تكلفة معاملة قرض متجدد

26

ناقصاً :الجزء المتداول من مخزون خام مستخرج

27

مجموع فرعي
مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

19

ناقصاً :المدفوع خالل السنة
ناقصاً :الجزء المتداول من مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين

28

2525المستحق من شريك في مشروع مشترك
إيضاحات
مستحق من شركة ألكوا كوربوريشن

50 ، 2-45 ، 3

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

36.686.041

13.652.075

يمثل هذا المبلغ مساهمة مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن عن حصتها والبالغة  ٪25.1في مشروع صفائح السيارات (إيضاحي  ،)35 ، 19لتوسعة
تشكيلة منتجات مجمع األلومنيوم في رأس الخير لتشمل أيضاً صفائح السيارات.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

2626دفعات ومصاريف مدفوعة مقدم ًا
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إيضاحات
دفعات مقدمة للمقاولين

76.174.480

51.450.134

دفعات مقدمة للموظفين

26.887.307

21.725.281

إيجارات مدفوعة مقدماً

2.817.365

8.037.011

تأمين مدفوع مقدماً

32.681.405

30.717.827

14.250.000

14.250.000

مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً

139.452.160

16.094.671

المجموع

292.262.717

142.274.924

الجزء المتداول من تكلفة معاملة قرض متجدد

24

2727المخزون
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

مخزون قابل للبيع
منتجات تامة الصنع  -جاهزة للبيع

965.522.780

563.174.513

منتجات تحت التشغيل

836.930.464

552.902.687

184.613.086

133.661.469

3.890.775

2.642.909

1.990.957.105

1.252.381.578

الجزء المتداول من مخزون خام مستخرج

24

منتجات مصاحبة
مجموع فرعي

8

مخزون مواد مستهلكة
قطع غيار ومواد مستهلكة
 1يناير

1.467.224.181

1.293.172.895

صافي اإلضافات خالل السنة

187.057.287

174.051.286

 31ديسمبر

1.654.281.468

1.467.224.181

8

()1.386.960

()4.058.354

1-27

()92.692.378

()46.680.286

1.560.202.130

1.416.485.541

مواد خام

760.770.479

767.366.525

مجموع فرعي

2.320.972.609

2.183.852.066

المجموع

4.311.929.714

3.436.233.644

شطب قطع غيار متفادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة
مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

22227تتكون الحركة في مخصص قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة مما يلي:
إيضاحات
 1يناير
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2018

2017

46.680.286

15.853.329

مخصص مخزون متقادم

8

46.012.092

30.826.957

 31ديسمبر

27

92.692.378

46.680.286

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

2828الذمم المدينة التجارية واألخرى
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة اُخرى  -طرف ثالث

1.648.255.068

1.432.456.109

مبالغ مستحقة من شركة سابك

2-45

323.184.232

182.767.681

مبالغ مستحقة من شركة موزاييك

2-45

29.807.095

40.082.398
104.208.538

مبالغ مستحقة من شركة ألكوا إنسيبال إس إيه

2-45

93.099.730

مبالغ مستحقة من شركة ألكوا واريك إل إل سي

2-45

6.644.548

22.067.292

2.100.990.673
ناقصاً :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

1.781.582.018

1-28

()521.775

-

مجموع فرعي

2-48

2.100.468.898

1.781.582.018

-

28.807.037

مبالغ مستحقة من شركة معادن باريك للنحاس

2-45

1.107.238

747.566

مبالغ مستحقة من شركة سابك

2-45 ، 3-34

مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعدين

2-45

5.556

4.183.905

2.363.036

5.748.858

62.052.523

54.728.700

مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للموانىء
الجزء المتداول من مستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين
زكاة مستحقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل

24

-

44.575.187

ضريبة قيمة مضافة مستحقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل

23.588.191

-

عوائد إستثمارات مستحقة

24.111.307

14.364.838

أخرى

36.196.726

65.174.988

2.249.893.475

1.999.913.097

المجموع

4-43 ، 2-43

50 ، 3

تحتفظ المجموعة بجميع الذمم المدينة التجارية ،من خالل نموذج أعمال ،وذلك بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية .ومع ذلك ،فإن الشروط
التعاقدية لبعض الذمم المدينة التجارية التؤدي ،في تاريخ محدد ،إلى تدفقات نقدية والتي تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على أصل الدين
القائم.

22228حركة مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة كالتالي:
إيضاحات

2018

 1يناير

2-48 ، 3

336.385

-

زيادة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

2-48 ، 10

185.390

-

28

521.775

-

 31ديسمبر

2017

2929ودائع ألجل
ودائع ألجل ذات تواريخ إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من عام من تاريخ إقتنائها
ناقصاً :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
المجموع

إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

50 ، 49 ، 3-48

3.535.000.000

2.240.000.000

()2.201.194

-

3.532.798.806

2.240.000.000

1-29
3

يتحقق عن ودائع ألجل عائد مالي على أساس أسعار السوق السائدة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -29ودائع ألجل ( -تتمة)
22229الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
إيضاحات

2018

 1يناير

2-48 ، 3

941.528

-

زيادة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل السنة

2-48 ، 10

1.259.666

-

29

2.201.194

-

 31ديسمبر

2017

3030النقد ومعادالت النقد
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

غير مقيدة
ودائع ألجل ذات تواريخ إستحقاق تعادل  /أقل من ثالثة أشهر من تاريخ إقتنائها

4.722.142.234

3.625.320.169

نقد وأرصدة لدى البنوك

597.973.973

656.423.990

5.320.116.207

4.281.744.159

49 ، 3-48

مجموع فرعي
مقيدة
نقد وأرصدة لدى البنوك

2-40 ، 20-4 ، 14-4
50 ، 3

المجموع

73.045.857

69.872.871

5.393.162.064

4.351.617.030

يرتبط النقد واألرصدة لدى البنوك المقيدة بإلتزام برنامج إدخار الموظفين.

3131رأس المال
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

ومصدر ومدفوع بالكامل
مصرح به
َّ
1.168.478.261

سهم عادي بقيمة إسمية  10ريال سعودي للسهم (إيضاح )16 ، 1

11.684.782.610

11.684.782.610

3232عالوة اإلصدار
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

525.000.000

سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  10رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة
قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد

5.250.000.000

5.250.000.000

243.478.261

سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  10رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة
قدرها  13ريال سعودي للسهم الواحد ،صافي بعد تكاليف المعامالت

3.141.351.697

3.141.351.697

768.478.261

المجموع

8.391.351.697

8.391.351.697

3333تحويالت من صافي الدخل
2018

2017

 1يناير

869.459.731

797.975.542

تحويل  ٪ 10من صافي الدخل للسنة

184.791.708

71.484.189

 31ديسمبر

1.054.251.439

869.459.731

طبقاً للنظام األساس للشركة والذي يتوافق مع أنظمة الشركات المطبقة في المملكة العربية السعودية ،تقوم الشركة بتكوين إحتياطي نظامي وذلك بتحويل
 ٪10من صافي ربح السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  ٪30من رأس المال المدفوع.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

3434حقوق الملكية غير المسيطرة
فيما يلي مخلص للمعلومات المالية لكل شركة تابعة التي تملك حقوق أقلية غير مسيطرة تعتبر ذات أهمية للمجموعة .المعلومات الموضحة لكل شركة
تابعة قبل إستبعاد العمليات المتداخلة.

33334ملخص قائمة المركز المالي
شركة معادن
لأللمونيوم
حقوق
الملكية غير
المسيطرة
()٪

إيضاحات

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن للدرفلة

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

(إيضاح )4-2

(إيضاح )5-2

(إيضاح )6-2

(إيضاح )7-2

(إيضاح )8-2

المجموع

 31ديسمبر
2018
5.050.654.745 16.815.948.939

موجودات
غير متداولة
موجودات
متداولة

2.945.216.159

إجمالي
الموجودات

6.763.158.241 19.761.165.098

88.921.993.381 30.943.695.884 17.462.096.440 13.991.877.718

مطلوبات غير
متداولة

3.791.236.226 11.342.733.208

7.756.912.133

8.828.323.950

51.468.060.625 19.748.855.108

مطلوبات
متداولة

1.658.784.395

2.461.034.186

1.056.116.920

1.547.546.461

2.330.056.771

إجمالي
المطلوبات

6.252.270.412 13.001.517.603

8.813.029.053

60.521.599.358 22.078.911.879 10.375.870.411

صافي
موجودات
الشركة
التابعة

6.759.647.495

510.887.829

5.178.848.665

7.086.226.029

8.864.784.005

28.400.394.023

الحصة
في صافي
الموجودات

1.696.671.521

128.232.845

1.299.891.015

2.125.867.810

3.545.913.602

8.796.576.793

أثر الزكاة
وضريبة
الدخل

()66.642.763

119.594.401

()24.655.913

-

()26.057.773

2.237.952

أثر مدفوعات
لزيادة رأس
المال

-

()7.119.230

-

-

-

()7.119.230

1.630.028.758

240.708.016

1.275.235.102

2.125.867.810

3.519.855.829

8.791.695.515

صايف
املوجودات
العائد إلى
حقوق ملكية
غير مسيطرة

3-34

1.712.503.496

76.001.587.444 27.180.114.145 14.624.827.221 12.330.042.394
1.661.835.324

2.837.269.219

3.763.581.739

12.920.405.937

9.053.538.733
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
شركة معادن
لأللمونيوم
حقوق
الملكية غير
المسيطرة
()٪

إيضاحات

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن للدرفلة

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

(إيضاح )4-2

(إيضاح )5-2

(إيضاح )6-2

(إيضاح )7-2

(إيضاح )8-2

المجموع

 31ديسمبر
2017
موجودات
غير متداولة
موجودات
متداولة

2.731.803.073

إجمالي
الموجودات

6.497.194.703 20.155.262.794

86.506.474.233 28.504.011.586 17.545.444.472 13.804.560.678

مطلوبات غير
متداولة

50.462.490.444 17.941.863.306

1.444.543.587

1.132.301.349

2.326.239.886

2.175.416.307

9.810.304.202

4.111.087.038 11.244.842.852

7.861.415.695

9.303.281.553

مطلوبات
متداولة

2.173.045.741

1.594.536.585

1.224.655.348

1.761.779.690

إجمالي
المطلوبات

5.705.623.623 13.417.888.593

9.086.071.043

59.327.565.995 20.052.921.493 11.065.061.243

صافي
موجودات
الشركة
التابعة

6.737.374.201

791.571.080

4.718.489.635

6.480.383.229

8.451.090.093

27.178.908.238

الحصة
في صافي
الموجودات

1.691.080.924

198.684.341

1.184.340.898

1.944.114.969

3.380.436.037

8.398.657.169

أثر الزكاة
وضريبة
الدخل

()48.931.345

98.087.643

4.293.176

-

()12.524.830

40.924.644

أثر مدفوعات
لزيادة رأس
المال

-

()7.119.230

-

-

-

()7.119.230

1.642.149.579

289.652.754

1.188.634.074

1.944.114.969

3.367.911.207

8.432.462.583

صافي
الموجودات
العائد إلى
حقوق ملكية
غير مسيطرة
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5.052.651.116 17.423.459.721

76.696.170.031 26.328.595.279 15.219.204.586 12.672.259.329

3-34

2.111.058.187

8.865.075.551

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
33334ملخص لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

إيضاحات
حقوق الملكية غير
المسيطرة ()٪

شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

المجموع

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018
المبيعات

7.671.002.281

299.487.696

3.116.668.621

5.215.647.728

1.163.824.917

17.466.631.243

ربح ( /خسارة) السنة قبل
الزكاة وضريبة الدخل
مصروف الزكاة وضريبة
الدخل للسنة

98.436.855

()305.062.110

522.494.744

725.465.557

454.725.119

1.496.060.165

()47.082.780

24.567.607

()60.070.721

()20.383.520

()38.909.515

()141.878.929

الدخل ( /الخسارة)
الشامل اآلخر للسنة:
خسارة عائدة إلى إعادة
قياس إلتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفين
تحوط التدفق النقدي -
الجزء الفعال من التغيرات
في القيمة العادلة
مجموع فرعي

()2.139.918

()188.748

()2.064.994

()3.215.778

()2.121.693

()9.731.131

()26.940.863

-

-

-

-

()26.940.863

()29.080.781

()188.748

()2.064.994

()3.215.778

()2.121.693

()36.671.994

مجموع الدخل /
(الخسارة) الشامل للسنة
مجموع الدخل /
(الخسارة) الشامل العائد
إلى حقوق الملكية غير
المسيطرة:
الحصة من الربح /
(الخسارة) للسنة قبل
الزكاة وضريبة الدخل
الحصة من مصروف الزكاة
وضريبة الدخل للسنة
الحصة من الربح /
(الخسارة) للسنة
الحصة من الدخل /
(الخسارة) الشامل اآلخر
للسنة:
خسارة عائدة إلى إعادة
قياس إلتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفين
تحوط التدفق النقدي -
الجزء الفعال من التغيرات
في القيمة العادلة
مجموع فرعي

22.273.294

()280.683.251

460.359.029

701.866.259

413.693.911

1.317.509.242

24.707.651

()76.570.589

131.146.181

217.639.667

181.890.048

478.812.958

()29.529.196

27.673.227

()44.026.840

()6.115.056

()29.096.749

()81.094.614

3-34

()4.821.545

()48.897.362

87.119.341

211.524.611

152.793.299

397.718.344

3-34

()537.119

()47.376

()518.313

()964.733

()848.677

()2.916.218

، 3-34
39

()6.762.157

-

-

-

-

()6.762.157

()7.299.276

()47.376

()518.313

()964.733

()848.677

()9.678.375

املجموع

()12.120.821

()48.944.738

86.601.028

210.559.878

151.944.622

388.039.969
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
إيضاحات
حقوق الملكية غير
المسيطرة ()٪

شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

المجموع

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
المبيعات

6.822.085.531

-

1.934.061.919

4.253.915.855

1.096.917.385

14.106.980.690

ربح ( /خسارة)
السنة قبل الزكاة
وضريبة الدخل

293.871.203

()657.502.006

()237.544.786

252.264.600

514.038.664

165.127.675

مصروف الزكاة
وضريبة الدخل
للسنة

()52.175.152

24.017.505

()3.457.545

()6.306.615

()35.209.740

()73.131.547

الدخل /
(الخسارة) الشامل
اآلخر للسنة

11.359.897

-

1.567.857

9.543.953

()1.999.561

20.472.146

مجموع الدخل ( /
الخسارة) الشامل
للسنة

253.055.948

()633.484.501

()239.434.474

255.501.938

476.829.363

112.468.274

مجموع الدخل
( /الخسارة)
الشامل العائد إلى
حقوق الملكية غير
المسيطرة:
الحصة من الربح
( /الخسارة) للسنة
قبل الزكاة وضريبة
الدخل

73.761.672

()165.033.003

()59.623.741

75.679.380

205.615.466

130.399.774

الحصة من
مصروف الزكاة
وضريبة الدخل
للسنة

()52.175.152

24.017.505

()3.457.545

()1.891.984

()27.289.289

()60.796.465

21.586.520

()141.015.498

()63.081.286

73.787.396

178.326.177

69.603.309

الحصة من الربح /
(الخسارة) للسنة

3-34

الحصة من الدخل
( /الخسارة)
الشامل اآلخر
للسنة:
مكاسب (خسائر)
عائدة إلى إعادة
قياس إلتزام منافع
إنتهاء خدمات
الموظفين
المجموع
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3-34

2.851.334

-

393.532

2.863.186

()799.824

5.308.228

24.437.854

()141.015.498

()62.687.754

76.650.582

177.526.353

74.911.537

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -34حقوق الملكية غير المسيطرة ( -تتمة)
33334حركة حقوق الملكية غير المسيطرة
شركة معادن
لأللمونيوم

شركة معادن
للدرفلة

شركة معادن
للبوكسايت
واأللومينا

شركة معادن
للفوسفات

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

٪25.1

٪25.1

٪25.1

٪30

٪40

1.617.711.725

242.418.252

1.251.321.828

1.867.464.387

2.815.384.854

7.794.301.046

21.586.520

()141.015.498

()63.081.286

73.787.396

178.326.177

69.603.309

إيضاحات
حقوق الملكية غير
المسيطرة ()٪
 1يناير 2017
حصة في صافي
الربح ( /الخسارة)
للسنة

2-34

المجموع

الحصة في الدخل /
(الخسارة) الشامل
اآلخر للسنة:
2.851.334

-

393.532

2.863.186

()799.824

5.308.228

مكاسب (خسائر)
عائدة إلى إعادة
قياس إلتزام منافع
إنتهاء خدمات
الموظفين

، 2-34
1-1-40

188.250.000

-

-

-

188.250.000

مدفوعات لزيادة
رأس المال خالل
السنة

1-45

-

-

-

375.000.000

375.000.000

الزيادة في حصة
حقوق الملكية غير
المسيطرة خالل
السنة

1-45

-

-

1.944.114.969

3.367.911.207

8.432.462.583

 31ديسمبر 2017

1-34

1.642.149.579

289.652.754

1.188.634.074

211.524.611

152.793.299

397.718.344

حصة في صافي
الربح ( /الخسارة)
للسنة

2-34

()4.821.545

()48.897.362

87.119.341

الحصة في الدخل /
(الخسارة) الشامل
اآلخر للسنة:
خسارة عائدة إلى
إعادة قياس إلتزام
منافع إنتهاء خدمات
الموظفين

، 2-34
1-1-40

()537.119

()47.376

()518.313

()964.733

()848.677

()2.916.218

تحوط التدفق
النقدي  -الجزء
الفعال من التغيرات
في القيمة العادلة

، 2-34
39

()6.762.157

-

-

-

-

()6.762.157

()7.299.276

()47.376

()518.313

()964.733

()848.677

()9.678.375

-

-

-

()28.807.037

-

()28.807.037

1.630.028.758

240.708.016

1.275.235.102

2.125.867.810

3.519.855.829

8.791.695.515

مجموع فرعي
توزيعات أرباح
مدفوعة خالل
السنة
 31ديسمبر 2018

28

1-34
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

3535المستحق لشريك في مشروع مشترك
إيضاحات
مبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن

 31ديسمبر
2018
405.166.440

 31ديسمبر
2017
382.132.474

ناقصاً :خسارة اإلنخفاض في القيمة المتراكمة
الرصيد اإلفتتاحي
خسارة اإلنخفاض في القيمة خالل السنة

19

مجموع فرعي
المستحق لشريك في مشروع مشترك ،بالصافي

2-45

115.773.750

115.773.750

94.125.000

-

209.898.750

115.773.750

195.267.690

266.358.724

تمثل المبالغ المستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن حصتها البالغة  ٪25.1في تكلفة المشروع المشترك لتوسعة تشكيلة منتجات مجمع األلومنيوم في
رأس الخير لتشمل أيضاً صفائح السيارات.

3636قروض طويلة األجل
33336التسهيالت المعتمدة
 أبرمت شركة معادن لأللمونيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات إتفاقيات
تمويل موحدة الشروط مع صندوق اإلستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وتحالف من المؤسسات المالية المحلية ،بينما
قامت شركة معادن لأللمونيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا بإعادة هيكلة تسهيالت قروضها مع صندوق اإلستثمارات العامة وكذلك
أبرمت إتفاقيات تمويل موحدة الشروط جديدة مع تحالف من المؤسسات المالية المحلية،
 أبرمت الشركة (معادن) إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة،
 أبرمت شركة معادن للذهب ومعادن األساس إتفاقيتي قروض مضمونة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي،
 أبرمت شركة معادن للبنية التحتية وشركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل مرابحة مع مشاركين في تسهيل مرابحة،
 أبرمت شركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل صكوك مع مشاركين في تسهيل صكوك.
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مجموع التسهيالت املمنوحة

إتش إس بي سي العربية السعودية -
كوكيل لمشاركين في تسهيل صكوك

إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

المجموع الفرعي

تسهيل مرابحة بالريال السعودي
(تسهيل رأس مال عامل)

تسهيل مرابحة بالريال السعودي

صندوق التنمية الصناعية السعودي

المجموع الفرعي

وكالة

مرابحة

تجاري*

شراء*

المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية

صندوق اإلستثمارات العامة

10.957.875.000

-

-

10.957.875.000

-

5.178.750.000

-

1.503.750.000

-

-

1.503.750.000

-

4.275.375.000

إتفاقية شركة معادن
لأللومنيوم الموقعة
في
 30نوفمبر 2010
والمعاد هيكلتها في
 14ديسمبر 2017

5.094.750.000

-

-

5.094.750.000

375.000.000

-

600.000.000

1.041.000.000

-

-

-

1.041.000.000

3.078.750.000

إتفاقية شركة معادن
للدرفلة
الموقعة في
 30نوفمبر 2010

تتكون التسهيالت الممنوحة للمجموعة من التالي كما في  31ديسمبر :2018

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

8.091.250.000

-

-

8.091.250.000

340.000.000

-

-

4.245.000.000

220.000.000

4.025.000.000

-

-

3.506.250.000

إتفاقية شركة
معادن للبوكسايت
واأللومينا الموقعة
في  27نوفمبر 2011
والمعاد هيكلتها في
 16يوليو 2018

22.900.000.000

-

-

22.900.000.000

-

-

4.000.000.000

11.400.000.000

1.650.000.000

-

5.450.145.345

4.299.854.655

7.500.000.000

إتفاقية شركة
معادن وعد الشمال
للفوسفات
الموقعة في
 30يونيو 2014

7.500.000.000

-

7.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إتفاقية (معادن)
الموقعة في
 18ديسمبر 2012
والمجددة في 18
ديسمبر 2017

1.379.000.000

-

-

1.379.000.000

-

-

1.379.000.000

-

-

-

-

-

-

إتفاقيتي شركة
معادن للذهب
ومعادن األساس
الموقعة في
 24مارس 2015
و  26إبريل 2015

14.993.750.000

3.500.000.000

-

11.493.750.000

-

11.493.750.000

-

-

-

-

-

-

71.916.625.000

3.500.000.000

7.500.000.000

60.916.625.000

715.000.000

17.672.500.000

5.979.000.000

18.189.750.000

1.870.000.000

4.025.000.000

6.953.895.345

5.340.854.655

1.000.000.000

-

-

1.000.000.000

-

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

18.360.375.000

إتفاقية شركة معادن
للبنية التحتية
الموقعة في
 30ديسمبر 2015

إتفاقيتي شركة
معادن للفوسفات
الموقعة في
 25فبراير 2016
و  20فبراير 2018
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
نصت إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط على الشروط والتعهدات المالية التالية لكل من الوحدات القانونية المقترضة ضمن المجموعة ،وإذا تم إستيفاء
الشروط ،فإن المؤسسات المالية سوف تقدم قرض طويل األجل:
 قيد على إنشاء إمتيازات إضافية و  /أو إنشاء إلتزامات تمويل إضافية من قبل شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا
وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات ،مالم يكن مسموحاً بذلك تحديداً بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط،
 الحفاظ على النسب المالية،
 حد أقصى مسموح به من النفقات الرأسمالية ،
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين،
 قيد على مدة اإلستثمار قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ( )6أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة
العربية السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.
نصت إتفاقيات تسهيالت المرابحة على شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتضمن:
 الحفاظ على وجود الشركتين كشركتين ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية،
 تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديداً تحت إتفاقيات تسهيالت المرابحة،
 قيد على الدخول في أي عملية أو مجموعة عمليات سوا ًء طوعا أوغير طوعا لبيع ،تأجير وتحويل أو التخلي عن أي أصل مالم يكن مسموحا
نصاً بذلك بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة،
 إلتزامات بالسداد بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة تصنف في جميع االوقات بالتساوي على االقل مع المطالبات غير المضمونة
وقروض الدائنين األخرى ماعدا مطالبات الدائنين المتوجبة حسب القوانين المطبقة عموماً على الشركات،
 الحفاظ على النسب المالية،
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين.
نصت إتفاقية تسهيل صكوك على شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتضمن:
 الحفاظ على وجود الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية،
 تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديداً تحت إتفاقية تسهيل صكوك،
 قيد على الدخول في أي عملية أو مجموعة عمليات سوا ًء طوعا أوغير طوعا لبيع ،تأجير وتحويل أو التخلي عن أي أصل مالم يكن مسموحا
نصاً بذلك بموجب إتفاقية تسهيل صكوك،
 الحفاظ على النسب المالية،
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين.

3 333336تسهيل شركة معادن لأللومنيوم
في  30نوفمبر  ،2010أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع صندوق اإلستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وتحالف من
المؤسسات المالية .بتاريخ  14ديسمبر  ،2017تم إعادة هيكلة تسهيل قرضها مع صندوق اإلستثمارات مما أدى إلى إعادة جدولة السداد والتعهدات
الخاصة بها .إعتباراً من نفس التاريخ ،أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع بنوك تجارية فيما يتعلق بتسهيالت تقليدية بالدوالر ومرابحة
بالريال جديدة لتحل محل رصيد التسهيالت .بناءاً على ذلك ،تتكون تسهيالت التمويل لشركة معادن لأللمونيوم من:
التسهيل الممنوح
4.275.375.000

صندوق اإلستثمارات العامة  -تعديل اإلتفاق القائم
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
تقليدي بالدوالر
مرابحة بالريال
المجموع الفرعي

1.503.750.000
5.178.750.000
6.682.500.000

مجموع التسهيالت املمنوحة

10.957.875.000

باإلضافة إلى إعادة جدولة السداد ،يتضمن تسهيل صندوق اإلستثمارات العامة المعاد هيكلته والتسهيالت التقليدية بالدوالر والمرابحة بالريال مخصصات
للمدفوعات المقدمة للمشاركين إعتماداَ على توافر النقد الزائد لخدمة الدين .تستمر المدفوعات المقدمة حتى يتم إستيفاء شروط معينة فيما يتعلق
بالرصيد القائم تحت كل من التسهيالت كما أنها محدودة بالوقت للتسهيالت التقليدية بالدوالر والمرابحة بالريال.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
وكالء تسهيالت
 البنك األهلي التجاري كوكيل مابين الدائنين ووكيل تسهيل مرابحة بالريال،
 بنك أبو ظبي األول كوكيل تسهيل تقليدي بالدوالر.
تفاصيل إتفاقية التمويل الموحدة الشروط الموقعة في  30نوفمبر  2010والتي تم سدادها بالكامل خالل ديسمبر  2017كالتالي:
التسهيل الممنوح
4.875.000.000

صندوق اإلستثمارات العامة
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
مشتريات
تجاري
وكالة
المجموع الفرعي
صندوق التنمية الصناعية السعودي
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

5.047.500.000
900.000.000
787.500.000
6.735.000.000
600.000.000
375.000.000

مجموع التسهيالت املمنوحة

12.585.000.000

3 333336تسهيالت شركة معادن للدرفلة
وكالء تسهيالت
 بنك الرياض كوكيل مابين الدائنين،
 بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت مشتريات بالريال،
 البنك السعودي الفرنسي كوكيل ضمان داخلي،
 بنك الرياض -فرع لندن ،كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل.

3 333336تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
في  16يوليو  ،2018أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع صندوق اإلستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وتحالف من
المؤسسات المالية .بتاريخ  31يوليو  ،2018تم إعادة هيكلة تسهيل قرضها مع صندوق اإلستثمارات مما أدى إلى إعادة جدولة السداد والتعهدات الخاصة
بها .إعتباراً من نفس التاريخ ،أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع بنوك تجارية فيما يتعلق بتسهيالت مرابحة بالريال وتسهيالت وكالة بالريال
جديدة لتحل محل رصيد التسهيالت .بناءاً على ذلك ،تتكون تسهيالت التمويل لشركة معادن للبوكسايت واأللومينا من:
التسهيل الممنوح
3.506.250.000

صندوق اإلستثمارات العامة  -تعديل اإلتفاق القائم
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
مرابحة بالريال  -الشريحة أ
مرابحة بالريال  -الشريحة ب
وكالة بالريال
المجموع الفرعي
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

2.370.000.000
1.655.000.000
220.000.000
4.245.000.000
340.000.000

مجموع التسهيالت املمنوحة

8.091.250.000

باإلضافة إلى إعادة جدولة السداد ،يتضمن تسهيل صندوق اإلستثمارات العامة المعاد هيكلته وتسهيالت مرابحة بالريال وتسهيالت وكالة بالريال
مخصصات للمدفوعات المقدمة للمشاركين إعتماداَ على توافر النقد الزائد لخدمة الدين .تستمر المدفوعات المقدمة حتى يتم إستيفاء شروط معينة
فيما يتعلق بالرصيد القائم تحت كل من التسهيالت كما أنها محدودة بالوقت لتسهيالت المرابحة بالريال وتسهيالت وكالة بالريال.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
وكالء تسهيالت
 البنك األهلي التجاري كوكيل مابين الدائنين ووكيل تسهيل مرابحة بالريال،
 إتش إس بي سي العربية السعودية كوكيل لتسهيل وكالة بالريال.
تفاصيل إتفاقية التمويل الموحدة الشروط الموقعة في  27نوفمبر  2011والتي تم إعادة هيكلتها  /سدادها بالكامل خالل يوليو  2018كالتالي:
التسهيل الممنوح
صندوق اإلستثمارات العامة

3.750.000.000

المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
مشتريات

2.690.712.844

تجاري

258.750.000

وكالة

768.750.000

المجموع الفرعي

3.718.212.844

صندوق التنمية الصناعية السعودي

900.000.000

تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

340.000.000

مجموع التسهيالت املمنوحة

8.708.212.844

3 333336تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
وكالء تسهيالت
 البنك اإلسالمي للتنمية وإتش إس بي سي العربية السعودية كوكالء تسهيالت شراء،
 بنك ميزوهو المحدود وبنك سوميتومو ميتسوي كوكالء تسهيالت تجارية.

3 333336تسهيل شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)
في  18ديسمبر  2012أبرمت الشركة إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة («إتفاقية تسهيل مرابحة») وإتفاقيات أخرى
(يشار لها مجتمعة «إتفاقيات تمويل») بمبلغ قدره  9مليار ريال سعودي .إن تاريخ اإلستحقاق النهائي لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تاريخ توقيع
اإلتفاقية .تم الحصول على التسهيل من تجمع مؤسسات مالية محلية ودولية مكون من المؤسسات المالية التالية:
 مصرف الراجحي
 البنك العربي الوطني
 بنك البالد
 بنك الجزيرة
 البنك السعودي الفرنسي
 بنك جي بي مورجان تشيس ،إن إيه -فرع الرياض
 بنك الرياض
 مجموعة سامبا المالية
 البنك األهلي التجاري
 البنك السعودي البريطاني
 البنك السعودي لإلستثمار
تشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق بالشركة األم فقط على التالي:
 يجب أال تقل نسبة الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات إلى الفوائد عن ثالثة أضعاف وإال سوف يتم وقف توزيع األرباح.
 يجب أن يكون إجمالي صافي الديون أقل من أو يعادل ثالثة أضعاف حقوق الملكية (الشركة األم فقط) ،وإال اعتبر ذلك حالة تقصير وهي
عرضة لفترة تصحيح تمتد حتى ستة أشهر ،أو تسعة أشهر في حال قيام الشركة بتصحيح هذه الحالة ببدء عملية إصدار حقوق أولوية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
في  18ديسمبر  ،2017جددت الشركة إتفاقيات التمويل بتعديل إجمالي مبلغ التسهيل من  9مليار ريال سعودي إلى  7.5مليار ريال سعودي .إن تاريخ
اإلستحقاق النهائي لسداد هذا القرض هو خمس سنوات من تاريخ توقيع اإلتفاقية .تم الحصول على التسهيل المتجدد من تجمع مؤسسات مالية محلية
ودولية مكون من المؤسسات المالية التالية:
مؤسسات التمويل
 مصرف الراجحي
 البنك العربي الوطني
 بنك الخليج الدولي بي إس سي ،فرع الرياض
 البنك األول
 بنك الجزيرة
 البنك السعودي الفرنسي
 بنك جي بي مورجان تشيس ،إن إيه -فرع الرياض
 بنك الرياض
 مجموعة سامبا المالية
 البنك األهلي التجاري
 البنك السعودي البريطاني
 البنك السعودي لإلستثمار
تشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق بالشركة األم فقط على التالي:
 يجب أال تقل نسبة الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات إلى الفوائد عن ثالثة أضعاف وإال سوف يتم وقف توزيع األرباح.
 يجب أن يكون إجمالي صافي الديون أقل من أو يعادل ثالثة أضعاف حقوق الملكية (الشركة األم فقط) ،وإال اعتبر ذلك حالة تقصير وهي
عرضة لفترة تصحيح تمتد حتى ستة أشهر ،أو تسعة أشهر في حال قيام الشركة بتصحيح هذه الحالة ببدء عملية إصدار حقوق أولوية.

3 333336تسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األساس
أبرمت الشركة إتفاقيتي تسهيالت مضمونة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وتشمل هذه التسهيالت الممنوحة على التالي:
الهدف

تاريخ اإلعتماد

التسهيل الممنوح

 24مارس 2015

تمويل إنتاج الذهب من منجم السوق

179.000.000

 26إبريل 2015

تمويل مصروفات رأسمالية لمنجم الدويحي الجديد للذهب وخط أنابيب المياه

1.200.000.000

إجمالي التسهيالت املمنوحة

1.379.000.000

نصت إتفاقيات التمويل على بعض الشروط والتعهدات الخاصة والتي تتضمن:
 قيد على إنشاء إمتيازات إضافية و  /أو إنشاء إلتزامات تمويل إضافية عن طريق الشركة ،مالم يكن مسموحاً بذلك تحديداً بموجب إتفاقية
القرض،
 الحفاظ على النسب المالية،
 حد أقصى مسموح به من النفقات الرأسمالية،
 قيد على توزيع أرباح على المساهمين و
 قيد على مدة اإلستثمار قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ( )6أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في المملكة
العربية السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.

345

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
3 333336تسهيل شركة معادن للبنية التحتية
في  30ديسمبر  ،2015أبرمت الشركة إتفاقية تسهيل مرابحة مع إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة ،تتكون من:
التسهيل الممنوح

تسهيل مرابحة

1.000.000.000

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  -كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

تم السحب من التسهيل في  17فبراير .2016

3 333336تسهيل شركة معادن للفوسفات
في  15يونيو  ،2008أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع تحالف من المؤسسات المالية ،جدير بالذكر أنه تم سداد التسهيل بالكامل من تاريخ
السحب في  30مارس  2016حسب إتفاقية تسهيل المرابحة الجديدة الموقعة من قبل الشركة في  25فبراير  2016مع مشاركي تسهيل مرابحة مكونة من:
التسهيل الممنوح

تسهيل مرابحة

11.493.750.000

بنك الرياض  -كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

تم السداد بشكل جزئي من تاريخ السحب إلتفاقية تسهيل المرابحة الموقعة من قبل الشركة بتاريخ  25فبراير  2016بموجب إتفاقية تسهيل صكوك جديدة
وموقعة من قبل الشركة بتاريخ  20فبراير  2018مع مشاركين في تسهيل صكوك تتكون من:
التسهيل الممنوح

تسهيل صكوك

3.500.000.000

إتش إس بي سي العربية السعودية  -كوكيل لتسهيل صكوك

33336تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة
3 333336تسهيالت شركة معادن لأللومنيوم
خالل ديسمبر  ،2017قامت الشركة بإعادة هيكلة تسهيالت القروض عن طريق تعديل اإلتفاقية مع صندوق اإلستثمارات العامة وأبرمت إتفاقية تمويل
موحدة الشروط جديدة بينما تم تسوية باقي التسهيالت األخرى بالكامل قبل المدة المحددة.
 31ديسمبر 2018
صندوق اإلستثمارات العامة

 31ديسمبر 2017

-

ناقصاً :المدفوع خالل السنة

4.375.312.500

-

()4.375.312.500

مجموع فرعي (إيضاح )2-45

-

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

-

-

-

مجموع فرعي

-

-

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناءاً على معدل اليبور
زائداً ٪1.5
بدأ سداد القرض في  31ديسمبر  2014على أقساط نصف سنوية تبدأ من  99.9مليون ريال سعودي وتتزايد
على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  1.218مليون ريال سعودي في  30يونيو 2026
(إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض تبلغ  78.459.966ريال سعودي
(إيضاح .)10-36
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
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شراء بالدوالر االمريكي

-

834.675.000

شراء بالريال السعودي

-

3.695.456.250

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018
تجاري

-

807.750.000

وكالة

-

706.781.250

-

6.044.662.500

ناقصاً :المدفوع خالل السنة

-

()6.044.662.500

مجموع فرعي

-

-

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

-

-

مجموع فرعي

-

-

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة) من القرض
المسحوب لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت الدوالر األمريكي بناءاً على سعر اليبور زائداً هامش (هامش
ربح في حالة تسهيالت وكالة) والذي يتغير على مدى فترة القرض.
فيما يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة) من
القرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع التسهيالت بالريال السعودي بناءاً على معدل سعر العمولة بين
البنوك السعودية (سايبور) زائداً هامش (هامش ربح في حالة تسهيالت وكالة) والذي يتغير على مدى فترة
القرض.
الهامش أو هامش الربح على أصل مبلغ القرض من القرض المسحوب لكل فترة عمولة يتراوح ما بين ٪1.65
إلى  ٪2.75سنوياً.
بدأ سداد القروض في  31ديسمبر  ،2014يبدأ السداد من  138مليون ريال سعودي ويتزايد على مدى فترة
القرض حتى تصبح الدفعة النهائية  1.684مليون ريال سعودي في  30يونيو ( 2026إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  83.472.594ريال سعودي
(إيضاح .)10-36
صندوق التنمية الصناعية السعودي

-

450.000.000

ناقصاً :المدفوع خالل السنة

-

()450.000.000

مجموع فرعي

-

-

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

-

-

مجموع فرعي

-

-

المجموع الفرعي المرحل

-

-

الرصيد المرحل

-

-

بدأ سداد تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي من  4فبراير  2015ابتداءاً من  25مليون ريال سعودي
ويتزايد على مدى فترة القرض لتكون الدفعة النهائية  62.5مليون ريال سعودي في  7يونيو ( 2020إيضاح
.)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  18.690.882ريال سعودي
(إيضاح .)10-36
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

-

-

معدل الربح على سعر الشراء (أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة) كان بناءاً
على معدل سايبور زائداً . ٪1.25
مجموع قروض شركة معادن لأللمونيوم (إيضاح )7-36

-

-

تسهيالت شركة معادن لأللومنيوم  -تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر 2017
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

صندوق اإلستثمارات العامة (إيضاح )2-45

4.275.375.000

4.275.375.000

ناقصاً :رصيد تكلفة المعاملة في نهاية السنة

()42.931.900

()47.029.125

مجموع فرعي

4.232.443.100

4.228.345.875

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناءاً على معدل اليبور
زائداً .٪1.5
بعد إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر  ،2017سوف يبدأ سداد القرض في  31مارس  2023على أقساط نصف
سنوية تبدأ من  99.9مليون ريال سعودي ويتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية
 1.218مليون ريال سعودي في  30سبتمبر ( 2031إيضاح .)8-36
باإلضافة إلى ذلك ،يتوجب على الشركة إجراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو موضح في إيضاح .1-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة على إعادة الهيكلة والبالغة  47.029.125ريال سعودي تم خصمها مع
رصيد القرض كما في ديسمبر  2017ويتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بمبلغ  4.097.225ريال سعودي
(إيضاح .)10-36
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
مرابحة بالريال

5.178.750.000

5.178.750.000

تجاري  -تقليدي بالدوالر األمريكي

1.503.750.000

1.503.750.000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()63.570.555

()73.507.500

مجموع فرعي

6.618.929.445

6.608.992.500

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب على المرابحة اإلسالمية بالريال بناءاً على
معدل سعر العمولة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً هامش  .٪1.65فيما يُحتسب معدل العمولة على
المبلغ األساسي للقرض المسحوب على تسهيل الدوالر التقليدي بناءاً على معدل اليبور زائداً هامش .٪1.55
سوف يبدأ سداد القرض المسحوب على المرابحة اإلسالمية بالريال في  31مارس  ،2021على أقساط نصف
سنوية تبدأ من  259مليون ريال سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية
 1.812مليون ريال سعودي في  30سبتمبر ( 2027إيضاح .)8-36
سوف يبدأ سداد القرض المسحوب على تسهيل الدوالر التقليدي في  31مارس  ،2021على أقساط نصف
سنوية تبدأ من  129مليون ريال سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية 601
مليون ريال سعودي في  30سبتمبر ( 2024إيضاح .)8-36
باإلضافة إلى ذلك ،يتوجب على الشركة إجراء بعض المدفوعات المقدمة كما هو موضح في إيضاح .1-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة للحصول على القرض والبالغة  73.507.500ريال سعودي تم خصمها مع
رصيد القرض كما في ديسمبر  2017ويتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بمبلغ  9.936.945ريال سعودي
(إيضاح .)10-36
مجموع قروض شركة معادن لأللمونيوم (إيضاح )7-36

348

10.851.372.545

10.837.338.375

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
3 333336تسهيالت شركة معادن للدرفلة
 31ديسمبر 2018
صندوق اإلستثمارات العامة
ناقصاً :المدفوع خالل السنة

مجموع فرعي (إيضاح )2-45
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءاً على معدل اليبور زائداً .٪1.5
بدأ سداد أصل مبلغ القرض على أقساط نصف سنوية في  31ديسمبر  .2016تبدأ مبالغ السداد من  30.8مليون ريال
سعودي ثم تتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  153.9مليون ريال سعودي في  30يونيو 2026
(إيضاح .)8-36
خالل يونيو  ،2018تم تأجيل السداد المستحق في  30يونيو  2018و  31ديسمبر  2018ليتم دفعها في  30يونيو .2019

2.986.387.500
2.986.387.500
()52.119.480
2.934.268.020

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  11.183.829ريال سعودي ( 31ديسمبر
 11.375.892 :2017ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
شراء بالريال السعودي
ناقصاً :المدفوع خالل السنة

مجموع فرعي
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

مجموع فرعي

1.009.770.000
1.009.770.000
()13.057.394
996.712.606

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع التسهيالت بالريال السعودي
بناءاً على معدل سايبور زائداً هامش يتفاوت على مدى فترة القرض.
يتراوح الهامش  /هامش الربح على أصل مبلغ القرض المسحوب لكل فترة عمولة ما بين  ٪1.65و  ٪2.45في السنة.
بدأ سداد أصل مبلغ القرض في  31ديسمبر  ،2016يبدأ السداد من  10.4مليون ريال سعودي ثم يتزايد على مدى فترة
القرض حتى يصل القسط النهائي  13.5مليون ريال سعودي في  30يونيو ( 2026إيضاح .)8-36
خالل يونيو  ،2018تم تأجيل السداد المستحق في  30يونيو  2018و  31ديسمبر  2018ليتم دفعها في  30يونيو .2019

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  3.075.608ريال سعودي ( 31ديسمبر
 3.130.362 :2017ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
صندوق التنمية الصناعية السعودي
ناقصاً :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعي

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي

475.000.000

خالل الربع المنتهي في  31ديسمبر  ،2018تم تعديل معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل القرض من مبالغ
القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس سايبور زائداً .٪1.20
يستحق سداد مبلغ تسهيل مرابحة في  30يونيو ( 2019إيضاح .)8-36
مجموع قروض شركة معادن للدرفلة (إيضاح )7-36

()61.575.000

2.986.387.500

()63.303.309

2.923.084.191

1.030.590.000

()20.820.000

1.009.770.000

()16.133.002
993.636.998

550.000.000

()50.000.000

()75.000.000

()13.126.746

()20.041.212

425.000.000
411.873.254

بدأ سداد تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي في  25يناير  .2016مبلغ السداد يبدأ من  25مليون ريال سعودي
ثم يتزايد على مدى فترة القرض مع قسط نهائي يبلغ  62.5مليون ريال سعودي في  19يوليو ( 2021إيضاح .)8-36
خالل يونيو  ،2018تم تأجيل السداد المستحق في  30يونيو  2018و  31ديسمبر  2018ليتم دفعها في  30يونيو .2019

تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  6.914.466ريال سعودي ( 31ديسمبر
 7.942.222 :2017ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

 31ديسمبر 2017
3.047.962.500

475.000.000

454.958.788

375.000.000

375.000.000

4.717.853.880

4.746.679.977
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
3 333336تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
خالل يوليو  ،2018قامت الشركة بإعادة هيكلة تسهيالت القروض عن طريق تعديل اإلتفاقية مع صندوق اإلستثمارات العامة وأبرمت إتفاقية تمويل موحدة
الشروط جديدة بينما تم تسوية باقي التسهيالت األخرى بالكامل قبل المدة المحددة.
صندوق اإلستثمارات العامة
ناقصاً :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعي (إيضاح )2-45
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
تحويل إلى تسهيل معاد هيكلته في  16يوليو 2018
مجموع فرعي
ً
يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءا على سعر الفائدة بين بنوك لندن (اليبور)
زائداً .٪1.5
يُسدد المبلغ األساسي لتسهيل صندوق اإلستثمارات العامه على  21قسط كل ستة أشهر ابتداءاً من  30يونيو  .2017ويبدأ
السداد بمبلغ  75مليون ريال ثم يزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية قدرها  435مليون ريال سعودي في  30يونيو 2027
(إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  5.979.758ريال سعودي ( 31ديسمبر :2017
 12.426.368ريال سعودي) (إيضاح  .)10-36تم تحويل تكلفة المعاملة غير المطفأة بمبلغ  69.746.252ريال سعودي إلى
التسهيل المعاد هيكلته.
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
شراء بالدوالر االمريكي
شراء بالريال السعودي
تجاري
وكالة
ناقصاً :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعي
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي
تحتسب العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت وكالة) من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة
عمولة على جميع تسهيالت الدوالر األمريكي على أساس معدل اليبور زائداً هامش (هامش ربح في حالة تسهيالت الوكالة)
والتي تتفاوت على مدى فترة القرض.
يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة) من مبالغ القرض المسحوبة لكل
فترة عمولة على جميع تسهيالت الريال السعودي على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية («سايبور») زائداً هامش
(هامش ربح في حالة تسهيالت وكالة) والتي تتفاوت على مدى فترة القرض.
يتراوح الهامش  /هامش الربح على أصل المبلغ من القروض المسحوبة لكل فترة عمولة ما بين  ٪1.45إلى  ٪2.4في السنة.
بدأ سداد المبالغ األساسية من التسهيالت المعتمدة اإلسالمية والتجارية من  30يونيو  .2017يبدأ سداد التسهيالت المذكورة
أعاله إبتداءاً من  74مليون ريال ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  431مليون ريال سعودي في 30
يونيو ( 2027إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  45.389.289ريال سعودي ( 31ديسمبر :2017
 4.185.358ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
صندوق التنمية الصناعية السعودي
ناقصاً :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعي
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي
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 31ديسمبر 2018
3.600.000.000
()93.750.000
3.506.250.000
()3.506.250.000
-

 31ديسمبر 2017
3.750.000.000
()150.000.000
3.600.000.000
()75.726.010
3.524.273.990

767.520.000
1.815.564.326
248.400.000
738.000.000
3.569.484.326
()3.569.484.326
-

799.500.000
1.891.212.844
258.750.000
768.750.000
3.718.212.844
()148.728.518
3.569.484.326
()45.389.289
3.524.095.037

860.000.000
()860.000.000
-

900.000.000
()40.000.000
860.000.000
()48.680.596
811.319.404

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

بدأ سداد أصل مبلغ تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي من يوليو  .2017بدأ سداد التسهيالت المذكورة
أعاله من  40مليون ريال سعودي ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  80مليون ريال سعودي في
أبريل ( 2024إيضاح .)8-36
إستقطع صندوق التنمية الصناعية السعودي مبلغ  75مليون ريال سعودي مقابل رسوم لإلجراءات وتقييم القروض .سيتم
إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة القرض.
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  48.680.596ريال سعودي ( 31ديسمبر
 14.599.683 :2017ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

-

340.000.000

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس معدل
العمولة بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً . ٪0.95
يستحق سداد تسهيل المرابحة في  24يناير ( 2019إيضاح .)8-36
إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا (إيضاح )7-36

-

8.199.688.431

تسهيالت شركة معادن للبوكسايت واأللومينا  -تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  16يوليو 2018
صندوق اإلستثمارات العامة (إيضاح )2-45

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

3.506.250.000

-

()116.927.162

-

3.389.322.838

-

يُحتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل فترة عمولة بناءاً على معدل اليبور زائداً .٪1.5
بعد إعادة الهيكلة بتاريخ  16يوليو  ،2018سوف يبدأ سداد القرض في  30يونيو  2019على أقساط نصف سنوية تبدأ من
 74.3مليون ريال سعودي ويتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح قيمة الدفعة النهائية  392.7مليون ريال سعودي في
 31يوليو ( 2031إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة على إعادة الهيكلة والبالغة  42.562.500ريال سعودي تم إضافتها مع رصيد تكلفة
المعاملة المقدمة غير المطفأة قبل إعادة الهيكلة والبالغة  69.746.252ريال سعودي .عالوة على ذلك ،تم أيضاً إضافة
تكلفة المعاملة غير النقدية والبالغة  9.163.384ريال سعودي كفرق بين القيمة الدفترية للقرض قبل إعادة الهيكلة والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية بعد إعادة الهيكلة ،مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي للقروض قبل إعادة الهيكلة .تم خصم
المبلغ اإلجمالي مقابل رصيد القرض كما في  16يوليو  2018ويتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بمبلغ  4.544.974ريال
سعودي (إيضاح .)10-36
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
مرابحة بالريال السعودي

4.025.000.000

-

وكالة بالريال السعودي

220.000.000

-

4.245.000.000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

-

()37.802.897

-

مجموع فرعي

4.207.197.103

-

مجموع فرعي

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ (المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة) من مبالغ القرض المسحوبة لكل
فترة عمولة على جميع تسهيالت الريال السعودي على أساس معدل سايبور زائداً هامش (هامش ربح في حالة تسهيالت
وكالة) بمعدل  ٪1.55للمرابحة بالريال (الشريحة ب) ووكالة بالريال وبمعدل  ٪1.45للمرابحة بالريال (الشريحة أ).
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة بلغت  40.250.000ريال سعودي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بمبلغ 2.447.103
ريال سعودي (إيضاح .)10-36
تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)

340.000.000

-

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس معدل العمولة
بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً . ٪0.95
يستحق سداد تسهيل المرابحة في  24يناير ( 2019إيضاح .)8-36
إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا (إيضاح )7-36

7.936.519.941

-
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
3 333336تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018
صندوق اإلستثمارات العامة (إيضاح )2-45

6.839.278.174

6.839.278.174

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()55.803.888

()57.478.142

مجموع فرعي

6.783.474.286

6.781.800.032

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة على أساس معدل اليبور زائداً
 ٪1.5في السنة.
سوف يتم سداد أصل مبلغ القرض على  24قسط كل ستة أشهر إبتداءاً من  30يونيو  .2019يبدأ السداد بمبلغ 112.5
مليون ريال سعودي ثم يزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية قدرها  606مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2030
(إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  1.674.254ريال سعودي ( 31ديسمبر
 7.364.701 :2017ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
شراء بالدوالر االمريكي

304.392.518

304.392.518

شراء بالريال السعودي

2.620.254.420

2.620.254.420

تجاري

5.182.626.350

5.140.424.311

وكالة

1.488.141.198

1.488.141.198

مجموع فرعي

9.595.414.486

9.553.212.447

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()16.721.061

()46.703.936

مجموع فرعي

9.578.693.425

9.506.508.511

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة على أساس معدل اليبور زائداً
 ٪1.25إلى  ٪2.10في السنة.
يبدأ سداد أصل مبالغ القروض من  30يونيو  .2019يبدأ السداد من  171مليون ريال سعودي ثم تزداد على مدى فترة
القرض بدفعة نهائية  809مليون ريال سعودي في  31ديسمبر ( 2030إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  29.982.875ريال سعودي ( 31ديسمبر
 32.279.681 :2017ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
صندوق التنمية الصناعية السعودي

3.905.000.000

1.680.000.000

ناقصاً :المدفوع خالل السنة

()60.000.000

-

مجموع فرعي

3.845.000.000

1.680.000.000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()297.501.808

()154.160.000

مجموع فرعي

3.547.498.192

1.525.840.000

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائم لكل فترة عمولة في حدود  ٪1.7في السنة.
بدأ سداد أصل مبالغ القروض من  22ديسمبر  .2018يبدأ السداد من  60مليون ريال سعودي ثم تزداد على مدى فترة
القرض (إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة بلغت  145.000.000ريال سعودي .إجمالي تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم
إطفاؤها على مدى فترة القرض بمبلغ  1.658.192ريال سعودي ( 31ديسمبر  840.000 :2017ريال سعودي) (إيضاح
.)10-36
مجموع قروض شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (إيضاح )7-36
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19.909.665.903

17.814.148.543

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد
3 333336تسهيل شركة التعدين العربية السعودية
تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد (إيضاح  7-36و )3-48

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

-

-

يحتسب معدل العمولة على أصل مبالغ القرض المسحوب على أساس معدل العمولة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً  ٪0.85في السنة.

33336تسهيل مستخدم بموجب إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط المختلفة
3 333336تسهيالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

منجم السوق
صندوق التنمية الصناعية السعودي

143.000.000

171.000.000

ناقصاً :المدفوع خالل السنة

()22.000.000

()28.000.000

مجموع فرعي

121.000.000

143.000.000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()4.555.155

()6.755.017

مجموع فرعي

116.444.845

136.244.983

بدأ سداد هذا القرض في  20يوليو  ،2016على أساس نصف سنوي ،إبتداءأً من  8مليون ريال سعودي ثم يزداد على
مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  18مليون ريال سعودي في  9نوفمبر ( 2022إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  2.199.862ريال سعودي ( 31ديسمبر
 2.503.900 :2017ريال سععودي) (إيضاح .)10-36
منجم الدويحي وخط أنابيب المياه
صندوق التنمية الصناعية السعودي

1.070.000.000

1.200.000.000

ناقصاً :المدفوع خالل السنة

()150.000.000

()130.000.000

مجموع فرعي

920.000.000

1.070.000.000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()35.353.979

()49.472.071

مجموع فرعي

884.646.021

1.020.527.929

بدأ سداد هذا القرض في  9يوليو  ،2017على أساس نصف سنوي ،إبتداء من  60مليون ريال سعودي ثم يزداد على
مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  100مليون ريال سعودي في  30أكتوبر ( 2023إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  14.118.092ريال سعودي ( 31ديسمبر
 15.724.951 :2017ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
مجموع قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس (إيضاح )7-36

1.001.090.866

1.156.772.912
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقيات تسهيالت المرابحة المختلفة
3 333336تسهيل شركة معادن للبنية التحتية
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  -كوكيل مشاركي تسهيل المرابحة

883.000.000

961.000.000

ناقصاً :المدفوع خالل السنة

()78.000.000

()78.000.000

مجموع فرعي

805.000.000

883.000.000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()7.000.000

()8.000.000

798.000.000

875.000.000

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل سايبور
زائداً  ٪1في السنة.
بدأ سداد أصل مبلغ القرض في  30ديسمبر  2016بدفعات متساوية بمبلغ  39مليون ريال سعودي على أساس نصف
سنوي خالل فترة عشر سنوات مع دفعة نهائية ألصل القرض بمبلغ  298مليون ريال سعودي في 30ديسمبر 2025
(إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  1.000.000ريال سعودي ( 31ديسمبر
 1.000.000 :2017ريال سعودي) (إيضاح .)10-36
مجموع قروض شركة معادن للبنية التحتية (إيضاح )7-36

798.000.000

875.000.000

3 333336تسهيل شركة معادن للفوسفات
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

بنك الرياض  -كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

10.344.375.000

11.493.750.000

ناقصاً :المدفوع خالل السنة

()4.443.492.647

()1.149.375.000

مجموع فرعي

5.900.882.353

10.344.375.000

ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

()44.679.272

()78.145.499

5.856.203.081

10.266.229.501

يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل سايبور
زائداً  ٪1في السنة لتسهيل مرابحة بالريال السعودي ومعدل اليبور زائداً  ٪1.1في السنة لتسهيل مرابحة بالدوالر
األمريكي.
بدأ سداد القرض في  25فبراير  2017بمبلغ  575مليون ريال سعودي ويزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية
 3.448مليون ريال سعودي في  25فبراير ( 2023إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة خالل الفترة بلغت  4.750.000ريال سعودي .يتم إطفاء رصيد تكلفة المعاملة
المقدمة على مدى فترة القرض بمبلغ  38.216.227ريال سعودي ( 31ديسمبر  20.808.255 :2017ريال سعودي)
(إيضاح .)10-36
مجموع قروض شركة معادن للفوسفات (إيضاح )7-36
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5.856.203.081

10.266.229.501

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336تسهيالت مستخدمة بموجب إتفاقية تسهيل صكوك
3 333336تسهيل شركة معادن للفوسفات
إتش إس بي سي العربية السعودية  -كوكيل لتسهيل صكوك
ناقصاً :المدفوع خالل السنة
مجموع فرعي
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل سايبور
زائداً  ٪1.35في السنة.
سيتم سداد هذا القرض والبالغ  3.500.000.000ريال سعودي دفعة واحدة بتاريخ  20فبراير ( 2025إيضاح .)8-36
تكلفة المعاملة المقدمة المتكبدة للحصول على تسهيل صكوك والبالغة  4.725.000ريال تم خصمها مع رصيد التسهيل
ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل بمبلغ  507.112ريال سعودي (إيضاح .)10-36
مجموع قروض شركة معادن للفوسفات (إيضاح )7-36

 31ديسمبر 2018
3.500.000.000
3.500.000.000
()4.217.888
3.495.782.112

 31ديسمبر 2017
-

3.495.782.112

-

33336إجمالي القروض
إيضاحات
التسهيالت المستخدمة بموجب:
إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط:
شركة معادن لأللمونيوم  -إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر 2017
شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكسايت واأللومينا  -إعادة الهيكلة بتاريخ  16يوليو 2018
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد:
شركة التعدين العربية السعودية
تسهيالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس
إتفاقيات تسهيالت مرابحة :
شركة معادن للبنية التحتية
شركة معادن للفوسفات
إتفاقية تسهيل صكوك :
شركة معادن للفوسفات
مجموع فرعي
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة
مجموع فرعي
ناقصاً :الجزء المتداول من القروض مصنفة كمطلوبات متداولة
شركة معادن للدرفلة
شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
شركة معادن للذهب ومعادن األساس
شركة معادن للبنية التحتية
شركة معادن للفوسفات
مجموع فرعي
الجزء طويل األجل من القروض

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

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

10.957.875.000
4.796.157.500
8.091.250.000
20.279.692.660

10.957.875.000
4.846.157.500
8.369.484.326
18.072.490.621

3-36
4-36

1.041.000.000

1.213.000.000

5-36
5-36

805.000.000
5.900.882.353

883.000.000
10.344.375.000

6-36
50 ، 49

3.500.000.000
55.371.857.513
()805.369.185
54.566.488.328

54.686.382.447
()790.524.708
53.895.857.739

960.572.745
485.503.000
716.071.386
185.000.000
78.000.000
737.610.294
3.162.757.425
51.403.730.903

660.564.000
513.410.645
621.737.172
172.000.000
78.000.000
1.149.375.000
3.195.086.817
50.700.770.922

2-6
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
33336تواريخ إستحقاق القروض طويلة األجل
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

2018

-

3.195.086.817

2019

3.162.757.425

3.291.077.736

2020

2.438.872.312

3.661.668.070

2021

4.098.343.546

4.749.984.266

2022

4.862.984.944

6.204.421.881

2023

5.938.367.969

7.701.422.952

2024

4.155.259.835

4.562.477.300

 2025إلى2030

30.715.271.482

21.320.243.425

55.371.857.513

54.686.382.447

المجموع

3-48 ، 2-1-48

33336عمالت التسهيالت
إن التسهيالت المتعاقد عليها من قبل المجموعة هي باألساس مناصفة بالدوالر األمريكي وبالريال السعودي على التوالي وتتمثل األرصدة المسحوبة بما
يعادل الدوالر األمريكي بما يلي:
 31ديسمبر 2018
(دوالر أمريكي)
صندوق اإلستثمارات العامة (بالدوالر األمريكي)

4.695.277.513

 31ديسمبر 2017
(دوالر أمريكي)
4.720.277.513

المصارف اإلسالمية والبنوك التجارية
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شراء (بالدوالر األمريكي)

81.171.338

285.843.338

شراء (بالريال السعودي)

968.006.512

1.452.156.999

تجاري (بالدوالر األمريكي)

1.783.033.693

1.819.779.816

تجاري (بالريال السعودي)

-

18.240.000

وكالة (بالريال السعودي)

455.504.320

593.637.653

مرابحة (بالريال السعودي)

2.454.333.333

1.381.000.000

مجموع فرعي

5.742.049.196

5.550.657.806

صندوق التنمية الصناعية السعودي (بالريال السعودي)

1.416.266.666

1.127.466.667

تسهيل مرابحة بالريال (بالريال السعودي)

1.788.235.294

2.993.966.666

تسهيل صكوك (بالريال السعودي)

933.333.333

-

تسهيل مرابحة بالريال (تسهيل رأس مال عامل) (بالريال السعودي)

190.666.667

190.666.667

المجموع

14.765.828.669

14.583.035.319

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -36قروض طويلة األجل ( -تتمة)
336336إطفاء تكلفة معامالت
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط:
14.034.170

180.623.442

شركة معادن لأللمونيوم

2-36

تسهيل موقع في  30نوفمبر 2010

-

180.623.442

تسهيل معاد هيكلته في  14ديسمبر 2017

14.034.170

-

شركة معادن للدرفلة

2-36

21.173.903

22.448.476

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

2-36

97.878.336

31.211.409

تسهيل موقع في  27نوفمبر 2011

100.049.643

31.211.409

تسهيل معاد هيكلته في  16يوليو 2018

6.992.077

-

تكلفة معاملة غير نقدية

()9.163.384

-

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

2-36

33.315.321

40.484.382

تسهيالت شركة معادن للذهب ومعادن األساس

4-36

16.317.954

18.228.851

إتفاقيات تسهيالت مرابحة :
شركة معادن للبنية التحتية

5-36

1.000.000

1.000.000

شركة معادن للفوسفات

5-36

38.216.227

20.808.255

إتفاقية تسهيل صكوك:
شركة معادن للفوسفات

6-36

مجموع فرعي

507.112

-

222.443.023

314.804.815

ناقصاً :المرسمل كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
مجموع المحمل إلى تكلفة تمويل

19 ، 1-14

29.464.834

40.484.382

14

192.978.189

274.320.433

336336الضمانات
تم رهن الموجودات التالية كضمان للقروض طويلة االجل بموجب شروط إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط ذات العالقة:
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

ممتلكات تعدين

2-17

5.243.258.431

5.682.315.912

ممتلكات ومصانع ومعدات

2-18

27.704.144.742

15.133.757.446

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

1-19

606.061.169

24.675.759.709

20

13.878.004

40.075.519

33.567.342.346

45.531.908.586

موجودات غير ملموسة
المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

3737مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك
إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

مناجم الذهب

1-37

106.543.501

97.248.815

منجم البوكسايت

2-37

108.214.608

35.000.134

مناجم الفوسفات

3-37

164.888.037

150.804.353

مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيزايت

4-37

5.979.183

5.619.849

385.625.329

288.673.151

المجموع

مخصصات اإلزالة تم تكوينها لمواجهة إلتزام إغالق المنجم وتسوية وتفكيك المنجم والمصانع والبنية التحتية المتعلقة بها .يتوقع تكبد تلك اإللتزامات
في السنة التى يتوقع فيها إغالق المنجم .تقوم اإلدارة بتقديرالمخصص بناءاً على فهم اإلدارة للمتطلبات القانونية الحالية في المملكة العربية السعودية
وعلى شروط إتفاقيات الرخص والتقديرات الهندسية.
يمثل مخصص إلتزام إزالة المنجم القيمة الحالية لكامل المبالغ لتكاليف اإلغالق وتسوية المواقع المستقبلية المقدرة لمختلف ممتلكات المناجم العاملة،
وذلك بناءاً على المعلومات المتوفرة حالياً بما فيها خطط اإلغالق واألنظمة ذات العالقة .التغيرات المستقبلية ،إن وجدت ،سواءاً في األنظمة وفي
إفتراضات التكلفة ربما تكون جوهرية وسيتم إثباتها عند تحديدها.
فيما يلي الحركة في مخصص إلتزام اإلزالة لكل منجم من المناجم باإلضافة إلى السنة التى بدأ بها اإلنتاج التجاري والتاريخ المتوقع لإلغالق:

33337مناجم الذهب
منجم السوق

منجم مهد
الذهب

منجم
الدويحي

منجم اآلمار

منجم
الصخيبرات

منجم بلغة

13.735.486

20.265.325

12.373.614

7.647.872

11.895.830

21.734.194

87.652.321

زيادة خالل السنة
ناشئة عن مرور
الوقت

14

1.250.360

2.072.357

1.237.360

764.787

1.189.582

1.978.492

8.492.938

زيادة ( /نقص) في
المخصص خالل
السنة

17

324.652

-

()1.059.192

25.234

774.959

1.037.903

1.103.556

 31ديسمبر 2017

37

15.310.498

22.337.682

12.551.782

8.437.893

13.860.371

24.750.589

97.248.815

زيادة خالل السنة
ناشئة عن مرور
الوقت

14

1.364.181

2.261.007

1.361.096

841.265

1.308.540

2.158.597

9.294.686

 31ديسمبر 2018

37

16.674.679

24.598.689

13.912.878

9.279.158

15.168.911

26.909.186

106.543.501

تاريخ بدء اإلنتاج
التجاري

2014

1988

2016

2008

1991

2001

التاريخ المتوقع
لإلغالق

2023

2022

2027

2021

2027

2034

إيضاحات
 1يناير 2017
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المجموع

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -37مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك ( -تتمة)
33337منجم البوكسايت
إيضاحات
 1يناير 2017

منجم البعيثة
33.227.636

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور الوقت

14

1.772.498

 31ديسمبر 2017

37

35.000.134

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور الوقت

14

1.711.467

زيادة في المخصص خالل السنة

17

71.503.007

 31ديسمبر 2018

37

108.214.608

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2014

التاريخ المتوقع لإلغالق

2059

33337مناجم الفوسفات
منجم الجالميد

منجم الخبراء

المجموع

إيضاحات

57.279.831

86.099.173

143.379.004

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور الوقت

14

3.039.439

4.385.910

7.425.349

 31ديسمبر 2017

37

60.319.270

90.485.083

150.804.353

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور الوقت

14

7.569.044

4.611.150

12.180.194

زيادة في المخصص خالل السنة

17

-

1.903.490

1.903.490

 31ديسمبر 2018

37

67.888.314

96.999.723

164.888.037

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2008

2017

التاريخ المتوقع لإلغالق

2042

2045

 1يناير 2017

33337مناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيزايت
منجم الزبيرة

منجم الغزالة

مصانع المدينة

المجموع

إيضاحات

2.028.674

209.997

3.024.932

5.263.603

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور
الوقت

14

151.046

63.887

141.313

356.246

 31ديسمبر 2017

37

2.179.720

273.884

3.166.245

5.619.849

زيادة خالل السنة ناشئة عن مرور
الوقت

14

203.333

20.417

135.584

359.334

 31ديسمبر 2018

37

2.383.053

294.301

3.301.829

5.979.183

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري

2008

2011

2011

التاريخ المتوقع لإلغالق

2036

2057

2041

 1يناير 2017
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

3838إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية
شركة معادن للذهب ومعادن األساس

2-38

28.117.012

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

3-38

-

14.301.927

28.117.012

65.380.978

()933.232

()2.823.115
()709.776

مجموع فرعي

ناقصاً :تكلفة تمويل مستقبلية لم تستحق بعد

50

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

2-38

51.079.051

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

3-38

-

مجموع فرعي

1-38

()933.232

()3.532.891

ناقصاً :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

3-48 ، 2-6

27.183.780

61.848.087

3-38 ، 2-38

()21.462.970

()34.664.307

الجزء طويل األجل من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

3-38 ، 2-38

5.720.810

27.183.780

صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

33338الحركة في تكلفة تمويل مستقبلية:
إيضاحات
 1يناير

2018

2017

()3.532.891

()8.840.140

تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي والمحمل إلى تكلفة
تمويل

14

2.599.659

5.307.249

 31ديسمبر

38

()933.232

()3.532.891

33338شركة معادن للذهب ومعادن األساس
دخلت الشركة في إتفاقيات معينة ترتب عليها حقوق وإلتزامات للشركة بخصوص موجودات معينة متعلقة بهذه اإلتفاقيات .تم تصنيف هذه الموجودات
كموجودات بموجب عقد إيجار تمويلي وفقاً لتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم .4
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إيضاحات
ناقصاً :تكلفة تمويل مستقبلية لم تستحق بعد

38

28.117.012

51.079.051

38

()933.232

()2.823.115

27.183.780

ناقصاً :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

48.255.936

الجزء طويل األجل من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

38

()21.462.970

()21.072.156

38

5.720.810

27.183.780

تواريخ اإلستحقاق
الحد األدنى لدفعات اإليجار تستحق خالل السنوات التالية:
2018

-

22.962.039

2019

22.315.272

22.315.272

2020

5.801.740

5.801.740

المجموع

28.117.012

تم خصم الحد األدنى لدفعات اإليجار المسقبلية بإستخدام معدل فائدة فعلي حوالي  ٪5شهرياً ،إلى قيمتها الحالية.

360

51.079.051

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -38إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي ( -تتمة)
33338شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
خالل عام  ،2013أبرمت شركة معادن لأللومنيوم إتفاقية إيجار تمويلي نيابة عن شركة معادن للبوكسايت واأللومينا مع مؤسسة مالية .ويستحق سداد
دفعات اإليجار بموجب هذه اإلتفاقيات على أقساط شهرية .مبالغ الدفعات المستقبلية بموجب عقود اإليجار على النحو التالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

38

-

14.301.927

38

-

()709.776

-

ناقصاً :الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

13.592.151

38

-

()13.592.151

الجزء طويل األجل من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

38

-

-

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

ناقصاً :تكلفة تمويل مستقبلية لم تستحق بعد

صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

تواريخ اإلستحقاق
الحد األدنى لدفعات اإليجار تستحق خالل السنوات التالية:
2018

-

14.301.927

المجموع

-

14.301.927

تم خصم الحد األدنى لدفعات اإليجار المسقبلية بإستخدام معدل فائدة فعلي حوالي  ٪0.858شهرياً ،إلى قيمتها الحالية.

33338الضمان
تم رهن صافي القيمة الدفترية للموجودات التالية كضمان للمؤجرين:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إيضاحات
شركة معادن للذهب ومعادن األساس

26.890.003

53.126.820

شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

-

39.487.391

26.890.003

92.614.211

المجموع

3-17

3939أدوات مالية مشتقة
إيضاح
 1يناير

2018

2017

-

-

1.948.045

-

خسارة في القيمة العادلة ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر

26.940.863

-

 31ديسمبر

28.888.908

-

صافي التسوية المستحقة على الفائدة المشتقة

14

خسارة في القيمة العادلة ألداة تحوط والمحملة إلى الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى:
إيضاح
حملة األسهم العادية للشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
المجموع

3-34

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

20.178.706

-

6.762.157

-

26.940.863

-
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -39أدوات مالية مشتقة ( -تتمة)
إعتباراً من  1أكتوبر  ،2018دخلت الشركة في إتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة (أداة تحوط) مع مؤسسات مالية لجزء معين من قروضها طويلة األجل
للتحوط مقابل التغيرات في أسعار اليبور (بند تحوط) .تشتمل أدوات التحوط وبند التحوط على شروط هامة متشابهة مثل السعر المرجعي ،تواريخ إعادة
التعيين ،تواريخ السداد ،تواريخ اإلستحقاق والقيمة اإلسمية.
تم تحديد الترتيب كترتيب تحوط منذ إنشائه ويخضع لإلختبار المحتمل لفعالية التحوط في تاريخ كل تقرير .كما في تاريخ  31ديسمبر  ،2018تم تقييم
فعالية التحوط لتكون  ٪100على إعتبار أن جميع الشروط الهامة متطابقة خالل العام.
تتطلب عقود المبادلة تسوية صافي الفائدة المستحقة أو المستحقة الدفع كل ستة أشهر تنتهي في  31مارس و  30سبتمبر .تتطابق تواريخ التسوية مع
التواريخ والتي تكون فيها الفائدة مستحقة الدفع على الدين األساسي.
تأثير مبادالت الفوائد على المركز واألداء المالي للشركة كانت كالتالي:
 31ديسمبر 2018
28.888.908
1.820.250.000
 30سبتمبر 2023
1:1
26.940.863
26.940.863

القيمة الدفترية (مطلوبات)
القيمة األسمية
تاريخ اإلستحقاق
نسبة التحوط
خسارة في القيمة العادلة ألدوات التحوط القائمة منذ  1يناير
مكاسب في قيمة بند التحوط المستخدم في تحديد فعالية التحوط

 31ديسمبر 2017
-

4040منافع الموظفين
إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
خطة اإلدخار للموظفين
المجموع

إيضاحات
1-40
2-40

 31ديسمبر 2018
545.417.883
73.045.857
618.463.740

 31ديسمبر 2017
462.754.423
69.872.871

532.627.294

44440إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
تدير المجموعة خطة منافع إنتهاء خدمات الموظفين والتي تتوافق مع متطلبات قانون العمل في المملكة العربية السعودية لكل شركة من الشركات التابعة
المعنية .مدفوعات منافع إنتهاء خدمات الموظفين ِب ُم ْقت َ
َضى الخطة تعتمد على الرواتب والبدالت النهائية وسنوات الخدمة المتراكمة للموظفين بتاريخ
إنتهاء خدماتهم كما تم تعريفها بالشروط المصرح بها في قانون العمل في المملكة العربية السعودية.
خطط منافع إنتهاء خدمات الموظفين هي خطط غير ممولة وإلتزامات مدفوعات المنافع تتحقق عندما تستحق هذه المنافع.
املبالغ املعترف بها يف قائمة املركز املالي املوحدة
المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة في إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين خالل السنة حسب التالي:
إيضاحات
 1يناير
مجموع المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة تمويل
خسائر ( /مكاسب) عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين
خسائر ( /مكاسب) من التغير في اإلفتراضات المالية
مكاسب خبرة
المبالغ المسددة
 31ديسمبر
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2018
462.754.423
114.434.904
93.617.211
20.817.693
26.239.111
26.239.111
()58.010.555
545.417.883

2017
430.415.008
103.940.840
84.510.923
19.429.917
()47.481.008
()36.583.164
()10.897.844
()24.120.417
462.754.423

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -40منافع الموظفين ( -تتمة)
4 444440خسائر ( /مكاسب) عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين معترف به في الدخل الشامل اآلخر:
إيضاحات
خسائر ( /مكاسب) إعادة قياس محملة كمدين  /دائن في الدخل الشامل اآلخر خالل
السنة*
خسائر ( /مكاسب)إعادة قياس مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة لمشاريع رأسمالية
قيد التنفيذ خالل السنة
المجموع

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

24.162.881

()45.969.473

19

2.076.230

()1.511.535

1-40

26.239.111

()47.481.008

*خسائر ( /مكاسب) إعادة قياس محملة كمدين  /دائن في الدخل الشامل اآلخر خالل السنة عائدة إلى:
مساهمي الشركة األم
3-34 ، 2-34

حقوق الملكية غير المسيطرة
المجموع

21.246.663

()40.661.245

2.916.218

()5.308.228

24.162.881

()45.969.473

الفرضيات اإلكتوارية الهامة
كانت الفرضيات اإلكتوارية الهامة المستخدمة في تحديد إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين كالتالي:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017
٪4.5

معدل الخصم

٪4.5

معدل زيادة الرواتب

٪4.5 - 2.5

٪4.5 - 2.5

معدل الوفيات

جدول أ 90

جدول أ 90

معدل السحوبات

٪5

٪5

حتليل احلساسية
حساسية إلتزام المنافع المحددة للتغيرات في الفرضيات األساسية المرجحة كالتالي:
مستوى الحساسية ٪
زيادة

األثر على إلتزام
منافع إنتهاء الخدمة

مستوى الحساسية ٪
نقص

األثر على إلتزام
منافع إنتهاء الخدمة

 31ديسمبر 2018
معدل الخصم

٪1

()60.308.659

٪1

77.460.329

معدل زيادة الرواتب

٪1

77.016.977

٪1

()61.098.034

معدل الوفيات

٪10

()106.594

٪10

106.856

معدل السحوبات

٪10

()1.650.565

٪10

1.724.111

 31ديسمبر 2017
معدل الخصم

٪1

()51.292.906

٪1

62.057.847

معدل زيادة الرواتب

٪1

61.797.177

٪1

()52.042.373

معدل الوفيات

٪10

()88.966

٪10

89.249

معدل السحوبات

٪10

()1.469.977

٪10

1.536.728

363

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -40منافع الموظفين ( -تتمة)
تحليل الحساسية أعاله على أساس تغير في فرضية مع بقاء جميع الفرضيات األخرى ثابتة .عملياً ،من غير المحتمل أن يحدث ذلك والتغيرات في بعض
أستُ ْعمِ لَت نفس الطريقة المستخدمة في حساب مطلوبات منافع إنتهاء خدمات الموظفين المعترف بها في قائمة
الفرضيات من الممكن أن يكون مترابطْ .
المركز المالي الموحدة عند حساب حساسية إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين للفرضيات اإلكتوارية الهامة (القيمة الحالية إللتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفين المحسوبة بطريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة كما في نهاية فترة التقرير).
لم تتغير الطرق وأنواع الفرضيات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية مقارن ًة بالسنة السابقة.
أثر إلتزام منافع إنتهاء خدمات املوظفني على التدفقات النقدية املستقبلية للشركة
فترة المتوسط المرجح إللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين هي  12.74سنة .يوضح الجدول التالي تحليل اإلستحقاق المتوقع إللتزام منافع إنتهاء
خدمات الموظفين غير المخصوم:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

2018

-

33.655.290

2019

36.046.842

19.496.490

2020

27.135.289

27.271.871

2021

30.216.231

25.540.458

2022

20.482.643

23.961.641

2023

21.456.586

23.961.641

2024

21.456.586

23.961.641

 2025ومابعد

863.899.139

698.759.340

المجموع

1.020.693.316

876.608.372

44440خطة إدخار الموظفين
إيضاحات
 1يناير

69.872.871

59.341.221

مساهمة خالل السنة

41.620.333

30.530.337

مسحوبات خالل السنة

()38.447.347

()19.998.687

73.045.857

69.872.871

 31ديسمبر
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

4141مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

الجزء غير المتداول:
إجمالي المبالغ المحتجزة المحتفظ بها من المدفوعات المقدمة

ناقصاً :الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة (أنظر أدناه)
ناقصاً :الخصم غير المطفأ لمبالغ محتجزة مستحقة طويلة األجل

1-41

القيمة الحالية للجزء طويل األجل من المبالغ المحتجزة المستحقة
مساهمات غير مستردة

2-41

مجموع فرعي

841.759.354

1.227.216.448

()640.030.514

()658.951.243

201.728.840

568.265.205

()11.052.030

()42.328.871

190.676.810

525.936.334

110.887.008

133.582.586

301.563.818

659.518.920

الجزء المتداول
الجزء المتداول من المبالغ المحتجزة المستحقة (أنظر أعاله)

640.030.514

658.951.243

مشاريع

381.341.917

367.440.443

تجارية

1.131.989.815

1.142.655.132

دفعات مقدمة من عمالء

14.761.906

109.204.677
37.529.483

أخرى

47.267.960

مجموع فرعي

2.215.392.112

2.315.780.978

2.516.955.930

2.975.299.898

المجموع

50 ، 3-48

المبالغ المحتجزة غير المتداولة والمطلوبات األخرى يتم إظهارها بقيمتها المخصومة حيث أن قيمة تلك المطلوبات تستحق السداد ألكثر من  12شهراً
بعد تاريخ قائمة المركز المالي.
تتمثل ذمم المشاريع الدائنة بشكل رئيسي في اإللتزامات المتعلقة بتكاليف عقود تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة
معادن وعد الشمال للفوسفات.

44441الحركة في الخصم غير المطفأ للمبالغ المحتجزة المستحقة طويلة األجل
2018

2017

إيضاحات

()42.328.871

()81.954.040

تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي والمحمل إلى تكلفة تمويل

14

31.276.841

39.625.169

 31ديسمبر

41

()11.052.030

()42.328.871

 1يناير

44441الحركة في مساهمات غير مستردة
إيضاحات

2018

2017

 1يناير

133.582.586

126.080.874

 ٪1خصم من المدفوعات المقدمة لبعض المقاولين

25.453.667

24.404.276
6.534.222

مخصص لصندوق البحوث والتطوير

15

4.524.918

مخصص لصندوق التنمية اإلجتماعية

15

4.524.918

6.534.221

()57.199.081

()29.971.007

110.887.008

133.582.586

المدفوعات المقدمة لمشروع دعم المجتمع
 31ديسمبر

41

تمثل مساهمات من قبل أحد مقاولي شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات لدعم هدف الشركات المتمثل في إنشاء صندوق
للمسؤولية اإلجتماعية لتنمية مشروع إجتماعي.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

4242المصاريف المستحقة
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

مشاريع

490.588.399

803.165.348

تجارية

1.055.966.868

771.409.500

موظفين

220.005.734

212.401.686

33.767.454

38.257.664

272.817.941

137.902.702

2.073.146.396

1.963.136.900

مصاريف مستحقة  -شركة ألكوا كوربوريشن

2-45 ، 1-45

تكلفة تمويل
50 ، 3-48

المجموع

تمثل المصاريف المستحقة الخاصة بالمشاريع بشكل رئيسي تكاليف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا
وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
تمثل المصاريف المستحقة لشركة ألكوا كوربوريشن بشكل رئيسي المصاريف المتعلقة بالموظفين وتكاليف مستحقة أخرى متعلقة بموظفي شركة ألكوا
كوربوريشن المعارين لشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا.
تمثل المصاريف المستحقة لشركة موزاييك بشكل رئيسي المصاريف المتعلقة بالموظفين وتكاليف مستحقة أخرى متعلقة بموظفي موزاييك المعارين
لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

4343الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إيضاحات
زكاة مستحقة

2-43

189.153.041

115.597.038

ضريبة دخل مستحقة

5-43

1.548.530

26.059.632

190.701.571

141.656.670

المجموع

44443مكونات الوعاء الزكوي
تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي لكل شركة طبقاً لنظام الزكاة وضريبة الدخل من البنود التالية:
 حقوق المساهمين كما في بداية السنة ،
 المخصصات كما في بداية السنة ،
 القروض طويلة األجل،
 صافي الدخل المع ّدل،
 قطع غيار ومواد مستهلكة،
 صافي القيمة الدفترية لممتلكات التعدين،
 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات،
 صافي القيمة الدفترية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ،
 صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة،
 القيمة الدفترية لإلستثمار في مشاريع مشتركة،
 بعض العناصر األخرى.
تحتسب الزكاة بنسبة  ٪ 2.5على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المع ّدل ،أيهما أعلى.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -43الزكاة وضريبة الدخل المستحقة ( -تتمة)
44443الزكاة المستحقة
إيضاحات

2017

2018

 1يناير

115.597.038

85.308.278

مخصص الزكاة

216.232.355

91.834.417

189.153.041

112.848.885

27.079.314

()21.014.468

()142.676.352

()61.545.657

189.153.041

115.597.038

السنة الحالية

3-43

(الزيادة)  /النقص في المخصص خالل السنة السابقة
المدفوع خالل السنة إلى الجهات المختصة
 31ديسمبر

4-43 ، 28
43

44443يتكون مخصص الزكاة مما يلي:
إيضاحات
شركة التعدين العربية السعودية

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

93.555.304

78.730.860

13.601.477

12.584.744

شركة المعادن الصناعية

2.430.870

2.024.009

شركة معادن للبنية التحتية

2.988.100

3.302.094

شركة معادن للفوسفات

23.202.808

6.306.615

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

16.671.397

9.900.563

شركة معادن لأللمونيوم

17.553.584

-

شركة معادن للدرفلة

3.105.620

-

شركة معادن للبوكسايت واأللومنيا

16.043.881

-

189.153.041

112.848.885

شركة معادن للذهب ومعادن األساس

المجموع

2-44

2-43

44443الربوط النهائية
قامت الشركة وشركاتها الثالث التابعة المملوكة بالكامل بتقديم إقراراتها الزكوية الموحدة في الوقت المحدد وحصلت على شهادات زكوية مقيدة للسنوات
المنتهية في  31ديسمبر  2009إلى  31ديسمبر  .2017مع ذلك ،خالل شهر أبريل  ،2017قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكوية
النهائية على الشركة وشركاتها الثالث التابعة المملوكة بالكامل للسنوات الخمس من  2009إلى  2013وقد بلغت الزكاة اإلضافية المستحقة 46.336.320
ريال سعودي.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017قامت معادن بدفع كامل مبلغ الزكاة حسب الربوط الزكوية النهائية ،وفقاَ للمادة رقم  66من نظام الزكاة
وضريبة الدخل لإلحتفاظ بحقها في اإلستئناف .قدمت معادن إستئنافاً أمام لجنة اإلستئناف األولية وتم اإلفصاح عن المبلغ المدفوع بقيمة 44.575.187
ريال سعودي (إيضاح  )28كمبلغ مستحق ،في إنتظار نتيجة اإلستئناف .مع ذلك ،خالل الربع المنتهي في  31مارس  ،2018تم سحب اإلستئناف وتم قبول
إصدار الربط الزكوي النهائي للسنوات الخمس وتم تسجيل المبلغ المستحق كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكوية النهائية للشركة وشركاتها الثالث التابعة المملوكة بالكامل للسنوات األربع من  2014إلى .2017
بالنسبة للشركات التابعة الخمس المتبقية والتي تتضمن مساهمي األقلية ،والتي تتألف من مساهمين سعوديين وأجانب ،تم تقديم إقراراتها الزكوية
وضريبة الدخل في الوقت المحدد من تاريخ التأسيس (أنظر إيضاح رقم  )2حتى  31ديسمبر  2017وتم إستالم شهادات زكاة وضريبة دخل مقيدة حتى
 31ديسمبر  ،2017ولكن بدون إصدار ربوط زكوية وضريبة دخل نهائية.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -43الزكاة وضريبة الدخل المستحقة ( -تتمة)
44443ضريبة الدخل المستحقة
إيضاحات
 1يناير

2017

2018
26.059.632

-

مخصص ضريبة الدخل

1-22

()10.199.311

26.059.632

السنة الحالية

6-43

1.548.530

26.059.632

الزيادة في المخصص خالل السنة السابقة

()11.747.841

-

المدفوع خالل السنة إلى الجهات المختصة

()14.311.791

-

1.548.530

26.059.632

 31ديسمبر

43

44443يتكون مخصص ضريبة الدخل مما يلي:
إيضاح

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

شركة معادن لأللومنيوم

1.548.530

-

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

-

26.059.632

1.548.530

26.059.632

المجموع

5-43

4444رسوم إمتياز مستحقة
إيضاحات
 1يناير

2018

2017

73.079.354

8.270.636

8

123.792.353

73.093.714

1-44

124.800.448

73.079.354

تسوية السنة السابقة

()1.008.095

14.360

المدفوع خالل السنة إلى الجهات المختصة

()72.071.259

()8.284.996

 31ديسمبر

124.800.448

73.079.354

مخصص رسوم إمتياز خالل السنة
محمل خالل السنة الحالية

بناءاً على نظام التعدين السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم /47م بتاريخ  20شعبان 1425هـ (الموافق  4أكتوبر  ،)2004يتعين على المجموعة أن
تدفع رسوم إمتياز لحكومة المملكة العربية السعودية تعادل  ٪25من صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين ،كما هو محدد أو ما يعادل ضريبة الدخل
التقديرية بناءاً على صافي الدخل السنوي ،أيهما أقل .سيتم خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ .لذلك ،يخضع صافي الدخل لكل رخصة تعدين
مسجلة بإسم شركة معادن للذهب ومعادن األساس وشركة معادن للفوسفات و شركة معادن للبوكسايت واألمونيا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات
لرسوم إمتياز.
تُدفع تعريفة ثابتة للطن المباع كرسوم إمتياز بالنسبة للبوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنيسيا عن طريق شركة المعادن الصناعية ،مسجلة
كحامل رخصة تعدين صغيرة.
تظهر رسوم اإلمتياز كجزء من تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 -44رسوم إمتياز مستحقة ( -تتمة)
44444يتكون مخصص رسوم اإلمتياز مما يلي:
إيضاحات
مناجم الذهب

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

2-44

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

123.731.990

72.004.956

بوكسايت منخفض الدرجة

444.828

565.238

الكاولين

298.600

246.912

المغنيسيا

182.930

251.798

المغنيسيا الخامدة

112.625

10.450

الحراريات الغير مشكلة

950

-

28.525

-

خام المغنيسيا
44

المجموع

124.800.448

73.079.354

44444يتم إحتساب مخصص رسوم اإلمتياز المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:
إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

صافي الدخل للسنة من مناجم الذهب العاملة قبل الزكاة ورسوم اإلمتياز

591.395.989

546.616.529

 ٪25من صافي الدخل للسنة  ،كما هو محدد

147.848.997

136.654.132

ضريبة الدخل المق ّدرة على أساس صافي الدخل للسنة الخاضع للضريبة

137.333.467

84.589.700

137.333.467

84.589.700

مخصص الزكاة

3-43

()13.601.477

()12.584.744

صافي مخصص رسوم اإلمتياز للسنة

1-44

123.731.990

72.004.956

المخصص بناءاً على طريقتي اإلحتساب أعاله ،أيهما أقل

4545المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
44445المعامالت مع أطراف ذات عالقة
فيما يلي المعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال العادية خالل السنة قيد الفحص وتتلخص بالتالي:
المعامالت مع مختلف الحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة
إيضاحات
مبيعات شركة معادن لأللومنيوم إلى ألكوا إنسيبال إس إيه ،وفقاً إلتفاقية الشراء بين المساهمين،
خالل السنة
مبيعات شركة معادن للفوسفات من خالل سابك ،وفقاً إلتفاقية التسويق ،خالل السنة

مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة سابك ،وفقاً إلتفاقية التسويق  -إيرادات
مبيعات ماقبل اإلنتاج التجاري من الفوسفات ثنائي األمونيوم ،صافي من تكلفة اإلنتاج للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2018والبالغة  130.299.157ريال سعودي ( 31ديسمبر  39.394.796 :2017ريال
سعودي) تم قيدها كدائن على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.
ً
مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة موزاييك ،وفقا إلتفاقية التسويق
 إيرادات مبيعات ماقبل اإلنتاج التجاري من الفوسفات ثنائي األمونيوم ،صافي من تكلفة اإلنتاجللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018والبالغة  287.368.760ريال سعودي ( 31ديسمبر :2017
 39.054.573ريال سعودي) تم قيدها كدائن على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

1.165.530.810

1.192.670.053

1.647.716.745

1.273.330.116

258.066.238

85.053.278

569.153.142

81.983.712
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 -45المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة ( -تتمة)
إيضاحات
مواد خام لقيم التي تم شراؤها من شركة ألكوا أستراليا خالل السنة
مدفوعات لزيادة رأس المال في شركة معادن للدرفلة تم إستالمها من شركة ألكوا كوربوريشن

3-34

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

-

36.280.913

-

188.250.000

الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من قبل:
شركة موزاييك

-

234.375.000

شركة سابك

-

140.625.000

-

375.000.000

تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة ألكوا كوربوريشن خالل السنة

41

83.440.308

133.263.732

تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة موزاييك خالل السنة

41

46.696.420

89.227.649

3-34

44445األرصدة مع أطراف ذات العالقة
المبالغ المستحقة من ( /إلى) أطراف ذات عالقة نشأت عن معامالت مع أطراف ذات عالقة كالتالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

المبالغ المستحقة من شريك في مشروع مشترك
مبالغ مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن كشركة أم لشريك غير مسيطر في شركة معادن لأللمونيوم،
شركة معادن للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا

25

36.686.041

13.652.075

ذمم مدينة تجارية وأخرى مستحقة من:
شركاء غير مسيطرين:
شركة سابك في شركة معادن للفوسفات  -تجارية

290.801.690

شركة سابك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  -تجارية

32.382.542

78.651.169

مجموع فرعي  -ذمم مدينة تجارية مستحقة من شركة سابك

28

323.184.232

182.767.681

شركة سابك في شركة معادن للفوسفات  -أخرى

28

-

28.807.037

323.184.232

211.574.718

29.807.095

40.082.398

مجموع فرعي  -مبالغ مستحقة من شركة سابك
شركة موزاييك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  -تجارية

28

104.116.512

شركات تابعة لشريك غير مسيطر:
شركة ألكوا إنسيبال إس إيه في شركة معادن لأللومنيوم -تجارية

28

93.099.730

104.208.538

شركة ألكوا واريك إل إل سي في شركة معادن لأللومنيوم  -تجارية

28

6.644.548

22.067.292

99.744.278

126.275.830

1.107.238

747.566

مجموع فرعي  -مبالغ مستحقة من شركة ألكوا
شركة مشروع مشترك:
شركة معادن باريك للنحاس  -أخرى

28

مركز خاص للتدريب:
المعهد السعودي التقني للتعدين  -أخرى

28

المجموع

5.556

4.183.905

453.848.399

382.864.417

مبالغ مستحقة لشريك في مشروع مشترك
مبالغ مستحقة لشركة ألكوا كوربوريشن
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35

195.267.690

266.358.724

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -45المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة ( -تتمة)
إيضاحات
قروض طويلة األجل من صندوق اإلستثمارات العامة  -مساهم يملك  ٪65.44في معادن
مبالغ مستحقة إلى صندوق اإلستثمارات العامة مقابل تمويل لــ:
تسهيل شركة معادن لأللومنيوم  -تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  14ديسمبر 2017

2-36

تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا  -تمت إعادة الهيكلة بتاريخ  16يوليو 2018

2-36

تسهيل شركة معادن للدرفلة

تسهيل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
المجموع

المبالغ المستحقة للشركة األم (المساهم النهائي) لشريك غير مسيطر:
مدفوعات مستلمة من شركة ألكوا كوربوريشن لزيادة رأس المال في شركة معادن للدرفلة وشركة معادن
للبوكسايت واأللومينا
مصاريف مستحقة عائدة إلى شركة ألكوا كوربوريشن في شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للدرفلة
وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا
المجموع

2-36

2-36

 31ديسمبر 2018

4.275.375.000
2.986.387.500
3.506.250.000
6.839.278.174
17.607.290.674

42

 31ديسمبر 2017

4.275.375.000
2.986.387.500

3.600.000.000

6.839.278.174

17.701.040.674

-

298.542.857

33.767.454

38.257.664

33.767.454

336.800.521

44445تعويضات موظفي اإلدارة العليا
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
منافع موظفين قصيرة األجل

منافع إنتهاء خدمات الموظفين
المجموع

22.099.530
6.155.094
28.254.624

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017
21.092.993
1.797.814

22.890.807

4646إتفاقيات عقود اإليجار التشغيلية
دفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلية ق ّيدت كمصروف خالل السنة.
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
الحد األدنى من الدفعات

فيما يلي تحلي ً
ال للحد األدنى إللتزامات اإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود إيجار التعدين
التشغيلية غير القابلة لإللغاء:
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

 2025إلى 2041

المجموع

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

5.710.783

2.787.580

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

-

4.277.200

5.611.516
4.951.516
4.951.516
4.951.516
4.951.516
4.951.516
67.572.172
97.941.268

4.277.200
3.617.200
3.617.200
3.617.200
3.617.200
3.617.200

48.343.200

74.983.600

تمثل الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية بشكل أساسي اإليجارات مستحقة الدفع من قبل المجموعة والمتعلقة بمواقع المناجم المستأجرة .يتم
إبرام عقود اإليجار بمتوسط فترة تتراوح من  15إلى  30سنة وبمبالغ إيجار ثابتة وبمتوسط  2.504.400ريال سعودي سنوياً.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

4747تعهدات وإلتزامات محتملة
44447تعهدات رأسمالية
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من أجل:
ممتلكات ومصانع ومعدات

4.181.683.849

6.505.529.843

44447الضمانات
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

ضمان لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض إمدادات الديزل والغاز المستقبلية

332.248.042

320.000.105

إيضاحات
ضمانات لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متعلقة بحامض الفوسفوريك
النقي وإمدادات الوقود واللقيم المستقبلية

262.500.000

262.500.000

ضمان لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض اإلمدادات المستقبلية من الكبريت
المصهور

234.375.000

70.312.500

ضمانات لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسات التمويل األخرى
لتمويل التسهيالت المتاحة لكل من*:
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)

2-2-21

450.000.000

450.000.000

شركة معادن باريك للنحاس

2-2-21

375.000.000

375.000.000

مجموع فرعي

825.000.000

825.000.000

ضمان لصالح الهيئة العامة للموانئ

18.879.717

18.512.402

ضمان لصالح الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

3.604.900

3.604.900

أخرى

11.766.565

11.168.563

المجموع

1.688.374.224

1.511.098.470

*ضمانات شركة معادن لصندوق التنمية الصناعية السعودي ومؤسسات التمويل األخرى مقابل منح تسهيالت إئتمانية لشركة الصحراء ومعادن
للبتروكيماويات (سامابكو) وشركة معادن باريك للنحاس بقدر حصتها البالغة  ٪50في الشركات تحت السيطرة المشتركة (إيضاح .)2-21

44447خطابات اإلئتمان
 31ديسمبر 2018
ثالثة خطابات إئتمان لغرض شراء معدات ومواد

11.377.635

 31ديسمبر 2017
12.691.944

44447اإللتزامات المحتملة
تظهر لدى المجموعة إلتزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها ،بما في ذلك مطالبات من وضد المقاولين ودعاوى قضائية
وإجراءات تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا .حيث نشأت هذه اإللتزامات المحتملة في السياق العادي لألعمال .ومن غير المتوقع تكبد
أي إلتزامات هامة من هذه المطالبات المحتملة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

4848إدارة المخاطر المالية
عمليات المجموعة تعرضها إلى العديد من المخاطر المالية مثل:
 مخاطر السوق،
 مخاطر اإلئتمان،
 مخاطر السيولة.

44448مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار األسواق .تتكون مخاطر السوق
من ثالثة أنواع من المخاطر:
 مخاطر صرف العمالت األجنبية،
 مخاطر سعر العمولة (الفائدة)،
 ومخاطر أسعار السلع.
تشمل األدوات المالية التى تتأثر بمخاطر السوق اإلستثمارات األخرى ،مبالغ مستحقة من شريك في مشروع مشترك ،ذمم مدينة تجارية ،ودائع ألجل ،نقد
ومعادالت النقد ،مبالغ مستحقة إلى شريك في مشروع مشترك ،قروض طويلة األجل ،إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي ،مطلوبات مشاريع وذمم تجارية
وأخرى ،مصاريف مستحقة واألدوات المالية المشتقة.
يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمراكز كما في نهاية السنة.
ِسبَة األدوات المالية بالعمالت
تم إعداد تحليل الحساسية على أساس أن صافي ال ُديُون ونسبة معدل الفائدة الثابت إلى العائم على الديون والمشتقات ون ْ
األجنبية جميعها ثابتة .الهدف من تحليل الحساسية لتوضيح الحساسية إلى التغيرات في متغيرات السوق على األدوات المالية للمجموعة وإظهار األثر
على الربح أو الخسارة وحقوق المساهمين إن أمكن ذلك.
يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على تقلبات األسواق المالية ويسعى لتخفيض اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

4 444448مخاطر صرف العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت في التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
العملة الوظيفية وعملة التقارير للمجموعة هي الريال السعودي .تتم معامالت المجموعة بشكل أساسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي واليورو.
تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت ،وتعتقد بأن مخاطر العمالت ليست جوهرية .معظم المعامالت بالدوالر األمريكي .سعر صرف الريال
السعودي مثبت عند  3.75لكل دوالر أمريكي ولذلك المجموعة ليست معرضة لمخاطر األدوات المالية المقومة بالدوالر األمريكي.
كافة عقود مبيعات السلع مسعرة بالدوالر وكذلك معظم عقود المشتريات وعقود المصروفات الرأسمالية.
التعرض للعمالت األجنبية
تع ُرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية في نهاية فترة التقرير والمعبر عنه بالريال السعودي كانت كالتالي:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

ذمم مدينة تجارية

-

-

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى ومصاريف مستحقة

23.331.286

51.856.576

المجموع

23.331.286

51.856.576

مبلغ معترف به يف القوائم املالية املوحدة
تم اإلعتراف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة بالمبالغ التالية العائدة لصرف عمالت أجنبية:
إيضاح
مكاسب ( /خسائر) صرف العمالت األجنبية المدرجة ضمن اإليرادات  /المصروفات األخرى

15

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

3.027.391

()2.011.643
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -48إدارة المخاطر المالية ( -تتمة)
حتليل احلساسية للعمالت األجنبية
كما تم عرضه في الجدول أعاله ،تتعرض المجموعة بشكل أساسي إلى التغير في أسعار صرف الريال السعودي  /اليورو .حساسية الربح أو الخسارة
وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية تنشأ أساساً من رصيد المدينين المقوم باليورو.
تأثير الزيادة ( /النقص) في سعر صرف العملة األجنبية على األرباح بعد الضريبة وحقوق الملكية:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

سعر صرف الريال السعودي  /اليورو
 -زيادة بمقدار ٪10

1.103.467

4.790.355

 -إنخفاض بمقدار ٪10

()1.103.467

()4.790.355

تعرض المجموعة لحركة أسعار صرف العمالت األخرى ليس جوهرياً

4 444448مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سوق أسعار الفائدة .تع ُرض
المجموعة إلى مخاطر التغيرات في سوق أسعار الفوائد يعود أساساً إلى القروض طويلة األجل للمجموعة والذى يعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار
الفائدة على التدفقات النقدية.
الذمم المدينة ومعدل فوائد اإلقتراض الثابت للمجموعة والمسجلة بالتكلفة المطفأة ليست خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد كما تم تعريفه بالمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  ،7حيث أن القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية لن تتذبب بسبب التغير في سوق أسعار الفوائد .لذلك ،يعتبر تعرض
المجموعة لمخاطر سعر الفائدة بالقيمة العادلة غير جوهري.
التعرض ألسعار الفائدة
يعرِ ض اإلقتراض المجموعة للتغيرات في أسعار الفوائد وتواريخ إعادة التسعير التعاقدي للقروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة كما في نهاية فترة التقرير
كالتالي:
إيضاح
القروض ذات سعر فائدة ثابت

 31ديسمبر 2018
5.311.000.000

 31ديسمبر 2017
4.228.000.000

القروض ذات سعر فائدة متغير  -تواريخ إعادة التسعير
 6أشهر أو أقل
المجموع

8-36

50.060.857.513

50.458.382.447

55.371.857.513

54.686.382.447

حتليل احلساسية لسعر الفائدة
الربح أو الخسارة وحقوق الملكية حساسة للزيادة أو النقص لمصروفات الفوائد من القروض طويلة األجل نتيجة التغيرات في أسعار الفوائد .تتأثر أرباح
المجموعة قبل الضرائب على النحو التالي:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

سعر الفائدة
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 -الزيادة بمقدار  100نقطة أساس

()904.634.124

()845.687.325

 -اإلنخفاض بمقدار  100نقطة أساس

904.634.124

845.687.325

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -48إدارة المخاطر المالية ( -تتمة)
4 444448مخاطر أسعار السلع
المجموعة معرضة لمخاطر التذبذب في سوق أسعار السلع السائدة لمنتجات المعادن المختلفة التى تنتجها.
تقوم المجموعة ببيع منتجات معينة للذهب ،المنتجات المصاحبة ،الفوسفات واأللومنيوم على أساس سعر مؤقت .اإليراد وما يقابله من الذمم المدينة
من المبيعات للسلع المقومة بسعر مؤقت يتم إثباتها عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع الموعودة إلى العميل (عادة يكون في وقت معين ،أي تاريخ
التسليم) ويتم قياس اإليراد بصورة موثوق بها .في هذا التاريخ ،مبلغ اإليراد والذمم المدينة المفترض إثباته سوف يتم تقديره بناءاً على سعر السوق
المستقبلي للسلعة المباعة.
لذلك ،تواجه المجموعة مخاطر التغيرات العكسية المستقبلية في أسعار منتجات الذهب واأللومنيوم مما قد ينتج عنها إنخفاض في رصيد الذمم المدينة.
ما عدا الذهب والفوسفات فإن سياسة المجموعة المعتادة هي بيع منتجاتها بأسعار السوق السائدة .وال تعتقد المجموعة بشكل عام ،بأن تغطية مخاطر
أسعار السلع ستعود بالنفع على المساهمين على المدى البعيد.
التعرض ألسعار السلع
تعرض رصيد الذمم المدينة التجارية للمجموعة للتغيرات في أسعار السلع كما يلي:
إيضاح

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

حسابات الذمم المدينة -خاصة بـ:
الفوسفات

1.209.106.908

837.925.620

األلومنيوم

724.846.103

738.571.418

الذهب

166.515.887

205.084.980

2.100.468.898

1.781.582.018

المجموع

28

السياسات واإلجراءات إلدارة مخاطر أسعار السلع
تقوم سياسة المجموعة إلدارة هذه المخاطر من خالل إستخدام األسعار القائمة على العقود مع العمالء.
حتليل احلساسية لسعر السلعة
يظهر الجدول أدناه التأثير على الربح قبل الضريبة وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار السلع .يعتمد التحليل على فرضية أن أسعار الفوسفات واأللمونيوم
والذهب تغيرت  ٪10مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة.
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

زيادة ( /إنخفاض) في أسعار الفوسفات
زيادة  ٪10دوالر للطن
نقص  ٪10دوالر للطن

117.577.991

93.865.014

()117.577.991

()93.865.014

زيادة ( /إنخفاض) في أسعار األلومنيوم إل إم إي
زيادة  ٪10دوالر للطن

432.255.220

426.142.117

نقص  ٪10دوالر للطن

()432.255.220

()426.142.117

زيادة ( /إنخفاض) في أسعار الذهب
زيادة  ٪10دوالر لألونصة

198.001.190

159.315.944

نقص  ٪10دوالر لألونصة

()198.001.190

()159.315.944

عقود تسليم السلع
تدخل المجموعة في عقود تسليم سلع في سياق األعمال اإلعتيادية .وال تعتبر هذه العقود عقود مشتقات ويتم التعامل معها كعقود تنفيذية والتى يتم
إثباتها وقياسها بالتكلفة عند حدوث العملية.
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 -48إدارة المخاطر المالية ( -تتمة)
44448مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بإلتزاماته والتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان عندما تخفق األطراف األخرى في سداد الدفعات عند إستحقاقها.
التعرض ملخاطر اإلئتمان
تتأكد المجموعة أن يتم تحصيل النقد بتاريخ تسليم المبيعات ومن خالل أنشطتها التمويلية التي تشمل الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية .حيث
توضع حدود إئتمان لكل العمالء إعتماداً على تصنيف إئتماني داخلي وتراقب الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة منتظمة وترفع أية مشاكل تتعلق
باإلئتمان لإلدارة العليا.
يوجد لدى المجموعة عدد محدود من العمالء واليوجد لديها تاريخ من التخلف عن السداد .تقوم المجموعة بإحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى
العمر من خالل نموذج تم تطويره داخلياً .يتم حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر بناءاً على عدد األيام التي تم فيها تجاوز موعد اإلستحقاق
ودرجة تقييم الطرف المقابل .يتم التقرير عن مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر إما على أنها «لم تنخفض قيمتها» أو «إنخفضت قيمتها»
وفقاً لذلك.
كما يتم إيداع النقد واإلستثمارات قصيرة األجل بصورة عامة لدى بنوك تجارية ذات تصنيف إئتماني جيد .يتم إيداع الودائع ألجل لدى مؤسسات مالية
مالية ذات تصنيف إستثماري والتي تعتبر ذات مخاطر إئتمانية منخفضة ،وبالتالي يتم اإلعتراف بمخصص بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على
مدى  12شهراً مالم يكن هناك دليل على زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان للطرف المقابل.
اليوجد تركيزات هامة لمخاطر اإلئتمان سواءاً من خالل التعرض إلى العمالء األفراد أو قطاعات صناعية محددة و  /أو مناطق معينة.
تأخد المجموعة باإلعتبار إحتمالية عدم السداد عند التسجيل األولي لألصل وما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان بصفة مستمرة على مدار
كل فترة تقرير .تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر عدم السداد والتي قد تحدث لألصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر عدم السداد كما في تاريخ التسجيل
المبدئي لتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان .يؤخذ في اإلعتبار المعلومات المتاحة المعقولة والداعمة خصوصاً المؤشرات التالية:
 تصنيف إئتماني خارجي (إذا كانت متاحة)
 التغير العكسي الكبير الفعلي أو المتوقع في األعمال ،الحالة المالية أو اإلقتصاية المتوقع أن تحدث تغير كبير في مقدرة ال ُم ْقتَرِ ض على
الوفاء بإلتزاماتهم
 زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان ألدوات مالية أخرى لنفس المقترض
 تغيرات كبيرة في قيمة الضمان الداعم لإللتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسين اإلئتمان
 تغيرات كبيرة في األداء المتوقع وسلوك المقترض وتشمل التغيرات في وضع الدفعة للمقترضين في المجموعة والتغيرات في النتائج
التشغيلية للمقترض
إيضاح
ذمم مدينة تجارية واُخرى (ناقصاً ضريبة القيمة المضافة
المستحقة ومستحقات برنامج تملك المنازل للموظفين)
ناقصاً  :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

2.164.737.385

37.151

2.164.774.536

مضمونة

-

-

-

غير مضمونة

505.057

16.718

521.775

505.057

16.718

521.775

2.164.232.328

20.433

2.164.252.761

إجمالي مخصص خسارة اإلئتمان
القيمة الدفترية
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خسائر اإلئتمان المتوقعة
على مدى العمر لم
تنخفض قيمتها اإلئتمانية

خسائر اإلئتمان المتوقعة
على مدى العمر إنخفضت
قيمتها اإلئتمانية

المجموع

1-28
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(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -48إدارة المخاطر المالية ( -تتمة)
إيضاح
ودائع ألجل

ناقصاً :مخصص خسارة اإلئتمان

1-29

القيمة الدفترية

خسائر اإلئتمان المتوقعة
على مدى  12شهر ًا

خسائر اإلئتمان المتوقعة
على مدى العمر لم
تنخفض قيمتها اإلئتمانية

خسائر اإلئتمان المتوقعة
على مدى العمر إنخفضت
قيمتها اإلئتمانية

المجموع

3.535.000.000

-

-

3.535.000.000

()2.201.194

-

-

()2.201.194

3.532.798.806

-

-

3.532.798.806

خسائر اإلنخفاض في القيمة للموجودات المالية المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كانت كالتالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 1يناير 2018

خسارة اإلنخفاض في القيمة على:
الذمم المدينة التجارية واألخرى

1-28

185.390

336.385

ودائع ألجل

1-29

1.259.666

941.528

3

1.445.056

المجموع

1.277.913

الذمم املدينة التجارية
تحليل الذمم المدينة التجارية التي تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها على النحو التالي:
إيضاح
لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

2.028.134.159

1.425.511.488

تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها
أقل من  30يوم

41.238.611

168.102.715

 60-30يوم

18.090.896

107.720.087

 90-61يوم

89.657

64.646.681

أكثر من  90يوم ،صافي

12.915.575

15.601.047

2.100.468.898

1.781.582.018

المجموع

28

44448مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية.
اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة تتضمن الحفاظ على سيولة نقدية كافية وأوراق مالية قابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل كمية كافية من التسهيالت
اإلئتمانية الملتزم بها للوفاء بإلتزاماتها عند إستحقاقها لتقوية وضعها في السوق .إحتفظت المجموعة بإيداعات تحت الطلب والنقد ومعادالت النقد
التالية والتي من المتوقع ان تولد تدفقات نقدية إلدارة مخاطر السيولة .عالوة على ذلك ،تحتفظ إدارة الخزينة بالمجموعة بالمرونة في التمويل عن طريق
الحفاظ على توفرها من خالل خطوط إئتمان ملتزم بها.
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

ودائع ألجل

29

3.535.000.000

2.240.000.000

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة

30

5.320.116.207

4.281.744.159

8.855.116.207

6.521.744.159

المجموع
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -48إدارة المخاطر المالية ( -تتمة)
التعرض ملخاطر السيولة
لدى المجموعة إمكانية الوصول إلى التسهيالت اإلئتمانية غير المسحوبة التالية كما في نهاية السنة:
إيضاحات

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

سعر فائدة عائم
3-36

ينتهي خالل سنة
تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد

-

-

ينتهي بعد أكثر من سنة
3-36

تسهيل إئتماني مشترك ومتجدد
تسهيالت أخرى (لتمويل المشاريع بشكل رئيسي)

7.500.000.000

7.500.000.000

2.465.307.340

2.087.509.379

سعر فائدة ثابت
ينتهي خالل سنة

-

-

ينتهي بعد أكثر من سنة

95.000.000

420.000.000

المجموع

10.060.307.340

10.007.509.379

إستحقاقات املطلوبات املالية
الجداول أدناه تحلل المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات ذات أهمية مبنية على اإلستحقاقات التعاقدية لـ:
 جميع المطلوبات المالية غير المشتقة،
 صافي وإجمالي األدوات المالية المشتقة والتي تعتبر إستحقاقاتها التعاقدية أساسية لمعرفة توقيت التدفقات النقدية.
المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة .األرصدة المستحقة خالل  12شهراً تساوي قيمتها الدفترية بإعتبار أن أثر
الخصم يعتبر غير جوهري.
اإلستحقاقات التعاقدية
للمطلوبات المالية

السنة الثانية

السنة األولى

أكثر من  5سنوات

 5 - 3سنوات

إجمالي التدفقات
النقدية التعاقدية

المطلوبات بالقيمة
الدفترية

غير مشتقة كما في:
 31ديسمبر 2018
42.764.786.498

74.782.260.819

55.371.857.513

قروض طويلة األجل
(إيضاح )8-36
إلتزام بموجب عقود
اإليجار التمويلي
(إيضاح )38

22.315.272

5.801.740

-

-

28.117.012

27.183.780

أدوات مالية مشتقة
(إيضاح )39

28.888.908

-

-

-

28.888.908

28.888.908

مطلوبات مشاريع وذمم
تجارية وأخرى (إيضاح
)41

301.563.818 2.215.392.112

-

-

2.516.955.930

2.516.955.930

مصاريف مستحقة
(إيضاح )42

- 2.073.146.396

-

-

2.073.146.396

2.073.146.396

21.659.395.680

42.764.786.498

79.429.369.065

60.018.032.527

املجموع
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21.659.395.680 4.890.829.396 5.467.249.245

9.806.991.933

5.198.194.954

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

 -48إدارة المخاطر المالية ( -تتمة)
اإلستحقاقات التعاقدية
للمطلوبات المالية

السنة الثانية

السنة األولى

أكثر من  5سنوات

 5 - 3سنوات

إجمالي التدفقات
النقدية التعاقدية

المطلوبات بالقيمة
الدفترية

غير مشتقة كما في:
 31ديسمبر 2017
قروض طويلة األجل
(إيضاح )8-36

21.061.583.005 5.185.059.848 4.756.408.436
5.801.740

-

65.380.978

61.848.087

-

2.975.299.898

2.975.299.898

1.963.136.900

1.963.136.900

76.961.019.572

59.686.667.332

إلتزام بموجب عقود
اإليجار التمويلي
(إيضاح )38

37.263.966

مطلوبات مشاريع وذمم
تجارية وأخرى (إيضاح
)41

659.518.920 2.315.780.978

-

مصاريف مستحقة
(إيضاح )42

- 1.963.136.900

-

-

21.067.384.745

40.954.150.507

9.072.590.280

املجموع

22.315.272

40.954.150.507

71.957.201.796

54.686.382.447

5.866.894.040

4949إدارة رأس المال
إدارة املخاطر
أهداف المجموعة إلدارة رأس المال:
 الحفاظ على قدرتها على اإلستمرار كمنشأة مستمرة ،حتى تستمر في تقديم عوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب المصلحة اآلخرين،
 الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال.
من أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل قيمة التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين ،إعادة رأس المال
للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون.
صافي الديون للمجموعة كانت كالتالي:
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

صافي الدين
ودائع ألجل

29

3.535.000.000

2.240.000.000

نقد ومعادالت النقد

30

5.320.116.207

4.281.744.159

قروض طويلة األجل  -مستحقة الدفع خالل سنة

8-36

()3.162.757.425

()3.195.086.817

قروض طويلة األجل  -مستحقة الدفع بعد سنة

8-36

()52.209.100.088

()51.491.295.630

إلتزام بموجب عقود اإليجار التمويلي  -مستحق الدفع خالل سنة

3-38 ، 2-38

()22.315.272

()37.263.966

إلتزام بموجب عقود اإليجار التمويلي  -مستحق الدفع بعد سنة

3-38 ، 2-38

()5.801.740

()28.117.012

()46.544.858.318

()48.230.019.266

صافي الدين
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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 -49إدارة رأس المال ( -تتمة)
تسوية صايف الدين
تتمثل الحركة في صافي الدين كالتالي:
المطلوبات من األنشطة التمويلية

موجودات أخرى

ودائع ألجل
(إيضاح )29

النقد ومعادالت
النقد
(إيضاح )30

قروض طويلة األجل
 مستحقة الدفعخالل سنة
(إيضاح )8-36

قروض طويلة األجل
 مستحقة الدفعبعد سنة
(إيضاح )8-36

إلتزام بموجب
عقود اإليجار
التمويلي -
مستحق الدفع
خالل سنة
(إيضاح )38

إلتزام بموجب
عقود اإليجار
التمويلي -
مستحق الدفع
بعد سنة
(إيضاح )38

المجموع

 1يناير
2017

2.711.000.000

4.310.373.308

()2.752.508.518

()51.608.327.288

()38.622.936

()65.380.978

()47.443.466.412

التدفقات
النقدية

()471.000.000

()28.629.149

()442.578.299

117.031.658

1.358.970

37.263.966

()786.552.854

31
ديسمبر
2017

2.240.000.000

4.281.744.159

()3.195.086.817

()51.491.295.630

()37.263.966

()28.117.012

()48.230.019.266

التدفقات
النقدية

1.295.000.000

1.038.372.048

32.329.392

()717.804.458

14.948.694

22.315.272

1.685.160.948

31
ديسمبر
2018

3.535.000.000

5.320.116.207

()3.162.757.425

()52.209.100.088

()22.315.272

()5.801.740

()46.544.858.318

وتماشياً مع اآلخرين في هذه الصناعة ،تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية التالية:
«صافي الدين مقسوم ًا على إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين (كما هو مبين في قائمة المركز المالي الموحدة ،بما في ذلك حقوق الملكية غير
المسيطرة)».
نسب المديونية وفقاً للتعهدات المالية المتعلقة بالقروض طويلة األجل (إيضاح  ،)1-36كما في نهاية السنة كانت كالتالي:
إيضاح

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

7-36

55.371.857.513

54.686.382.447

إجمالي حقوق الملكية

36.694.426.248

34.529.979.518

إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين

92.066.283.761

89.216.361.965

صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية

0.60

0.61

صافي الدين  -قروض طويلة األجل

380
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5050الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تحتفظ المجموعة بالفئات التالية من األداوات المالية:
إيضاحات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
إستثمارات أخرى

23

47.850.000

50.000.000

مستحق من شريك في مشروع مشترك

25

36.686.041

13.652.075

ذمم مدينة تجارية واُخرى (ناقصاً زكاة ،ضريبة القيمة المضافة ومستحقات برنامج تملك
المنازل للموظفين)

28

2.164.252.761

1.900.609.210

ودائع ألجل

29

3.535.000.000

2.240.000.000

النقد ومعادالت النقد

30

5.393.162.064

4.351.617.030

11.176.950.866

8.555.878.315

المجموع
مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

55.371.857.513

54.686.382.447

قروض طويلة األجل

7-36

إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

38

28.117.012

65.380.978

أدوات مالية مشتقة

39

28.888.908

-

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية واُخرى

41

2.516.955.930

2.975.299.898

مصاريف مستحقة

42

2.073.146.396

1.963.136.900

60.018.965.759

59.690.200.223

المجموع

يتم قياس اإلستثمارات األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي خسائر إنخفاض في القيمة (إيضاح .)23
وفقاً للفقرة رقم ( 29أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،7اإلفصاحات عن القيمة العادلة تكون غير مطلوبة عندما تكون القيمة الدفترية هي
القيمة المعقولة للقيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة والذمم الدائنة التجارية قصيرة األجل .تنطبق الفقرة رقم ( 29د) من المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  7بالتساوي على إلتزامات اإليجار.
يتم إثبات القروض طويلة األجل مبدئياً بقيمتها العادلة (كمتحصالت مستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المؤهلة المتكبدة) إن وجدت .يتم قياس القروض
طويلة األجل الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة على أساس غير متكرر للمطلوبات
هو المستوى رقم  - 3المدخالت الهامة الغير المالحظة.

5151األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
لم تنشأ أي أحداث أخرى بعد  31ديسمبر  2018وقبل تاريخ توقيع تقرير المراجعة الصادر عن مراجعي الحسابات المستقلين والتي قد يكون لها تأثير
جوهري على القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر .2018

5252أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارنة الخاصة بالسنة السابقة ،عند الضرورة ،لكي تتماشى مع عرض األرقام للسنة الحالية .ال يوجد لعمليات إعادة
التصنيف هذه أي أثر على حقوق الملكية أو صافي ربح المجموعة للسنة السابقة.
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5353الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها على سبيل األمانة
في  6يناير  ،2013تسلمت شركة معادن للبنية التحتية وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) مبلغ  140مليون دوالر
أمريكي (على سبيل األمانة) من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ،وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع األول 1433هـ (الموافق
 20فبراير  ،)2012بشأن إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية بإسم «مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية» .ويمثل هذا المبلغ جزء من
المبالغ التالية والتي وافق عليها مجلس الوزراء:
  500مليون دوالر أمريكي لتصميم وإنشاء البنية التحتية األساسية والمرافق المطلوبة للمدينة الصناعية،
  200مليون دوالر أمريكي لتصميم وإنشاء المساكن والمرافق اإلجتماعية الالزمة للمدينة الصناعية المقترحة.
خالل العام  ،2014تم إستالم مبلغ إضافي مقداره  250مليون دوالر أمريكي وقد تم إيداعه في حساب مصرفي منفصل وال يشكل جزءاً من الموارد النقدية
المتاحة لشركة معادن للبنية التحتية .وقد تم قيده محاسبياً في دفاتر محاسبية مستقلة ولم يتم إدراجه في السجالت المحاسبية لشركة معادن للبنية التحتية.
خالل العام  ،2016تم إستالم المبلغ المتبقي والبالغ  310مليون دوالر أمريكي .وجاري إستخدام المبالغ المذكورة أعاله فقط لألغراض المحددة بقرار
مجلس الوزراء سالف الذكر .ويتم إسترداد المبالغ المسحوبة عبر تقديم الوثائق المؤيدة للمبالغ المصروفة ،وفقاً للوائح واألنظمة الحكومية.
بلغ مجموع صافي موجودات المشروع كما في  31ديسمبر  2018مبلغ  2.625.000.000ريال سعودي ( 31ديسمبر  2.625.000.000 :2017ريال سعودي).

5454معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشاريع المشتركة
رأس المال المصدر والمدفوع
الشركة التابعة

طبيعة النشاط

 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

نسبة الملكية الفعلية
للمجموعة ٪
 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

تكلفة إستثمار الشركة االم
 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

شركة معادن للذهب
ومعادن األساس

إستخراج الذهب

867.000.000

867.000.000

100

100

867.000.000

867.000.000

شركة معادن للبنية
التحتية

إدارة وتطوير مشاريع
البنى التحتية

500.000

500.000

100

100

500.000

500.000

شركة المعادن
الصناعية

الكاولين ،البوكسايت
منخفض الدرجة،
وإستخراج المغنيزايت

344.855.200

344.855.200

100

100

344.855.200

344.855.200

شركة معادن
لأللومنيوم

سبائك وأعمدة وألواح 6.573.750.000
ومسطحات األلومنيوم

74.9 6.573.750.000

74.9

4.923.738.750

4.923.738.750

شركة معادن للدرفلة

رقائق األلومنيوم
واألغطية

2.477.371.807

74.9 2.477.371.807

74.9

1.855.551.483

1.855.551.483

شركة معادن
للبوكسايت واأللومينا

إستخراج البوكسايت
وتصفيته

4.828.464.412

74.9 4.828.464.412

74.9

3.616.519.845

3.616.519.845

شركة معادن
للفوسفات

إستخراج الفوسفات
وإنتاج األسمدة

6.208.480.000

70 6.208.480.000

70

4.345.936.000

4.345.936.000

شركة معادن وعد
الشمال للفوسفات

إستخراج الفوسفات
وإنتاج األسمدة

7.942.501.875

60 7.942.501.875

60

4.765.501.125

4.765.501.125

20.719.602.403

20.719.602.403

المجموع الفرعي
المشاريع المشتركة
شركة معادن
والصحراء
للبتروكيماويات*

إنتاج الصودا الكاوية
المركزة وثاني كلوريد
اإلثيلين

900.000.000

900.000.000

50

50

450.000.000

450.000.000

شركة معادن باريك
للنحاس

إنتاج النحاس
والمعادن المصاحبة

404.965.291

404.965.291

50

50

202.482.646

202.482.646

املجموع الفرعي

652.482.646

652.482.646

املجموع

21.372.085.049

21.372.085.049

جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة الموضحة أعاله تأسست في المملكة العربية السعودية.
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ملحق (ب) المعلومات المالية التصورية الموحدة
المعلومات المالية التصورية المعدة لتعكس المركز المالي للمصدر بعد عملية تحويل الدين

شركة التعدين العربية السعودية (“معادن”)
(شركة مساهمة سعودية)
المعلومات المالية التصورية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

383

384

385

386

387

388

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاح

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

تعديالت تصورية

(مراجعة)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
(تصورية)

المبيعات

14.170.759.920

-

14.170.759.920

تكلفة المبيعات

()9.068.877.268

-

()9.068.877.268

إجمالي الربح

5.101.882.652

-

5.101.882.652

المصاريف التشغيلية
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

()565.808.669

-

()565.808.669

مصاريف عمومية وإدارية

()463.470.168

-

()463.470.168

مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

()95.437.950

-

()95.437.950

عكس ( /إنخفاض في قيمة) الموجودات غير المتداولة ،بالصافي

46.480.083

-

46.480.083

الربح التشغيلي

4.023.645.948

-

4.023.645.948

اإليرادات ( /المصاريف) األخرى
123.942.122

-

123.942.122

دخل من ودائع ألجل

()1.753.403.620

57.939.246

()1.695.464.374

مصاريف أُخرى ،بالصافي

()3.325.610

-

()3.325.610

الحصة في صافي ربح مشروع مشترك تم المحاسبة عنه بإستخدام
طريقة حقوق الملكية

143.535.306

-

143.535.306

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

2.534.394.146

57.939.246

2.592.333.392

ضريبة الدخل

()72.526.367

-

()72.526.367

مصروف الزكاة

()216.232.355

-

()216.232.355

الربح للسنة

2.245.635.424

57.939.246

2.303.574.670

تكلفة تمويل

2

الخسارة الشاملة األخرى
بنود يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في
فترات الحقة
تحوط التدفق النقدي  -الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

()26.940.863

-

()26.940.863

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات
الحقة
خسائر عائدة إلى إعادة قياس إلتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين

()24.162.881

-

()24.162.881

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

()51.103.744

-

()51.103.744

مجموع الدخل الشامل للسنة

2.194.531.680

57.939.246

2.252.470.926
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تتمة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاح

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018

تعديالت تصورية

(مراجعة)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
(تصورية)

ربح السنة العائد لــــ :
حملة األسهم العادية للشركة األم

1.847.917.080

71.021.235

1.918.938.315

حقوق الملكية غير المسيطرة

397.718.344

()13.081.989

384.636.355

2.245.635.424

57.939.246

2.303.574.670

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد لــــ :
حملة األسهم العادية للشركة األم

1.806.491.711

71.021.235

1.877.512.946

حقوق الملكية غير المسيطرة

388.039.969

()13.081.989

374.957.980

2.194.531.680

57.939.246

2.252.470.926

ربحية السهم العادي (بالريال السعودي)
ربحية السهم األساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائدة
لحملة األسهم العادية للشركة األم
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3

1.58

-

1.56

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي التصورية الموحدة كما في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

 31ديسمبر 2018
(مراجعة)

تعديالت تصورية

 31ديسمبر 2018
(تصورية)

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات تعدين

10.045.042.854

-

10.045.042.854

ممتلكات ومصانع ومعدات

66.482.353.144

-

66.482.353.144

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

2.197.029.285

-

2.197.029.285

موجودات غير ملموسة

340.187.882

-

340.187.882

إستثمار في مشروع مشترك

1.423.526.084

-

1.423.526.084

موجودات ضريبة مؤجلة

597.837.808

-

597.837.808

إستثمارات أخرى

43.185.000

-

43.185.000

موجودات غير متداولة أخرى

1.078.706.138

-

1.078.706.138

مجموع الموجودات غير المتداولة

82.207.868.195

-

82.207.868.195

موجودات متداولة
إستثمارات أخرى

4.665.000

-

4.665.000

مستحق من شريك في مشروع مشترك

36.686.041

-

36.686.041

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

292.262.717

-

292.262.717

مخزون

4.311.929.714

-

4.311.929.714

2.249.893.475

110.058.726

2.359.952.201

ودائع ألجل

3.532.798.806

-

3.532.798.806

نقد ومعادالت النقد

5.393.162.064

-

5.393.162.064

مجموع الموجودات المتداولة

15.821.397.817

110.058.726

15.931.456.543

مجموع الموجودات

98.029.266.012

110.058.726

98.139.324.738

ذمم مدينة تجارية وأخرى

4

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

5

11.684.782.610

614.230.250

12.299.012.860

إحتياطي نظامي
8.391.351.697

2.372.157.250

10.763.508.947

عالوة إصدار

6

تحويالت من صافي الدخل

1.054.251.439

-

1.054.251.439

أرباح مبقاة

6.772.344.987

71.021.235

6.843.366.222

حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم

27.902.730.733

3.057.408.735

30.960.139.468

حقوق الملكية غير المسيطرة

8.791.695.515

()13.081.989

8.778.613.526

مجموع حقوق الملكية

36.694.426.248

3.044.326.746

39.738.752.994
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي التصورية الموحدة كما في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

 31ديسمبر 2018

تعديالت تصورية

(مراجعة)

 31ديسمبر 2018
(تصورية)

مطلوبات غير متداولة
مطلوبات ضريبة مؤجلة

607.317.644

-

607.317.644

مستحق لشريك في مشروع مشترك

195.267.690

-

195.267.690

51.403.730.903

()2.934.268.020

48.469.462.883

مخصص إلتزامات اإلزالة وإعادة تأهيل موقع وتفكيك

385.625.329

-

385.625.329

الجزء غير المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

5.720.810

-

5.720.810

أدوات مالية مشتقة

28.888.908

-

28.888.908

منافع الموظفين

618.463.740

-

618.463.740

مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

301.563.818

-

301.563.818

مجموع المطلوبات غير المتداولة

53.546.578.842

()2.934.268.020

50.612.310.822

قروض طويلة األجل

7

مطلوبات متداولة
مطلوبات مشاريع وذمم تجارية وأخرى

2.215.392.112

-

2.215.392.112

مصاريف مستحقة

2.073.146.396

-

2.073.146.396

زكاة وضريبة دخل مستحقة

190.701.571

-

190.701.571

رسوم إمتياز مستحقة

124.800.448

-

124.800.448

3.162.757.425

-

3.162.757.425

الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

21.462.970

-

21.462.970

مجموع المطلوبات المتداولة

7.788.260.922

-

7.788.260.922

مجموع المطلوبات

61.334.839.764

()2.934.268.020

58.400.571.744

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

98.029.266.012

110.058.726

98.139.324.738

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

392

7،6،5

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

تعديالت تصورية

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
(تصورية)

(مراجعة)
األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

2

2.534.394.146

57.939.246

2.592.333.392

تعديالت لبنود غير نقدية:
خسارة مخزون

-

-

-

(عكس)  /إنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة ،بالصافي

()46.480.083

-

()46.480.083

دخل من ودائع ألجل

()123.942.122

-

()123.942.122

1.753.403.620

()57.939.246

1.695.464.374

تكلفة تمويل

2

تسوية متعلقة بممتلكات تعدين

-

-

-

إستهالك ممتلكات تعدين

626.381.829

-

626.381.829

تسوية متعلقة بممتلكات ومصانع ومعدات

3.702.425

-

3.702.425

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

2.529.349.845

-

2.529.349.845

إطفاء موجودات غير ملموسة

37.499.762

-

37.499.762

الحصة في صافي ربح مشروع مشترك

()143.535.306

-

()143.535.306

شطب قطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة ومواد مستهلكة

1.386.960

-

1.386.960

مخصص مخزون مواد متقادمة

46.012.092

-

46.012.092

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية
واألخرى

185.390

-

185.390

مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة على ودائع ألجل

1.259.666

-

1.259.666

تكلفة الخدمة الحالية لمنافع إنتهاء خدمات الموظفين

93.617.211

-

93.617.211

مساهمة في خطة اإلدخار للموظفين

41.620.333

-

41.620.333

مخصص رسوم إمتياز

123.792.353

-

123.792.353

التغيرات في رأس المال العامل:
دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً

()138.022.474

-

()138.022.474

مخزون

()907.661.150

-

()907.661.150

ذمم مدينة تجارية وأخرى

()206.453.638

-

()206.453.638

مطلوبات مشاريع وأخرى  -تجارية

()95.369.611

-

()95.369.611

مصاريف مستحقة  -تجارية

292.161.416

-

292.161.416

منافع إنتهاء الخدمات المدفوعة للموظفين

()58.010.555

-

()58.010.555

سحوبات الموظفين من خطة اإلدخار

()38.447.347

-

()38.447.347

زكاة مدفوعة

()142.676.352

-

()142.676.352

ضريبة دخل مدفوعة

()14.311.791

-

()14.311.791

رسوم إمتياز مدفوعة

()72.071.259

-

()72.071.259

تكلفة تمويل مدفوعة

()2.118.196.406

-

()2.118.196.406

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3.979.588.954

-

3.979.588.954
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تتمة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

تعديالت تصورية

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
(تصورية)

(مراجعة)
األنشطة اإلستثمارية

394

دخل مستلم من ودائع ألجل

114.195.653

-

114.195.653

إضافات لممتلكات تعدين

()275.145.829

-

()275.145.829

إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

()278.774.359

-

()278.774.359

إضافات لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

()1.142.246.955

-

()1.142.246.955

إضافات لموجودات غير ملموسة

()115.173

-

()115.173

إضافة إلستثمار في مشروع مشترك

-

-

-

إستثمارات أخرى

2.150.000

-

2.150.000

مستحق من شركاء في مشروع مشترك

()23.033.966

-

()23.033.966

(زيادة)  /نقص في ودائع ألجل

()1.295.000.000

-

()1.295.000.000

زيادة في النقد المقيد

()3.172.986

-

()3.172.986

مطلوبات مشاريع وأخرى  -مشاريع

()394.251.198

-

()394.251.198

مصاريف مستحقة  -مشاريع

()317.067.159

-

()317.067.159

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()3.612.461.972

-

()3.612.461.972

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تتمة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

تعديالت تصورية

(مراجعة)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
(تصورية)

األنشطة التمويلية
مستحق إلى شريك في مشروع مشترك

23.033.966

-

23.033.966

متحصالت من قروض طويلة األجل

10.012.202.039

-

10.012.202.039

سداد قروض طويلة األجل

()9.326.726.973

-

()9.326.726.973

إلتزامات بموجب عقد إيجار تمويلي

()37.263.966

-

()37.263.966

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

671.245.066

-

671.245.066

صافي التغير في النقد ومعادالت النقد

1.038.372.048

-

1.038.372.048

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة كما في بداية السنة

4.281.744.159

-

4.281.744.159

النقد ومعادالت النقد غير المقيدة كما في نهاية السنة

5.320.116.207

-

5.320.116.207
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

1-1أساس اإلعداد
تم إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة من قبل اإلدارة لتوضيح األثر المالي للمعامالت المذكورة أدناه على القوائم المالية التاريخية الموحدة
لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) («الشركة») والشركات التابعة (مجتمعة «المجموعة») كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018كما لو
كانت المعامالت تمت في  1يناير  2018وتتضمن القوائم التصورية الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والمركز المالي
والتعديالت الناتجة خالل الفترة المتبقية من السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2018تم تضمين المعلومات المالية التصورية الموحدة المرفقة ألغراض
التوضيح فقط ،والتعديالت التصورية بناءاً على إفتراضات والتي تم توضيحها في اإليضاحات المرفقة .توضح المعلومات المالية التصورية الموحدة
بسبب طبيعتها ،ماذا سيكون األثر إذا كانت المعامالت قد تمت في وقت مبكر وال تمثل النتائج المالية أو الوضع الفعلي للمجموعة ،وال تعطي أي مؤشر
للنتائج أو الوضع المالي المستقبلي ألنشطة المجموعة عند إكتمال المعامالت المذكورة أدناه.
تتكون المعلومات المالية التصورية الموحدة من:
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ،2018
 قائمة المركز المالي التصورية الموحدة كما في ذلك التاريخ،
 قائمة التدفقات النقدية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية الموحدة.
إستخدمت اإلدارة القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018إلعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة
المرفقة ،والتي تتوافق مع مع المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،كما تم
إعتمادها في المملكة العربية السعودية.
توضح المعلومات المالية التصورية الموحدة األثر المالي للمعامالت التالية:
 تحويل القرض طويل األجل لشركة معادن للدرفلة (شركة معادن للدرفلة إحدى الشركات التابعة لشركة معادن) والمقدم من صندوق
اإلستثمارات العامة والبالغ قيمته  2.986.387.500ريال سعودي إلى شركة معادن كما في  1يناير  .2018وقد نتج عن ذلك تغيير القروض
طويلة األجل لشركة معادن للدرفلة والمستحقة لصندوق اإلستثمارات العامة إلى قرض مساهمين مدعوم طويل األجل من شركة معادن في
سجالت شركة معادن للدرفلة وقرض حالي مستحق لصندوق اإلستثمارات العامة في سجالت شركة معادن (إيضاح .)7
 الزيادة في رأس المال المصدر لشركة معادن من خالل تحويل القرض الحالي لصندوق اإلستثمارات العامة .وقد نتج عن ذلك زيادة في
رأس المال وعالوة اإلصدار بسبب الزيادة في إجمالي عدد األسهم المصدرة والمحتسبة بناءاً على أساس متوسط سعر السوق المرجح
ألسهم الشركة على أساس الكمية لمدة  5أيام تداول مباشرة قبل  31ديسمبر ( 2018إيضاح  5و .)6
تأثرت المعلومات المالية التصورية الموحدة باإلفتراضات التالية:
 تم تحديد سعر إصدار األسهم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة على أساس  5أيام تداول مباشرة قبل ومتضمنة 31
ديسمبر .2018
 نتيجة إلستبعاد القرض طويل األجل لصندوق اإلستثمارات العامة في سجالت شركة معادن للدرفلة ،فقد أدى ذلك إلى توفير تكلفة التمويل
المدفوعة من قبل شركة معادن للدرفلة إلى صندوق اإلستثمارات العامة ،والتي تعتبر خارج المجموعة وتم تضمينها في الذمم المدينة
التجارية واألخرى فقط لغرض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة هذه .سداد نفس تكلفة التمويل على قرض المساهمين المدعوم
من شركة معادن ،والتي تعتبر داخل المجموعة نتج عنه إستبعادها على مستوى التوحيد وتوفير في التدفقات النقدية خارج المجموعة.
لم يتم تقديم أي إفتراضات أخرى فيما يتعلق بإدخار النقد والدخل من الفوائد الناتجة عنه أو تسوية الذمم المدينة لغرض المعلومات
المالية التصورية الموحدة هذه.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تتمة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

2-2تكلفة التمويل
إيضاحات

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018

تعديالت تصورية

(مراجعة)
الرصيد كما تم اإلفصاح عنه

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
(تصورية)

1.753.403.620

-

1.753.403.620

تعديالت تصورية  -نتج عن إستبعاد القرض طويل األجل لشركة
معادن للدرفلة والمقدم من صندوق اإلستثمارات العامة وتحويله إلى
شركة معادن والبالغ قيمته  2.986.387.500ريال سعودي إنخفاض
في تكلفة التمويل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
بمبلغ  110.058.726ريال سعودي على إعتبار أن التحويل تم بتاريخ
 1يناير  .2018تم التعامل مع تكلفة التمويل المتعلقة بقرض صندوق
اإلستثمارات العامة كتكلفة تمويل متعلقة بقرض المساهمين المدعوم
من شركة معادن إلى شركة معادن للدرفلة وتم إستبعادها على مستوى
التوحيد بإعتبارها معاملة متداخلة بين المجموعة .يُحتسب معدل
العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة بناءاً
على معدل اليبور زائداً .٪1.5

4

-

()110.058.726

()110.058.726

تعديالت تصورية  -تم تحميل تكلفة المعاملة غير المطفأة كمصروف
في سجالت شركة معادن للدرفلة نتيجة إستبعاد قرض صندوق
اإلستثمارات العامة من سجالت شركة معادن للدرفلة مما أدى إلى
زيادة تكلفة التمويل بمبلغ  52.119.480ريال سعودي.

7

-

52.119.480

52.119.480

1.753.403.620

()57.939.246

1.695.464.374

المجموع

3-3ربحية السهم العادي
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018

تعديالت تصورية

(مراجعة)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
(تصورية)

الربح العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم

1.847.917.080

71.021.235

1.918.938.315

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام في حساب ربحية السهم
األساسية والمخفضة

1.168.478.261

61.423.025

1.229.901.286

ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي من العمليات المستمرة

1.58

1.56

يتم إحتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة الربح العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة
خالل السنة.
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

4-4ذمم مدينة تجارية وأخرى
إيضاح
الرصيد كما تم اإلفصاح عنه
تعديالت تصورية  -نتج عن إستبعاد القرض طويل األجل لشركة
معادن للدرفلة وتحويله إلى شركة معادن والمقدم من صندوق
اإلستثمارات العامة والبالغ قيمته  2.986.387.500ريال سعودي
إنخفاض في تكلفة التمويل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2018بمبلغ  110.058.726ريال سعودي على إعتبار أن التحويل تم
بتاريخ  1يناير .2018

2

 31ديسمبر 2018
(مراجعة)

تعديالت تصورية

 31ديسمبر 2018
(تصورية)

2.249.893.475

-

2.249.893.475

-

110.058.726

110.058.726

تم التعامل مع تكلفة التمويل المتعلقة بقرض صندوق اإلستثمارات
العامة كتكلفة تمويل متعلقة بقرض المساهمين المدعوم من شركة
معادن إلى شركة معادن للدرفلة وتم إستبعادها على مستوى التوحيد
بإعتبارها معاملة متداخلة بين المجموعة وبالتالي تم عكس سداد
تكلفة التمويل إلى صندوق اإلستثمارات العامة من قبل شركة معادن
للدرفلة لعام  2018وتم إدراجها في الذمم المدينة التجارية واألخرى
على مستوى التوحيد لغرض المعلومات المالية التصورية الموحدة
هذه.
المجموع
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2.249.893.475

110.058.726

2.359.952.201

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

5-5رأس المال
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2018

قبل تحويل القرض

بعد تحويل القرض

ومصدر ومدفوع بالكامل
مصرح به
َّ
1.168.478.261

سهم عادي بقيمة إسمية  10ريال سعودي للسهم

11.684.782.610

11.684.782.610

61.423.025

سهم عادي بقيمة إسمية  10ريال سعودي للسهم ،بعد تحويل القرض

-

614.230.250

11.684.782.610

12.299.012.860

1.229.901.286

سوف يتم تحديد سعر اإلصدار الفعلي ألسهم شركة معادن في تاريخ تحويل القرض بناءاً على متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية
خالل آخر ستة أشهر تداول مباشرة قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث سيقوم مساهمي الشركة بالتصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة
رأس مال الشركة عن طريق تحويل قرض صندوق اإلستثمارات العامة.
قامت اإلدارة بحساب سعر التداول لألسهم عن طريق متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر  5أيام تداول مباشرة
قبل تاريخ  31ديسمبر  2018ألغراض إعداد قائمة المركز المالى التصورية الموحدة كما في  31ديسمبر  ،2018وكان السعر  48.62ريال سعودي (ثمانية
وأربعون ريال سعودي واثنان وستون هللة) لكل سهم .نتج عن سعر اإلصدار هذا والبالغ  48.62ريال سعودي للسهم (قيمة إسمية  10ريال سعودي باإلضافة
إلى عالوة قدرها  38.62ريال سعودي للسهم) إصدار ( )61.423.025سهم عادي ،وزيادة رأس المال بمقدار  614.230.250ريال سعودي وعالوة إصدار
قدرها  2.372.157.250ريال سعودي.
في حال حساب اإلدارة سعر التداول لألسهم عن طريق متوسط سعر السوق المرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر  5أيام تداول مباشرة
قبل تاريخ  1يناير  2018ألغراض إعداد قائمة المركز المالى التصورية الموحدة كما في  31ديسمبر  ،2018فإن سعر السهم سوف يكون  51.72ريال
سعودي (واحد وخمسون ريال سعودي واثنان وسبعون هللة) لكل سهم .سوف ينتج عن سعر اإلصدار هذا والبالغ  51.72ريال سعودي للسهم (قيمة إسمية
 10ريال سعودي باإلضافة إلى عالوة قدرها  41.72ريال سعودي للسهم) إصدار ( )57.741.444سهم عادي ،وزيادة رأس المال بمقدار 577.414.440
ريال سعودي وعالوة إصدار قدرها  2.408.973.060ريال سعودي.
وللمعلومية فإن سعر اإلصدار الفعلي قد يختلف إختالفاً كبيراً عن سعر اإلصدار المستخدم ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2018
ريال سعودي

حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم
الزيادة في رأس المال المصدر عن طريق إصدار  61.423.025سهم عادي بقيمة إسمية  10ريال سعودي للسهم

614.230.250

الزيادة في عالوة اإلصدار عن طريق إصدار  61.423.025سهم عادي بعالوة قدرها  38.62ريال سعودي للسهم

2.372.157.250

القيمة اإلجمالية لتحويل القرض

2.986.387.500

هيكل ملكية األسهم العادية قبل وبعد تحويل القرض كالتالي:
قبل تحويل القرض
المساهمين

عدد األسهم

ريال سعودي

بعد تحويل القرض
 ٪األسهم

عدد األسهم

ريال سعودي

 ٪األسهم

صندوق األستثمارات العامة

764.641.453

7.646.414.530

65.44

826.064.478

8.260.644.780

67.17

األسهم الحرة المتاحة للجمهور

403.836.808

4.038.368.080

34.56

403.836.808

4.038.368.080

32.83

المجموع

1.168.478.261

11.684.782.610

100

1.229.901.286

12.299.012.860

100
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شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)

6-6عالوة اإلصدار
 31ديسمبر 2018
سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  10رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة قدرها  10ريال
سعودي للسهم الواحد
سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  10رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة قدرها  13ريال
سعودي للسهم الواحد ،صافي بعد تكاليف المعامالت
عادي بقيمة إسمية قدرها  10رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة قدرها  38.62ريال
سعودي للسهم الواحد ،بعد تحويل القرض إلى أسهم

525.000.000
243.478.261
61.423.025
829.901.286

 31ديسمبر 2018

قبل تحويل القرض
5.250.000.000

بعد تحويل القرض
5.250.000.000

3.141.351.697

3.141.351.697

-

2.372.157.250

8.391.351.697

10.763.508.947

هيكل توزيع عالوة اإلصدار بين حملة األسهم العادية قبل وبعد تحويل القرض كالتالي:
المساهمين

قبل تحويل القرض
عدد األسهم

بعد تحويل القرض
 ٪األسهم

ريال سعودي

ريال سعودي

عدد األسهم

 ٪األسهم

صندوق األستثمارات العامة

764.641.453

5.491.223.558

65.44

826.064.478

7.863.380.808

73.06

األسهم الحرة المتاحة للجمهور

403.836.808

2.900.128.139

34.56

403.836.808

2.900.128.139

26.94

المجموع

1.168.478.261

8.391.351.697

100

1.229.901.286

10.763.508.947

100
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إيضاحات

(مراجعة)

(تصورية)

قروض طويلة األجل

55.371.857.513

()2.986.387.500

52.385.470.013

الرصيد كما تم اإلفصاح عنه

55.371.857.513

-

55.371.857.513

تعديالت تصورية  -نتج عن إستبعاد القرض طويل األجل لشركة معادن
للدرفلة وتحويله إلى شركة معادن والمقدم من صندوق اإلستثمارات
العامة والبالغ قيمته  2.986.387.500ريال سعودي تغير في القرض
طويل األجل لشركة معادن للدرفلة والمستحق لصندوق اإلستثمارات
العامة إلى قرض المساهمين المدعوم من شركة معادن في سجالت
شركة معادن للدرفلة وقرض متداول مستحق لصندوق اإلستثمارات
العامة في سجالت شركة معادن (أنظر أدناه الجزء المتداول من
القروض طويلة األجل).
ناقصاً :رصيد تكلفة معاملة في نهاية السنة

-

()2.986.387.500

()2.986.387.500

()805.369.185

52.119.480

()753.249.705

()805.369.185

-

()805.369.185

-

52.119.480

52.119.480

54.566.488.328

()2.934.268.020

51.632.220.308

3.162.757.425

-

3.162.757.425

3.162.757.425

-

3.162.757.425

-

2.986.387.500

2.986.387.500

-

()2.986.387.500

()2.986.387.500

51.403.730.903

()2.934.268.020

48.469.462.883

الرصيد كما تم اإلفصاح عنه
تعديالت تصورية  -تم تحميل تكلفة المعاملة غير المطفأة كمصروف في
سجالت شركة معادن للدرفلة نتيجة إستبعاد قرض شركة معادن للدرفلة
من سجالت شركة معادن للدرفلة مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل بمبلغ
 52.119.480ريال سعودي.
القروض طويلة األجل ،بالصافي
ناقصاً :الجزء المتداول من القروض طويلة األجل المدرج ضمن
المطلوبات المتداولة
الرصيد كما تم اإلفصاح عنه
تعديالت تصورية  -إستبعاد القرض طويل األجل لشركة معادن للدرفلة
وتحويله إلى شركة معادن والمقدم من صندوق اإلستثمارات العامة كما
هو موضح أعاله.
تعديالت تصورية  -الزيادة في رأس مال شركة معادن من خالل تحويل
القرض الحالي المستحق لصندوق اإلستثمارات العامة.
الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

400

تعديالت تصورية

 31ديسمبر 2018

2
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