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معلومات عامة  -1

ذي القعدة    8بتاريخ    179قرار مجلس الوزراء رقم  بموجب  )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودية    ("معادن" )تم تأسيس شركة التعدين العربية السعودية  
هـ )الموافق  1417ة  ذي القعد  14بتاريخ    17المرسوم الملكي رقم م/العربية السعودية بموجب    ةتأسست في المملك و(  1997مارس    17هـ )الموافق  1417
(. يبلغ رأس مال الشركة  2001فبراير    4موافق  هـ )ال1421ذي القعدة    10بتاريخ    1010164391تجاري رقم  ال  ، بموجب السجل(1997مارس    23

رياالت سعودية للسهم الواحد   10بقيمة إسمية قدرها  أسهم عادية    2,461,182,292  إلى مقسم    ،لاير سعودي  24,611,822,920المصرح به والمصدر  
 (.  13)إيضاح 

تنمية وتطوير    بما في ذلكبجميع مراحل صناعة التعدين    ةالمشاريع المتعلقإن أهداف الشركة وشركاتها التابعة )"المجموعة"( هي المساهمة في مختلف  
 ما يلي:   وال يشمل ذلك  وتحسين صناعة المعادن ومنتجات المعادن ومنتجات المعادن المصاحبة،

 ،البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منها •

 ، ومشتقاتهاالمنتجات الهيدروكربونية والمنتجات المصاحبة لها  •

النشاطات التي تتعلق بكل مراحل صناعة الزيت والصناعات المرتبطة بها أو المكملة لها.  •

والخبراء والجالميد  والدويحي  وق  ــمهد الذهب وبلغة واألمار والصخيبرات والسو  ورة والمسرةص المن   تمارس المجموعة أنشطة التعدين الرئيسية في مناجم
والكاولين    الكثافة البوكسايت منخفض    إلى والبعيثة. تقوم المجموعة حالياً بالتعدين عن الذهب وصخور الفوسفات والبوكسايت باإلضافة  والغزالة    والزبيرة
 زايت.ي والمغن 

للربع    نتائج معادن المبلغ عنهاعلى  محدودة  آثار مادية مباشرة    اله  كان   ،ا، بحد ذاتهوالحرب القائمة في أوكرانيا  19  – تعتقد إدارة معادن أن وباء كوفيد  
 . تواصل إدارة معادن مراقبة الوضع عن كثب. 2021ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  2022سبتمبر   30في   ةالمنتهي  والتسعة أشهر

)شركة تابعة مملوكة بالكامل( أعمالها والمضمنة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.   شركة معادن إلعادة التامين المحدودةت  أخالل الفترة، بد

عداد  اإل  أساس  -2

لتزام بيان اال 

والمعايير  المعتمد في المملكة العربية السعودية    "التقرير المالي األولي"   –(  34)الدولي  لمعيار المحاسبة  وفقاً    القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة أ عدت  
آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة   قراءتها جًنبا إلى جنب معوالتي يجب  من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينالصادرة واإلصدارات األخرى 

تم إعدادها  م2021ديسمبر    31المنتهية في   لل، والتي  الدولية  للمعايير  المالي وفقاً  السعودية    تقرير  العربية  المملكة  والمعايير واإلصدارات  المعتمدة في 
 .من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينالصادرة األخرى 

تم مع ذلك، و   .المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة واإلفصاحات إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات
سياسات والمعامالت    إدراج  األحداث  لتفسير  مختارة  تفسيرية  وإيضاحات  تعتبر  محاسبية  المالي  والتي  واألداء  المالي  المركز  في  التغيرات  لفهم  هامة 
 م.2021ديسمبر   31في   خر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة المنتهيةآ للمجموعة منذ

من طريقة المجموعة الكاملة والمعدة    الموحدة  ، قامت المجموعة بتغيير طريقة عرضها للقوائم المالية األولية2022سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  
(. يأتي هذا التغيير وفقاً للمعايير واإلصدارات  34لدولي )وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي إلى طريقة المجموعة الموجزة والمعدة وفقاً لمعيار المحاسبة ا

 الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

آخر قياس  أساس   استخدامللتقرير المالي    ما تتطلب المعايير الدولية   إذا فيما عدا   التكلفة التاريخية  أساس على    القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة أعدت  
 .م2021ديسمبر  31موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في المالية القوائم الكما هو مبين في 

للمجموعة.   التقارير إعداد باللاير السعودي وهو العملة التي يتم بها القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةتظهر هذه 
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية   -3

وفترة التقرير األولية المقابلة، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة كما هو    متوافقة مع تلك الخاصة بالسنة المالية السابقة السياسات المحاسبية المطبقة
 مبين أدناه.

 التي لم يتم تطبيقها بعد المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة، التعديالت على المعايير والتفسيرات 
التقرير  لفترةالمحاسبية الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي ليست إلزامية  تم نشر بعض المعايير

تقييم  تطبيقها بعد من قبل المجموعة.    ولم يتم  2022  سبتمبر  30في   أثر المعايير والتفسيرات الجديدة علىقوائمها المالية األولية الموحدة  اإلدارة بصدد 
 الموجزة. 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والمطبقة من قبل المجموعة 
يناير   1تقرير التي تبدأ في أو بعد  التوجد معايير جديدة تنطبق على المجموعة، ومع ذلك، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية ألول مرة لفترات ال

2022: 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   - ت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود ال الممتلكات واآل
والمعدات على أي منشأة أن تقوم بالخصم من تكلفة أي بند من بنود    والخاص بالممتلكات واألالت  ( 16يحضر التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )

بدالً من ذلك، تحتاج   الممتلكات واألالت والمعدات أي متحصالت مستلمة من بيع  البنود المنتجة أثناء قيام المنشأة بإعداد األصل لالستخدام المقصود منه. 
 ، وتكاليف إنتاج هذه البنود، في الربح أو الخسارة. من بيع هذه البنود مبالغ المتحصالت  أة إلى إثباتالمنش

 خالل الفترة، بدأت المجموعة. عالوة على ذلك،  يتطلب إجراء أي تعديالت بأثر رجعي (، ال16نتيجة لتطبيق هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 (. 11إيضاح والتكاليف المتعلقة بها في قائمة الربح أو الخسارة )تحصالت  موالتي تم إثبات ال 3لمشروع األمونيا رقم  يةنشطة التشغيلاأل

جراء أي تعديالت بأثر  أصبح عدد من المعايير المعدلة قابلة للتطبيق لفترة التقرير الحالي. اليتعين على المجموعة إجراء  تغيير في سياساتها المحاسبية أو إ
 رجعي نتيجة لتطبيق هذه المعايير المعدلة. 

التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة األحكام و -4

الموحدة األولية القوائم المالية والمستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد هذه   األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامةجوهرية في ال توجد تغييرات 
 .2021ديسمبر  31سنوية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في قوائم مالية  آخر  الموجزة من تلك التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في 
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البيانات القطاعية  -5

التقارير القطاعية  1- 5

اللجنة اإلدارية للمجموعة، والتي تعتبر كبار صانعي القرار   إلىالتقارير الداخلية المقدمة  يتم التقرير عن قطاعات األعمال التشغيلية بطريقة تتماشى مع  
 . الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءاتو عمالء خارجيينالبضائع والخدمات إلى على مبيعات   بناءً يتم تقييم أداء القطاع  .التشغيلي

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

31للسنة المنتهية في    الواردة في القوائم المالية السنوية الموحدة  هاالسياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير قطاعية داخلية هي نفس
 .2021ديسمبر 

قطاع األعمال  2- 5

 تتألف عمليات المجموعة من قطاعات األعمال التالية: 

متعلقة بالتالي: تشغيل  عمليات يتكون من ، ستراتيجية للفوسفاتالوحدة اإلأعمال قطاع  •

طبيعي  الغاز  ال  والخبراء. استخدام  الفوسفات المرَكز في حزم الجالميد  صخور  ستخالص إتعدين الفوسفات و  :األسمدة الفوسفاتية واألمونيا -
 ومنتجات األمونيا في رأس الخير.   األسمدة الفوسفاتيةكبريت لتصنيع الو

في المنطقة الوسطى من منطقة الزبيرة ومنجم    الكثافة تعدين المعادن الصناعية في منجم الكاولين والبوكسايت منخفض    : المعادن الصناعية -
 المدينة المنورة. في  ومصنع الفرن المحوريمصنع الفرن ذو الموقد المتعدد الطبقات في منطقة الغزالة، المغنزايت عالي الدرجة 

وبشكل رئيسي في شبه القارة الهندية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. ، أعمال توزيع األسمدة في أهم أسواق األسمدة العالمية التسويق والتوزيع:  -

 متعلقة بالتالي:تشغيل  عمليات يتكون من، لومنيومالوحدة االستراتيجية لألأعمال قطاع  •

، ومعالجته باستخدام مصفاة األلومينا إلنتاج اللقيم لمصهر األلومنيوم وإنتاج السبائك تعدين البوكسايت في منجم البعيثة  األلومنيوم األساسي: -
 والمسطحات واأللواح. 

.واألغطية لصناعة علب المشروبات  وعلب المشروبات استخدام األلواح إلنتاج الصفائح لصناعة السيارات  المنتجات المدرفلة المسطحة:  -

من   وثاني كلوريد اإليثلين )إي دي سي(   سي سي إس( ) ودا الكاوية المركزة  صإنتاج ال  :ثاني كلوريد اإليثلين )إي دي سي( الصودا الكاوية و  -
. يتم استخدام الصودا الكاوية المركزة غالباً في مصفاة األلومينا  (مشروع مشترك)"سامابكو"( )  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات  خالل 

 سوق الجملة والتجزئة. إلى  ثاني كلوريد اإليثلينبينما يتم بيع 

. مسؤول عن بيع وتوزيع حصة معادن من األلومنيوم األساسي في السوق  –في اإلدارة العامة   لومنيوم قسم األ  -

 متعلقة بالتالي: تشغيل  عمليات يتكون من، والمعادن الجديدة  ساسالوحدة االستراتيجية لمعادن األ  أعمال  قطاع  •

والموجودة    نع معالجة في منجم الصخيبراتومص  والمنصورة والمسرة   والدويحي مهد الذهب واألمار وبلغة والسوق    مثل لذهب  امناجم    الذهب:  -
 في مناطق جغرافية مختلفة بالمملكة العربية السعودية.  

في المنطقة    يقع المنجم  .(مشروع مشترك)  شركة معادن باريك للنحاس  من خالل  بها  والمعادن المرتبطة  النحاس  مركزات  إنتاج  النحاس: -
 الجنوبية الشرقية للمدينة المنورة.  

 متعلقة بالتالي: تشغيل  عمليات تكون من ت ، جميع القطاعات األخرى •

المشتريات والتسويق وإدارة  بما في ذلك    والدعم الشامل لألعمال  والحوكمة  مسؤولة عن اإلدارة الفعالة     : ة وأقسام الدعمإدارة الشركأقسام   -
 . ة وأنشطة الدعم األخرىين وتنفيذها واالستكشاف والتمويل وإدارة الخزالمشاريع 

ة والتي تقوم بإعادة التأمين التعاوني واألنشطة ذات الصلة. شركة معادن إلعادة التامين المحدود يتمثل التأمين في عمليات  التأمين التعاوني: -

الخدمات لمنشآت معادن في منطقة رأس الخير وغيرها من مواقع التعدين والتصنيع في  وإنشاء وتقديم  تشارك في التطوير    البنية التحتية:  -
٪  67منيوم بنسبة  وعلى قطاع الفوسفات واأللأعمال البنية التحتية    ومطلوبات  يتم توزيع إيرادات وتكاليف وموجودات   المملكة العربية السعودية.

 ٪ على التوالي. 33و 

قطاعات تشغيلية يتم التقرير عنها، حيث لم يتم تضمينها بشكل منفصل في التقارير المقدمة    والتأمين التعاوني  الدعم وأقسام إدارة الشركة    تعتبر  ال
 . اللجنة اإلداريةإلى 



 ( معادن)  شركة التعدين العربية السعودية
 (شركة مساهمة سعودية)

   الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

)غير مراجعة( 2022سبتمبر  30المنتهية في  للربع والتسعة أشهر
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 )تتمة( البيانات القطاعية   5
قطاع األعمال البيانات المالية ل 3- 5

المجموع  جميع القطاعات األخرى والمعادن الجديدة   ساس معادن األ لومنيوم األالفوسفات ات إيضاح 

 2022سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر

30,804,658,022 12,677,499 1,653,504,422 8,966,649,931 20,171,826,170 6مبيعات البضائع والخدمات إلى عمالء خارجيين 

13,615,885,142(27,447,501) 556,514,136 11,130,005,9221,956,812,585 / )الخسارة(  الربح إجمالي

11,505,292,478(316,519,487) 657,494,168 10,011,648,1981,152,669,599  صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (141,430,094)  (83,771,569) -  (31,813,032)  (25,845,493)  ناقصاً: دخل من ودائع ألجل 

 969,351,234 29,730,671  524,870,8674,029,860 410,719,836 إضافة: تكلفة تمويل 

(118,773,532) (3,089,172)  (9,395,920)  4,152,544 (110,440,984) إضافة: صافي )دخل( / مصروفات أخرى غير تشغيلية 

(444,541,411) - (323,008,911) (121,532,500)  -  ناقصاً: حصة في صافي ربح مشاريع مشتركة

3,645,984,306 18,593,625 304,212,612 1,271,036,035 2,052,142,034  إضافة: إستهالكات وإطفاءات 

15,415,882,981(355,055,932) 633,331,809 12,338,223,5912,799,383,513 الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة 

8,302,573,888(431,723,697) 648,255,722 7,182,993,333903,048,530 العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم الربح / )الخسارة( صافي 

 2021سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر

18,249,736,343-69,478,259,0147,066,332,2811,705,145,048مبيعات البضائع والخدمات إلى عمالء خارجيين 

5,760,472,152-2,831,328,3752,246,402,638682,741,139 الربح  إجمالي

4,122,195,428(181,432,477)1,912,356,9501,536,386,681854,884,274 صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (34,792,831) (26,709,778)- (7,602,159) (480,894) ناقصاً: دخل من ودائع ألجل 

 31,232,800907,397,459 395,739,816475,138,3705,286,473 إضافة: تكلفة تمويل 

 (46,076,150)727,945 (397,481)2,044,267(48,450,881)ة غير تشغيلي ىخرأ  إضافة: صافي )دخل( / مصروفات

(416,662,973)-(351,733,973)(64,929,000)- ناقصاً: حصة في صافي ربح مشاريع مشتركة

1,814,897,8001,264,762,263295,504,11869,969,4183,445,133,599 إضافة: إستهالكات وإطفاءات 

7,977,194,532(106,212,092)4,074,062,7913,205,800,422803,543,411الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات ذو الصلة 

3,137,523,887(202,354,795)1,353,246,8951,152,267,503834,364,284العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم الربح / )الخسارة( صافي 
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 )تتمة( البيانات القطاعية   5
)تتمة(   قطاع األعمالالبيانات المالية ل 3- 5

المجموع  جميع القطاعات األخرى معادن األساس والمعادن الجديدة األلومنيوم الفوسفات ات إيضاح 

2022سبتمبر  30في  كما

11,399,644,965 - 4,999,237,878 1,182,074,376 5,218,332,711 8 ممتلكات تعدين

60,569,352,681 97,489,940 754,691 32,797,073,55627,674,034,494 9 ممتلكات ومصانع ومعدات 

1,908,714,269 3,592,385 64,363,987 1,028,711,558 812,046,339 10 حق استخدام األصول 

3,062,259,617 102,750,891 12,433,152 594,816,298 2,352,259,276 11 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 

355,229,492 25,042,877 13,029,053 62,743,408 254,414,154 12موجودات غير ملموسة والشهرة 

1,281,382,442 - 911,477,942 369,904,500 -  استثمار في مشاريع مشتركة 

6,968,852,11211,191,015,771111,545,532,941 53,532,955,87639,852,709,182  مجموع الموجودات 

43,070,934,746 - 1,445,535,158 24,681,732,31616,943,667,272 16 قروض طويلة األجل 

1,808,087,436 3,684,047 67,202,074 968,106,175 769,095,140 التزامات عقد اإليجار

2,418,672,2691,739,767,28356,733,808,658 31,233,864,33621,341,504,770 مجموع المطلوبات 

2021 ديسمبر 31في  كما

11,688,407,519-85,440,905,7101,342,852,2694,904,649,540 ممتلكات تعدين

102,475,05958,940,009,154 (497,984)930,041,996,12928,796,035,950 ممتلكات ومصانع ومعدات 

10191,926,2011,068,434,75393,442,5413,202,9581,357,006,453 حق استخدام األصول 

115,982,352,052531,637,58519,377,06282,946,0536,616,312,752 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ 

12223,021,29530,094,0132,631,54231,182,879286,929,729والشهرة موجودات غير ملموسة 

1,208,517,336-248,372,000960,145,336- استثمار في مشاريع مشتركة 

51,875,574,06840,390,594,5656,830,645,8464,240,875,074103,337,689,553 مجموع الموجودات 

46,718,537,742 -1626,396,294,91619,010,919,2701,311,323,556 األجل قروض طويلة 

136,945,8001,007,390,48496,261,4643,282,9751,243,880,723التزامات عقد اإليجار

31,863,478,79023,365,637,4782,668,269,7701,471,732,01659,369,118,054 مجموع المطلوبات 
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المبيعات  -6
 المنتهية في  أشهرللتسعة   للربع المنتهي في 

2021سبتمبر  30  2022سبتمبر  30  2021سبتمبر  30  2022سبتمبر  30

 قطاع الفوسفات 
 واألمونيا  األمونيومأسمدة فوسفات  

8,546,571,020 19,099,604,111 3,261,641,217 6,644,310,507 مبيعات البضائع  •

ة   ة في أســـــعـار المنتجـات المؤقـت الحرـك
18,981,354 ( 65,268,292) 14,824,054 ( 251,658,161) الربع / الفترةخالل  

6,392,652,346 3,276,465,271 19,034,335,819 8,565,552,374

470,679,602 687,180,738 198,642,408 223,117,681تقديم خدمات النقل  •

6,615,770,027 3,475,107,679 19,721,516,557 9,036,231,976

 المعادن الصناعية 

114,262,148 146,711,358 35,283,302 49,651,493 مبيعات البضائع  •

1,925,544 6,490,150 855,966 1,989,039تقديم خدمات النقل  •

51,640,532 36,139,268 153,201,508 116,187,692

9,152,419,668 19,874,718,065 3,511,246,947 6,667,410,559مجموع فرعي 

 قطاع األلومنيوم 
 األساسي األلومنيوم 

3,888,492,804 5,137,145,484 1,438,143,294 1,567,817,674 مبيعات البضائع  •

ة   ة في أســـــعـار المنتجـات المؤقـت الحرـك
6,627,313 4,357,361 1,705,571 (853,006) الربع / الفترةخالل  

1,566,964,668 1,439,848,865 5,141,502,845 3,895,120,117

18,223,876 64,541,314 8,443,841 16,806,985تقديم خدمات النقل  •

1,583,771,653 1,448,292,706 5,206,044,159 3,913,343,993

 األلومينا 

239,410,127 219,898,534 113,681,086 86,457,017 مبيعات البضائع  •

المنتجات المدرفلة المسطحة 

2,903,766,748 3,532,886,947 981,994,683 1,105,212,031 مبيعات البضائع  •

9,788,802 7,805,217  2,817,5931,116,775 تقديم خدمات النقل  •

1,108,029,624 983,111,458 3,540,692,164 2,913,555,550

7,066,309,670 8,966,634,857 2,545,085,250 2,778,258,294مجموع فرعي 

 والمعادن الجديدةمعادن األساس  قطاع  
 الذهب 

1,706,154,193 1,638,776,262 508,302,113 492,151,177 مبيعات البضائع  •

ة   ة في أســـــعـار المنتجـات المؤقـت الحرـك
(1,009,145) 14,728,160 (464,134) 7,517,837 الربع / الفترةخالل  

1,705,145,048 1,653,504,422 507,837,979 499,669,014مجموع فرعي 

 البنية التحتية 

33,750 22,500 11,250 - تقديم الخدمات 

- 12,677,499 - 12,677,499أقساط التأمين المكتسبة 

325,828,207 297,100,679 134,335,677 56,405,652أخرى

18,249,736,343 30,804,658,022 6,698,517,103 10,014,421,018المجموع 

توقيت اإلعتراف باإليرادات

 في وقت معين 
17,749,084,769 30,008,959,615 6,489,446,863 9,751,622,431مبيعات البضائع  -

33,750 22,500 11,250  -تقديم الخدمات  -

17,749,118,519 30,008,982,115 6,489,458,113 9,751,622,431 مجموع فرعي 

على مدى فترة معينة 
500,617,824 782,998,408 209,058,990 250,121,088تقديم خدمات النقل -

- 12,677,499 - 12,677,499التأمينخدمات   -

500,617,824 795,675,907 209,058,990 262,798,587مجموع فرعي

18,249,736,343 30,804,658,022 6,698,517,103 10,014,421,018 المجموع 
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 السهم العادي  ربحية -7

 المنتهية في  للتسعة أشهر  للربع المنتهي في   

 2021سبتمبر  30  2022سبتمبر  30  2021سبتمبر  30  2022سبتمبر  30 إيضاح  

حملة األسـهم العادية  الربحية العائدة إلى  
 3,137,523,887  8,302,573,888  1,271,851,410  2,102,534,770  للشركة األم

ــهم العادية   المتوســـط المرجح لعدد األسـ
ربحية  المســــتخدم كمقام في حســــاب  

 2,461,182,292  2,461,182,292  2,461,182,292  2,461,182,292 13 *السهم األساسية والمخفضة

الـسهم األـساـسية والمخفـضة للسهم ربحية  
 1.27  3.37  0.52  0.85  *العادي من العمليات المستمرة

         

على المتوسط المرجح لعدد األسهم    حملة األسهم العادية للشركة األم   إلىالعائد  الربح    بقسمةللسهم العادي  والمخفضة    يةساسالسهم األربحية    حتساب يتم إ
 . ( 13)إيضاح  الربع / الفترة خالل المصدرة العادية 

حتساب ربحية السهم األساسية  ال  المجانية سهم  األ تم استخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بعد إصدار    ،   ( 13إيضاح  )،  مجانية* نتيجة إلصدار أسهم  
 والمخفضة للسهم العادي من العمليات المستمرة لجميع الفترات المعروضة. 
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ممتلكات تعدين   -8

------------------------------------------------------------------------------ مناجم عاملة   ----------------------------------------------------------------------------------- 

موجودات  
  ستكشاف اال

* أثاث وتركيبات  سيارات  * معدات مكتبية  * مصانع ومعدات  * أراضي ومباني  مناجم تحت اإلنشاء  والتقييم 

مخصص إغالق  
وإعادة تأهيل  
المناجم 

موجودات  
نشاط اإلزالة 

مشاريع تعدين  
رأسمالية قيد  
المجموع التنفيذ 

 التكلفة

 16,908,202,085 406,681,692 642,015,593 466,146,822 33,203,402 27,609,483 26,654,011 7,654,105,830 4,256,203,297 2,966,789,048 428,792,907 2022يناير  1

 126,177,159486,985,904 27,480,261 - - - 80,000 4,177,504 -  88,783,752240,287,228  الفترةخالل  إضافات

- (14,074,152) - - - - - 9,566,363 4,507,789 - -  تحويالت بين ممتلكات التعدين

(15,384,707) - - (12,249,240) - (169,800) (35,250) (2,930,417) - - - شطب / تعديل األصول المستهلكة بالكامل

مخصــــص إغالق وإعــادة في    انخفــاض

(251,167,464) - -  (251,167,464)- - - - - - -  تأهيل المناجم

(2,908,920) (2,908,920) - - - - - - - - -  تسويات

 515,875,77917,125,726,898  202,730,118669,495,854  27,439,68333,203,402 26,698,761  7,664,919,280 4,260,711,086 3,207,076,276 2022517,576,659سبتمبر  30

 إستهالك متراكم

 5,219,794,566 - 318,997,490 87,848,967 33,186,852 24,049,290 20,521,450 3,359,427,206 1,375,763,311 - - 2022 يناير 1

520,793,625 - 62,613,794 10,806,257 265,242 589,376 854,209  129,247,739316,417,008 - -  للفترةالمحمل 

(14,506,258) - - (12,249,240) - (169,800) (35,250) (2,051,968) - - - شطب / تعديل األصول المستهلكة بالكامل

5,726,081,933 -  86,405,984381,611,284  24,468,86633,452,094 21,340,409  3,673,792,246 1,505,011,050- -  2022سبتمبر  30

فيصافي القيمة الدفترية كما 

 406,681,69211,688,407,519   378,297,855323,018,103 16,550 3,560,193 6,132,561 4,294,678,624 2,880,439,986  428,792,9072,966,789,048 2021ديسمبر  31

 515,875,77911,399,644,965  116,324,134287,884,570 (248,692) 2,970,817 5,358,352  3,991,127,034 2,755,700,036 3,207,076,276 2022517,576,659سبتمبر  30

هو موضح أدناه: على الطبيعة المتماثلة، لتحقيق عرض أفضل وموحد كما  خالل الفترة، قامت المجموعة بدمج فئات األصول التالية المعروضة مسبقاً، بناءً  *

. "أراضي ومباني" أ(    تم دمج "البنية التحتية / مباني للمناجم" و"األعمال المدنية" وعرضها لتصبح
 . "مصانع ومعدات"وعرضها لتصبح  "المعدات الثقيلة" و  "المصانع الثابتة" تم دمج ب(  
و"أثاث وتركيبات" و"مصانع ومعدات"   "معدات مكتبيةوعرضها لتصبح " "أخرى"  فصل بندتم  ج(  
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معدات ممتلكات ومصانع و  -9

--------------------------------------------------------------  موجودات غير تعدينية ---------------------------------------------------------------

 المجموع  سيارات  ثاث وتركيبات أ معدات مكتبية  * مصانع ومعدات  * ومباني أراضي

 التكلفة 

55,033,43480,603,708,808 95,632,091 118,302,690 29,146,505,93751,188,234,656  2022يناير  1

74,366,790 2,240,464 288,354 972,141 65,296,848 5,568,983  الفترة خالل   اتإضاف

4,350,536,047 - - 1,789 4,112,587,979 237,946,279  التنفيذ   قيدرأسمالية   مشاريعمحَول من 

 (33,703,784) - - (1,736,915)  (31,071,372) (895,497) األصول المستهلكة بالكاملتعديل  / شطب 

 (38,127,064) (3,112,646) (563,002) (1,944,688)  (2,992,525) (29,514,203)  تعديالت متعلقة بترجمة العمالت األجنبية 

 (29,964,009) (590,525) (266,605) (405,851)  (20,847,271) (7,853,757)  استبعاد 

53,570,72784,926,816,788 95,090,838 115,189,166 202229,351,757,74255,311,208,315سبتمبر  30

 اإلستهالك المتراكم 

47,499,75821,663,699,654 78,642,525 89,096,454 4,847,981,96016,600,478,957  2022يناير  1

2,743,483,320 3,128,830 4,399,436 7,538,086 2,070,188,839 658,228,129  للفترة  المحمل

 (33,994,867) - - (904,646)  (32,977,153) (113,068) األصول المستهلكة بالكامل / تعديل  شطب

 (2,750,221) (3,105,843) (314,172) (1,661,856)  (2,658,399) 4,990,049  تعديالت متعلقة بترجمة العمالت األجنبية 

(12,973,779) (590,525) (12,389) - (12,104,973) (265,892)  استبعاد 

46,932,22024,357,464,107 82,715,400 94,068,038 5,510,821,17818,622,927,271 2022سبتمبر  30

كما في  صافي القيمة الدفترية

7,533,67658,940,009,154 16,989,566 29,206,236 24,298,523,97734,587,755,699 2021ديسمبر  31

6,638,50760,569,352,681 12,375,438 21,121,128 23,840,936,56436,688,281,044 2022سبتمبر  30



 ( معادن)  شركة التعدين العربية السعودية
 (شركة مساهمة سعودية)

 الموجزة   الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

)غير مراجعة( 2022سبتمبر  30للربع والتسعة أشهر المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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)تتمة(ممتلكات ومصانع ومعدات   9

مصنع األمونيا ومطالبة التأمين ذات الصلة:في شطب الخسائر عمليات 

شركة  فيتتعلق بمصنع األمونيا  مليون لاير سعودي  41تبلغ قيمتها الدفترية  والتي معداتال مصانع والوممتلكات بعض ال، قامت المجموعة بشطب 2021خالل 
تضرر مصنع األمونيا بسبب حريق محدود وقد تمت السيطرة عليه بالكامل. األجزاء المتضررة من مصنع األمونيا تعرضت للتلف الذي اليمكن   . معادن للفوسفات

القابلة لإلسترداد والبالغة صفر. قائمة الربح أو الخسارة    في  المبيعاتتم إثبات خسارة الشطب وإدراجها ضمن تكلفة    إصالحه وتم تخفيض قيمتها إلى القيمة 
 .2021ديسمبر  31والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في   الموحدة

، تمت  2022سبتمبر    30خالل الربع المنتهي في  المجموعة مطالبات لدى شركة التأمين للتعويض عن الخسارة الناجمة عن حادثة الحريق المذكورة أعاله.  قدمت  
ى  مليون لاير سعودي المتعلقة بانقطاع األعمال. وبناًء عل  86الممتلكات و  على  ضرار  األمليون لاير سعودي المتعلقة ب   109التأمين بمبلغ    الموافقة على مطالبة 

للربع المنتهي في    الربح أو الخسارة  قائمة اإليرادات األخرى في    ضمنوإدراجها    مليون لاير سعودي   195والبالغة    ، تم االعتراف بإيرادات التأمين التراكميةذلك
 .2022سبتمبر  30

والعائدة لمصنع األمونيا إضافة إلى مطالبة التأمين تتعلق بقطاع الفوسفات للمجموعة.  هاالموجودات التي تم شطب 

على الطبيعة المتماثلة، لتحقيق عرض أفضل وموحد كما هو موضح أدناه:  خالل الفترة، قامت المجموعة بدمج فئات األصول التالية المعروضة مسبقاً، بناءً  *

. "أراضي ومباني" أ(    تم دمج "األراضي"  و"األعمال المدنية" و"المباني" وعرضها لتصبح 

"مصانع ومعدات". وعرضها لتصبح  معدات الثقيلة" و"معدات أخرى" "ال و  "المصانع الثابتة" تم دمج ب(  



 ( معادن)  وديةشركة التعدين العربية السع
 (شركة مساهمة سعودية)

   الموجزة الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

)غير مراجعة( 2022سبتمبر  30المنتهية في  للربع والتسعة أشهر

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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األصول  استخدامحق  -10

المجموع * السفن سيارات * * أراضي ومباني* *معدات 

 التكلفة 

1,316,685,537419,632,268176,841,910230,914,2232,144,073,938 2022يناير  1

 134,191,8857,863,098692,574,477834,629,460 - إضافات خالل الفترة 

(109,949,442) (58,634,373) (50,017,195) (1,062,488) (235,386)إعادة قياس استبعاد من الخدمة / 

 2,868,753,956  864,854,327  134,687,813 1,316,450,151552,761,665 2022سبتمبر  30

 المتراكم  اإلستهالك

358,901,290139,723,865102,558,046185,884,284787,067,485 2022يناير  1

  344,727,565   233,050,231  23,944,137 80,482,7157,250,482 إضافات خالل الفترة 

(171,755,363) (122,842,371) (49,060,350) -147,358استبعاد من الخدمة / إعادة قياس 

 960,039,687  296,092,144  77,441,833 439,531,363146,974,347 2022سبتمبر  30

كما في  صافي القيمة الدفترية

2021957,784,247279,908,40374,283,86445,029,9391,357,006,453ديسمبر  31

 1,908,714,269  568,762,183  57,245,980 2022876,918,788405,787,318سبتمبر  30

 : * خالل الفترة، المجموعة

 مليون لاير سعودي.  693الجديدة لسفن إضافية بتكلفة  العقود بعض  أبرمتأ(    

 مليون لاير سعودي.  123ب(  ألغت إثبات بعض السفن والتي تم استهالكها بالكامل  والتي تبلغ تكلفتها واستهالكها المتراكم 

مليون لاير سعودي  64على سعر السوق السائد والذي أدىإلى إعادة قياس حق االستخدام بمبلغ  إلحدى السفن التابعة لها لزيادة مدة عقد اإليجار بناءً ج(  أبرمت عقداً جديداً 

 وحد كما هو موضح أدناه: على الطبيعة المتماثلة، لتحقيق عرض أفضل وم * خالل الفترة، قامت المجموعة بدمج فئات األصول التالية المعروضة مسبقاً، بناءً *

 أ(    تم دمج "المصانع الثابتة" و"المعدات الثقيلة" و"المباني" وعرضها لتصبح "معدات". 

. "أراضي ومباني" و"معدات أخرى" وعرضها لتصبح " البنية التحتية" و"أراضيب(  تم دمج "



                                                                                                                                                                                                                             
 ( دنمعا)  شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
   الموجزة الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 )غير مراجعة( 2022 سبتمبر 30المنتهية في  للربع والتسعة أشهر
 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 التنفيذ  قيد الرأسمالية  المشاريع -11
 

  موجودات غير تعدينية    

 اإلجمالي  * 3مشروع األمونيا رقم  ممتلكات ومصانع ومعدات    

      
 6,616,312,752 3,762,762,415 2,853,550,337   2022يناير  1

 878,403,474 158,043,103  720,360,371    الفترة إضافات خالل  

       محول إلى ممتلكات تعدين

 (4,350,536,047) (3,920,805,518) (429,730,529)   محول إلى ممتلكات ومصانع ومعدات 

 (85,569,770) - (85,569,770)   محول إلى موجودات غير ملموسة 

 740,288 - 740,288   متعلقة بترجمة العمالت األجنبية  تعديالت

 2,908,920 - 2,908,920   تسوية 

 3,062,259,617 - 3,062,259,617   2022سبتمبر  30

      
  1,206  مليون لاير سعودي و  142  يةنشطة التشغيللأل  فترةالو  الربع  المنتجة خالل  البضائع. بلغت اإليرادات من مبيعات  3لمشروع األمونيا    يةنشطة التشغيلاأل ، بدأت المجموعة في  2022مارس    31المنتهي في  * خالل الربع  

  ، على التوالي، مليون لاير سعودي 89 مليون لاير سعودي و  13 بمبلغ لفترةلللربع و تكلفة اإلنتاج ذات الصلة  إثبات بها في الربح أو الخسارة ضمن المبيعات. عالوة على ذلك، تم  إثباتهاوالتي تم   على التوالي، ، مليون لاير سعودي
ً   في الربح أو الخسارة ضمن تكلفة المبيعات. بدأ وأيضاً بعد هذا النقل،    )شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة(.  شركة معادن لألسمدة من الشركة إلى    3  رقم  نقل مشروع األمونياتم ،  2022سبتمبر    31المنتهي في  خالل الربع  ،  الحقا

 ، تم رسملته ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات. نتيجة لذلك اإلنتاج التجاري.  في  3 رقم  مشروع األمونيا

 : الربع / الفترة خالل   الموجودات المؤهلةكجزء من  ةالتالي  الرسوم المالية قامت المجموعة برسملة

 للتسعة أشهر المنتهية في   للربع المنتهي في   

 2021سبتمبر  30  2022سبتمبر  30  2021سبتمبر  30  2022سبتمبر  30  

  تحت المشــاريع الرأســمالية قيد التنفيذ وممتلكات التعدين   المتعلقة بالموجودات المؤهلة  صــافي تكلفة اإلقتراض
ــبتمبر   30ســنوياً ) ٪4,70إلى   ٪2,32باســتخدام معدل رســملة يتراوح بين    ٪ 3,92إلى   ٪2,11: 2021س

 96,528,989  149,805,187  35,666,001  50,323,571  سنوياً(

 8,205,967  10,627,601  3,680,027  3,786,902  القروض طويلة األجلإطفاء تكلفة معاملة على  

 104,734,956  160,432,788  39,346,028  54,110,473  المجموع 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ( معادن)  شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
   الموجزة الموحدةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

 )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30المنتهية في  للربع والتسعة أشهر

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 والشهرة   الملموسةالموجودات غير  -12

  
البرامج المطورة  

 التطوير التقني داخليا  
البرامج  
 * عالقات العمالء الشهرة  والتراخيص 

العقود غير  
 المجموع  * األساسية

  التكلفة 
 

    
 

 

 530,990,075 10,500,000 75,375,000 159,465,843 255,038,776 18,229,675 12,380,781  2022يناير  1

 19,709,789 - - - 19,709,789 - -  الفترة إضافات خالل  

 - - - - - - -  الفترة محول من ممتلكات تعدين خالل 

 85,569,770 - - - 85,569,770 - -  الفترة خالل  محَول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

 636,269,634 10,500,000 75,375,000 159,465,843 360,318,335 18,229,675 12,380,781  2021سبتمبر  30

         

         اإلطفاء المتراكم 

 244,060,346 6,343,750 18,215,625 - 189,234,139 17,886,051 12,380,781  2021يناير  1

 36,979,796 1,968,750 5,653,125 - 29,279,236 78,685 -  للفترة المحمل 

 281,040,142 8,312,500 23,868,750 - 218,513,375 17,964,736 12,380,781  2021سبتمبر  30

         

         كما في  صافي القيمة الدفترية

 286,929,729 4,156,250 57,159,375 159,465,843 65,804,637 343,624 -  2021ديسمبر  31

 355,229,492 2,187,500  51,506,250 159,465,843 141,804,960 264,939 -  2022سبتمبر  30

         

 . من خالل تجميع األعمال مكتسبة عالقات العمالء والعقود غير األساسية*



                                                                                                                                 
 ( معادن)  شركة التعدين العربية السعودية

 (مساهمة سعوديةشركة )
 الموجزة  الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية 

 )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30المنتهية في  للربع والتسعة أشهر

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 س المال أر  -13

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  سبتمبر 30  

 2021  2021  2022 إيضاح  

       مصرح به ومصدَّر ومدفوع بالكامل  

1,168,478,261 
لاير سعودي  10سهم عادي بقيمة إسمية 

 للسهم 
 

11,684,782,610 

 

11,684,782,610 

 

11,684,782,610 

        

62,112,885 

لاير سعودي   10سهم عادي بقيمة إسمية  
األجل   طويل  القرض  تحويل  بعد  للسهم، 

 621,128,850  إلى حقوق الملكية 

 

621,128,850  621,128,850 

        

1,230,591,146 
لاير سعودي   10سهم عادي بقيمة إسمية  

 -  -  12,305,911,460 1-13 إصدار األسهم المجانية للسهم، بعد 

        
        

 24,611,822,920  المجموع  2,461,182,292
 

12,305,911,460  12,305,911,460 

        

 إصدار أسهم مجانية  13-1
  لاير سعودي   12,305,911,460، قام مجلس إدارة المجموعة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة من  2022فبراير    24في  
  رسملة الزيادة في رأس المال وقدرها تمت التوصية ب .  ( سهم مملوك  1  سهم لكل   1)لاير سعودي وذلك عن طريق منح أسهم مجانية    24,611,822,920إلى  

 األرباح المبقاة.  عالوة اإلصدار وجزء من لاير سعودي من 12,305,911,460

وتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية ذات الصلة    2022مايو    30في    هم المجانية من قبل الجمعية العامة غير العادية توصية منح األستمت الموافقة على  
 .2022إلصدار األسهم المجانية في يونيو  

 اإلصدار عالوة   -14

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  سبتمبر 30  

  2022  2021  2021 

525.000.000 

إسمية   بقيمة  عادي   10قدرها  سهم 
رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة  

 لاير سعودي للسهم الواحد   10قدرها 

 

- 

 

5,250,000,000 

 

5,250,000,000 

        
قدرها   243.478.261 إسمية  بقيمة  عادي    10سهم 

رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة  
لاير سعودي للسهم الواحد،    13قدرها  

 المعامالت صافي بعد تكاليف  

 

- 

 

 

 

3,141,351,697 

 

 

 

3,141,351,697 

        
قدرها   62,112,885 إسمية  بقيمة  عادي    10سهم 

رياالت للسهم الواحد الصادر بعالوة  
للسهم    38.08قدرها   سعودي  لاير 
طويل    القرض تحويل  بعد    الواحد

 -  األجل إلى حقوق ملكية 

 

2,365,258,650  2,365,258,650 

 ناقصاً: تكلفة معاملة  
 

- 
 

(17,420,308) 
 

(17,420,308) 

 صافي الزيادة في عالوة اإلصدار  
 

- 
 

2,347,838,342 
 

2,347,838,342 

        
 المجموع    830,591,146

 
- 

 
10,739,190,039 

 
10,739,190,039 

 . 1-13 رقم في إيضاح  مبينكما هو  المجانيةسهم األصدار بالكامل مقابل إصدار اإل ، تم استخدام عالوة الفترةخالل  



                                                                                                                                 
 ( معادن)  شركة التعدين العربية السعودية

 (مساهمة سعوديةشركة )
 الموجزة  الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية 

 )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30المنتهية في  للربع والتسعة أشهر

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 االحتياطيات األخرى   -15

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  سبتمبر 30  

 2021  2021  2022 ات إيضاح  

  حملة األسهم العادية للشركة األم عائدة إلى  
    

 

 152,019,272  214,100,186  (70,880,579) 19 خسائر متراكمة من احتياطي تحوط التدفق النقدي )مكاسب( / 

 60,787,901  77,429,096  135,526,354  فروقات سعر الصرف على الترجمة ل متراكمة خسارة

 41,852,921  118,230,600  49,736,500 20 خيار البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة 

 8,189,290  8,189,290  8,189,290  طيات األخرى غير القابلة للتوزيع حتياحصة اال

 262,849,384  417,949,172  122,571,565  مجموع فرعي 

       
       الملكية غير المسيطرة عائدة إلى حقوق 

 50,943,708  71,747,859  (23,753,038) 19 خسائر متراكمة من احتياطي تحوط التدفق النقدي )مكاسب( / 

 11,943,199  13,663,958  18,003,074  سعر الصرف على الترجمة خسارة متراكمة لفروقات 

 1,445,169  1,445,169  1,445,169  طيات األخرى غير القابلة للتوزيع حتياحصة اال

 64,332,076  86,856,986  (4,304,795)  مجموع فرعي 

       
 327,181,460  504,806,158  118,266,770  المجموع 

"احتياطي تحوط التدفق النقدي العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم" من "األرباح المبقاة"   لبند  اختياري  قامت المجموعة بإعادة تصنيف،  خالل الفترة

 تم تعديل معلومات المقارنة لتتوافق مع العرض الجديد.  " االحتياطيات األخرى" ليتم عرضه بشكل أفضل. وعرضه ضمن

 المقارنة:  فيما يلي الجداول التي توضح تأثير إعادة التصنيف على معلومات

 تعديله كما تم   إعادة تصنيف  تم االفصاح عنه سابقا    كما  

       2021 سبتمبر 30كما في 

 9,754,761,900  214,100,186  9,540,661,714  األرباح المبقاة 

 (417,949,172)  (214,100,186)  (203,848,986)  احتياطي آخر 

 41,168,237,163  -  41,168,237,163  مجموع حقوق الملكية 

       

       2021ديسمبر  31كما في 

 11,291,980,863  152,019,272  11,139,961,591  األرباح المبقاة 

 (262,849,384)  (152,019,272)  (110,830,112)  احتياطي آخر 

 43,968,571,499  -  43,968,571,499  مجموع حقوق الملكية 
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 األجل  طويلةقروض    -16

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  

  2022  2021 

     التسهيالت المستخدمة بموجب: 

     : إتفاقيات التمويل الموحدة الشروط

 10,182,257,250  8,862,587,036  شركة معادن لأللومنيوم

 1,358,750,000  1,256,875,000  شركة معادن للدرفلة 

 7,278,340,000  6,636,510,215  شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

 18,753,399,662  17,918,038,419  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 1,377,160,000  1,518,000,000  شركة معادن للذهب ومعادن األساس   تتسهيال

     تسهيالت مرابحة :  إتفاقيات

 571,000,000  532,000,000  شركة معادن للبنية التحتية 

 2,988,051,469  1,512,830,881  شركة معادن للفوسفات 

     إتفاقية تسهيل صكوك: 

 3,500,000,000  3,500,000,000  شركة معادن للفوسفات 

 600,000,000  1,080,000,000  لألسمدة تسهيل شركة معادن 

 731,486,977  845,881,045  ميريديان لالستثمارات الموحدة المحدودة 

 47,340,445,358  43,662,722,596  مجموع القروض 

 (621,907,616)  (591,787,850)  الفترة / السنة  ناقصاً: رصيد تكلفة المعاملة في نهاية

 46,718,537,742  43,070,934,746  مجموع القروض، صافي من تكلفة المعاملة 

     

 125,546,870  270,575,675  تكلفة التمويل المستحقة إضافة: 

     

 (4,376,353,108)  (4,734,573,139)  مصنفة كمطلوبات متداولة الجزء المتداول من القروض   :ناقصا  

 42,467,731,504  38,606,937,282  من القروض   طويل األجلالجزء  

     

 إلى المعدالت الخالية من المخاطر  اإلنتقال من سعر الفائدة بين البنوك )آيبور(
( إصالحا واستبداالً لمؤشرات معدالت الفائدة المحددة من قبل المنظمين العالميين. لدى المجموعة عدد من العقود،  يمثل إصالح سعر الفائدة بين البنوك )آيبور 

لبنوك السعودية  والتي تعتمد مرجعيتها بشكل أساسي على سعر الفائدة بين بنوك لندن بالدوالر األمريكي )اليبور بالدوالر األمريكي( وسعر الفائدة بين ا
مريكي لمدة  بالنسبة إلى الاليبور بالدوالر األمريكي، من المتوقع أن يتوقف نشر المدة األكثر قابلية للتطبيق على المجموعة )اليبور بالدوالر األ)سايبور(.  

 .2023 سبتمبر 30ستة أشهر( في 

األولية، سيتم إعادة التفاوض    تقوم المجموعة حالياً بتحليل التعرض لمؤشرات سعر الفائدة بين البنوك وتقييم التأثير المحتمل لعملية االنتقال. وفقاً لخطة االنتقال
ي تواريخ التوقف مع األطراف المقابلة  تنتهي صالحيتها فال  بخصوص جميع العقود واالتفاقيات والتي تستند على سعر الاليبور بالدوالر األمريكي والتي  

 لتعكس المعايير البديلة. 

وهي    2022 سبتمبر  30يحتوي الجدول التالي على تفاصيل عن جميع األدوات المالية للمجموعة والتي تستند على سعر اليبور بالدوالر األمريكي كما في  
 حالياً في طور التحول إلى معيار بديل: 

  األدوات المالية:

 15,919,057,934 وبات المالية غير المشتقة المطل

 71,667,418 المالية المشتقة  الموجودات 

 المجموعة الحالية إلدارة المخاطر وربما المحاسبة عن بعض األدوات المالية.   سوف يؤثر إصالح اليبور والتوقع بتوقف معدل اليبور على إستراتيجية

لتي قد تؤثر على  كجزء من إستراتيجية المجموعة إلدارة المخاطر، تستخدم المجموعة األدوات المالية إلدارة المخاطر الناتجة عن تباين معدالت الفائدة وا
 ترتبط غالبية هذه األدوات المالية أيضاً باليبور.  محاسبة التحوط على هذه األدوات المالية. الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وتطبق 

 تقوم المجموعة بتقييم األثر والخطوات التالية لضمان اإلنتقال السلس من اليبور إلى المعدالت المرجعية الجديدة.
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 الربوط الزكوية والضريبية   -17

  قامت   .لنفس الفترة  زكويةوحصلت على شهادات    2021  ديسمبر  31حتى  بتقديم إقراراتها الزكوية الموحدة    الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل  قامت

 . 2013 ديسمبر 31مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى  بإنهاء الربوط الزكوية  الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل

المنتهية   واتللسن مسودة ربوط زكوية  و  2018إلى    2014ديسمبر    31المنتهية في    واتللسن معدلة  بإصدار ربوط زكوية    هيئة الزكاة والضريبة والجماركقامت  

قدمت الشركة    . على التوالي  مليون لاير سعودي  34و  مليون لاير سعودي   63بحوالي  مع زكاة إضافية مستحقة    2020ديسمبر    31و  2019ديسمبر    31في  

  2014للسنوات من    والجمركيةلألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  المصدرة من  المعدلة  إستئنافاً على الربوط الزكوية  

إلى امليون لاير سعودي في الزكاة المستحقة. قدمت الشركة ا  45والذي نتج عنه تخفيض بمبلغ    2018إلى   ألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية  ستئنافاً 

 .2018إلى  2014ديسمبر  31المنتهية في  واتللسن  والضريبية والجمركية ألمانة العامة للجان الزكوية بشأن بعض البنود التي لم تقبلها ا والجمركية

ل من تاريخ التأسيس فيما يتعلق بالشركات التابعة المملوكة بشكل جزئي، والتي تتألف من مساهمين سعوديين وأجانب، تم تقديم إقراراتها الزكوية وضريبة الدخ 

 . 2021ديسمبر  31بة دخل حتى  وتم إستالم شهادات زكاة وضري  2021ديسمبر  31حتى 

ً   هيئة الزكاة والضريبة والجماركقامت   لشركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن   2018  إلى  2015للسنوات من  معدلة    وضريبية  زكوية بإصدار ربوط    أيضا

مليون لاير   9.7مليون لاير سعودي و    34مليون لاير سعودي و  19  شركة معادن للدرفلة مع زكاة إضافية مستحقة بحوالي ل  2015لعام  للبوكسايت واأللومينا و

استئنافاً على الربوط الزكوية والضريبية المعدلة    وشركة معادن للدرفلة  شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللوميناقدمت    سعودي على التوالي.

قامت األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية  . ة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةالمصدرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لألمانة العام

قدمت شركة    مليون لاير سعودي.  29ع تخفيض االلتزامات اإلضافية بمبلغ  لشركة معادن للبوكسايت واأللومينا مالحقاً بإصدار ربوط زكوية وضريبية معدلة  

للبوكسايت واأللومينا   العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةقرار اعلى  إستئنافاً  معادن  المتبقية    ألمانة  مليون لاير    5وقدرها  على المطالبات الزكوية 

  8ي  مع زكاة إضافية مستحقة بحوال  2016فيما يتعلق بشركة معادن للدرفلة، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط الزكوية النهائية للعام    .سعودي

مليون لاير سعودي والتي تم قبولها بدون استئناف من قبل شركة معادن للدرفلة وتم تسويتها بالكامل.
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 عالقة المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات   -18

 ذات عالقة   أطرافالمعامالت مع  18-1
 : وتتلخص بالتالي قيد الفحص الفترة  خاللاألعمال العادية  في سياقعالقة الذات   طرافاألمع التى تمت معامالت فيما يلي ال

 وكذلك مع المشاريع المشتركة   غير المسيطرة في الشركات التابعة الحصص المعامالت مع مختلف 

 المنتهية في  للتسعة أشهر  

 2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  

ــركة معادن لأللومنيوم  مبيعات ــيبال  إإلى ألكوا   ش ــاهمين،يإس  إنس ــراء بين المس   ه، وفقاً إلتفاقية الش
 949,577,908  1,202,832,993  الفترة  خالل

فات  مبيعات      ركة معادن للفوـس يةمن خالل    ـش اـس عودية للصـناعات األـس ركة الـس ابك)"   الـش )كيان   "(ـس
 1,244,807,936  1,780,801,328  الفترة  خالل  ، وفقاً إلتفاقية التسويق، مملوك للحكومة(

  وفقاً إلتفاقية التســويق خالل   مبيعات شــركة معادن وعد الشــمال للفوســفات من خالل شــركة ســابك،      
 740,995,350  1,611,119,933  الفترة

  خالل   مبيعات ـشركة معادن وعد الـشمال للفوـسفات من خالل ـشركة موزاييك، وفقاً إلتفاقية التـسويق     
 639,606,138  1,430,147,491  الفترة

ــوم تقنية وتكاليف أخرى       ــركة    محملة من قبلتكلفة الموظفين المعارين ورسـ ــن لكوا  أشـ كوربوريشـ
 13,613,609  10,179,685  شركة معادن للبوكسايت واأللومينالأللومنيوم والفترة على شركة معادن   خالل

  الفترة   خاللموزاييك محملة من قبل شــركة تكلفة الموظفين المعارين ورســوم تقنية وتكاليف أخرى       
 16,343,622  23,051,209  شركة معادن للفوسفاتعلى 

     
 143,461,753  429,016,585  الفترة  خالل )مشروع مشترك( سامابكوشراء المواد الخام من 

     
 1,079,318,534  2,193,271,563  )كيان مملوك من قبل الحكومة(  شراء المواد الخام من شركة أرامكو السعودية

 424,827,862  949,656,019  شركة معادن للفوسفات

 654,490,672  1,243,615,544  الشمال للفوسفاتشركة معادن وعد 

 -  225,000,000   سابك -الفترة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة    خاللتوزيعات أرباح مدفوعة      

     
 95,625,000  373,125,000  )مشروع مشترك(  توزيعات أرباح مستلمة من شركة معادن باريك للنحاس

 ذات العالقة أطراف األرصدة مع  18-2

 : كالتالي ذات عالقة  أطرافعالقة نشأت عن معامالت مع  ذات أطراف)إلى(   /  المبالغ المستحقة من

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  

  2022  2021 

     تجارية وأخرى مستحقة من: ذمم مدينة

     شركاء غير مسيطرين:

 304,793,700  168,604,619  تجارية  –شركة سابك في شركة معادن للفوسفات  •

 41,481,619  339,441,809  تجارية   –شركة سابك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات  •

 346,275,319  508,046,428  ذمم مدينة تجارية مستحقة من شركة سابك   –مجموع فرعي  

 199,951,194  259,285,416  تجارية –شركة موزاييك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات   •

 546,226,513  767,331,844  شركاء غير مسيطرينذمم مدينة تجارية مستحقة من   –مجموع فرعي  

     
     : تابعة لشريك غير مسيطر اتشرك

 267,299,620  343,938,555        تجارية -لأللومنيوم  إيه في شركة معادن س  إنسيبال  إشركة ألكوا   •

     
     شركة مشروع مشترك: 

 283,627  146,206  أخرى – شركة معادن باريك للنحاس  •

     
     الشركة األم لشريك غير مسيطر 

من قبل    بشــراء الكبريت المصــهور متعلقة  أرامكو الســعودية  شــركة  من  ةمســتحق  وماتحســ •
 456,407,732  630,581,619  شركة معادن وعد الشمال للفوسفاتشركة معادن للفوسفات و

 1,270,217,492  1,741,998,224  المجموع 
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 )تتمة(   المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة 18

 )تتمة(  ذات العالقة األرصدة مع أطراف  18-2

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  

  2022  2021 

صححندوق الثروة السححيادية للمملكة العربية  )  ات العامةسححتثمارقروض طويلة األجل من صححندوق اال
       التعدين العربية السعودية  شركة ٪ في67.18مساهم يملك   -(  السعودية

     العامة مقابل تمويل لــ:ات  ستثمارمستحقة إلى صندوق االمبالغ  

 4,275,375,000  3,912,137,330     تسهيل شركة معادن لأللومنيوم

 3,152,118,750  2,651,236,465  تسهيل شركة معادن للبوكسايت واأللومينا

     
 7,427,493,750  6,563,373,795  المجموع 

     
ً  لدى المجموعة  بشروط السوق. األخرى ترتيبات قروض مع بعض الجهات الحكومية  أيضا

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  

  2022  2021 

     )المساهم النهائي( لشريك غير مسيطر:  لشركة األملالمبالغ المستحقة  

، شـركة شـركة ألكوا كوربوريشـن في شـركة معادن لأللومنيومعائدة إلى مصـاريف مسـتحقة   •
 4,906,661  3,842,634  واأللومينا  وشركة معادن للبوكسايتللدرفلة  معادن 

     

     لشريك غير مسيطر:المبالغ المستحقة للشركة األم 

لشــركة أرامكو الســعودية من قبل شــركة معادن للفوســفات وشــركة معادن   ذمم دائنة تجارية •
 13,172,127  43,947,658  وعد الشمال للفوسفات

     

     لشريك غير مسيطرمستحقة  مبالغ  

 4,778,129  -  وعد الشمال للفوسفاتفي شركة معادن   موزاييكشركة عائدة إلى  مصاريف مستحقة   •

     

     لشركة مشروع مشتركمستحقة  مبالغ  

 152,871,187  87,794,015  تجارية -  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات •

 موظفي اإلدارة العليا تعويضات  18-3

 المنتهية في  للتسعة أشهر  

 2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  

 27,680,828  38,712,512  منافع موظفين قصيرة األجل 

 1,684,755  2,481,179  خدمات الموظفين انتهاءمنافع  

     
 المجموع 

 
41,193,691  29,365,583 
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 أدوات مالية مشتقة   -19

 للسنة المنتهية في   أشهر المنتهية في  للتسعة  للربع المنتهي في   

 2021ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  

 425,875,705  425,875,705  229,266,382  332,602,600  (9,693,022)  يناير  1/  يوليو 1

 (11,227,429)  8,679,857  (26,303,402)  20,052,594  (13,255,396)  صافي الفائدة المشتقة المستحقة 

 130,161,265  96,937,176  64,881,330  33,074,345  13,436,255  خالل الربع / الفترة / السنة   اإلستحقاق

 (141,388,694)  (88,257,319)  (91,184,732)  (13,021,751)  (26,691,651)  المدفوع خالل الربع / الفترة / السنة

 (185,381,894)  (102,496,829)  (297,596,597)  (20,596,461)  (71,685,199)    مكاسب في القيمة العادلة ألداة تحوط

 229,266,382  332,058,733  (94,633,617)  332,058,733  (94,633,617)  ديسمبر 31/  سبتمبر 30

ناقصححححا : الجزء المتداول من األدوات  
 -  -  25,509,080  -  25,509,080  المالية المشتقة

 229,266,382  332,058,733  (69,124,537)  332,058,733  (69,124,537)  الجزء غير المتداول 

           

 مكاسب في القيمة العادلة ألداة تحوط عائدة إلى: 

 للسنة المنتهية في   أشهر المنتهية في  للتسعة  للربع المنتهي في   

 2021ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  

 (138,851,039)  (76,770,125)  (222,899,851)  (15,426,749)  (53,692,214)  حملة األسهم العادية للشركة األم 

 (46,530,855)  (25,726,704)  (74,696,746)  (5,169,712)  (17,992,985)  حقوق الملكية غير المسيطرة 

 (185,381,894)  (102,496,829)  (297,596,597)  (20,596,461)  (71,685,199)  المجموع 

مبادلة أسعار الفائدة )أداة تحوط( مع مؤسسات مالية لجزء معين من قروضها    إتفاقيات  دخلت شركة معادن لأللومنيوم وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا في
ل السعر  طويلة األجل للتحوط مقابل التغيرات في أسعار سايبور واليبور )بند تحوط(. تشتمل أدوات التحوط وبند التحوط على شروط هامة متشابهة مث 

 . 1: 1لذلك ، فإن نسبة التحوط هي  اإلستحقاق والقيمة اإلسمية،المرجعي، تواريخ إعادة التعيين، تواريخ السداد، تواريخ 

يم فعالية التحوط  تم تحديد الترتيب كترتيب تحوط منذ بدايته ويخضع لإلختبار المحتمل لفعالية التحوط في تاريخ كل تقرير. كما في تاريخ التقرير، تم تقي 
 . السنة الفترة / ل ٪ على إعتبار أن جميع الشروط الهامة متطابقة خال100لتكون 

 تفاقيات المختلفة والتي أبرمتها الشركات كالتالي: كانت اال

 المتوسط المرجح لمعدل التحوط للسنة  القيمة اإلسمية   تاريخ اإلستحقاق   تاريخ السريان 

 اليبور سايبور      

 %3.02 - 1,820,250,000  2023سبتمبر  29  2018أكتوبر  1

 - %3.78 1,800,000,000  2024أبريل  1  2019أبريل  1

 %2.23 - 1,227,187,500  2024يونيو  28  2019يونيو  30

 4,847,437,500  (2-1-46إجمالي التعرض التحوطي اإلسمي )إيضاح 
  

ديسمبر. تتطابق   31سبتمبر /   30يونيو و  30مارس /  31تتطلب عقود المبادلة تسوية صافي الفائدة المستحقة أو المستحقة الدفع كل ستة أشهر تنتهي في 
 تواريخ التسوية مع التواريخ والتي تكون فيها الفائدة مستحقة الدفع على الدين األساسي. 

 تأثير مبادالت الفوائد على المركز واألداء المالي للشركة كانت كالتالي: 

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  سبتمبر 30 

 2022  2021  2021 

      
 34,006,958  66,437,245  (46,158,338) شركة معادن للبوكسايت واأللومينا  -القيمة الدفترية )موجودات( / مطلوبات  

 195,259,424  265,621,488  (48,475,279) شركة معادن لأللومنيوم -)موجودات( / مطلوبات  الدفترية القيمة 

 229,266,382  332,058,733  (94,633,617) القيمة الدفترية )موجودات( / مطلوبات 

 4,847,437,500  4,847,437,500  4,847,437,500 القيمة اإلسمية 

 1:1  1:1  1:1 نسبة التحوط 

 (185,381,894)  (102,496,829)  (297,596,597) مكاسب في قيمة بند التحوط المستخدم في تحديد فعالية التحوط 



                                                                                                                                                                          
 )معادن(   شركة التعدين العربية السعودية

 (سعوديةشركة مساهمة  )
   الموجزة الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30المنتهية في  للربع والتسعة أشهر

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 )تتمة(  أدوات مالية مشتقة  19

 )المكاسب( / الخسارة المتراكمة في القيمة العادلة ألدوات التحوط القائمة 

 للسنة المنتهية في   أشهر المنتهية في  للتسعة  للربع المنتهي في  

 2021ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30 

 388,344,874  388,344,874  202,962,980  306,444,506  (22,948,418) يناير  1/  يوليو 1

التغير في القيـمة الـعادـلة ألدوات التحوط مثبـتة في  
 (55,220,629)  (5,559,653)  (232,715,267)  12,477,884  (58,248,944) الدخل الشامل اآلخر

ل اآلخر إلى الربح   ــاـم ل الشـــ دـخ أو  محول من اـل
 (130,161,265)  (96,937,176)  (64,881,330)  (33,074,345)  (13,436,255) الخسارة

التغيرات في القيمة العادلة والتحويل إلى الربح أو  
 (185,381,894)  (102,496,829)  (297,596,597)  (20,596,461)  (71,685,199) الخسارة، بالصافي

 202,962,980  285,848,045  (94,633,617)  285,848,045  (94,633,617) ديسمبر 31/  سبتمبر 30

          
 )خيارات البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة(   مطلوبات مشاريع وذمم دائنة تجارية وأخرى   -20

 الحركة في خيارات البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة كالتالي: 

 2021ديسمبر  31  2022 سبتمبر 30  

 99,415,016  41,852,921  يناير  1

 (36,637,841)  -  المسدد خالل الفترة / السنة 

 (20,924,254)  7,883,579  خسائر / )مكاسب( إعادة تقييم 

 41,852,921  49,736,500  ديسمبر 31/  سبتمبر 30

     
بتاريخ   المجموعة  لها،  2019أغسطس    8استحوذت  التابعة  والتوزيع  للتسويق  معادن  شركة  خالل  من  لميريديان    ٪85على  ،  المصدر  المال  رأس  من 

عمل في شرق  لالستثمارات الموحدة المحدودة )مجموعة ميريديان أو ميريديان( والتي تحمل حقوق تصويت كاملة، وتعتبر شركة رائدة في توزيع األسمدة وت 
 أفريقيا.

ي  لخيارات البيع حيث  بنود  بين شركة معادن وميريديان  المساهمين  إتفاقية  المسيطرة في ميريديان ممارسة  تتضمن  الملكية غير  مكن لحاملي أسهم حقوق 
 ار البيع: خيارات البيع فيما يتعلق بالشرائح التالية من حقوق الملكية غير المسيطرة التي يملكونها في ميريديان في أي وقت خالل فترة ممارسة خي 

 المرجعية لخيار البيع  الفترة النسبة من حقوق الملكية غير المسيطرة  الشريحة ذات الصلة 

 (2020)السنة المالية  2020مارس  31نهاية السنة المالية لميريديان في  ٪ 25 الشريحة األولى 

 (2021)السنة المالية  2021مارس  31نهاية السنة المالية لميريديان في  ٪ 25 الشريحة الثانية 

 (2022)السنة المالية  2022مارس  31نهاية السنة المالية لميريديان في  ٪ 25 الشريحة الثالثة 

 (2023)السنة المالية  2023مارس  31نهاية السنة المالية لميريديان في  ٪ 25 الشريحة الرابعة 

الملكية  حاملي أسهم حقوق    يجب أن يتخذ قرار ممارسة خيار البيع أو خالف ذلك بترحيل الشريحة ذات الصلة إلى تاريخ مرجعي الحق لخيار البيع عن طريق
 يوماً قبل التاريخ المرجعي لخيار البيع )فترة ممارسة خيار البيع(.  90و  45غير المسيطرة في ميريديان بين 

ملزمة غير قابلة    وفقاً لشروط إتفاقية المساهمين، فإن خيارات البيع والتي يحتفظ بها حاملي أسهم حقوق الملكية غير المسيطرة في ميريديان تعتبر خيارات
إذا لم يتم ممارسة الخيار قبل ذلك. يجب أن يتم حساب سعر خيار    2023من األسهم إلى شركة معادن للتسويق والتوزيع في عام    ٪15اء لبيع ماتبقى من  لإللغ

ائب واإلستهالكات  الشراء والبيع لكل شريحة ذات صلة وفقاً إلتفاقية المساهمين، وذلك عن طريق تطبيق المضاعف ذي الصلة على الربح قبل الفوائد والضر
إلجمالي ألسهم  واإلطفاءات المدققة للشريحة ذات الصلة مضروباً في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة الخاضعة لخيار الشراء والبيع مقسوماً على العدد ا

 ميريديان. 

إضافية مقابل كل شريحة من حاملي أسهم حقوق الملكية    ٪3.75الشريحة األولى والثانية واستحوذت على نسبة    على   المجموعةاستحوذت  ،  2021العام    خالل 
إضافية تراكمية من ميريديان وذلك  ٪7.5، تم االنتهاء من االستحواذ على نسبة 2021ديسمبر   6و  2021أكتوبر  13غير المسيطرة في ميريديان. بتاريخ 

ت  موافقات التنظيمية والقانونية الالزمة. بالنسبة للشرائح المتبقية، قدرت المجموعة القيمة العادلة لاللتزام باستخدام احتماالت تصورا بعد الحصول على جميع ال
تخدام  مليون لاير سعودي عند ممارسة الخيار. تم اس  60.4مليون لاير سعودي إلى    50.3التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة في نطاق يتراوح بين  

من التقييم العادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي    3للقيم المستردة بناًء على الخيارات. يعتبر هذا هو المستوى    ٪25.9قبل الضريبة وقدره    معدل الخصم ما 
 . 13رقم 



                                                                                                                                                                          
 )معادن(   شركة التعدين العربية السعودية

 (سعوديةشركة مساهمة  )
   الموجزة الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30المنتهية في  للربع والتسعة أشهر

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 ات محتملة التزامتعهدات و  -21

 تعهدات رأسمالية  21-1

 سبتمبر 30  سبتمبر 30 

 2022  2021 

    من أجل:  متعاقد عليها ال رأسمالية ال النفقات

 1,296,443,281  659,405,420 ممتلكات ومصانع ومعدات 

    

 الضمانات  21-2

 ديسمبر  31  سبتمبر 30 

 2022  2021 

 234,375,000  426,937,500   من الكبريت المصهورمدادات المستقبلية اإلضمان لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض 

    
واللقيم   متعلقة بحامض الفوسفوريك النقي وإمدادات الوقودضمانات لصالح وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 

 262,500,000  262,500,000 المستقبلية 

    
 124,470,244  234,030,088 ضمان لصالح شركة أرامكو السعودية لغرض إمدادات الديزل والغاز المستقبلية

    
 -  48,221,250 ضمانات لصالح منجم فوسفات األردن للتوريد المستقبلي من الخام المركز

    
 -  30,916,900 تأجير األرض متعلقة بضمان لصالح ميناء رأس الخير 

    
 6,671,580  6,671,580 السعودية )كيان مملوك للحكومة( العامة للموانئ الهيئةضمان لصالح 

    
 7,997,939  3,007,537 ضمان لصالح أندريتز ساس للتوريد المستقبلي من المواد 

    
 3,174,883  - ضمان لصالح شركة الرويس لصناعات األسمدة ذ.م.م لتوريد المحفزات 

    
 2,202,494  2,134,622 أخرى

 641,392,140  1,014,419,477 المجموع 

    
 خطابات اإلئتمان  21-3

 ديسمبر  31  سبتمبر 30  

  2022  2021 

 26,606,250  -  خطابات إئتمان لغرض شراء معدات ومواد

 ات المحتملة لتزام اال  21-4

قضائية  ضد المقاولين ودعاوى  من و   طالباتالمتنازع عليها، بما في ذلك متعلق ببعض المسائل  ت من وقت آلخر  ات محتملة  التزاملدى المجموعة  تظهر  أ(     
 . المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية للمجموعة تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضاياإجراءات و

يناير    1تتعلق بالفترة من    مليون لاير سعودي  817تبلغ قيمتها    تعلق بالمرافق الصناعيةت المجموعة رسوماً معينة من أحد الموردين    استلمت ب(  خالل الفترة،  
   لها. رفضت المجموعة هذه الرسوم بسبب عدم وجود أسس كافية ومستندات داعمة .2022 سبتمبر 30حتى  2021

 . ات المحتملة لتزاماالهذه  من  جوهرية ات  التزامأي  تكبدمن غير المتوقع على تقييم المجموعة،  بناءً 



                                                                                                                                                                          
 )معادن(   شركة التعدين العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)
 الموجزة   الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30للربع والتسعة أشهر المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك)
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 تقدير القيمة العادلة   -22

  في تاريخ القياس.   عتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق إ  في معاملة في ظروف  التزاملتحويل   السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه   يالقيمة العادلة ه
 ن قيمها الدفترية. تعتقد اإلدارة بأن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة التختلف جوهرياً ع

 المستويات المختلفة التالية لطرق التقييم: استخدام يتم إدراج األدوات المالية بالقيمة العادلة، ب 

 الوصول إليها في تاريخ القياس.  المجموعة يعطات متماثلة تست التزامة ألصول أو طنش  في أسواق  (المعدلة غير )األسعار المعلنة  المدخالت هي  - 1المستوى  

مباشر    ، إما بشكللتزامرصدها لألصل أو اال  والتي تكون من الممكن  1من المستوى  ض  المدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة المدخالت هي    -2المستوى  
 و غير مباشر. أ

 . لتزامالتي ال يمكن رصدها لألصل أو االالمدخالت المدخالت هي  - 3المستوى  

قياس  ف  فإنه يتم تصني تقع في مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،    لتزامإذا كانت المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة لألصل أو اال
ً  ل الهرميمن نفس المستوى في التسلسضمله  جفي م القيمة العادلة     مل القياس.جلم بالنسبة للقيمة العادلة ألدنى مستوى مدخل يعد مهما

 سلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير والتي حدث خاللها التغيير.تعترف المجموعة بالتحويل بين مستويات الت 

مدخالت السوق    استخدامأساليب تقييم، والتي توظف    استخدامبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ب يتم تقييم القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية المدرجة  
للسلع األساسية. كما    التي يمكن رصدها. تشتمل أساليب التقييم على العديد من المدخالت بما في ذلك الجودة اإلئتمانية لألطراف المقابلة ومنحنى السعر اآلجل 

السداد. اليوجد تأثير    في العميل    تعثر ير، القيمة السوقية للذمم المدينة المسعرة مؤقتاً تعتبر صافية من تعديل التقييم اإلئتماني العائد إلى مخاطر  في تاريخ التقر
 جوهري للتغير في مخاطر اإلئتمان للطرف المقابل على األدوات المالية المثبتة بالقيمة العادلة. 

 على التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:  بناءً  تاريخ التقريرمالية بقيمها العادلة كما لت المالية والمطلوبات االموجودا يعرض الجدول أدناه 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  إيضاحات  

      2022 سبتمبر 30كما في 

      الموجودات المالية 

 94,633,617 - 94,633,617 - 19 )أصل(  مالية مشتقة أداة

 4,224,004,187 - 4,224,004,187 -  الذمم المدينة التجارية 

  - 4,318,637,804 - 4,318,637,804 

      المطلوبات المالية

 مطلوبات مشاريع وذمم دائنة تجارية وأخرى

 49,736,500 49,736,500 - - 20 (خيارات البيع لحقوق الملكية غير المسيطرة)

      
      2021 ديسمبر 31كما في 

      الموجودات المالية 

 2,973,365,373 - 2,973,365,373 -  الذمم المدينة التجارية 

      
      المطلوبات المالية 

 229,266,382 - 229,266,382 - 19 أدوات مالية مشتقة 

 مطلوبات مشاريع وذمم دائنة تجارية وأخرى

 41,852,921 41,852,921 - - 20 (الملكية غير المسيطرةخيارات البيع لحقوق )

  - 229,266,382 41,852,921 271,119,303 

 . على التوالي 2021و  2022عام  وال الفترة  لم يكن هنالك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل




