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 معلومات عامة -2

بتاريخ  110قرار مجلس الوزراء رقم بموجب تم تأسيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودية 
بتاريخ  11المرسوم الملكي رقم م/العربية السعودية بموجب  ةتأسست في المملكو( 1001مارس  11هـ )الموافق 1011ذي القعدة  8

هـ 1021ذي القعدة  14بتاريخ  1414110101تجاري رقم ال ، بموجب السجل( 1001مارس  21هـ )الموافق 1011ذي القعدة  10
 إلىلاير سعودي، مقسم  11،180،182،114(. يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر 2441فبراير  0لموافق )ا

 (. 14رياالت سعودية للسهم الواحد )إيضاح  14ة قدرها إسميسهم عادي، بقيمة  1،118،018،211

 بما في ذلكع المتعلقه بجميع مراحل صناعة التعدين إن أهداف الشركة وشركاتها التابعة )"المجموعة"( هي المساهمة في مختلف المشاري
 وال يشمل ذلك  ما يلي:  تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجات المعادن ومنتجات المعادن المصاحبة،

 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 

والجالميد والزبيرة والدويحي وق ــتمارس المجموعة أنشطة التعدين الرئيسية في مناجم مهد الذهب وبلغة واألمار والصخيبرات والس
 التركيزالبوكسايت منخفض  إلىب وصخور الفوسفات والبوكسايت باإلضافة والغزالة والبعيثة. تقوم المجموعة حاليا  بالتعدين عن الذه

 زايت.يوالكاولين والمغن

 التالي:  لومنيوممشروع األكذلك بتشترك المجموعة 

 20 )إيضاح كوربوريشنالشركة بالتعاون مع شركة ألكوا  ا من قبلإعدادهتم  ،، وافق مجلس اإلدارة على خطة2412فبراير  10بتاريخ 
 لتشمل: في رأس الخير لومنيوملتوسيع تشكيلة المنتجات من مجمع األ (10 و

  معالجة حراريا  المعالجة وغير الالسيارات صفائح، 

 صفائح المباني واإلنشاءات 

 .صفائح التغليف 

 هيكل المجموعة -1

 العربية السعودية:جميعها تأسست في المملكة و، أدناهمشتركة والمذكورة مشاريع ولدى الشركة، شركات تابعة 

 نسبة الملكية الفعلية كما في  

 يناير 2 ديسمبر 02 يونيو 03 يونيو 03  

 1322 1322 1322 1327  الكيان القانوني  الشركات التابعة

 ٪144 ٪144 ٪144 ٪233 شركة ذات مسؤولية محدودة )أم جي بي ام( ساسشركة معادن للذهب ومعادن األ

 ٪144 ٪144 ٪144 ٪233 شركة ذات مسؤولية محدودة )ام اي سي(شركة معادن للبنية التحتية 

 ٪144 ٪144 ٪144 ٪233 شركة ذات مسؤولية محدودة )اي ام سي(شركة المعادن الصناعية 

 ٪10،0 ٪10،0 ٪10،0 ٪7,47 شركة ذات مسؤولية محدودة )ام اي سي( لومنيومشركة معادن لأل

 ٪10،0 ٪10،0 ٪10،0 ٪7,47 شركة ذات مسؤولية محدودة )ام ار سي(شركة معادن للدرفلة 

 ٪10،0 ٪10،0 ٪10،0 ٪7,47 شركة ذات مسؤولية محدودة )ام بي اي سي(شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

 ٪14 ٪14 ٪14 ٪73 شركة ذات مسؤولية محدودة )ام بي سي( شركة معادن للفوسفات

 ٪14 ٪14 ٪14 ٪23 شركة ذات مسؤولية محدودة )ام دبليو اس بي سي( وعد الشمال للفوسفات شركة معادن

 
 المشاريع المشتركة

 ٪34 ٪34 ٪34 ٪03 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو(

 ٪34 ٪34 ٪34 ٪03 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن باريك للنحاس )ام بي سي سي(

 .("معادن") السنة المالية للشركة األمنهاية  تطابقالمشتركة  المشاريعوالشركات التابعة  لجميعإن نهاية السنة المالية 
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 هيكل المجموعة )تتمة( – 1
   ساسشركة معادن للذهب ومعادن األ 1-2

 تتمثل أهداف الشركة في:نشطتها الرئيسية فيها. أتزاول ، و1080أغسطس  0تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  

  اإلستكشاف والتعدين عن الذهب والمعادن المرتبطة والموجودة ضمن المناطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين
  والتركيز

 ي أو المكّررصلإستخراج وتكرير وتصدير وبيع هذه المعادن في شكلها األ 

 المناجم والمباني والطرق السريعة وخطوط األنابيب ومعامل التكرير ومحطات المعالجة وأنظمة نشاء وتشغيل وصيانة جميع إ
 .يجاراإل وداض عقت ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الالزمة أو المالئمة ألغرتصاالاإل

 التجاري في منجم الدويحي. نتاج، أعلنت الشركة بدء اإل2411أبريل  1بتاريخ 

 بنية التحتيةشركة معادن لل 1-1

 تتمثل أهداف الشركة في:الرئيسية فيها. أنشطتها تزاول و 2448أغسطس  18تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 إدارة مشروع البنية التحتية لتطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية 

  الصناعية األخرى في المملكة العربية السعودية.تقديم خدمات لمنطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين والمواقع 

  شركة المعادن الصناعية 1-0

 تتمثل أهداف الشركة في:نشطتها الرئيسية فيها. أتزاول و ،2440مارس  11تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

 والصهر والتنقية والتركيزطق المستأجرة وذلك عن طريق الحفر والتعدين االمعادن الصناعية الموجودة ضمن المن إستغالل 

 مكّررة.الية أو صلإستخراج وتكرير وتصدير وبيع هذه المعادن بحالتها األ 

في المنطقة الوسطى من الزبيرة ومنجم المغنيزايت عالي  التركيزالشركة حاليا  بتشغيل منجم الكاولين والبوكسايت منخفض  تقوم
والمتبقي من المشروع ال ،  2411 لذي بدأ عملياته جزئيا  خالل عامفي المدينة المنورة وا نتاجاإلع نمصاز في منطقة الغزالة، والتركي

 يزال في مرحلة التطوير.

   لومنيومشركة معادن لأل ,-1

 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. أتزاول و 2414أكتوبر  14تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

  10،0شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"( بنسبة  ٪ 

  شريك أجنبي، شركة مملوكة بالكامل لشركة 23،1السعودية اس.ال. )اية أس أس اي( بنسبة  انفرثيونسشركة ألكوا سملتينج ،٪
 . (11)إيضاح  الموحدة األولية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية كوربوريشنألكوا 

 :يةساسنيوم األومنتجات األلم إنتاجتمثل أهداف الشركة في ت

 لومنيومسبائك األ 

 لومنيوماأل أعمدة 

 لومنيومألواح األ   

 لومنيوممسطحات األ 

 شركة معادن للدرفلة 1-0

 وتعود ملكيتها كما يلي:تزاول انشطتها الرئيسية فيها. و 2414أكتوبر  14الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  تأسست

  10،0شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"( بنسبة  ٪ 

  لوكة بالكامل لشركة ٪ ، شريك أجنبي، شركة مم23،1بنسبة  اي(  ار)اية أس  السعودية اس.ال. انفرثيونس رولنجشركة ألكوا
  .(11)إيضاح  الموحدة األولية ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية كوربوريشنألكوا 

 :إنتاجالشركة في  تتمثل أهداف

 ،مسطحات تصنيع المعلبات 

  المعلبات.أغطية 

 .مرحلة التشغيل التجريبيإن الشركة حاليا  في 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              
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 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 هيكل المجموعة )تتمة(  –   1

 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 1-2

 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. تزاول أو 2411يناير  22الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ  تأسست

  10،0شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"( بنسبة  ٪ 

  04و كوربوريشن٪ لشركة ألكوا 14وهي مملوكة بنسبة  ٪ ، شريك أجنبي،23،1شركة أوا السعودية المحدودة )"أوا"( بنسبة ٪
 األولية ائم الماليةشركة ألومينا المحدودة، طرف ليس ذي عالقة ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القو

 . (11)إيضاح  الموحدة

 الشركة في: وتتمثل أهداف

 البوكسايت تكريرو إنتاج 

 األلومينا إنتاج 

 .2411أكتوبر  1ها التجاري في إنتاجبدأت الشركة 

 شركة معادن للفوسفات 1-7

 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها. تزاول أو 2448يناير  1تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

  14شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"( بنسبة  ٪ 

 ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم 14ية )"سابك"( بنسبة ساسالشركة السعودية للصناعات األ ٪
 . (11)إيضاح  الموحدة األولية المالية

 الشركة في: وتتمثل أهداف

 يات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجالميدإحتياط إستغالل 

 في مرافق المعالجة في رأس الخير. الفوسفاتية األسمدة لتصنيعالغاز الطبيعي المحلي ومصادر الكبريت  إستخدام 

 محليا  ويتم تصدير أي فائض من األمونيا أو بيعها  األسمدة نتاجإل لقيماألمونيا كمواد خام  إنتاج . 

 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 1-8

 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها تزاول أو 2410 يناير 21لعربية السعودية بتاريخ الشركة في المملكة ا تأسست

  14شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"( بنسبة ٪ 

  أجنبي، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هولندا ومملوكة بالكامل ٪، شريك 23شركة موزاييك للفوسفات بي في. بنسبة
)إيضاح  الموحدة األولية لشركة موزاييك )"موزاييك "( ويتم المحاسبة عنها كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية

11) . 

 كحقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم ٪ ويتم المحاسبة عنها 13ية )"سابك"( بنسبة ساسالشركة السعودية للصناعات األ
 . (11)إيضاح  الموحدة األولية المالية

 :إنتاجتتمثل أهداف الشركة في 

  مونياأحادي األفوسفات و ثنائي فوسفات 

 األمونيا 

  النقيحمض الفسفوريك 

 حمض الفسفوريك 

  الكبريتيكحمض 

 كبريت البوتاس 

، وبدأت اإلنتاج التجريبي  من الفوسفات ثنائي األمونيوم 2411يناير  1ن عتبارا  مالتجاري لمصنع األمونيا إ نتاجاإلبدء أعلنت الشركة 
.2411يوليو  8)د ا ب( في 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 هيكل المجموعة )تتمة(  –   1

 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 1-7

 وتعود ملكيتها كما يلي: نشطتها الرئيسية فيهاتزاول أو 2411أغسطس  10تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

  (2-21)إيضاح  ٪ 34شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"( بنسبة 

  34شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة.٪ 

طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم  إستخدامب مشترك مشروعفي  إستثمارك ويتم المحاسبة عنه مشترك مشروعإن شركة سامابكو هي 
 الموحدة.األولية المالية 

 :إنتاجتتمثل أهداف هذه الشركة في 

 الصودا الكاوية المركزة 

  الكلورين 

 ثاني كلوريد اإليثلين 

  :توريدو إنتاجتشمل نشاطات الشركة 

  المتبقية في سوق الجملة المنتجة ا وبيع الكمية نيا لشركة معادن للبوكسايت واأللومنياأللوم مصفاة إلىالصودا الكاوية المركزة
 .المحلية والتجزئة

 بسوق الجملة والتجزئة المحلية  ثاني كلوريد اإليثلين 

 شركة معادن باريك للنحاس 1-23

 وتعود ملكيتها كما يلي:نشطتها الرئيسية فيها تزاول أو 2410نوفمبر  2تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

  (1-21)إيضاح ٪  34شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"( بنسبة 

 34المحدودة )"باريك"( بنسبة بي تي واي سط شركة باريك الشرق األو٪ 

طريقة حقوق الملكية  إستخدامب مشترك مشروعفي  إستثمارك ويتم المحاسبة عنه مشروع مشتركإن شركة معادن باريك للنحاس هي 
 الموحدة. األولية في هذه القوائم المالية

النحاس والمنتجات الصناعية المصاحبة ضمن منطقتها التعدينية المستأجرة القائمة بطريقة الحفر والتعدين  إنتاجإن أهداف الشركة 
 .فيةوالصهر والتص والتركيز

 عداد اإل أساس -0

 لتزامبيان اإل

 : وفقا  الموحدة األولية عدت القوائم المالية أ  

 و  ،عن مجلس معايير المحاسبة الدولي ةالصادر للمعايير الدولية للتقرير المالي 

  المعايير تعد تقاريرها حسب  الشركات التيعلى  قابلة للتطبيق التقارير المالية اتاللجنة الدولية لتفسير عنالتفسيرات الصادرة
 .الماليالدولية للتقرير 

الهيئة السعودية  المعتمدة مناإلصدارات األخرى المعايير وو المعايير الدولية للتقرير المالي معالموحدة  األولية هذه القوائم الماليةتتفق 
 في المملكة العربية السعودية. لتقارير الماليةل ،والمعتمدة، للمحاسبين القانونيين

 10لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقا  للتقرير المالي األولي كما هو مسموح به  كاملة موحدةقامت المجموعة بإعداد قوائم مالية 
عرض القوائم " 1. لذلك، تتوافق هذه القوائم المالية األولية الموحدة مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم "التقارير المالية األولية"

 ، والمتعلقة بقوائم مالية كاملة."المالية

َ للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهئية السعودية للمحاسبين القانونيينالموحدة عداد قوائمها المالية قامت المجموعة بإ لجميع  طبقا
للربع السنوي والستة أشهر المنتهية الموحدة األولية هذه القوائم المالية  تم إعداد. 2411ديسمبر  11الفترات بما فيها الفترة المنتهية في 

 .للمعايير الدولية للتقرير المالي باإلمتثال التام 2411يونيو  14في 

 ألول مرة من قبل المجموعة.  الدولية  للتقرير المالي معاييرالكيفية تطبيق  ن المعلومات حولبشأ 3 رقم اإليضاح  إلىيرجى الرجوع 

أساس  إستخدامفيما عدا إذا ما تتطلب المعايير الدولية  للتقرير المالي التكلفة التاريخية  أساسالموحدة على  األولية أعدت القوائم المالية
 آخر.قياس 

 للمجموعة. التقارير إعداد الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها تظهر هذه القوائم المالية



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  –   0

  سارية المفعول وغير المتبعة بعدالجديدة4 التعديالت والتفسيرات غير  المعايير الدولية للتقرير المالي
 الجديدة والمعدلة التالية المعايير الدولية للتقرير الماليصدار تم إالموحدة، األولية على هذه القوائم المالية  الموافقةكما في تاريخ 
تقوم المجموعة حاليا  بتقييم . غير سارية المفعول بعد هالكنو من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليالمجموعة  على والقابلة للتطبيق

 التعديالت والتفسيرات الجديدة على القوائم المالية الموحدة.و المحتمل لهذه المعايير المحاسبيةاألثر 

 "األدوات المالية" 7المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 طبيعة التغيير
غالبية معيار المحاسبة صدار معيار جديد بخصوص األدوات المالية. هذا المعيار سوف يحل محل م مجلس معايير المحاسبة الدولي بإقا

دارات السابقة من بإستثناء بعض التعديالت اإلنتقالية مثل التحوط الكلي واإلص "والقياس ثباتاألدوات المالية: اإل" 10الدولي رقم 
 . "األدوات المالية" 0المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

قيمة الموجودات في  نخفاضإليغطي المعيار المحاسبي الجديد تصنيف وقياس وإلغاء اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية وا
 .تحوطالمحاسبة جديد لالمالية ويقدم نموذج 

 تاريخ التطبيق من قبل المجموعة / تاريخ التطبيق اإللزامي

 .2418يناير  1. تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة: 2418يناير  1إلزامي للسنوات المالية التى تبدأ من أو بعد 

 "اإليرادات من العقود مع العمالء" 20رقم  لتقرير الماليالدولي ل معيارال

 طبيعة التغيير
ة معيار سوف يحل محل معيار المحاسب. هذا الاإليرادات إثباتبخصوص  معيار جديد صداربإم مجلس معايير المحاسبة الدولي قا

 ."اإلنشاءعقود " 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  "اإليرادات" 18الدولي رقم 

عندما يتم تحويل  الموعودةبتحويل البضائع أو الخدمات اإليرادات من قبل المنشأة والمتعلقة  إثباتيعتمد المعيار الجديد على مبدأ 
يجب أن يعكس مبلغ اإليراد المعترف به العوض الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه العميل.  إلى السيطرة على البضائع والخدمات

 مقابل تلك البضائع أو الخدمات.

 تاريخ التطبيق من قبل المجموعة / لزاميتاريخ التطبيق اإل

 .2418يناير  1تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة:  .2418يناير  1من أو بعد  لتى تبدألزامي للسنوات المالية اإ

 "يجارعقود اإل"( 22لتقرير المالي رقم )ل الدولي معيارال

 طبيعة التغيير
 :محلالمعيار . سوف يحل يجارعقود اإل إثباتبخصوص صدار معيار جديد م مجلس معايير المحاسبة الدولي بإقا

  عقود اإليجار" 11المحاسبة الدولي رقم معيار"  

  إيجارعلى عقد  يحتويترتيب تحديد ما إذا كان " 0التفسير الدولي رقم" 

  حوافزال – التشغيلياإليجار عقود " 13رقم  تفسيرات المعاييرتفسير لجنة" 

  إيجارالقانوني لعقد تقييم جوهر المعامالت التى تأخذ الشكل " 21رقم  المعاييرتفسيرات تفسير لجنة"  

 يجب على المستأجر: 11بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 قصيرة األجل )أقل من  عقود اإليجار وإلتزامات التأجير في قائمة المركز المالي، بإستثناءاألصول  إستخدامجميع حقوق  إثبات
شهرا ( وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. يتم قياس المطلوبات مبدئيا  بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية لفترة  12

ولكنها تستثني دفعات اإليجار المتغيرة األخرى. حق اإليجار وتشمل دفعات اإليجار المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل 
أي حوافز  ناقصا  يعكس إلتزام التأجير، التكلفة المباشرة األولية، وأي دفعات إيجار تمت قبل تاريخ بدء اإليجار األصول  ستخدامإ

 ية.صلالحالة األ إلىالموقع  إعادة، مخصص تفكيك وإذا أمكنتأجير، 

 الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار.والفوائد على إلتزامات اإليجار في قائمة األصول  إستخدامحق  إستهالك إثبات 

  الفائدة )والذي تقوم المجموعة بعرضه و)يعرض ضمن األنشطة التمويلية(  المبلغ أصل إلى نقدا   المبلغ المدفوعإجمالي فصل
 .الموحدة ضمن األنشطة التشغيلية( في قائمة التدفقات النقدية

 علىسيطرة العقد يعطي حق  كان اذا إيجارأو يحتوي على  إيجار يعتبر العقد عقد 11رقم  المعيار الدولي للتقرير الماليبموجب 
 محدد لفترة زمنية مقابل عوض. أصل إستخدام

 تاريخ التطبيق من قبل المجموعة / لزاميتاريخ التطبيق اإل

 .2410يناير  1تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة:  . 2410يناير  1لتى تبدأ من أو بعد لسنوات المالية ابخصوص الزامي إ



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -,

على جميع  منتظمةبصورة ة. تم تطبيق هذه السياسات الموحد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية
 . السنة المعروضة // الفترات  األرباع

  طريقة حقوق الملكية إستخدامبمحاسبة الوتوحيد الأسس   2-,

 الشركات التابعة

التى تسيطر  الشركاتهي تلك الشركات التابعة  .التابعة على القوائم المالية للشركة والشركات تشتملالقوائم المالية الموحدة للمجموعة 
ستثمر الم   بالشركة رتباطهاناتجة عن إ متغيرةالحق في عوائد لها أو يكون المجموعة السيطرة عندما تتعرض  تتحقق. المجموعة عليها

  ستثمر فيها.الم   الشركةسلطتها على  إستخداملتأثير على تلك العوائد من خالل فيها ولديها القدرة على ا

 :كل العناصر الثالثة التاليةلدى المجموعة  يكون فقط عندمامستثمر فيها ال الشركةالمجموعة تسيطر على 

  (،بهاالم ستثمر  للشركة ذات الصلة القدرة الحالية على توجية األنشطةستثمر فيها )حقوق قائمة تمنحها الم   الشركةسلطة على 

  الم ستثمر فيها و بالشركةرتباطها من إ متغيرةم عرضة لـ، أو يكون لديها حقوق في، عوائد 

 عوائدهاالم ستثمر فيها للتأثير على  الشركةسلطتها على  إستخدامقدرة على ال 

 الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة، ويتم عدم التوحيد من تاريخ توقف السيطرة. توحيديتم 

والخسائر غير المحققة الناتجة عنها. إن  رباحات والمعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة واألستثماراإل إستبعاديتم 
 السياسات المحاسبية للشركات التابعة تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة للمجموعة.

أو  رباحمملوكة بالكامل بشكل منفصل في قائمة األالشركات غير الوحقوق ملكية مسيطرة في نتائج الملكية غير الحقوق  إظهاريتم 
على  الموحدة ائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة المركز الماليالموحدة وق الخسائر
  التوالي.

 المشاريع المشتركة

مع طرف أو أكثر للقيام بأنشطة عادة ما تتم، لتزامات( )حقوق وإعندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية  يتواجد المشروع المشترك
 مشتركة. كيان قانوني يخضع لسيطرةولكن ليس بالضرورة، من خالل 

بالتكلفة وتعدل فيما بعد  في األصلات ستثماراإل ثبتت  طريقة حقوق الملكية.  إستخدامب المشاريع المشتركة في تتم المحاسبة عن الحصة
 :حصة المجموعة في ثباتإل

 و الموحدة، الربح أو الخسارةالمستثمر فيها في قائمة  الشركةفي خسائر مابعد االستحواذ أو  أرباح 

  الموحدة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر للشركةحركة الدخل الشامل اآلخر 

تاريخ قائمة المركز المالي  حتىالقوائم المالية الم عدة  أساسعلى  المشاريع المشتركةحصة المجموعة في نتائج أعمال تم تحديد ي
 .، إن وجدتلسياسات المحاسبية للمجموعةمع ا لتتوافق،  بعد تعديلهاالموحدة 

حقية اإلقرار بأ عندلإلستثمار  هالدفتري القيمةكتخفيض في المستلمة أو المستحقة القبض من المشاريع المشتركة  رباحاأل إثباتيتم 
 .األرباح إستالم

ات تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية تعادل أو تزيد إستثمارخسائر إضافية عندما تكون حصة خسائر المجموعة في  إثباتاليتم 
و قامت بدفعات نيابة عن أ اتإلتزام مالم تكون قد تكبدتغير مضمونة طويلة األجل أي ذمم مدينة  بما في ذلكفي المنشأة  عن حصتها

 خرى.األمنشاة ال

ت. كما يتم كذلك المنشآحصتها في هذه  بقدر ومشاريعها المشتركةالمكاسب غير المحققة من معامالت بين المجموعة  إستبعاديتم 
تم تغيير عند الحاجة، ي. المحول صلفي قيمة األ إنخفاضتج عن المعاملة دليال  على وجود ينالخسائر غير المحققة ما لم  إستبعاد

جلت حسب حقوق الملكية فيهالشركات مستثمر  السياسات المحاسبية  من قبل المجموعة. المتبعةللمحافظة على الثبات مع السياسات  س 

في القيمة حسب السياسة الموضحة في  نخفاضطريقة حقوق الملكية لإل إستخدامبات مسّجلة ستثمارالقيمة الدفترية إل إختباريتم 
 .14-0اإليضاح رقم 

 العمالت األجنبية ترجمة  1-,

 الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك المعامالت حسب أسعار ةالسعودي تالرياال إلى المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبيةيتم تحويل 
 والمؤهلة للتسجيل ويتم تسجيلها مبدئيا  من قِبل كل منشأة بالمجموعة. 

بأسعار الصرف  اللاير السعودي إلى تاريخ التقريربالعمالت األجنبية كما في  ة المقومةوالمطلوبات النقدي كما يجري تحويل الموجودات
الربح قائمة  فيوتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  تسويةوالخسائر الناتجة عن عمليات  األرباحالسائدة في ذلك التاريخ. يتم قيد 

 الموحدة. والخسارةأ



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,

 اإليراداتباالعتراف   0-,

حسم أي بعد  القبضلعوض المستلم أو المستحق ويتم قياسها بالقيمة العادلة لية من مبيعات البضائع أساسبصورة إيرادات المبيعات تنتج 
 .طراف أخرىأخصومات وخصم الكميات ومبالغ أخرى تم تحصيلها نيابة عن 

 عند إستيفاء كافة الشروط التالية: مبيعات البضائع إثباتيتم 

 العميل إلىعندما تتحول الملكية  وذلكالمخاطر والمنافع الهامة والمتعلقة بملكية البضاعة  نتقال إ 
  لى السيطرة الفعالة على المنتجات الحد المرتبط عادة بوجود الملكية أو اإلبقاء ع إلىة مستمرة إداريالشركة بعالقة  إحتفاظعدم

 المباعة
 بصورة موثوقة اتيرادمبلغ اإلية قياس إمكان 
 والمجموعة إلىالبيع عملية بمتعلقة الية قتصاداإلمنافع ال يكون من المؤكد أن تتدفق أن ، 
 اموثوق به بصورةعملية البيع في تكبدها التي سيتم قياس التكاليف المتكبدة أو  يةإمكان 
  أخرى. نقلي وسيلة أو أ الناقل، السفينة، القطار إلى تحويلها فعليا  و/أو تم  تعاقديا  مكان متفق علية  إلىتم تسليم البضائع  

 أساس. يتم تسعير مبيعات سلع معينة على التكرير وأتكاليف المعالجة  بعد خصممركزات المعادن بمبلغ الفاتورة مبيعات  إظهاريتم 
على يراد من هذه المبيعات . يتم مبدئيا  تسجيل اإلبسعر السوق في ذلك التاريخ حيث سيتم تسوية السعر في تاريخ محدد مستقبلي مبدئي
بسعر السوق في كل فترة  مبدئي أساسيتم تقييم المبيعات المسعرة على  .بعد تحقق المعايير المذكورة أعاله سعر السوق السائد أساس

 .تالمبيعاضمن  بسعر السوق لفترة المذكورة في العقد. يتم تسجيل تسوية التقييمتعادل اسعر مستقبلي لفترة  إستخداممالية ب

 .(0)إيضاح  نتاجاإل تكاليفعلى  ،ذات أهميةوالتى ال تعتبر  ،تقيد إيرادات بيع المنتجات المصاحبة

 .المطبق العمولة الفعلية المبلغ غير المسدد ومعدل أساسوذلك على  زمني أساسعلى  ستثمارعوائد اإل تستحق

  وتوزيعيق تسومصاريف بيع و ,-,

 قتسويالعالن ورسوم اإلجميع تكاليف بيع وتسويق منتجات المجموعة وتشمل مصاريف  والتوزيعالبيع والتسويق مصاريف  تتضمن
وتكلفة المبيعات، إن لزم األمر،  البيع والتسويق والتوزيع. توزيع هذه التكاليف بين مصاريف رىخاألمباشرة الغير مبيعات الوتكاليف 

 يتم بطريقة منتظمة.

  ةإداريمصاريف عمومية و  0-,

البيع  نشاطأو  تكلفة المبيعاتب مرتبطة ليست على وجه التحديدمباشرة تكاليف مباشرة وغير ة داريالمصاريف العمومية واإل تتضمن
 .لزم األمر ذاعات، إمبية وتكلفة إداريعمومية وثابت فيما بين مصاريف  أساسعلى المصاريف  توزع .بالمجموعة والتسويق والتوزيع

 ربحية السهم 2-,

 بقسمة: وذلك والمخفضة من العمليات المستمرة يةساست حسب ربحية السهم األ

  حملة األسهم العادية للشركة األم إلى العائدالربح من العمليات المستمرة 

  السنة المالية الفترة / خالل المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  أساس على. 

 .ية والمخفضة هي نفسهاساسن ربحية السهم األوبالتالي فإ وعةمن قبل المجمعادية محتملة صدار أي أسهم إلم يتم 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,

 معداتو مصانعممتلكات وو ممتلكات تعدين 7-,

 وممتلكات ومصانع ومعدات ممتلكات تعدين

 .كتستهلال و المملوكة بالتكلفة التاريخيةتسجل االراضي 

 تشتمل .المتراكمة في القيمة نخفاضوخسائر اإل المتراكم ستهالكاإل خصمبعد  التاريخية والمعدات بالتكلفة المصانعتظهر الممتلكات و

 :تمل علىتشو ،صلعلى وتطوير األ ستحواذباإل ةمباشر المتعلقةصاريف مالالتكلفة على 

 سعر الشراء 

 دارةلذي تنويه اإلقادرا  على العمل بالشكل ا الالزمة لجعله الموقع والظروف إلى صلاأل إحضارة بمباشر المتعلقةتكاليف ال 

  واإلزالة تأهيل الموقع إعادةو المنجم إغالق لتزاماألولي إلالتقدير  

 من أجله تللغرض الذي أنشئ جاهزان كوتلوالتى تستغرق فترة طويلة ألصول المؤهلة ذات العالقة با تكاليف التمويل. 

اإلقتصادية القابلة  محتملالمؤكد وال ات الخاميإحتياطعلى  بناءا   نتاجإلاطريقة وحدات  إستخدامب المناجم ممتلكات إستهالكيتم 
أقل  صلقتصادي لألعندما يكون العمر اإل جم والتي تستهلك بطريقة القسط الثابتابإستثناء أصول المنلإلسترداد للمناجم المعنية 

 من عمر المنجم.

بمعدالت  نتاجمن اإل بدال   ستخداما  باإلأساس ية مرتبطقتصادمنافعها اإل إستنفاذوالتى يعتبر المباني وبنود المصانع والمعدات تستهلك 
 أو عمر المنجم ايهما أقصر. ينتاجاإلعمرها  على مدىطريقة القسط الثابت  إستخدامب متفاوتة

مدى األعمار على  لها القيمة المتبقية ناقصا  لتوزيع تكلفة الموجودات المعنية الموحدة  على قائمة الربح أو الخسارة ستهالكيتم تحميل اإل
 المقدرة التالية: يةنتاجاإل

 
 

 عدد السنوات  

 34 – 0   أعمال مدنية

 04 – 0   مبان

 04 – 3   معدات ثقيلة

 04 – 3   أجهزة إتصال متحركة ومعدات الورش

 3   مختبرات ومعدات سالمة

 24 – 0   مصانع ثابتة ومرافق ترشيح الخام

 24 – 0   معدات أخرى

 14 – 0   معدات مكتبية

 14 – 0    وتركيبات أثاث

 3 – 0    أجهزة حاسب آلي 

 0    سيارات

 ممتلكات تعدين

 

أو طريقة  على اإلحتياطيات المؤكدة والمحتملة نتاجطريقة وحدات اإل إستخدامب

 أيهما أقل قتصادي المستفاد منهاإلالقسط الثابت على العمر 

من المرجح  يكونعندما فقط مستقل حسب ماهو مناسب  أصلأو تسجيلها ك صلالالحقة ضمن المبالغ الدفترية لأل ضافة التكاليفيتم إ
 إثبات التوقف عنيتم  .به قياس تكلفة البند بشكل موثوق ممكنال ومنالمجموعة  إلىية المستقبلية المرتبطة بالبند قتصادتدفق المنافع اإل

ع تكاليف اإلصالح والصيانة األ خرى على يجم تحميل. يتم ستبدالهعندما يتم إمستقل  أصلقيمة الدفترية ألي بند تم المحاسبة عنه كلا
 الصيانة واإلصالحات اإلعتيادية والتي ال تزيد منت حمَّل مصاريف خالل الفترة التى حدثت فيها. الموحدة  الربح أو الخسارةقائمة 
 .الموحدة عند تكبدها الربح أو الخسارة، على قائمة نتاجالتى التزيد من مخرجات اإل وأ لألصل المقدر ينتاجاإل العمر

 في نهاية كل فترة.  عند الضرورة وتتم التسويةلألصول المقدر  ينتاجاإلة والعمر يمراجعة القيم المتبق يتم

 سترداد له.ه الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد في حالة زيادة قيمتالقيمة القابلة لإل إلىصل مباشرة تخفض القيمة الدفترية لأل

 الموحدة. في قائمة الربح أو الخسارة وتدرجيم الدفترية بمقارنة المتحصالت مع الق وذلك  ستبعاداإلوخسائر  أرباحد تحد

 .التجاري نتاجالموجودات المؤهلة حتى بدء اإل مؤهلة كجزء من تكلفةالموجودات بال المتعلقةيتم رسملة تكاليف التمويل 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,
 )تتمة( ومعدات مصانعممتلكات وو ممتلكات تعدين 7-,

 موجودات اإلستكشاف والتقييم
 السنة التى حدثت فيها.الفترة /  كمصاريف خاللاإلستكشاف والتقييم تقيد مصاريف 

يا  أو في عملية إقتصاد ذات الجدوى المحتملةي المعادن إحتياطمتكبدة في البحث األولي عن ال تكاليفبالاإلستكشاف تتعلق مصاريف 
 :بــ  مرتبطةعلى مصاريف عادة اإلستكشاف  مصاريفيات المعادن الموجودة. تشمل إحتياطالحصول على مزيد من المعلومات حول 

 على حقوق اإلستكشاف، الحصول 

  والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية الطبوغرافيةالدراسات 

  ستكشافيإحفر 

 حفر الخنادق 

 عينات الخام إختبار 

  ستخراج موارد تعدينية.ية إلقتصادة والجدوى اإلبتقييم الجدوى الفني المرتبطةاألنشطة 

نشطة أخالل  ة منيات المعادن المحددإحتياطتطوير لية قتصادالتكاليف المتكبدة لمعرفة الجدوى الفنية واإل إلىتعود التقييم  نفقات
 على تكاليف:مصاريف التقييم اإلستكشاف أو اإلستحواذ. تشتمل 

  يات من خالل الحفر للحصول على العينات الالزمة، وعمليات حفر الخنادق وأخذ العينات من منطقة حتياطاإلتحديد حجم ودرجة
 لي مؤكد ومحتمإحتياطخام تم تصنيفها على أنها إما مصادر معدنية أو 

 ستخراج المعادن وطرق معالجتهاتحديد األساليب المثلى إل 

  والشحن نتاجالمتعلقة بكل من اإل تيةخاصة باإلستقصاء، والنقل ومتطلبات البنية التحدراسات 

  تراخيص األنشطة 

 ية، ويشمل ذلك النطاق ودراسات الجدوى قتصادي لتحديد ما إذا كان تطوير المواد المعدنية مجديا  من الناحية اإلقتصادالتقييم اإل
 األولية والنهائية.ية قتصاداإل

. محتمل يإقتصادتطوير  كمشروع المحتمل التعديني التنقيبتحديد مشروع والتقييم كمصاريف حتى يتم  تقيد جميع تكاليف اإلستكشاف
درجة الثقة في الخام الموجود. يتم رسملة  إلىباإلضافة  اإلستكشافتعتمد المعلومات المستخدمة لمعرفة هذا اإلستنتاج على مستوى 

ية مستقبلية نتيجة لتلك إقتصادالحصول على منافع من الممكن اذا ما تبين لإلدارة بأنه كموجودات ملموسة اإلستكشاف والتقييم  نفقات
 المصاريف.
 نفقاتتعدينها او تطويرها ، بما في ذلك  جاري والتيمعدنية اليات حتياطاإل بزيادةاإلستكشاف والتقييم المتعلقة نفقات يتم رسملة 

الدراسات التأكد من يات المعدنية، كتكاليف تطوير مناجم وذلك بعد إكتمال حتياطتعريف وتحديد المعادن الموجودة في تلك اإل
 دراسة الجدوى.ل والتقيم المعادلة يةقتصاداإل

ية كموجودات إقتصادمنافع  تحققبأنه من المحتمل  بعد استنتاج اإلدارةكافة مصاريف اإلستكشاف والتقييم المتكبدة  ةيتم رسمل
ذا وما إية قتصادالجدوى الفنية واإلحال معرفة وستخراج الموارد المعدنية. الية قتصادالجدوى الفنية واإل معرفةم لحين يياستكشاف وتق
 . نخفاضخسارة اإل إثباتفي قيمته ويتم  إنخفاضاألصل للتأكد من وجود  إختبار، يتم من عدمهية إقتصادمنافع  سيكون هناك

موجودات  إستهالكالمتراكم. اليتم  في القيمة نخفاضمخصص اإل خصمتظهر موجودات اإلستكشاف والتقييم بالقيمة التاريخية بعد 
  اإلستكشاف والتقييم.

في قيمة  إنخفاضض موجودات اإلستكشاف والتقييم  فقط، يتم إعتبار واحد أو أكثر من الحقائق والظروف التالية لتحديد اغروأل
 . يشتمل ذلك على ما يلي:من عدمه موجودات اإلستكشاف والتقييم

 ومن غير اإلستكشاف في منطقة محددة خالل الفترة أو أنها ستنتهي في المستقبل القريب يحق فيها للمنشأة الفترة التي  إنتهاء
 .اتجديدهأن يتم  توقعالم

  ولم يتم التخطيط  وتقييم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة ضمن الموازنةستكشاف لمزيد من إ يةساسيتم وضع النفقات األلم
 .اله

  من الموارد المعدنية  تجارية جدوىإكتشاف كميات ذات  إلىلم تؤد لموارد المعدنية في المنطقة المحددة ايم يستكشاف وتقإعمليات
 األنشطة في المنطقة المحددة.هذه  إيقاف المنشأةقررت و

 سترداد القيمة إ المحتملمن غير  هنأإال المنطقة المحددة،  في رتطويال مواصلة حتماليةإ رغمأنه  إلىكافية تشير بيانات  توجد
 البيع. بواسطةناجح أو التطوير ال ل اإلستكشاف والتقييم بالكامل منصالدفترية أل

وعكس  نخفاضاإل إختبارتقوم بإجراء  المنشأةفي قيمة أصل موجودات اإلستكشاف والتقييم، فإن  إنخفاضحتمالية وجود إعند تحديد 
 .11 والتقييم كما هو محدد في اإليضاحعلى موجودات اإلستكشاف  في القيمة نخفاضاإل

رخصة التعدين  إستالمعلى اإلطار الفني النهائي وعندما يتم  بناءا  "منجم تحت اإلنشاء"  إلىيتم تحويل موجودات اإلستكشاف والتقييم 
 .المنجم تنفيذية سيتم تحققها ونية اإلدارة في تطوير وقتصادن المنافع اإلالتجارية في حالة أوالجدوي 

مرحلة وإعالن " عند اكتمال مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح  ةجم منتجا"من إلى المرسمل تصنيف "منجم تحت اإلنشاء" إعادةيتم 
 التجاري.  نتاجاإل

  الموحدة. ية في قائمة التدفقات النقديةإستثمارأصول اإلستكشاف والتقييم المرسملة كتدفقات  إلى العائدةتصنف التدفات النقدية 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,

 )تتمة( ومعدات مصانعممتلكات وو ممتلكات تعدين 7-,

 اإلزالة نشاط ومصروفزالة اإل نشاط أُصل

مناجمها في  لعملياتها التعدينية نتاجخالل مرحلة التطوير واإل شوائب()إزالة  الترابية وأالطبقة الصخرية  زالةتتكبد معادن تكاليف إ
 . المفتوحة

ي حتياطاإل إلىلوصول من أجل ا للمناجم المفتوحةخالل مرحلة التطوير المتكبدة الترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية  يتم رسملة تكاليف
الخام )والذي تم تحسين  يحتياطعلى مدى العمر المتبقي من مكون اإل هذه التكاليف تطفأ. التجاري نتاجاإل قبل بدء المستهدف مالخا

 .ةوالمحتمل ةالمؤكد اتيحتياطاإل على نتاجاإل وحدةطريقة  إستخدامبالوصول اليه( 

 نوعين من المنافع حسب التالي: إلى نتاجخالل مرحلة اإلالترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية أنشطة  عادة  تؤدى 

 المخزون أو إنتاج 

  في المستقبل لتعدينهالخام  إلىتحسين الوصول 

في مرحلة الترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية في الفترة محل الفحص، فإن تكاليف  هإنتاجتم عند تحقق المنافع على شكل مخزون 
 ذلك المخزون. إنتاجيتم المحاسبة عنها كجزء من تكاليف  نتاجاإل

 " ـفي المستقبل يتم اإلعتراف بالتكلفة كموجودات غير متداولة تعرف ب الخام لتعدينه إلىعلى شكل تحسين الوصول عند تحقق المنافع 
 كافة الشروط التالية: عند تحقق" اإلزالة  نشاطأ صل 

 اإلزالة، مستقبلية مصاحبة لنشاط يةإقتصاد حقق منافعمن المحتمل ت 

 والخام الذي تم تحسين الوصول اليهمكون  يمكن تحديد ، 

 الخام بشكل موثوق إلىتحسين الوصول ب المرتبط اإلزالةنشاط ب المتعلقةقياس التكاليف  يمكن 

للمخزون عند  إنتاجية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كتكاليف نتاجاإل اإلزالةتكاليف  تحميليتم  ط فانهعند عدم تحقق هذه الشرو
 حدوثها.

 وصول أفضل إلى تؤدي ةنيتعدي بعمليات المرتبطة مباشرةبالتكلفة مبدئيا  الترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاطيتم قياس أصل 
 نفس وقت نشاط خالل التشغيل العرضية والتى تحدثعمليات تكاليف إضافية مباشرة.  تخصيص إلى من الخام إضافة   لمكون محدد

في الترابية  وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاطتعتبر غير ضرورية ألستمرار التي و نتاجفي مرحلة اإل الترابية وأإزالة الطبقة الصخرية 
 .  الترابية وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاطكما هو مخطط له التعتبر جزء من تكلفة أصل  نتاجمرحلة اإل

أو تحسين لموجودات  إلىكإضافة  )أصل نشاط اإلزالة( الترابية وأإزالة الطبقة الصخرية  نشاطالناشئ عن صل األيتم المحاسبة عن 
 يشكل ذلك. الموحدة في قائمة المركز الماليكجزء من ممتلكات تعدين القائم(  صلاألحسب طبيعة لمنجم القائمة كموجودات ملموسة )ا

ما القيمة عندفي  نخفاضإلا ختباريتم مراجعتها إلالتي و/ الوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة  في الوحدة ستثماراإل إجماليمن  ا  جزء
 أن القيمة الدفترية قد تكون غير مستردة.   إلىروف في الظ اتتشير األحدات أو التغير

 ليهوأصبح يمكن الوصول إ ن الخام الذي تم تحديدهكوّ على عمر م   نتاجاإلطريقة وحدة  إستخدامبالحقا  أصل نشاط اإلزالة  إستهالكيتم 
 لم كّونالتقديري ي المؤكد والمحتمل في تحديد العمر حتياطلإلستخراج والمكون من اإلي القابل حتياطاإليستخدم  اإلزالة. لنشاطكنتيجة 

هر نشاط. أصل هالخام الذي تم تحديد  القيمة.في  إنخفاضوأي خسائر  ستهالكخصم اإلبالتكلفة بعد  اإلزالة يظ 

  مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 8-,

الذي تحت  . يحّول المنجمالتنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعفي حساب التطوير اإلنشاء أو ترسمل الموجودات التي ما زالت في مرحلة 
أو  معداتالمصانع وأو الممتلكات وال التعدين ممتلكاتمن  المناسبة الفئة إلى الذي تحت اإلنشاء أو التطوير أو األصلاإلنشاء 

على العمل  أو الظرف الالزم  لجعله قادرا  و / الموقع في  األصلعندما يكون  غير الملموسة )يعتمد على طبيعة المشروع( موجوداتال
 اإلدارة. بالشكل الذي تنويه

تنسب بشكل مباشر إلنشاء  التطوير وأية تكاليف/ وتكاليف اإلنشاء الشراء  سعرتتكون من التنفيد  قيدسمالية رأ مشاريعبند تكلفة 
 (ستخدام)قبل أن تصبح جاهزة لإل لتشغيل التجريبي لألصلالمصاحبة لتتم رسملة التكاليف  .األصل أو اإلستحواذ عليه من قبل اإلدارة

 فترة التشغيل التجريبي.  خالل  إنتاجبالصافي بعد خصم متحصالت بيع أي 

 .هاإثباتتم  القيمةفي  إنخفاضأية خسائر  خصمبالتكلفة بعد  المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذيتم قياس 

 .المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ إستهالكاليتم 

 األصول.من  المناسبة الفئة إلىتحويلها  بعداإلدارة  ادرة على العمل بالشكل الذي تنويهعندما تكون األصول ق ستهالكيبدأ اإل



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,

 الموجودات غير الملموسة 7-,

غير  بشكل منفصل وتسجل بشكل مبدئي بالتكلفة. بعد التسجيل المبدئي، تقاس األصولالمقتناة الموجودات غير الملموسة  تقاس
 أمكن.ما في القيمة المتراكمة حيث نخفاضطفاء المتراكم وخسائر اإلخصم مخصص اإلالملموسة بالتكلفة بعد 

تكاليف التطوير المرسملة. بدال  من ذلك، يتم تحميل النفقات العائدة إستثناء ب الّمتولدة داخلياغير الملموسة  الموجوداتترسمل ال
 الموحدة في الفترة التى حدث فيها المصروف. قائمة الربح أو الخسارةّمتولدة داخليا  على غير ملموسة  لموجودات

 غير محدد.عمر عمر محدد أو كغير الملموسة  للموجودات المستفاد منهاعمار يتم تقدير األ

ستخدم طريقة القسط الثابت ويتم بإ الخاصة بها يةنتاجاإلعمار المحدد على فترة األيتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر 
طرق . يتم مراجعة نخفضت قيمتهاإعندما يكون هناك مؤشر أن الموجودات غير المتداولة قد في القيمة  نخفاضاإللخسارة تقييمها 

غير الملموسة . يتم تحميل مصروف اإلطفاء الخاص بالموجودات على األقل سنويا   المقدرة يةنتاجاإلعمار اإلطفاء والقيم المتبقية واأل
غير الملموسة.  الموجوداتمصروف متناسق مع وظيفة ستخدم تصنيف للالموحدة بإالمحدد على قائمة الربح أو الخسارة مر ذات الع

 طريقة القسط الثابت. حسب الفترات التالية: إستخدامالمحدد ب الملموسة ذات العمر تقوم المجموعة بإطفاء الموجودات غير

 
 

 عدد السنوات 

  13                                                       )بنية تحتية( إستخدامالحق التعاقدي في 

 14-0                                                          المحاسبينظام ال 

 1-3                                                        مصانعتطوير تكنولوجي ل 

  طريقة القسط الثابت  إستخدامعلى مدى عمر المنجم ب  (بمناجمبرامج تكنولوجيا معلومات وتراخيص )متعلقة 

و القيمة  األصل إستبعادمن كفرق بين صافي متحصالت الموجودات غير الملموسة  إثباتإلغاء الناتجة من تقاس المكاسب والخسائر 
 األصل. إثباتإلغاء ما يتم عند  الموحدة الخسارة وأفي قائمة الربح  بهايتم اإلعتراف والدفترية لألصل 

 المعدات والموجودات غير الملموسةلممتلكات والمصانع والتعدين وا لممتلكاتفي القيمة  نخفاضإلا 23-,

تقرير بتاريخ كل  غير الملموسةوالممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات  ممتلكات التعدينالمجموعة بمراجعة القيم الدفترية لِ  تقوم
نه يتم تقدير قيمة فإقيمتها. في حال وجود هذا المؤشر،  نخفضتإلتحديد فيما اذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد  مالي

صول األخرى، عن األ غير مولد لنقد مستقل. عندما يكون األصل في القيمة نخفاضاإلالقابلة لإلسترداد من أجل تحديد حجم  األصل
يكون هناك مؤشر على أو عندما المبلغ القابل لإلسترداد لكل وحدة مولدة للنقد العائد لها األصل. يتم سنويا فإن المجموعة تقوم بتقدير 

 .ذو العمر غير المحدد ألصل غير الملموسفي قيمة ا إنخفاض إختبارإجراء نخفضت قيمته أن األصل قد إ

تقدير القيمة في يتم . هإستخدامأو قيمة األصل  إستبعادتكاليف  مطروحا  منهالقيمة األعلى للقيمة العادلة هي االقيمة القابلة لإلسترداد 
لقيمة الزمنية ل الحالي التقييم السوقيمعدل خصم يعكس  إستخدامقيمتها الحالية ب إلى المقدرة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية ستخداماإل

 .لهاتدفقات النقدية المستقبلة تقديرات اللذلك األصل والتى لم يتم تعديل  العائدةللنقود والمخاطر 

القيمة القابلة لألسترداد عندما يكون المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو  إلىألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة الدفترية ليتم تخفيض 
في القيمة في جزء التشغيل من قائمة الربح  إنخفاضليكون أقل من القيمة الدفترية. يتم تسجيل خسارة  هتم تقديرقد الوحدة المولدة للنقد 
 أو الخسارة الموحدة.

القيمة التقديرية  إلىفي فترة تالية فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد  في القيمة نخفاضاإلعندما تنتفي خسارة 
القيمة  زيد عن ما كان ينبغي أن تكون عليهلمبالغ القابلة لإلسترداد واليجب أن ينتج عن هذه الزيادة قيمة دفترية معدلة تالمعدلة ل

جزء التشغيل  في القيمة في نخفاضاإلعكس خسارة  إثباتل أو الوحدة المولدة للنقد. يتم في األص نخفاضاإل إثباتلم يتم  لو الدفترية
 الموحدة. من قائمة الربح أو الخسارة



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,

 المخزون 22-,

 منتجات تامة الصنع

 نتاجوحدة اإلها، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة يصافي القيمة الممكن تحقق وأ نتاجوحدة اإلتكلفة  أساسيتم قياس المنتجات تامة الصنع على 
 القابلة للبيع. نتاجعلى مخرجات اإل نتاجتكلفة اإل إجماليبقسمة 

 ما يلي:المخصصة للمخزون المتاح في تاريخ التقرير تتضمن تكلفة اإلنتاج إجمالي 

 الخامستخراج ومعالجة إق مباشرة بتكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعل 

 ستخراج ومعالجة الخام وإطفاء أي موجودات إوالمصانع والمعدات المستخدمة في الممتلكات  إيجارممتلكات التعدين و إستهالك
 مؤجلةإزالة 

  مباشرة. أ خرى إنتاجمصروفات 

  نتاجتكاليف اإل علىمصاحبة الات منتجاليحمل اإليراد المتحقق من بيع 

 إلتمام ومصروفات البيع.تكاليف ا ناقصا  ألعمال دي لهي سعر البيع المقدر في السياق العا هايصافي القيمة الممكن تحقق

 .تاريخ التقريربالسعر الفوري للسلع  إلىصافي القيمة الممكن تحقيقها، وذلك بالرجوع  أساسيتم تقييم المنتجات المصاحبة على 

 التشغيل قيدمنتجات 

 نسبة اإلنجاز في المرحلة المعنية، وتشمل أساسللفترة على  نتاجوحدة اإلطريقة تكلفة  إستخدامب التشغيل قيدتحدد تكلفة المنتجات 
 :سترداد المقدرةالمحتويات القابلة لإل

 نتاجأنشطة اإل إلى، باإلضافة ستخراج ومعالجة الخامإق مباشرة بتكلفة العمالة والمواد ومصاريف المقاولين والتي تتعل 

 إطفاء أي تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة في استخراج ومعالجة الخام و إيجارممتلكات التعدين و إستهالك
 مؤجلةإزالة موجودات 

  ة.مباشر أ خرى إنتاجمصروفات 

نسبة اإلنجاز في المرحلة المعنية و نفس  إستخدامبالسياق العادي لألعمال هي سعر البيع المقدر في  هايصافي القيمة الممكن تحقق
 .يةبيعأي مصروفات  ناقصا  المحتويات القابلة لألسترداد المقدرة 

 الخام المتراكم

لمزيد من باألسعار الحالية ومتاح  ية مستقبليةإقتصادتبر ذو منافع عأمن المنجم و ستخراجهإالخام المتراكم الخام الذي تم يمثل 
 غير مجد عتبارهمباشرة في حالة إ يحمل الخام كمصروف. ستخدم طريقة المتوسط المرجحالخام المتراكم بإتم تحديد تكلفة ي. المعالجة

 .يا  إقتصاد

في حالة التأكد و. حدوثهاعتبار التكلفه مصروف عند إالخام المتراكم يتم متى سيتم معالجة في حالة وجود درجة كبيرة من عدم التأكد 
يا ، يتم تقويمه إقتصادللمنجم و مجدي  المحددة للخام يمكن توقعها بشكل مؤكد بسبب تجاوزه درجة التركيزة يلبمن أن المعالجة المستق

ودرجات الخام المتراكم والمنتجات تحت التشغيل  كمياتال تقيم، أيهما أقل. هايالقيمة الممكن تحققصافي  أو نتاجتكلفة اإل أساسعلى 
 المعادن.ي عن طريق دراسة وتحليل أساسبشكل 

  ستهالكقطع الغيار والمواد القابلة لإل

متوسط  أساس. يتم تحديد التكلفة على هايصافي القيمة الممكن تحققبالتكلفة أو  ستهالكقطع الغيار والمواد القابلة لإلمخزون  تقييميتم 
 .التقريرتاريخ ، اذا وجد، في مخصص المواد المتقادمة وبطيئة الحركةالتكلفة المرجح.  يتم تقدير 

 .قطع الغيارو يةستهالكاإلالمقدرة للمواد  اإلحاللتكلفة هي  القابلة للتحققصافي القيمة 

 المواد الخام

 متوسط التكلفة المرجح. إستخدام، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة بهايالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقق أساستقيم المواد الخام على 

 مصاريف البيع.منه  مطروحا  ها سعر البيع المقدر يتحققتمثل صافي القيمة الممكن 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 21-,

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. يتم تكوين مخصص  ناقصا  بقيمة المبلغ األصلي لفاتورة المبيعات  الذمم المدينة التجاريةيتم قيد 
 غير قابلة لإلسترداد. الذمة المدينة التجاريةعندما يكون هناك دليل موضوعي بأن قيمة  فقط الديون المشكوك في تحصيلها

واإلدارية. لعمومية يحّمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويفصح عنها تحت المصاريف ا
رة في القيمة في قائمة الربح أو الخسا نخفاضخصماَ من مخصص اإل عندما تكون غير قابلة للتحصيل المدينة التجارية ةيتم شطب الذم

في  نخفاضيتم عكس ذلك اإل هنإفي تحصيلها فمبلغ مخصص ديون مشكوك  إنخفاضحقة في حداث الأالموحدة. عندما تتسبب 
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 ودائع ألجل 20-,

بعد أكثر من ثالثة أشهر ولكن  والتي تستحقعالية السيولة قصيرة األجل ات أخرى إستثمارإيداعات لدى البنوك و ودائع ألجلتشمل 
 ئها.إقتناريخ أقل من سنة من تا

 النقدالنقد ومعادالت  ,2-,

قابلة وئها إقتنامن تاريخ  أو أقل ثالثة أشهر والتي تستحق خالل وودائع ألجللدى البنوك النقد في الصندوق و النقد ومعادالت النقد يمثل
 مبالغ نقدية محددة وتخضع لمخاطر تغيرات ضئيلة في القيمة. إلىللتحويل 

لغرض إعداد قائمة التدفقات  النقد ومعادالت النقدمن  من قبل المجموعة ستخدامغير المتاح لإل ومعادالت النقدالنقد المقيد  إستبعاديتم 
 .20و  24-0حسب اإليضاحين  لموظفينا إدخار ببرنامج ومعادالت النقدالموحدة. يتعلق النقد المقيد  النقدية

 الموجودات والمطلوبات المالية  20-,

بصورة أساسية  الموجودات المالية تشمل .في قائمة المركز المالي الموحدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية المفصح عنها
والودائع ألجل والنقد ومعادالت والذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من شركاء في مشاريع مشتركة  اإلستثمارات األخرى

ومطلوبات  التجارية مطلوباتالوشريك في مشروع مشترك وقروض طويلة األجل  إلى ةمستحقتشمل المطلوبات المالية مبالغ  .النقد
  المشاريع واألخرى والمصاريف المستحقة.

 والتوقف عن اإلثبات ثباتاإل

األصل. يتم بيع شراء أو لمشتريات ومبيعات الموجودات المالية العادية بتاريخ التبادل والذي يمثل تاريخ إلتزام المجموعة  إثباتيتم 
حق إستالم التدفق النقدي من الموجودات المالية أو تم تحويله وقامت المجموعة بتحويل  إنتهاءاألصول المالية عند  التوقف عن إثبات

 جميع المخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري.

عندما المطلوبات المالية  إثباتتكاليف المعاملة المنسوبة لها. يتم التوقف عن  ناقصا  المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة  إثباتيتم 
 ضمن المطلوبات. اإللتزاممدة  إنتهاءأو  سداد أو إلغاءيتم 

بتعديل شروط المطلوبات الحالية عندما يتم إستبدال المطلوبات المالية الحالية بآخر من نفس المقرض وبشروط مختلفة جوهريا ، أو 
للمطلوبات الجديدة، ويتم  إثباتللمطلوبات األصلية و إثباتوهري، فإنه يتم معاملة مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن بشكل ج

 .الموحدة قائمة الدخل الشاملالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في  إثبات

 المبدئي. ثباتتقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند اإل

 القياس

 إلىتكلفة المعامالت المنسوبة مباشرة  إلىاألولي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية حسب قيمتها العادلة باإلضافة  ثباتعند اإل
ء الموجودات المالية في حالة كون الموجودات المالية غير مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إعتبار تكاليف إقتنا

 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة المعامالت لموجودات مالية م سجلة بالقيمه العادلة من خالل الربح أو الخسارة مصروفا ي قيد على 

داوات لي مع الفوائد. لذلك، تقاس جميع أداوات دين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصلدى المجموعة أ
 الدين التى لدى المجموعة فيما بعد بالتكلفة المطفأة.

  طريقة معدل الفائدة الفعلي. إستخدامإيرادات التمويل ب إلىاإليراد المتحقق من هذه الموجودات المالية يضاف 

أي فرق بين التكلفة وقيمة اإلسترداد في قائمة الربح  إثباتالمبدئي، تدرج القروض والتي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة مع  ثباتبعد اإل
 على أساس الفائدة الفعلية.على مدى فترة القروض الموحدة أو الخسارة 

  



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( ملخص  – ,

 )تتمة( الموجودات والمطلوبات المالية  20-,

  الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها قيمةفي  نخفاضاإل
نخفضت موضوعي على أن أصل مالي محدد قد إلتحديد ما إذا كان هنالك دليل  موحدة يتم إجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي

. يتم تحديد الموحدة في القيمة في قائمة الدخل الشامل إنخفاضأي خسارة  إثباتقيمته. في حالة وجود مثل هذا الدليل فإنه يتم 
 في القيمة كالتالي: نخفاضاإل

 أي خسارة  اقصا  نفي القيمة يمثل الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة  نخفاضفإن اإل بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة
 في القيمة مثبتة سابقا  في قائمة الدخل الشامل. إنخفاض

 ة للتدفقات النقدية في القيمة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالي نخفاضبالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة فإن اإل
 مخصومة بمعدل عائد السوق الحالي ألصل مالي مماثل.المستقبلية 

 في القيمة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  نخفاضللموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن اإل بالنسبة
 المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

ا المسجلة بالتكلفة المطفأة. تعتمد المتوقعة المصاحبة لموجوداته ئتمانتقوم المجموعة على أساس نظرة مستقبلية بتقييم خسائر اإل
تفاصيل  2-01. يوضح اإليضاح ئتمانفي القيمة المطبقة على ما إذا كان يوجد هنالك زيادة كبيرة في مخاطر اإل نخفاضمنهجية اإل

 .ئتمانطر اإلكيفية قيام المجموعة بتحديد ما إذا كان يوجد هنالك زيادة كبيرة في مخا

 المطلوبات الماليةمع مقاصة الموجودات المالية 
في القوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة الصافي  المبلغ إظهارو الموجودات والمطلوبات الماليةبين مقاصة يتم إجراء 

ق يتحقالصافي أو  أساسعلى  إما لتسويةباالنية المجموعة  وعندما يكون لدي ةمقاصة للمبالغ المثبتجراء إلملزم  قانونيحق 
 .في نفس الوقت والمطلوباتالموجودات 

 القروض طويلة األجل  22-,

 المؤهلة المستلمة مخصوما منها تكاليف المعامالت المتحصالتقيمة والتى تمثل  العادلةبالقيمة مبدئيا   طويلة األجل لقروضا إثباتيتم 
يتم الفائدة الفعلية. معدل طريقة  إستخدامالقروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة ب تقاس، لها األولي ثباتالمتكبدة إن وجدت. وبعد اإل

فترة  مدى الموحدة على في قائمة الربح أو الخسارة صالت بعد خصم تكاليف المعامالت ومبلغ اإلستردادأية فروقات بين المتح إثبات
 . الفائدة الفعلية معدل طريقة إستخدامبالقروض طويلة األجل 

سحب بعض أو كل  الذي يحتمل معه المدى إلىتكاليف معامالت للقرض كها إثباتتسهيالت القرض يتم  بدءالرسوم المدفوعة عند 
يتم رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدما  لخدمات السيولة  سحب التسهيل. حتى يتم، يتم تأجيل الرسوم وفي هذه الحالة. التسهيل

 من أو جميع التسهيل سوف يتم سحبه. ا  وتطفأ على على فترة التسهيل الخاصة بها في حالة عدم وجود دليل على إحتمالية أن جزء

المحدد بالعقد. يتم اإلعتراف  لتزاماإلدة م إنتهاءأو  سداد أو إلغاءيتم الموحدة عندما  القروض من قائمة المركز المالية إستبعاديتم 
لةبالفرق بين القيمة الدفترية لمطلوبات مالي  غير نقديةطرف آخر وبين العوض المدفوع شامال  أي موجودات  إلى ة مسددة أو محوُّ

لة  الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.في قائمة الربح أو الخسارة أو مطلوبات مفترضة  محوُّ

 12تصّنف القروض كمطلوبات قصيرة األجل ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط لتأخير التسوية للمطلوبات لمدة ال تقل عن 
 .تاريخ التقريرشهرا  من 

خالل الفترة الزمنية  مؤهلة موجودات إنتاجنشاء أو إء أو إقتنا إلى ت عزى مباشرة ىتلوا العامة والمحددة قتراضيتم رسملة تكاليف اإل
فترة زمنية طويلة بالضرورة تتطلب . الموجودات المؤهلة هي أصول المقصود منه أو بيعه ستخدامالمطلوبة إلكمال وإعداد األصل لإل

مؤقت لقروض معينة بإنتظار الصرف  إستثمارالمتحققة من  ستثماراإل عوائدخصم المقصود منها أو بيعها. ت ستخداملتصبح جاهزة لإل
 على الموجودات المؤهلة من تكاليف التمويل المؤهلة للّرسملة.

 الموحدة خالل الفترة التى حدثت فيها. قائمة الربح أو الخسارة علىيتم تحميل تكاليف التمويل األ خرى كمصروف 

 المخصصات 27-,

 المخصصات عندما يكون لدى المجموعة: إثباتيتم 

 في الماضيحدث على  بناءا   ستنتاجيإقانوني حالي أو  إلتزام 

 في المستقبل لتزاملتسوية اإل ستكون مطلوبة يةإقتصادموارد ل من المحتمل أن تدفقات خارجة 

 بشكل موثوق. لتزاماإلتقدير مبلغ  يمكن 

المخاطر  ، حسب اإلقتضاء،القيمة الزمنية للنقود والذي يعكس اليمعدل خصم ماقبل الضرائب الح إستخداميتم خصم المخصصات ب
 إستخدامالقيمة الزمنية للنقود ذو أهمية. الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت عند  وذلك عندما يكون تأثير المحددة للمطلوبات

 الموحدة.  الخسارة وأها  كجزء من تكاليف التمويل في قائمة الربح إثباتالخصم يتم 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( ملخص  – ,

 تفكيكتأهيل موقع و إعادةو اإلزالةات إلتزاممخصص  28-,

وتفكيك مصنع يشار التأهيل للموقع  إعادةمنجم أو  إغالقات إلتزامستخراج والمعالجة للمجموعة واإل عن أنشطة التعدين عادة تنشأ
 وتفكيك يمكن أن تشمل توقف تشغيل منشأةوإصالح الموقع  اإلزالة".  تأهيل موقع وتفكيك إعادةاإلزالة وات إلتزام" إليها مجتمعة

على  المطلوب والتكاليف المرتبطة به العمل حجميعتمد ض. الموقع واألر أهيلت إعادة ،نفاياتالأو معالجة مصنع ومباني كالتخلص من 
 متطلبات القوانين واألنظمة الحالية.

كمصروف على عمر  ستهالك"منجم تحت اإلنشاء". ي عتبر اإل من كجزءقيمتها الحالية وترسمل  إلىالتكاليف المقدرة  كاملخصم يتم 
  ".ممتلكات تعدين" إلىيتم تحويل األصل  عندماطريقة وحدات اإلنتاج  إستخدامبالمنجم المقدر 

نشطة بأ صلةالذات  غالقفي وقت اإلوالمتوقع حدوثها على عمر المنجم  اإلزالةات إلتزامتشمل التكاليف المدرجة بالمخصص جميع 
التخلص غير  منمتوقعة كالتلوث الناتج الظروف غير ال عن الناتجةعتراف بالتكاليف يتم اإل التعدين المشروع فيها في تاريخ التقرير.

 التكاليفويعتمد توقيت . تقديرها بشكل يعتمد عليهية إمكانو عندما ينتج عن هذا الحدث إلتزام محتمل إلتزامالمخطط له كمصروف و
 : منها على عدة عوامل لإلزالة الفعلية

 عمر المنجم 

 التطورات في مجال التكنولوجيا 

 شروط رخصة التشغيل 

 والبيئة التي يعمل بها المنجم ، 

 يةقتصادستدامة اإلالتغيرات في اإل 

تقديرات للو الخاضعة للحكم عتبر من األمور اإلعتياديةت لإلزالةه مستقبليال ةالنقدي اتالتدفق وتوقيت ةالمقدر التكاليفعلى  إن التعديالت
 تتلخص العوامل التعديالت كزيادة في المطلوبات يقابلها زيادة في أصل المنجم المتعلق بها.مثل هذه يتم تسجيل  .المستخدمة الجوهرية

 في اآلتي:  التعديالتعلى هذه  تؤثر التي

  أعمار المناجموالمعدنية والموارد  ي الخاماتإحتياطتقدير تحديث 

 ولوجياالتطورات في مجال التكن 

 دارة البيئةإستراتيجيات إو والقوانين متطلبات األنظمة 

 بما فيها تأثيرات التضخم و المتوقعةعمال رات في أسس التقديرات وتكاليف األالتغي 

 يةقتصادستدامة اإلالتغيرات في اإل 

 اإليجار عقود  27-,

 إلىتحويل جوهري للمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية اإليجار عقد اذا ترتب على  تمويليكعقود إيجار اإليجار تصنف عقود 
للحد  للممتلكات المستأجرة أو القيمة الحالية العادلةبالقيمة اإليجار عقد  نشأةالتمويلي من تاريخ اإليجار يتم رسملة عقود المستأجر. 

 .أيهما أقل المستقبليةاإليجار األدنى لدفعات 

من ضمن تكلفة التمويل بعد خصم اإليجار ات إلتزام. ت عتبر التمويل وتكلفةالمطلوبات يجار تمويلي بين عقد إ يتم توزيع كل دفعة
اإليجار في تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة عقد  الفوائد المضّمنة بندحمل يالمطلوبات غير المتداولة. 

ي التمويلاإليجار صل المقتنى تحت عقود . ي ستهلك األلكل سنة محاسبية لتزامثابت على الرصيد المتبقي لإل فائدةمعدل  إلىللوصول 
 أيهما أقل. اإليجار و فترة عقد أألصل على مدى الفترة المستفاد منها ل

على قائمة  القسط الثابت أساسعلى المحددة لعقود إيجار تشغيلية ت حمل دفعات ات األخرى كعقود إيجار تشغيلية. اإليجارتصنف جميع 
 التشغيلي.اإليجار الربح أو الخسارة الموحدة على فترة عقد 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,

 منافع الموظفين 13-,

 برنامج خطة اإلدخار للموظفين

من اللوائح الداخلية للشركة والمعتمدة بالقرار رقم  11من نظام العمل والمادة رقم  103للمادة رقم  وفقا  تم تصميم برنامج اإلدخار 
وقد تم تطبيق  االجتماعية ، والشؤون( الصادر من معالي وزير العمل 1000يوليو  10هـ )الموافق 1024ربيع الثاني  1بتاريخ  020

لتأمين  مجاالت أكثر فائدة لهممدخراتهم في  إستثماروديين في المجموعة على التوفير ودخار لتشجيع الموظفين السعبرنامج اإل
 جانب تحفيزهم على مواصلة العمل لدى المجموعة. إلىمستقبلهم 

ختيارية. يساهم الموظف المشارك إعد المساهمة في البرنامج كما ت فقط وديينتقتصر المساهمة في برنامج اإلدخار على الموظفين السع
ي الشهري للموظف وبحد أدنى مبلغ ساس٪ كحد أقصى من الراتب األ13 إلى٪ 1في برنامج اإلدخار بدفع مساهمة شهرية بمقدار 

 لاير سعودي في الشهر. 144

٪ في 14٪ سنويا للسنة األولى من مساهمة الموظف الشهرية وتزداد هذه النسبة بمقدار 14تساهم المجموعة بدفع نسبة ثابتة قدرها 
٪ للسنة العاشرة. يتم إيداع مساهمة الموظف ومساهمة المجموعة في حساب اإلدخار المخصص 144السنة حتى تصل ما نسبته 

ة الدفع الموحدة. تستحق مساهمة المجموع الربح أو الخسارةروف وتحمل شهريا  على قائمة مساهمة المجموعة كمص تحملللموظف. 
 .فقطستقالته إخدماته أو  إنتهاءللموظف عند 

 خرىجل األُ ة األات قصيرلتزامإلا

الفترة التى  إنتهاءشهرا  بعد  12خالل  بشكل كامللمتوقع تسويتها واقدية شاملة المنافع غير الن والرواتبالخاصة باأل جور المطلوبات 
ويتم قياسها بالمبلغ  التقريرتاريخ فترة  نهاية إلى مايتعلق بخدمة الموظف إثباتيتم  قام خاللها الموظفين بتقديم خدماتهم ذات الصلة

 الموحدة. في قائمة المركز المالية موظف ةفعمنل حالي إلتزامك. يتم عرض المطلوبات لتزامالمتوقع دفعه عند تسوية اإل

 تملك المنازل برنامج

تتحمل المجموعة تكاليف الفوائد المتعلقة بتمويل الحصول على أو بناء منازل الموظفين حسب برنامج تملك المنازل المعتمد وتقيد 
 .ينالموظفكمصاريف كجزء من تكلفة 

 منافع نهاية خدمة الموظفين

الموحدة تمثل القيمة الحالية إللتزام  المثبتة في قائمة المركز المالي المحددةالمطلوبات المتعلقة بخطة منافع نهاية خدمة الموظفين 
طريقة  إستخدامالمنفعة المحددة كما في نهاية فترة التقرير. يتم حساب إلتزام المنافع المحددة سنويا  بواسطة خبراء إكتواريين مستقلين ب

 المتوقعة. ئتمانوحدة اإل

معدل العائد على سندات  إستخدامشركات عالية الجودة، فقد تم مملكة العربية السعودية لسندات الحيث أنه التوجد سوق عميقة في 
القيمة الحالية إللتزام المنفعة المحددة بخصم التدفقات النقدية  إلىللوصول كية يالواليات المتحدة األمرفي عالية الجودة الشركات 

 المستقبلية المقدرة.

معدل الخصم على صافي رصيد إلتزام منفعة محددة. يتم إدراج التكلفة ضمن مصروف  إستخدامويل بيتم حساب صافي تكلفة التم
 منفعة الموظف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

كتوارية في الفترة التى حدثت فيها خبرة والتغيرات في اإلفتراضات اإلالقياس الناتجة من تسويات  إعادةت سجل مكاسب وخسائر 
الموحدة وفي قائمة . يتم تضمينها في األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الدخل الشامل اآلخرقائمة مباشرة  في 

 الموحدة. المركز المالي

في قائمة الربح أو  ةها مباشرإثباتتقليص في الخطة يتم  من تعديالت أو الناشئمنفعة المحددة الالتغييرات في القيمة الحالية إللتزام 
 كتكاليف خدمة سابقة.الموحدة الخسارة 

 مستحقةالمصاريف الخرى واألمشاريع والمطلوبات  12-, 

سيتم دفعها  التى ات المتعلقة بتكاليف العقود الخاصة بالمشاريع الرأسمالية بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة بالمبالغلتزاماإل إثباتيتم 
معدل إقتراض  إستخدامات المستقبلية بلتزامإللالقيمة الحالية  إلىها إثباتخصم المبالغ التى تم . يتم مقابل البضائع والخدمات المستلمة

 في أقل من سنة واحدة. لم تستحقما للمنشأة المعنية تزايدي 

 دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة. المتوقعات المتعلقة بالذمم الدائنة األخرى بالمبالغ لتزاماإل إثباتيتم 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  – ,

 والضريبة المؤجلة الزكاة وضريبة الدخل وضريبة اإلستقطاع 11-,

الزكاة العائدة "(. يحمل مخصص الزكاة المتعلقة بالشركة والهيئةألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )" وفقا  تخضع الشركة للزكاة 
إن وجدت،  ،يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقةالموحدة.  الربح أو الخسارةعلى قائمة  المملوكة لها بالكامل لشركات التابعةل

 لك المبالغ. عند تحديد ت الربوط النهائيةبموجب 

تم إدراجها ضمن حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في قائمة ييخضع المساهمون األجانب في الشركات التابعة لضريبة دخل والتي 
 الموحدة.  الربح أو الخسارة

ضريبة الدخل ستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية حسب نظام إتقوم المجموعة ب
 السعودي.

  الموحدة.قائمة الربح أو الخسارة على  يحمل والضريبة المؤجلةالضريبة الحالية مصروف يشمل والذي مصروف الضريبة 

للسنة. يختلف الربح الضريبي عن صافي الربح / / للفترة للربع الربح الضريبي  أساس الضريبة الحالية المستحقة على تحسب
في سنوات  لإلستقطاعقابل أو للضريبة  دخل أو مصروف خاضع يستثني بنود هألن الموحدة الربح أو الخسارةقائمة المعروض في 

المطلوبات على المجموعة للضريبة الحالية  حتسابإ. يتم لإلستقطاعقابلة غير بنود غير خاضعة للضريبة أو كذلك يستثني و الحقة
 العمل بها بتاريخ التقرير. حد كبير إلى المتوقعأو المعمول بها معدالت الضريبة  إستخدامب

والمبالغ غراض التقرير المالي للموجودات والمطلوبات أل ةالدفتري القيمةالضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين  إثباتيتم 
. الخاضعة للضريبة فروقات المؤقتةالمطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع ال إثبات يتم عادة غراض الضرائب.الضريبية المستخدمة أل

 ةمؤقتال اتقالفرو بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا  خاضعة للضريبة يمكن إستخدامها لقاءها إثباتيتم  موجودات الضريبة المؤجلة
المبدئي لشهرة أو عائد  ثباتاإل إلىعائد  ات المؤقتةقووالمطلوبات في حالة كون الفر الموجوداتهذه  إثباتاليتم  .لإلستقطاع ةقابلال

 . المحاسبي ماعدا في حالة إندماج الشركاتغير مؤثرة على الربح الضريبي أو في عملية  مطلوباتأو  موجودات إلى

ات في الشركات التابعة ستثماروالتى تنتج من اإل الخاضعة للضريبة ةمؤقتال اتقمطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفرو إثباتيتم  
ة ومن الممكن أن عندما يكون لدى المجموعة القدرة على عكس هذه الفروق المؤقتإستثناء الزميلة بالشركات  والترتيبات المشتركة و

 نعكس في المستقبل المنظور.وق المؤقتة سوف لن تالفر هذه

أرباح حتمل أن يكون هناك بالقدر الذي الي اهتقرير ويتم تعديلكل الضريبة المؤجلة في تاريخ  لموجودات ةالدفتري القيمةتم مراجعة ت
 .أو جزء منه األصل بإستردادكافية خاضعة للضريبة تسمح 

في الفترة التى يتم فيها تسوية المطلوبات أو يتحقق األصل  الضريبة المتوقع تطبيقها معدالت أساسالضريبة المؤجلة على  احتسابيتم 
قائمة ت حمل الضريبة المؤجلة أو ت سترجع من  في تاريخ التقرير. االعمل بهحد كبير  إلىأو المتوقع  االمعمول به القوانينعلى  بناءا  

ملت أو تم إسترجاعهبنود  إلىكونها تعود ما عدا في حالة  الموحدة الربح أو الخسارة وفي هذه الحالة  ا مباشرة من حقوق الملكيةح 
  مباشرة في حقوق الملكية.الضريبة المؤجلة تعالج 

 متيازوم اإلرس 10-,

 24/م بتاريخ 01التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ستثمارمن نظام اإل 11للمادة رقم  وفقا  و فصاعدا 2443إعتبارا  من عام 
٪ 23تمثل  إمتيازالمملكة العربية السعودية رسوم  (، يتعين على المجموعة أن تدفع لحكومة2440اكتوبر  0هـ )الموافق 1023شعبان 

 إجماليزكاة المستحقة من يتم خصم ال أو ما يعادل ضريبة الدخل المقّدرة، أيهما أقل. لكل رخصة تعدين من صافي الدخل السنوي
و  0اإليضاحين )الموحدة  قائمة الربح أو الخسارةكجزء من تكلفة المبيعات في  متيازصافي مبلغ رسوم اإل إظهارويتم  متيازرسوم اإل

04.) 

 المستحقة لرخص التعدين الصغيرة على أساس المبيعات كالتالي: متيازاألدنى لرسوم اإلومع ذلك، يكون الحد 

 التعريفة األساس المعادن

 لاير لكل طن متري 41،3 الطن المتري الفعلي المباع البوكسايت منخفض الدرجة

 لاير لكل طن متري 2،23 الطن المتري الفعلي المباع الكاولين

 لاير لكل طن متري 0،34 الطن المتري الفعلي المباع المغنزايت

لاير سعودي إذا لم يتحقق الحد األدنى من القدرة التعدينية. يتم تحميل مخصص  04،444المستحقة الدفع  متيازالحد األدنى لرسوم اإل
تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم إدراجها في عملية تقييم المخزون. إلى متيازرسوم اإل
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 ألول مرة المعايير الدولية للتقرير المالي تطبيق -0

حسب المعايير الدولية للتقرير  2411 يونيو 14في  ةالمنتهي والستة أشهر هذه القوائم المالية األولية الموحدة للربع السنوي تم إعداد
. في المملكة العربية السعوديةدة مالمعتوالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  المعتمدة مناإلصدارات األخرى المعايير ووالمالي 

لمعايير المحاسبية ل وفقا   2411ديسمبر  11السنة المنتهية في  لغاية ومتضمنةللفترات السابقة أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة 
 القانونيين. نمن قبل الهيئة السعودية للمحاسبيالصادرة 

والمعايير  على ذلك، قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية األولية الموحدة التى تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي بناءا  
مع معلومات المقارنة  في المملكة العربية السعوديةدة مالمعتو للمحاسبين القانونيينواإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

حسب الوصف المذكور بملخص أهم  2411ديسمبر  11والسنة المنتهية في  2411 يونيو 14المنتهية في لربع السنوي والستة أشهر ل
 .(0)إيضاح  السياسات المحاسبية

 التى قامت بها المجموعة إلعداد: يفسر هذا اإليضاح التسويات األساسية

 السعودية للمحاسبين  ، تاريخ تحول المجموعة من معايير الهيئة2411يناير  1اإلفتتاحية كما في  قائمة المركز المالي الموحدة
اسبين القانونيين. تصنيف الميزانية المعدة حسب معايير الهيئة السعودية للمح إعادةالمعايير الدولية للتقرير المالي و إلىالقانونيين 

 (.8-3والمالحظات  التفسيرية في إيضاح  2-3في إيضاح  يرجى اإلطالع على المطابقة) 2413ديسمبر  11كما في 

  (، قائمة 1-3في إيضاح  يرجى اإلطالع على المطابقة) 2411 يونيو 14الموحدة المقارنة كما في األولية قائمة المركز المالي
 2411 يونيو 14في  ةالمنتهي الستة أشهرالسنوي و ربعلالموحدة المقارنة ل األولية والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة

 (، و 1-3 و 3-3إيضاح في  يرجى اإلطالع على المطابقة)

  الربح (، قائمة 0-3في إيضاح  يرجى اإلطالع على المطابقة)  2411ديسمبر  11قائمة المركز المالي الموحدة المقارنة كما في
في  يرجى اإلطالع على المطابقة) 2411ديسمبر  11الموحدة المقارنة للسنة المنتهية في والدخل الشامل اآلخر أو الخسارة 

 (.1-3ايضاح 

 ات المطبقةستثناءاإل 0-2

إسثناءات معينة من التطبيق بأثر رجعي  ألول مرةللمطبق للمعايير الدولية للتقرير المالي  1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يسمح 
 اإلستثناءات التالية متاحة حسب المعايير الدولية للتقرير المالي: لمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى،للبعض المتطلبات 

  قياس الموجودات المتعلق ب 1أ من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 0و د  0طبقت المجموعة اإلستثناء المذكور في الفقرة د
 واإللتزامات المستأجرة

  المتعلق بقياس إلتزامات اإلزالة  1من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  21طبقت المجموعة اإلستثناء المذكور في الفقرة د 

  صل نشاط اإلزالةالمتعلق بقياس أ 1من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  12طبقت المجموعة اإلستثناء المذكور في الفقرة د 
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معايير ل وفقا  قائمة المركز المالي الموحدة معدة  إلى للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  معدة اإلفتتاحية قائمة المركز المالي الموحدة  تسوية   0-1
 (للتقرير الماليالمعايير الدولية  إلى)تاريخ التحول  1322يناير  2الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في 

 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 
يناير  2المالي كما في 

 تصنيف إعادة 1322
قياس مطلوب  إعادة
 للتحول

معايير الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين 

ديسمبر  02كما في 
1320 

      الموجودات

      موجودات غير متداولة

 - 19859125358 7595152975772 ,9729947,970, 1-8-5 ممتلكات تعدين

 36568251885547 (38556935511) (2599659465185) 009499952,9997 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات

 41541254335837 (2524154155495) (4565555575338) 2,,,00,5,5,227 3-8-5 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 23352335575 - (23352335575) - 1-8-5 موجودات اإلستكشاف والتقييم

 4451725991 (259915643) (4151815348) - 1-8-5 مصاريف إزالة مؤجلة

 37254265562 255225984 - 02299299529 4-8-5 موجودات غير ملموسة

 1521154545824 (37257745239) - 95,5,,4,99, 5-8-5 إستثمارات في مشاريع مشتركة

 - 24853825944 - 42,90,49922 6-8-5 موجودات ضريبة مؤجلة

 5151115111 - - ,,,9,,,5,9  أخرىإستثمارات 

 2156455868 - - ,4799259,9  عة مقدما  ودفعات ومصاريف مدف

 79511755565214 (2555351465592) 2353795426 ,99,0,,2992229  مجموع الموجودات غير المتداولة

 الموجودات المتداولة

 72151115111 - - ,,,9,,,24,9  في المشاريع المشتركةالمستحق من شركاء 

 24857165139 (1954115566) - 44990,29220 11-8-5 دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما  

 2594158475487 - (2353795426) 4997,929,9,97 7-8-5 مخزون

 1525251435611 (9965824) - 79457972992,2 8-8-5 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 89951525989 - - 999,5499,9,  ودائع ألجل

 4531853195524 - - 90,99542,,290  نقد ومعادالت النقد

 11537151695651 (2154185391) (2353795426) 7,904994,79,02  مجموع الموجودات المتداولة

 89537756255854 (2557354545982) - 2972,9,24,,99,  مجموع الموجودات

 والمطلوبات حقوق الملكية
 حقوق الملكية

 11568457825611 - - ,7799,292,4997  رأس المال

      إحتياطي نظامي

 8539153515697 - - 909790579992,  عالوة إصدار

 75759115634 - - 25299779902  خلدتحويالت من صافي ال

 6546453625429 (1594851915551) - 29579942,9,29 2-2-5 رباح مبقاةأ

 27529854185371 (1594851915551) - ,45905,90799,4  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 8519655115941 (31352185188) - 292,094949,54 3-2-5 حقوق الملكية غير المسيطرة

 35539459195311 (2526153195638) - 00970099,99924  مجموع حقوق الملكية

 مطلوبات غير متداولة

 - 16451555181 - ,,,79297559 6-8-5 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 31157135363 (11557735751) - 7,299499970 3-8-5 مشروع مشترك لشريك فيالمستحق 

 43526757185194 (52356455986) - ,,2492229,2497 9-8-5 قروض طويلة األجل

 15851115874 9751785345 - 455979,9479 11-8-5 تأهيل موقع وتفكيك إعادةو اإلزالةمخصص إلتزامات 

 2751335193 6853815653 - 9592709,29 11-8-5 تمويليإلتزام بموجب عقد إيجار الجزء غير المتداول من 

 35353145331 5254165223 - 2,5924,9550 12-8-5 منافع الموظفين

 1533453875629 (7359225316) (27951625159) 9,790,09792 13-8-5 وأخرى وتجارية مطلوبات مشاريع

 45544152585483 (33153115741) (27951625159) 229,0,92,295,0  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 مطلوبات متداولة

 1581151135111 - 27951625159 ,99725979,,49 13-8-5 وأخرى وتجارية مطلوبات مشاريع

 4552159255588 - - ,,2954,994595  مصاريف مستحقة

 5159625237 - - 5,99949402  زكاة مستحقة 

 1651965147 - - 799,999722   مستحقة إمتيازرسوم 

 1251315184 1951665397 - 07949295,7 11-8-5 الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي 

 2513153195914 - - 49707907999,2  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 8554154485161 1951665397 27951625159 9,0992299972,  مجموع المطلوبات المتداولة

 53598257165544 (31251455344) - ,,50992,959794  مجموع المطلوبات

 89537756255854 (2557354545982) - 2972,9,24,,99,  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 عن الصادرةة يلمعايير المحاسبل وفقا   المبقاة األرباح إلى  1322يناير  2كما في  للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا   المبقاة األرباح تسوية 0-1-2
 1320ديسمبر  02الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في 

  إيضاحات القياس على التحول: إعادةأثر 

 (452415293)  متراكم متعلق بقطع غيار رأسمالية إستهالكزيادة في 

 (259915643)  في أصول نشاط اإلزالة إنخفاض

 (651615896)  منجم إغالقأثر أصل 

فصل مكونات مصانع ومعدات مسجلة تحت ممتلكات تعدين  إلى عائدةمتراكم  إستهالكزيادة في 
 (12151555436) 1-8-5 وممتلكات ومصانع ومعدات

 (3455945111) 3-8-5 نقصان نتيجة إستبعاد تكلفة غير مؤهلة مسجلة تحت مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 (1581154765251) 4-2-5 نقصان نتيجة تخفيض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 (37257745239) 4-2-5 مشترك مشروعفي  في قيمة إستثمار إنخفاضنقصان نتيجة 

 359135398  نقصان في إطفاء أصول غير ملموسة نتيجة تغيير العمر اإلنتاجي

 (153915414)  نقصان نتيجة إستبعاد أصول غير ملموسة

 8452275864  أثر الضريبة المؤجلة

 (2952595156)  طريقة معدل الفائدة الفعلي إستخدامقياس قروض ب إعادة

 (7955725)  تأهيل موقع وتفكيك إعادةو إزالةمخصص إلتزامات قياس  إعادة

 (275415)  تسويات على عقود إيجار تمويلي

 (4957115125)  خدمات الموظفين إنتهاءمنافع قياس إلتزام  إعادة

 7359225315  في قيمة مطلوبات طويلة األجل نتيجة خصم القيمة إنخفاض

 (9965823)  بسعر مؤقت ثباتتسويات نتيجة اإل

 (,4949790,9990)  المجموع

   :إلىالقياس العائد  إعادةأثر 

 (1594851915551) 2-2-5 األرباح المرحلة لمساهمي الشركة األم

 (31352185188) 3-2-5 حقوق ملكية غير مسيطرة

 (,4949790,9990)  المجموع
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 عنللمعايير المحاسبية الصادرة  وفقا   المبقاةاألرباح  إلى  1322يناير  2للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في  وفقا   المبقاةتسوية األرباح  0-1-1
 مساهمي الشركة األم إلىالعائدة  1320ديسمبر  02الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في 

 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 
يناير  2المالي كما في 

 تصنيف إعادة 1322
قياس مطلوب  إعادة

 للتحول

معايير الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين كما 

 1320ديسمبر  02في 

      

 2411يناير  1
5-2 55-2-1 5

5-3-1 29579942,9,29 - (1594851915551) 6546453625429 

 

للمعايير  وفقا  حقوق الملكية غير المسيطرة  إلى  1322يناير  2للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في  وفقا  تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة  0-1-0
  1320ديسمبر  02الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  عنالمحاسبية الصادرة 

 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 
يناير  2المالي كما في 

 تصنيف إعادة 1322
قياس مطلوب  دةإعا

 للتحول

معايير الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين كما 

 1320ديسمبر  02في 

      

 2411يناير  1
5-2 55-2-1 5

5-3-1 292,094949,54 - (31352185188) 8519655115941 

 

 في القيمة لموجودات غير متداولة إنخفاض ,-0-1

  إيضاحات 

   مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 46152515111  (معادنمشروع صفائح السيارات بالتكلفة )

تم تعديلها  نخفاضمن قيمة الخسارة في اإل ٪ 2351: حصة شريك في مشروع مشترك تمثل ناقصا  
 (11557735751) 34 مقابل مستحق لشريك في مشروع مشترك

 34554765251  مساهمي الشركة األم إلىعائدة  نخفاضحصة من قيمة الخسارة في اإل

 1545551115111  مصانع ومعدات )شركة معادن للدرفلة(

 ,9229945,,,79 1-2-5 في القيمة محمل على األرباح المرحلة اإلفتتاحية إنخفاضإجمالي 

   

   مشترك مشروعستثمار في إ

 32457755821 2-21 ع مشتركلقيمة الدفترية إلستثمار في مشروفي ا إنخفاض

 4759985419 2-21 مساهمة إضافية

 02492229409 2-521 1-2-5 اإلفتتاحية في القيمة محمل على األرباح المرحلة إنخفاض

قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الحساب المبدئي إلختبار يوجد فرق بين المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير المحاسبية الصادرة من 
 .11حاسبة الدولي رقم مفي القيمة أي التقدير الرسمي للمبلغ القابل لإلسترداد لألصل كما هو مبين في معيار ال نخفاضاإل

 في القيمة في عملية من مرحلتين وهي: نخفاض،  يتم تنفيذ إختبار اإلللمعايير المحاسبية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقا  

  األصل )القيمة القابلة لإلسترداد( مع القيمة الدفترية لذلك األصل في  إستخدامالمستقبلية المقدرة غير المخصومة والمستمدة من مقارنة التدفقات النقدية
 في القيمة. إنخفاضدم وجود السجالت المالية. في حال كانت القيمة القابلة لإلسترداد غير المخصومة تزيد عن القيمة الدفترية لألصل فإن النتيجة هي ع

  إستخدامفإن الخطوة التالية هي خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بالقيمة القابلة لإلسترداد غير المخصومة أقل من القيمة الدفترية كانت ولكن إذا 
 في القيمة. نخفاضلحالية للقيمة القابلة لإلسترداد يمثل مقدار اإلمعدل خصم مناسب لقيمتها الحالية. المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل القيمة ا

 ويمثل ذلك المبلغ الذي يتم به تعديل القيمة الدفترية.

في القيمة )معيار المحاسبة الدولي  إنخفاضفي القيمة في حالة وجود مؤشرات على وجود  إنخفاض، يجب إجراء إختبار للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  
اإلعتراف  إلىالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة. يؤدي ذلك دائما   إستخداميمة القابلة لإلسترداد بقإحتساب ال على الفوربعد ذلك و (. يتم0-11رقم 

لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.في القيمة مقارنة مع المعايير المحاسبية الصادرة من قبل ا نخفاضالمبكر باإل



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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لمعايير ل وفقا  معدة األولية الموحدة قائمة المركز المالي  إلى للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  معدة قائمة المركز المالي األولية الموحدة  تسوية  0-0
 1322 يونيو 03الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  عن الصادرةة يالمحاسب

 إيضاحات 

المعايير الدولية للتقرير 
 يونيو 03 كما في المالي
 قياس مطلوب للتحول إعادة تصنيف إعادة 1322

الهيئة السعودية  معايير
 للمحاسبين القانونيين كما في

 1322 يونيو 03

      الموجودات

      متداولةموجودات غير 

 - 21554195545 8575651775118 992792999950, 1-8-5 ممتلكات تعدين

 37586852375237 (41357565755) (4587155685761) 04959499779244 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات

 43584851935138 (2521151625516) (3557151635147) 0,9,999,929525 3-8-5 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 24457355451 - (24457355451) - 1-8-5 موجودات اإلستكشاف والتقييم

 4157735223 355575212 (4553315425) - 1-8-5 مصاريف إزالة مؤجلة

 37253215818 657285257 - 0299,5,9,25 4-8-5 موجودات غير ملموسة

 1516156495812 (33259695227) - 95,5,,4,99, 5-8-5 إستثمارات في مشاريع مشتركة

 - 28158475845 - 9,229,25,,4 6-8-5 موجودات ضريبة مؤجلة

 5151115111 - - ,,,9,,,5,9  أخرىإستثمارات 

 1753865312 - - 7290,99074  دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما  

 83561451965991 (2544153355649) 2353795426 797,2942,9292,  مجموع الموجودات غير المتداولة

 موجودات متداولة

 45151115111 - - ,,,9,,,25,9  المشاريع المشتركةالمستحق من شركاء في 

 24558775415 (1658235358) - 4499,529,22  دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما  

 2587356985826 - (2353795426) ,,49,5,907992 7-8-5 مخزون

 1531855825797 458915391 - 79070922097,2 8-8-5 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 4599357515111 - - ,,,29990925,9  ودائع ألجل

 3522153695411 - - ,,09447909992  نقد ومعادالت النقد

 13519352785428 (1159325968) (2353795426) 709,5299999,02  مجموع الموجودات المتداولة

 96569754755418 (2545252685617) - 7,,92942594,99  مجموع الموجودات

 والمطلوباتحقوق الملكية 
 حقوق الملكية

 11568457825611 - - ,7799,292,4997  رأس المال

      إحتياطي نظامي

 8539153515697 - - 909790579992,  عالوة إصدار

 75759115634 - - 25299779902  خلدتحويالت من صافي ال

 6576557355849 (1588359425464) - 7929090,5,,29 1-3-5 أرباح مبقاة

 27559957815791 (1588359425464) - 4592759,099049  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 8527251975318 (32757225231) - 2992292259,22 2-3-5 حقوق الملكية غير المسيطرة

 35587159795198 (2521156645695) - 00999,907292,0  مجموع حقوق الملكية

 مطلوبات غير متداولة

 - 21658475113 - 0,,4,99,229 6-8-5 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 31657915113 (11557735751) - 7979,799090 3-8-5 مشروع مشترك لشريك فيالمستحق 

 51551356875667 (48451375161) - 579,49955,99,9 9-8-5 قروض طويلة األجل

 15751595565 11458695726 - 49799499497 11-8-5 تأهيل موقع وتفكيك إعادةو اإلزالةمخصص إلتزامات 

 2154845915 5854415123 - ,2,9945994 11-8-5 تمويليإلتزام بموجب عقد إيجار الجزء غير المتداول من 

 39251795548 5351575188 - 22594099909 12-8-5 منافع الموظفين

 1587259195827 (8355475664) (32651935349) 79290949,9,72 13-8-5 وأخرى وتجارية مطلوبات مشاريع

 54526351115625 (26152435635) (32651935349) 50992992229927  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 مطلوبات متداولة

 1543351535179 - 32651935349 ,792599429954 13-8-5 وأخرى وتجارية مطلوبات مشاريع

 3559656345197 - - 0959999029792  مصاريف مستحقة

 2558195787 - - 992,2,,459  زكاة مستحقة 

 655615445 - - 995979225   مستحقة إمتيازرسوم 

 1257695325 1956395713 - ,0492,99,0 11-8-5 الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي 

 1548754565762 - - 792,292599294  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 6556253845695 1956395713 32651935349 97729252,,999  مجموع المطلوبات المتداولة

 61582554965321 (24156135922) - ,9,95,29,94909  مجموع المطلوبات

 96569754755418 (2545252685617) - 7,,92942594,99  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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الهيئة السعودية للمحاسبين  عن الصادرةالمعايير المحاسبية حسب  المبقاةاألرباح  إلى للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا   المبقاة رباحاأل تسوية 0-0-2
 مساهمي الشركة األم إلىالعائدة  1322 يونيو 03القانونيين كما في 

 
 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 
 يونيو 03المالي كما في 

 تصنيف إعادة 1322
قياس مطلوب  إعادة

 للتحول

معايير الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين 

 يونيو 03كما في 
1322 

 6546453625429 (1594851915551) - 29579942,9,29 2-2-5 2411يناير  1

 31153735421 6451495186 - 095954495,9 6-5 الربح للفترة 

 6576557355849 (1588359425464) - 7929090,5,,29 3-5 1322يونيو  03

 

حقوق الملكية غير المسيطرة حسب المعايير المحاسبية الصادرة  إلىللمعايير الدولية للتقرير المالي  وفقا  تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة  0-0-1
  1322 يونيو 03الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  عن

 
 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 
 يونيو 03المالي كما في 

 تصنيف إعادة 1322
قياس مطلوب  إعادة

 للتحول

معايير الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين 

 يونيو 03كما في 
1322 

 8519655115941 (31352185188) - 292,094949,54 3-2-5 2411يناير  1

 2556865368 (1455145143) - 7797,49445 6-5 الربح للفترة 

توزيعات مدفوعة خالل 
 (45151115111) - - (,,,9,,,25,9) 3-33 الفترة

زيادة في حقوق ملكية غير 
 61151115111 - - ,,,9,,,9,,9 3-33 مسيطرة خالل الفترة

 8527251975318 (32757225231) - 2992292259,22 3-5 1322يونيو  03



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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ة يلمعايير المحاسبل وفقا  قائمة المركز المالي الموحدة معدة  إلى للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  معدة قائمة المركز المالي الموحدة  تسوية ,-0
 1322ديسمبر  02الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  عن الصادرة

 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 
ديسمبر  02 كما في المالي
 قياس مطلوب للتحول إعادة تصنيف إعادة 1322

الهيئة السعودية  معايير
 للمحاسبين القانونيين كما في

 1322ديسمبر  02

      الموجودات
      متداولةموجودات غير 

 - 14658845937 9519956665115 99429955,9954 1-8-5 ممتلكات تعدين

 48588755515121 (51752885676) (5592152185744) 2492599,5099,7 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات

 34563752825391 (2563855975475) (2581451515129) 9,,4997,299009 3-8-5 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 26958135531 - (26958135531) - 1-8-5 موجودات اإلستكشاف والتقييم

 7753445276 (651215991) (7152235286) - 1-8-5 مصاريف إزالة مؤجلة

 36951235218 553255369 - 022922,9522 4-8-5 موجودات غير ملموسة

 1512756665676 (29552615561) - 0492,99775, 5-8-5 إستثمارات في مشاريع مشتركة

 - 37854395146 - 02,92099,29 6-8-5 موجودات ضريبة مؤجلة

 5151115111 - - ,,,9,,,5,9  أخرىإستثمارات 

 2957315481 - - ,,49920,92  عة مقدما  ودفعات ومصاريف مدف

 85544855115581 (2591656185351) 2353795426 4955594949952,  مجموع الموجودات غير المتداولة

 موجودات متداولة

 15457945162 (1452355151) - 72,95599,74  دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما  

 3511653735317 - (2353795426) 09,9499909,97 7-8-5 مخزون

 1527259185678 2985225 - 79420947999,0 8-8-5 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 2571151115111 - - ,,,9,,,492779  ودائع ألجل

 4536957145529 - - 2909992729549  نقد ومعادالت النقد

 11562458115686 (1359365925) (2353795426) 7795,292,29005  مجموع الموجودات المتداولة

 97517353125267 (2593155555275) - 92972492299994  مجموع الموجودات

 حقوق الملكية والمطلوبات
 حقوق الملكية

 11568457825611 - - ,7799,292,4997  رأس المال

      إحتياطي نظامي

 8539153515697 - - 909790579992,  عالوة إصدار

 79759755542 - - 29299259524  خلدتحويالت من صافي ال

 6582459375611 (2535751335646) - 2929299,09955 1-4-5 أرباح مبقاة

 27569951475451 (2535751335646) - 2,,4590249,709  لمساهمي الشركة األمحقوق الملكية العائدة 

 8524552445565 (45159435519) - 2929290,79,29 2-4-5 حقوق الملكية غير المسيطرة

 35594452925115 (2581759775165) - ,00970990729,5  مجموع حقوق الملكية

 مطلوبات غير متداولة

 - 27453285467 - 422904,9292 6-8-5 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 31657915113 (11557735751) - 7979,799090 3-8-5 لشريك في مشروع مشتركالمستحق 

 51522351625526 (44456285135) - 5,922,95029097 9-8-5 قروض طويلة األجل

 15751775129 11254455535 - 49995449592 11-8-5 تأهيل موقع وتفكيك إعادةو اإلزالةمخصص إلتزامات 

 1353425181 4852555936 - 97959,9,72 11-8-5 تمويليإلتزام بموجب عقد إيجار الجزء غير المتداول من 

 42551335169 6456235161 - 2,992599449 12-8-5 منافع الموظفين

 2511653385263 (8159545141) (79356265315) ,7940,9252997 13-8-5 وأخرى وتجارية مطلوبات مشاريع

 54523158435181 (14257125827) (79356265315) 50949595709929  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 مطلوبات متداولة

 1541852115362 - 79356265315 494,79,499992 13-8-5 وأخرى وتجارية مطلوبات مشاريع

 2562954385338 - - ,49949920,900  مصاريف مستحقة

 8553185278 - - ,942,,590,  زكاة مستحقة 

 852715636 - - 942,9909,   مستحقة إمتيازرسوم 

 1354415141 2151245717 - 0095959252 11-8-5 الجزء المتداول من إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي 

 2575255185517 - - 9572,,4925495  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 6589751675171 2151245717 79356265315 2927,997,9790  المطلوبات المتداولةمجموع 

 61512951115252 (12255785111) - 992049724,,979  مجموع المطلوبات

 97517353125267 (2593155555275) - 92972492299994  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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الهيئة السعودية  عن الصادرةة يالمعايير المحاسب حسبمعدة  المبقاةاألرباح  إلى للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  معدة  المبقاة رباحاأل تسوية 2-,-0
 مساهمي الشركة األم إلىالعائدة  1322ديسمبر  02للمحاسبين القانونيين كما في 

 
 

 إيضاحات

المعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

 تصنيف إعادة 1322ديسمبر  02
قياس مطلوب  إعادة

 للتحول

معايير الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

القانونيين كما في 
 1322ديسمبر  02

 6546453625429 (1594851915551) - 29579942,9,29 2-2-5 2411يناير  1

 41156395181 (41153785311) - (7,92099447) 6-5 )الخسارة( / الربح للسنة

قياس  إعادة –بنود الدخل الشامل اآلخر 
 - 254365215 - 4920994,5 6-5 خدمات الموظفين إنتهاء إلتزام منافع

إحتياطي  إلىالمحول من صافي الدخل 
 (4151635918) - - (,,2,9,9099) 32 نظامي

 6582459375611 (2535751335646) - 2929299,09955 4-5 1322ديسمبر  02

 

حقوق الملكية غير المسيطرة حسب المعايير المحاسبية  إلىللمعايير الدولية للتقرير المالي  وفقا  تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة معدة  1-,-0
 1322ديسمبر  02الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما في  عنالصادرة 

 
 

 إيضاحات

المعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

 تصنيف إعادة 1322ديسمبر  02
قياس مطلوب  إعادة

 للتحول

معايير الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

القانونيين كما في 
 1322ديسمبر  02

 8519655115941 (31352185188) - 292,094949,54 3-2-5 2411يناير  1

 (735412) (13751595811) - (70297009440) 6-5 الخسارة للسنة

قياس  إعادة –بنود الدخل الشامل اآلخر 
 - (6655621) - (,995994) 3-33 خدمات الموظفين إنتهاء إلتزام منافع

 (45151925963) - - (25797949990) 3-33 توزيعات مدفوعة خالل السنة

 ملكية غير مسيطرةالزيادة في حقوق 
 61151115111 - - ,,,9,,,9,,9 3-33 خالل السنة

 8524552445565 (45159435519) - 2929290,79,29 4-5 1322ديسمبر  02

 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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المعايير  تلك المعدة حسب إلى للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  معدة  األولية الموحدةوالدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارةقائمة  تسوية  0-0
 1322 يونيو 03للربع السنوي المنتهي في  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن الصادرةة يالمحاسب

 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 

للربع السنوي  المالي

 يونيو 03 المنتهي في

 تصحيح أخطاء 1322

قياس  إعادة

 مطلوبة للتحول

معايير الهيئة السعودية 

للربع للمحاسبين 

 السنوي المنتهي في

 1322 يونيو 03

 2554651565124 555485364 - ,,4955792,290 أ1-5-5 المبيعات

 (2511552415959) 3454815816 - (7992,92599720) ب1-5-5 المبيعاتكلفة ت

 54159155165 4151315181 - 99259425,,5  إجمالي الربح

      المصاريف التشغيلية

 (11359115885) (445584) - (77099299299) ج1-5-5 بيع وتسويق وتوزيعمصاريف 

 (8758115663) 155945911 - (994,59294,) د1-5-5 ةإداريمصاريف عمومية و

 (1157145515) 6685422 - (779,099,90) هـ1-5-5 وخدمات فنية ستكشافإ مصاريف

 (151315114) - - (2,,79,0,9)  إستبعاد مصانع ومعدات

 32654775998 4252485919 - 09,92499972  الربح  التشغيلي

      األخرى / )المصاريف(  اإليرادات

 4359115585 - - 20997,95,5  ألجلدخل من ودائع 

 (19759425412) (2251215193) - (47999909595) و1-5-5 تكلفة تمويل

 155265741 - - 795499227  خرى، صافيأ  إيرادات 

 مشاريعحصة في صافي خسارة 
 إستخدامبتم المحاسبة عنها  مشتركة

 (1457325711) 1457325711 - - ز1-5-5 طريقة حقوق الملكية

 قبل الزكاة وضريبة الدخل الربح
 

79294,,992, - 3459615426 15952415222 

 (1657565345) - - (7992599025) 2-39 مصروف الزكاة

 - (152285583) - (7944,95,0) 1-22 ضريبة الدخل

 الربع ربح
 

7299475924, - 3357315843 14254835877 

 الدخل الشامل اآلخر
 

    

 إنتهاءمنافع  اتقياس إلتزام إعادة
 خدمات الموظفين

 

- - - - 

 خر للربعالدخل الشامل اآل
 

- - - - 

 مجموع الدخل الشامل للربع
 

7299475924, - 3357315843 14254835877 

      

      : لــــربح الربع العائد 

 13254525421 3857675162 - 727947992,4 1-3-5 مساهمي الشركة األم

 1151315457 (551355219) - ,29999940 2-3-5 مسيطرةال حقوق الملكية غير

  7299475924, - 3357315843 14254835877 

 

 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 المعايير الدولية للتقرير المالي إلىعند التحول  األولية الموحدةوالدخل الشامل اآلخر  الخسارة وأ الربحقائمة على  المؤثرة التسويات تفاصيل  0-0-2
 1322 يونيو 03في  للربع السنوي المنتهيالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  عن الصادرةة يالمعايير المحاسب من

  إيضاحات 

   أ المبيعات 0-0-2

 153425111 8-8-5 السابق للربعمؤقت  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 452165363 8-8-5 الحالي ربعمؤقت لل بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 5952,9092  المجموع

   
   ب تكلفة المبيعات 0-0-2

 1255615881 1-8-5 ممتلكات تعدين إستهالكفي  إنخفاض

 855485842 1-8-5 زيادة في أصل نشاط اإلزالة

 (3155247) 1-8-5 تأهيل إعادةمناجم و إغالقأصل  إستهالكتسويات ناتجة عن 

 658825841 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات فصل مكونات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 351155483 2-8-5 عكس إطفاء متعلق بتكلفة معامالت مرسملة

 157295382 4-8-5 تسويات ناتجة عن إطفاء أصول غير ملموسة

 (152545819) 7-8-5 متعلق بقطع غيار رأسمالية إستهالك

 159185964 8-8-5 السابق للربعمؤقت  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 6845126 8-8-5 الحالي للربعمؤقت  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 4545856 11-8-5 تسويات متراكمة متعلقة بعقود إيجار تمويلي

 1565597 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة

 0292,79,79  المجموع

   

   مصاريف بيع وتسويق وتوزيعج  0-0-2

 (2295,2) 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة

   

   مصاريف عمومية وإداريةد  0-0-2

 4415534 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات فصل مكونات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 4665997 4-8-5 تسويات متعلقة بإطفاء أصول غير ملموسة

 لمعايير المحاسبية المصدرة من قبل الهيئة السعودية ل وفقا  تكاليف غير ملموسة تم إستبعادها خالل الفترة 
 - 4-8-5 لمعايير الدولية للتقرير الماليل وفقا  وتم عكسها نتيجة التسويات اإلفتتاحية المطلوبة  للمحاسبين القانونيين

 345476 11-8-5 تسويات متراكمة متعلقة بعقود إيجار تمويلي

 6525894 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة

 7959299,7  المجموع

   
   إستكشاف وخدمات فنيةمصاريف هـ  0-0-2

 777 11-8-5 تسويات متراكمة متعلقة بعقود إيجار تمويلي

 6675645 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة

 99,9244  المجموع

   
   و تكلفة تمويل 0-0-2

 (855175475) 9-8-5 إطفاء تكلفة معامالت بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

 (451815173) 11-8-5 وإعادة تأهيل موقع وتفكيك إزالةمخصص إلتزامات زيادة في 

 (9935186) 11-8-5 تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي

 (357255671) 12-8-5 إنتهاء خدمات الموظفينمنافع إلتزام زيادة في 

 (456135688) 13-8-5 زيادة نتيجة تخفيض مطلوبات طويلة األجل

 (449,479790)  المجموع

   
   ز الحصة في صافي خسارة مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية 0-0-2

 ,,72920492 5-8-5 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتعكس الحصة في صافي خسارة في 

 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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تلك المعدة حسب المعايير  إلىللمعايير الدولية للتقرير المالي  وفقا  األولية الموحدة معدة  والدخل الشامل اآلخر تسوية قائمة الربح أو الخسارة  0-2
 1322يونيو  03الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للستة أشهر المنتهية في  عنالمحاسبية الصادرة 

 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 

هية المالي للفترة المنت

 تصحيح أخطاء 1322يونيو  03في 

قياس  إعادة

 مطلوبة للتحول

معايير الهيئة السعودية 

للمحاسبين للفترة 

يونيو  03المنتهية في 

1322 

 4581952415558 258945656 - 29,4497099472 أ1-6-5 المبيعات

 (3578152445529) 3359115325 - (09229900294,2) ب1-6-5 المبيعاتكلفة ت

 1513859975129 3658145981 - ,49,7,,79,259  الربح إجمالي

      المصاريف التشغيلية

 (21155995264) (735226) - (,4,79924929) ج1-6-5 بيع وتسويق وتوزيعمصاريف 

 (15159325628) 653545277 - (725952,9057) د1-6-5 ةإداريمصاريف عمومية و

 (2251965117) 7955124 - (0,,4792,79) هـ1-6-5 وخدمات فنية ستكشافإ مصاريف

 (151315114) - - (2,,79,0,9)  إستبعاد مصانع ومعدات

 66252395126 4358815156 - 4,,2,9974,9  الربح  التشغيلي

      اإليرادات / )المصاريف(  األخرى

 7159865252 - - 2,99,99454  ألجلدخل من ودائع 

 (35351475198) (2358145113) - (029999790,7) و1-6-5 تكلفة تمويل

 557165633 - - 592799900  خرى، صافيأ  إيرادات 

 مشاريعحصة في صافي خسارة 
 إستخدامبتم المحاسبة عنها  مشتركة

 (3958155112) 3958155112 - - ز1-6-5 طريقة حقوق الملكية

 قبل الزكاة وضريبة الدخل الربح
 

2,59,979999 - 5958715965 34559895711 

 (1859295913) - - (7,99499970) 2-39 مصروف الزكاة

 - (1152275122) - (7,94429,44) 1-22 ضريبة الدخل

 ربح الفترة
 

02992,29207 - 4956445943 32751595788 

 الدخل الشامل اآلخر
 

    

 إنتهاءمنافع  اتقياس إلتزام إعادة
 خدمات الموظفين

 

- - - - 

 الدخل الشامل اآلخر للفترة
 

- - - - 

 مجموع الدخل الشامل للفترة
 

02992,29207 - 4956445943 32751595788 

      

      : ربح الفترة العائد لــــ

 31153735421 6451495186 - 095954495,9 1-3-5 مساهمي الشركة األم

 2556865368 (1455145143) - 7797,49445 2-3-5 مسيطرةال حقوق الملكية غير

  02992,29207 - 4956445943 32751595788 

 

 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 المعايير الدولية للتقرير المالي إلىعند التحول  األولية الموحدة والدخل الشامل اآلخر المؤثرة على قائمة الربح أو الخسارة التسوياتتفاصيل   0-2-2
 1322 يونيو 03في  ةالمنتهي للستة أشهرالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  عن الصادرةة يالمعايير المحاسب من

  إيضاحات 

   أ المبيعات 0-2-2

 (153115717) 8-8-5 ةالسابق للسنةمؤقت  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 452165363 8-8-5 الحالية للسنةمؤقت  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 49,929959  المجموع

   
   ب تكلفة المبيعات 0-2-2

 2556825521 1-8-5 ممتلكات تعدين إستهالكفي  إنخفاض

 1551655618 1-8-5 زيادة في أصل نشاط اإلزالة

 (6165117) 1-8-5 تأهيل إعادةمناجم و إغالقأصل  إستهالكتسويات ناتجة عن 

 (1957885111) 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات فصل مكونات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 652115967 2-8-5 عكس إطفاء متعلق بتكلفة معامالت مرسملة

 352715334 4-8-5 تسويات ناتجة عن إطفاء أصول غير ملموسة

 (255195764) 7-8-5 متعلق بقطع غيار رأسمالية إستهالك

 253185531 8-8-5 ةالسابق للسنةمؤقت  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 6845126 8-8-5 الحالية للفترةمؤقت  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 5515927 11-8-5 تسويات متراكمة متعلقة بعقود إيجار تمويلي

 259495282 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة

 00997,9045  المجموع

   

   وتوزيعمصاريف بيع وتسويق ج  0-2-2

 (209449) 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة

   

   مصاريف عمومية وإداريةد  0-2-2

 9125349 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات فصل مكونات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 9335939 4-8-5 تسويات متعلقة بإطفاء أصول غير ملموسة

 لمعايير المحاسبية المصدرة من قبل الهيئة السعودية ل وفقا  تكاليف غير ملموسة تم إستبعادها خالل الفترة 
 1525671 4-8-5 لمعايير الدولية للتقرير الماليل وفقا  وتم عكسها نتيجة التسويات اإلفتتاحية المطلوبة  للمحاسبين القانونيين

 245851 11-8-5 يليتسويات متراكمة متعلقة بعقود إيجار تمو

 453315468 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة

 990529422  المجموع

   
   مصاريف إستكشاف وخدمات فنيةهـ  0-2-2

 55415 11-8-5 تسويات متراكمة متعلقة بعقود إيجار تمويلي

 7895619 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة

 2959,42  المجموع

   
   و تكلفة تمويل 0-2-2

 (1751345951) 9-8-5 إطفاء تكلفة معامالت بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

 (757915382) 11-8-5 وإعادة تأهيل موقع وتفكيك إزالةمخصص إلتزامات زيادة في 

 (151615786) 11-8-5 تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي

 (754515343) 12-8-5 إنتهاء خدمات الموظفينمنافع إلتزام زيادة في 

 956255358 13-8-5 زيادة نتيجة تخفيض مطلوبات طويلة األجل

 (409,7297,0)  المجموع

   
   ز الحصة في صافي خسارة مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية 0-2-2

 59,74,,099 5-8-5 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتعكس الحصة في صافي خسارة في 

 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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ة يلمعايير المحاسبتلك المعدة حسب ا إلى للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  معدة الموحدة  والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارةقائمة  تسوية  0-7
 1322 ديسمبر 02في  للسنة المنتهيةالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  عن الصادرة

 

 إيضاحات

المعايير الدولية للتقرير 

 ةالمنتهي للسنةالمالي 

 تصحيح أخطاء 1322 ديسمبر 02في 

قياس مطلوبة  إعادة

 للتحول

معايير الهيئة السعودية 

 للسنةللمحاسبين 

 02في  ةالمنتهي

 1322 ديسمبر

 9551652415216 (159975792) - 995,294209242 أ1-7-5 المبيعات

 (7545959685463) (2357165953) - (292,099,59279) ب1-7-5 المبيعاتكلفة ت

 2514652725753 (2557145745) - ,,,49,4,955,9  إجمالي الربح

      المصاريف التشغيلية

 (41151545943) 915742 - (2,9999094,7) ج1-7-5 مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

 (33355175983) 858465816 - (04299279722) د1-7-5 ةإداريمصاريف عمومية و

 (5151915792) 157535917 - (5,,2990099) هـ1-7-5 وخدمات فنية ستكشافإ مصاريف

 (5757525626) - - (5292549949)  إستبعاد مصانع ومعدات

 - (56652515111) - (,,,599945,9)  في قيمة مصانع ومعدات إنخفاض

 1519358565419 (58152725291) - 97495,29779  الربح  التشغيلي

      اإليرادات / )المصاريف(  األخرى

 15156365138 - - ,7579909970  ألجلدخل من ودائع 

 (82558535491) (6455625215) - (9,927592,9,) و1-7-5 تمويل تكلفة

 3351435164 - - 0097209792  خرى، صافيأ  إيرادات 

 (خسارةدخل / )حصة في صافي 
تم المحاسبة عنها  مشتركة مشاريع

 (7357885148) 7755135678 - ,09245950 ز1-7-5 طريقة حقوق الملكية إستخدامب

قبل الزكاة وضريبة  )الخسارة( / الربح
 الدخل

 

(,990499255) - (56853215827) 47859945172 

 (7854285414) - - (2,924,92,2) 2-39 مصروف الزكاة

 - 1958825715 - 49275,,799 1-22 ضريبة الدخل

 41155655668 (54854385112) - (7229,249222)  )خسارة( / ربح السنة

      الدخل الشامل اآلخر

 إنتهاءمنافع  اتقياس إلتزام إعادة
 - 157715585 - 7922,95,5 ح1-7-5 خدمات الموظفين

 - 157715585 - 7922,95,5  خر للسنةالدخل الشامل اآل

مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل 
 للسنة

 

(72997,79,59) - (54656675527) 41155655668 

مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل       
 مساهمي الشركة األم إلىالعائد 

 

    

 41156395181 (41153785311) - (7,92099447)  السنة)خسارة( / ربح 

خدمات  إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة
 - 254365215 - 4920994,5  الموظفين

 41156395181 (41859425196) - (90,09,79,)  المجموع

      

 إلىالعائد  ةمجموع الخسارة الشامل
 حقوق الملكية غير المسيطرة

 
    

 (735412) (13751595811) - (70297009440)  خسارة السنة

خدمات  إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادة
 الموظفين

 
(995994,) - (6655621) - 

 (735412) (13757255431) - (702929,9,20)  المجموع



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية              

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 من المعايير الدولية للتقرير المالي إلىعند التحول الموحدة والدخل الشامل اآلخر  ةرالخسا وأ الربحقائمة على  المؤثرة التسويات تفاصيل  0-7-2
 1322 ديسمبر 02في  ةالمنتهي للسنةالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  عن الصادرةة يالمعايير المحاسب

  إيضاحات 

 أ المبيعات 0-7-2

 

 

 (153115717) 8-8-5 مؤقت للسنة السابقة بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 (6865185) 8-8-5 الحاليةمؤقت للسنة  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 (799929294)  المجموع

   
   ب تكلفة المبيعات 0-7-2

 1156295313 1-8-5 ممتلكات تعدين إستهالكفي  إنخفاض

 4275855 1-8-5 ل نشاط اإلزالةزيادة في أص

 (152465751) 1-8-5 تأهيل إعادةمناجم و إغالقأصل  إستهالكتسويات ناتجة عن 

 (4155395188) 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات فصل مكونات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 1551695741 2-8-5 عكس إطفاء متعلق بتكلفة معامالت مرسملة

 151215173 4-8-5 تسويات ناتجة عن إطفاء أصول غير ملموسة

 (551455736) 7-8-5 متعلق بقطع غيار رأسمالية إستهالك

 253185531 8-8-5 مؤقت للسنة السابقة بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 9845311 8-8-5 الحاليةمؤقت للسنة  بسعر ثباتاإلعن  ةناتج تسويات

 154465973 11-8-5 تسويات متراكمة لعقود اإليجار التمويلي

 (859725174) 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاء منافعقياس إلتزام  إعادة

 (4092799950)  المجموع

   
   توزيعمصاريف بيع وتسويق وج  0-7-2

 979224 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاء منافعقياس إلتزام  إعادة

   
   مصاريف عمومية وإداريةد  0-7-2

 251315314 2-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات فصل مكونات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 (756135511) 3-8-5 رسملة غير مؤهلة

 156825213 4-8-5 تسويات متعلقة بإطفاء أصول غير ملموسة

لمعايير المحاسبية المصدرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين ل وفقا  تكاليف غير ملموسة تم إستبعادها خالل الفترة 
 1525671 4-8-5 لمعايير الدولية للتقرير الماليل وفقا  وتم عكسها نتيجة التسويات اإلفتتاحية المطلوبة  القانونيين

 1165658 11-8-5 تسويات متراكمة لعقود اإليجار التمويلي

 1254675461 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاء منافعقياس إلتزام  إعادة

 9,,9,299,  المجموع

   
   مصاريف إستكشاف وخدمات فنيةهـ  0-7-2

 (375483) 1-8-5 ممتلكات ومصانع ومعدات فصل مكونات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 (15229) 11-8-5 تسويات متراكمة لعقود اإليجار التمويلي

 157925619 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاء منافعقياس إلتزام  إعادة

 7925099,2  المجموع

   
   و تكلفة تمويل 0-7-2

 (3955135182) 9-8-5 طريقة معدل الفائدة الفعلي إستخدامإطفاء تكلفة معامالت ب

 (1553675192) 11-8-5 تأهيل موقع وتفكيك إعادةو إزالةمخصص إلتزامات زيادة في 

 (259725121) 11-8-5 تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويلي

 (1457415558) 12-8-5 خدمات الموظفين إنتهاء منافعإلتزام زيادة في 

 851315737 13-8-5 زيادة نتيجة تخفيض مطلوبات طويلة األجل

 (9295949475)  المجموع

 



 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية       

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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المعايير الدولية للتقرير المالي من  إلىالموحدة عند التحول  والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارةتفاصيل التسويات المؤثرة على قائمة   0-7-2
 )تتمة( 1322ديسمبر  02من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للسنة المنتهية في  الصادرةالمعايير المحاسبية 

  إيضاحات 

   طريقة حقوق الملكية إستخدامبز الحصة في صافي خسارة مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها  0-7-2

 ,229570992 5-8-5 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماوياتعكس الحصة في صافي خسارة في 

   
   خدمات الموظفين إنتهاءقياس إلتزام منافع  إعادةح  0-7-2

 2851925912 12-8-5 الخبرة إلىتسوية عائدة 

 (2653225317) 12-8-5 خسارة من التغير في إفتراضات مالية

 7922,95,5  المجموع

 إيضاحات متعلقة بالتسويه الخاصة بـ: 0-8

  حسب المعايير الصادرة من قبل الهيئة السعودية  المبقاةواألرباح  2411يناير  1حسب المعايير الدولية للتقرير المالي كما في  المبقاةاألرباح
 2413ديسمبر  11للمحاسبين القانونيين كما في 

  بين  2411ديسمبر  11والسنة المنتهية في  2411 يونيو 14في  ةالمنتهي السنوي والستة أشهر المالي للربعإجمالي الدخل الشامل وقائمة المركز
 .المعايير الدولية للتقرير المالي ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 ممتلكات المناجم  0-8-2
في صناعة التعدين التمييز بين بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التعدينية وغير التعدينية خصوصا في شركة الحالية تتطلب افضل الممارسات 

وحدة اإلنتاج  إستخدامالتصنيف على  يساهم إعادةالصناعة التحويلية غير التعدينية. أصول التعدين متعددة األنشطة حيث يكون هناك تركيز كبير على 
وحدة اإلنتاج على اإلحتياطي المؤكد والمحتمل القابل لإلسترداد  إستخدامبللمنجم  المتراكمة / إطفاء تكلفة التطوير إستهالكيتم  .إستهالككطريقة 
 .القسط الثابتطريقة  إستخدامعمر المنجم. في هذه الحالة يتم  ما عدا في حالة كون العمر اإلقتصادي لموجودات التعدين اقل منللمنجم المعني إقتصاديا  

 إعادةالمعايير الدولية للتقرير المالي، فقد تم  إلىوكجزء من التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  2411يناير  1في تاريخ التحول 
 المخزونلة المؤجل واإلستكشاف والتقييم ومصروف اإلزا وموجوداتقيد التنفيذ رأسمالية والمعدات، مشاريع  تصنيف جميع بنود الممتلكات والمصانع

 موجودات تعدينية وغير تعدينية. إلىالممثل لقطع الغيار الرأسمالية 
للتعدين تحت بند ممتلكات التعدين من خالل تصنيفات مختلفة لممتلكات  ةالعائد ت التعدينية والموجودات واألنشطةيتم اإلفصاح عن جميع الموجودا

 (.11يضاح إاإلطالع على  يرجىالتعدين. )
 :كالتالي تعدينكممتلكات  حاليا   تصنيف صافي القيمة الدفترية لألصول التى تخدم المناجم إعادةتم 

 1322يناير  2  1322ديسمبر  02  1322يونيو  03 

 (1-0)إيضاح   (,-0)إيضاح   (0-0)إيضاح  
      

 2599659465185  5592152185744  4587155685761 ممتلكات ومصانع ومعدات

 4565555575338  2581451515129  3557151635147 رأسمالية قيد التنفيذمشاريع 

 23352335575  26958135531  24457355451 ستكشاف وتقييمإموجودات 

 4151815348  7152235286  4553315425 ةمصاريف إزالة مؤجل

 2353795426  2353795426  2353795426 سماليةأمخزون يمثل قطع غيار ر

 2995,94929224  99,9999999,75  ,,92599,2297, األصــــولمجموع 

 ها في ممتلكات التعدين حسب التفصيل التالي:إثباتكذلك تم  ي، التسويات المطلوبة للتحول والتذلك إلىإضافة 

 11151855193 منجم وتأهيل موقع إغالقمخصص  إثبات

 11556115452 عقد تأجير تمويليب تتعلقأصول  إثبات

 (452415293) (1-2-3)إيضاح  متعلق بقطع غيار رأسمالية إستهالك

 (1256325894) المتراكم نتيجة عملية فصل مكونات األصـــول ستهالكزيادة في اإل

 ,79,9974905 (1-0)إيضاح  المجموع



 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية       

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ممتلكات المناجم )تتمة( 0-8-2
بصورة كل عنصر  إستهالكرئيسية لألصل و مكونات إلىكات واآلالت والمعدات للمعايير الدولية للتقرير المالي، يجب فصل مكونات الممتل وفقا  

في المملكة العربية السعودية. وكجزء من  متبعا   تطبيقا  األصول  ر اإلقتصادي المستفاد منه المقدر. ولم يكن مبدأ فصل مكوناتعلى العم منفصلة
مكوناتها والمحاسبة عن أثر ذلك على أعمارها  إلى، قامت الشركة بتطبيق مبدأ فصل األصول رير الماليالمعايير الدولية للتق إلىعملية التحول 

مسجلة تحت ممتلكات تعدين وممتلكات  معداتو نعلمصاالقيمة الدفترية صافي في اإلقتصادية المقدرة المستفاد منها للمكونات مما نتج عنه نقص 
لاير  124،433،011المعايير الدولية للتقرير المالي بلغت  إلىبتاريخ التحول  رصيد األرباح المبقاة اإلفتتاحي نقص في هيقابل ومصانع ومعدات

رير المالي المعايير الدولية للتق إلىوقد تم تسجيل صافي األثر الناتج عن هذا التعديل ضمن التعديالت المتعلقة بالتحول  .(1-2-3)إيضاح  سعودي
 .2-8-3تم تطبيق نفس المبدأ على الممتكات والمصانع والمعدات في إيضاح  .2411يناير  1بتاريخ 
المتعلق  ستهالكواإل ستهالكمكوناتها وتطبيق طريقة وحدة اإلنتاج لإل إلىالمتراكم نتيجة عملية فصل األصول  ستهالكفي اإل إنخفاضصافي 

 الخسارة الموحدة. وأعلى قائمة الربح كدائن منجم وتأهيل موقع تم تسجيلها  إغالقبمخصص 

 المنتهية فيللسنة   المنتهيةللستة أشهر   المنتهيللربع السنوي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03 في  1322يونيو  03في  

      تكلفة المبيعات

 1156295313  2556825521  1255615881 ممتلكات تعدين إلىعائد  ستهالكفي اإل إنخفاض

 4275855  1551655618  855485842 زيادة عائدة لموجودات نشاط إزالة

 (152465751)  (6165117)  (3155247) منجم وتأهيل موقع إغالقمخصص  إلىعائد  إستهالكتسوية ناتجة من 

      

      مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 (375483)  -  - فصل مكونات ممتلكات ومصانع ومعدات إلىعائدة  إستهالكناتجة من  ةتسوي

 992249902  2,94049704  29229,,4,9 مجموع تسوية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 ومعدات مصانعممتلكات و 0-8-1
 إلىساس منفصل. في تاريخ التحول أالمكونات المهمة من الممتلكات والمعدات والمصانع على  إستهالك 11رقم  يتطلب معيار المحاسبة الدولي

 .لهذه المكونات المهمةمنفصل ال ستهالكإلا بسببفي قيمة الممتلكات والمعدات والمصانع  إنخفاض إثباتالمعايير الدولية للتقرير المالي، تم 
ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات لقروض لتزام على بعض اإرسوم مقدمة ورسوم ساسا  تتكون من تكاليف معاملة أعالوة على ذلك، تم رسملة 

طريقة  إستخداممحاسبة عن تكاليف المعاملة هذه بللمعايير الدولية للتقرير المالي، يتوجب ال وفقا  حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
من قيمة الممتلكات والمصانع ها تم تخفيضلمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا  الفائدة الفعلية. إجمالي تكاليف المعاملة المرسملة معدل 

 إلىلمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا  يف والمحمل المتعلق بهذه التكال ستهالكالقروض طويلة األجل. تم إضافة اإلو والمعدات
 في تاريخ التحول. ممتلكات والمصانع والمعداتال

 كالتالي: ممتلكات ومصانع ومعداتفي هذه التسويات المطلوبة بتاريخ التحول  إثباتتم ولذلك، 

 (14157415112) ومصانع ومعداتفصل مكونات ممتلكات  إلىعائد  إنخفاض

 (24359525399) على قروض طويلة األجل مرسملة ضمن ممتلكات ومصانع ومعدات لتزامإرسوم مقدمة ورسوم 

 (0,5999095,7) المجمـــوع

للمعايير الدولية للتقرير المالي تم تسجيلها كقيد دائن على قائمة الربح أو  وفقا  القياس  إعادةالمحمل الناتجة من  ستهالكالفروقات التراكمية في اإل
 الخسارة الموحدة.

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

      تكلفة المبيعات

 (4155395188)  (1957885111)  658825841 فصل مكونات ممتلكات ومصانع ومعدات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 1551695741  652115967  351155483 لتكلفة معامالت مرسملة إستهالكعكس 

      مصاريف عمومية وإدارية

 251315314  9125349  4415534 فصل مكونات ممتلكات ومصانع ومعدات إلىعائدة  إستهالكتسويات ناتجة من 

 (40900,9720)  (7499929292)  ,7,924,9,5 مجموع تسوية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة



 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية       

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 التنفيذ رأسمالية قيدمشاريع  0-8-0
مولدة للنقد كانت أقل من القيمة الدفترية مستقلة ين يعتبران وحدة ذإلسترداد لألصلين الللالقابلة  ن القيمةأ، قررت المجموعة ب2411يناير  1ي كما ف

. نتج عن متضمنا  معدل خصم سوقي مالئملألصل  ستخدامالقيمة في اإل نموذج إستخدامبإلسترداد لمبالغ القابلة هذه ال تم إحتسابلهذين األصلين. 
 .المعايير الدولية للتقرير المالي إلى لاير سعودي كما في تاريخ التحول 1،011،234،444في القيمة تبلغ إنخفاض ذلك خسائر 

في اإلنخفاض قي القيمة العائدة لمشروع صفائح الشريك  ةنسبة حصوالذي يمثل لاير سعودي  113،111،134 مبلغ تسويةتم عالوة على ذلك، 
 ق لشريك في مشروع مشترك المستح السيارات مقابل

 :نخفاضفيما يلي تفاصيل خسارة اإل

 1545551115111 لدرفلة(لومعدات )شركة معادن  مصانع

 46152515111 ومعدات )مشروع صفائح السيارات( مصانع

 ,,,79979945,9 نخفاضمجموع اإل

 (11557735751) (10)إيضاح  تمت تسويها مقابل المستحق لشريك في مشروع مشترك ٪ 23،1في القيمة بنسبة  نخفاضحصة في اإل: ناقصا  

 ,9229945,,,79 المبقاةفي القيمة محمل على األرباح  إنخفاض

التنفيذ حسب معايير الهيئة  رأسمالية قيدضمن بند مشاريع  لتزام على بعض القروض المؤهلةإذلك، تم رسملة رسوم مقدمة ورسوم عالوة على 
 رأسمالية قيدمشاريع لاير سعودي من قيمة  148،032،101والبالغ لرسوم االسعودية للمحاسبين القانونيين السابقة. تم تخفيض الرصيد القائم لهذه 

 .إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كما في تاريخ التحولالتنفيذ 

 قيد التنفيذ حسب التفصيل التالي:رأسمالية التسويات المطلوبة بتاريخ التحول ضمن مشاريع  إثباتتم 

 (1591652515111) ومعدات مصانعقيمة في  إنخفاض

 (31859525643) قيد التنفيذ األجل تمت رسملتها كجزء من مشاريع رأسمالية لتزام على قروض طويلةرسوم مقدمة ورسوم إ

 1152935524 تأهيل موقع وتفكيك إعادةاإلزالة و مخصص إلتزاملقياس  إعادة

 551365371 خدمات الموظفين إنتهاءمنافع  قياس إلتزام إعادة

 (3455945111) تكلفة غير مؤهلة إستبعاد

 25161,253 تسويات أخرى

 (4942792,59295) المجموع

 :قائمة الربح أو الخسارة الموحدةفي  في القيمة إنخفاضكخسارة  المبالغ التالية إثبات،  تم 2411ديسمبر  11في 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

      في قيمة مصانع ومعدات إنخفاض

 (56652515111)  -  - (10)إيضاح  مصانع ومعدات )شركة معادن للدرفلة(

      مصاريف عمومية وادارية

 (756135511)  -  - إستبعاد تكلفة غير مؤهلة

 (,,5209,5095)  -  - الخسارة الموحدةمجموع تسوية على قائمة الربح أو 

 موجودات غير ملموسة ,-0-8
 إلىسنوات. بتاريخ التحول  1حد أقصى إطفاء الموجودات غير الملموسة على العمر المستفاد منه ب ير الهيئة السعودية للمحاسبين تملمعاي وفقا  

على العمر المستفاد منه الفعلي للموجودات  بناءا  قياس الموجودات غير الملموسة بأثر رجعي  إعادةالمعايير الدولية للتقرير المالي، قامت الشركة ب
عالوة على  .الموحدة المبقاةرباح على األ هتراكم للموجودات غير الملموسة والذي تم تحميلمغير الملموسة. نتج عن ذلك تخفيض في قيمة اإلطفاء ال

وتحميلها على  إستبعادهاولذلك تم  لموجودات غير ملموسة ثباتنها لم تستوفي شروط اإلة على أذلك، فقد تم تحديد بعض األصول غير الملموس
 الموحدة.  المبقاةرباح الرصيد اإلفتتاحي لأل



 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية       

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 موجودات غير ملموسة )تتمة( ,-0-8

 حسب التفصيل التالي: الموجودات غير الملموسةالتسويات المطلوبة بتاريخ التحول ضمن  إثباتتم 

 359135398 في إطفاء موجودات غير ملموسة نتيجة للتغير في العمر المستفاد منه إنخفاض

 (153915414) نتيجة إستبعاد موجودات غير ملموسة إنخفاض

 4954499,2 المجموع

تكلفة غير  إستبعادعكس لمستفاد منه الفعلي والعمر ا إستخدامالقياس للموجودات غير الملموسة ب إعادةتم قيد النقص في مصروف اإلطفاء الناتج من 
 كدائن على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. الموحدة في تاريخ التحول المبقاةوالتي تم تسويتها في األرباح  مؤهلة

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

  تكلفة مبيعات
  

  

 151215173  352715334  157295382 تسوية ناتجة عن إطفاء موجودات غير ملموسة

      

      مصاريف عمومية وإدارية

 156825213  9335939  4665997 عن إطفاء موجودات غير ملموسةتسوية ناتجة 

 وفقا  تكلفة موجودات غير ملموسة غير مؤهلة خالل الربع / الفترة / السنة  إستبعاد

لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم عكسها كتسوية في األرصدة 

 1525671  1525671  - اإلفتتاحية للمعايير الدولية للتقرير المالي

 499559,59  290529920  497999029 مجموع تسوية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 ستثمار في مشروع مشتركإ 0-8-0

 ةمتضمن )سامابكو(مشاريعها المشتركة  في أحد اتهاستثمارإ قيمة إجماليمن  القابلة لإلستردادقيمة الن أالمجموعة كما في تاريخ التحول، حددت 
نموذج تقييم حقوق  إستخدامتم تقل عن القيمة الدفترية. لاير سعودي  01،008،010بمبلغ  من )سامابكو( ذمم مدينةوالتي تعتبر مساهمة إضافية 

لاير  120،113،824في القيمة بمقدار  إنخفاضنتج عن ذلك خسارة في القيمة.  نخفاضفي إختبار اإلمتضمنا  معدل خصم سوقي مالئم الملكية 
 . (2-21المعايير الدولية للتقرير المالي )إيضاح  إلى سعودي كما في تاريخ التحول

 ستثمار في مشروع مشترك كالتالــي:إها في إثباتريخ التحول والتى تم تسويات المطلوبه بتاالعلى ذلك، تكون  بناءا  

 32457755821 ستثمار في مشروع مشتركقيمة إ في إنخفاض

 4759985419 مستبعدةمساهمة إضافية 

 02492229409 المجموع

 11السنة المنتهية في و 2411يونيو  14في  ةالمنتهي / الفترة ى اإلستثمار خالل الربععلى ذلك، تم قيد حصة في صافي خسارة سجلت عل بناءا  
طريقة حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كما  إستخدامترك تم المحاسبة عنه بدائن على صافي خسارة في مشروع مش 2411ديسمبر 

 :أدناههو مبين 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

طريقة  إستخدامحصة في صافي خسارة في مشروع مشترك تم المحاسبة عنه ب

  حقوق الملكية 

  

  

 ,229570992  59,74,,099  ,,72920492 عكس حصة في صافي خسارة شركة سامابكو



 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية       

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 دخل مؤجلة يبةضر 0-8-2
على الرغم من ذلك، . مطلوبات ضريبة مؤجلةو موجودات إثباتلم يكن مطلوبا  من الشركة لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  وفقا  

مطلوبات و موجودات إثباتالمعايير الدولية للتقرير المالي ب إلىكجزء من التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قامت الشركة 
 :المعايير الدولية للتقرير المالي إلىكما في تاريخ التحول  على البنود التالية ضريبة مؤجلة

  مؤجلةموجودات ضريبة 

 17259845641 ستخدمةمخسائر ضريبية غير 

 6852475856 الضريبيوأساسها  قيد التنفيذ وموجودات غير ملموسة رأسمالية فرق بين القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات ومشاريع

 555665894 الضريبيوأساسها الموظفين خدمات  إنتهاءمنافع القيمة الدفترية لفرق 

 155835554 ساسها الضريبيوأ تأهيل موقع وتفكيك إعادةلمخصص إلتزامات اإلزالة وفرق بين القيمة الدفترية 

 42,90,49922 المجموع

الممتلكات والمصانع و التعدينلممتلكات  مع القيمة الدفترية لبنود محددةللمحاسبة عن الفرق  مطلوبات ضريبة مؤجلة إثباتعالوة على ذلك، تم 
 .2411يناير  1كما في  الموحدة لاير سعودي في قائمة المركز المالي 110،133،484 ةوالمعدات وبنود محددة لألصول غير المملموسة والبالغ

ة مؤجلة على قائمة موجودات ضريبلاير سعودي والتى تمثل الحركة في  114،431،142لاير سعودي ومبلغ  12،010،041مبلغ كدائن تم تحميل 
على التوالي. الجدول التالي يبين تفاصيل  2411ديسمبر  11والسنة المنتهية في  2411 يونيو 14في  ةالمنتهي للفترة الموحدة الخسارة الربح أو

 :موجودات ضريبة مؤجلةالحركة في 

 
غير ضريبية خسائر 

 خدمةمست

ممتلكات ومصانع 
ومعدات ومشاريع 

قيد التنفيذ رأسمالية 
وموجودات غير 

 ملموسة

إلتزامات مخصص 
تأهيل  إعادةاإلزالة و

 موقع وتفكيك
خدمات  إنتهاءمنافع 

 المجمـــــوع الموظفين

 24853825944  555665894  155835554  6852475856  17259845641  2411يناير  1

على أرباح أو كدائن محمل 

 3254645911 6775936 425237 8655997 3158785731 خسائر الفترة

 28158475845  652445831 156255791  6951135853  21358635371  2411يونيو  14

على أرباح أو كدائن محمل 

خسائر الفترة المتبقية من 

 9755915211 153485249 425236 2551575871 7151425846 السنة

 02,92099,29  295909,29 7999,9,42  9297279240  99472,,4259  1322مبر يسد 02

لاير 02،101،021  والبالغة 2411ديسمبر  11والسنة المنتهية في  2411 يونيو 14في  ةالمنتهي للفترة مطلوبات ضريبة مؤجلةتم تحميل حركة 
 .لتلك الفترات الموحدة لاير سعودي على التوالي على قائمة الربح أو الخسارة 114،111،181سعودي و 

 المخـــــزون 0-8-7
ها على إستهالكذلك األصـــــل ويتم  تكلفة كجزء من ما سمالية المتعلقة بأصلأقطع الغيار الر أن تتم رسملة 11حاسبة الدولي رقم يتطلب معيار الم

 ضمنلاير سعودي مصنفة سابقا    21،110،021تصنيف قطع غيار رأسمالية بتكلفة تبلغ إعادة. تم لذلك األصل العمر اإلقتصادي المستفاد منه
ثر الرجعي بطريقة األ ستهالكق معدل اإلي. تم تطبيساسالمطبق على األصل األ ستهالكبمعدل اإل هاإستهالكتعدين والمخزون كجزء من ممتلكات 

والبالغة  ستهالك. تم تحميل األثر التراكمي للزيادة في اإل1حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم من تاريخ بدء إستخدام األصل األساسي 
  المتراكم. ستهالكدائن على اإلكو 2411يناير  1اإلفتتاحية كما في  المبقاةرباح مدين على األك (1-2-3)إيضاح  لاير سعودي 0،204،201

 :الموحدة قطع الغيار الرأسمالية والذي تم تحميلة على قائمة الربح أو الخسارةب المتعلق ستهالكيوضح الجدول التالي اإل
 للسنة المنتهية في  المنتهيةللستة أشهر   للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

      تكلفة المبيعات

 (59,259209)  (495,99292)  (9,,794529) على قطع غيار رأسماليةمحمل  ستهالكمصروف اإل



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية         

 (شركة مساهمة سعودية)                 

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 والمبيعات الذمم المدينة التجارية واألخرى 0-8-8

من الشركة حساب تأثير السعر المؤقت على الفواتير القائمة والتى تحت التسوية في نهاية فترة "اإليرادات"  18يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .المبقاةرباح لاير سعودي على األ 001،820، تم تحميل مبلغ 2411يناير  1التقرير. كما في 

 ديسمبر 11والسنة المنتهية في  2411 يونيو 14في  ةالمنتهي للفترة للربع / ةذلك، المبالغ التالية تم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحد إلىضافة إ
 :كالتالي 2411

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

  المبيعات
  

  

 (153115717)  (153115717)  153425111 تسوية نتيجة فرق سعر مؤقت متعلق بالربع / الفترة / السنة السابقة

 (6865185)  452165363  452165363 تسوية نتيجة فرق سعر مؤقت متعلق بالربع / الفترة / السنة الحالية

      

      تكلفة المبيعات

 253185531  253185531  159185964 تسوية نتيجة فرق سعر مؤقت متعلق بالربع / الفترة / السنة السابقة

 9845311  6845126  6845126 تسوية نتيجة فرق سعر مؤقت متعلق بالربع / الفترة / السنة الحالية

 794959,29  29470,,59  97579052, مجموع تسوية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 قروض طويلة األجل 0-8-7

لتنفيذ قيد ا رأسمالية لتزام على بعض القروض المؤهلة على مشاريعين القانونيين، تم رسملة رسوم مقدمة ورسوم إحسب معايير الهيئة السعودية للمحاسب
 األولي. ثباتاإلتلك القروض بكامل المبلغ عند  إثباتالممتلكات والمصانع والمعدات. لذلك، تم و

قيد  رأسمالية اريعطريقة معدل الفائدة الفعلي وتحمل على مش إستخداملتزام برسوم إطفاء رسوم مقدمة وإ المعايير الدولية للتقرير الماليتتطلب مع ذلك، 
 .هل الذى تم اإلقتراض من أجلكتمال بناء األصة الربح أو الخسارة الموحدة بعد إصل في مرحلة اإلنشاء أو تحمل على قائمالتنفيذ في حالة كون األ

طريقة معدل الفائدة  إستخدامان تم األخذ باإلعتبار اإلطفاء بلاير سعودي بعد  321،103،081لتزام البالغ لرصيد القائم لرسوم مقدمة ورسوم اإلتم خصم ا
 يقتضي الحال.ممتلكات ومصانع ومعدات كما فيذ ونرأسمالية قيد التالفعلي من القروض طويلة األجل ومشاريع 

طويلة  ض المؤهلةولتزام للقرإالفعلي إلطفاء رسوم مقدمة ورسوم طريقة معدل الفائدة  إستخدام 12ك، يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم عالوة على ذل
 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. "تكلفة تمويل"تم تحميل مصروف اإلطفاء لتكاليف المعاملة على  .األجل

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

  تكلفة تمويل
  

  

 (4,,0995709)  (,729,02995)  (95729225,) طريقة معدل الفائدة الفعلي إستخدامإطفاء تكلفة معاملة ب

 تأهيل موقع وتفكيك  إعادةاإلزالة ولتزامات مخصص إ 0-8-23

تأهيل موقع وتفكيك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  إعادةقياس مخصص اإلزالة و إعادةلمعايير الدولية للتقرير المالي ا إلىبتاريخ التحول تم 
، لاير سعودي 140،810،121: 2411 يونيو 14) (2-3 )إيضاح لاير سعودي  01،418،103بمبلغ اإلزالةفي مخصص  صافي زيادةمما نتج عنه  11
 لاير سعودي(. 112،003،313: 2411ديسمبر  11

 .بح أو الخسارة الموحدةعلى قائمة الر القيمة الحاليةتم تحميل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت وتخفيض 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

  تكلفة تمويل
  

  

 (7590929794)  (2929790,4)  (297,79720) تأهيل موقع وتفكيك إعادةاإلزالة و إلتزامات زيادة في مخصص



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية         

 (شركة مساهمة سعودية)                 

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 عقد إيجار تمويليبموجب لتزام إ 0-8-22
حسب معايير الهيئة  مولد كهرباء وبعض معدات التعدين والتى لم تستوفي شروط تأجير رأسماليو ،تأجير أصول محددة والتى تتكون من سيارات إتفاقيات

، تم 2411ر يناي 1المعايير الدولية للتقرير المالي كما في  إلىيجار تشغيلي. بتاريخ التحول عقود إكالسعودية للمحاسبين القانونيين تم المحاسبة عنها 
. تم 11يار المحاسبة الدولي رقم يجار تمويلي حسب المعايير الدولية للتقرير المالي وتمت رسملتها حسب معنيف هذه العقود كعقود إتص إعادةمراجعة و

 ةيجار تمويلي والبالغلإللتزام تحت عقد إ ةعائد وما يقابلها من مطلوباتلاير سعودي  143،144،032يجار تمويلي والبالغة متعلقة بعقد إالاألصول  إثبات
تصنيف الرصيد القائم المتعلق بدفعات  إعادةذلك، تم  إلى. باإلضافة 2411يناير  1لاير سعودي في قائمة المركز المالي الموحدة بتاريخ  81،301،434

 .ضمن ممتلكات تعدين يجار تمويليإ ول عقدأصلاير سعودي من دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما  إلى   10،011،311والبالغ  مقدمة
 على الفترة المناسبة للتقرير مقابل عكس مصروف عقد اإليجار التشغيلي المحمل سابقا . وتكلفة التمويل وتحميله ستهالكإلتم حساب مصروف ا

على فترة اإليجار على تكلفة التمويل في قائمة الربح أو  تخفيض خصم إلتزامات غير متداولة بموجب عقد إيجار تمويليذلك، تم تحميل  إلى ةضافباإل
 الخسارة الموحدة. 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

 تكلفة المبيعات

 154465973  5515927  4545856 تسوية تراكمية ألصول بموجب عقد إيجار تمويلي

 داريةمصاريف عمومية وإ

 1165658  245851  345476 تسوية تراكمية ألصول بموجب عقد إيجار تمويلي

 ستكشاف وخدمات فنيةمصاريف إ

 (15229)  55415  777 تسوية تراكمية ألصول بموجب عقد إيجار تمويلي

 تكلفة تمويل

 (259725121)  (151615786)  (9935186) إيجار تمويلي تخفيض خصم إلتزامات طويلة األجل بموجب عقد

 (,792,9927)  (52999,0)  (5,09,22) مجموع تسوية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 خدمة الموظفين إنتهاءمنافع  0-8-21

المقدرة حسب  ئتمانطريقة وحدة اإل إستخدامب الموظفين اتخدم إنتهاءمنافع لتزام إالمعايير الدولية للتقرير المالي، تم قياس  إلىكما في تاريخ التحول 
 يونيو 14) (2-3)إيضاح  كما في تاريخ التحول لاير سعودي  32،011،221. نتج عن ذلك زيادة في مطلوبات بمقدار10معيار المحاسبة الدولي رقم 

 لاير سعودي(. 10،121،114: 2411ديسمبر  11لاير سعودي،  31،431،488  :2411

. يتم تحميل الزيادة في القيمة ٪053معدل خصم يبلغ  إستخدامالخدمة  نتهاءمحددة إل منافعاإلفتراضات المستخدمة للوصول للقيمة الحالية إللتزام  احد
الخدمة المحدد على تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة  إنتهاء منافعلتزام دمة على متوسط معدل فترة إالخ نتهاءمحددة إل منافعالحالية إللتزام 

 الموحدة.

 على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. منافع نهاية خدمة الموظفينتم تحميل الزيادة المتعلقة بإلتزام 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

 تكلفة المبيعات

 (859725174)  259495282  1565597 قياس إلتزام منافع نهاية خدمة الموظفين إعادة

 مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

 915742  (735226)  (445584) قياس إلتزام منافع نهاية خدمة الموظفين إعادة

 مصاريف عمومية وإدارية 

 1254675461  453315468  6525894 قياس إلتزام منافع نهاية خدمة الموظفين إعادة

 ستكشاف وخدمات فنيةيف إمصار

 157925619  7895619  6675645 قياس إلتزام منافع نهاية خدمة الموظفين إعادة

      تكلفة تمويل

 (1457415558)  (754515343)  (357255671) زيادة في إلتزام منافع نهاية خدمة الموظفين

 (,99097997)  ,,,5229  (494909779) تسوية على قائمة الربح أو الخسارة الموحدةمجموع 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية         

 (شركة مساهمة سعودية)                 

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 خدمة الموظفين )تتمة( إنتهاءمنافع  0-8-21

الخسائر اإلكتوارية نتيجة التغير في اإلفتراضات اإلكتوارية والتسوية المتعلقة بالخبرة كبند مستقل في قائمة الدخل الشامل اآلخر  إثباتعالوة على ذلك، تم 
 الموحدة.  

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

 قياس إلتزام منافع نهاية خدمة الموظفين إعادة

 2851925912  -  - تسوية خبرة

 (2653225317)     خسائر من التغير في اإلفتراضات المالية

 7922,95,5  -  - قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدةمجموع المحمل على 

 مطلوبات مشاريع وتجارية وأخرى 0-8-20

يزيد عن سنة من تاريح  إستحقاقتاريخ خصم األرصدة المستحقة ذات  المجموعةمن  لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لم يكن مطلوبا   وفقا  
لاير   210،112,130تصنيف مبلغ إعادةئدة متزايد. تم معدل فا إستخدامقامت الشركة بخصم هذه األرصدة ب قائمة المركز المالي. في تاريخ التحول،

وتم تسوية التخفيض المقابل بسبب الخصم مطلوبات مشاريع حالية وتجارية وأخرى  إلىسعودي من مطلوبات مشاريع طويلة األجل وتجارية وأخرى 
 اإلفتتاحية. المبقاةرباح على األ (1-2-3)إيضاح  لاير سعودي 11،022،143البالغ 

 الوقت وتخفيض القيمة الحالية تم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ناتجة من مرورالزيادة في مطلوبات مشاريع وأخرى 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية  للربع السنوي المنتهي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03في   1322يونيو  03في  

      تكلفة تمويل

 9,079202,  ,99945905  (,,299,099) زيادة ناتجة عن تخفيض مطلوبات طويلة األجل

 األثر على قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة – ألول مرةتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  ,0-8-2

المعايير الدولية للتقرير  إلىنتيجة التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الموحدة  األولية اليوجد أثر جوهري على قائمة التدفقات النقدية
 المالي.

 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية         

 (شركة مساهمة سعودية)                 

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 حكام المحاسبية الهامة التقديرات واإلفتراضات واأل -2

الهيئة  المعتمدة منخرى اإلصدارات األالمعايير وو للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  الموحدة، األولية يتطلب إعداد القوائم المالية 
تقديرات وافتراضات  إستخدامبإدارة المجموعة  قيامفي المملكة العربية السعودية، كما تم إعتمادها  السعودية للمحاسبين القانونيين

واإلفصاح عن  واإليضاحات المرفقةلإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات  المفصح عنهامبالغ ال فيتؤثر وأحكام 
 الموحدة.األولية القوائم المالية مطلوبات المحتملة بتاريخ ال

مستقبلية توقعات بأحداث  بما في ذلكسابقة وعوامل أخرى اإلدارة ال على خبرة وتعتمد ةمستمر بصفةيتم تقييم التقديرات واإلفتراضات 
 وفقا  تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، التقديرات المحاسبية والتى  بإجراءروف. تقوم المجموعة ظلل وفقا  يعتقد بأنها معقولة 

 لتعريفها، نادرا  ما تتساوى مع النتائج الفعلية المتعلقة بها.

 تطبيق السياسات المحاسبية عند الهامة  المحاسبية األحكام 2-2

 :الموحدة األولية القوائم المالية هام للغاية على المبالغ المعترف بها فيأثر األحكام الهامة التالية لها 

  للممتلكات والمصانع والمعداتية نتاجاإلاألعمار 

 قيمةالفي  نخفاضفي القيمة وعكس اإل نخفاضاإل، 

 دخل.ال يبةزكاة وضر 

 مصروفات اإلستكشاف والتقييم 

 إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية تكلفة 

 نتاجتاريخ بداية اإل 

 للممتلكات والمصانع والمعداتالمستفاد منها  يةنتاجاإلاألعمار 

على أساس وحدات اإلنتاج على إحتياطيات الخام المؤكدة تعدين  ممتلكاتضمن المجموعة والمصنفة إطفاء موجودات /  إستهالكيتم 
 والمحتملة والقابلة لإلسترداد إقتصاديا  من المنجم المعني، إال في حالة أن يكون العمر اإلنتاجي المستفاد منه لموجودات المناجم هذه

 أ عتبرتالتى  فتراضاتاإلتتغير  ربما لمنجم،ا وعند تحديد عمر .طريقة القسط الثابتأقصر من عمر المنجم، وفي هذه الحالة يتم تطبيق 
 عند توفر معلومات جديدة. التقديرفي وقت صحيحة 

أعمارها اإلنتاجية المستفاد موجودات المجموعة والمصنفة ضمن ممتلكات ومصانع ومعدات على أساس القسط الثابت على  إستهالكيتم 
 .منها

 ي للمنجم فيما يلي:نتاجتقدير العمر اإل علىمثل العوامل التي قد تؤثر تت

  يات الخام المؤكدة والمحتملةإحتياطالتغيرات في 

  من وقت آلخر كبيرةبدرجة  تتفاوتيات الخام والتي إحتياطدرجة 

  يات الخامإحتياطفي تقدير وتصنيف  ةالمستخدم فترضةمالسلع وأسعارها للالحقيقية سعار األالفروقات بين 

 متوقعة في مواقع التعدين عوامل تشغيلية غير 

 ر سلبا  على قد تؤث التىو تأهيل ومعدالت الخصم إعادةتكاليف معالجة وتكاليف تغيرات في تكاليف رأسمالية وتشغيلية وتعدينية و
 يات الخام. حتياطية إلقتصادالجدوى اإل

 يةنتاجاإللموجودات المنجم وقيمها الدفترية. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار  المستقبلي ستهالكتغيرات قد يؤثر على اإلمإن أّيا  من هذه ال
المقدرة  هالوضع الحالي للموجودات والفتر أساستتم هذه المراجعة على  .للممتلكات والمصانع والمعدات غير التعدينية بصورة دورية

 للمجموعة.ية إقتصادمنافع  جلبهذه الموجودات في  خاللها ستستمروالتى 

 القيمةفي  نخفاضفي القيمة وعكس اإل نخفاضاإل

في قيمة هذه الموجودات أو  إنخفاضة للتأكد من وجود دليل على وقوع قوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموست
 نخفضت قيمتها.إالسابقة لم تعد موجودة أو أنها  المثبتة في السنوات نخفاضإلوجود دليل على أن خسارة ا

 الزكاة وضرائب الدخل

الهيئة العامة للزكاة والدخل عن  إلىلاير سعودي  11،303،131 دفع مبلغ وقدره 2411 يونيو 14في  المنتهي الربع السنويتم خالل 
لاير سعودي عن السنة  00،482،111تم دفع بمبلغ  2411ديسمبر  11خالل السنة المنتهية في ) 2411ديسمبر  11السنة المنتهية في 

 .(2413ديسمبر  11المنتهية في 

، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربط النهائي على الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل 2411خالل شهر أبريل 
 ،الفروقات ، سوف يتم المحاسبة عنقدمت الشركة إعتراض على المبلغ المقدر للجنة اإلستئناف األولية. 2411 إلى 2448للسنوات من 

 من الربوط النهائية والتى تكون عرضة لقرار لجنة اإلعتراض عند تحديد المبلغ. نتهاءإن وجدت، عند اإل



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية         

 (شركة مساهمة سعودية)                 

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( لتقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامةا  – 2

 اإلستكشاف والتقييم تكاليف

ية إقتصادكان هناك منافع إذا اإلستكشاف والتقييم إفتراض لتحديد ما  تكاليفالسياسة المحاسبية للمجموعة الخاصة بيتطلب تطبيق 
ي. حتياطمرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإل إلىذا كانت األنشطة لم تصل المستقبلي أو البيع أو ما إ اإلستكشافمستقبلية محتمله من 

من موجودات المجموعة الخاصة باإلستكشاف  ية مستقبلية محتملةإقتصادكان هناك منافع إذا إفتراض لتحديد ما  إستخدام إلىباإلضافة 
مجموعة من  إستخدامن المجموعة تقوم بفإ يحتياطمرحلة تسمح بتقييم معقول لوجود اإل إلىكانت األنشطة لم تصل إذا والتقييم أو ما 
 فتراضات.التقديرات واإل

 الطبقة الصخرية أو الترابيةتكلفة إزالة 

إزالة الطبقة الصخرية أو وكذلك التمييز بين  نتاجاإلوالتطوير  مرحلتيخالل  إزالة الطبقة الصخرية أو الترابيةيتطلب التمييز بين 
ة. يتم فتراضات هامإ إستخدامبتكوين أصل أنشطة اإلزالة  وتلك المتعلقةستخراج المخزون ة بإالمتعلقو نتاجخالل مرحلة اإلالترابية 

إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية عندما تحدد المجموعة  التعدين التشغيلية كتلة الخام لكل عملية من عملياتتحديد المكونات المنفصلة ل
 . نتاجفي مرحلة اإل

اإلزالة. إفتراضات هامة تكون  نشاطعن طريق إليها كميات محددة من كتلة الخام التى تم تحسين الوصول  المكون القابل للتمييز هو
التها والخام الذي من النفايات التى سوف تتم إزمطلوبة للتعرف على وتحديد هذه المكونات وكذلك لتحديد الكميات المتوقعة )بالطن( 

لمتاحة في خطة لمعلومات اعلى ا بناءا   ات لكل عملية تعدين على حدهالتقييم من هذه المكونات. يتم تطبيق هذه لكل سوف يتم تعدينه
 على سبيل المثال ال الحصر،، تشمل هذه األسباب التعدين وتحديد المكونات يكون متغير بين المناجم لعدة أسباب.  خططلذلك التعدين. 

 اإلعتبارات المالية. أو  / لكتلة الخام والموقع الجغرافي و الجيولوجيةنوع السلعة و الخصائص 

أصول أنشطة  / أصلوية بين المخزون نتاجي مناسب ليستخدم في توزيع تكاليف اإلزالة اإلإنتاجفتراض لتحديد معيار مطلوب كذلك إ
طن( من عدل الكميات المتوقعة )بالطن( من النفايات التى سوف تتم إزالتها للكميات المتوقعة )بالإزالة لكل مكون. تعتبر المجموعة م

 ي المناسب. نتاجم هو المعيار اإللمكون محدد من كتلة الخا الخام الذي سوف يتم تعدينه

 التجاري نتاجتاريخ بدء اإل

تتحقق عندما تكون  عة من إدارة المنشأة والتى عادةالتجاري عندما تكون أصول التعدين قادرة على العمل بالطريقة المتوق نتاجيتحقق اإل
 .التصميميةّطاقة لاألصول العائدة للتعدين قادرة على العمل المتواصل حسب النسبة المقترحة ل

لمختصين بالتعدين. يتم على تشاور بين المحاسبين والمهندسين وا ن تقديري مبنيالتجاري لألصول العائدة للتعدي نتاجقرار تحقق اإل
 قائمة العوامل غير الشاملة التالية:عتبار األخذ باإل

 النسبة المقترحة للطاقة التصميمية للمنجم أو المصنع 

 وصل أو قريب من المستوى المتوقعسترداد المعادن إ 

 المستمر نتاجتحقق اإل 

 مستوى المصروفات الرأسمالية المستقبلية المتوقع تكبدها 

بدء  وقتللتوصل ل، مصانع المعالجة، المصفاة( بطريقة مستقلة المنجم) نتاجاإل / التعدين عمليةب متعلقةعتبار عوامل عدة يتم األخذ باإل
 نتاجعندما يكون المنجم قادرا  على اإل ستهالك. يبدأ اإلقبل اآلخرين نتاجاإل العمليةهذه أحد جوانب  إذا بدأالتجاري خصوصا   نتاجاإل

  جاري.تال
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  لعدم التأكد في التقديراتالمصادر الرئيسية  2-1

تشكل مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت هامة على القيم  لتىوا لعدم التأكد في التقديراترئيسية المصادر التمثل البنود التالية 
 الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل العام المالي التالي:

  يات الخام والموارد المعدنيةإحتياطتقديرات 

 المنجم إغالق إلتزام  

 المتقادمة وبطيئة الحركة قطع الغيار مخصصات 

 ات المحتملةلتزاماإل 

 والموارد المعدنيةيات الخام إحتياطتقديرات 

ستخراجها أو المخصصة إها سواء  التى يتم بيات الخام والموارد المعدنية ودرجات التركيز المرتبطة إحتياطتنطوي تقديرات وتصنيفات 
مجَرد تقديرات فقط حتى يتم يات المواد الخام والموارد المعدنية إحتياط كمياتعتبار إ. يجب التأكدمستقبال على درجة من عدم  نتاجلإل

عتمادا  على إيات الخام والموارد المعدنية حتياطيات الخام والموارد المعدنية ومعالجتها بالفعل. كما تتغير كمية اإلإحتياطستخراج إ
 عوامل متغيرة منها أسعار المعادن وأسعار صرف العمالت.

أي تغير إن ار السلع على المدى الطويل وتقدير درجة تركيز الخام. أسع أساسيات الخام المقدرة للمجموعة على إحتياطتم تحديد 
 إلىفة ضاية للموجودات. باإلقتصادؤثر على الجدوى اإليمكن أن ي اإلزالةيات أو درجة التركيز أو نسبة حتياطجوهري في كميات اإل

ات ختبارالنطاق أو في معامل اإل المعملية صغيرةات ختباري معادن أخرى في اإلأستخالص الذهب أو إذلك، ال توجد ضمانات بأن 
 ستعطي نفس النتيجة. نتاجكبر تحت ظروف الموقع أو أثناء اإلذات نطاق أ

وتقييم خطط  نتاجستخراج المعادن واإلإات إختبارية ونتائج الحفر وساسألقد يتم تعديل التقديرات وذلك في حالة تقلبات أسعار السلع ا
ستخالص المعادن بنفس إالخام المستخرج والمعالج ومعدل  أي تقدير. ومن الممكن أال تكون الكمية ودرجة تركيز التعدين الالحقة لتاريخ

المعدنية أو قدرة المجموعة  يات الخام أو المواردإحتياطجوهري في تقديرات  إنخفاضيؤدي أي . كما يمكن أن الصورة المتوقعة حاليا  
 مستقبلها ومركزها المالي ونتائجير سلبي جوهري على عمليات المجموعة وآفاق ثتأ إلىيات الخام المعدنية إحتياطستخراج إعلى 

 عملياتها.

 المنجم إغالقات إلتزام

على فهم  بناءا  ات البيئية لتزامبتقدير اإل لمجموعة ألنظمة ولوائح بيئية متعددة. تقوم المجموعةللتعدين واإلستكشاف اتخضع أنشطة 
حالما  اإلزالةوشروط الترخيص والتقديرات الهندسية. يجنب مخصص  في المملكة العربية السعوديةاإلدارة للمتطلبات النظامية الحالية 

ذلك،   إلىا من المبالغ المخصصة. باإلضافة . كما أن التكاليف المتكبدة في سنوات مستقبلية من الممكن أن تختلف جوهريلتزاماإلينشأ 
 ن التغيرات المستقبلية في األنظمة واللوائح البيئية وأعمار المناجم المقدرة من الممكن أن توثر على القيمة الدفترية لهذا المخصص.إف

 المتقادمة وبطيئة الحركةقطع الغيار  مخصصات

 وبطيئة الحركة تقوم المجموعة أيضا  بتكوين مخصص لقطع غيار متقادمة وبطيئة الحركة. بلغ مخصص البنود المتقادمة
: 2411 ديسمبر 11، لاير سعودي 13،080،800: 2411 يونيو 14) 2411 يونيو 14كما في لاير سعودي  13،831،120
عتبار تقلبات األسعار أو يرات تأخذ في اإل(. هذه التقدلاير سعودي 13،080،800: 2411 يناير 1، لاير سعودي 13،831،120

روف ال تزال ظالمدى الذي تؤكده هذه األحداث بأن ال إلىالتكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة 
 .(1-21)إيضاح  قائمة كما في نهاية السنة

 ات المحتملةلتزاماإل

 المتأصلةات لتزامبلي أو أكثر. يتطلب تقدير هذه اإلوقوع أو عدم وقوع حدث مستقات المحتملة حسب طبيعتها عند لتزامتسوية اإل يتم
 حداث مستقبلية. أوعمل تقديرات لنتائج  هامةممارسة أحكام 
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 البيانات القطاعية -7

 التقارير القطاعية

 .صانع القرار التشغيلي الرئيسي إلىالتقارير الداخلية المقدمة يتم التقرير عن قطاعات األعمال التشغيلية بطريقة تتماشى مع 

اللجنة اإلدارية لتقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية.  )اللجنة اإلدارية(عينت المجموعة لجنة 
 موظفي اإلدارة العليا.كبار المدراء التنفيذيين و تتكون من الرئيس وكبير

 قطاع األعمال 7-2

 :هو مكون من المجموعة ل إن قطاع األعما

  أو تتكبد مصروفات إيرادات قد تكتسبتعمل في أنشطة 
 يم األداء.يقرارات تتعلق بتوزيع الموارد وتقستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ إتقوم اإلدارة ب 
 .تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة 

قاس بنفس ة تخارجي أطرافمن  اتها خالل التوحيد. اإليرادإستبعادويتم شروط تعامل عادل على  بناءا  العمليات بين القطاعات تتم 
 الموحدة. طريقة قائمة الربح أو الخسارة

من  0السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير قطاعية داخلية هي نفس السياسات المحاسبية في اإليضاح رقم 
 الموحدة.القوائم المالية 

 تتألف عمليات المجموعة من قطاعات األعمال التالية:

 متعلقة بالتالي:تشغيل  عمليات يتكون من 4ستراتيجية للفوسفاتقطاع الوحدة اإل 

كبريت الطبيعي والغاز ال إستخداموسفات المرَكز في حزم الجالميد وستخالص الفإتعدين الفوسفات و – شركة معادن للفوسفات -

 ومنتجات األمونيا في رأس الخير. الفوسفاتية األسمدةلتصنيع 

تعدين المعادن الصناعية في منجم الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة في المنطقة الوسطى من  – شركة المعادن الصناعية -

  نع المعالجة في المدينة المنورة.مصوفي منطقة الغزالة منطقة الزبيرة، ومنجم المغنزايت عالي الدرجة 

أعلنت الشركة بدء اإلنتاج . وأم وعال خبراءالات فوسفات إحتياط ستغاللتطوير منجم إل – معادن وعد الشمال للفوسفاتشركة  -

 8من الفوسفات ثنائي األمونيوم )د ا ب( في  نتاج التجريبي، وبدأت اإل2411يناير  1التجاري لمصنع األمونيا إعتبارا  من 

 .2411يوليو 

تم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف اإلستكشاف في اإلدارة ي –صناعية في اإلدارة العامة قسم الفوسفات والمعادن ال -

 العامة للشركة على هذا القطاع.

منطقة رأس الخير وغيرها من لوحدات معادن في المسؤولة عن تطوير وبناء وتقديم الخدمات  –شركة معادن للبنية التحتية  -

إيرادات وتكاليف وموجودات شركة معادن  ٪ من11مواقع التعدين والتصنيع في المملكة العربية السعودية. لذلك، فقد تم تحميل 

 للبنية التحتية على هذا القطاع.

 متعلقة بالتالي:تشغيل  عمليات يتكون من4 لومنيومقطاع الوحدة االستراتيجية لأل 

شركة  من المشتراةبمعالجة مادة األلومينا الخام  تقوم بإدارة المصهر في رأس الخير وتقوم حاليا   – لومنيوملأل شركة معادن -

 . 2410سبتمبر  1التجاري في  نتاجاإل لومنيوم. بدأت شركة معادن لأللومنيوماألمنتجات لكوا بغرض تصنيع أ

 .التشغيل التجريبيحاليا  في مرحلة  مشروع مصنع الدرفلة إنشاء – شركة معادن للدرفلة -

تقوم شركة المصفاة في رأس الخير.  إلىفي منجم البعيثة ونقله فيما بعد تعدين البوكسايت  – شركة معادن للبوكسايت واأللومينا -

 1اإلنتاج التجاري في ركة معادن للبوكسايت واأللومينا. بدأت المصفاة مرحلة وفرها شاأللومينا التي ت بمعالجة لومنيوممعادن لأل

 .2411أكتوبر 
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  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 

 (ذلك خالفما لم يرد  السعودي لبالرياالمبالغ ) 

 56 

 )تتمة( المعلومات القطاعية  –7

 قطاع األعمال 7-2

 تتمة( لومنيومقطاع الوحدة االستراتيجية لأل( 

واإلنشاء وصفائح  المبانييشتمل على الصفائح المعالجة والصفائح غير المعالجة حراريا ، وصفائح  – مشروع صفائح السيارات -

 (.1في مرحلة التطوير )إيضاح  المشروع  .التغليف

 على هذا القطاع. هاتم تحميليالتكلفة ذات العالقة وإيرادات المبيعات الخارجية  –في اإلدارة العامة  لومنيومقسم األ -

من  منطقة رأس الخير وغيرهالوحدات معادن في مسؤولة عن تطوير وبناء وتقديم خدمات  –شركة معادن للبنية التحتية  -

إيرادات وتكاليف وموجودات شركة معادن  ٪ من11مواقع التعدين والتصنيع في المملكة العربية السعودية. لذلك، فقد تم تحميل 

 للبنية التحتية على هذا القطاع.

 متعلقة بالتالي:تشغيل  عمليات يتكون من4 ساسقطاع الوحدة االستراتيجية للمعادن الثمينة ومعادن األ 

مناجم للذهب وهي مهد الذهب واألمار وبلغة والسوق  خمسةالتي تعمل على تشغيل  – ساسهب ومعادن األشركة معادن للذ -

ومصانع معالجة في منجم الصخيبرات والموجودة في مناطق  (2411بريل أ 1التجاري في  هإنتاجبدأ والذي )والدويحي 

 جغرافية مختلفة بالمملكة العربية السعودية. 

في المنطقة الجنوبية الواقعة  ومختلف المنتجات المصاحبةالنحاس  إنتاجقوم بيمشترك  مشروع – للنحاسشركة معادن باريك  -

 .2411يوليو  1التجاري في  نتاجاإل ت الشركةبدأالشرقية للمدينة المنورة. 

اإلستكشاف في اإلدارة تم تحميل التكلفة ذات العالقة ومصاريف  –في اإلدارة العامة  ساسقسم المعادن الثمينة ومعادن األ -

 العامة للشركة على هذا القطاع.

  اإلدارة العامة 

مشتركة التي تنفذ مشاريع ال والمشاريعفي ذلك تمويل الشركات التابعة  بما والحوكمة مسؤولة عن اإلدارة الفعالةاإلدارة العامة  -

ومنتجات  ومنتجات المعادنوتحسين صناعة المعادن  تطويرتنمية ومتضمنة  صناعة التعدينمراحل  بجميع تتعلق متنوعة

 .المصاحبةالمعادن 
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        قطاع األعمال البيانات المالية ل 1 -7

 اتإيضاح 
 

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات

        1327 يونيو ,0

 5927492,59725 - 95595,79729 ,995,,490,490 ,492529575900  8 إلى عمالء خارجيين مبيعات البضائع

 ,799029595927 - 44,99529,09 2,29,0,9299 9,,9,,795,,79   إجمالي الربح

 2792229229 0999929575 - 795,79295 59299,,09  13 دخل من ودائع ألجل

 49925992,9209 (7,294099,74) ,0229,299,2 ,790729949970 7909792299557   واإلطفاءاتالربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات 

 792,4959099,2 ,99954990 75795209595 99990259909 5259,579295   إستهالكات وإطفاءات

 7952090529,05 (,9925,,7709) 794950090,5 97,94,09792 29924292,9,   الربح التشغيلي

        :إعادة قياسبالتشغيل وبنود خاصة 

 (5,9,2,9,25) (579,5,9970) (79999,,49) 499,09,42 (95,795,2,)   صافي )مصروفات( / دخل آخر غير تشغيلي

 0499999227 - 0499999227 - -   حصة في صافي دخل مشروع مشترك

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

 7957292249207 (792992,9,90) 440954,9,22 ,94,9999947 0299499799,   دخل

        

 9049,2,9992 (794922,9,99) 7,292,29970 ,,729945597 99294,,20,9   صافي الدخل / )الخسارة( العائد إلى مساهمي الشركة األم

        
 9902292,59272 - ,4997,9,97927 7954597949909 ,29927929,929  17 ممتلكات تعدين

 2,,299,49,,229 992,4,,72,9 7,95279520 499,2,9,509994 7595,2902999,2  18 ممتلكات ومصانع ومعدات

 ,49920299,9920 4,,2099,99 99,99579, ,99,2295259,5 4,992797729559  19 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 2,,05992599 759,499922 ,7,95949,4 42494229425 9,92,99452  21 موجودات غير ملموسة

 9592,495,9, - 9592,495,9, - -  21 مشروع مشتركإستثمار في 

 92972,920,9720 59522,,2925,9 ,2942,9599974 2,999295499,79 29229,,2292799   مجموع الموجودات

        
 50949795,09757 - ,794929254942 4299,297,492,9 429059992,9725  6-35 قروض طويلة األجل

 2,99459949 - 5,92279,42 4,92,299,5 -  37 تمويلي إلتزام بموجب عقد إيجار

 9,97,794479224 79,77929,9792 9,,7922292479 49955,99,49,05 0,9250905292,2   مجموع المطلوبات
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        )تتمة(قطاع األعمال البيانات المالية ل 1 -7

 اتإيضاح 
 

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات

        1322 يونيو ,0

 4582251365214 - 48354195735 2514153325623 2519853935856  8 عمالء خارجيين إلىمبيعات البضائع 

 1517558125111 - 17752195644 46755725162 43151215214   إجمالي الربح

 7159865252 6755715381 - 349 354155522  13 دخل من ودائع ألجل

 7994,99299959 (9799,29254) 4759,279725 ,259,779,2, 94,9,249575   ات واإلطفاءاتستهالكالربح األساسي قبل الفوائد والضرائب واإل

 1521759615126 957135765 8957355542 45153795155 65851325564   إستهالكات وإطفاءات

 ,990,,27499 (27997,9572) 749970599,0 09592079,90 49492099957   الربح التشغيلي

        :قياس إعادةبنود خاصة بالتشغيل و

 557165633 852155714 (1852135274) 152215697 1454925496   صافي )مصروفات( / دخل آخر غير تشغيلي

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

 27,92,59590 (0,,9092,49) 7,299449049 ,0999950959 42294049222   دخل

        

 36555225516 (5751875511) 9155995379 21159325178 13151785461   مساهمي الشركة األم إلىصافي الدخل / )الخسارة( العائد 

        
 8597154965653 - 2588151255629 1547958885938 4561154825186  17 ممتلكات تعدين

 32559259115722 15551125641 1151555539 19535253915263 13517453625279  18 ممتلكات ومصانع ومعدات

 38516658675575 3951115394 6451665661 17517951915711 21588456195819  19 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 37951515175 1551795198 1251415968 25157285251 11152115758  21 موجودات غير ملموسة

 82856815585 - 82856815585 - -  21 مشروع مشتركإستثمار في 

 94524552165811 5558652355533 4524152485579 41531256425623 43511651815166   مجموع الموجودات

        
 52551751175368 2541151115111 65953195131 25518754135365 24537152845873  6-35 قروض طويلة األجل

 11153345966 - 7851815736 3352545231 -  37 تمويلي إلتزام بموجب عقد إيجار

 61558458925398 2568751825165 1518253815325 27584154425115 28587358865793   مجموع المطلوبات
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        )تتمة(قطاع األعمال البيانات المالية ل 1 -7

 اتإيضاح 
 

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات

        1322ديسمبر  07

 9551452435424 - 1514955315911 4524952715671 4521554415852  8 عمالء خارجيين إلىمبيعات البضائع 

 2512155585118 - 32654425332 98852235778 71558915898   إجمالي الربح

 15156365138 14251185647 - 351 955175141  13 دخل من ودائع ألجل

 0970990979224 (75992709,92) 2,79,959775 7949292979,94 79942947,90,4   ات واإلطفاءاتستهالكالربح األساسي قبل الفوائد والضرائب واإل

 2551855295284 1952195311 22257345116 1512158195573 1525557665314   إستهالكات وإطفاءات

 ,94,9,94975 (,7259944909) 9,,72,90979 42999279579 ,0279257999   الربح التشغيلي

        :قياس إعادةبنود خاصة بالتشغيل و

 3351435164 1957565158 (451165255) 151295392 1653635869   غير تشغيلي آخر )مصروفات( / دخلصافي 

 357255531 - 357255531 - -   دخل مشروع مشتركصافي حصة في 

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

 952920,9,54 (,7599799947) 94,2,,,72,9 9977,,,42,9 0,29,759,92   دخل

        

 (1157395221) (16356115477) 13154115911 (8359875412) 11554465747   مساهمي الشركة األم إلىصافي الدخل / )الخسارة( العائد 

        
 9524655515952 - 2591455175196 1545457895879 4588752435977  17 ممتلكات تعدين

 42545951535611 14751535737 1255415365 29571457545663 12558457135836  18 ومعدات ممتلكات ومصانع

 29518456335886 3957455457 2258735396 5586453195338 23525757155695  19 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 37454485577 1658215441 1158445837 25158775219 9459165191  21 موجودات غير ملموسة

 83254165115 - 83254165115 - -  21 مشروع مشتركإستثمار في 

 94514257465992 3592755875751 4517259665973 41537855295747 45566356625521   مجموع الموجودات

        
 53553151425918 - 91151515161 24575151235599 27587859685248  6-35 قروض طويلة األجل

 9551635774 - 6853815653 2657835121 -  37 تمويلي إلتزام بموجب عقد إيجار

 61511654325142 36456965311 1542159375328 27519853815264 32512154175239   مجموع المطلوبات
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 القطاع الجغرافي 7-0

ية أخرى. وتقوم المجموعة بعملياتها فقط في إقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات إقتصادإيرادات في بيئة  تحققالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة 
 موجودات غير المتداولة للمجموعة في المملكة العربية السعودية.ولذلك تقع جميع ال المملكة العربية السعودية

 

 كما يلي: حسب الوجهة للمجموعةتوزيع الجغرافي لإليراد المتحقق ال

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات  اتإيضاح 

        1327 يونيو ,0

        الدولية

 4922295,49920 - - ,2029525959 7922499429,25   الباسفيك-الهندية، وآسيا شبه القارة

البرازيل، دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 795529,799,79 - 7924,9297 7972599,59722 92,59052,,0   أوروبا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية

 7904,9,749909 - ,,9529,2499 2792529250 ,59594,4979   سويسرا وآخرين

 59059970290,7 - 95595,79729 799,7990,9545 4927,99929592   مجموع فرعي

 059942,9,22 - - 04,925,9700 059,4,9227   المحلية

 5927492,59725 - 95595,79729 ,995,,490,490 ,492529575900  8 المجموع

        1322 يونيو 03

        الدولية

 1596158615622 - - 55653715124 1541454915598   الباسفيك-شبه القارة الهندية، وآسيا

البرازيل، دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 1521256165921 - 7435383 78556895966 42651835571   أوروبا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية

 1512359775589 - 48158615564 34151975234 31251185791   سويسرا وآخرين

 4529754555131 - 48256145947 1568251575224 2513256925961   مجموع فرعي

 52456815183 - 8145788 45851755399 6557115896   المحلية

 4582251365214 - 48354195735 2514153325623 2519853935856  8 المجموع
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 )تتمة( :حسب الوجهة للمجموعةالتوزيع الجغرافي لإليراد المتحقق 

 المجموع اإلدارة العامة ساسالثمينة ومعادن األالمعادن  لومنيوماأل الفوسفات  إيضاح 

        4,79 ديسمبر 07

        الدولية

 4514354535885 - - 1551654415146 2552751125739   الباسفيك-شبه القارة الهندية، وآسيا

البرازيل، دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 2538253945142 - 354635528 1528759345199 1519159965415   الالتينية وأمريكا الشماليةأوروبا وأمريكا 

 2515952945887 - 1514254895597 64555815518 47152235772   سويسرا وآخرين

 8558551425814 - 1514559535125 3544959565763 4518952325926   مجموع فرعي

 91951115611 - 355775776 79953135918 11652185926   المحلية

 9551452435424 - 1514955315911 4524952715671 4521554415852  8 المجموع
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 القطاع الجغرافي )تتمة( 7-0

 

 حسب الوجهة كما يلي: العمالء الرئيسيين للمجموعة عن طريق ات الخارجيةتوزيع الجغرافي لإليرادال

 المجموع اإلدارة العامة المعادن الثمينة ومعادن األساس األلومنيوم الفوسفات 

      1327 يونيو 03

 9299,,,2479 - - - 9299,,,2479 شبه القارة الهندية - 1العميل رقم 

 ,9427995,,5 - ,9427995,,5 - - سويسرا - 2العميل رقم 

 52090,09294 - - 52090,09294 - أسبانيا - 1العميل رقم 

 ,,024920795 - - - ,,024920795 البرازيل - 0العميل رقم 

      

      1322 يونيو 03

 66559485861 - - - 66559485861 شبه القارة الهندية - 1العميل رقم 

 52355665777 - - 52355665777 - أسبانيا - 2العميل رقم 

 41951945511 - - - 41951945511 البرازيل - 1العميل رقم 

 41151845559 - 41151845559 - - سويسرا - 0العميل رقم 

      

      1322ديسمبر  02

 1571251145332 - - - 1571251145332 شبه القارة الهندية - 1العميل رقم 

 1511254155331 - - 1511254155331 - أسبانيا - 2العميل رقم 

 88657745396 - 88657745396 - - سويسرا - 1العميل رقم 

 72759815825 - - - 72759815825 البرازيل - 0العميل رقم 
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 القطاع الجغرافي )تتمة( 7-0

 المجموع اإلدارة العامة ساسالمعادن الثمينة ومعادن األ لومنيوماأل الفوسفات  إيضاح إيراد المجموعة المتحقق حسب المنتج كما يلي:

        1327 يونيو 03
 4999799,49299 - - - 4999799,49299   األسمدة الفوسفاتية واألمونيا

 2,,7299209 - - - 2,,7299209   بوكسايت منخفض التركيز

 0,920590,9 - - - 0,920590,9   المغنيسيا الكاوية المكلسة

 2,,7297229 - - - 2,,7297229   الكاولين

 490,490229054 - - 490,490229054 -   األلومنيوم األولي

 95595,79729 - 95595,79729 - -   الذهب
 799,25 - - 7790,9 59599   البنية التحتية

 5927492,59725 - 95595,79729 ,995,,490,490 ,492529575900  8 المجموع

        1322 يونيو 03
 2512154945122 - - - 2512154945122   األسمدة الفوسفاتية واألمونيا

 4154315151 - - - 4154315151   بوكسايت منخفض التركيز

 1852125713 - - - 1852125713   المغنيسيا الكاوية المكلسة

 1852535681 - - - 1852535681   الكاولين

 2514153255923 - - 2514153255923 -   األلومنيوم األولي

 48354195735 - 48354195735 - -   الذهب

 115111 - - 65711 35311   البنية التحتية

 4582251365214 - 48354195735 2514153325623 2519853935856  8 المجموع

        1322ديسمبر  02
 4515653265243 - - - 4515653265243   األسمدة الفوسفاتية واألمونيا

 7154975397 - - - 7154975397   بوكسايت منخفض التركيز

 3852245871 - - - 3852245871   المغنيسيا الكاوية المكلسة

 4153865328 - - - 4153865328   الكاولين

 4524952565434 - - 4524952565434 -   األلومنيوم األولي

 1514955315911 - 1514955315911 - -   الذهب

 215251 - - 145237 75113   البنية التحتية

 9551452435424 - 1514955315911 4524952715671 4521554415852  8 المجموع

 

تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية. 1-1و  2جميع الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمبينة في إإليضاحات رقم 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            
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  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 

 (ذلك خالفما لم يرد  السعودي لبالرياالمبالغ ) 

 64 

 المبيعات -8

 للسنة المنتهية في  في ةالمنتهي للستة أشهر  فيللربع السنوي المنتهي   

 1322 ديسمبر 02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03  

           مبيعات البضائع

           قطاع الفوسفات

 4515653265243  2512154945122  4999799,49299  1511151315213  7929792909,44  ااألمونيوفوسفات الأسمدة 

 7154975397  4154315151  2,,7299209  1754815678  992,99074  البوكسايت منخفض التركيز

 3852245871  1852125713  0,920590,9  955515284  7992,99,95  المغنيسيا الكاوية المكلسة

 4153865328  1852535681  2,,7297229  856155488  79924,,29  الكاولين

 4521554345839  251985391,556  4925295,99299  1514556775663  792,7,,792959  مجموع فرعي

           قطاع األلومنيوم

 4524952565434  2514153255923  490,490229054  1511358475198  ,909,,,7972,9  ولياأللومنيوم األ

           قطاع المعادن الثمينة ومعادن األساس

 1514955315911  48354195735  95595,79729  31251795527  ,04,9992975  الذهب

           تقديم الخدمات

 215251  115111  799,25  -  ,920,  إيرادات البنية التحتية

 9551452435424  4582251365214  5927492,59725  2555157145388  49992992499,2  المجموع

           مبيعات الذهب تحليل

 2245576  1135377  7099,40  625973  999227  المباع –كمية الذهب باألونصة 

           لألونصة: –متوسط السعر المحقق 

 15246  15247  ,7945  15281  79490  بالدوالر األمريكي

 45673  45676  ,,299  45799  29209  ما يعادله باللاير السعودي 
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 تكلفة المبيعات -7

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

 76151795167  33856855986  ,,2229,9,95  18457525272  ,455992,9,9  رواتب ومزايا الموظفين

 43956985732  16559485911  055924297,4  8554635371  72995929925  عقود الخدمات

 6257325179  3159525826  ,5295979,5  1358195377  99042,,0,9  إصالحات وصيانة 

 14356715934  6555765125  2995,09594  3559475712  249,299552  مواد مستهلكة

 36853345373  18154845934  ,,7,49,2592  8554955128  52905,9752  مصاريف غير مباشرة 

 3522651915536  1573559965318  ,,99,,,795279  91158165191  5,9,0792,0,  مواد خام ومنافع مستهلكة

 1655195186  3258615118  7292529,94  1854595961  -   مخزون ئرخسا

 (4451185143)  (1752835861)  (0499,29242)  (1153335139)  (,7499959,9)  (1-0و 1-0 بيع منتجات مصاحبة  )إيضاحي

 (1315521)  -  -  -  -  ( 21عكس مخصص مخزون متقادم )إيضاح 

 852785139  655685848  7095,49922  2875219  597779,95  (04رسوم إمتياز )إيضاح 

 مجموع تكاليف التشغيل النقدية
 

792,999999,02  1531456875981  499,59,079924  2554157915185  4598154545383 

 39359225619  17159945812  40099999974  11256645188  77290479927  (1-11إستهالك ممتلكات تعدين )إيضاح 

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 
18-1) 

 

5929,,,94,9  49156655427  7970994479,50  1511255845462  2516154145913 

 (1-24إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 

99905970,  653135628  709,209920  1559315391  2959275971 

 مجموع التكاليف التشغيلية
 

49,9,94959442  1591453315124  29,2495909,7,  3573252995749  7546557195875 

 (21النقص في المخزون )إيضاح )الزيادة( / 
 

(77594729499)  5654285119  (49292409450)  1451345455  1759755541 

 المجموع
 

799,09,5,9955  1597157595143  092229,099252  3574653345214  7548356855416 

 :كون مبيعات المنتجات المصاحبة من مبيعات السلع التاليةتت 9-7

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  المنتهي فيللربع السنوي   

 1322ديسمبر  02  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

 1952975994  853485212  7295599472  552195418  2927294,0  نحاس
 1951225849  656245313  7594909724  456415133  2905990,7  زنك

 556875311  253115356  097049,95  154835588  9572,,,  فضة

 (7المجموع )إيضاح 
 

7499959,9,  1153335139  0499,29242  1752835861  4451185143 
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 وتوزيعمصاريف بيع وتسويق  -23

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

 4351915632  2152195545  9,,4797,49  1456665121  72929092,9  رواتب ومزايا الموظفين

 353115811  5645544  794599294  4135282  ,424975  عقود الخدمات

 11753775469  5352425746  2595559022  2651955164  ,259995927   مباشرة غير مصاريف نقل ومصاريف

 635942  325871  4909042  265626  40,9292  مواد مستهلكة 

 22155465979  11452485412  ,0940,997,  6552175461  4990429729  والخصومات رسوم التسويق

 2555715378  1353645382  99449225,  755375816  ,59902907  أخرى يةمصاريف بيع

 41959635211  21156725491  79,92229952  11359465469  9499079049  المجموع

 ةإداريمصاريف عمومية و  -22

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  السنوي المنتهي فيللربع   

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

 21658485654  9556195193  ,9947,,99,  6253215424  5994499709  رواتب ومزايا الموظفين

 3151675377  1751265811  2,92799222  655665225  79947,92,9  عقود الخدمات

 4255445711  1556175175  4099,99725  951325967  7995099,59  مصاريف غير مباشرة وأخرى

 157355433  6865376  ,540999  3265252  47990,9  مواد مستهلكة 

 8295677  1115171  ,7,29,2  715145  ,7,29,2  قطع غيار

مشكوك في تحصيلها )إيضاح  مخصص ديون
21-1)  -  -  -  3125475  3125475 

 4385172  2315973  47499,0  1145477  7729222  (1-11إستهالك ممتلكات تعدين )إيضاح 

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 
18-1)  990799557  659875675  7492999994  1455685742  2857965718 

-24غير ملموسة )إيضاح إطفاء موجودات 
1)  7972,92,4  6855597  799099,59  154155647  259985171 

 32456715177  14555785351  ,,,72999959  8652155762  999,999,52  المجموع

 فنيةالخدمات الو مصاريف اإلستكشاف  -21

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

 نيموظفرواتب ومزايا ال
 

99499929,  853415785  70990294,9  1357365228  3359445191 

 953495771  157955223  2900299,2  154955181  499949022  عقود الخدمات

 357435112  451985118  ,79242924  1555691  9549599  مصاريف غير مباشرة وأخرى

 2485258  4185876  4509,92  1215984  7,59044  مواد مستهلكة 

 115812  1175638  ,,74099  1115732  77,9042  قطع غيار

 1515514  715186  249299  365121  ,09974  (1-11إستهالك ممتلكات تعدين )إيضاح 

ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح إستهالك 
18-1) 

 

5,99099  7855612  797229099  151635914  158895427 

 المجموع
 

7099,,9594  1151365193  42904,9992  2154115183  4953365885 

 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)                                                            

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 ألجلمن ودائع  دخل -20

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  4,79يونيو  ,0  4,72 يونيو ,0  
محددة على أساس  –ودائع ألجل  دخل من

 التكلفة المطفأة

 
7,9,,997,5  4359115585  2792229229  7159865252  15156365138 

 تمويل تكلفة -,2

 المنتهية فيللسنة   للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

           

 صندوق اإلستثمارات العامة
 

2995,79,47  2659855914  75,94,29545  6258685257  14157155757 

 مشتريات باللاير السعودي 
 

949,,999,0  3159145812  74592499,42  8152635983  17651145182 

 مصرف الراجحي 
 

-  -  -  852265879  852265879 

 بنك كوريا للصادرات والواردات
 

-  -  -  251945115  251945115 

 شركة تأمين الصادرات الكورية
 

-  -  -  557285642  557285642 

 تجاري
 

9970,9797  651565312  7,9,,09,90  1655595853  3151315974 

 مشتريات بالدوالر االمريكي
 

7092,79,,7  653615521  4999999229  1257235143  3151795532 

 وكالة 
 

7597,09774  656625948  0,94,,954,  1353415947  3657485886 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي
 

792,295,,  -  49,,99,,,  153255111  1156555785 

 السعوديتسهيل مرابحة باللاير 
 

9,9,279925  8756415991  79590929752  9451675168  27458715717 

 ي متجددإئتمانتسهيل 
 

599,,9922  2251715761  7790209247  3852155218  6452975882 

 أخرى
 

4,90579,47  154825119  9,9792920,  658765114  956775178 

 مجموع فرعي
 

0,99002999,  18952675358  94,927,9,42  34354915119  79254225219 

 7154795197  2651935448  949,409995  1658915994  07909794,4  (0-13إطفاء تكلفة معاملة )إيضاح 

إغالق مناجم  اتإلتزاممخصص زيادة 
 (0-11، 1-11، 2-11، 1-11)إيضاح 

 

295,29,,9  454825698  99,959792  853915173  1658325346 

ات غير متداولة بموجب إلتزامخصم  تخفيض
 تمويلي إيجارعقد 

 

2559,,9  9935186  7952,92,9  151615786  259725122 

خدمات  إنتهاءمنافع تكلفة الفائدة على 
 (1-18الموظفين )إيضاح 

 

09,909520  357255671  29,709794  754515343  1457415559 

 طويلة األجل مطلوباتمخصص زيادة 

 

099749222  456135688  294729929  (956255358)  (851315737) 

 89154155716  37659615311  27099059,29  21959635595  9,,05,92979  المجموع



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)                                                            

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 تكلفة التمويلملخص  72-7

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  
مقيدة كمصاريف خالل الربع / الفترة / السنة 

 89154155716  37659615311  27099059,29  21959635595  9,,05,92979  (10)إيضاح 

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

 69557215611  35854715293  75292279440  18751545755  ,,,559,079  (10خالل الربع / الفترة / السنة )إيضاح 

إطفاء تكلفة معاملة مرسملة كجزء من 
موجودات مؤهلة ضمن مشاريع رأسمالية 

قيد التنفيذ خالل الربع / الفترة / السنة 
 8658465987  4558485296  4,9,959507  2155535887  999,59,72  (0-13)إيضاح 

محددة  إنتهاء خدمات تكلفة الفائدة على منافع
مرسملة كجزء من موجودات مؤهلة ضمن 

مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ خالل الربع / 
 9745741  5795212  -  2895616  -  (1-18الفترة / السنة )إيضاح 

 1567359585144  78158615112  ,,922499,,,  42858615843  27592229977  المجموع

 مصاريف( / إيرادات أُخرى)صافي  -75

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

 3351435164  557165633  (5,9,2,9,25)  155265741  (0492209424)  أخرى ( /  إيراداتمصاريفصافي )

 ربحية السهم العادي -79

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

العائد إلى مساهمي الربح / )الخسارة( 
 (1157395221)  36555225516  9049,2,9992  17152195482  05992929025  الشركة األم

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
المستخدم كمقام في حساب ربحية السهم 

 1516854785261  1516854785261  7979,922,9497  1516854785261  7979,922,9497  (14األساسية والمخفضة )إيضاح 

ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم 
 (1111)  1131  352,  1115  307,  العادي من العمليات المستمرة

خالل  المصدرةم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ة األمساهمي الشرك إلىالعائد الربح  والمخفضة بقسمة يةساسيتم احتساب ربحية السهم األ
 السنة.الفترة / الربع / 

  



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية   

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ممتلكات تعدين -27

  مناجم منتجة    

 إيضاح 
موجودات اإلستكشاف 

 مناجم تحت اإلنشاء والتقييم
 إغالقمخصص 

 تأهيل المناجم إعادةو
البنية التحتية / مباني 

 المعدات الثقيلة للمناجم 
المصانع الثابتة ومرافق 

 المدنيةاألعمال  ترشيح الخام
موجودات نشاط 

 اإلزالة
مشاريع تعدين 

 المجموع أخرى رأسمالية قيد التنفيذ

    التكلفة
 

 
       

 9558957415248 17651365412 39859415798 4851155187 5952285787 3514856895924 13554345455 94154415215 17456975247 4527458335758 23352335575  2411يناير  1

 97456465664 - 1658615325 1857835117 - (1156115252) - - - 93851115619 1155115875  خالل الفترة إضافات

 2653235519 - - - - 2653235519 - - - - -  تحويل قطع غيار رأسمالية

 - 21759315698 2356555434 - - 1515351395194 21953115819 61156915488 1152485741 (2511658665364) -  تحويل بين ممتلكات التعدين

 (451855115) (135591) - - - - - (451715415) - - -  تسويات

 11558656265426 39451535521 43954575557 6658885194 5952285787 4521754425385 34457355264 1553851615278 18559455988 3519651785113 24457355451  2411يونيو  14

خالل الفترة المتبقية من  إضافات

 49756495278 - 9159765723 2656575653 - - - - - 35359465822 2551685181  السنة

 - 356985291 (6152165264) - 41854725487 38652525246 451675961 38956785427 - (1513159535146) -  تحويل بين ممتلكات التعدين

 11518452755714 39757515811 47152185116 9355455847 46757115274 4561356945631 34858135224 1592757395715 18559455988 2531951715679 26958135531  2411ديسمبر  11

 25954595514 - 5756745814 4656385648 - - - - - 14657165116 854395946  خالل الفترة إضافات

 - 852655192 4952985119 - 3353735975 6655785535 551855116 157185147 - (16454185974) -  تحويل بين ممتلكات التعدين

تحويل من مشاريع رأسمالية قيد 

 11752115514 2155111 11751165514 - - - - - - - - 19 التنفيذ

 (157845512) - (157845512) - - - - - - - -  تسويات

 ,7792299794940 4,,2,994449 9,492749957 72,97,29295 5,79,259429 2992,94209799 ,902,,05099 7994992229254 ,,7,5992599 490,7909,9,77 42,94209229  1327يونيو  03

  



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية   

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( ممتلكات تعدين 27

 
  مناجم منتجة   

 اتإيضاح 
موجودات اإلستكشاف 

 مناجم تحت اإلنشاء والتقييم
 إغالقمخصص 

 تأهيل المناجم إعادةو
البنية التحتية / مباني 

 المعدات الثقيلة للمناجم 
المصانع الثابتة 

 األعمال المدنية ومرافق ترشيح الخام
موجودات نشاط 

 اإلزالة
مشاريع تعدين 

 المجموع أخرى رأسمالية قيد التنفيذ

 متراكم إستهالك
 

           

 1544155315118 9355185754 - 358255987 1655735332 85458245111 7151675816 38652115244 1555295895 - -  2411يناير  1

 17856835661 1653175847 - 651175257 154555164 11654115576 1151115883 2454135141 351775893 - - 1-17 المحمل خالل الفترة

 (451855115) (135591) - - - - - (451715415) - - -  تسويات

 2411 يونيو 14
 

- - 1856175788 41655425869 8151795689 97152245676 1851285496 958435244 - 11958135111 1561551295773 

المحمل خالل الفترة المتبقية من 

 22255945979 2251245197 - 559795249 555215578 13354155312 1258155151 3952115321 355495383 - - 1-17 السنة

 2411ديسمبر  11
 

- - 2251575171 44557435189 9358845739 1511456395978 2355515174 1558225493 - 13159275118 1583757245752 

 23359525161 355383,183 - 1154975291 857835921 12658915723 1355785874 3355975231 452215939 - - 1-17 المحمل خالل الفترة

 1327يونيو  03
 

- - 49902,977, 229902,924, 7,292909970 79407950,92,7 0490009995 42907992,0 - 792907,9797 49,2799299,70 

             صافي القيمة الدفترية كما في

 2411يناير  1
 

23352335575 4527458335758 15951675352 55452395961 6553665649 2529358655824 4256555455 4452795111 39859415798 8256275658 8514952115131 

 2411يونيو  14
 

24457355451 3519651785113 16753385211 1513155185419 26356555575 3524652175719 4152115291 5751445951 43954575557 28452515519 8597154965653 

 2411ديسمبر  11
 

26958135531 2531951715679 16357885817 1548159965516 25459185485 3549951545653 44451515211 7757235354 47152185116 26558245712 9524655515952 

 1327يونيو  03
 

42,94209229 490,7909,9,77 75995929,2, 7925,97,29004 42995429242 0920,92249295 29,92279452 7749,929274 9,492749957 40,99779,77 9902292,59272 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( ممتلكات تعدين 27

  بالتكلفة األولي ثباتاإل

 اإلستكشاف والتقييم موجودات

دما عن ممتلكات تعدينلوالتى ت عتبر تصنيف فرعي  اإلنشاءمناجم تحت  إلىالتقييم اإلستكشاف و موجوداتيتم تحويل المصروفات من 
ْمَتلَكاتلليؤيد التطوير المستقبلي  يكون العمل المنجز حتى تاريخه  .لى الموافقات المطلوبةوتم الحصول ع م 

  اإلنشاءمناجم تحت 

إكمال منشآت البنية التحتية  وأوالتركيب  اإلنشاءستكشاف والتقييم على إلا موجوداتة لعملية تحويل الِحقال تتم رسملة جميع المصروفات
عتبرت طالما أتحت التنفيذ". مصروفات التطوير صافية من المتحصالت من مبيعات الخام المستخرج خالل مرحلة التطوير  في "منجم

 من عملية تطوير المنجم. يا  أساس ا  جزء

تلمة من ة من المتحصالت المساألصول لتحديد ما اذا كانت تعمل حسب المطلوب صافي إختباريتم رسملة أية تكاليف متكبدة خالل مرحلة 
والدخل الشامل  سارةفي قائمة الربح أو الخ ختبارف اإلتحصالت عن تكاليم. يتم تسجيل فرق زيادة الختبارخالل اإل هإنتاجي منتج يتم بيع أ

منه في "من الموجوداتكافة يتم تحويل ، نتاجعند بدء اإل. الموحدةاآلخر   "مناجم منتجة" والذي يعتبر كذلك إلى" اإلنشاءجم تحت االمض 
 ".ممتلكات تعدين تصنيف فرعي من "

 الحالة األصلية إلى عادةواإل مناجم إغالقمخصص 

 صلية التالية:الحالة األ إلىالموقع  إعادةنشطة أ مناجمتأهيل  إعادةو إغالقمخصص يتضمن 

 تفكيك وإزالة الهياكل 

 السدودالمناجم وتأهيل  إعادة 

  التشغيلتفكيك منشآت 

 المصانع ومواقع النفايات، و إغالق 

 ةالمناطق المتأثرإصالح الحالة األصلية و إلى إعادة 

يتم ، لتزامعند اإلعتراف األولي باإليتم تركيب األصل أو البيئة األرضية يتم تغييرها في موقع عمليات المنجم. عندما  لتزاماإل ينشأ عادة
 المنجم. إنشاء بزيادة القيمة الدفترية ألصول المناجم المعنية طالما تم تكبدها كنتيجة من تطوير/ رسملة القيمة الحالية للتكاليف المقدرة

 المناجم المنتجة

بنود  إظهارأو" الممتلكات والمصانع والمعدات". يتم  ،"تعدين"ممتلكات  إلىيتم تحويل األصول " اإلنشاء"منجم تحت كتمال مرحلة عند إ
 .ةالقيمة المتراكمفي  نخفاضاإلوخسائر المتراكم  ستهالكاإلبعد خصم الممتلكات والمصانع والمعدات و المناجم المنتجة بالتكلفة 

 إعادة لتزامإل والتقدير المبدئي تتعلق ببدء تشغيل األصلوأية تكاليف  اإلنشاءتشمل التكلفة األولية لألصل سعر شراء األصل أو تكلفة 
ألي القيمة العادلة مجموع المبلغ المدفوع و اإلنشاءوتكاليف التمويل ذات الصلة  باألصول المؤهلة. يمثل سعر الشراء أو تكلفة  التأهيل

 ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات. أيضا   يتم إدراجها يتمويلال يجارلإلعوض مسلّم للحصول على األصل. القيمة المرسملة 

  ل نشاط اإلزالةأص

من  نتاجاإلوالتطوير  مرحلتي( خالل إزالة شوائب) الطبقة الصخرية أو الترابية زالةتتكبد المجموعة تكاليف إكجزء من عملياتها التعدينية، 
)إزالة خالل مرحلة التطوير( تتم رسملتها  نتاجاإلعملياتها التشغيلية. تكاليف اإلزالة المتكبدة خالل مرحلة تطوير المنجم قبل بدء مرحلة 

. تتوقف عملية رسملة تكلفة نتاجإلاطريقة وحدات  إستخدامها على عمرها المستفاد منه بطفاؤفيما بعد إ يتموالمنجم  إنشاءكجزء من تكلفة 
 المطلوب من قبل اإلدارة. ستخدامويكون جاهزا  لإلالمكون  / لمنجمالتدريجي ل ختباريتم اإلاإلزالة خالل التطوير عندما 

( سبب في تشكيل نتاجإزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلللمنجم السطحي ) نتاجاإلزالة خالل مرحلة اإل أنشطة ٌتعتبر عادة
 نوعين من المنافع:

 المخزون، أو إنتاج 

  المخزون  إنتاجية كجزء من تكلفة نتاجتكلفة اإلزالة اإلتتم المحاسبة عن في المستقبل.  الذي سيتم تعدينه الخام إلىتحسين الوصول
 أصول نشاطالتكلفة كموجودات غير متداولة يشار اليها كـ"  إثبات. يتم خالل الفترة عندما تتحقق المنافع في شكل مخزون منتج

 .في مستقبل الخام المتوقع تعدينه إلىول أفضل زالة" عندما تتحقق المنافع على شكل وصاإل

منجم، ويتم اإلفصاح عنها في قائمة المركز  والذي يمثل أصلأو تحسن في أصل قائم،  / لـ ةاإلزالة كإضاف نشاطلمحاسبة عن أصول تتم ا 
المولدة للنقد ذات الصلة  / الوحدات في الوحدة ستثماراإل إجماليتشكل جزء من " والتى ممتلكات تعدينكجزء من " األولية الموحدة المالي

 سترداد.ة الدفترية قد تكون غير قابلة لإلروف أن القيمر األحدات أو التغير في الظفي القيمة عندما ت شي نخفاضمراجعتها لإليتم والتي 
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 )تتمة( ممتلكات تعدين 27

على عمر المكون المحدد من كتلة الخام التى أمكن الوصول  نتاجإلاطريقة وحدات  إستخداماإلزالة فيما بعد ب نشاطأصول  إستهالكيتم 
ي المؤكد والمحتمل لتحديد العمر حتياطيا  والذي يتكون من اإلإقتصادستخراج ي القابل لإلحتياطاإل إستخداميتم اإلزالة.  لنشاطاليها نتيجة 

في  إنخفاضأي خسائر و ستهالكمنها اإل بالتكلفة مطروحا   أصول نشاط اإلزالة إظهاريتم المستفاد منه للمكون المحدد من كتلة الخام. 
 القيمة.

 التنفيذ قيدرأسمالية مشاريع تعدين 

للعمليات المتتابعة القائمة وتتم  رأسمالية لتحسين أو تطويرطبيعة مشاريع ذات  لشروع فيامن الممارسات الصناعية للمناجم المنتجة 
وتصبح المناجم المنتجة  إلىويتم تحويلها بالتكلفة منها التنفيذ حتى يتم اكتمالها للغرض المقصود  قيدرأسمالية المحاسبة عنها كمشاريع 

 .ستنفاذاإلومن هذه النقطة فصاعدا  يبدأ  ،المقصود ستخدامجاهزة لإل

 في القيمة نخفاضاإلو ستهالكاإل

 اإلستكشاف والتقييم  موجودات

 .1رقم المعيار الدولي للتقرير المالي بالقيمة حسب  نخفاضسنويا  لإل هاميتقي موجودات اإلستكشاف والتقييم ولكنه يتم إستهالكال يتم 

 اإلنشاء قيدمناجم 

بدء والذي يتضح من  المعدة من أجله ستخداموتصبح هذه األصول متاحة لإل عملية اإلنشاء" حتى إكتمال اإلنشاء قيد"مناجم  إستهالكاليتم 
 التجاري. نتاجلمنجم لإلا تشغيل

  اإلزالة  نشاطل والمناجم المنتجة و أص تأهيل إعادةومناجم  إغالقمخصص 

ها إختبارويتم  طريقة منتظمةاإلزالة ب نشاطالمناجم والمناجم المنتجة و أصول تأهيل  إعادةو إغالقالقيمة الدفترية لمخصص  إستنفاذيتم 
 في القيمة. نخفاضالقيمة سنويا  وعند تحديد مؤشرات اإل في نخفاضلإل

 التنفيذ قيدرأسمالية تعدين  مشاريع

للغرض المعدة من أجله. يتم  وتصبح األصول متاحة اإلنشاءأعمال  من نتهاءاإلال تستهالك حتى يتم  التنفيذ قيدرأسمالية الالتعدين  مشاريع
 في القيمة. نخفاضالقيمة وعند تحديد مؤشرات اإل في نخفاضلإل رأسمالية تحت التنفيذالتعدين المشاريع  إختبارسنويا  
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 )تتمة( ممتلكات تعدين 27

 لسنة:للفترة / لللربع / المحمل  ستهالكتوزيع اإل 27-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في   

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03  إيضاحات 

روف من خالل الربح كمص
            أو الخسارة

 39359225619  17159945812  40099999974  11256645188  77290479927  9 تكلفة المبيعات

 4385172  2315973  47499,0  1145477  7729222  11 مصاريف عمومية وإدارية 
مصاريف إستكشاف 

 1515514  715186  249299  365121  ,09974  12 وخدمات فنية

 39455125195  17252975871  40099549,97  11258145685  ,7729224959   مجموع فرعي
 قيدرأسمالية  مشاريع
 657665444  653855789  -  -  -  19 التنفيذ

 41152785639  17856835661  40099549,97  11258145685  ,7729224959   المجموع

 كضمانمرهونة ممتلكات تعدين  27-1

لاير  3،311،830،014: 2411 يونيو 14) 2411 يونيو 14لاير سعودي كما في  3،880،030،011في قيمتها الدفترية اص ممتلكات تعدينتم رهن 
 إتفاقياتبموجب  كضمان للمؤجرينلاير سعودي(  1،830،881،001: 2411يناير  1لاير سعودي،  1،341،404،211: 2411ديسمبر  11سعودي، 

 .(14-13)إيضاح  التمويل الموحدة الشروط

 تمويلي إيجار من عقد ءمصانع ومعدات مقتناه كجز 27-0

 
  المعدات الثقيلة

المصانع الثابتة 
  المجموع  أخرى  ومرافق ترشيح الخام

        التكلفة

 19353375715  4656735816  8957325132  5659315767 2411يناير  1

 19353375715  4656735816  8957325132  5659315767 2411 يونيو 14

 19353375715  4656735816  8957325132  5659315767 2411ديسمبر  11

 79090029275  2999209,79  992049704,  5999079292 1327 يونيو 03

        

        المتراكم ستهالكاإل

 4151115159  1159445258  1459555355  1352115546 2411يناير  1

 1551175597  251525182  859735214  359925211 المحمل للفترة

 5551175756  1359965441  2359285569  1751925747 2411يونيو  14

 1354915731  158695926  859735213  256475591 المحمل للفترة المتبقية من السنة

 6856185486  1558665366  3259115782  1958415338 2411ديسمبر  11

 1556265141  355825861  859735214  351715166 المحمل للفترة

 294029942,  7992299442  279,229999  44997,92,2 1327يونيو  03

        

        صافي القيمة الدفترية

 15352375556  3457295558  7457765777  4357315221 2411يناير  1

 13852195959  3256775376  6558135563  3957395121 2411يونيو  14

 12457295229  3158175451  5658315351  3751915429 2411ديسمبر  11

 ,,,7,997,09  42944295,9  229,529709  029,479090 1327يونيو  03

ديسمبر  11لاير سعودي،  118،210،030: 2411 يونيو 14) 2411 يونيو 14كما في سعودي لاير  140،141،488القيمة الدفترية صافي تم رهن 
 1-11 )إيضاح للمؤجرينكضمان  معدات مستأجرةمصانع و( للاير سعودي 131،211،331: 2411يناير  1لاير سعودي،  120،120،220: 2411

 .(2-11 و
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 معداتممتلكات ومصانع و -28

 أصول غير تعدينية  

 المجموع تركيباتو أثاث أخرىمعدات  مكتبيةمعدات  مدنيةأعمال  مباني مصانع ثقيلةمعدات  سيارات أراضي اتإيضاح 

            التكلفة

 38561858515117 6857995797 2513157345259 7257365224 4553158655169 7575859545581 23587853445278 16355765422 4252895488 6155515111  2411يناير  1

 6551355699 - - 215766 - - 6551135933 - - -  الفترةإضافات خالل 

 التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعمحَول من 

 9157595495 9125628 359415171 355265167 3155745978 1951295119 3256755632 - - - 19 خالل الفترة

 قيدرأسمالية  مشاريع إلىمحَول 

 (1151135123) - - - - - (1151135123) - - - 19 خالل الفترة التنفيذ

محول من قطع غيار رأسمالية خالل 

 19755635118 - - - - - 19755635118 - - -  الفترة

 (151315114) - (151315114) - - - - - - -  الفترة إستبعاد خالل

 (159925932) (265687) (685111) (157315419) - - - - (1665836) -  اتتسوي

 38595152825271 6956855738 2513355775326 7455525648 4556354415147 7577851835699 24516356935738 16355765422 4251225652 6155515111  2411يونيو  14

فترة المتبقية من خالل ال إضافات

 (1357115439) - - - - - (1357115439) - - -  السنة

 التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعمحَول من 

 11511155415577 5555152 47854835538 251195278 66251115938 5523159595611 4563251115113 (865233) 354995281 - 19 فترة المتبقية من السنةال خالل

 قيدرأسمالية  مشاريع إلىمحَول 

 (559725346) - - - - - (559725346) - - - 19 فترة المتبقية من السنةال خالل التنفيذ

 (4352175421) - (4352175421) - - - - - - -  فترة المتبقية من السنةال إستبعاد خالل

 (1551815186) (357935914) - (151775193) (756715522) - - (255725467) 1345111 -  اتتسوي

 49588258535555 6654465886 2546858535443 7553845733 5521758815463 13511151435311 28577651215166 16159175722 4557555932 6155515111  2411ديسمبر  11

 11451695931 - - - - - 11451695931 - - -  الفترةإضافات خالل 

 التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريعمحَول من 

 3542159345713 915539 952955179 556625791 152475138 11359745171 3531153845553 - 2815343 - 19 خالل الفترة

 (2559295339) - (2559295339) - - - - - - -  الفترة إستبعاد خالل

 (5885354) - - - - - - - (5885354) -  اتتسوي

 509094922,95,5 9995029245 49254947994,0 79,229540, 59479974299,7 7097729,7292,7 04979795259529 79,99729244 2592229947 ,,,97955,9  1327يونيو  03
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 الممتلكات والمصانع والمعدات )تتمة( -28

 
 

 أصول غير تعدينية

 المجموع أثاث وتركيبات معدات أخرى معدات مكتبية أعمال مدنية مباني مصانع معدات ثقيلة سيارات أراضي إيضاحات 

            اإلستهالك المتراكم

 5531953115156 4751115449 41558445148 3457165139 31257915428 47955655379 3595351855799 4551865418 2151125496 -  2411يناير  1

 1515151625324 559195139 11156115186 456415544 7557855627 11151995592 73358315776 451365638 451495822 - 1-18 الفترةخالل  المحمل

 (159925932) (265687) (685111) (157315419) - - - - (1665836) -  تسوية

 6535753715548 5351125911 52753765334 3756155174 38855765155 58957645971 4568659165575 4952235156 2458955482 -  2411يونيو  14

المتبقية من فترة خالل ال المحمل

 1519758745257 454995889 14758655622 452245869 7857595354 15151265547 71153335428 556635688 454115861 - 1-18 السنة

فترة المتبقية من خالل ال إستبعاد

 (2155765243) - (2155765243) - - - - - - -  السنة

 (1158685618) (356795332) - (151715231) (355795578) - - (255725467) 1345111 -  تسوية

 7542357995954 5358235458 65456655713 4156685812 46357555831 74158915518 5538852515113 5253145277 2954315342 -  2411ديسمبر  11

 1517357315611 253265628 14951555726 553275321 8454165192 19155995843 73355615299 359995735 454435957 - 1-18 الفترةخالل  المحمل

 (955665714) - (955665714) - - - - - - -  الفترةخالل  إستبعاد

 (5155341) - - - - - - - (5155341) -  تسوية

 95,2925,95,7, 9,,59975,9 29297529245 2599999700 52,97279940 90792979097 997479,7790,4 5990729,74 00909,9959 -  1327يونيو  03

            صافي القيمة الدفترية

 33529955485961 2156895348 1561458915111 3851315185 4521951745641 7527953895211 19592552585479 11853915114 2152765992 6155515111  2411يناير  1

 32559259115722 1656825837 1551652115992 3659375474 4517458635992 7518853185728 19547657775163 11453535366 1752275171 6155515111  2411يونيو  14

 42545951535611 1256235428 1581451875731 3457155921 4575451245632 12526951515792 23538757715163 11856135445 1653255591 6155515111  2411ديسمبر  11

 2,,299,49,,229 7,90,29009 ,7995,9,92955 ,059,57909 ,2992,9955992 ,7497,49549974 499,9992929422 ,7,299,0927 749,2,9994 ,,,97955,9  1327يونيو  03
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 الممتلكات والمصانع والمعدات )تتمة( 28

 

  :للسنة // للفترة  للربع المحمل ستهالكتوزيع اإل 28-2

 للسنة المنتهية في  أشهر المنتهية فيللستة   المنتهي فيالسنوي للربع    

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03  إيضاحات 

            كمصروف من خالل الربح أو الخسارة

 2516154145913  1511255845462  7970994479,50  49156655427  94,9,,,5929  9 تكلفة مبيعات

 2857965718  1455685742  7492999994  659875675  990799557  11 مصاريف عمومية وإدارية 

 158895427  151635914  797229099  7855612  5,99099  12 مصاريف إستكشاف وخدمات فنية

 2519151915148  1511853175118  797549,949772  49854385714  52,9,0294,9   مجموع فرعي

 5658455533  3157455216  4,9,9,92,2  1451475176  7,90499455  19 التنفيذ قيدرأسمالية  مشاريع

 2514759365581  1515151625324  79720920,99,7  51254855781  5,797909297   المجموع

 الممتلكات والمعدات والمصانع المرهونة كضمان 28-1

لاير  20،331،118،428: 2411ديسمبر  11لاير سعودي،  10،181،101،402: 2411 يونيو 14) 2411 يونيو 14لاير سعودي كما في  12،101،021،331والمعدات والبالغ صافي قيمتها الدفترية  المصانعتم رهن الممتلكات و

  (.14-13ة الشروط )إيضاح مقرضين بموجب اتفاقية التمويل الموحدلل( كضمان لاير سعودي 12،130،014،012: 2411يناير  1سعودي، 
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   التنفيذ قيدالرأسمالية  المشاريع – 27

   ممتلكات ومصانع ومعدات   

   موجودات غير تعدينية   

 جمالياإل  السكني المطرفية مشروع  مشروع صفائح السيارات  ممتلكات ومصانع ومعدات  إيضاحات 
          
 33551554715114  1511951315897  79351855851  31571352535256   2411يناير  1

 4567156755141  3357115251  4251995141  4559457645649   إضافات خالل الفترة

 (9157595495)  -  -  (9157595495)  18 محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات 

 1151135123  -  -  1151135123  18 محول من الممتلكات والمصانع والمعدات 

 (2657845193)  -  -  (2657845193)  21 محول إلى الموجودات غير الملموسة

 (7385115)  -  -  (7385115)   تسويات

 38516658675575  1514257435148  83553845992  36518857395435   2411يونيو  14

 2573552115951  3855365268  7756335816  2561951315877   إضافات خالل الفترة المتبقية من السنة

 (11511155415577)  -  -  (11511155415577)  18 محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات 

 559725346  -  -  559725346  18 محول من الممتلكات والمصانع والمعدات 

 (1359315137)  -  -  (1359315137)  21 الموجودات غير الملموسةمحول إلى 

 (3451915444)  -  -  (3451915444)   إستبعادات خالل الفترة المتبقية من السنة

 (56652515111)  -  -  (56652515111)   *إنخفاض في القيمة في نهاية السنة

 154175172  -  -  154175172   تسويات

 29518456335886  1518152795416  91351185798  27519153355672   2411ديسمبر  11

 1518451895557  759655291  4952985671  1512659255595   إضافات خالل الفترة

 (11752115514)  -  -  (11752115514)  17 محول إلى ممتلكات تعدين

 (3542159345713)  -  -  (3542159345713)  18 محول إلى الممتلكات والمصانع والمعدات 

 (156875486)  -  -  (156875486)  21 محول إلى الموجودات غير الملموسة

 ,49920299,9920  9942292,2,,79  99490729299  4299,992429552   1327يونيو  03

ابلة لإلسترداد. والتي نتج عنها قيمة دفترية أعلى من القيمة القمعدل خصم سوقي مالئم في متضمنا   ستخدامللقيمة في اإل المخصوم نموذج التدفق النقدي المستقبلي إستخدامب 2411ديسمبر  11بتاريخ  في القيمة نخفاضإختبار اإلإجراء تم *

 (.1-1-3لاير سعودي )إيضاح  311،234،444في القيمة بمبلغ  إنخفاض إثباتتم على ذلك،  بناءا  



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                                                           

 (شركة مساهمة سعودية)
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  )تتمة( التنفيذ قيدالرأسمالية  المشاريع 27

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322يونيو  03  1327يونيو  03 اتإيضاح 
 

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03

 351،713،322  018،372،150  30401430551  287،313،711  0005130555 1-14 تكلفة تمويل مرسملة كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ 

           

 3،733،333  3،081،785  -  -  - 1-17 إستهالك ممتلكات تعدين مرسملة كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ 

           

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات مرسملة كجزء من المشاريع 

 13،831،100  02،731،133  5505850451  23،337،373  3501520500 1-18 الرأسمالية قيد التنفيذ 

           

إطفاء موجودات غير ملموسة مرسملة كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد 

 5،173،233  1،007،117  301530153  2،335،133  5410145 1-21 التنفيذ 

           

 83،833،587  31،838،153  5505200013  12،110،887  202500534 9-35 إطفاء تكلفة معاملة مرسمل كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ 

           

خدمات الموظفين مرسملة كجزء من  إنتهاءمنافع تكلفة الفائدة على 
 573،733  175،121  -  185،333  - 1-38 المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ 

           

مرسملة كجزء من المشاريع خدمات الموظفين  إنتهاءإعادة قياس منافع 

 3،311،333  -  -  -  - 1-38 الرأسمالية قيد التنفيذ 

           

: 2411يناير  1لاير سعودي،  21،001،284،834: 2411ديسمبر  11لاير سعودي،  13،000،111،118: 2411 يونيو 14) 2411 يونيو 14لاير سعودي كما في  21،811،004،203وقدرها  الدفتريةصافي القيمة 
 (.14-13 )إيضاح مقرضينلل تم رهنها كضمان لاير سعودي( 11،303،114،311



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                                                           

 (شركة مساهمة سعودية)
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 الملموسةالموجودات غير  – 13

 المجموع التطوير التقني البرامج والتراخيص البرامج المطورة داخليا   البنية التحتية اتيضاحإ 

       التكلفة

 51559765786 1757155112 16651255822 2453695462 29758765391  2411يناير  1

 2657845193 - 2657845193 - - 19 خالل الفترة محَول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

 53257615879 1757155112 19258195915 2453695462 29758765391  2411يونيو  14

 152855986 - 152855986 - -  الفترة المتبقية من السنةضافات خالل إ

 1359315137 - 1359315137 - - 19 الفترة المتبقية من السنةخالل  محَول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

 54759785112 1757155112 21851275138 2453695462 29758765391  2411ديسمبر  11

 8815991 - 8815991 - -  الفترةضافات خالل إ

 156875486 - 156875486 - - 19 خالل الفترة محَول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

 55,95299229 7292,59774 47,95959575 4290999294 ,4929,29909  1327يونيو  03

       اإلطفاء المتراكم

 13151275241 254125836 4754135174 1153275155 6958845175  2411يناير  1

 2256835564 152115418 1459535856 254245144 451145146 1-21 الفترةالمحَمل خالل 

 15357115814 356145254 6253675131 1357515199 7359885321  2411 يونيو 14

 1958185621 152115419 1351185618 153945447 451145147 1-21 فترة المتبقية من السنةالمحَمل خالل ال

 17355295425 458155673 7554855638 1551455646 7851925468  2411 ديسمبر 11

 1755615151 152115417 1155275331 153945451 454375853 1-21 الفترةالمحَمل خالل 

 7979,9,9225 ,29,9,,99 ,99,74999, 79952,9,99 4950,9047,  1327 يونيو 03

       صافي القيمة الدفترية

 37459495546 1553125276 11856125648 1351425417 22759925215  2411يناير  1

 37951515175 1451115858 13154425885 1156185263 22358885169  2411يونيو  14

 37454485577 1258995439 13255415411 952235816 21957835922  2411ديسمبر  11

 2,,05992599 77999,9,44 74295,49522 29,499099 47590299,99  1327 يونيو 03



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                                                           
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة(  13

يناير  1لاير سعودي،  141،143،001: 2411ديسمبر  11لاير سعودي،  141،402،301: 2411 يونيو 14) 2411 يونيو 14كما في لاير سعودي  01،301،431 والبالغةصافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة 
 (.14-13تفاقية التمويل موحدة الشروط )إيضاح إبموجب  مقرضينللتم رهنها كضمان  (لاير سعودي 83،110،114: 2411

تفاقية التنفيذ الموقعة بين شركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع. إلملكية للجبيل وينبع كما ورد في خدمات الدعم في رأس الخير والمحَولة للهيئة اموجودات الموجودات غير الملموسة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وتتكون 
اإلطفاء  ناقصا  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة التاريخية هذه لفة الشراء وأي تكاليف مباشرة متعلقة بإحضار هذه الموجودات لحالتها التشغيلية للغرض الذي أ نشأت من أجله. تقيد تتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة من تك

 األرض والخدمة. إستخدامتفاقية إفاء على الفترة المتبقية من مدة المتراكم. يحسب اإلط
 

 :للربع / للفترة / للسنةوزيع اإلطفاء المحمل ت 13-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03 اتإيضاح 

           كمصروف من خالل الربح أو الخسارة

 2959275971  1559315391  709,209920  653135628  ,99905970 9 تكلفة المبيعات

 259985171   154155647  799099,59  6855597  7972,92,4 11 مصاريف عمومية وإدارية 

 3259265141  1753465137  7592299249  659995225  09,04,,9,  مجموع فرعي

 955765144  553375527  792,79047  154495514  ,22902, 19 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

 4255125185  2256835564  ,7295979,5  854485729  ,,990797,  المجموع

 

 



 

 (معادن) التعدين العربية السعودية شركة             
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  مشترك روعمشفي  ستثماراإل - 12

 يناير  2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03   
 1322  1322  1322  1327  اتإيضاح 

 82856815585  83254165115  82856815585  9592,495,9,  3-1-21 باريك للنحاس شركة معادن

 -  -  -  -  2-21 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

 82856815585  83254165115  82856815585  9592,495,9,   المجموع

والبالغة  المشتركتين هذين المشروعينللمحاسبة عن نسبة حصة ملكية المجموعة في رأس المال المصدر والمدفوع في طريقة حقوق الملكية ستخدم ت  
 .1-0إيضاح رقم يرجى اإلطالع على  ،34٪

 مشتركال روعللمشملخص المعلومات المالية 
المعدة . السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المالي للمعايير الدولية للتقرير وفقا  ين المالية لهذين المشروعين المشتركائم وت عد الق

 لمجموعة.اتلك الخاصة بيخ  تقاريرها المالية متوافقة مع وتوار للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  

المعايير  أساسوالمعدة على أالمراجعة  على قوائمهم المالية بناءا  ، لشركة معادن باريك للنحاس( ٪144 والتي تمثلملخص للمعلومات المالية ) فيما يلي
 ات ذات العالقة كما هو مبين في القوائم المالية الموحدة للمجموعة:ستثمارتسوية للقيمة الدفترية لإل إلىباإلضافة  الدولية للتقرير المالي

  شركة معادن باريك للنحاس 2 -12

 ملخص قائمة الربح أو الخسارة 12-2-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03  

 27154685171  -  05292779944  -  47,9,2,9792  المبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى

 (359995119)  -  (59,2,9272)  -  (5,,294499)  تكلفة تمويل

 (5351125842)  -  (9499909992)  -  (,999,,0097)  إستهالكات وإطفاءات

 (21156195816)  -  (4,2995,9425)  -  (7,997799252)  مصاريف أخرى

 1157465414  -  295299499,  -  ,909520922  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (565721)  -  -  -  -  دخلمصروف زكاة وضريبة 

 1156895693  -  295299499,  -  ,909520922  ربح السنة من العمليات التشغيلية المستمرة

 -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 1156895693  -  295299499,  -  ,909520922  إجمالي الدخل الشامل

للربع / للفترة /  حصة المجموعة في الربح
 357255531  -  0499999227  -  449,5299,9  *للسنة

على مسودات القوائم المالية لشركة معادن باريك للنحاس والمتاحة بتاريخ إصدار القوائم المالية لشركة معادن.  بناءا  تم احتساب الحصة في صافي الدخل *
 بعض التغيرات الطفيفة. إلىوقد يؤدي ذلك أحيانا  
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  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 

 (ذلك خالفما لم يرد  السعودي لبالرياالمبالغ )                                              

 82 

 )تتمة( شركة معادن باريك للنحاس 2 -12

 قائمة المركز الماليملخص  12-2-1

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 4,72  4,79  4,79  4,79 

        الموجودات

 1569459495673  1576651895471  1575859225976  79,7297,79245 الموجودات غير المتداولة

        الموجودات المتداولة

 25152415329  21153155217  21353525517  ,,490900290 موجودات متداولة أخرى

 2252885497  5152435426  1154115937  5292599942 النقد ومعادالت النقد

 1596754795499  2512756485114  1598256865421  4970,94259952 مجموع الموجودات

        المطلوبات

        المطلوبات غير المتداولة

 85151975935  62651975939  62651975939  94997929909 قروض طويلة األجل

َقّدمدفعات   62651975939  62651975939  62651975939  94997929909 ه طويلة األجل من مجموعة معادنم 

 4455285269  3954175475  4854215563  ,2990,,279 مطلوبات غير متداولة أ خرى

        مطلوبات متداولة

 -  22551115111  22551115111  ,,,9,,,4459 قرض مرابحة

 4251975168  9556865781  5255455361  7099,799249 مطلوبات متداولة أ خرى

 1556451215211  1561255115133  1557853615811  7995,90,49902 مجموع المطلوبات

 41354585288  41551475981  41453245619  22999209,40 صافي الموجودات

 ٪51  ٪51  ٪51  ٪,5 ٪نسبة ملكية المجموعه 

 21254825646  21652185176  21254825646  40994,29922 نسبة ملكية المجموعة في صافي الموجودات

 تسوية القيمة الدفترية 12-2-0

 كالتالي: شركة معادن باريك للنحاسفي رأس المال المصدر والمدفوع في  ٪34بنسبة  ستثماراإل

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 4,79  4,79  4,79  4,72 إيضاح 

 21254825646  21254825646  21254825646  4,492,49929 51 الحصص بالتكلفة

 -  357255531  -  7,,0992449  المتراكمالدخل  الحصة في

 21254825646  21652185176  21254825646  40994,29922  القيمة الدفترية لإلستثمار

 62651975939  62651975939  62651975939  94997929909 2-43 قرض طويل األجل

 82856815585  83254165115  82856815585  9592,495,9, 21 المجموع

الشركة اتفاقية قرض مع شركة معادن باريك للنحاس. الغرض من هذا القرض هو توفير التمويل الالزم لشركة معادن باريك ، أبرمت 2410عام خالل 
 للنحاس. إن هذا القرض بدون عمولة وال يوجد تاريخ محدد لسداده.

 شركة معادن باريك للنحاس:ل المتراكم الربحالحصة في 

   للسنة المنتهية في  المنتهية فيللستة أشهر   للربع السنوي المنتهي في  

 1322يناير  2  1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03  

 -  -  ,09245950  -  7299929,75  يناير  1أبريل /  1
 

- 

الربح الحصة في صافي 
 357255531  -  0499999227  -  449,5299,9  للسنة للربع / للفترة /

 

- 

/ ديسمبر  02/ يونيو 03
 357255531  -  7,,0992449  -  7,,0992449  يناير 2

 

- 
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 (شركة مساهمة سعودية)
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  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 1 -12

 تسوية القيمة الدفترية

جنب مع حصة المجموعة  في الخسارة  إلىجنبا   اتشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويفي  في رأس المال المصدر والمدفوع ٪34اإلستثمار بنسبة 
 كالتالي:المعايير الدولية للتقرير المالي  إلىات قد إنخفضت قيمتها في تاريخ التحول الصحراء ومعادن للبتروكيماويشركة المتراكمة في 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 4,79  4,79  4,79  4,72 إيضاحات 

 45151115111  -  -  - 51 الحصص بالتكلفة

 4759985419  -  -  -  مساهمة إضافية

 49759985419  -  -  -  مجموع فرعي

 (12552245181)  -  -  -  المتراكمة  الخسارة الحصة في

 37257745239  -  -  -  القيمة الدفترية لإلستثمار

في تاريخ  في القيمة نخفاض: اإلناقصا  
 (37257745239)  -  -  - 4-2-5 التحول

 -  -  -  -  المجموع

 (.3-8-3)إيضاح  في القيمة نخفاضإختبار اإل إلجراءمعدل خصم سوقي مالئم  والتي تتضمننموذج تقييم حقوق الملكية  إستخدامتم 

 .2-03وبعض البنوك التجارية كما تم اإلفصاح عنه بالكامل في إيضاح  صندوق التنمية الصناعية السعودي أصدرت المجموعة خطاب ضمان لصالح

 .لإلستثمار في المشاريع المشتركة ةمدرج توفر أسعار سوقيةنظرا  لعدم  ةالمشترك في المشاريع ستثمارالعادلة لإليمة اليمكن تحديد الق

 مؤجلة ةضريب – 11

 ضريبة الدخل 11-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 1322ديسمبر  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03 

 1958825715  (1152275122)  (4,9970,)  (152285583)  49,7,9920 ضريبة الدخل المؤجل

موجودات ضريبة مؤجلة محملة كدائن على 
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة )إيضاح 

22-2) 2295949,,,  657415315  ,994,,9,57  3254645911  13151565112 

مطلوبات ضريبة مؤجلة محملة على قائمة 
 (11151735387)  (4256915923)  (29,4,9992,)  (759685898)  (2495209275) (1-22الربح أو الخسارة الموحدة )إيضاح 

 -  -  (7,99,299,2)  -  (7,99,299,2) (3-10ضريبة الدخل الحالي )إيضاح 

 2-40  0-0مجموع ضريبة الدخل )إيضاح 
 40-7) (79999,9902)  (152285583)  (799,,,954,)  (1152275122)  1958825715 

ة لي تفاصيل موجودات ومطلوبات ضريب. فيما يالضريبي هاأساسو لبنود محددةة الفروق المؤقتة بين القيمة الدفتري نتيجةنشأت ضريبة الدخل المؤجلة 
 والربح أو الخسارة المحملة والدائنة.مؤجلة 



 

 (معادن) التعدين العربية السعودية شركة             

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 ضريبة مؤجلة )تتمة( 11-2

 موجودات ضريبة مؤجلة 11-1

 :إلىالرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  4,79 

 17259845641  27551165217  21358635371  09795299204 خسائر ضريبية

ممتلكات ومصانع ومعدات، مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ و 
 6852475856  9451715723  6951135853  9792,,9495 موجودات غير ملموسة

 155835554  156685127  156255791  792749572 وإعادة تأهيل موقع وتفكيك اإلزالةمخصص إلتزامات 

 555665894  755935179  652445831  9,2999,2, منافع الموظفين

 24853825944  37854395146  28158475845  29299099,92 (2-8-0إجمالي موجودات ضريبة مؤجلة )

 كالتالي: / السنة الفترةخالل  موجودات ضريبة مؤجلةصافي الحركة في 

 المجموع إيضاحات 

 24853825944  2411يناير  1

 3254645911 1-22 محمل كدائن إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة

 28158475845  2411يونيو  14

 9755915211 1-22 محمل كدائن إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة المتبقية من السنة

 37854395146  2411ديسمبر  11

 8652115151 1-22 محمل كدائن إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة

 29299099,92  1327يونيو  03

 مطلوبات ضريبة مؤجلة 11-0

 :إلىالرصيد يشمل الفروق المؤقتة العائدة 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  4,79 

ممتلكات ومصانع ومعدات، مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ و 
 16451555181  27453285467  21658475113  09790299207 موجودات غير ملموسة

 / السنة كالتالي: الفترةخالل  مطلوبات ضريبة مؤجلةالحركة في صافي 

 المجموع إيضاحات 

 16451555181  2411يناير  1

 4256915923 1-22 الخسارة الموحدة خالل الفترة محمل إلى قائمة الربح أو

 21658475113  2411يونيو  14

 6754815464 1-22 محمل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة المتبقية من السنة

 27453285467  2411ديسمبر  11

 8751215964 1-22 محمل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة

 09790299207  1327يونيو  03



 

 (معادن) التعدين العربية السعودية شركة             

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 

 (ذلك خالفما لم يرد  السعودي لبالرياالمبالغ )                                              

 85 

 أخرىات إستثمار - 10

 يناير  2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

أكثر من سنة من تاريخ  إستحقاقأوراق مالية ذات تواريخ 
 5151115111  5151115111  5151115111  ,,,9,,,5,9 ئهاإقتنا

محدد والتي يوجد لدى المجموعة النية  إستحقاقتعتبر موجودات مالية غير مشتقة ذات تاريخ  ستحقاقتاريخ اإل إلىإن هذه اإلستثمارات المحتفظ بها 
ها مبدئيا  إثباتها. يتم إستحقاقعلى  بناءا  وال تصنف كقروض أو مدينين. تم تصنيفها كموجودات طويلة األجل  ستحقاقتاريخ اإل إلىوالمقدرة لإلحتفاظ بها 

في  إنخفاضأي خسائر  ناقصا  بالتكلفة المطفأة  ستحقاقتاريخ اإل إلىفي تواريخ التقارير الالحقة، يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها  بالقيمة العادلة.
 القيمة.

  
 مشتركةالمشاريع الشركاء في الالمستحق من  - ,1

 يناير  2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03   

 1322  1322  1322  1327  اتإيضاح 

 45151115111  -  45151115111  -  2-43 *مستحق من موزاييك

 27151115111  -  -  -  2-43 *مستحق من سابك

 -  -  -  5792029249  2-43 مستحق من ألكوا كوربوريشن**

 72151115111  -  45151115111  5792029249  2-43 المجموع

سم إالفوسفات يعرف ب نتاجوقعت شركة معادن اتفاقية مع شركتي موزاييك وسابك لتطوير بصورة مشتركة مجَمع متكامل إل 2411أغسطس  3بتاريخ *
 (.8-2مشروع أم وعال للفوسفات )إيضاح 

لتكلفة التاريخية التي ل لاير سعودي على دفعتينمليار  1،00تفاقية، تدفع شركتي موزاييك وسابك مستحقات تعاقدية لشركة معادن قدرها وبموجب هذه اإل
، 2411ديسمبر  11خالل السنة المنتهية في  من المبلغ المذكور أعاله من ٪34ستلمت الشركة الدفعة األولى وقدرها إتكبدتها الشركة في هذا المشروع. 

 .بالكاملها إستالموتم  2411يونيو  14في  المتبقية من المبلغ المذكور أعاله ٪34 أستحقتو

في تكلفة المشروع المشترك لتوسعة تشكيلة  ٪23،1**يمثل هذا المبلغ مساهمة مستحقة من شركة ألكوا كوربوريشن للحفاظ على حصتها والبالغة 
 (، في رأس الخير لتشمل:1منتجات مجمع األلومنيوم )إيضاح 

 صفائح السيارات المعالجة وغير المعالجة حراريا   •

 واإلنشاءاتصفائح المباني  •

 صفائح التغليف. •

 مدفوعة مقدما  دفعات ومصاريف  - 10

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

     الجزء المتداول:
  

 

 15257115627  11552285221  12256385264  099929502, دفعات مقدمة للمقاولين

 1258895197  1451125651  3857485295  0592279297 دفعات مقدمة للموظفين

 1453965416  953355197  2555115995  4497599222 إيجارات مدفوعة مقدما  

 4454425651  851615774  3257115338  0292099250 تأمين مدفوع مقدما  

 458745582  359225171  954645155  7797259057 مصاريف أخرى مدفوعة مقدما  

 22953145473  14155595112  22951545147  79,95029529 مجموع فرعي 

        الجزء غير المتداول:

 2156455868  2957315481  1753865312  ,049792942 أخرى مدفوعة مقدما  مصاريف 

 25159515341  17152895492  24654415359  44492079,52 المجموع 



 

 (معادن) التعدين العربية السعودية شركة             

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 المخزون - 12

 يناير 2  ديسمبر  02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 إيضاح 

 24351495951  29358755243  29255785714  94,4,,09,92  جاهزة للبيع -منتجات تامة الصنع 

 58357565631  49653195819  51551215665  55599749420  منتجات تحت التشغيل

 17351765988  18954195146  17456475111  072995,9222  مستخرجخام مخزون 

 7115227  351245158  453125952  ,922,947,  منتجات مصاحبة

 1511156935797  98257185256  98656595342  922795,9,,794  مجموع فرعي

 1528954365619  1529351725895  1516755235523  2,,792229,929  إلستهالكلقابلة قطع غيار ومواد 

بطيئة الحركة متقادمة ومخصص قطع غيار 
 (1559845849)  (1558535329)  (1559845849)  (759,509049) 1-26 ومواد مستهلكة

  79297947,9925  1515155385674  1527753195566  1527354515761 

 64453225514  83259565169  71251215384  22799979294  مواد خام

 1591757745264  2511152755635  1586356615158  494,49,249702  مجموع فرعي

 المجموع
 

092,090709929  2585153195411  3519259935891  2591854685161 

 بطيئة الحركة ومواد مستهلكة مما يلي:متقادمة وتتكون الحركة في مخصص قطع غيار  12-2

 يناير 2  ديسمبر  02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 1559845849  1559845849  1559845849  759,509049 يناير 1

 -  (1315521)  -  - (0مخصص المخزون المتقادم )إيضاح عكس 

 1559845849  1558535329  1559845849  759,509049 يناير 2/ ديسمبر  02يونيو /  03



 

 (معادن) التعدين العربية السعودية شركة             

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 التجارية واألخرىالمدينة الذمم  - 17

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 اتإيضاح 

         تجارية ذمم مدينة

 65654415349  88553715911  76152615861  7929297479272  طرف ثالث –ذمم مدينة ا خرى 

 8758975165  8859875621  11652315467  ,99999,950 2-43  إنسبال أس اي ألكوا مبالغ مستحقة من شركة

 41751555456  19551115198  27956525914  72994479709 2-43 مبالغ مستحقة من سابك

 1515154935871  1516954695618  1515651455231  792029,279,97  مجموع فرعي

 558965511  754395821  655235981  ,9,22944,  مبالغ مستحقة من المؤسسة العامة للموانىء

 (352115111)  (355125475)  (355125475)  (095749225) 1-27 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 256965511  359275345  351115515  295979225  مجموع فرعي

مبالغ مستحقة من المعهد السعودي التقني 
 251665514  359515189  254585372  ,,,294459 2-43 للتعدين 

 1353145481  -  653475465  - 2-27 مطالبات تأمين

 3158515982  4465724  3156185814  -  ستقطاع مستحقةإضريبة 

 859365151  1559145151  5757415376  ,7,9004959  عوائد مستحقة من إستثمارات

 -  2858175137  -  29,02,,4,9 2-43 مبالغ مستحقة من سابك

 4156985311  5157115941  5651515424  2,92729922  أخرى

 1525151465787  1527352165913  1531354735187  79,0090,09045  المجموع

 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالتالي: 17-2

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 إيضاح 

 352115111  352115111  352115111  095749225  يناير 1

مخصص الديون المشكوك في زيادة في 
 -  3125475  3125475  - 22 تحصيلها

 352115111  355125475  355125475  095749225  يناير 2ديسمبر /  02يونيو / 03

 :البات التأمينمط 17-1

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

        تتعلق بالتالي:

 اإلنتاج  هأحد خطوط إنتاج األلومنيوم والذي توقف في
المؤقت بعد  غالق. وقد جرى اإل2411في أكتوبر 

كتمل إمن عدم إستقرار خط اإلنتاج. وقد فترة 
 958925253  -  -  - .2410إصالحه خالل الربع الثاني من عام 

 354125227  -  653475465  - الناقل مطالبة متعلقة بفرن األمونيا والسير 

 1353145481  -  653475465  - المجموع

 ودائع ألجل – 18

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

ودائع ألجل ذات تواريخ إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر 
 89951525989  2571151115111  4599357515111  ,49,029994979 ئهاإقتناوأقل من عام من تاريخ 

 أسعار العمولة السائدة في السوق. أساس ىعل يعائد مال ودائع ألجليتحقق عن 



 

 (معادن) التعدين العربية السعودية شركة             

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 

 (ذلك خالفما لم يرد  السعودي لبالرياالمبالغ )                                              

 88 

 النقد ومعادالت النقد - 17

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

تعادل/ أقل من ثالثة  إستحقاقودائع ألجل ذات تواريخ 
        ئهاإقتنامن تاريخ  أشهر

 3539751215398  3595351425872  2542356135812  4950097499250 غير مقيدة - 

 54455545663  -  -  - مقيدة - 

 3594156765161  3595351425872  2542356135812  4950097499250 مجموع فرعي

        نقد وأرصدة لدى البنوك 

 31758245871  35752315436  74253365526  29,927,9492 غير مقيدة - 

 4858185593  5953415221  5554295162  5,97479772 مقيدة - 

 36656335463  41655715657  79757655588  54995079277 مجموع فرعي

 4531853195524  4536957145529  3522153695411  09,5999529,92 المجموع

 المقيد بما يلي: النقد ومعادالت النقديرتبط 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 إجمالي النقد المجمع في حساب إحتياطي خدمة الدين 
للدفعات المجدولة للقرض طويل األجل ولفترة ستة 

التسهيالت  أشهر قبل تاريخ اإلستحقاق وفقا  إلتفاقية
 15539  -  -  - (1-13ية )إيضاح ئتماناإل

-0،  10-0 اتبرنامج إدخار الموظفين )إيضاح إلتزامات

24 ، 18-2) 

20-2) 

5,97479772  5554295162  5953415221  4858175154 

 4858185593  5953415221  5554295162  5,97479772 مجموع فرعي

 المجدولة للقروضجزء من الرصيد المجمع للدفعات 
األجل لفترة ستة أشهر قبل تاريخ اإلستحقاق  ةطويل

ذات تواريخ إستحقاق تعادل أو  ألجلمستثمر في ودائع 
 54455545663  -  -  - (2-13)إيضاح  من تاريخ إقتنائها أقل من ثالثة أشهر

 59353635256  5953415221  5554295162  5,97479772 مجموع النقد المقيد

 3571459465268  4531153735318  3516559415338  795099222,,09 النقد غير المقيد مجموع

 راس المال – 03

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

ر ومدفوع بالكامل          مصرح به ومصدَّ

لاير  14ة إسميسهم عادي بقيمة  7979,922,9497

 11568457825611  11568457825611  11568457825611  ,7799,292,4997 (1)إيضاح سعودي للسهم 

 



 

 (معادن) التعدين العربية السعودية شركة             

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 اإلصدارعالوة  - 02

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 14ة قدرها إسميسهم عادي بقيمة  ,,,9,,,5459
بعالوة رياالت للسهم الواحد الصادر 

 لاير سعودي للسهم الواحد 14قدرها 

 

 

5945,9,,,9,,,  

 

 

5525151115111  

 

 

5525151115111  

 

 

5525151115111 

 14ة قدرها إسميسهم عادي بقيمة  420922,9497
رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة 

لاير سعودي للسهم  11قدرها 
 الواحد، صافي بعد تكاليف المعامالت

 

 

0972790579992  

 

 

3514153515697  

 

 

3514153515697  

 

 

3514153515697 

 8539153515697  8539153515697  8539153515697  909790579992, المجموع   29,922,9497

 صافي الدخلمن  تتحويال - 01

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 75759115634  75759115634  75759115634  29299259524 يناير  1

 -  4151635918  -  - *السنة / الفترة من صافي دخل ٪ 14تحويل 

 75759115634  79759755542  75759115634  29299259524 يناير 2/  ديسمبر 02/  يونيو 03

 

ي نظامي وذلك بتحويل إحتياطفي المملكة العربية السعودية5 تقوم الشركة بتكوين والذي يتوافق مع أنظمة الشركات المطبقة األساس للشركة  نظاملطبقاً ل

 من رأس المال المدفوع.  ٪31ي حتياطي النظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطاإل إلىمن صافي دخل السنة  11٪

يين حيث نمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانولصافي دخل السنة حسب  وفقاً  2116ديسمبر  31لسنة المنتهية في تم حساب المحول من صافي دخل ا* 

 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىأن هذا ليس مطلباً لتسويات التحول 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                      

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 المسيطرة غيرحقوق الملكية  - 33
 العمليات المتداخلة. إستبعادمسيطرة تعتبر ذات أهمية للمجموعة. المعلومات الموضحة لكل شركة تابعة قبل غير تملك حقوق أقلية  يالمالية لكل شركة تابعة التومات فيما يلي مخلص للمعل

 ملخص قائمة المركز المالي 00-2 

 المجموع شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات معادن للفوسفات شركة شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن للدرفلة شركة معادن لأللمونيوم  

  ٪,2 ٪,0 ٪4537 ٪4537 ٪4537  حقوق الملكية غير المسيطرة )٪(

        1327 يونيو 03

 76574658485771 25511858565222 15566858295326 12579458125121 5527454155256 17599959455945  موجودات غير متداولة

 8517553515961 1528758975141 2524152335677 1515157135142 1532257115851 2517258175251  متداولة موجودات

 ,920,,29,4494, 49949992509090 0,,72997,9,909 709,2595759,90 99592977997,9 4,972492509795  إجمالي الموجودات

 49586153895981 17549153185525 9586652465388 8517151425813 4524153935115 11519252995249  مطلوبات غير متداولة

 8567352115138 1541457395993 1574458915411 99656175896 1524956915387 3527752815351  مطلوبات متداولة

 ,5,950099,79,7 ,7,9,999,2,957 77997797029299 99,99925,92,9 29094,,5929,9 ,,709299952999  المطلوبات إجمالي

 95999274,,4994 92,29,25,,292 9949,994594,2 2922,92929052 797,29,079272 992,097209595  صافي الموجودات

 8511957915884 2596152815938 1588956775561 1519954695853 27758645961 1568254965572  صافي الموجوداتالحصة في 

 6752275298 (951625422) - 1159125856 8359135132 (1954365268)  أثر الزكاة وضريبة الدخل

 (355945249) - - - (355945249) -  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر

 العائد إلى حقوق ملكية غير مسيطرة صافي الموجودات
 9,2092409900, 4995797799579 999229597,,79 7947790,492,9 05,97,09,20 799909,9,90,2  (0-00)إيضاح 

        1322 يونيو 03

 73564358735317 21571955935117 16539656715738 12588157295615 5582558635261 18553955965912  موجودات غير متداولة

 11571652385813 1592158455335 1595851515135 94855645694 1525453145863 1587359165641  موجودات متداولة

 ,2905,9774977, 409927920,9054 7,9052924,9220 709,0,94929499 972,9742,,,29 4,927095,09550  الموجوداتإجمالي 

 49518154235736 14519757485159 11596756175319 8518458115313 4581756935952 11516159855213  مطلوبات غير متداولة

 9555354375257 2549753645515 1513351425648 68851375833 1513759915672 2599757645531  مطلوبات متداولة

 5,99009,9,9990 79959597749522 92599992,,,749 92249,099729, 59,5599,29942 729,5992299200  المطلوبات إجمالي

 45927994579772 ,29,299045922 9,,99050999,9 59,5292559750 ,,79442929095 ,9905092509,4  صافي الموجودات

 7589652795871 2581855315311 1591651885241 1526954215243 31753475868 1559457925219  صافي الموجوداتالحصة في 

 5553145436 4515791 - 4225897 5955765128 (551365381)  أثر الزكاة وضريبة الدخل

 (751195231) - - - (751195231) -  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر

 العائد إلى حقوق ملكية غير مسيطرة صافي الموجودات
 2992292259,22 49,7,99,497,7 9427,,799,997 ,794999,22972 29299,,0599 795,999559,49  (0-00)إيضاح 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                      

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 الملكية غير المسيطرة )تتمة( حقوق  00

 )تتمة( ملخص قائمة المركز المالي 00-2

 المجموع شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن للدرفلة شركة معادن لأللمونيوم  

  ٪,2 ٪,0 ٪4537 ٪4537 ٪4537  حقوق الملكية غير المسيطرة )٪(

        1322 ديسمبر 02

 76567155325796 24532151855347 15592155795138 12597159445699 5517759515824 18528158725888  موجودات غير متداولة

 9511653545928 2542453485463 2541255485499 92754865699 1517953995188 2527255725179  موجودات متداولة

 29242,,592229, ,49922295009,7 7,904097429502 ,709,999207909 99452905,9,74 4,955092229992  إجمالي الموجودات

 51597551945515 17541957755511 11541851245121 7594255525691 4536951815573 11583556615631  مطلوبات غير متداولة

 9542358535245 2529759975581 1568152225125 99859545599 1521352135858 3523354655183  مطلوبات متداولة

 ,9,909,9922929 ,,,7992,292209 749,9,94299429 992795,294,9, 595,494929207 729,9997499272  المطلوبات إجمالي

 45902,99099992 ,29,09929,920 79497,,994429 29952994297,9 9259,5595,7 992,2907,9450  صافي الموجودات

 7572356115461 2581457145291 1586754645387 1524454385951 16954385951 1562755635881  صافي الموجوداتالحصة في 

 7758195816 6815563 - 658825877 8151985532 (958525156)  أثر الزكاة وضريبة الدخل

 (751195231) - - - (751195231) -  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر

 العائد إلى حقوق ملكية غير مسيطرة صافي الموجودات
 2929290,79,29 49,7590,29,52 79,92929290,2 ,7945790479,4 424927,9454 7997292779245  (0-00)إيضاح 

        1322 يناير 2

 71569756585159 17514758535832 16567457435168 12551755245411 5556354325568 18591451145181  موجودات غير متداولة

 9529557195969 2518251615654 2585159135658 1514351285245 1546153185889 1575952985523  موجودات متداولة

 ,299990909,9,4 79970,9,7292,9 79954599299249 70995,95549959 29,4092579252 4,999092,492,0  إجمالي الموجودات

 43596753355491 11519555815111 11511956165488 8512853295751 4584151835681 11589356245471  مطلوبات غير متداولة

 11514853415745 3549257345648 1573455735327 45854155216 95351955844 3541955215711  مطلوبات متداولة

 529,7599299405 ,9075922,,7095 77922297,99,75 95,992229992, 5929094299542 7290,0972997,7  المطلوبات إجمالي

 45992299979290 ,59527999,920 292,792599977 299,9,,59,909 7940,92279900 9909,94599544  صافي الموجودات

 7572754155139 2521656795494 2533454375173 1527151155731 31858485455 1559654245387  صافي الموجوداتالحصة في 

 6351165943 3215141 - 252175612 5753195184 351495117  أثر ضريبة الدخل

 (751195231) - - - (751195231) -  زيادة رأس المالمدفوعات ل أثر

 العائد إلى حقوق ملكية غير مسيطرة صافي الموجودات
 292,094949,54 9502,,,494729 4900292029,20 7942094009004 0599,2,92,9 79599952095,2  (0-00)إيضاح 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                      

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة(  00

 اآلخر الدخل الشاملو الربح أو الخسارة ملخص لقائمة 00-1

 المجموع شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات للفوسفاتشركة معادن  شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن للدرفلة شركة معادن لأللمونيوم إيضاحات 

  ٪,2 ٪,0 ٪4537 ٪4537 ٪4537  حقوق الملكية غير المسيطرة )٪(

        1327 يونيو 03

 6576952395961 65252475181 2513954355588 89255825191 - 3518459755111  المبيعات

 41951975936 39151135828 7652315277 (18558755348) (11258235141) 23156515219  الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخلخسارة( ربح / )

 - - - - - -  اآلخر للفترة الدخل / )الخسارة( الشامل

 2,997929909 ,09,9,709,4 2994079422 (,7,59,25902) (,7,49,409,2) 40799579479  للفترة) الخسارة(  الشامل  مجموع الدخل /

حقوق  إلىالعائد الشامل / )الخسارة(  الدخلمجموع 
        :الملكية غير المسيطرة

الحصة من الربح / )الخسارة( للفترة قبل الزكاة 
 16455565176 15651155531 2258695383 (4656545712) (2558185582) 5851445456  وضريبة الدخل

 (2159145439) (2152715869) (6565219) 657155593 551925923 (1257955877)  الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة

 14256415637 13557345662 2252135174 (3959395119) (2157155659) 4553485579  الحصة من الربح / )الخسارة( للفترة

 - - - - - -  اآلخر للفترة الدخل / )الخسارة( الشامل الحصة من

 72499279902 70592029994 4494709722 (0999099779) (4,92759959) 25902,9529 3-33 المجموع

        1322 يونيو 03

 4568157175959 - 2512154945122 - - 2555952135837  المبيعات

 6154565352 454195123 6554355961 (359565411) (859915718) 455595377  للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخلخسارة( ربح / )

 - - - - - -  اآلخر للفترة الدخل / )الخسارة( الشامل

 9792599054 292,99740 9592059997 (0995992,7) (,,999792,) 295599022  للفترة) الخسارة(  الشامل  مجموع الدخل /

حقوق  إلىالعائد  الشامل / )الخسارة( مجموع الدخل
        :الملكية غير المسيطرة

)الخسارة( للفترة قبل الزكاة الحصة من الربح / 
 1952885867 157635651 1956315788 (9935157) (252565918) 151445414  وضريبة الدخل

 (851165642) 2175917 251215381 (253965135) 351135275 (1151625179)  الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة

 1151825225 159815567 2157515168 (353895192) 7565357 (959175675)  الحصة من الربح / )الخسارة( للفترة

 - - - - - -  اآلخر للفترة الدخل / )الخسارة( الشامل الحصة من

 7797,49445 799,79592 ,479257979 (090,99794) 2599052 (999729925) 3-33 المجموع



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                      

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 الملكية غير المسيطرة )تتمة( حقوق  00

 المجموع شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن للدرفلة شركة معادن لأللمونيوم إيضاحات 

  ٪,2 ٪,0 ٪4537 ٪4537 ٪4537  حقوق الملكية غير المسيطرة )٪(

        1322ديسمبر  02

 9572652225274 - 4515653265243 38257975184 - 5528751985947  المبيعات

 (62153515271) (252355371) (6151175819) (11157785172) (58558295366) 13956115447  للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخلخسارة( ربح / )

 (151385841) (353115843) 157775621 (153345179) - 158195461  اآلخر الدخل / )الخسارة( الشامل

 (94790,99777) (595029470) (,,59900,97) (77497749457) (5,59,499099) 727927999,2  للسنةالخسارة(  الشامل ) مجموع الدخل /

مجموع الدخل / )الخسارة( الشامل العائد إلى حقوق الملكية 
        غير المسيطرة:

الحصة من الدخل / )الخسارة( للسنة  قبل الزكاة وضريبة 
 (15951355271) (8945148) (1853325342) (2758155321) (14751435171) 3551395712  الدخل

 2159125147 5995215 251195333 652285671 3154135114 (1753585176)  الحصة من مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة

 (13751335223) (2945943) (1653135119) (2155765651) (11656315157) 1756815536  / )الخسارة( للسنةالحصة من الربح 

 (6655621) (153215737) 5335286 (3345854) - 4565685 3-33 اآلخر للسنة الدخل / )الخسارة( الشامل الحصة من

 (702929,9,20) (,,7997599) (7592299240) (47997795,2) (779990,9752) 7,970,9447 3-33 المجموع



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                      

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة(  00

 غير المسيطرة الملكيةحركة حقوق  00-0

 المجموع شركة معادن وعد الشمال  للفوسفات شركة معادن للفوسفات شركة معادن للبوكسايت واأللومينا شركة معادن للدرفلة شركة معادن لأللمونيوم إيضاحات 

 7578352925852 2521751115534 2533454375173 1527352335332 35951485419 1559955735514 1-33 2411يناير  1

 (45151115111) - (45151115111) - - - 1-43 الفترةتوزيعات مدفوعة خالل 

 1151825225 159815567 2157515168 (353895192) 7565357 (959175675) 2-33 للفترة/ )الخسارة(  الربححصة في صافي 

الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خالل 
 61255615821 61151115111 - 554415593 751195228 -  الفترة

 (1255615821) - - (554415593) (751195228) -  مدفوعات لزيادة رأس المال خالل الفترة

 7594454755177 2581859825111 1591651885241 1526958445141 35958145766 1558956555829 1-33 2411 يونيو 14

 (151925963) - (151925963) - - - 1-43 توزيعات مدفوعة خالل الفترة المتبقية من السنة

/ )الخسارة( للفترة المتبقية من  الربححصة في صافي 
 (14853155448) (252765511) (3851645177) (1851875458) (11753865514) 2755995211 2-33 السنة

الشامل اآلخر خالل / )الخسارة( الحصة في الدخل 
 (6655621) (153215737) 5335286 (3345854) - 4565685 2-33 الفترة المتبقية من السنة

 7579453115146 2581553845854 1586754645387 1525153215828 24254185252 1561757115725 1-33 2411ديسمبر  11

 14256415637 13557345662 2252135174 (3959395119) (2157155659) 4553485579 2-33 للفترة/ )الخسارة(  الربححصة في صافي 

 13654815251 - - - 13654815251 - 1-43 الفترةمدفوعات لزيادة رأس المال خالل 

 9,2092409900, 4995797799579 999229597,,79 7947790,492,9 05,97,09,20 799909,9,90,2 1-33 1327 يونيو 03



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                      

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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  مشروع مشترك لشريك في المستحق  - ,0

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 اتإيضاح 

 31157135363  19151165363  19151165363  427952799,2 2-43 مبالغ مستحقة إلى شركة ألكوا كوربوريشن

 إنخفاض في القيمة
5-2-4  5

5-8-3 -  -  -  (11557735751) 

 18459295613  19151165363  19151165363  427952799,2 2-43 المجموع

 األلومنيةوم م مةع٪ في تكلفةة المشةروع المشةترت لتوسةعة تشةكيلة منت ةات 523،1 حصتها البالغة كوربوريشنشركة ألكوا  إلىتمثل المبالغ المستحقة 

 :في رأس الخير لتشمل (15)إيضاح 

  ًصفائح السيارات المعال ة وغير المعال ة حراريا 

 صفائح المباني واإلنشاءات 

  التغليفصفائح. 



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                                                                   

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 األجل طويلةقروض  - 00

 التسهيالت المعتمدة 00-2

  صندوق التنمية الصناعية وات العامة ستثمارالتمويل الموحدة الشروط مع صندوق اإل إتفاقيات، وشركة معادن للدرفلة، وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات لومنيومشركة معادن لألأبرمت

 المحلية، السعودي وتحالف من المؤسسات المالية

  مشترك ومتجدد متوافق مع أحكام الشريعة إئتمانإتفاقية تسهيل  معادن( ) أبرمت الشركة، 

  مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونةقروض إتفاقيتي  ساسأبرمت شركة معادن للذهب ومعادن األ 

 ابحة.شركة معادن للبنية التحتية وشركة معادن للفوسفات إتفاقية تسهيل مرابحة مع مشاركين في تسهيل مر أبرمت 

 :2411 يونيو 14ون التسهيالت الممنوحة للمجموعة من التالي كما في . تتك2411لم تتخلف الشركة عن سداد أصل الدين أو الفوائد ألي من القروض خالل 

 

إتفاقية شركة معادن 

 لومنيوملأل

 الموقعة في

 1323نوفمبر  03

إتفاقية شركة معادن 

 للدرفلة

 الموقعة في

 1323نوفمبر  03

 إتفاقية شركة معادن

 واأللوميناللبوكسايت 

 الموقعة في

 1322نوفمبر  17

 إتفاقية )معادن(

 الموقعة في

 1321ديسمبر  28

إتفاقية شركة معادن وعد 

 الشمال للفوسفات

 الموقعة في

 ,132يونيو  03

شركة معادن  تيإتفاقي

 ساسللذهب ومعادن األ

 الموقعة في

4 1320مارس  ,1

 1320إبريل  12

 إتفاقية شركة معادن

 للبنية التحتية

 الموقعة في

 1320ديسمبر  03

إتفاقية شركة معادن 

 للفوسفات

 الموقعة في

 المجموع 1322 فبراير 12

 19521357515111 - - - 7551151115111 - 3575151115111 3517857515111 4587551115111 صندوق اإلستثمارات العامة

          المصارف االسالمية والتجارية

 13517951675499 - - - 4529958545655 - 2569157125844 1514151115111 5514755115111 شراء*

 6561858955345 - - - 5545151455345 - 25857515111 - 91151115111 تجاري*

 3521652515111 - - - 1565151115111 - 76857515111 - 78755115111 وكالة

 449,9294749,22 - - - ,,,9,,,9,,7792 - 0927,94749,22 ,,,9,,,79,279 ,,,9,,,992059 المجموع الفرعي

 3547951115111 - - 1537951115111 - - 91151115111 61151115111 61151115111 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 12549357515111 11549357515111 1511151115111 - - - - - - باللاير السعوديتسهيل مرابحة 

 تسهيل مرابحة باللاير السعودي

 1519151115111 - - - - - 34151115111 37551115111 37551115111 رأس مال عامل(تسهيل )

 59979,92749,22 ,,,779290925,9 ,,,9,,,9,,,79 ,,,9,,,790299 ,,,9,,,9,,7,99 - 94749,22,,92, ,,,59,92925,9 ,,,9,,,7495,59 المجموع الفرعي

 9511151115111 - - - - 9511151115111 - - - إتفاقية تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

 9,979,92749,22 ,,,779290925,9 ,,,9,,,9,,,79 ,,,9,,,790299 ,,,9,,,9,,7,99 ,,,9,,,9,,,99 94749,22,,92, ,,,59,92925,9 ,,,9,,,7495,59 مجموع التسهيالت الممنوحة



 

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                                                                   

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( قروض طويلة األجل - 00

 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 00-2

 :2411يناير  1للمجموعة من التالي كما في تتكون التسهيالت الممنوحة 

 

إتفاقية شركة معادن 

 للفوسفات

 الموقعة في

 1338 يونيو 20

إتفاقية شركة معادن 

 لومنيوملأل

 الموقعة في

 1323نوفمبر  03

إتفاقية شركة معادن 

 للدرفلة

 الموقعة في

 1323نوفمبر  03

 إتفاقية شركة معادن

 واأللومينا للبوكسايت

 الموقعة في

 1322نوفمبر  17

 إتفاقية )معادن(

 الموقعة في

 1321ديسمبر  28

إتفاقية شركة معادن وعد 

 الشمال للفوسفات

 الموقعة في

 ,132يونيو  03

شركة معادن  تيإتفاقي

 ساسللذهب ومعادن األ

 الموقعة في

4 1320مارس  ,1

 1320إبريل  12

 إتفاقية شركة معادن

 للبنية التحتية

 الموقعة في

 المجموع 1320ديسمبر  03

 23521357515251 - - 7551151115111 - 3575151115111 3517857515111 4587551115111 4511151115251 صندوق اإلستثمارات العامة

          المصارف االسالمية والتجارية

 17534859595999 - - 4529958545655 - 2569157125844 1514151115111 5514755115111 4526958925511 شراء*

 8511154575845 - - 5545151455345 - 25857515111 - 91151115111 1549155625511 تجاري*

 2534357515111 - - - - - - - 2534357515111 مصرف الراجحي

 1551151115111 - - - - - - - 1551151115111 بنك كوريا للصادرات والواردات

 75151115111 - - - - - - - 75151115111 شركة تأمين الصادرات الكورية

 3521652515111 - - 1565151115111 - 76857515111 - 78755115111 - وكالة

 00942992729,22 - - ,,,9,,,9,,7792 - 0927,94749,22 ,,,9,,,79,279 ,,,9,,,992059 ,,,7,905594,59 المجموع الفرعي

 4517951115111 - 1537951115111 - - 91151115111 61151115111 61151115111 61151115111 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 1511151115111 1511151115111 - - - - - - - باللاير السعوديتسهيل مرابحة 

 تسهيل مرابحة باللاير السعودي

 75151115111 - - - - - 37551115111 37551115111 - رأس مال عامل(تسهيل )

 9494,497999,92 ,,,9,,,9,,,79 ,,,9,,,790299 ,,,9,,,9,,7,99 - 909,94749,22, ,,,59,92925,9 ,,,9,,,7495,59 ,72995594,9945 المجموع الفرعي

 9511151115111 - - - 9511151115111 - - - - مشترك ومتجدد إئتمانإتفاقية تسهيل 

 2794,497999,92 ,,,9,,,9,,,79 ,,,9,,,790299 ,,,9,,,9,,7,99 ,,,9,,,9,,,99 909,94749,22, ,,,59,92925,9 ,,,9,,,7495,59 ,72995594,9945 مجموع التسهيالت الممنوحة



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( قروض طويلة األجل - 00

 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 00-2

ستيفاء إالمقترضة ضمن المجموعة، وإذا تم  الوحدات القانونيةالتمويل على الشروط والتعهدات المالية التالية لكل من  إتفاقياتنصت 
 األجل: المؤسسات المالية سوف توفر القرض طويل الشروط، فإن

  وشركة معادن للدرفلة وشركة  لومنيوممن قبل شركة معادن لأل إضافية ات تمويلإلتزامإنشاء إضافية و / أو ات إمتيازقيد على إنشاء
التمويل الموحدة  إتفاقياتبموجب  ا  بذلك تحديد فات، مالم يكن مسموحا  معادن للبوكسايت واأللومينا وشركة معادن وعد الشمال للفوس

 الشروط.

 الحفاظ على نسب مالية 

 احد أقصى من النفقات الرأسمالية المسموح به . 

 على المساهمين. أرباحعلى توزيع  دقي 

 ( أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في 1قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ) ستثمارعلى مدة اإل قيود
 المملكة العربية السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.

  من:شروط معينة وتعهدات خاصة والتي تتض على تسهيالت المرابحة إتفاقياتنصت 

 ،الحفاظ على وجود الشركتين كشركتين ذات مسؤولية محدودة تحت قوانين المملكة العربية السعودية 

   تسهيالت المرابحة، إتفاقياتتحت  تقييد أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة العامة مالم يكن مسموحا بذلك تحديدا 

 سواء  طوعا أوغير طوعا لبيع، تأجير وتحويل أو التخلي عن أي أصل مالم يكن مليات قيود على الدخول في أي عملية أو مجموعة ع
 تسهيالت المرابحة .  إتفاقياتمسموحا نصا بذلك بموجب 

 االقل مع المطالبات غير المضمونة تسهيالت المرابحة تصنف في جميع االوقات بالتساوي على إتفاقياتبالسداد بموجب  اتإلتزام 
 .   القوانين المطبقة عموما  على الشركاتوقروض الدائنين ماعدا مطالبات الدائنين المتوجبة حسب 

 الحفاظ على نسب مالية 

 على المساهمين أرباحعلى توزيع  قيود. 

 لومنيومتسهيالت شركة معادن لأل

تعديل  لذلك، تم أيضا   وفقا  ، تم تعديل عقود الشراء بالدوالر األمريكي واللاير السعودي لزيادة قيمة التسهيالت. 2412نوفمبر  21في 
 التمويل الموحدة الشروط لتعكس ترتيب التسهيالت الجديدة. إتفاقيات

  وكالء تسهيالت *

 تجارية، مابين الدائنين ووكيل تسهيالت بنك ستاندرد شارتد كوكيل 

 كيل تسهيالت مشتريات باللاير السعودي ووكيل تسهيالت وكالة بالدوالر وو ،بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت مشتريات بالدوالر االمريكي
 وكالة باللاير السعودي،  األمريكي ووكيل تسهيالت

 شركة ساب لألوراق المالية المحدودة متعهد ضمان داخلي، و 

 هد ضمانات خارجي ووكيل.فرع لندن، كمتع -بنك الرياض 

 تسهيالت شركة معادن للدرفلة

 *  وكالء تسهيالت

 بنك الرياض كوكيل مابين الدائنين 

 بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت مشتريات باللاير 

 البنك السعودي الفرنسي كمتعهد ضمان داخلي 

 فرع لندن، كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل. -بنك الرياض 

 للبوكسايت واأللوميناتسهيالت شركة معادن 

 *  وكالء تسهيالت

  إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كوكيل مابين الدائنين ووكيل تسهيالت تجارية 

  مشتريات بالدوالر االمريكي ووكيل تسهيالت مشتريات باللاير السعوديتسهيالت البنك األهلي التجاري كوكيل 

 وكالة بنك الجزيرة كوكيل تسهيالت 

  إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمتعهد ضمان داخليإتس 

 فرع لندن، كمتعهد ضمانات خارجي ووكيل. -بنك الرياض  



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 05-7

 تسهيالت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 *  وكالء تسهيالت

  تسهيالت شراءالبنك اإلسالمي للتنمية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية كوكالء 

 كوكالء تسهيالت تجارية.   يمتد وبنك سوميتومو ميتسويبينما يعمل كل من بنك ميزوهو ل 

 تسهيل شركة التعدين العربية السعودية )"معادن"(

 فاقياتإتلشريعة )"إتفاقية تسهيل مرابحة"( وامشترك ومتجدد متوافق مع أحكام  إئتمانأبرمت الشركة إتفاقية تسهيل  2412ديسمبر  18في 
النهائي لسداد هذا القرض هو خمس  ستحقاقمليار لاير سعودي. إن تاريخ اإل 0تمويل( بمبلغ قدره  إتفاقياتأخرى يشار لها مجتمعة )ب

 سنوات من تاريخ توقيع اإلتفاقية. تم الحصول على التسهيل من تجمع مؤسسات مالية محلية ودولية مكون من المؤسسات المالية التالية:

 راجحي مصرف ال 

 البنك العربي الوطني 

 بنك البالد 

 بنك الجزيرة 

 البنك السعودي الفرنسي 

 فرع الرياض -بنك جي بي مورجان تشيس، إن إيه 

 بنك الرياض 

  مجموعة سامبا المالية 

 البنك األهلي التجاري 

  البنك السعودي البريطاني 

 ستثمارالبنك السعودي لإل 

 على التالي: فقط لشركة األمباتشتمل التعهدات والشروط المالية فيما يتعلق 

 الفوائد عن ثالثة أضعاف وإال سوف يستدعي وقف  إلىواإلطفاء  ستهالكيجب أال يقل نسبة صافي الدخل قبل الفائدة والضرائب واإل
 .رباحتوزيع األ

  هي حالة تقصير و اعتبر ذلك)الشركة األم فقط(، وإال  صافي الديون عن ثالثة أضعاف حقوق الملكية إجمالييجب أن يعادل أو ال يزيد
 عملية إصدار حقوق أولوية. ءعرضة لفترة تصحيح تمتد حتى ستة أشهر أو تسعة أشهر في حال قيام الشركة بتصحيح هذه الحالة ببد

 ساستسهيل شركة معادن للذهب ومعادن األ

 وتشمل هذه التسهيالت الممنوحة على التالي:مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونة تفاقيتي تسهيالت أبرمت الشركة إ

 تتضمن: يالتوالتمويل على بعض الشروط والتعهدات الخاصة  إتفاقياتنصت 

 بموجب إتفاقية القرض  بذلك تحديدا   ، مالم يكن مسموحا  عن طريق الشركة ات التمويلإلتزامات اإلضافية و / أو متيازالقيد على إنشاء اإل 

 مالية  الحفاظ على نسب 

 االحد األقصى من النفقات الرأسمالية المسموح به 

  على المساهمين أرباحقيود على توزيع 

 ( أشهر من تاريخ الشراء من أي بنك تجاري في 1قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ال تزيد على ستة ) ستثمارقيود على مدة اإل
  ة السعودية أو أي بنك تجاري دولي آخر معروف.المملكة العربي

السعودي التسهيل باللاير  الهدف  تاريخ اإلعتماد  

 17951115111  تمويل إنتاج الذهب من منجم السوق 2413 مارس 20

 2413إبريل  21
الجديد للذهب تمويل مصروفات رأسمالية لمنجم الدويحي 

 وخط أنابيب المياه
 

1521151115111 

 ,,,9,,,790299  إجمالي التسهيل الممنوح



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 التسهيالت المعتمدة )تتمة( 00-2

 تسهيل شركة معادن للبنية التحتية

 ، تتكون من:إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودةتسهيل مرابحة مع تفاقية إبرمت الشركة أ، 2413ديسمبر  14في 

 .2411فبراير  11تم السحب من التسهيل في 

 للفوسفاتتسهيل شركة معادن 

نه تم سداد فإومن الجدير بالذكر  تحالف من المؤسسات الماليةمع  موحدة الشروطتمويل  إتفاقية الشركةأبرمت ، 2448يونيو  13في 
فبراير  23المرابحة الجديدة الموقعة من قبل الشركة في  تسهيل حسب إتفاقية 2411مارس  14التسهيل بالكامل من تاريخ السحب في 

 مع مشاركي تسهيل مرابحة مكونة من: 2411

 كالتالي: 2411فبراير  23والتي تم سدادها بالكامل في  2448يونيو  13الموقعة في  موحدة الشروطالتمويل التفاصيل إتفاقية 

 

 التسهيل الممنوح تسهيل مرابحة

 3055505550555 كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة العربية السعودية المحدودةإتش إس بي سي 

 التسهيل الممنوح تسهيل مرابحة

 22،350،713،333 تسهيل المرابحة بنك الرياض كوكيل لمشاركي

 3،333،332،113 ات العامةستثمارصندوق اإل

  سالمية والبنوك التجاريةالمصارف اإل

 3،135،851،133 البنك السعودي الفرنسي كوكيل لمشاركي تسهيالت الشراء

 2،352،131،133 التسهيالت التجاريةكوكيل لمشاركي  ليميتدهو كوربوريت بنك ميزو

 1،030،713،333 مصرف الراجحي

 2،133،333،333 للصادرات والوارداتبنك كوريا 

 713،333،333 شركة تأمين الصادرات الكورية

 23،011،131،333 المجموع الفرعي

 333،333،333 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 34020005580505 مجموع التسهيالت الممنوحة



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 التمويل الموحدة الشروط المختلفة إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  00-1

 تسهيالت شركة معادن للفوسفات

 .2411فبراير  23سداد كامل مبلغ القرض في  إعادةتم 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 3511156115938  2566858115835  2566858115835  -  ات العامةستثمارصندوق اإل

 (33258115113)  (2566858115835)  (2566858115835)  - / السنة الفترة : المسدد خالل ناقصا  

 2566858115835  -  -  - (1-0,)إيضاح  مجموع فرعي

ي  للقرض المسحوب ساسيحتسب معدل العمولة على المبلغ األ
 ٪ في السنة. 4،3لمعدل اليبور زائدا    وفقا  والقائم لكل فترة عمولة 

  على  أقساط 2412يونيو  14بدأ سداد أصل مبلغ القرض في 
 111،0ي قيمة كل منها ساسنصف سنوية متساوية  للمبلغ األ

        (.1-13)إيضاح على فترة القرض مليون لاير سعودي 

        سالمية والتجاريةالمصارف اإل

 3569354575113  3545856125925  3545856125925  - شراء باللاير السعودي

 2512753435751  1589854375511  1589854375511  - مصرف الراجحي

 1523151115111  1519655115111  1519655115111  - بنك كوريا للصادرات والواردات

 96558265563  91454155625  91454155625  - تجاري

 61551115111  54852515111  54852515111  - شركة تأمين الصادرات الكورية

 -  7591652165151  7591652165151  8553156275326 

 (62554115276)  (7591652165151)  (7591652165151)  - / السنةالفترة : المسدد خالل ناقصا  

 7591652165151  -  -  - مجموع فرعي

 ي  للقرض المسحوبساسيحتسب معدل العمولة على المبلغ األ
٪ في 1،13 إلى٪ 4،3لمعدل اليبور زائدا    وفقا  لكل فترة  والقائم
.  السنة 

، على  أقساط  نصف 2412يونيو  14بدأ سداد هذا القرض في 
مليون لاير سعودي وتتزايد على مدى  233،1سنوية،  تبدأ من 

        (.1-13فترة القرض )إيضاح 

 46151115111  37151115111  37151115111  - صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (2505550555)  (37151115111)  (37151115111)  - / السنةالفترة : المسدد خالل ناقصا  

 37151115111  -  -  - مجموع فرعي

مليون  1،1بلغت تكاليف متابعة المشروع المدفوعة خالل السحب 
 لاير سعودي.

على أقساط نصف  2411فبراير  21بدأ سداد هذا القرض في 
مليون لاير سعودي وتتزايد على مدى فترة  04من  سنوية تبدء

        (.1-13القرض )إيضاح 

 11594551165885  -  -  - (2-00قروض شركة معادن للفوسفات )إيضاح  مجموع
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 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة( إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  00-1
  لومنيومتسهيالت شركة معادن لأل

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو  03 

 1327  1322  1322  1322 
 4557551875511  4557551875511  4557551875511  ,,29025907495 صندوق اإلستثمارات العامة

 -  (19958755111)  (9959375511)  (,,99990295) / السنة  الفترة: المسدد خالل ناقصا  

 4557551875511  4537553125511  4547552515111  ,,,2942590259 (1-0,مجموع فرعي )إيضاح 

 (9152285773)  (7854595966)  (8453445371)  (249,449092) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة المعاملةرصيد : ناقصا  

 4548459585727  4529658525534  4539159155631  294,495549909 مجموع فرعي

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب والقائم لكل 
 ٪ 1،3فترة عمولة بناءا  على معدل اليبور زائدا  

على أقساط نصف سنوية تبدأ من  2410ديسمبر  11بدأ سداد القرض في 
مليون لاير سعودي وتتزايد على مدى فترة القرض حتى تصبح  00،0

 2421يونيو  14مليون لاير سعودي في  1،218قيمة الدفعة النهائية 
        (. 1-13)إيضاح 

        المصارف االسالمية والتجارية

 87258155111  87258155111  87258155111  ,,,0299259, االمريكيشراء بالدوالر 

 3586452735751  3586452735751  3586452735751  ,099959259945 شراء باللاير السعودي

 84456515111  84456515111  84456515111  ,,,2925,9,, تجاري 

 73951685751  73951685751  73951685751  ,2,992,7945 وكالة

 99,22999495,,  6532157975511  6532157975511  6532157975511 

 -  (27651355111)  (13851675511)  (,,70,9,9295) / السنة  الفترة: المسدد خالل ناقصا  

 6532157975511  6514456625511  6518257315111  ,,,599,995959 مجموع فرعي

 (9651665176)  (8354725594)  (8958195335)  (,22909,925) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 6522456315424  5596151895916  6519259115665  ,59,4994,2945 مجموع فرعي

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي )المبلغ األساسي لإليجار في 
حالة تسهيالت وكالة( من القرض المسحوب لكل فترة عمولة على جميع 

تسهيالت الدوالر األمريكي بناءا  على سعر اليبور زائدا  هامش )هامش 
 ربح في حالة تسهيالت وكالة( ويتغير على مدى فترة القرض. 

سب معدل العمولة على المبلغ األساسي )المبلغ األساسي لإليجار فيما ي حت
في حالة تسهيالت وكالة( من القرض المسحوب لكل فترة عمولة على 

جميع التسهيالت باللاير السعودي بناءا  على معدل سعر العمولة بين 
البنوك السعودية )سايبور( زائدا  هامش )هامش ربح في حالة تسهيالت 

يتغير على مدى فترة القرض. الهامش أو هامش الربح على  وكالة( والذي
أصل مبلغ القرض من القرض المسحوب لكل فترة عمولة يتراوح ما بين  

، 2410ديسمبر  11٪ سنويا . بدأ سداد القرض في 2،13٪ إلى 1،13
مليون لاير سعودي ويتزايد على مدى فترة القرض  118يبدأ السداد من 

يونيو  14مليون لاير سعودي في  1،180ئية حتى تصبح الدفعة النها
        (.1-13)إيضاح  2421

 51959995811  55151115111  55151115111  ,,,9,,,25,9 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 -  (11151115111)  (5151115111)  (,,,9,,,5,9) / السنة  الفترة: المسدد خالل ناقصا  

 51959995811  45151115111  51151115111  ,,,9,,,9,,2 مجموع فرعي

 (2852985494)  (1856915882)  (2354945888)  (72927992,5) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 49157115316  43153195118  47655155112  9595,,0,594 مجموع فرعي

فبراير  0بدأ سداد تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي ابتداء  من 
مليون لاير سعودي ويتزايد على مدى فترة القرض  23ابتداءا  من  2413

 2424يونيو  1مليون لاير سعودي في  12،3لتكون الدفعة النهائية 
        (.1-13)إيضاح 

 37551115111  37551115111  37551115111  ,,,9,,,0259 مال عامل(تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس 

، تم تعديل معدل الربح على 2411مارس  11خالل الربع المنتهي في 
سعر الشراء أي على أصل القرض من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة 

 ٪.1،13٪ بدال  من سايبور زائدا  1،23زائدا   سايبورعمولة على أساس 
        (.1-13)إيضاح  2418مارس  11يستحق سداد مبلغ تسهيل مرابحة في 

 11557652915457  11516453515558  11533553215417  7,92949,0292,7 (2-00 قروض شركة معادن لأللمونيوم )إيضاح مجموع



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(التمويل الموحدة الشروط المختلفة  إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  00-1
 تسهيالت شركة معادن للدرفلة

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 3517857515111  3517857515111  3517857515111  ,,09,22999495 صندوق اإلستثمارات العامة

 -  (3157875511)  -  (,,0,92,295) / السنة  الفترة: المسدد خالل ناقصا  

 3517857515111  3514759625511  3517857515111  ,,,09,7297259 (1-0,)إيضاح  مجموع فرعي

 (8651295181)  (7456795211)  (8154145141)  (9,99979455) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 2599256215921  2597352835299  2599853455859  4992,97,09225 يمجموع فرع

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة 
 ٪. 1،3عمولة بناءا  على معدل اليبور زائدا  

ديسمبر  11 فيسداد أصل مبلغ القرض على أقساط نصف سنوية بدأ 
ثم تتزايد على مليون لاير سعودي  14،8من تبدأ مبالغ السداد . 2411

مليون لاير سعودي كقسط نهائي في  131،0مدى فترة القرض لتصبح 
        (.1-13)إيضاح  2421يونيو  14

        المصارف االسالمية والتجارية

 1514151115111  1514151115111  1514151115111  ,,,79,0,959,9 شراء باللاير السعودي

 -  (1154115111)  -  (,,,7,927,9) / السنة  الفترة: المسدد خالل ناقصا  

 1514151115111  1513155915111  1514151115111  ,,,9,,79,4,97  مجموع فرعي

 (2254165189)  (1952635364)  (2158395777)  (72999,97,0) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 1511855835811  1511153265636  1512151615223  492,79,72,,79  مجموع فرعي

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة 
عمولة على جميع التسهيالت باللاير السعودي بناءا  على معدل سايبور 

/ الربح  زائدا  هامش يتفاوت على مدى فترة القرض. يتراوح الهامش
٪  و 1،13المسحوب لكل فترة عمولة ما بين على أصل مبلغ القرض 

 ٪ في السنة.2،03
من  ، يبدأ السداد2411ديسمبر  11سداد أصل مبلغ القرض في  بدأ

مليون لاير سعودي ثم يتزايد على مدى فترة القرض حتى يصل  14،0
)إيضاح  2421يونيو  14مليون لاير سعودي في  11،3القسط النهائي 

13-1.)        

 57151115111  61151115111  61151115111  ,,,9,,,55,9 التنمية الصناعية السعوديصندوق 

 -  (5151115111)  (2551115111)  (,,,9,,,459) / السنة الفترة : المسدد خالل ناقصا  

 57151115111  55151115111  57551115111  ,,,9,,,5459 مجموع فرعي

 (3655555954)  (2759835434)  (3252695693)  (429,749040) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 53354445146  52251165566  54257315317  99,29922,,5 مجموع فرعي

يناير  23التنمية الصناعية السعودي في  بدأ سداد تسهيالت صندوق
2411. 

مليون لاير سعودي ثم يتزايد على مدى فترة  23مبلغ السداد يبدأ من 
يوليو  10مليون لاير سعودي في  12،3القرض مع قسط نهائي يبلغ 

        (.1-13)إيضاح  2421

 37551115111  37551115111  37551115111  ,,,9,,,0259 تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض 
المسحوبة لكل فترة عمولة على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية 

 ٪ . 4503)سايبور( زائدا  
        .(1-13)إيضاح  2411أغسطس  11يستحق سداد مبلغ المرابحة في 

 4591956485777  4588156265511  4593652365389  29,4999509409 (2-00قروض شركة معادن للدرفلة )إيضاح  مجموع

 



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(التمويل الموحدة الشروط المختلفة  إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  00-1
 للبوكسايت واأللوميناتسهيل شركة معادن 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 
 3575151115111  3575151115111  3575151115111  ,,,9,,,0925,9 اإلستثمارات العامةصندوق 

 -  -  -  (,,,9,,,259) / السنة الفترة : المسدد خالل ناقصا  

 3575151115111  3575151115111  3575151115111  ,,,9,,,099259 (1-0,)إيضاح  مجموع فرعي

 (11155365721)  (8851525378)  (9453445549)  (799099792,) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 3564954635281  3566158475622  3565556555451  9,,095909,9,9 مجموع فرعي

ي حتسب معدل العمولة على المبلغ األساسي للقرض المسحوب لكل فترة عمولة 
 ٪.1،3بناءا  على سعر الفائدة بين بنوك لندن ) اليبور( زائدا  

قسط كل  21ي سدد المبلغ األساسي لتسهيل صندوق اإلستثمارات العامه على 
 . 2411يونيو   14ستة أشهر ابتدا  من 

ون لاير ثم تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية ملي 13ويبدأ السداد بمبلغ 
        (.1-13)إيضاح  2421يونيو  14مليون لاير سعودي في  013قدرها 

        المصارف االسالمية والتجارية

 79955115111  79955115111  79955115111  ,,,9,,29995 شراء بالدوالر االمريكي

 1589152125844  1589152125844  1589152125844  79,9794749,22 شراء باللاير السعودي

 25857515111  25857515111  25857515111  ,,,45,925,9 تجاري   

 76857515111  76857515111  76857515111  ,,,29,925,9 وكاله

 0927,94749,22  3571852125844  3571852125844  3571852125844 

 -  -  -  (2290929459) / السنة الفترة : المسدد خالل ناقصا  

 3571852125844  3571852125844  3571852125844  099209,2,95,5 مجموع فرعي

 (6153275318)  (5258655914)  (5655965616)  (29974299,4) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 3565758855526  3566553465931  3566156165228  09592924,99,0 مجموع فرعي

العمولة على أصل المبلغ )المبلغ األساسي لإليجار في حالة تسهيالت  تحتسب
وكالة( من مبالغ القرض المسحوبة لكل فترة عمولة على جميع تسهيالت الدوالر 
األمريكي على أساس معدل اليبور زائدا  هامش )ربح في حالة تسهيالت الوكالة( 

أصل المبلغ )المبلغ  العمولة على يبلغ معدلوتتفاوت على مدى فترة القرض. 
األساسي لإليجار في حالة تسهيالت الوكالة( من مبالغ القرض المسحوبة لكل 

فترة عمولة على جميع تسهيالت اللاير السعودي على أساس معدل العمولة بين 
البنوك السعودية )"سايبور"( زائدا  هامش )ربح في حالة تسهيالت وكالة( والتي 

/ الربح على أصل المبلغ من  . يتراوح الهامشتتفاوت على مدى فترة القرض
 ٪ في السنة.2،0٪ إلى 1،03القروض المسحوبة لكل فترة عمولة ما بين 

ت المعتمدة اإلسالمية والتجارية يبدأ سداد المبالغ األساسية من إجمالي التسهيال
. يبدأ سداد التسهيالت المذكورة أعاله أبتداء  من 2411 يونيو  14ا  من اءبتدإ

 011مليون لاير ثم تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي  10
        (.1-13)إيضاح  2421يونيو  14مليون لاير سعودي في 

 81151115111  91151115111  91151115111  ,,,9,,,9,,9 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (6959515715)  (5959895112)  (6459715355)  (0,,5290029) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 74151485295  84151115988  83551295645  2599959792, مجموع فرعي

 يبدأ سداد اصل مبلغ تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي من  يوليو
مليون لاير سعودي ثم  04. يبدأ سداد التسهيالت المذكورة أعاله من 2411

مليون لاير سعودي  84تزداد على مدى فترة القرض حتى يصل القسط النهائي 
 (.1-13)إيضاح  2420في أبريل 

مقابل مليون لاير سعودي  13صندوق التنمية الصناعية السعودي مبلغ  إستقطع
قروض. سيتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة رسوم لإلجراءات وتقييم ال

ديسمبر  11مليون لاير سعودي كما في  30القرض. الرسوم غير المطفأة تبلغ 
2411.        

 -  -  -  ,,,9,,,02,9 تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

معدل الربح على سعر الشراء أي على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة 
لكل فترة عمولة على أساس معدل العمولة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا  

4503 . ٪ 
        .(1-13)إيضاح  2410 يناير 20المرابحة في  تسهيليستحق سداد 

 8514753975111  8516752155541  8515253115324  9020922999,9, (2-00إجمالي قروض شركة معادن للبوكسايت واأللومينا )إيضاح 



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 التمويل الموحدة الشروط المختلفة )تتمة( إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  00-1
 شركة معادن وعد الشمال للفوسفاتتسهيالت 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 3595452295921  6583952785174  5523657635111  99,09942,9722 (2-01)إيضاح  صندوق اإلستثمارات العامة

 (7153175385)  (6458425843)  (6854335165)  (9797249,99) السنة /الفترة في نهاية  تكلفة معاملةرصيد : ناقصا  

 3588259225535  6577454355331  5516853315146  ,,9922,970997 مجموع فرعي

المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة  أصلالعمولة على  معدلتراوح ي
٪ في 1،3معدل اليبور زائدا  هامش  أساسوالقائم لكل فترة عمولة على 

 السنة.
قسط  20العامه على  اتستثماروسوف يتم سداد تسهيالت صندوق اإل

 112،3. يبدأ السداد بمبلغ 2410يونيو   14ا  من اءبتدإكل ستة أشهر 
 141مليون لاير ثم تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية قدرها 

 (.1-13)إيضاح  2414ديسمبر  11مليون لاير سعودي في 
لغت تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض ب

لاير  2،810،124: 2411 يونيو 14لاير سعودي ) 1،144،111
( )إيضاح لاير سعودي 1،010،302: 2411ديسمبر  11، سعودي

13-0.)        

        المصارف االسالمية والتجارية

 17455655346  31453925518  23252795339  ,0,29094957 تسهيل شراء  بالدوالر االمريكي

 1551256835523  2562152545421  1599954935851  ,4994,9452924 باللاير السعوديتسهيل شراء 

 85354315583  1548851415198  1513555875885  ,9727979,,792 وكالة

 2584753145693  5516157725152  4522151675676  ,59,999752975 تجاري   

 5537759945145  9547455615288  7558855285751  9957799249492 مجموع فرعي

 (11951715785)  (7859835617)  (9553435439)  (9,90,,9495) / السنة الفترةفي نهاية  ةمعامل تكلفةرصيد 

 5526859235361  9539555765671  7549351855312  9922990509207 مجموع فرعي

 والقائم المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة أصلالعمولة على  يبلغ معدل
 إلى٪ 1،23اليبور زائدا  هامش  معدل أساسلكل فترة عمولة على 

 ٪ في السنة.2،14
 111. يبدأ السداد من 2410يونيو  14مبلغ القرض من  أصليبدأ سداد 

مليون  840مليون لاير ثم تزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية 
 (.1-13)إيضاح  2414ديسمبر  11لاير سعودي في 

تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
لاير  11،121،101: 2411 يونيو 14لاير سعودي ) 11،100،130

إيضاح لاير سعودي( ) 14،481،118: 2411ديسمبر  11سعودي، 
13-0.)        

 9515158455895  16517151125112  12566155155358  79944292,99509 (2-00مجموع قروض شركة معادن وعد الشمال للفوسفات )إيضاح 

 مشترك ومتجدد إئتمانتسهيالت مستخدمة بموجب  00-0
 شركة التعدين العربية السعودية

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 -  -  2541151115111  - (1-13ي مشترك ومتجدد )إيضاح إئتمانتسهيل 

 ٪ في السنة.1585معدل العمولة السائد بين البنوت السعودية )سايبور( زائداً  أساسمبالغ القرض المسحوب على  أصلالعمولة على  معدلحتسب ي



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 التمويل الموحدة الشروط المختلفة إتفاقياتبموجب  تسهيل مستخدم ,-00
 ساسومعادن األ معادن للذهبشركة الت تسهي

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

        منجم السوق

 14352115111  17951115111  14352115111  ,,,9,,,7279 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 -  (851115111)  -  (,,,9,,,9,) السنة الفترة / ناقصا : المسدد خالل

 14352115111  17151115111  14352115111  ,,,9,,,7909 مجموع فرعي

 (1251185113)  (952585917)  (1156225518)  (99,0,,299) السنةالفترة / ناقصا : رصيد تكلفة المعاملة في نهاية 

 13151915897  16157415183  13255775482  7559,799092 مجموع فرعي

، على أساس نصف سنوي، 2411يوليو  24بدأ سداد هذا القرض في 
مليون لاير سعودي ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى  8من  أ  بتداءإ

 2422نوفمبر  0مليون لاير سعودي في  18يصل القسط النهائي 
        (. 1-13)إيضاح 

تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
لاير  1،183،383: 2411 يونيو 14لاير سعودي ) 1،218،110

-13لاير سعودي( )إيضاح  2،100،181: 2411ديسمبر  11،سعودي
0.)        

        الدويحي وخط أنابيب المياه منجم

 12151115111  81455175111  61151115111  ,,,9,,,9,,794 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (1651115111)  (6551975122)  (7352585352)  (5294929742) السنةالفترة / ناقصا : رصيد تكلفة المعاملة في نهاية 

 11451115111  73953195978  52657415648  7972492049,20 مجموع فرعي

، على أساس نصف سنوي، 2411يوليو  0يبدأ سداد هذا القرض في 
مليون لاير سعودي ثم يزداد على مدى فترة القرض حتى  14من  أ  بتداءإ

 2421أكتوبر  14مليون لاير سعودي في  144يصل القسط النهائي 
        (. 1-13)إيضاح 

تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
لاير  1،101،108: 2411 يونيو 14لاير سعودي ) 1،020،803

 سعودي( )إيضاح لاير 10،842،018: 2411ديسمبر  11، سعودي
13-0.)        

 23551915897  91151515161  65953195131  ,794929254942 (2-00قروض شركة معادن للذهب ومعادن األساس )إيضاح   مجموع

 تسهيالت المرابحة المختلفة   إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  00-0
 تسهيل شركة معادن للبنية التحتية

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

كوكيل مشاركي تسهيل   -إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة  
 -  1511151115111  1511151115111  ,,,9,,,9979 المرابحة

 -  (3951115111)  -  (,,,9,,,099) السنة الفترة / ناقصا : المسدد خالل

 -  96151115111  1511151115111  ,,,9,,,9449 مجموع فرعي

 -  (951115111)  (956355455)  (,,,9,,95,) السنة الفترة / ناقصا : رصيد تكلفة المعاملة في نهاية

 -  95251115111  99153645545  ,,,9,,97095 (2-00إجمالي قروض شركة معادن للبنية التحتية )إيضاح 

 ٪ في السنة.1زائدا   يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل  سايبور
مليون لاير سعودي على أساس نصف سنوي خالل فترة عشر سنوات مع دفعة نهائية  10بدفعات متساوية بمبلغ  2411ديسمبر  14سداد أصل مبلغ  القرض في  بدأ

 (.1-13)إيضاح  2423ديسمبر   14مليون لاير سعودي في  208ألصل القرض بمبلغ 
 

: 2411 ديسمبر 11لاير سعودي،  300،303: 2411 يونيو 14)لاير سعودي  344،444 تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت 
 (.0-13( )إيضاح لاير سعودي 1،183،444



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 تسهيالت المرابحة المختلفة )تتمة(   إتفاقياتتسهيالت مستخدمة بموجب  00-0
 تسهيل شركة معادن للفوسفات

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 -  11549357515111  11549357515111  ,,,779290925,9 بنك الرياض يعمل كوكيل لمشاركي تسهيل المرابحة

 -  -  -  (,,52299,295) / السنة الفترةناقصا : المسدد خالل 

 -  11549357515111  11549357515111  ,,7,99799,9495 مجموع فرعي

 -  (9859535754)  (11158115785)  (905,9,92,,) السنة الفترة / ناقصا : رصيد تكلفة المعاملة في نهاية

 -  11539457965246  11538159495215  7,9,0,92,09909 (2-00قروض شركة معادن للفوسفات )إيضاح  مجموع

٪ في السنة لتسهيل مرابحة باللاير السعودي و 1يبلغ معدل العمولة على أصل المبلغ من مبالغ القرض المسحوبة والقائمة لكل فترة عمولة على أساس معدل اليبور زائدا  
 ٪ في السنة لتسهيل مرابحة بالدوالر.151معدل اليبور زائدا  

 

 .2421فبراير  23مليون لاير سعودي في  15008مليون لاير سعودي ويزداد على مدى فترة القرض بدفعة نهائية  313بمبلغ  2411فبراير  23سداد القرض في  بدأ
ديسمبر  11، لاير سعودي 1،111،113: 2411 يونيو 14)لاير سعودي  14،300،804تكلفة المعاملة المتكبدة والتي يتم إطفاؤها على مدى فترة القرض بلغت  

 (.0-13لاير سعودي( )إيضاح  13،081،101: 2411

 القروض إجمالي 2 -00

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 اتإيضاح 

         التسهيالت المستخدمة بموجب:

         :التمويل الموحدة الشروط إتفاقيات

 11594551165885  -  -  - 2-35 شركة معادن للفوسفات 

 11557652915457  11516453515558  11533553215417  7,92949,0292,7 2-35 شركة معادن لأللمونيوم 

 4591956485777  4588156265511  4593652365389  29,4999509409 2-35 شركة معادن للدرفلة 

 8514753975111  8516752155541  8515253115324  9020922999,9, 2-35 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

 9515158455895  16517151125112  12566155155358  79944292,99509 2-35 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

         :تسهيل إئتمان مشترك ومتجدد

 -  -  2541151115111  - 3-35 شركة التعدين العربية السعودية 

 23551915897  91151515161  65953195131  ,794929254942 4-35 شركة  معادن للذهب ومعادن األساس  تتسهيال

         تسهيالت مرابحة : إتفاقيات

 -  95251115111  99153645545  ,,,9,,97095 5-35 شركة معادن للبنية التحتية

 -  11539457965246  11538159495215  7,9,0,92,09909 5-35  شركة معادن للفوسفات

 44587553925112  53553151425918  52551751175368  50949795,09757  مجموع فرعي

 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل :ناقصا  
         مصنفة كمطلوبات متداولة:

 1518951125414  1514953755111  57456875511  ,,,7972990259  معادن للفوسفاتشركة 

 95151115111  57651115111  57651115111  ,,,79,7,9,,79  شركة معادن لأللمونيوم

 9151975511  53253955111  13253955111  ,,,9,290959  شركة معادن للدرفلة

 -  33857285517  14953645262  2999,9995,4  شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

 -  7851115111  1651115111  ,,,9,,,4079  شركة  معادن للذهب ومعادن األساس

 -  7851115111  3951115111  ,,,9,,,2,9  شركة معادن للبنية التحتية

 2513153195914  2575255185517  1548754565762  095049,2995,4  فرعي مجموع

 42574451725118  51577855345391  51512955515616  29924,92009599  الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 القروض طويلة األجل إستحقاقتواريخ  00-7

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

2116 -  45155675145  -  2513153195914 

2117 799,999599259  5515255185518  2575255185517  2555452455922 

2118 094979,599924  3519158595645  3521158595643  2591155135196 

2119 099,797,09955  3546152645467  3563951715941  3536157665711 

2121 0997,9942945,  3563951165252  3589854215411  3547851325198 

2121 299549,9,99,2  3591159625368  4563951625519  3596352675137 

2122 299929009995,  4538458195611  5595151495111  4523952835356 

 22523758735688  29543858715887  28532659195472  ,,0,955,924,94 2131إلى  2123

 44587553925112  53553151425918  52551751175368  50949795,09757 المجموع

 إستحقاقضمن تواريخ  2411 يناير 1لاير سعودي كما في  1،480،112،040 الجزء المتداول من تمويل طويل األجل لشركة معادن للفوسفات البالغ
خدمة الدين للدفعات المجدولة للقرض طويل ي إحتياطحساب في المجمع النقد  إجماليفي حين بلغ القادمة.  خالل األثنى عشر شهرا   القروض المستحقة

الجزء المتداول المذكور أعاله  إجماليلاير سعودي من  300،331،242 يةئتمانإلتفاقية التسهيالت اإل وفقا   ستحقاقاألجل ولفترة ستة أشهر قبل تاريخ اإل
بموجب إتفاقية تسهيالت المرابحة الجديدة والموقعة من  2411س مار 14، تم سداد التسهيل بالكامل من تاريخ السحب بتاريخ جدير بالذكر .(20 )إيضاح

 مرابحة. تسهيلمع مشاركي  2411فبراير  23قبل الشركة بتاريخ 

 عمالت التسهيالت  00-8

بالدوالر األمريكي وباللاير السعودي وتتمثل األرصدة المسحوبة بما يعادل الدوالر  ساسإن كل التسهيالت المتعاقد عليها من قبل المجموعة هي باأل
  األمريكي بما يلي:

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 

1327  1322  1322  1322 

 )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(

 4571453375678  4572157115675  4532355295864  2992495759525 صندوق اإلستثمارات العامة

        المصارف االسالمية والتجارية

 3517454195612  2541252195161  2526658665911  ,7920,,490,79 للشراء

 51652515111  -  -  - مصرف الراجحي

 29254115111  -  -  - بنك كوريا للصادرات والواردات

 14652115111  -  -  - تأمين الصادرات الكوريةشركة 

 1528651415272  1562851175177  1541754815924  7990499949070 تجاري 

 49159555416  51558335718  51154565146  5,9927292,5 مريكيأشراء دوالر 

 62359745433  78651915751  69556275766  ,22,9927902 وكالة

 6542153315713  5534252515715  4587154325647  94,49299,,590 مجموع فرعي

 63251125812  71855135396  67152895119  299799799,, صندوق التنمية الصناعية السعودي

 -  3529254785999  3529952835669  0970792,29909 باللاير السعودي تسهيل مرابحة

 21151115111  21151115111  21151115111  49,99999992 راس مال عامل(تسهيل مرابحة باللاير السعودي )تسهيل 

 -  -  64151115111  - مشترك ومتجدد إئتمانتسهيل 

 11596657715213  14527459445775  14511455355299  ,9,2,,,7294,09 المجموع



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 إطفاء تكلفة معامالت 00-7

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  المنتهي فيللربع السنوي  

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03 

          التسهيالت المستخدمة بموجب:

          :التمويل الموحدة الشروط إتفاقيات

 3451695911  1751345751  75999,9940  855175475  29,259294 (2-13)إيضاح  شركة معادن لأللمونيوم 

 2351755224  1155875612  ,779442940  557935816  599749779 (2-13)إيضاح  شركة معادن للدرفلة 

 2958185439  1459145223  7599,592,5  754525113  49,50,,29 (2-13)إيضاح  شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 

 3655515711  1656115666  4,9,959507  853175968  999,59,72 (2-13)إيضاح  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

)إيضاح  شركة  معادن للذهب ومعادن األساس تتسهيال
13-0)  299499527  456875259  994,,94,9  851275233  1755525164 

          إتفاقيات تسهيالت مرابحة :

 151855111  5495545  ,,,9,,5  5495545  ,,,45,9 (3-13معادن للبنية التحتية )إيضاح شركة 

 1559835746  351365715  ,7,95929,9  351365715  5944790,2 (3-13)إيضاح  شركة معادن للفوسفات

 15853265184  7159415744  499799299,  3854445881  2790299499 مجموع فرعي

المرسمل كجزء من المشاريع الرأسمالية قيد  :ناقصا  
          التنفيذ:

 2351755224  1155875612  -  557935816  - شركة معادن للدرفلة

 2453655258  1459145223  -  754525113  - شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

 257545795  257545795  -  -  - شركة  معادن للذهب ومعادن األساس

 3655515711  1656115666  4,9,959507  853175968  999,59,72 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 8658465987  4558485296  4,9,959507  2155535887  999,59,72 (427  2-,2)إيضاح  فرعي مجموع

 7154795197  2651935448  949,409995  1658915994  07909794,4 (,2)إيضاح مجموع المحمل إلى تكلفة تمويل 

 
 الضمانات 00-23

 التمويل الموحدة الشروط ذات العالقة: إتفاقياتتم رهن الموجودات التالية كضمان للقروض طويلة االجل بموجب شروط 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 اتإيضاح 

 7585958835447  6551351415267  5556158595931  299529929,,59 2-17 ممتلكات تعدين

 32565959715932  29555756385128  19518751435192  04979799409552 2-18 ممتلكات ومصانع ومعدات 

 31559556615537  26544652815851  35549953665378  409,92922,9425 19 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 

 8553745131  11351155996  11151925597  9295979,52 21 موجودات غير ملموسة 

 72521158895146  62561151655141  61534954615997  949,2799,99,05  المجموع



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 

 (ذلك خالفما لم يرد  السعودي لبالرياالمبالغ )                                                

 111 

 تفكيكتأهيل موقع و إعادةو اإلزالةات إلتزاممخصص  - 09

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 اتإيضاح 

 8253915854  8756525321  8456215188  9799929944 1-36 مناجم الذهب

 3155445912  3352275636  3253865269  5,,0297709 2-36 منجم بوكسايت البعيثة 

 13653215974  14353795114  13958235889  7229,929449 3-36 مناجم الفوسفات

جم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين امن
 459325489  552635613  551985145  592279245 4-36 والمغنزايت 

 25551915219  26955225564  26159295291  42,99729297  المجموع

ات ف ي لتزام . يتوقع حدوث تلك اإلالمتعلقة بها التحتيةجم والمصانع والبنية للمن تفكيكوالمناجم وتسوية  إغالق إلتزامتم تكوينها لمواجهة  اإلزالةمخصصات 

الحالي ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية وعل ى  فه م اإلدارة للمتطلب ات القانوني ةعل ى  بن اءا  المخصص بتقديراإلدارة  تقومالمنجم.  إغالقالسنة التى يتوقع فيها 

 الرخص والتقديرات الهندسية. إتفاقياتشروط 

عل ى  بن اءا  ، وذل ك  العامل ة المن اجم ممتلك اتلمختل ف  المس تقبليةوتس وية المواق ع المق درة  غ القكامل المبالغ لتك اليف اإل المنجم إزالة إلتزاميمثل مخصص 

التكلف ة ربم ا  إفتراض اتف ي ية، إن وج دت، س واءا  ف ي األنظم ة وواألنظمة ذات العالقة. التغيرات المستقبل غالقالمعلومات المتوفرة حاليا  بما فيها خطط اإل

 ها عند تحديدها.إثباتتكون جوهرية وسيتم 

 



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                                                             

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0السنوي والستة أشهر المنتهية في للربع 

 (ذلك خالفما لم يرد  السعودي لبالرياالمبالغ ) 

 111 

 )تتمة( تأهيل موقع وتفكيك إعادةات اإلزالة وإلتزاممخصص  02

 :غالقالتشغيلي والتاريخ المتوقع لإل نتاجبها اإل السنة التى بدأ إلىلكل منجم من المناجم باإلضافة  اإلزالة إلتزاممخصص فيما يلي الحركة في 

 مناجم الذهب  2 -02

 المجموع منجم الصخيبرات منجم الدويحي منجم اآلمار منجم السوق منجم مهد الذهب منجم بلغة اتإيضاح 

 8253915854 1158145392 1152485741 659525612 1255895451 2158655878 1959215781  2411يناير  1

 358815235 5415719 5625437 3475631 5735118 9495724 9165717 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 (156515111) - - - - (156515111) -  الفترةالمستخدم خالل 

 8456215188 1153555111 1158115178 753115242 1351625469 2151645611 2158275487 36  2411 يونيو 14

الفترة المتبقية من السنة ناشئة عن زيادة خالل 
 358815233 5415719 5625436 3475631 5735117 9495724 9165717 14 مرور الوقت

 (8495111) - - - - (8495111) -  المستخدم خالل الفترة المتبقية من السنة

 8756525321 1158955831 1253735614 756475872 1357355486 2152655325 2157345194 36  2411ديسمبر  11

 453455611 6935923 6185681 3825393 6255181 151365179 9895246 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 9799929944 7495,99250 7499949492 9,0,9495, 72909,9999 4790,795,2 ,449240922 36 1327 يونيو 03

 1991 2116 2118 2114 1988 2111  تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 

 2139 2127 2126 2121 2119 2118  التاريخ المتوقع  لإلغالق



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( تأهيل موقع وتفكيك إعادةمخصص إلتزامات اإلزالة و  02

 منجم بوكسايت البعيثة 02-1

 المجموع اتإيضاح  

 3155445912  2411يناير  1

 8415367 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 3253865269 36 2411 يونيو 14

 8415367 14 زيادة خالل الفترة المتبقية من السنة ناشئة عن مرور الوقت

 3352275636 36 2411ديسمبر  11

 8865249 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 

 5,,0297709 36 1327 يونيو 03

 2114  التجاري  نتاجتاريخ بدء اإل

 2159  غالقالتاريخ المتوقع  لإل

 مناجم الفوسفات 02-0

 المجموع  منجم الخبراء  منجم الجالميد  اتإيضاح 

  2411يناير  1
 

5453935546  8159275428  13653215974 

 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 
 

154435142  251595773  355125915 

 36 2411 يونيو 14
 

5558365688  8359875211  13958235889 

 14 زيادة خالل الفترة المتبقية من السنة ناشئة عن مرور الوقت
 

154435143  251115972  355555115 

 36 2411ديسمبر  11
 

5752795831  8651995173  14353795114 

 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 
 

155195719  251655516  356855225 

  1327 يونيو 03
 

5,9299955,  ,,94929929  7229,929449 

  التجاري  نتاجتاريخ بدء اإل
 

2118 
 

2117   

  غالقالتاريخ المتوقع  لإل
 

2132 
 

2145   

 زايتيمناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغن ,-02

إيضاحا 
 ت

 المجموع  مصنع المدينة  منجم الغزالة  منجم الزبيرة 

  2411يناير  1
 

158515187  1915478  258895924  459325489 

 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 
 

885794  95261  675512  1655556 

 36 2411 يونيو 14
 

159395881  2115738  259575426  551985145 

خالل الفترة المتبقية من السنة ناشئة عن  زيادة
 14 مرور الوقت

 

885794  95259  675515  1655558 

 36 2411ديسمبر  11
 

251285675  2195997  351245931  552635613 

 14 ناشئة عن مرور الوقت الفترةزيادة خالل 
 

975311  115155  715657  1785122 

 36 1327 يونيو 03
 

4974599,5  44,9754  09,9595,,  592279245 

   2111  2111  2118   التجاري  نتاجتاريخ بدء اإل

 2126   غالقالتاريخ المتوقع  لإل
 

2131 
 

2131 
 

 



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 تمويلي إيجاربموجب عقد  إلتزام – 02

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 إيضاحات 

صافي القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 
 يجاراإل

 

       

 8755475151  6853815653  7851815736  5,92279,42 1-37 شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 3951645377  2657835121  3352545231  4,92,299,5 2-37 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

 12657115427  9551635774  11153345966  2,99459949  مجموع فرعي

 المدرج ضمنناقصا : الجزء المتداول 
         المطلوبات المتداولة

 (1951665397)  (2151245717)  (1956395713)  (,4,9947999) 1-37 شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 (1251315184)  (1354415141)  (1257695325)  (9,,72972,9) 2-37 للبوكسايت واأللوميناشركة معادن 

 (3152975581)  (3355655757)  (3254195138)  (02929992,2)  مجموع فرعي

عقد  بموجب الجزء طويل األجل من إلتزام
 9554135846  6155985117  7859255928  2297599725  إيجار تمويلي

 ساسمعادن للذهب ومعادن األ شركة 07-2

. ت م تص نيف ه ذه الموج ودات تفاقياتمتعلقة بهذه اإلبخصوص موجودات معينة ات للشركة إلتزاممعينة ترتب عليها حقوق و إتفاقياتدخلت الشركة في 

 .0لتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  وفقا   تمويلي إيجاربموجب عقد كموجودات 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 إيضاحات 

 9751215723  7451995887  8556115314  9495,99299  الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

 (955735673)  (557195234)  (755295568)  (2972,9225)  لم تستحق بعد  تكلفة تمويل مستقبليةناقصا : 

صافي القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات 
 8755475151  6853815653  7851815736  5,92279,42 37 اإليجار

 المدرج ضمنناقصا : الجزء المتداول 
 (1951665397)  (2151245717)  (1956395713)  (,4,9947999) 37 المطلوبات المتداولة

عقد  بموجب الجزء طويل األجل من إلتزام
 6853815653  4852555936  5854415123  029,799049  إيجار تمويلي

  ستحقاقاإلتواريخ 

 :السنوات التالية خالل تستحق يجارلحد األدنى لدفعات اإلا

2116 -  1155115418  -  2351215836 

2117 77957,927,  2351215836  2351215836  2351215836 

2118 4499949,09  2259625139  2259625139  2259625139 

2119 4490759424  2253155271  2253155272  2253155272 

2121 59,,7922,  558115741  558115741  558115741 

 9751215723  7451995887  8556115314  9495,99299 المجموع

لاير سعودي،  02،082،400: 2411يونيو  14) 2411 يونيو 14لاير سعودي كما في  11،111،301 تم رهن الموجودات المستأجرة والبالغ قيمتها
(.1-11كضمان للمؤجرين )إيضاح  لاير سعودي( 143،144،032: 2411يناير  1لاير سعودي،  10،111،111: 2411ديسمبر  11



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 شركة معادن للبوكسايت واأللومينا 07-1

نيابة عن شركة معادن للبوكسايت واأللومينا مع مؤسسة مالية. ويس تحق س داد  يتمويل إيجار ةإتفاقي لومنيوملأل ، أبرمت شركة معادن2411خالل عام 

 على النحو التالي: يجارلمبالغ الدفعات المستقبلية بموجب عقود اإل فيما يلي تحليال  على أقساط شهرية.  تفاقياتبموجب هذه اإل يجارعقد اإل

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 إيضاحات 

 4555165127  2959145127  3757155175  4497,49925  الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

 (653415751)  (351215916)  (454515845)  (,7997,9,2)  لم تستحق بعد  تكلفة تمويل مستقبليةناقصا : 

 3951645377  2657835121  3352545231  4,92,299,5 37 للحد األدنى من دفعات اإليجارصافي القيمة الحالية 

المطلوبات  المدرج ضمنناقصا : الجزء المتداول 
 (1251315184)  (1354415141)  (1257695325)  (9,,72972,9) 37 المتداولة

عقد إيجار  بموجب الجزء طويل األجل من إلتزام
 2751335193  1353425181  2154845915  990099,79  تمويلي

  ستحقاقاإلتواريخ 

 :السنوات التالية خاللتستحق  يجارلحد األدنى لدفعات اإلا

2116 -  758115151  -  1556125111 

2117 29,,79,5,  1556125111  1556125111  1556125111 

2118 7290,79945  1453115925  1453115927  1453115927 

 4555165127  2959145127  3757155175  4497,49925 المجموع

. ت م ره ن الموج ودات المس تأجرة قيمته ا الحالي ة إلى، ٪ شهريا  4،838معدل فائدة فعلي حوالي  إستخدامب المسقبلية يجارلحد األدنى لدفعات اإلتم خصم ا

: 2411ديس   مبر  11، لاير س   عودي 03،111،013: 2411 يوني   و 14) 2411 يوني   و 14 لاير س   عودي كم   ا ف   ي 02،021،002 والب   الغ قيمته   ا

 (.1-11كضمان للمؤجرين )إيضاح  (لاير سعودي 01،111،140: 2411يناير  1 لاير سعودي، 03،113،301

 الموظفين منافع - 08

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 اتإيضاح 

خطة المنافع  -نهاية الخدمة للموظفين مكافأة
 35659135499  43154155118  38958175574  22292,99949 1-38 المحددة

 4858175154  5953415221  5554295162  5,97479772 2-38 خطة اإلدخار للموظفين

 41557215553  48957565229  44552365636  504950,9220  المجموع

 المحددة افعالمنخطة  - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 08-2

تابع ة المعني ة. ال م ن الش ركات ق انون العم ل ف ي المملك ة العربي ة الس عودية لك ل ش ركة اتتتوافق م ع متطلب خدمات ال إنتهاءتدير المجموعة خطة منافع 

ْقَتَضىمكافأة نهاية الخدمة مدفوعات   الخدم ة كم ا ت م تعريفه ا إنته اءالخطة تعتمد على الرواتب والب دالت النهائي ة وس نوات الخدم ة المتراكم ة بت اريخ  بِم 

 بالشروط المصرح بها في قانون العمل في المملكة العربية السعودية.

 هذه المنافع. المنافع يتحقق عندما تستحقمدفوعات  إلتزاموهي خطط غير ممولة  خدمات الموظفين إنتهاءخطط منافع 

  



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(خطة المنافع المحددة  - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 08-2

 في قائمة المركز المالي الموحدة معترف بهاالمبالغ ال

 ألكثر من سنة حسب التالي: ةالمحدد المنفعة إلتزام صافي والحركة فيفي قائمة المركز المالي الموحدة  معترف بهاالمبالغ ال

   للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  السنوي المنتهي فيللربع  

 1322يناير  2  1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03 

 35659135499  35659135499  35659135499  ,,,20,92759  37459235889  255999792,2 يناير  1أبريل /  1

مجموع المبلغ المعترف به في 
 -  8651715488  4159385624  55900999,2  1951115216  40907,9249 الربح أو الخسارة

 -  7154555189  3259185169  2295499274  1459855939  7992429,59 كلفة الخدمة الحالية

 -  1557165299  851315555  29,709794  451155277  09,909520 الفائدة على اإللتزام*

إعادة قياس معترف به في الدخل 
 -  256545879  -  -  -  - الشامل اآلخر**

)مكاسب( / خسائر من التغير 
 -  2755115443  -  -  -  - في اإلفتراضات المالية

 -  (2458555564)  -  -  -  - )مكاسب( / خسائر خبرة

 -  (1553245858)  (851445549)  (77902299,9)  (451175531)  (2952,95,2) المبالغ المسددة

 2ديسمبر /  02يونيو /  03
 35659135499  43154155118  38958175574  22292,99949  38958175574  22292,99949 (08يناير )إيضاح 

 ملخص الفائدة على اإللتزام:* 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03 

كمصروف على قائمة الربح أو الخسارة 
)إيضاح لربع / الفترة / السنة الموحدة خالل ا

10) 09,909520  357255671  29,709794  754515343  1457415559 

مرسمل كجزء من األصول المؤهلة في 
مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ خالل الربع / 

 9745741  5795212  -  2895616  - (10الفترة / السنة )إيضاح 

 1557165299  851315555  29,709794  451155277  09,909520 المجموع

 قياس معترف به في الدخل الشامل اآلخر: إعادةملخص ** 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 1322ديسمبر  02  1322يونيو  03  1327يونيو  03  1322يونيو  03  1327يونيو  03 

قياس محمل على قائمة الربح أو  إعادةمكاسب 
 (157715585)  -  -  -  -  خالل الربع / الفترة / السنةالخسارة الموحدة 

قياس مرسمل كجزء من  إعادةخسائر 
موجودات مؤهلة لمشاريع رأسمالية قيد 

)إيضاح خالل الربع / الفترة / السنة التنفيذ 
10) -  -  -  -  454255464 

 256545879  -  -  -  - المجموع

 الهامة كتواريةاألفرضيات ال

 كالتالي: ات مكافأة نهاية الخدمة للموظفينإلتزامالمستخدمة في تحديد  الهامة كتواريةاألفرضيات كانت ال

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

 ٪415  ٪415  ٪415  ٪235 معدل الخصم

 ٪415  ٪415  ٪415  ٪235 معدل زيادة الرواتب

 91جدول أ   91جدول أ   91جدول أ   ,9جدول أ  معدل الوفيات

 ٪5  ٪5  ٪5  ٪5 معدل السحوبات



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 خطة المنافع المحددة )تتمة( - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 08-2

 تحليل الحساسية

 :كالتالي ية المرجحةساسالمنافع المحددة للتغيرات في الفرضيات األ إلتزامحساسية 

األتر على إلتزام المنافع   ٪ مستوى الحساسية 
  المحدد

 ٪ مستوى الحساسية

 
األتر على إلتزام 
 نقص  زيادة  المنافع المحدد

        1327 يونيو 03

 0,,5299929  ٪7  (,229929974)  ٪7 معدل الخصم

 (2,9,9,9747)  ٪7  529,999900  ٪7 زيادة الرواتبمعدل 

 ,7,0992  ٪,7  (7,09252)  ٪,7 معدل الوفيات

 7920,99,5  ٪,7  (,79999990)  ٪,7 معدل السحوبات

        1322 يونيو 03

 4956185514  ٪1  (4151675256)  ٪1 معدل الخصم

 (4157135313)  ٪1  4953525122  ٪1 معدل زيادة الرواتب

 475498  ٪11  (475437)  ٪11 معدل الوفيات

 9965791  ٪11  (9715738)  ٪11 معدل السحوبات

        1322ديسمبر  02

 4952625261  ٪1  (3955185817)  ٪1 معدل الخصم

 (3958545758)  ٪1  5958515463  ٪1 معدل زيادة الرواتب

 1115517  ٪11  (1115234)  ٪11 معدل الوفيات

 156995469  ٪11  (156325561)  ٪11 معدل السحوبات

        1322يناير  2

 3253115138  ٪1  (2659955455)  ٪1 معدل الخصم

 (2753545811)  ٪1  3251425612  ٪1 معدل زيادة الرواتب

 235145  ٪11  (235122)  ٪11 معدل الوفيات

 4535596  ٪11  (4435191)  ٪11 معدل السحوبات

والتغي ر ف ي بع ض  ، فان ذلك من غير المحتمل أن يحدثتغير في فرضية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. عمليا   أساس تحليل الحساسية أعاله على

في قائمة المركز المالي الموحدة عند  امحددة المعترف بهيقة المستخدمة في حساب مطلوبات منافع نفس الطر تْست ْعِملَ أ المتغيرات ممكن أن يكون مترابط.

في  االمتوقعة كم ئتمانطريقة وحدة اإلب المحسوبةالمحددة  المنفعة لتزامإلالحالية القيمة )الهامة  كتواريةاألفرضيات للالمنافع المحددة  إلتزامحساب حساسية 

 نهاية فترة التقرير(.

 بالفترة السابقة.  حليل الحساسية مقارنة  في إعداد تالفرضيات المستخدمة  وأنواعلم تتغير الطرق 

 خطة المنافع المحددة على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة أثر

 المنافع المحدد غير المخصوم.  لتزامالمتوقع إل ستحقاقسنة. يوضح الجدول التالي تحليل اإل 12،10المنافع المحددة هي  لتزامالمرجح إل المتوسطفترة 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03 

 1327  1322  1322  1322 

2116 -  1659325533  -  3151185198 

2117 4599799922  1656425124  3451115816  1656425124 

2118 799,299522  1557245819  1657335338  1557245819 

2119 79944292,4  1751485928  1851215545  1751485928 

2121 4594,09947  2259355631  2753945538  2259355631 

2121  449,9,972,  2259355631  2451395414  2259355631 

 53453215816  69751115168  53453215775  9,592729272 ومابعد 2122

 66156175135  81754115819  64655415429  29799229245 المجموع



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 إدخار الموظفينبرنامج  08-1

   للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 1322يناير  2  4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

 4858175154  4858175154  4858175154  5990279447  5452215167  9794959022 يناير 1أبريل /  1

مساهمات خالل الربع / الفترة 
 -  2654185217  1257715918  7799059952  651715245  994929,92 / السنة

مسحوبات خالل الربع / الفترة 
 -  (1558745141)  (651485911)  (,749,599,5)  (459635351)  (9920,9042) / السنة

 2ديسووومبر /  02يونيوووو /  03
4 417 13-,ينووواير )إيضووواح 

08) 5,97479772  5554295162  5,97479772  5554295162  5953415221  4858175154 

 الزكاة – 07

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03  

 1322  1322  1322  1327 اتإيضاح 

 5159625237  8553185278  2558195787  9,999492,2 2-39 زكاة مستحقة

 -  -  -  7,99,299,2 5-39 ضريبة دخل مستحقة

 5159625237  8553185278  2558195787  29995,9,92  المجموع

 مكونات الوعاء الزكوي 07-2 

 شركة طبقا  لنظام الزكاة وضريبة الدخل من البنود التالية:كل تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي ل

 السنة، الربع / الفترة / حقوق المساهمين كما في بداية 

  السنة  الربع / الفترة /المخصصات كما في بداية، 

 القروض طويلة األجل 

  الدخل المعّدلصافي 

  ية،إستهالكقطع غيار ومواد 

 صافي القيمة الدفترية لموجودات التعدين 

 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات 

  للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذصافي القيمة الدفترية، 

 صافي القيمة الدفترية لموجودات اإلستكشاف والتقييم 

 ودات غير الملموسةصافي القيمة الدفترية للموج 

 مشتركة مشاريعفي  ستثمارالقيمة الدفترية لإل 

 بعض العناصر األخرى 

 الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعّدل، أيهما أعلى. أساس٪ على  253تحتسب الزكاة بنسبة 



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 الزكاة المستحقة 07-1

   للسنة المنتهية في  فيللستة أشهر المنتهية   للربع السنوي المنتهي في 

 1322يناير  2  4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

 5159625237  5159625237  5159625237  ,942,,590,  5351355815  97799,99,,7 يناير 1أبريل /  1

 -  7854285414  1859295913  099,999,99  1657565345  ,729,949,2 مخصص الزكاة

الربع / الفترة / السنة الحالية 
 -  8553185278  2558195787  5299729002  1451565956  059,959475 (1-10)إيضاح 

في المخصص للربع /  الزيادة
 -  (658795874)  (658795874)  (,479,72929)  255995389  (4,99209702) للفترة / للسنة السابقة  

المدفوع خالل الربع / الفترة / 
الهيئة العامة للزكاة السنة إلى 

 -  (4451825363)  (4451825363)  (9795259952)  (4451825363)  (9795259952) والدخل

 5159625237  8553185278  2558195787  9,999492,2  2558195787  9,999492,2 يناير 2ديسمبر /  02يونيو / 03

 يتكون مخصص الزكاة  مما يلي: 07-0

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

 7953455915  1857515111  ,,24922599  1151115111  ,,44922599  شركة التعدين العربية السعودية

 شركة معادن للذهب ومعادن األساس

 -  252415274  49,429745  154215741  ,0922,,79  (2-04)إيضاح 

 157985962  8115697  792999742  4915411  790909494  شركة المعادن الصناعية

 154155258  155975487  790299592  7855267  ,9,4955  شركة معادن للبنية التحتية 

 257485153  254115329  497,29092  154595547  7,,799979  شركة معادن للفوسفات 

 -  -  2942,9552  -  2942,9552  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 8553185278  2558195787  5299729002  1451565956  059,959475  (1-07المجموع )إيضاح 

 الربوط النهائية ,-07
 . 2116ديسمبر  31 إلى 2118ديسمبر  31يدة للسنوات المنتهية في زكاة مق اتالشركة وشركاتها التابعة شهادمت ستلإ

 إلى 2118مملوكة بالكامل للسنوات من 5 قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربط النهائي على الشركة وشركاتها التابعة ال2117خالل شهر أبريل 

من الربوط النهائية  نتهاءإن وجدت5 عند اإل‘ 5 سوف يتم المحاسبة عن  الفروقاتلل نة اإلستئناف األولية إعتراض على المبلغ المقدر قدمت الشركة. 2113

 والتى تكون عرضة لقرار ل نة اإلعتراض عند تحديد المبلغ.

 ضريبة الدخل المستحقة 07-0

   للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 1322يناير  2  4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

 -  -  -  -  -  - يناير 1أبريل /  1

مخصص ضريبة الدخل خالل 
الربع / الفترة / السنة )إيضاح 

22-1) 7,99,299,2  -  7,99,299,2  -  -  - 

 -  -  -  7,99,299,2  -  7,99,299,2 يناير 2ديسمبر /  02يونيو / 03

 يتكون مخصص الزكاة  مما يلي: 07-2

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في  

 4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  

 -  -  7,99,299,2  -  7,99,299,2  للفوسفاتشركة معادن وعد الشمال 

 -  -  7,99,299,2  -  7,99,299,2  (0-07المجموع )إيضاح 



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 مستحقة إمتيازرسوم  - 3,

   للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 4,79يناير  7  4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

 1651965147  1651965147  1651965147  942,9909,  2156145661  92599229, يناير 1أبريل /  1

خالل مخصص رسوم إمتياز 
الربع / الفترة / السنة )إيضاح 

0) 597779,95  2875219  7095,49922  655685848  852785139  - 

للربع / للفترة / للسنة محمل 
 -  852715636  655615445  70959,9072  2795816  ,59774970 (1-04الحالية )إيضاح 

للربع / للفترة / للسنة  تسوية
 -  75413  75413  ,72909  75413  (495)   السابقة

الربع / الفترة /  المدفوع خالل
 -  (1651135551)  (1651135551)  (94,29999,)  (1453315424)  - إلى الجهات المختصة السنة

 2ديسمبر /  02يونيو /  03
 1651965147  852715636  655615445  70959,9072  655615445  70959,9072 يناير

(5 يتعين على الم موعة أن 2114أكتوبر  4هـ )الموافق 1425شعبان  21/م بتاريخ 47على نظام التعدين السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  بناءاً 

٪ من صافي الدخل السنوي لكل رخصة تعدين5 كما هو محدد أو ما يعادل ضريبة الدخل 25لحكومة المملكة العربية السعودية تعادل  إمتيازتدفع رسوم 

 إسمعلى صافي الدخل السنوي5 أيهما أقل. سيتم خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ. لذلك5 يخضع صافي الدخل لكل رخصة تعدين مس لة ب بناءاً التقديرية 

 . إمتيازو شركة معادن للبوكسايت واألمونيا لرسوم وشركة معادن للفوسفات  ساسركة معادن للذهب ومعادن األش

بالنسبة لمناجم البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والمغنزايت عن طريق شركة المعادن الصناعية5 مس لة  إمتيازتُدفع تعريفة ثابتة للطن المباع كرسوم 

 صغيرة.كحامل رخصة تعدين 

 الموحدة.الربح أو الخسارة ك زء من تكلفة المبيعات في قائمة  متيازتظهر رسوم اإل

 مما يلي: متيازيتكون مخصص رسوم اإل 3-2,

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

 659495653  558225971  7097409,29  (475161)  9,,09,,29 (2-04)إيضاح  مناجم الذهب

 9525382  5695322  4429059  2455266  ,770992 بوكسايت منخفض الدرجة 

 2465268  1125612  7,29799  525437  229497 الكاولين

 1225333  565551  7709220  295263  ,2,9,9 المغنزايت

 852715636  655615445  70959,9072  2795816  ,59774970 (3,)إيضاح  المجموع

 المستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي: متيازحتساب مخصص رسوم اإلإيتم  3-1,

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

لسنة من مناجم الذهب العاملة لصافي الدخل 
 12557455831  7458135194  ,,794979299  4551235424  2499,29272  متيازقبل رسوم اإل

 3154365457  1857115799  2,95279445  1152555856  7,94299,50 لسنة، كما هو محددل٪ من صافي الدخل 23

ضريبة الدخل المقّدرة على أساس صافي 
 659495653  851635245  75995,9722  153735581  29452,,59 الدخل للسنة الخاضع للضريبة

المخصص بناءا  على طريقتي االحتساب 
 659495653  851635245  75995,9722  153735581  29452,,59 أعاله، أيهما أقل

 -  (252415274)  (49,429745)  (154215741)  (,0922,,79) (1-10)إيضاح  مخصص الزكاة

متياز للربع / صافي مخصص رسوم اإل
 659495653  558225971  7097409,29  (475161)  9,,09,,29 (2-3,)إيضاح  للسنة للفترة /



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 وأخرى وذمم تجارية مشاريعمطلوبات  - 2,

  يونيو 03 

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1327  1322  1322  1322 

        الجزء المتداول:

 78157495784  21956525421  56858715578  077940,9,52 مشاريع

 64957635211  81255915665  42355715292  27,95029294 تجارية

 41557545311  89555235191  44951975247  ,2,99,09929 محتجزات

 23259695329  24551665728  28851585556  4,594299925 دفعات مقدمة من عمالء

 1959385546  3859925663  2954485855  9,44,,9,99 أخرى

 2518951755161  2521158265667  1575952465528  497,29,2,9,20 مجموع فرعي 

        الجزء غير المتداول:

 89759975211  1511456775143  1535651675765  4,,79,5299079 ومطلوبات أخرى صافي مبالغ محتجزة

 8353155964  12651815875  11752115149  70,992999,9 مساهمات غير مستردة*

 98153135164  1523157575918  1546352685814  907,9997,,797 مجموع فرعي

 3517154785324  3543255845585  3522255155342  0949097579,92 المجموع 

في تكاليف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن للدرفلة وش ركة مع ادن للبوكس ايت واأللومين ا وش ركة مع ادن وع د  تتمثل ذمم المشاريع الدائنة بشكل رئيسي

 الشمال للفوسفات.

مث ل ف ي إنش اء ص ندوق المت ه دف الش ركاتوش ركة مع ادن وع د الش مال للفوس فات ل دعم  لومني وم*تمثل مساهمات من قبل أح د مق اولي ش ركة مع ادن لأل

 جتماعية لتنمية مشروع إجتماعي.للمسؤولية اإل

بعد تاريخ شهرا   12كثر من مة تلك المطلوبات تستحق السداد ألها بقيمتها المخصومة حيث أن قيإظهارالمحتجزات غير المتداولة والمطلوبات األخرى يتم 

 مة المركز المالية.قائ
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 المصاريف المستحقة - 1,

  يونيو 03  

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1322  1322  1322  1327 إيضاح 

 3554255815483  1564352525732  2557954435131  299,4,,5029  مشاريع

 63559895411  63751615176  56653115213  79,9992059909  تجارية

 24654545819  29155115971  16152915929  752959,9704  موظفين

 6751265655  3251915363  6951325678  009,709952 2-43 ألكوا كوربوريشن –مصاريف مستحقة 

 1459835461  454755412  459415178  759,779992 2-43 موزاييك –مصاريف مستحقة 

 1358895781  2158575795  21656265168  72995599522  تمويل تكلفة

 4552159255588  2562954385338  3559656345197  7999,90,09527  المجموع

      وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.درفلة تمثل المصاريف المستحقة الخاصة بالمشاريع بشكل رئيسي تكاليف عقود مستحقة تتعلق بشركة معادن لل

 كوربوريش نالمصاريف المتعلقة ب الموظفين ومص اريف مس تحقة أخ رى متعلق ة بم وظفي ألك وا  كوربوريشنتمثل المصاريف المستحقة لشركة ألكوا 

 لومينا.درفلة وشركة معادن للبوكسايت واألوشركة معادن لل لومنيومالمعارين لشركة معادن لأل

 المع ارين لش ركة موزايي كلمتعلق ة ب الموظفين ومص اريف مس تحقة أخ رى متعلق ة بم وظفي المص اريف اتمثل المصاريف المستحقة لشركة موزايي ك 

 معادن وعد الشمال للفوسفات.

 عالقةالمعامالت واألرصدة مع أطراف ذات  - 0,

 ذات عالقة أطرافالمعامالت مع  0-2,

 السنة قيد الفحص:خالل األعمال العادية  في سياقعالقة الذات  طرافاألمع التى تمت معامالت فيما يلي ال

 غير المسيطرة في الشركات التابعة الحصصالمعامالت مع مختلف 

 ديسمبر 02  يونيو 03  يونيو 03   

 1322  1322  1327  اتإيضاح 

 1581557415941  1511152635416  ,,9,9972295   السنة الفترة / مبيعات من خالل سابك خالل

 1511254155329  52355665777  52090,09294   السنة الفترة /نسيبال أس أي خالل إمبيعات إلى ألكوا 

قنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة تكلفة الموظفين المعارين ورسوم ت
 19454415171  16258565171  20949,9290   السنة الفترة /خالل كوربوريشن لكوا أ

 الفترة /خالل  أستراليا مواد خام لقيم التي تم شراؤها من شركة ألكوا
 3458115159  3458115159  -   السنة

 45151925963  45151115111  -  3-33 السنة /الفترة توزيعات أرباح مدفوعة لشركة سابك خالل 

 -  -  ,70992,7945  3-33 كوربوريشندفعات لزيادة رأس المال تم إستالمها من ألكوا 
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 المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة )تتمة( –0,
 ذات العالقة األرصدة مع أطراف 0-1,

 :كالتالي ذات عالقة أطرافعالقة نشأت عن معامالت مع  ذات أطراف( إلى/ ) المبالغ المستحقة من

  يونيو 03   

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1322  1322  1322  1327  اتإيضاح 

 شركات تحت سيطرة مشتركةمن قرض طويل األجل مستحق 

 62651975939  62651975939  62651975939  94997929909  3-1-21 مستحق من شركة معادن باريك للنحاس

 المبالغ المستحقة من الشركاء في المشاريع المشتركة

مستحق من شركة موزاييك كحصص غير مسيطرة في  
 45151115111  -  45151115111  -  24 معادن وعد الشمال للفوسفات شركات

مستحق من شركة سابك كحصص غير مسيطرة في  
 27151115111  -  -  -  24 شركات معادن وعد الشمال للفوسفات

كحصص غير مسيطرة في  مستحق من ألكوا كوربوريشن 
وشركة لأللمونيوم، شركة معادن للدرفلة شركات معادن 

 -  -  -  5792029249  24 معادن للبوكسايت واأللومينا

 72151115111  -  45151115111  5792029249  24 المجموع

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

نسيبال  أس أي ) إذمم مدينة تجارية من شركة ألكوا 
 8758975165  8859875621  11652315467  ,99999,950  27 شركة تابعة لشريك غير مسيطر(

ذمم مدينة تجارية من شركة سابك )شريك غير مسيطر في 
 41751555456  19551115198  27956525914  72994479709  27 شركة معادن للفوسفات(

 49551525521  28451975718  39558835371  42499799922   مجموع فرعي

شريك غير مسيطر في )ذمم مدينة أخرى من شركة سابك 
 -  2858175137  -  29,02,,4,9  27 معادن للفوسفات(شركة 

مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعدين )مركز خاص 
 251665514  359515189  254585372  ,,,294459  27 للتدريب(

 251665514  3257585126  254585372  009,049945   مجموع فرعي 

 49752195125  31658555844  39853415743  425995499,4   المجموع

 أطراف ذات عالقة إلىالمبالغ المستحقة 

مدفوعات لزيادة رأس المال مستلمه من ألكوا كوربوريشن 
)الشركة األم لشريك غير مسيطر في شركة معادن 

 12258535678  11152925857  12258535678  429922297,2   (للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا

شركة ألكوا كوربوريشن )الشركة  -مصاريف مستحقة 
 6751265655  3251915363  6951325678  009,709952  42 األم لشريك في شركة معادن لأللومنيوم(

 18958815333  14254835221  19158865356  9,92,,95,,4   مجموع فرعي 

 مستحقة للشركاء في المشاريع المشتركة

كوربوريشن )الشركة األم لشريك مستحقة لشركة ألكوا 
غير مسيطر في شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن 

 18459295613  19151165363  19151165363  427952799,2  10 (للدرفلة وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا

مستحقة لشركة موزاييك )شريك غير مسيطر في شركة 
 1459835461  454755412  459415178  759,779992  02 معادن وعد الشمال للفوسفات(

 19959135173  19554915765  19559565541  45995509057   مجموع فرعي 

 38957935416  33759745985  38758425897  50297279275   المجموع

 ٪ في معادن  03مساهم  يملك  - قروض طويلة األجل من صندوق اإلستثمارات العامة

 صندوق اإلستثمارات العامة مقابل تمويل لــ: إلىمستحقة 

 2566858115835  -  -  -  2-13 تسهيل شركة معادن للفوسفات 

 4557551875511  4537553125511  4547552515111  ,,,2942590259  2-13 تسهيل شركة معادن لأللومنيوم 

 3517857515111  3514759625511  3517857515111  ,,,09,7297259  2-13 تسهيل شركة معادن للدرفلة 

 3575151115111  3575151115111  3575151115111  ,,,9,,,099259  2-13 تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

 3595452295921  6583952785174  5523657635111  99,09942,9722  2-13 تسهيل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 18512659685255  18511255535174  16554157635111  99,4,9722,,729   المجموع
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 المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة )تتمة( –0,

 موظفي اإلدارة العلياتعويضات  0-0,

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

 2656975726  1357655535  7095,29,49  556655275  9949997,0 منافع موظفين قصيرة األجل

 852545153  557865122  ,7925,959  251795169  9949,,, منافع مابعد التقاعد

 3459515879  1955515557  72995,90,9  758445344  297229,04 المجموع

 التشغيلية يجاراإل عقود – ,,

 .التشغيلية قّيدت كمصروف خالل  السنة يجاردفعات بموجب عقود اإل

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 4,79ديسمبر  07  4,79 يونيو ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

 751285448  353145451  790,79922  156385214  99,9924 الحد األدنى من الدفعات
 

 :غير القابلة لإللغاء التشغيلية يجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود اإليجارات اإللتزامفيما يلي تحليال  للحد األدنى إل

2116 -  259955951  - 

2117 790,79922  255145411  257635888 

2118 499029,99  255145411  256345196 

2119 792,7929,  255145411  251715761 

2121 7990294,,  253945411  251275211 

2121 7990294,,  255145411  251375211 

2122 7990294,,  255145411  251375211 

 1157995111  1353865411  7994,99777 2141إلى  2123

 2556715455  3152985751  49999,9577 المجموع

جرة. ي تم ألمن اجم المس تات مستحقة الدفع من قبل المجموعة والمتعلق ة بمواق ع ايجاري اإلأساسات التشغيلية بشكل يجارتمثل الدفعات بموجب عقود اإل

 .لاير سعودي سنويا   2،340،044وبمتوسط  ثابت إيجاروبمبالغ  سنة 14 إلى 13بمتوسط فترة تتراوح من  يجارإبرام عقود اإل
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 ات محتملةإلتزامتعهدات و - 0,

 تعهدات رأسمالية 0-2,

  يونيو 03 

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1327  1322  1322  1322 

        :مصروفات رأسمالية متعاقد عليها

 11574259635519  3574457495215  5599957645449  99,22942,9955 ممتلكات ومصانع ومعدات

 الضمانات 0-1,

  يونيو 03 

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1327  1322  1322  1322 

ضمانات لصالح شركة أرامكو السعودية  لغرض إمدادات 

 31254925415  31158875615  31254925415  299,5,,07,9 الديزل والغاز المستقبلية

ضمانات لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متعلقة 

 .المستقبلية بحامض الفوسفوريك النقي وإمدادات الوقود واللقيم

 

 

49495,,9,,,  26255115111  26255115111  26255115111 

مؤسسات ندوق التنمية الصناعية السعودي ولصالح ص اتضمان

        خرى لتمويل التسهيالت المتاحة لكل من:*األتمويل ال

)إيضاح  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )سامابكو(

21-2) 25,9,,,9,,,  45151115111  45151115111  45151115111 

 37551115111  37551115111  37551115111  ,,,9,,,0259 شركة معادن باريك للنحاس

 82551115111  82551115111  82551115111  ,,,9,,,459, مجموع فرعي

 1851625618  1855125412  1851625618  7,957492,4 خطاب ضمان لصالح الموسسة العامة للموانئ

 4151165162  3956175412  4352835182  7295749222 أخرى

 1544952615175  1545655175419  1545154385195  7920292749252 المجموع

ش ركة الص حراء ومع ادن ل ي ةإئتمانتس هيالت  م نح مقاب ل ومؤسس ات التموي ل األخ رى شركة معادن لصندوق التنمية الص ناعية الس عوديضمانات  *

 في الشركات تحت السيطرة المشتركة. ٪34للبتروكيماويات )سامابكو( و شركة معادن باريك للنحاس بقدر حصتها البالغة 

 ات المحتملةلتزاماإل 0-0,

، قامت الهيئة العامة للزكاة وال دخل بإص دار ال ربط النه ائي عل ى الش ركة وش ركاتها التابع ة المملوك ة بالكام ل للس نوات م ن 2411خالل شهر أبريل 

ول ذلك ن موقفها قوي أتعتقد الشركة ومستشارها للزكاة بحيث  قدمت الشركة إعتراض على المبلغ المقدر للجنة اإلستئناف األولية. 2411 إلى 2448

 من غير المتوقع تكبد مطلوبات ذات أهمية كنتيجة لهذه المطلوبات اإلحتمالية.

ضد المق اولين من و طالباتتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها، بما في ذلك متمن وقت آلخر ات محتملة إلتزاملدى المجموعة  بخالف ماذكر أعاله،

. وم ن في السياق العادي لألعمالات المحتملة لتزامهذه اإلنشأت حيث تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا. إجراءات قضائية وودعاوى 

 .التشغيل إنتهاءأو  جوهرية متعلقة بالبيئةات إلتزامالمحتملة. ال توجد  المطالباتهذه  من هامةات إلتزامأي  تكبدغير المتوقع 
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 إدارة المخاطر المالية - 2,

 العديد من المخاطر المالية مثل: إلىعمليات المجموعة تعرضها 

 مخاطر السوق 

 ئتمانمخاطر اإل 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 2-2,

تتك ون مخ اطر الس وق  القيمة العادلة للتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغي رات ف ي أس عار األس واق. في التذبذب فيمخاطر السوق تتمثل 

 من ثالثة أنواع من المخاطر:

 مخاطر تبادل عمالت أجنبية 

 مخاطر سعر العموالت )الفوائد(، و 

 ومخاطر أسعار السلع 

المستحقة نين التجاريين والمطلوبات والمدينون التجاريون والدائ ألجلقتراض والودائع اإلقراض واإلتشمل األدوات المالية التى تتأثر بمخاطر السوق 

 ومشتقات األدوات المالية.

 . 2411يناير  1و  2411ديسمبر  11المراكز كما في ب ةالتالي األقسامتحليل الحساسية في  يتعلق

ي ونصافي ال أن أساستم إعداد تحليل الحساسية على  األدوات المالي ة ب العمالت  نِْسَبةو العائم على الديون والمشتقات إلىو نسبة معدل الفائدة الثابت  د 

األثر  إظهارالتغيرات في متغيرات السوق على األدوات المالية للمجموعة و إلىاألجنبية جميعها ثابتة. الهدف من تحليل الحساسية لتوضيح الحساسية 

 خسارة و حقوق الملكية إن أمكن ذلك.الربح أو على ال

 مالية ويسعى لتخفيض األثر العكسي على األداء المالي للمجموعة.الق اسوتقلبات األللمجموعة على  الكلييركز برنامج إدارة المخاطر 

 مخاطر العمالت األجنبية 2-2-2,

العملة الوظيفي ة  لتدفقات النقديه المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت.ل القيمة العادلة في التذبذب فيتمثل مخاطر العمالت 

تراق ب اإلدارة . والي ورووال دوالر األمريك ي ي ب اللاير الس عودي أساس تتم معامالت المجموعة بشكل . وعة هي اللاير السعوديالتقارير للمجموعملة 

 الس عودي ص رف ال لايرمعظم المعامالت بالدوالر األمريكي. سعر  وتعتقد بأن مخاطر العمالت ليست جوهرية. ،التقلبات في أسعار صرف العمالت

 .ة لمخاطر األدوات المالية المقومة بالدوالر األمريكيولذلك ليست الشركة معرض لكل دوالر أمريكي 1513عند  مثبت

 سمالية.عقود المصاريف الرأالدوالر وكذلك معظم عقود المشتريات وب مسعرةكافة عقود مبيعات السلع 

 التعرض للعمالت األجنبية

 باللاير السعودي كانت كالتالي: معبر عنهوالمخاطر العمالت األجنبية في نهاية فترة التقرير للمجموعة اض عر  ت

  يونيو 03 

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1327  1322  1322  1322 

 -  1553295416  -  ,0,90,5900 ذمم مدينة تجارية

 3957265928  9151975738  3251295111  9799,29245 ومصاريف مستحقة مطلوبات مشاريع وتجارية وأخرى

 3957265928  11554275144  3251295111  9799749290 المجموع

  



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -2,

 الموحدةاألولية مبلغ معترف بة في القوائم المالية 

 بالمبالغ التالية العائدة لتبادل عمالت أجنبية: الربع / الفترة / السنةأو الخسائر خالل  رباحتم اإلعتراف في األ

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

مكاسب / خسائر صرف العمالت األجنبية 
المصروفات المدرجة ضمن اإليرادات / 

 (451165317)  (185111)  (,,7994790)  (158425149)  (,79704922) األخرى

 تحليل الحساسية للعمالت األجنبية

. حساسية الربح أو الخسارة واليور / التغير في أسعار صرف اللاير السعودي إلىي أساستتعرض المجموعة بشكل ، كما تم عرضه في الجدول أعاله

 نين المقوم باليورو.ا  من رصيد المديأساسجنبية تنشأ للتغيرات في أسعار صرف العمالت األوحقوق الملكية 

 بعد الضريبة وحقوق الملكية: رباحة على األالعملة األجنبي صرففي سعر  (النقص)الزيادة / تأثير 

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

          سعر صرف اللاير السعودي / اليورو     

 456295461  255995224  299579950  155675896  ,9909,4 ٪14زيادة     -                          

 (456295461)  (255995224)  (299579950)  (155675896)  (,9909,4) (٪14إنخفاض )    -                          

 تعرض المجموعة لحركة أسعار صرف العمالت األخرى ليس جوهريا  

 ر الفائدةاسعأمخاطر  2-2-1,

 أس عار الفائ دة. المجموع ة س وق القيم ة العادل ة للت دفقات النقدي ه المس تقبلية ألداة مالي ة بس بب التغي رات ف ي أسعار الفائدة في التذبذب فيتمثل مخاطر 

 الق روض إل ىا  أساس مخ اطر التغي رات ف ي س وق أس عار الفوائ د يع ود  إلى أسعار الفوائد. تعرض المجموعةالتغيرات في سوق  مخاطر إلىمعرضة 

 .أسعار الفائدة على التدفقات النقديةمخاطر  إلىيعرض المجموعة  األجل للمجموعة والذى ةطويل

المعي ار ال دولي ب أسعار الفوائد كما تم تعريفهللمجموعة والمسجلة بالتكلفة المطفأة ليست خاضعة لمخاطر  الثابتقتراض ومعدل فوائد اإل الذمم المدينة

أس عار الفوائ د. ل ذلك، المجموع ة غي ر  بلية لن تت ذبب بس بب التغي ر ف ي س وقالنقدية المستق التدفقات وأ القيمة الدفتريةحيث أن  ،1رقم  للتقرير المالي

 .لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلةمعرضة 

 التعرض ألسعار الفائدة

ف ي نهاي ة فت رة  كم ا ي رةالمتغللق روض ذات أس عار الفائ دة التس عير التعاق دي  إع ادةت اريخ الفوائ د و أس عارتعرض اإلقتراض للمجموعة للتغيرات في 

 التالي:كالتقرير 

  يونيو 03 

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1327  1322  1322  1322 

 2553351995811  2587555175111  2571852115111  ,,,9,,,9,,097 القروض ذات سعر فائدة ثابت

 43514151885794  51547653285816  51585351525216  95429,50,,5,99 القروض ذات سعر فائدة متغيرة

 45567453885594  54535158355816  53557152525216  52972995429,50 المجموع

        :التسعير إعادةتواريخ  -متغيرة سعر فائدة القروض ذات 

 43514151885794  51547653285816  51585351525216  95429,50,,5,99 أشهر أو أقل 1



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -2,

 تحليل الحساسية لسعر الفائدة

تتأثر  نتيجة التغيرات في أسعار الفوائد. من القروض طويلة األجل الفوائدمصروفات الربح أو الخسارة وحقوق الملكية حساسة للزيادة أو النقص ل

 المجموعة قبل الضرائب على النحو التالي: أرباح

 للسنة المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في  للربع السنوي المنتهي في 

 4,79ديسمبر  07  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0  4,79يونيو  ,0  4,72يونيو  ,0 

          سعر الفائدة

 (43154115888)  (25452655261)  (,4529924994)  (12659395483)  (74992279752) نقطة أساس 144الزيادة بمقدار  –

 43154115888  25452655261  ,4529924994  12659395483  74992279752 نقطة أساس 144اإلنخفاض بمقدار  –

 مخاطر أسعار السلع 2-2-0,

  التى تنتجها. المختلفة ب في سوق أسعار السلع السائدة لمنتجات المعادنذالتذب لمخاطرالمجموعة معرضة 

من المبيعات للسلع المقومة  الذمم المدينةمن  اد وما يقابلهسعر مؤقت. اإلير أساسعلى  لومنيومتقوم المجموعة ببيع منتجات معينة للفوسفات واأل

في هذا ياس اإليراد بصورة موثوق بها. يكون تاريخ التسليم( ويتم ق العميل )عادة إلىالمخاطر والملكية يتم تحويل ها عندما إثباتبسعر مؤقت يتم 

اطر على سعر السوق المستقبلي للسلعة المباعة. لذلك، تواجة المجموعة مخ بناءا   سوف يتم تقديره هإثباتالمفترض  الذمم المدينةالتاريخ، مبلغ اإليراد و

ذهب والفوسفات فإن ما عدا ال .الذمم المدينةفي رصيد  إنخفاضقد ينتج عنها مما في أسعار منتجات الذهب والفوسفات  التغيرات العكسية المستقبلية

وال تعتقد المجموعة، بشكل عام بأن تغطية مخاطر أسعار السلع ستعود بالنفع على سياسة المجموعة هي بيع منتجاتها بأسعار السوق السائدة. 

 المساهمين على المدى البعيد.

 سعار السلعألتعرض ال

 للمجموعة للتغيرات في أسعار السلع كما يلي:الذمم المدينة تعرض رصيد 

  يونيو 03 

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1327  1322  1322  1322 

        ـ:خاصة ب –الذمم المدينة حسابات 

 67659365818  61851225165  58359865663  4922990,9,, الفوسفات

 41356135556  44859135721  45356535221  99990429,74 األلومنيوم

 6159535516  11255335732  11855155347  ,75299999,9 الذهب

 1515154935871  1516954695618  1515651455231  792029,279,97 المجموع

 السياسات واإلجراء إلدارة مخاطر أسعار السلع

 القائمة على العقود مع العمالء. سعاراأل إستخدامتقوم سياسة المجموعة إلدارة هذه المخاطر من خالل 

 تحليل الحساسية لسعر السلعة 

ل على فرضية أن أسعار الفوسفات التأثير على الربح قبل الضريبة وحقوق الملكية للتغيرات في أسعار السلع. يعتمد التحلي أدناهيظهر الجدول 

 مع بقاء المتغيرات األخرى ثابته.  ٪14نيوم والذهب تغيرت واأللمو

  يونيو 03 

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1327  1322  1322  1322 

        ( في أسعار الفوسفاتإنخفاض) / زيادة

 6756935681  6158125217  5853985666  94229909,, للطن دوالر٪ 14زيادة 

 (6756935681)  (6158125217)  (5853985666)  (94229909,,) للطن دوالر ٪14نقص 

        ال  ام اي لومنيوماأل ( في أسعارإنخفاض) / زيادة

 4153615356  4458915372  4553655322  99990492,7 للطن دوالر٪ 14زيادة 

 (4153615356)  (4458915372)  (4553655322)  (99990492,7) للطن دوالر ٪14نقص 

        ( في أسعار الذهبإنخفاض) / زيادة

 651955351  1152535373  1158515535  75929999,9 لألونصة دوالر٪ 14زيادة 

 (651955351)  (1152535373)  (1158515535)  (75929999,9) لألونصة دوالر ٪14نقص 



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -2,

 عقود تسليم السلع

ها إثبات. وال تعتبر هذه العقود عقود مشتقات ويتم التعامل معها كعقود تنفيذية والتى يتم اإلعتياديةسياق األعمال تدخل المجموعة في عقود تسليم سلع في 
 وقياسها بالتكلفة عند حدوث العملية.

 ئتمانمخاطر اإل 2-1,

 خر لخسارة مالية. تكبد الطرف اآل والتسبب في اتهإلتزامبعدم مقدرة طرف على الوفاء  ئتمانتمثل مخاطر اإل

 .هاإستحقاقعند الدفعات في سداد  األخرى تخفق األطرافعندما  ئتمانالمجموعة لمخاطر اإلتتعرض 

 ئتمانالتعرض لمخاطر اإل

. حيث البنوك والمؤسسات المالية لدى ألجل الودائع التي تشملأنشطتها التمويلية  خالل تسليم المبيعات ومن بتاريختحصيل النقد يتم تتأكد المجموعة أن 
تراقب الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة منتظمة وترفع أية مشاكل تتعلق و ي داخليإئتمانعتمادا  على تصنيف إالعمالء  لكل إئتمانتوضع حدود 

 ي جيد.إئتمانات قصيرة األجل بصورة عامة لدى بنوك تجارية ذات تصنيف ستثماريتم إيداع النقد واإلكما . لإلدارة العليا ئتمانباإل

 العمالء األفراد أو قطاعات صناعية محددة و / أو مناطق معينة. إلىسواءا  من خالل التعرض  ئتمانيزات هامة لمخاطر اإلاليوجد ترك

بصفة مستمرة على مدار كل  ئتمانوما اذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإل صللأل ية عدم السداد عند التسجيل األوليتأخد الشركة باإلعتبار إحتمال
كما في تاريخ التقرير مع مخاطر عدم السداد كما في تاريخ التسجيل المبدئي  صلقد تحدث لألوالتي مقارنة مخاطر عدم السداد بالشركة  تقومفترة تقرير. 

 خصوصا المؤشرات التالية: والداعمةعقولة . يؤخذ في اإلعتبار المعلومات المتاحة الماإلئتمانلتقييم ما اذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر 

 إئتماني داخلي تصنيف  

  إذا كانت متاحة( خارجيتصنيف إئتماني( 

  ْقَتِرضفي األعمال، الحالة المالية أو اإلقتصاية المتوقع أن تحدث تغير كبير في مقدرة ال المتوقعالفعلي أو  العكسي الكبيرالتغير  على الوفاء م 

 اتهم.إلتزامب

 فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للطرف اآلخر تغير كبير 

 لنفس المقترض أخرى ألدوات مالية ئتمانمخاطر اإلفي كبير  زيادة 

 ئتمانأو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسين اإل لتزامي قيمة الضمان الداعم لإلتغيير كبير ف 

  التغيرات في وضع الدفعة للمقترضين في المجموعة والتغيرات في النتائج التشغيلية تغير كبير في األداء المتوقع أو سلوك المقترض وتشمل

 للمقترض.

 أكثر من ثالثين يوما  في تسديد الدفعة حسب العقد. المدينعندما يتأخر  ئتمانيفترض زيادة كبيرة في مخاطر اإلاله، بغض النظر عن التحليل المذكور أع

 ها.إستحقاقر في تسديد دفعات تعاقدية خالل ستين يوما  من يحصل عندما يفشل الطرف اآلخمالية التقصير في الموجودات ال

التحرك  إستخدام . تستمر الشركة فيالمدين بخطة السداد مع الشركة إلتزامعدم كسترداد لإلالموجودات المالية عندما ال يوجد توقع معقول  إستبعاديتم 
. يتم تسجيل المبلغ المسترد في قائمة الربح أو الذمم المدينةالقروض أو  إستبعادالمستحقة حتى بعد عملية  الذمم المدينة اإلجباري في محاولة إستعادة

 الخسارة.



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -2,

 الذمم المدينة التجارية

 إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها بتاريخ قائمة المركز المالي على النحو التالي:تجاوزت موعد تحليل الذمم المدينة التجارية التي 

 
لم تتجاوز موعد 
إستحقاقها ولم 
 تنخفض قيمتها

 تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها

 يوم 73أكثر من  يوم 73-22 يوم 23-03 يوم 03أقل من   المجموع

 792029,279,97 292029275 999229772 2,90299009 0,499929072 790,4997,99,9 1327يونيو  03

 1515651455231 1655975537 652215614 1151495943 41354495247 71857265891 2411يونيو  14

 1516954695618 5156815855 451495651 2151235484 25954615166 83551545462 2411ديسمبر  11

 1515154935871 357125141 658995745 2252235111 49451125911 62455555972 2411يناير  1

 مخاطر السيولة  2-0,
 تمثل مخاطر السيولة أن تواجه المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. 

مالية قابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل كمية كافية من التسهيالت اإلدارة حكيمة لمخاطر السيولة تتضمن الحفاظ على سيولة نقدية كافية وأوراق 
ات تحت الطلب والنقد اإلئتمانية الملتزم بها للوفاء بإلتزاماتها عند إستحقاقها لتقوية وضعها في السوق. عند نهاية فترة التقرير، احتفظت المجموعة بإيداع

ولد تدفقات نقدية إلدارة مخاطر السيولة. عالوة على ذلك، تحتفظ إدارة الخزينة بالمجموعة بالمرونة في ومعادالت النقد التالية والتي من المتوقع ان ت
 التمويل عن طريق الحفاظ على توفرها من خالل خطوط إئتمان ملتزم بها.

  يونيو 03  

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1322  1322  1322  1327 إيضاحات 

 89951525989  2571151115111  4599357515111  ,49,029994979 28 ودائع ألجل

 4531853195524  4536957145529  3522153695111  09,5999529,92 29 نقد ومعادالت النقد

 5521753625513  7518157145529  8521551195111  59,92994,9,52  المجموع

 التعرض لمخاطر السيولة

 :/ السنة الفترةغير المسحوبة التالية كما في نهاية  يةئتماناإل التيالتسه إلىية الوصول إمكانلدى المجموعة 

  يونيو 03 

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1327  1322  1322  1322 

        عائمسعر فائدة 

 -  9511151115111  6561151115111  ,,,9,,,9,,,99 ينتهي خالل سنة )تسهيل إئتماني مشترك متجدد(

 18556757755935  2558651615538  6512252185138  4952,92299504 ينتهي بعد أكثر من سنة

        ثابتسعر فائدة 

 -  -  -  - ينتهي خالل سنة

 1511558115111  39554935111  63558115111  - ينتهي بعد أكثر من سنة

  19568355755935   11598156545538   13525851185138  77952,92299504 المجموع



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -2,

 إستحقاق المطلوبات المالية

 الجداول أدناه تحلل المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات ذات أهمية مبنية على اإلستحقاقات التعاقدية لـ:

  المشتقة وجميع المطلوبات المالية غير 

   .صافي وإجمالي األدوات المالية المشتقة والتي تعتبر استحقاقاتها التعاقدية أساسية لمعرفة توقيت التدفقات النقدية 

أثر عتبار أن إشهرا  تساوي قيمتها الدفترية ب 12المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. األرصدة المستحقة خالل 

 الخصم يعتبر غير جوهري.

االستحقاقات التعاقدية 
 سنوات 0أكثر من  سنوات 0و  1بين  سنة 1و  2بين  سنةأقل من  للمطلوبات المالية

إجمالي التدفقات 
 النقدية التعاقدية

المطلوبات بالقيمة 
 الدفترية

       كما في: غير مشتقة

       1327يونيو  03

 1512157725816 1512157725816 - - - 1512157725816 مطلوبات مشاريع وتجارية

 53526155835151 53526155835151 28511154585341 16539653125255 6518256685297 2568151445259 قروض طويلة األجل

مطلوبات بموجب عقود 
 8456925444 8456925444 - 2851175112 3752635964 1953115468 اإليجار التمويلي

 52909,9,2,9277 52909,9,2,9277 ,4,97,7925,902 79924292499492 9977999049497 09244944,9520 المجموع

       1322يونيو  03

 99254415871 99254415871 - - - 99254415871 مطلوبات مشاريع وتجارية

 52551751175368 52551751175368 33568759145481 11591154495912 4572953575413 3518952955563 قروض طويلة األجل

مطلوبات بموجب عقود 
 12353155379 12353155379 - 2851175111 6757575615 2754415763 اإليجار التمويلي

 50990492929972 50990492929972 ,,0099,299,292 7,990,95999940 ,2929297759,7 294,9972,9799 المجموع

       1322ديسمبر  02

 1512252445186 1512252445186 - - - 1512252445186 مشاريع وتجاريةمطلوبات 

 53553151425918 53553151425918 35539151195897 12517656545851 3521158595642 2575255185518 قروض طويلة األجل

مطلوبات بموجب عقود 
 11451135914 11451135914 - 2851175112 3752635966 3856225936 اإليجار التمويلي

 ,,529952949,99 ,,529952949,99 05909,9,799,92 7494,292279,90 ,,09429974099 ,09,709025952 المجموع

       1322يناير  2

 1543155125984 1543155125984 - - - 1543155125984 مطلوبات مشاريع وتجارية

 44587553925112 44587553925112 31544154245181 9574954125115 2555452455922 2513153195914 قروض طويلة األجل

مطلوبات بموجب عقود 
 14256265851 14256265851 - 6553815978 3856225936 3856225936 اإليجار التمويلي

 29922,95079,29 29922,95079,29 0,922,924297,7 99,7292,499,0 ,495949,9,9,5 92559,42,,099 المجموع

 
 
 



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)
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 إدارة رأس المال - 7,

 إدارة المخاطر 7-2,

 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 لتقليل تكلفة رأس المال 

رأس المال  إعادةمن أجل المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل قيمة التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، 

 للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون.

 نسبة المديونية التالية: أساسفي هذه الصناعة، تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على  وتماشيا  مع اآلخرين

كما هو مبين في قائمة المركز المالي الموحدة4 بما في ذلك حقوق الملكية غير ) وصافي الدين حقوق الملكية إجماليصافي الدين مقسوما  على "
 المسيطرة(."

 :/ السنة كانت كالتالي الفترةنسب المديونية كما في نهاية 

  يونيو 03  

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 1322  1322  1322  1327 إيضاح 

 44587553925112  53553151425918  52551751175368  50949795,09757 6-35 األجل ةطويل قروض –صافي الدين 

 33513356195672  33513653145851  33566153145413  029,22957992,7  إجمالي حقوق الملكية

 78511951115684  86566753575758  86517753215771  290,99,999554,  وصافي الدين حقوق الملكيةإجمالي 

 1158  1162  1161  397,  صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية

 القروض تعهدات 7-1,

 .13رقم  التقرير كما يتضح من اإليضاح خالل فترات اإلقتراض الخاصة بها بالتعهدات المالية لتسهيالت المجموعةلتزمت إ

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية - 8,

 :لدى المجموعة الفئات التالية من األداوات المالية

  يونيو 03  

 

 يناير 2  ديسمبر 02  يونيو 03

 اتإيضاح 

 

1327  1322  1322  1322 

         بالتكلفة المطفأةموجودات مالية مقاسة 

 5151115111  5151115111  5151115111  ,,,9,,,5,9 23 أخرىإستثمارات 

 72151115111  -  45151115111  5792029249 24 في مشاريع مشتركة ءمستحق من شركا

 إستقطاع ةبيوا خرى )ناقصا  ضر ةتجاري ذمم مدينة
 1521952955815  1527257715179  1528158545373  79,0090,09045 27 (مستحقة

 89951525989  2571151115111  4599357515111  ,49,029994979 28 ودائع ألجل

 4531853195524  4536957145529  3522153695411  09,5999529,92 29 النقد ومعادالت النقد

 7519656585318  8541354845718  9599659735773  5,,29,0492029  مجموع ال

         مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 18459295613  19151165363  19151165363  427952799,2 34 مشترك روعفي مش يكمستحق لشر

 44587553925112  53553151425918  52551751175368  50949795,09757 6-35 قروض طويلة األجل

 12657115427  9551635774  11153345966  2,99459949 37 إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي

 3517154785324  3543255845585  3522255155342  0949097579,92 41 دائنين تجاريين ومشاريع وا خرى

 4552159255588  2562954385338  3559656345197  7999,90,09527 42 مصاريف مستحقة

 52577854365964  59587952455968  59563855185236  5,9,0595,59099  مجموع ال



  

 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                            

 (شركة مساهمة سعودية)

 األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

  )غير مراجعة( 4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 
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 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية - 7,

، أعلنت الشركة بدء اإلنتاج التجريبي من الفوسفات ثنائي األمونيوم )د ا ب( لشركتها التابعة )شركة معادن وعد الشمال 2411يوليو  8بتاريخ 

. سيتدرج إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات خالل مرحلة اإلنتاج التجريبي حتى يصل إلى لها للفوسفات( كجزء من أنشطة التشغيل التجريبي

 ماليين طن، وسوف ينعكس األثر المالي لهذا الحدث بعد اإلعالن عن اإلنتاج التجاري. 1الطاقة اإلنتاجية المستهدفة والبالغة 

الموحدة  األولية كون لها تأثير جوهري على القوائم الماليةيقد والتي  الفحصوقبل تاريخ توقيع تقرير  2411 يونيو 14بعد أخرى لم تنشأ أي أحداث 

 .2411 يونيو 14كما في 

 أرقام المقارنة – 03

 للرب ع / للفت رة  األرق امالس نة الس ابقة، عن د الض رورة، لك ي تتماش ى م ع ع رض /  / الفت رة ب الربعتم إعادة تصنيف بعض األرقام المقارن ة الخاص ة 

 للسنة السابقة.للربع / للفترة / ال يوجد لعمليات إعادة التصنيف هذه أي أثر على حقوق الملكية أو صافي دخل المجموعة  .الحالية

 إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة – 02

ذو  8ف ي  111إل ى  3ال واردة ف ي الص فحات م ن  2411يوني و  14األولية الموحدة للربع السنوي والستة أشهر المنتهية ف ي  تم إعتماد القوائم المالية

 .(2411يوليو  11هـ )الموافق 1018القعدة 

 الموجودات والمطلوبات المحتملة المحتفظ بها على سبيل األمانة   - 01

ملي ون  104ية وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية )معادن( مبل غ شركة معادن للبنية التحت ، تسلمت2411يناير  1في 

ربي ع األول  28بت اريخ  81لق رار مجل س ال وزراء رق م  وفق ا  دوالر أمريكي )عل ى س بيل األمان ة( م ن وزارة المالي ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية، 

"مدينة وعد الشمال للص ناعات التعديني ة". ويمث ل  إسمإنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية ب(، بشأن 2412فبراير  24هـ )الموافق 1011

 هذا المبلغ جزء من المبالغ التالية والتي وافق عليها مجلس الوزراء:

 344 ية والمرافق المطلوبة للمدينة الصناعية.ساسية األتمليون دوالر أمريكي لتصميم وبناء البنية التح 

 244 .مليون دوالر أمريكي لتصميم وبناء المساكن والمرافق اإلجتماعية الالزمة للمدينة الصناعية 

مليون دوالر أمريكي وقد تم إيداع هذه المبالغ في حساب  234مقداره  2410 ديسمبر 11في خالل السنة المنتهية  اضافيمبلغ  إستالمتم كما 

لم يتم وفي دفاتر محاسبية مستقلة  لشركة معادن للبنية التحتية. وقد تم قيده محاسبيا   هالمتاحالموارد النقدية ال يشكل جزءا  من ومصرفي منفصل 

 وقدره جماليالمبلغ اإل مليون دوالر أمريكي من 114تم إستالم المبلغ المتبقي والبالغ . السجالت المحاسبية لشركة معادن للبنية التحتيةدراجه في إ

غ المذكوره أعاله وستستخدم المبال 2411ديسمبر  11خالل العام المنتهي في من قبل مجلس الوزراء أمريكي كما تم إعتماده مليون دوالر  144

للوائح  وفقا  بالغ المصروفة، عبر تقديم الوثائق المؤيدة للم المبالغ المسحوبة ستردادإ وقد تم .بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ةلألغراض المحدد

: 2411 يونيو 14لاير سعودي ) 2،123،444،444مبلغ  2411 يونيو 14نظمه الحكومية. وقد بلغ صافي موجودات المشروع كما في واأل

 (.لاير سعودي 1،012،344،444: 2411يناير  1لاير سعودي،  2،123،444،444: 2411ديسمبر  11، لاير سعودي 1،012،344،444
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 (معادن) شركة التعدين العربية السعودية                                         

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 )غير مراجعة(  4,72يونيو  ,0للربع السنوي والستة أشهر المنتهية في 

 (ذلكخالف ما لم يرد  السعودي لبالرياالمبالغ ) 

 معلومات مفصلة عن الشركات التابعة والمشاريع المشتركة - 00

 تكلفة إستثمار الشركة االم نسبة الملكية الفعلية للمجموعة رأس المال المصدر والمدفوع  

 يناير 2 ديسمبر 02 يونيو 03 يونيو 03 يناير 2 ديسمبر 02 يونيو 03 يونيو 03 يناير 2 ديسمبر 02 يونيو 03 يونيو 03  

 1322 1322 1322 1327 1322 1322 1322 1327 1322 1322 1322 1327 طبيعة النشاط الشركة التابعة

 ستخراج الذهبإ شركة معادن للذهب ومعادن األساس
,929,,,9,,, 86751115111 86751115111 86751115111 7,, 111 111 111 ,929,,,9,,, 86751115111 86751115111 86751115111 

 إدارة و تطوير مشاريع البنى التحتية معادن للبنية التحتيةشركة 
5,,9,,, 5115111 5115111 5115111 7,, 111 111 111 5,,9,,, 5115111 5115111 5115111 

 شركة المعادن الصناعية

البوكسايت منخفض التركيز،  الكاولين،

 واستخراج المغنزايت
0229,5594,, 34458555211 34458555211 34458555211 7,, 111 111 111 0229,5594,, 34458555211 34458555211 34458555211 

 شركة معادن لأللومنيوم

سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات 

 األلومنيوم
99520925,9,,, 6557357515111 6557357515111 6557357515111 2239 7419 7419 7419 29940920,925, 4592357385751 4592357385751 4592357385751 

 رقائق األلومنيوم واألغطية شركة معادن للدرفلة
4922290279,,2 2547753715817 2547753715817 2544951185348 2239 7419 7419 7419 79,55955792,2 1585555515483 1585555515484 1583453175253 

 استخراج البوكسايت وتصفيته شركة معادن للبوكسايت واأللومينا
29,4,92929274 4582854645412 4582854645412 4581657845758 2239 7419 7419 7419 0997995799,25 3561655195845 3561655195845 3561152815784 

 إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة شركة معادن للفوسفات
994,,92,,9,,, 6521854815111 6521854815111 6521854815111 2, 71 71 71 2902599099,,, 4534559365111 4534559365111 4534559365111 

 إستخراج الفوسفات وإنتاج األسمدة شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
29,,59,,79,25 5551551115875 7511551115875 5551551115875 9, 61 61 61 294,09,,79745 3531351115125 4521351115125 3531351115125 

          4,975297,492,2 19525751125413 21515751125414 19521956215112 

              المشاريع المشتركة

شركة معادن والصحراء 

 *للبتروكيماويات

إنتاج الصودا الكاوية المركزة وثاني 

 كلوريد اإلثيلين
9,,9,,,9,,, 91151115111 91151115111 91151115111 5, 51 51 51 - - - - 

 إنتاج النحاس والمعادن المصاحبة معادن باريك للنحاسشركة 
2,299959497 41459655291 41459655291 41459655291 5, 51 51 51 4,492,49929 21254825646 21254825646 21254825646 

 21254825646 21254825646 21254825646 4,492,49929          المجموع

 المشتركة الموضحة أعاله تأسست في المملكة العربية السعودية.جميع الشركات التابعة والمشاريع 

 المعايير الدولية للتقرير المالي. إلىخالل التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  2411يناير  1تم تخفيض قيمتها  كما في  شركة معادن والصحراء للبتروكيماوياتفي  *اإلستثمار في حقوق الملكية




