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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمــان بن عبـد العـــزيز آل سعـــود 
ه (

ّ
 ) حفظه الل
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صاحب السمو الملكي  األمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ه (

ّ
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ) حفظه الل
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صاحب السمو األمير 

جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود
ه (

ّ
 أمير منطقة نجران ) حفظه الل
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صاحب السمو الملكي األمير 

تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود
ه (

ّ
نائب أمير منطقة نجران ) حفظه الل
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١. كلمة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة

إنــه مــن دواعــي ســروري أن أقــوم نيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة المصانــع الكبــرى للتعديــن )أمــــــــــــــــاك( 

بتقديــم التقريــر الســنوي عــن أداء الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة 2021 م.

خــال العــام المالــي المنقــض 2021 م، ســجلت شــركة المصانــع الكبــرى للتعديــن )أمــــــــــــــــاك( صافــي 

ربــح يقــدر بمبلــغ 197 مليــون ريــال ســعودي، بزيــادة قدرهــا 122 ٪ عــن العــام المالــي الســابق. وتعــزي 

أســباب هــذه الزيــادة الكبيــرة فــي صافــي قيمــة الربــح إلــى عــدة عوامــل، أهمهــا بــدء اإلنتــاج التجــاري 

لمنجــم ذهــب قيــان باإلضافــة إلــى ارتفــاع أســعار المعــادن خــال العــام.

كمــا ارتفعــت إيــرادات الشــركة بنســبة 56.4 ٪ مقارنــة بالعــام الماضــي مــن خــال زيــادة حجــم مبيعــات 

الذهــب بنســبة بلغــت 176 ٪ باإلضافــة إلــى تحســن متوســط   أســعار بيــع النحــاس بنســبة بلغــت 34 ٪ 

والزنــك بنســبة بلغــت 43 ٪.

أدى هــذا التحســن الكبيــر فــي األداء إلــى تحســين التدفقــات النقديــة للشــركة، ممــا مكــن الشــركة مــن 

خفــض ديونهــا إلــى مســتويات تتناســب مــع المركــز المالــي الحالــي لهــا. ومــع نهايــة العــام المالــي 

2021 م، انخفضــت قــروض الشــركة إلــى مبلــغ يقــدر بــــــــ 329 مليــون ريــال، ممــا أدى إلــى انخفــاض قيمــة 

قــروض الشــركة أو انخفــاض قيمــة مبلــغ مديونيتهــا بنســبة بلغــت 16 ٪.

ســتواصل إدارة شــركة المصانــع الكبــرى للتعديــن )أمــــــــــــــــاك( جهودهــا لارتقــاء بأدائهــا إلــى مســتويات 

جديــدة تحــت إشــراف وتوجيــه الســدة أعضــاء مجلــس اإلدارة بهــدف تحقيــق تطلعــات وآمــال مســاهمينا 

بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2030 م.

بالنيابــة عــن مجلــس إدارة الشــركة، أود أن أهنــئ جميــع مســاهمي الشــركة علــى اإلنجــاز الميمــون 

ــل فــي طــرح الشــركة فــى ســوق االوراق الماليــة )IPO( واإلدراج الناجــح ألســهم الشــركة فــي  المتمث

تــداول البورصــة وســوق األوراق الماليــة فــي يــوم 29 مــارس 2022 م.

ينتهــز المجلــس هــذه الفرصــة ليشــكر حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية ووزارة التجــارة والصناعــة 

 فإننــا نتطلــع إلــى 
ً
ووزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة ومحافظــة نجــران علــى دعمهــم المســتمر. وأيضــا

.
ً
دعمكــم المســتمر حتــى نتمكــن مًعــا مــن بنــاء شــركة تقــدم األفضــل دائمــا

رئيس مجلس إدارة الشركة

المهندس. محمد بن مانع بن سلطان أباالعا
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 رؤ ة الشركة

 م ــــــتدامة  قيمة  تح ي  من  والتمكن  الخليج،   دول  وم ط ة  ال ــــــعودية  العربية  اململكة  في  الولى  التعدين  شــــــركة  تملون  أن  إلى الشــــــركةتتطلع  

 ..واملوردين  وامل اولين  فيها  بأعمالها  تضطلع  التخ  واملجتمعات  واملوظفين  امل اهمين  فيه   بمن  املصلحة أصحا   لجميع
 

 الشركة  الرسالة

  ســـــتضـــــي    التخ  التعدين مشـــــار ع  وتطو ر  واك شـــــاف  كشـــــ   خالل من  الطو ل   املدى  على  م ـــــتدامة  قيمة  لتح ي  دأبها في الشـــــركة  ت ـــــتمر

  الســــــــجل ذات  واإلقليمية  املحلية  التعدين  مشــــــــار ع  في ااســــــــ ثمار  في المد  طو لة  اســــــــتراتيجية الشــــــــركة  وت بع.  م2030  رؤ ة  تطلعات  إلى  قيمة

 .وال شغيلي  املالي أدائها  ب وة  الحافل 

 استراتيجية الشركة

وأهمها   ادة م ــــاهمة ال طاع الخاق في ال اتج املحلي  م  2030  لعام  ال ــــعوديةامل ــــاهمة في تح ي  أهداف رؤ ة اململكة العربية   ▪

 ٪. 50٪ إلى  16٪ ورفع اصة الصادرات غير ال فطية في ال اتج املحلي غير ال فطي. من  65٪ إلى   40اإلجمالي من  

 والجديدة في اململكة العربية ال عودية.نمو الشركة من خالل التوسع في عملياتها في امل اط  الحالية  العمل على   ▪

  وامل اط    ال ر بة  امل اط   في  والكشــــــ   أعم ،   بم ــــــتوى  املوارد  تطو ر  خالل من  عاًما  20)  عشــــــر ن  لتتجاو   امل اج   أعمار  إطالة  ▪

  وكالة  من  عليها  الحصـــــــــول   يت  التخ  الجديدة اامتيا ات  بموجب  فيها  والكشـــــــــ   امل ـــــــــتغلة  غير املشـــــــــار ع  عن  وااســـــــــتطالع  املحلية، 

 املعدنية  للحروة  الو ارة

ا  وفيما يتعل  بهذا الصــــــدد،  م اط  رخصــــــة ااســــــتكشــــــاف الخاصــــــة بالشــــــركة. ولتح ي  هذه الغاية،    توســــــيع ▪ قامت الشررة م مرًة 

الم  د م  ةملنات بمضرراة م محررانم م الم الاشرري اللة رم م  لًصررم المصررا ب الرالنم بث  ة م  ، ،م تزررإارا   إ      ةا   

الاشررري ان ات   ضرررم   لط الم الم تلبب م اين  إد  نم مإة ام  ا ف ةتا ار  لة ة الشررر.  الم.  ت   ةأ الشرررة م ت  ت  ة 

 ت  ما  ةد ار  2021ان ا ار الةبب ال ا ر م  ةا   سرررر الم اين الواةدة تر م الم  ادي شررر    إ    الرد  بثةمال ال  لنن ة  الما

صررررا ب لل إرد   الإرد د م  المإراد  اتًةأ ال ر  ا  ررد دتا  ل   ال  ل     ةا  م  د م  اتةمرال  الدلاسررررات  لًصررررم م لا الم

 اللنولو نم نول ا
% ات لىا  فلط بغنم ال . ني  25الر اظ ةلى مة  تا زم  م  لر ال راس  ال  ط  الذتن ب االني م . ضم المص  ن  زم   حرم   ▪

ا لحرائط الذتن    للن ى د لاتم   يثة اآل،ال الم ة رم ةل ا لل راس  ال  ط ب االني م . ضم  ظة  تسإال المإاد ت   إدّ الشة م ُم ِ ل 

    ال ضم ار مة  ات ال راسا  ية لم    اج  منات  رنةة  او  اإالم م  ننث ال ال م لما  رت اتلضت

لمت ل   ال  لط المة  ات تر الم  لات الم ضلم لدأ مصاتة  الر اظ ةلى مة  ات ال راس  ال  ط فات اللودة الإالنم  الشوائن الللن  ▪

ال راس  ال  ط ار   وب شةق آسنات  ّ  مة  ات ال  ط ال ر    ل ا الشة م قابلم لل دا ل مب المصاتة الصن نم لللم الشوائن  ال  اع  

 ةا  ار الا  الواند(  ال ضم )تةلى    5  مر وأ مإد  ال  ط ان ات  ما  ر وي مة  ات ال راس ةلى  منم  رنةة م  الذتن )تةلى م 

سننّحة ةملنم  حو ن م  لات الشة م  قابلنم داب مما     ةا  ار الا  الواند(ا اتمة الذي  ل ت بإض المصاتة للمة  ات  300م   

 لسو  تةلى ملابل ات

الشــركة بشــملل خاق على تدر ب وتعلي  امله دســين  ســتركز  و تدر ب املوارد البشــر ة املحلية لت ليل ااعتماد على العمالة الوافدة.   ▪

 والف يين املحليين الذين سي ومون بتطو ر وإدارة عمليات التعدين في الدولة وامل ط ة.

 .البشري   تعرض العامل في التحول الرقاخ لعمليات التعدين لدي ا لت ليل    ااس ثمار ▪
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 أنشطة الشركة  .3

 

منجم المصانع مركزات النحاس والزنك وسبائك الفضة والذهب. ويقع منجم    ينتجوتشغيل منجم المصانع ومنجم قيان. في العمليات الرئيسية للشركة  تتمثل 
كيلومتر من منجم المصانع، وهو ينتج سبائك الذهب والفضة  12قيان على بعد حوالي    

 

  قيان باإلضــــــــــافة إلى م ج  جبل  الزنك  معدن  ل حاس و نتاج معدن ااملصــــــــــانع إل   الخاصــــــــــة بم ج فيما يلي تو  ع اإليرادات من جميع امل تجات  

 .م 2021خالل عام    إلنتاج معدن الذهب

 

 ال  بة امل و ة اإليرادات )بآاف الر اات ال عودية  امل تج 

 %39 230,799 مركزات معدن ال حاس 

 %34 197,808 مركزات معدن الزنك 

 %27 158,046 املعادن نفر ة 

 %100 586,653 ال يمة اإلجمالية 
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التـقـرير السنــوي
للعام المالي ٢٠٢١

٢. نبذة مختصرة عن الشركة

شــركة المصانــع الكبــرى للتعديــن )“الشــركة” أو “شــركة أمـــــــــاك”( هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة معتمــدة مــن 

قبــل وزارة التجــارة واالســتثمار بمرســوم رقــم 247 / س بتاريــخ يــوم 9 شــوال 1428 هـــ )الموافــق يــوم 21 أكتوبــر 2007 م( 

ومســجلة فــي جــدة بموجــب ســجل تجــاري رقــم 4030175345 بتاريــخ يــوم 7 محــرم 1429 هـــ )الموافــق يــوم 16 ينايــر 2008 

م(. خــال عــام 2015 م تــم نقــل المقــر الرئيســي للشــركة مــن مدينــة جــدة إلــى نجــران. وعليــه، تــم فقــد تــم تعديــل الســجل 

التجــاري وأصبــح رقــم التســجيل هــو 5950017523 بتاريــخ يــوم 03 ذو القعــدة 1431 هـــ )الموافــق يــوم 11 أكتوبــر 2010 م( 

وبذلــك هــذا هــو رقــم الســجل التجــاري الرئيســي. وقــد حصلــت الشــركة خــال العــام علــى ســجل تجــاري رقــم 5950123986 

بتاريــخ يــوم 22 ذو الحجــة 1442 هـــ )الموافــق يــوم 1 أغســطس 2021 م( لفرعهــا جديــد فــي نجــران.

وعنــوان المكتــب المســجل للشــركة هــو ص. ب. رقــم: 96، نجــران، المملكــة العربيــة الســعودية. يتمثــل نشــاط الشــركة فــي 

أعمــال تعديــن خامــات المعــادن غيــر الحديديــة وتعديــن خامــات المعــادن الثمينــة والتــي تتضمــن الذهــب والفضــة وتجــارة 

المعــادن النفيســة بالجملــة.

بــدأت الشــركة إنتاجهــا التجــاري فــي يــوم 1 يوليــو 2012 م. ويتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي إنتــاج مركــزات معــدن 

ــا للترخيــص رقــم 86 / س بتاريــخ يــوم 13 رمضــان 1429 هـــ 
ً

الزنــك ومعــدن النحــاس ومعــدن الفضــة ومعــدن الذهــب وفق

)الموافــق يــوم 13 ســبتمبر 2008 م( الصــادر عــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة وينتهــي هــذا الترخيــص فــي يــوم 29 

ذو القعــدة 1443 هـــ )الموافــق يــوم 28 يونيــو 2022 م(. وقــد حصلــت الشــركة خــال العــام علــى رخصــة جديــدة لمزاولــة 

أنشــطة التعديــن لمــدة ثاثيــن عاًمــا أخــرى برقــم ترخيــص 142941 اعتبــاًرا مــن يــوم 30 يونيــو 2022 م )الموافــق يــوم 1 ذو 

الحجــة 1443 هـــ(.

باإلضافــة إلــى ذلــك، حصلــت الشــركة علــى الترخيــص رقــم 9598 / س بتاريــخ يــوم 24 ذو القعــدة 1436 هـــ )الموافــق يــوم 8 

ســبتمبر 2015 م( لمــدة عشــرين عاًمــا وســينتهي هــذا الترخيــص فــي يــوم 23 ذو القعــدة 1456 هـــ )الموافــق يــوم 2 فبرايــر 

2035 م( مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة وهــذا الترخيــص قابــل للتجديــد لمــدة عشــرين ســنة أخــرى، لمزاولــة 

أنشــطة اســتغال خــام الذهــب والفضــة مــن موقــع علــى ســطح جبــل قيــان. بــدأ اإلنتــاج التجــاري الكامــل مــن جبــل قيــان إلنتــاج 

معــدن الذهــب خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2021 م.

كمــا فــي تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر، تمتلــك الشــركة منجميــن همــا منجــم المصانــع تحــت الســطحي ومنجــم جبــل قيــان )2020 

ــاك( لتوســيع نشــاطها الحالــي مــن خــال مواصلــة تطويــر  م:(. خــال العــام، خططــت شــركة المصانــع الكبــرى للتعديــن )أمـ

مشــروع تطويــر الراســب المعدنــي المتواجــد فــي منطقــة معيــض بغــرض زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لمنجــم المصانــع تحــت 

الســطحي. عــاوة علــى ذلــك، فقــد حصلــت الشــركة علــى أحــد عشــر رخصــة استكشــاف واســتغال باإلضافــة إلــى رخصتــي 

االستكشــاف الحاليتيــن وتقدمــت بخمســة عشــر ترخيًصــا إضافًيــا فــي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية.

خــال هــذا العــام، بــدأت الشــركة عمليــة الطــرح العــام األولــي  )IPO( واإلدراج الناجــح ألســهم الشــركة فــي تــداول البورصــة 

وســوق األوراق الماليــة وتــم الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة )“CMA”( فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن بتاريــخ 

يوم 22 ديسمبر 2021 م )الموافق 18 جمادى األولى 1443 هـ(. عاوة على ذلك، في يوم 18 نوفمبر 2021 م )الموافق 

يــوم 13 ربيــع الثانــي 1443 هـــ(، أصــدر مســاهمو الشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة قــراًرا بشــأن زيــادة 

رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ قــدره 563,288,650 ريــال ســعودي إلــى مبلــغ قــدره 660,000,000 ريــال ســعودي كجــزء مــن 

عمليــة االكتتــاب. اإلجــراءات القانونيــة فــي هــذا الصــدد جاريــة فــي نهايــة العــام وتــم االنتهــاء منهــا فــي يــوم 23 مــارس 

2022 م )الموافــق يــوم 20 شــعبان 1443 هـــ( وقــد تــم االنتهــاء مــن إدراج األســهم لتداولهــا فــي البورصــة وســوق األوراق 

الماليــة فــي يــوم 29 مــارس 2022 م.
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التـقـرير السنــوي
للعام المالي ٢٠٢١

 المهندس . محمد أبا العال
رئيس مجلس إدارة الشركة

غير تنفيذي

المهندس. إبراهيم بن مسلم
 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

غير تنفيذي

المهندس . طالل أســعد الســعدي
 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

مستقل

المهندس أيمن الشــبل
عضو مجلس إدارة الشركة

مستقل

المهنــدس. فكري يوســف محمد
عضو مجلس إدارة الشركة

غير تنفيذي

المهنــدس . محمــد أحمد  الشــحي
عضو مجلس إدارة الشركة

غير تنفيذي

المهنــدس . ماجد يوســف المجال
عضو مجلس إدارة الشركة

مستقل

المهنــدس ماجد علي بن ُمســلم
عضو مجلس إدارة الشركة

غير تنفيذي

المهنــدس . مهيديــب آل مهيديب
عضو مجلس إدارة الشركة

غير تنفيذي

GOVERNANCE .4
COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS 4-1
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 الشركة  مجلس إدارةألعضاء األدوار والخبرات واملؤهالت الحالية  .4.2

ـــا   مجلس إدارة الشــركة هو امل ــعول عن اإلســتراتيجية العامة وتوجيه أعمال الشــركة. يتملون مجلس إدارة يعتبر   ـــ ـــ ـــ شــركة املصــانع الكبرى للتعدين )أمـــ

ـــــ وات. وبد ـــ ـــ ـــــاء تعي ه  الجمعية العامة العادية ملدة ثال  ســ ـــ ـــ ـــــعة أعضــ ـــ ـــ  من يوم أت مدتها الثالثية  من ت ــ
ً
يوم  فيتلك املدة وت تهخ  م    09/10/2019اعتبارا

 مع أدواره  الحالية ومعهالته  وخبراته  موضحة في الجدول أدناه. مجلس إدارة الشركة عضاءأتفاصيل م. ترد  08/01/2022

 الخبرة  املؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

مانع  امله دس. محمد بن 

 ابالعال 

رئرس مجلس إدارة 

شركة املصانع الكبرى  

 للتعدين )أمـا   

رئرس مجلس إدارة 

 شركة أسم ت نجران

مدير مكتب الشغال الع كر ة 

 بامل ط ة الشرقية 

 بملالور وس اله دسة املدنية 

 بملالور وس وماج تير العلوم ال ياسية 

عاًما من الخبرة في العمال الع كر ة مع و ارة    22

 الدفاع والطيران 

ال يد. ابراهي  عبد هللا بن  

 م ل 

نائب رئرس مجلس إدارة 

شركة املصانع الكبرى 

 )أمـا   للتعدين  

رئرس مجلس إدارة شركة 

 مجموعة سملا 

رئرس مجلس إدارة شركة ال الم 

 لص اعة الطيران 

شركة نائب رئرس مجلس إدارة 

 مجموعة سملا 

درجة البملالور وس في إدارة العمال الدولية 

 والتمو ل 

عاًما من الخبرة في امل اصب   30أكحر من 

العليا وامل اصب الت فيذية، عضو مجلس  

 اإلدارة.

امله دس. طالل أسعد 

 ال عدي 

مجلس إدارة عضو 

شركة املصانع الكبرى 

 )أمـا   للتعدين  

 

مدير عام في شركة التعدين العربية  

 )أرمملوا  في عمان، الردن 

نائب رئرس مجلس ادارة شركة  

 البوتاس العربية 

ااردن  نائب رئرس مجلس ادارة شركة  
 لتص يع وت و   م تجات البحر امليت 

املعدنية، اململكة  ماج تير في تصمي  العمليات  

 املتحدة 

ماج تير في عل  املعادن الص اعية، جامعة  

 دورهام، اململكة املتحدة 

درجة البملالور وس في الجيولوجيا والكيمياء،  

 جامعة ال اهرة، جمهور ة مصر العربية 

عاًما من الخبرة في قطاع  50أكحر من 

التعدين في مختل  امل اصب الت فيذية  

 وعضو مجلس اإلدارة.

امله دس. أيمن بن عبد  

 الرامن الشبل 

 –الرئرس الت فيذي 

شركة املجموعة الطبية 

 املتحدة 

العامة للمشار ع    لإلدارةمدير عام 

 والصيانة بو ارة الصحة 

مدير عام شركة ثمرات نجران  

 املحدودة 

 العديد من الشهادات اله دسية 
ااصل على دورات في اله دسة واإلدارة ون   

 املعلومات.

عاًما من الخبرة في معس ات   36أكحر من  

س وات في ال طاع الحملومي ث     9مختلفة م ها  

 انت ل للعمل في ال طاع الخاق. 

ال يد مهيد  صالح  

 املهيد  

عضو شركة املصانع 

 الكبرى للتعدين )أمأ  .

رئرس عالقات  

امل  ثمر ن بشركة 

 التص يع الوط ية 

عضو مجلس إدارة شركة  

 البطار ات الوط ية املحدودة 

شركه الرواد عضو مجلس إدارة في 

  الدولية لألغشية الص اعية

 . املحدودة

عضو لج ة املراجعة بالشركة 

 الوط ية لتص يع وسبك املعادن 

 ، جامعة أفيال،  MBAماج تير في إدارة العمال ) 

 الوايات املتحدة.

اململكة  بملالور وس محاسبة، جامعة امللك سعود، 

 العربية ال عودية 

عاًما من الخبرة املت وعة في   12أكحر من  

مختل  امل  مات في مختل  امل اصب اإلدار ة  

 والت فيذية. 
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امله دس. فكري يوس   

 محمد 

عضو مجلس إدارة شركة  

املصانع الكبرى للتعدين  

 )أما  . 

رئرس مجلس اإلدارة 

والعضو امل تد  لشركة 

 بتروسيال للبترول 

مجلس إدارة هي ة عضو 

 الطاقة ال وو ة املصر ة 

عضو مجلس ادارة شركة  

 ال صر للتعدين 

عضو مجلس إدارة شركة  

 اتحاد الص اعات املصر ة 

رئرس مجلس إدارة الشركة املصر ة  

ل  و   الفوسفات والسمدة  

(EMPHCO .  

نائب رئرس مجلس اإلدارة وعضو مجلس 

إدارة في شركة الص اعات الكيمائية  

 للفليور 

رئرس مجلس اإلدارة والعضو امل تد  

 بشركة شالتين لتعدين الذهب 

عضو مجلس إدارة في الشركة املصر ة  

 ال ابضة للغا ات الطبيعية. 

بملالور وس جيولوجيا، جامعة الزقا   ، جمهور ة 

 مصر العربية 

عاًما من الخبرة في قطاع  28أكحر من 

التعدين والطاقة في مختل  امل اصب  

الت فيذية وعضو مجلس إدارة في جمهور ة 

 مصر العربية واململكة العربية ال عودية. 

امله دس. محمد اامد  

 الش ي 

عضو مجلس إدارة في  

شركة املصانع الكبرى  

 للتعدين )أما  .

رئرس مجلس إدارة شركة  

 التعدين العربية 

رئرس مجلس إدارة شركة  

 التعدين العربية الفجيرة 

اإلمارات  عضو معس ة 

 العامة للبترول 

وكيل و ارة الشعون ااقتصادية بدبي، 

 اإلمارات العربية املتحدة

تولي م اصب ت فيذية عليا في معس ة 

اإلمارات لالتصاات )اتصاات ، اإلمارات  

 العربية املتحدة.

ماج تير ت فيذي، الجامعة المر كية في  

 الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة. 

بملالور وس ه دسة كهربائية، جامعة ج و   

 فلور دا، الوايات املتحدة. 

عاًما من الخبرة في قطاع  30أكحر من 

التعدين والطاقة في مختل  امل اصب  

 الت فيذية وعضو مجلس اإلدارة.

امله دس. ماجد يوس  

 امل ال 

عضو مجلس إدارة في  

شركة املصانع الكبرى  

 للتعدين )أما  .

 

إدارة في شركة الز ت عضو مجلس 

 العربية ال عودية )أرامملو ال عودية . 

 م  شار بو ارة الص اعة والحروة املعدنية 

نائب رئرس أول للمشار ع واله دسة في  

شركة التعدين العربية ال عودية  

 )معادن  

ماج تير إدارة أعمال، جامعة امللك فهد 

 للبترول واملعادن، اململكة العربية ال عودية 

س ه دسة كيميائية، جامعة امللك فهد  بملالور و 

 للبترول واملعادن، اململكة العربية ال عودية 

عاًما من الخبرة في قطاع    40أكحر من  

 التعدين والطاقة. 

ال يد ماجد علي بن 

 م ل 

عضو شركة املصانع 

 الكبرى للتعدين )أما  .

عضو مجلس إدارة في  

شركة ال الم لص اعة 

 الطيران 

إدارة في شركة مجموعة عضو مجلس 
 سملا 

بملالور وس، إدارة أعمال، جامعة امللك عبد 

 العز ز، جدة، اململكة العربية ال عودية

عاًما من الخبرة في قطاع  14أكحر من 

 الع ارات والطيران والتعدين 

 

ـــــاهمم  2021نوفمبر    25  يوم خالل اجتماع الجمعية العمومية امل ع د في ▪ ـــ ـــــاء جدد ملجلس اإلدارة ليحلوا   ين ، واف  امل ــ ـــ على تعيين ثالثة أعضــ

طالل أسعد ال عدي لدورة مجلس اإلدارة ال ادمة اعتباًرا /  مهيد  صالح املهيد  وامله دس /ال يد  و   الجماجد يوس  امل /  محل امله دس

 م وهما  2022ي اير  09يوم  من 

o سافاس شاهين  /امله دس 

o ناصر الصالحعبد اإلله بن عثمان بن  يد / ال 

o  / العز ز الدر بخ  هللا بن عبد ال الم بن عبد عبدال يد 

  

14 



 

 أعضاء اللجنة )خارج مجلس اإلدارة(  .4.3

ال يد. وليد بن اامد 

 محمد بن معروف

محاسب قانوني معتمد  
وم ي  أعمال معتمد وأمين  
إفالس وشر ك مراجعة مع  
شركة طالل أبو غزاله  

 .وشركاه

 الهلي للتملافل املدير املالي في شركة 

 (CPA)  مالة املعهد المر ملي للمحاسبين ال انونيين
  من الجمعية  CMAشهادة املحاسب اإلداري املعتمد )

   SOCPAال عودية للمحاسبين ال انونيين ) 
   CIA مالة املدق  الداخلي املعتمد )

ماج تير في    على  وااصل  ABVمعتمد كم ي  أعمال )
 إدارة العمال الت فيذية 

س وات من الخبرة كعضو في مجالس    9أكحر من 
اإلدارة ولجان املراجعة في العديد من الشركات  

 امل اهمة 
عاًما من الخبرة في املحاسبة واملراجعة    25أكحر من 

 .واامتثال واوكمة الشركات 

 ال يد. نيملواس كارتر

رئرس اللج ة التجار ة لشركة  
املصانع الكبرى للتعدي  

 .)أما   
غير ت فيذي في مجلس  عضو  

 إدارة شركة تر ملورا ر  ورسز 

رئرس مجلس ادارة شركة تر ملورا  
 .ر  ورسز 

بملالور وس إدارة أعمال تخصص محاسبة، جامعة 
 .امار، الوايات املتحدة المر كية

عاًما من الخبرة كعضو في مجالس    12أكحر من 
 .اإلدارة في قطاع الكيماو ات والتعدين 

سافاس امله دس. 

 شاهين 

عضو اللج ة التجار ة  
واللج ة الت فيذية لشركة  
املصانع الكبرى للتعدين  

 )أما  . 
الرئرس الت فيذي لشركة  
املصانع الكبرى للتعدين  

 )أما  . 
عضو املجلس ااس شاري في  
شركة اي ان اكزاسرباس خ  
للمواد الخام الص اعية،  

 تركيا 

الرئرس الت فيذي لشركة دميري  
إك بورت إيه إس، وهي شركة ذات  
 م عولية محدودة في أن رة، تركيا 

م اعد فجخ للمدير العام في شركة  
دميري إك بورت إيه إس، وهي شركة  
ذات م عولية محدودة في أن رة،  

 تركيا 

بملالور وس العلوم في ه دسة التعدين، جامعة الشرا  
 ، تركيا (METU)الوسط الت  ية 

من   (EMBA) درجة املاج تير الت فيذي في إدارة العمال 
 جامعة بيلك ت، تركيا 

عاًما من الخبرة على امل توى الت فيذي   24أكحر من 
 .وكعضو في مجالس اإلدارة في قطاع التعدين 

 

ا  ي مجالس إدار جا الحا ي أو  أسممممممممماء  .4.4 الشممممممممركات داخا وخارج اململكة الفي اكوض  مجا عضممممممممو مجلس إدارة الشممممممممركة عضممممممممو 

 السابق أو مدارها.

 االسم 

أسماء الشركات 

األعضاء  ي مجلس 

اإلدارة كأعضاء  ي 

مجالس إدار جا 

 الحالييض أو مداريجا

داخا اململكة / 

 خارج اململكة

 العربية السعوداة

الكياض القانوني 

)مساهمة مدرجة /  

مساهمة غير مدرجة  

مسؤولية   /

 محدودة(

أسماء الشركات الفي 

اكوض أعضاء مجلس 

إدار جا أعضاء  ي  

اإلدارات أو املدارين  

 السابقيض 

داخا اململكة / 

 خارج اململكة

 العربية السعوداة

الكياض القانوني 

)مساهمة مدرجة /  

درجة  مساهمة غير م

مسؤولية   /

 محدودة(

  / محمــــد بن  امله ــــدس 

    ابالعالم اع 
 شركة أسم ت نجران

اململكة العربية  

 ال عودية 
 - - - شركة ُمدرجة

 ابراهي  عبد ال ـــــيد /

 هللا بن م ل 

شركة مجموعة  

 سملا  

اململكة العربية  

 ال عودية 
 شركة غير ُمدرجة

الرئرس واملدير 

 الت فيذي ملجموعة

 للبر ة سادا  

رئرس مجلس إدارة 

شركة ال الم 

 لص اعة الطيران 

اململكة العربية  

 ال عودية 

اململكة العربية  

 ال عودية 

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

ــ ــــــــدس ــهــــــ طــــــــالل   /  املــــــ

 أسعد ال عدي

 

  

مدير عام شركة  

  التعدين العربية

 )أرميملو  

مدير مركز البحث 

والتطو ر في شركة 

م اج  الفوسفات 

 الردنية 

مدير معامل التعدين  

ب لطة املصادر  

 الطبيعية 

اململكة الردنية  

 الهاشمية 

اململكة الردنية  

 الهاشمية 

اململكة الردنية  

 الهاشمية 

اململكة الردنية  

 الهاشمية 

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

 ُمدرجةشركة 

هي ة أو شركة  

 املومية

 شركة عربية مشتركة 
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نائب رئرس مجلس  

ادارة شركة البوتاس 

 العربية 

أيمن بن عبد  / ال ـيد

 الرامن الشبل

 شركة أسم ت نجران

املجموعة الطبية  

 املتحدة 

اململكة العربية  

 ال عودية 

اململكة العربية  

 ال عودية 

 شركة ُمدرجة

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

مدير عام شركة  

  ثمرات
ً
 نجران ساب ا

العربية  اململكة 

 ال عودية 

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

ــيـــــــد   مـــــهـــــيـــــــد     /ال ـــــــــــــــ

 صالح املهيد 

شركة التص يع  

 الوط ية 

اململكة العربية  

 ال عودية 

 شركة ُمدرجة

 

مدير التور دات في 

شركة مصدر 

 للتركيبات الف ية 

عضو لج ة املراجعة 

بالشركة الوط ية 

لتص يع وسبك 

 املعادن 

عضو مجلس إدارة في  

الرواد الدولية  شركه 

لألغشية الص اعية  

 املحدودة. 

مجلس إدارة شركة 

البطار ات الوط ية 

 املحدودة 

اململكة العربية  

 ال عودية 

اململكة العربية  

 ال عودية 

اململكة العربية  

 ال عودية 

اململكة العربية  

 ال عودية 

 شركة غير ُمدرجة

 شركة ُمدرجة

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

شركة ذات م  ولية 

 دودة مح

 

 

فـــــــكـــــــري   /  املـــــــهـــــــ ـــــــدس

 يوس  محمد

و ارة البترول، 

جمهور ة مصر  

 العربية 

شركة بتروسيال 

 للبترول 

هي ة الطاقة ال وو ة  

 ة املصر 

شركة ال صر 

 للتعدين 

شركة التعدين  

 العربية 

املعهد العربي لت مية 

 الص اعات املعدنية 

اتحاد الص اعات 

املصر ة بغرفة  

الص اعات البترولية  

 والتعدين  

الشركة العربية  

 للتعدين 

جمهور ة مصر  

 العربية 

جمهور ة مصر  

 العربية 

جمهور ة مصر  

 العربية 

جمهور ة مصر  

 العربية 

اململكة الردنية  

 الهاشمية 

اململكة الردنية  

 الهاشمية 

جمهور ة مصر  

 العربية 

اململكة الردنية  

 الهاشمية 

 

 هي ة املومية

 شركة ُمدرجة

 هي ة املومية

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

 شركة عربية مشتركة 

 هي ة املومية

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

 

 

 للبترول الدةشركة خ

 شركة البترول العامة 

الشركة املصر ة 

لل  و   للفوسفات 

 )امبهملو  والسمدة 

الص اعات  شركة 

 الكيمائية للفليور 

شركة شالتين 

 لتعدين الذهب 

الشركة املصر ة 

ال ابضة للغا ات  

 الطبيعية 

الهي ة املصر ة 

العامة للحروة 

 املعدنية )إمرا  

وكيل و ارة الشعون  

 ااقتصادية بدبي 

جمهور ة مصر  

 العربية 

جمهور ة مصر  

 العربية 

جمهور ة مصر  

 العربية 

 جمهور ة تونس 

جمهور ة مصر  

 العربية 

جمهور ة مصر  

 العربية 

جمهور ة مصر  

 العربية 

اإلمارات العربية 

 املتحدة 

 

 شركة ُمدرجة

 هي ة املومية

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

 شركة ُمدرجة

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

 شركة قابضة

 هي ة املومية

 هي ة املومية

 

 

 

/املـــــهـــــ ـــــــد مـــــحـــــمـــــــد    س 

 اامد الش ي

شركة التعدين  

 العربية في الفجيرة

معس ة اإلمارات  

 العامة للبترول 

الشركة اإلسالمية  

العربية للتأمين  

 )سالمة  

اإلمارات العربية 

 املتحدة 

 

اإلمارات العربية 

 املتحدة 

 

اإلمارات العربية 

 املتحدة 

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

 

 

 شركة ُمدرجة

 

 

 شركة ُمدرجة

 

معس ة اإلمارات  

لالتصاات  

 )اتصاات  

اإلمارات العربية 

 املتحدة 

 

 

 

 

 

 شركة ُمدرجة
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ماجد  / امله دس

 يوسف المقل 
 

   

م  شار بو ارة 

الص اعة والحروة 

 املعدنية 

 

شركة التعدين  

العربية ال عودية  

 )معادن  

 

شركة الز ت العربية 

ال عودية )أرامملو  

 ال عودية  

العربية  اململكة 

 ال عودية 

 

اململكة العربية  

 ال عودية 

 

اململكة العربية  

 ال عودية 

 هي ة املومية

 

 

 

 شركة ُمدرجة

 

 

 

 شركة ُمدرجة

مـــاجـــد علي   /  ال ـــــــــــــيـــد

 بن م ل 

ال الم شركة 

 للطيران للص اعات 

اململكة العربية  

 ال عودية 

شركة ذات م  ولية 

 محدودة 

شركة مجموعة  

 سملا  

اململكة العربية  

 ال عودية 

شركة م اهمة  

 م فلة 
 

الت فيذيين وأقاربه  على أســه     املدراء  وصـــ  لي فائدة أو أوراا مالية تعاقدية أو ا وا إصـــدار ملجلس إدارة الشـــركة وكبار .4.5

 الشركة أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة لها وأي تغيير في هذه املصلحة أو الح وا خالل ال  ة املالية املاضية.

 الشركة مصالح وا وا أعضاء مجلس إدارة  أ)

الرق   

 ال  ل لي
 اس  الشخص / املوظ 

عدد السه  بداية  

 العام
عهاية العام  عدد السه   

 عدد السه  
الز ادة   –صافي التغير 

 )ال  صان   /

 
  ادة / )ن صان   
ال  بة امل و ة 

 للتغيير

 %  41)   3,297,288) 4,691,441 7,988,729 ابالف مرمم ب  ما ب  / الم  مس  1

 %  73)   3,853,011) 1,460,404 5,313,415 ابةاتنا ةرم هللا ب  محاا / الحنم  2

 - - - - ي ل أسفم الحفمي   / الم  مس  3

 %  26)  396,557) 1,149,451 1,546,008 أ م  ب  ةرم الةنم  الشرل / الحنم  4

 - - - - م نمب صالح الم نمب  / الحنم  5

 - - - - ااةي  وسي مرمم  / الم  مس  6

   - - مرمم انمم الشرر  / الم  مس  7

 - - - - المل  وسي  ماام / الم  مس  8

 %  60)   1,937,993) 1,286,750 3,224,743 ماام ةار ب  محاا  / الحنم  9
 

 الت فيذييناملدراء مصالح وا وا كبار    )

الرق   

 ال  ل لي
 اس  الشخص / املوظ 

عدد السه  بداية  

 العام
عدد السه  عهاية العام  

 عدد السه  
الز ادة   –صافي التغير 

 )ال  صان   /

 
)ن صان     ادة /  

ال  بة امل و ة 
 للتغيير

 % 8 17,919 237,920 220,001 ساااس شاتن  / الم  مس  1
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ا  ي  ويكوض ملدار أو مدار تنييذي أو أي خمخم مرتبب بأي ممجم  .4.6
 
املعلومات املتعلقة بأي عما أو عقد تكوض الشمركة رر 

 مصلحة  ي 

 ربيعة العالقة  ررف ذو صلة 
ربيعة املعاملة  

 التجارية

املدة 

 الزمنية

ريال  بال قيمة املبلغ

 سعودي 

شركة املشار ع التجار ة  فرع

   سفر ات أيس) لل فر ات  العربية

 إبراهي  بن م ل  عضو مجلس إدارة. /ال يد 

 ماجد علي بن م ل  هو عضو مجلس إدارة. /ال يد 
 3,100,085 س ة واادة  شراء تذاكر الطيران 

 املعدنية نجران للمياه شركة 
 إبراهي  بن م ل  عضو مجلس إدارة. /ال يد 

 ماجد علي بن م ل  هو عضو مجلس إدارة. /ال يد 
 53,130 س ة واادة  شراء مياه الشر  

 

 وصف موجز ألدوار ومهام اللجاض .4.7

 والتدقيق لجنة املراجعة (أ )

ــــية للج ة التدقي  في التح   من يعتبر   ــــعوليات املوكلة ملجلس اإلدارة. تتمثل املهمة الرئر ــ تطبي  ن ام فعال للرقابة الداخلية هو أاد امل ــ

ــــــأعهــا تفعيــل ال  ــام وتطو ره لتح ي  أهــداف  ـــ ـــ ـــــيــات إلى مجلس اإلدارة من شــ ـــ ـــ كفــايــة وفعــاليــة ت فيــذ ن ــام الرقــابــة الــداخليــة وت ــدي  أي توصــ

ا عن مراجعة ســياســات إدارة املخاطر وت ر ر املخاطر ال ــ وي وخطط الحد من املخاطر قبل عرضــها    الشــركة. كما أن  اللج ة م ــعولة أيضــً

على مجلس اإلدارة. اللج ة م ـــعولة عن ضـــمان اامتثال للوائح وممارســـات اوكمة الشـــركة الصـــادرة عن هي ة ال ـــوا املالية ودليل اوكمة  

 لدور وم عوليات لج ة التدقي  وص  موجز يرد فيما يلي و الشركة.  

 إلى مجلس اإلدارة اول أنشطة لج ة التدقي  واملشكالت والتوصيات ذات الصلة. بشملل دوري وم ت  ت دي  ت ار ر  .1

 توفير وسيلة اتصال مفتواة بين املدق  الداخلي واملدق ين الخارجيين ومجلس اإلدارة. .2

تملو ن اللج ة وم عولياتها وكيفية تصر فها وأي معلومات أخرى تتطلبها ال واعد، بما في ت دي  ت ر ر س وي إلى مجلس اإلدارة، يص   .3

 ذلك املواف ة على الخدمات غير املتعل ة بالتدقي .

 مراجعة أي ت ار ر أخرى تصدرها الشركة وتتعل  بم عوليات اللج ة. .4

 ة.أداء النشطة الخرى املتعل ة بهذا ال شا  ب اًء على طلب مجلس اإلدار  .5

أو   متابعة اادعاءات املتعل ة باملخالفات املادية أو املالية أو الخالقية أو ال انونية؛ ال  ر في اانتهاكات الج ــــيمة ل ــــياســــات الشــــركة .6

 اانتها  املزعوم لألاملام ال انونية أو مخالفة قواعد ال لو  املنهخ والتخ أبر ها املدق  الداخلي أو أي موظ  آخر.

ـــــائل املتعل ة بإجراء أي تح ي ا .7 ـــ ـــ ـــــب الحاجة، فيما يتعل  بامل ــ ـــ ـــ ـــــراف عليها وتوجيهها، ا ــ ـــ ـــ ـــــة واإلشــ ـــ ـــ ـــــركة أو ال وائ  املالية  ت خاصــ ـــ ـــ للشــ

 الضوابط الداخلية أو اامتثال لل وانين أو أخالقيات العمل.

ـــــبة، .8 ـــ ـــ ـــــايا الهامة التخ تدخل في نطاا ميثاا اللج ة، بما في ذلك أي تغييرات في مباد  املحاســ ـــ ـــ مع اإلدارة واملراجعين   مراجعة جميع ال ضــ

ـــــركـة اتبـاعهـا وت ـدي  ت ر ر عن ذلـك إلى مجلس   ـــ ـــ ـــــات إعـداد الت ـار ر التخ يتعين على الشــ ـــ ـــ ـــــأن ممـارســ ـــ ـــ الخـارجيين، قبـل اتخـاذ أي قرار بشــ

 اإلدارة.

 افة إلى ذلك باإلضمراجعة وت يي  مدى كفاية ميثاا لج ة التدقي  س وً ا وطلب مواف ة مجلس اإلدارة على التغييرات امل تراة و  .9

التأكد من باإلضـــــافة إلى مراجعة وت يي  مدى كفاية ميثاا لج ة التدقي  ســـــ وً ا وطلب مواف ة مجلس اإلدارة على التغييرات امل تراة  .10

 اإلفصاح امل اسب وفً ا ملا ي تضيه ال انون أو اللوائح.

 وامل ائل الضر بية.راجعة مع اإلدارة االة اإلقرارات الزكو ة / الضر بية ال يام بامل .11

 التأكيد س وً ا على ت فيذ جميع امل عوليات امل صوق عليها في امليثاا. .12

وضــع إجراءات اســتالم واااتفاع ومعالجة الشــملاوى التخ تتل اها الشــركة ، عالوة على  ت يي  أداء لج ة املراجعة والفراد بشــملل دوري .13

ـــبة الداخلية أ ـــ ـــوابط املحاســ ـــ ـــبة أو ضــ ـــ ـــري واملجهول من قبل  فيما يتعل  باملحاســ ـــ ـــائل املراجعة، بما في ذلك إجراءات الت دي  ال ــ ـــ و م ــ

 موظفي الشركة فيما يتعل  بامل ائل املحاسبية أو املراجعة املشملو  فيها.

 ية.كن متاًاا في جميع الوقات لتل ي ااقترااات أو الس لة أو التوصيات من املدق ين الخارجيين واملدق  الداخلي واإلدارة الت فيذ .14
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  سـ وات. يجب أن يملون عضـو وااد على القل في 3  أعضـاء يت  تعيي ه  من قبل الجمعية العامة العادية ملدة ثال  )4تتملون لج ة املراجعة من أربعة )

ــــاء لج ة املراجعة على القل مت ــــائها مدير ت فيذي. أن يملون أاد أعضــ  وا يجو  أن يملون من بين أعضــ
ً
ــــت ال ــــًوا م ــ  في املالية  لج ة التدقي  عضــ

ً
ــــا ــــصــ خصــ

 واملحاسبة.

ـــــ وات ـــ ـــ ـــــاء لج ة املراجعة ملدة ثال  ســ ـــ ـــ ـــــاء لج ة املراجعة، تعين الجمعية العامة العادية أعضــ ـــ ـــ ـــــتوفيها أعضــ ـــ ـــ . يتخذ مع مراعاة املتطلبات التخ يجب أن ي ــ

قي ، دون أي قيود، بجميع البيـانات أو املعلومات مجلس اإلدارة التـدابير الال مة لتمكين لج ـة التـدقي  من ال يـام بوظائفهـا، بمـا في ذلك إبال  لج ـة التـد

 أو الت ار ر أو السجالت أو املراسالت أو غيرها من المور التخ تراها لج ة التدقي  ضرور ة.

 .م 2021أدناه سجل اضور لج ة التدقي  خالل عام الوارد . و بين الجدول م 2021مرات خالل عام  5اجتمعت اللج ة 

الرقم 

 التسلسلي 
 االسم 

املنصب  

 الوظييي 

 عدد االجتماعات 

1 2 3 4 5 

 م  02/11/2021 م  15/08/2021 م  07/06/2021 م  15/03/2021 م  22/02/2021

1 
وليد بن اامد محمد  ال ــــــيد /

 معروف ن ب

رئرس مجلس 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اإلدارة

2 
ـــــــــــــــ    /  املــــهــــ ـــــــدس يــــوسـ فــــكــــري 

 محمد

مجلس  عضو

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اإلدارة

 امل ال ماجد /  امله دس 3
مجلس عضو 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ م ت ل  اإلدارة

4 
ــالــح   /ال ـــــــــــــــيـــــــد   صـــــــــــــــــ مــهــيـــــــد  

 املهيد 

مجلس  عضو

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اإلدارة

 

 توصية لج ة املراجعة بضرورة تعيين مدق  داخلي    )

 الشركة مع مكتب تدقي  داخلي إلجراء التدقي  الداخلي للشركة. تتعاقدفي الشركة في االة عدم وجود مدق  داخلي. و

ـــــأن التعيين أو العزل أو تحديد أتعا  املدق     ت) ـــ ـــ ـــــها املجلس بشــ ـــ ـــ ـــــيات لج ة املراجعة التخ تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة أو التخ يرفضــ ـــ ـــ توصــ

 الخارجي مع مبررات تلك التوصيات.  

بتعيين أو عزل أو تحديد   ا توجد توصيات من لج ة املراجعة تتعارض فيها مع قرارات مجلس اإلدارة أو رفض املجلس اتخاذ أي إجراء يتعل 

 تدقي  الح ابات الداخلي.أتعا  وت يي  أداء املدق  الخارجي للشركة أو تعيين موظ   

 اللج ة الت فيذية    )

، من تتمثل املهمة الرئر ية للج ة الت فيذية ملجلس إدارة الشركة في م اعدة املجلس في أداء النشطة واملهام التخ فوضها لها مجلس اإلدارة

 هيل سير عمل الشركة ب السة. يجب أن يشمل نطاا عمل اللج ة جميع اإلجراءات التخ تمك ها من أداء وظائفها، بما في ذلك أجل ت 

 م اعدة مجلس اإلدارة في أداء النشطة واملهام التخ يفوضه بها مجلس اإلدارة من أجل ت هيل سير عمل الشركة. •

 تيجية الرئر ية للشركة واستراتيجيات ااس ثمار.م اعدة مجلس اإلدارة في تطو ر الهداف اإلسترا •

 م اعدة مجلس اإلدارة في تحديد ووضع الرؤ ة والرسالة للشركة. •

 وضع خطة العمل ب اًء على رؤ ة الشركة ورسالتها وم اعدة مجلس اإلدارة في تحديد اتجاه العمل. •

ــــتراتيجية لداء   • ــــاعدة مجلس اإلدارة في إجراء مراجعة إســ ــــركة تح   أهدافها م ــ ــــملل م ت   لتحديد ما إذا كانت الشــ ــــركة بشــ الشــ

 قصيرة وطو لة الجل.

 مراجعة واعتماد جميع قرارات ااس ثمار الرئر ية بما يتماش ى مع استراتيجيات الشركة املعتمدة. •

 ليومية للشركة.وضع العمليات التجار ة وال ياسات واإلجراءات ال شغيلية الواجب اتباعها أث اء ت فيذ العمليات ا •

 استكشاف وسائل ت فيذ العمال بطر  ة فعالة من ايث التمللفة وفعالة لتلبية توقعات العمالء ورضاه . •

 التأكد من وجود ت  ي  وتواصل م اسب بين اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. •
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 ت.  س وا3  أعضاء يعي ه  مجلس اإلدارة ملدة ثال  )3تتملون اللج ة الت فيذية من ثالثة )

ــا في ذلـــك إبال  اللج ـــة الت فيـــذيـــة، دون أي قيود ، يتخـــذ مجلس اإلدارة التـــدابير الال مـــة لتمكين اللج ـــة الت فيـــذيـــة من ال يـــام بوظـــائفهـــا، بمـ

 بجميع البيانات أو املعلومات أو الت ار ر أو السجالت أو املراسالت أو غيرها من المور التخ تراها اللج ة الت فيذية ضرور ة.

الرقم 

 التسلسلي 
 االسم 

 عدد االجتماعات  عدد االجتماعات  عدد االجتماعات  عدد االجتماعات 

 م  18/12/2021 م  07/09/2021 م  10/07/2021 م  23/02/2021

 ✓ ✓ ✓ ✓ ابالعالانع  محمد بن م /  امله دس 1
 ✓ ✓ ✓ ✓ سافاس شاهين /  امله دس 2
 ✓ ✓ ✓ ✓ ابراهي  امل ل  /ال يد   3

 

  اللج ة التجار ة  ج)

ــــات اإلدارة وموثوقية الت ار ر املالية   ـــ ـــ ــــياســ ـــ ـــ ــــركة وســ ـــ ـــ ــــطة التجار ة للشــ ـــ ـــ ــــية للج ة التجار ة في مراقبة إدارة مخاطر النشــ ـــ ـــ تتمثل املهمة الرئر ــ

ـــــمل نطاا عمل اللج ة جميع اإلجراءات التخ تمك ها من أداء وظ ـــ ـــ ـــــلة. يجب أن يشــ ـــ ـــ ائفها، بما في واإلدار ة واامتثال لل وانين واللوائح ذات الصــ

 ذلك 

 مراجعة ااتجاه ااستراتيجي لألنشطة التجار ة ومراقبة ت فيذ ااستراتيجية املتف  عليها. •

 مراجعة املعامالت التجار ة واملعامالت الخرى للتأكد من تواف ها مع ااستراتيجية املتف  عليها. •

 مراجعة وت يي  أداء العمال. •

ــــــاء مجلس اإلدارة. تتملون اللج ة التجار ة من ثالثة مراقبة التطورات والتغييرات في ال • ـــ ــــــعوليات والت امات أعضــ ـــ  انون املتعل  بم ــ

  6ع د    أعضــــاء من مجلس اإلدارة وعضــــو م ــــت ل وعضــــو من إدارة الشــــركة. قامت اللج ة بأداء واجباتها وم ــــعولياتها من خالل

 العضاء اجتماعات اللج ة.. و بين الجدول أدناه اضور م 2021اجتماعات ع دت خالل عام 

 املنصب الوظييي االسم  الرقم التسلسلي 

 عدد االجتماعات 

1 2 

 م  28/09/2021 م  26/05/2021

 ✓ ✓ اللج ة التجار ة للشركةرئرس  نيملواس كارتر /ال يد  1

 ✓ ✓ اللج ة التجار ة للشركةعضو  ابالعالمانع محمد بن  /  امله دس 2

 ✓ ✓ اللج ة التجار ة للشركةعضو  طالل ال عدي /  امله دس 3

 ✓ ✓ اللج ة التجار ة للشركةعضو  سافاس شاهين  /  امله دس 4

 ✓ ✓ اللج ة التجار ة للشركةعضو  فكري يوس  محمد /  امله دس 5
 

 لج ة الترشيحات واململافآت  ح)

املرشـــحين املعهلين لعضـــو ة مجلس اإلدارة. يشـــمل نطاا عمل اللج ة كافة تتمثل الوظيفة الرئر ـــية للج ة الترشـــيحات واململافآت في تحديد  

 الواجبات املصممة لتمكي ها من أداء مهامها وم ها 

ــحين  • ــية ملجلس اإلدارة باملرشـ ــاء في مجلس اإلدارة والتوصـ ــبحوا أعضـ ــاعدة مجلس اإلدارة في تحديد الفراد املعهلين ليصـ م ـ

ة في اجتماع الجمعية العمومية ال ـــ وي للم ـــاهمين. يجو  للج ة ال  ر في الفراد للترشـــح لالنتخا  كأعضـــاء مجلس اإلدار 

 امل تراين من قبل امل اهمين واإلدارة وف ا لت ديرها.

ــــــ  لل درات واملعهالت املطلوبة لهذه  • ـــ ــــــو ة مجلس اإلدارة وإعداد وصــ ـــ ــــــبة لعضــ ـــ ــــــ و ة ملتطلبات املهارات امل اســ ـــ املراجعة ال ــ

 قت الذي يجب على عضو مجلس اإلدارة تخصيصه لنشطة املجلس.العضو ة، بما في ذلك الو 

ـــــاء مجلس اإلدارة للعمل   • ـــ ـــ ـــــيـة ملجلس اإلدارة لالعتمـاد من أعضــ ـــ ـــ ـــــكيـل كـل لج ـة من لجـان مجلس اإلدارة والتوصــ ـــ ـــ مراجعـة تشــ

 كأعضاء في كل لج ة.
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ـــــعول ال • ـــ ـــ ـــــب امل ــ ـــ ـــ ـــــحين املحتملين مل اصــ ـــ ـــ ـــــاعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطو ر وت يي  املرشــ ـــ ـــ رئرس  ت فيذي، بما في ذلك م ــ

 واإلشراف على تطو ر خطط تعاقب امل عولين الت فيذيين. مجلس اإلدارة

 الحفاع على برنامج توجيهخ للمدير ن الجدد. •

ــية بها ملجلس اإلدارة اعتمادها واإلشــــراف على الت يي  الذاتي   • ــ و ة ملجلس اإلدارة والتوصــ تطو ر عملية الت يي  الذاتي ال ــ

 اإلدارة.ال  وي ملجلس 

ــــلو    • ـــ ـــ ــــ وي ملدونة قواعد ال ــ ـــ ـــ ــــاس ســ ـــ ـــ ــــعول ت فيذي على أســ ـــ ـــ ــــاعدة مجلس اإلدارة في تحديد مدى امتثال كل مدير وم ــ ـــ ـــ م ــ

 والخالا الخاصة بالشركة وإبال  مجلس اإلدارة بأي انتهاكات لهذه املدونة.

ــــية  املراجعة امل ت مة للهيملل والحج  والتعو ض؛ بما في ذلك املهارات واملعرفة والخبرة ا • ـــ ـــ ملطلوبة من مجلس اإلدارة والتوصــ

 بالتغييرات.

ــــاء مجلس اإلدارة وكبار الت فيذيين )املدير املالي ورئرس   • ـــ ــــات ومملافآت أعضــ ـــ ــــحة فيما يتعل  بتعو ضــ ـــ ــــات واضــ ـــ ــــياســ ـــ ــــ  ســ ـــ رســ

 العمليات .

أة واس ب اء التوصية بشملل ومبلغ تعو ض املدير. في سياا ااضطالع بهذه امل عولية، ت عى اللج ة إلى جذ  وتحفي  ومملاف •

 أعضاء مجلس اإلدارة ذوي الن اهة العالية وال درة املتفوقة الذين يركزون على تعز ز قيمة امل اهمين على املدى الطو ل.

   س وات.3  أعضاء على القل يت  تعيي ه  من قبل مجلس إدارة الشركة ملدة ثال  )3تتملون لج ة الترشيحات واململافآت من ثالثة )

مراعاة املتطلبات التخ يجب أن يفي بها أعضـاء لج ة الترشـيحات واململافآت، ي وم مجلس اإلدارة بتعيين أعضـاء اللج ة ملدة ثال  سـ وات.  مع 

ــــــيحات واململا ــــــيحات واململافآت من ال يام بوظائفها، بما في ذلك إبال  لج ة الترشــ فآت  يتخذ مجلس اإلدارة التدابير الال مة لتمكين لج ة الترشــ

ــــالت  دون  ـــ ـــ ــــجالت واملراســ ـــ ـــ ــــيحات واململافآت أي قيود بجميع البيانات واملعلومات والت ار ر والســ ـــ ـــ لتخ وا  أو المور الخرى التخ تطلبها لج ة الترشــ

 تراها ضرور ة.

 و بين الجدول أدناه سجل اضور اللج ة خالل العامم  2021اجتمعت اللج ة مرتين خالل عام 

 الوظييياملنصب  االسم  الرقم التسلسلي 

 عدد االجتماعات 

1 2 

 م  27/10/2021 م  20/04/2021

 ✓ ✓ الترشيحات واململافآترئرس لج ة  مجااماجد /   امله دس 1

 ✓ ✓ الترشيحات واململافآتعضو لج ة   محمد اامد الش ي /  امله دس 2

 ✓ ✓ الترشيحات واململافآتعضو لج ة   م ل آل ابراهي   / ال يد 3

 

الوسمممائا الفي خسمممتخدمها مجلس اإلدارة لتقييم أدائ  وأداء أعضممماء لجان  والهيية الخارجية الفي أجرت التقييم وعالق جا   .4.8

 بالشركة، إض وجدت

ة في دار أعدت لج ة الترشـــــيحات واململافآت نموذًجا لت يي  أداء مجلس اإلدارة ولجانه داخلًيا دون ااســـــتعانة بأطراف خارجية. شـــــار  أعضـــــاء مجلس اإل 

 عملية الت يي  وأبدوا آرائه . يت  تحليل ال تائج من قبل لج ة الترشيحات واململافآت وت دي  توصياتها إلى مجلس اإلدارة.

 االدارة التنييذاة .4.9

 يت  عرض تفاصيل اإلدارة الت فيذية وأدوارها الحالية ومعهالتها وخبراتها أدناه.
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 الخبرة  املؤهالت  السابقةالوظائف   الوظائف الحالية االسم 

 الرئرس الت فيذي  سافاس شاهين  / ال يد

دمير   الرئرس الت فيذي لشركة

وهي شركة ذات   إك بورت إس أيه

 م عولية محدودة 

في  مه دس تعدين أول ومدير مشروع 

 لالس شارات إس آر كية شركة 

مه دس تعدين في امل اج  التركية  

 والسترالية 

ه دسة التعدين، جامعة بملالور وس العلوم في 

  ، تركيا METUالشرا الوسط الت  ية )

 

 ،  EMBAماج تير ت فيذي في إدارة العمال )

 جامعة بيلك ت، تركيا 

 

عاًما من الخبرة على امل توى    24أكحر من 

الت فيذي وكعضو في مجالس اإلدارة في قطاع  

 التعدين. 

 مدير العمليات  ادنرو بيكس  / امله دس

هيل اند   العام لشركةاملدير  

وهي  لتعدين الذهب املحدودة 

شركة م اهمة مدرجة تأس ت في  

 أستراليا وتعمل في قطاع التعدين 

بملالور وس في ه دسة التعدين، جامعة 

 نيوكاسل، اململكة املتحدة 

عاًما من الخبرة على امل توى  13أكحر من 

 الت فيذي في قطاع التعدين. 

 املدير املالي  كمران بخش  / ال يد

المثال  لشركةاملدير املالي 
 للتمو ل، اململكة العربية ال عودية 

شركة الرائدة  لاملدير املالي 
 للتمو ل، اململكة العربية ال عودية 

بملالور وس محاسبة تطبي ية، جامعة 
 ، اململكة املتحدةخ بروكس أك فورد 

املراقب العام و  محاسب عام معتمد
محاسب قانوني معتمد  –للح ابات 

ومحاسب عام معتمد في ك دا، كولومبيا 
 البريطانية 

جمعية املحاسبين ال انونيين عضو في 
 املعتمدين   املحاسبين جمعية –املعتمدين 
معاهد كابالن املالية، ل دن،   –محاسبون 

 اململكة املتحدة. 

عاًما من الخبرة في اإلدارة املالية   14أكحر من 
 وإعداد الت ار ر املالية.

 

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة خالل السمممممنة املالية املاتمممممية وتواريو االجتمار ولمممممجا  ضمممممور كا اجتمار   .4.10

 مع ذكر أسماء الحاترين

ـــــح    أداء  اجتمـاعـات على القـل كـل عـام ملراجعـة ت ـدم أربعيع ـد مجلس اإلدارة   ـــ ـــ ـــــتراتيجيـة واملبـادرات واإلنجـا ات. يوضــ ـــ ـــ ـــــركـة في ت فيـذ ال رارات ااســ ـــ ـــ الشــ

 .م 2021الجدول أدناه سجل اضور اجتماع مجلس اإلدارة امل ع د خالل عام 

الرقم 

 التسلسلي 
 االسم 

 عدد االجتماعات  عدد االجتماعات  عدد االجتماعات  عدد االجتماعات 

 م  19/12/2021 م  08/09/2021 م  27/05/2021 م  24/02/2021

 ✓ ✓ ✓ ✓ ابالعالمانع محمد بن  امله دس / 1

 ✓ ✓ ✓ ✓ بن م ل  عبد هللاابراهي   ال يد / 2

 ✓ ✓ ✓ ✓ طالل أسعد ال عدي /  امله دس 3

 ✓ ✓ ✓ ✓ أيمن بن عبد الرامن الشبل / ال يد 4

 ✓ ✓ ✓ ✓ مهيد  صالح املهيد  /ال يد  5

 ✓ ✓ ✓ ✓ فكري يوس  محمد /  امله دس 6

 ✓ ✓ ✓ ✓ محمد اامد الش ي /  امله دس 7

 ✓ ✓ ✓ ✓ امل الماجد يوس   /  امله دس 8

 ✓ ✓ ✓ ✓ ماجد علي بن م ل  /ال يد  9
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بياض بمواعيد اجتماعات الجمعية العمومية املنعقدة خالل السممممنة املالية املاتممممية وأسممممماء أعضمممماء مجلس اإلدارة   .4.11

 الذان  ضروا

، ُع د ااجتماع له  وقيود ال ــــفر الالا ة   19 –لتفشــــ خ وباء كرونا )كوفيد ن ًرا  م. 2021اجتماعات للجمعية العمومية خالل عام  خمست  ع د  

 باستخدام امل صة الرقمية. يوضح الجدول أدناه سجل اضور أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العمومية 

الرقم 

 التسلسلي 
 االسم 

االجتمار العام 

  االستثنائي

االجتمار العام 

 السنوي 

االجتمار العام 

  االستثنائي

االجتمار العام 

  االستثنائي

االجتمار العام 

 السنوي 

 م  25/11/2021 م  18/11/2021 م  03/10/2021 م  27/05/2021 م  23/03/2021

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ابالعالمانع  محمد بن  امله دس / 1
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ بن م ل  عبد هللاابراهي   ال يد / 2
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ طالل أسعد ال عدي /  امله دس 3
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أيمن بن عبد الرامن الشبل /  ال يد 4

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مهيد  صالح املهيد  /ال يد   5

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فكري يوس  محمد /  امله دس 6

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ محمد اامد الش ي /  امله دس 7

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ امل الماجد يوس   /  امله دس 8

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ماجد علي بن م ل  /ال يد   9
 

 عدد رلبات الشركة لسجالت املساهميض وتواريخها وأسبابجا .4.12

 ، فال ي طب  بالتالي.م 2021ن ًرا لن الشركة ل  يت  إدراجها في عام 

 للمادة  .4.13
 
 ( من الئحة  وكمة الشركات93) رقم اإل صاح عن مكا آت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنييذاة و قا

 الشركة. مجلس إدارةأعضاء  اململافآت الخاصة ب م ح  سياسة •

تحدد الجمعية العمومية للشركة مملافآت  و ت وم لج ة الترشيحات واململافآت بالتوصية ملجلس اإلدارة بمملافآت أعضاء مجلس اإلدارة.   .1

 أعضاء مجلس اإلدارة.

ـــــيحــات واململــافــآت، يحــدد مجلس اإلدارة اململــافــأة التخ يتعين دفعهــا لرئرس  .2 ـــ ـــ ـــــيــة لج ــة الترشــ ـــ ـــ ــــــافــة إلى    مجلس اإلدارةب ــاًء على توصــ ـــ ـــ بــاإلضــ

 اململافآت املدفوعة لعضاء مجلس اإلدارة.

تتملون مملافآت أعضــــاء مجلس اإلدارة من مملافآت ومزايا مالية أو عي ية. وفي جميع الاوال ا يجو  أن يتجاو  مجموع العضــــو الوااد   .3

مجلس اإلدارة  ر ال ســــعودي  ســــ و ا. ت  ــــ  اململافآت ال ــــ و ة على العضــــاء في االة أعضــــاء  500,000خم ــــمائة أل  ر ال ســــعودي )

 الجدد )ا ب تار   التعيين .

 يحدد مجلس اإلدارة مملافأة أمين سر مجلس اإلدارة عن اضور اجتماعات اللج ة وأي بدات أخرى. .4

ــــاء مجلس اإلدارة الــذين ي يمون خــارج املــدن التخ تع ــد فيهــا اجتمــاعــات مجلس اإلدارة أو الجمعيــة العموميــة دفع جميع  .5 ـــ ـــ ـــ يح  لعضــ

ال ــفر  نف ات  املصــار   التخ يتكبدوعها لحضــور ااجتماعات، بشــر  أن تملون هذه ال ف ات مع ولة وم بولة وفً ا ملعايير العمل. مثل 

 روفات الخرى التخ تكبدوها.والوجبات واإلقامة واملص

 مملافآت أعضاء لج ة مجلس اإلدارة •

 توص ى لج ة الترشيحات واململافآت مجلس اإلدارة بمملافآت أعضاء اللجان امل بث ة عن مجلس اإلدارة.

ــاء لج ة املراجعة.   .1 ــاء اللجان الخرى و تحدد الجمعية العمومية للشـــركة مملافآت أعضـ ــر  حدد مجلس اإلدارة مملافآت أعضـ باملجلس وأمين سـ

 املجلس وأم اء اللجان م ابل اضوره  اجتماعات اللجان وأي بدات أخرى.
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ـــــور  .2 ـــ ـــ لحضــ التخ تجتمع فيهـــــا اللج ـــــة دفع جميع ال ف ـــــات التخ يتكبـــــدوعهـــــا  املـــــدن  الـــــذين ي يمون خـــــارج  ــــــاء لجـــــان مجلس اإلدارة  ـــ ـــ ـــ يح  لعضــ

ــــر  أن تملون هذه ال ف ات مع ولة وم بولة وفً ا مل ـــ ـــ ــــفر والوجبات واإلقامة وال ف ات الخرى نف ات  عايير العمل مثل  ااجتماعات، بشــ ـــ ـــ ال ــ

 التخ تكبدوها.

يجب أن تملون اململافأة عادلة ومت اسـبة مع اختصـاصـات العضـو وواجبات وم ـعوليات أعضـاء اللجان امل بث ة عن مجلس اإلدارة. كما يجب   .3

 املطلوبة.أن ت  اسب اململافأة مع نشا  الشركة ومهارات العضاء  

 الت فيذيين املدراء مملافآت كبار  •

ــيحات واململافآت مجلس اإلدارة بمملافآت كبار ــ ــ ى لج ة الترشــ ــ ــافي الرباح   املدراء  توصــ ــ ــ و ة وصــ ــ ــرات الداء ال ــ ــ ــركة ب اًء على معشــ ــ الت فيذيين في الشــ

 ال  و ة للشركة. املواف ة على اململافأة ال  و ة لكبار الت فيذيين من قبل مجلس اإلدارة.

 تلت م الشركة باتباع ممارسات اململافآت العادلة واملزايا ال ياسية التخ ستجذ  وتملافئ املدير ن الت فيذيين املعهلين.  

  سعودي مملافأة أعضاء مجلس اإلدارة )بالل  ر ال •

 االسم 
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  ت لون مجلس إدارة الشركة املأعضاء  

 348 - - - - - - 348 - - - 48 300 امل الماجد يوس   /  امله دس

 588 - - - - - - 588 240 - - 48 300 أيمن بن عبد الرامن الشبل /  ال يد

 348 - - - - - - 348 - - - 48 300 طالل أسعد ال عدي /  امله دس

 1,284 - - - - - - 1,284 240 - - 144 900 اإلجمالياملبلغ 

 املدراء غير الت فيذيين

 560 - - - - - - 560 200 - - 60 300 ابالعالانع  محمد بن مامله دس / 

 348 - - - - - - 348 - - - 48 300 هللا بن م ل  ابراهي  عبد ال يد /

 348 - - - - - - 348 - - - 48 300 مهيد  صالح املهيد  /ال يد  

 348 - - - - - - 348 - - - 48 300 فكري يوس  محمد /  امله دس

 348 - - - - - - 348 - - - 48 300 محمد اامد الش ي /  امله دس

 348 - - - - - - 348 - - - 48 300 ماجد علي بن م ل  /ال يد  

 2,300 - - - - - - 2,300 200 - - 300 1,800 املبلغ اإلجمالي

              

 3,584 - - - - - - 3,584 440 - - 444 2,700 املبلغ اإلجمالي
 

  ر ال سعوديالت فيذيين )بآاف   املدراء مملافآت كبار •

املكا آت الثابتة ريال سعودي   االدارة التنييذاة

 )ألف( 

املكا آت املتغيرة ريال سعودي  

 )باأللف(

مكا أة نجااة الخدمة 

 )ألف ريال سعودي(

املبلغ اإلجما ي ريال  

 سعودي )ألف(

 324و7 745 3,837 2,742 اإدالة الم  نذ م
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 مملافآت أعضاء اللجان )أل  ر ال  •

 

 

 

 

 ااس 

 مملافأة محددة 

)باستث اء بدل اضور اجتماعات 

مجلس اإلدارة  )بآاف الر اات 

 ال عودية 
 مملافأة محددة 

بدل اضور اجتماعات  
مجلس اإلدارة 
)بالل   ر ال  

 سعودي 

قيمة املبلغ اإلجمالي  

)بالل   ر ال  

 سعودي 

 لج ة املراجعة والتدقي  

 175 25 150 ال يد / وليد بن اامد محمد بن معروف 

 25 25 - امله دس / فكري يوس  محمد 

 25 25 - امله دس / ماجد مجاا

 25 25 - ال يد / مهيد  صالح املهيد 

 250 100 150 اإلجمالي قيمة املبلغ 

 اللج ة الت فيذية

 20 20 - ابالعال امله دس / محمد بن مانع 

 20 20 - امله دس / سافاس شاهين

 20 20 - ال يد / ابراهي  آل م ل  

 60 60 - قيمة املبلغ اإلجمالي 

 لج ة الترشيحات واململافآت

 10 10 - امله دس / ماجد مجاا

 10 10 - الش ي امله دس / محمد اامد 

 10 10 - ال يد / ابراهي  آل م ل  

 30 30 - قيمة املبلغ اإلجمالي 

 اللج ة التجار ة

 110 10 100 ال يد / نيملواس كارتر 

 10 10 - ابالعال امله دس / محمد بن مانع 

 10 10 - امله دس / طالل ال عدي 

 10 10 - امله دس / سافاس شاهين

 10 10 - محمد امله دس / فكري يوس  

 150 50 100 قيمة املبلغ اإلجمالي 
 

 ي تح  أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة اململافآت التالية 

 .م 2021دي مبر  31ر ال سعودي لجهود متابعة أعمال الشركة لل  ة املالية امل تهية في  200,000واف  رئرس مجلس اإلدارة على مملافأة إضافية قدرها 

 .م 2021دي مبر  31ر ال سعودي عن ال  ة املالية امل تهية في  150,000اصل رئرس لج ة التدقي  على مملافأة مالية قدرها 

 .م 2021دي مبر  31سعودي عن ال  ة املالية امل تهية في ر ال  100,000ت  م ح رئرس اللج ة التجار ة مملافأة مالية قدرها 

 بدل اضور ااجتماعات •

ــــول على بدل اجتماع قدره   ــــول على   15,000يح  لرئرس مجلس اإلدارة الحصــ ــاء الحصــ ــ ــــعودي لملل اجتماع و ح  لألعضــ ــــعودي   12,000ر ال ســ ر ال ســ

 لملل اجتماع.

 ر ال سعودي م ابل اضور كل اجتماع. 5,000مجلس اإلدارة  مملافأة مالية قدرها يت اض ى أعضاء اللجان )بما في ذلك أعضاء من خارج 
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 املالية القوائمتقرير املدقق الخارجي  ول   .4.14

 غير متحفظ اول 
ً
 م. 31/12/2021 امل تهية فياملالية  ل  ة لشركة عن ااملالية ل ال وائ أصدر املراجع الخارجي رأيا

 لياعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركةنتائج املراجعة السنوية  .4.15

ـــــغيليــة واإلدار ــة واملــاليــة للتح   من فــاعليــة ن ــ  ـــ ـــ ـــــركــة بت ــدي  ت ــار ر دور ــة إلى لج ــة املراجعــة عن العمليــات ال شــ ـــ ـــ ام الرقــابـة  ي وم املــدق  الــداخلي للشــ

 الداخلية ول  ت هر الت ار ر الدور ة أي ضع  جوهري في ن ام الرقابة الداخلية للشركة.

ـــــر اجتماعات مجلس ـــــمح له  بمراجعة جميع محاضــ ـــــركة، ايث ُي ــ   ي وم املدق  الخارجي بت يي  إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من مهام تدقي  الشــ

 اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة وت ار ر التدقي  الداخلي.

 إقرارات الشركة .4.16

 إلى ت ر ر مدق  ا ـابات الشـركة واملعشـرات امل ـت بلية، وفً ا )أما    ي ر مجلس إدارة شـركة املصـانع الكبرى للتعدين  
ً
للمعلومات املتااة له واسـ  ادا

 باإلضافة إلى املعشرات امل ت بلية ما يلي 

 ت  إعداد سجالت الح ا  بشملل صحيح وفً ا للمعايير املحاسبية الصادرة عن الهي ة ال عودية للمحاسبين ال انونيين. •

 د على أسس سليمة وت  ت فيذه بفاعلية. وأن ن ام الرقابة الداخلية أع •

 ا توجد شملو  جوهر ة اول قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. •

ا فيها أو كانت ه ا  مصـلحة فيها لاد أعضـاء مجلس اإلدارة وكبار •
ً
الت فيذيين أو املدراء   ا توجد أعمال أو ع ود جوهر ة تملون الشـركة طرف

 باستث اء ما كان املذكورة في هذا الت ر ر كعمل مع أطراف ذات صلة.م  2021ملالية لي شخص مرتبط بأي م ه  خالل ال  ة ا

 اإل صاح عن تياصيا أسهم الخزينة الفي تحتيظ بجا الشركة وتياصيا استخدام هذه األسهم .4.17

 أدناه الواردة في الجدول تحتفظ الشركة بأسه  خز  ة للموظفين ا ب التفاصيل 

 تفاصيل ااستخدام ااعتمادتار    ال يمة )ر ال سعودي   تحتفظ بها الشركة عدد أسه  الخز  ة التخ 

 - 2021أكتوبر 19يوم  19,441,401 1،458،850
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  وكمة الشركات  .5
 

 .)أماك(  أ كام / بنود ال تنطبق على شركة املصانع الكبرى للتعدان .5.1
 

ا ن دًيا من أي نوع لعضـــــاء مجلس إدارتها أو ت دم ضـــــمانات لل روض التخ أبرمها أاد  )أما    ل  ت دم شـــــركة املصـــــانع الكبرى للتعدين   .1 قرضـــــً

 أعضاء مجلس اإلدارة مع أطراف ثالثة.

جد ف ات وأرقام لية أدوات أي مصـــــلحة في التصـــــو ت على الســـــه  التخ تمتلكها الشـــــركة. ا تو )أما   لرس لشـــــركة املصـــــانع الكبرى للتعدين  .2

 دين قابلة للتحو ل أو أوراا مالية تعاقدية أو ا  وقائي أو ا وا مماثلة ت  إصدارها.

ـــــ ـدات ااكتتـا  أو الح وا   .3 ـــ ـــ ا توجـد ا وا أو تحو الت أو اكتتـا  بموجـب أدوات الـدين ال ـابلـة للتحو ـل أو الوراا املـاليـة التعـاقـديـة أو ســ

 واة من قبل الشركة خالل ال  ة املالية.املماثلة الصادرة أو املم 

 ا توجد ترتربات أو اتفاقيات ي  ا ل بموجبها أاد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أاد كبار الت فيذيين عن أي مملافآت وأرباح. .4

 ا توجد اس ثمارات أو ااتياطيات ت  إنشاؤها لصالح موظفي الشركة. .5

 ق  قبل عهاية الفترة التخ ت  تعيي ه  من أجلها.ا توجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير املد .6

 ا تملك الشركة أي ا وا للتحو ل أو ااكتتا  بموجب أدوات الدين ال ابلة للتحو ل إلى أسه  .7

 

 وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألاة أدوات دان قابلة لالسترداد وقيمة هذه األوراق املالية القائمة  .5.2

 بإصدار أو استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة لالسترداد.ل  ت   الشركة 

طبقةأ كام الئحة  وكمة الشركات  .5.3
ُ
 وغير املطبقة ومبررات ذلك امل

ة ف ط  تلت م الشــــركة االًيا بمتطلبات الحوكمة اإللزامية التخ ت طب  على الشــــركات امل ــــاهمة العامة ال ــــعودية، باســــتث اء بعض الاملام اإللزامي

خالل عام   فيما يتعل  بالشـركات املدرجة والتخ ا تلت م بها الشـركة االًيا لن أسـه  الشـركة غير مدرجة االًيا في البورصـة تخطط الشـركة لالمتثال

 على ال حو التالي م  2022

ـــــركـة على موقع 8)املـادة رق  )أ  من  ت ص الف رة رق  .1 ـــ ـــ ـــــة اإللكتروني معلومـات عن   على أنـه ع ـد دعوة الجمعيـة العموميـة، تعلن الشــ ـــ ـــ البورصــ

 املرشحين لعضو ة مجلس اإلدارة.

ـــــ ي مجلس اإلدارة الـذين ت  اإلعالن عن 8)املـادة رق   )ج  من  ت ص الف رة رق  .2 ـــ ـــ ـــــر على مرشــ ـــ ـــ ـــــو ـت في الجمعيـة العـامـة ي تصــ ـــ ـــ   على أن التصــ

  .8)املادة رق  بياناته  وفً ا للف رة )أ  من 

ــــــة واملواقع اإللكترونيــة 13)املــادة رق   )د  من  ت ص الف رة رق  .3 ـــ ـــ ـــــر على مواقع البورصــ ـــ ـــ   على أن الــدعوة إلى الجمعيــة العموميــة يجــب أن ت شــ

 للشركة وفي صحيفة يومية تصدر في امل ط ة التخ ي ع فيها املركز الرئرس خ للشركة.

وقع البورصـة اإللكتروني بالحصـول على   على أنه ُي ـمح للم ـاهمين عبر موقع الشـركة اإللكتروني وم14)املادة رق  )ج  من ت ص الف رة رق  .4

املعلومات املتعل ة بب ود جدول أعمال الجمعية العمومية والحصـــول على املعلومات املتعل ة بب ود الجمعية العامة. جدول أعمال الجمعية 

 وت ر ر لج ة املراجعة.ال وائ  املالية وخاصة ت ار ر مجلس اإلدارة واملراجع الخارجي و 

ــ  من  ت ص الف رة رق  .5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة ب تـائج اجتمـاع الجمعيـة 15)املـادة رق  )هـــ ـــ ـــ ـــ ـــــركـة اإلعالن للجمهور وإبال  الهي ـة والبورصــ ـــ ـــ   على أنـه يتعين على الشــ

 العمومية فور انتهائها.

  على أنه يجب على الشـــــركة إخطار الهي ة بأســـــماء أعضـــــاء مجلس اإلدارة ووصـــــ  عضـــــو ته  وكذلك 17)املادة رق   )د  من ت ص الف رة رق  .6

 أيام عمل من هذه التغييرات. 5ييرات قد تعثر على عضو ته  خالل أي تغ

ــــــاء مجلس اإلدارة،  19)املـادة رق  )   من  ت ص الف رة رق  .7 ـــ ـــ ـــــو ـة أاـد أعضــ ـــ ـــ ـــــركـة إخطـار الهي ـة كمـا    على أنـه ع ـد انتهـاء عضــ ـــ ـــ يجـب على الشــ

 والبورصة على الفور مع تحديد أسبا  ذلك اإلعهاء.
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ــة لدعوة الشــــخاق الراغبين في   ت ص على أن  68)املادة رق    .8 ــيح على املواقع اإللكترونية للشــــركة والبورصــ ــر إعالن الترشــ ت وم الشــــركة ب شــ

 الترشح لعضو ة مجلس اإلدارة، على أن ت ل فترة الترشيح مفتواة ملدة شهر على القل من تار خه. تار   ااعالن.

ــركة االًيا بمتطلبات الحوكمة اإللزامية التخ ت ط ــ ــتث اء بعض أاملام التوجيه ف ط  تلت م الشــ ــ ــــعودية، باســ ــاهمة العامة ال ــ ــ ــركات امل ــ ــ ب  على الشــ

ل لاملام فيما يتعل  بالشــــركات املدرجة والتخ ا تلت م بها الشــــركة االًيا لن أســــه  الشــــركة غير مدرجة االًيا في البورصــــة وتخطط الشــــركة لالمتثا

 التوجيه، على ال حو التالي 

 املتطلبات  الب د رق   رق  املادة

   جـ ) 41
 الت يي    

 يتخذ مجلس اإلدارة الترتربات الال مة للحصول على ت يي  لدائه من جهة خارجية مختصة كل ثال  س وات. 

  د) 41
 الت يي   

 ي وم أعضاء مجلس اإلدارة غير الت فيذيين بإجراء ت يي  دوري لداء رئرس مجلس اإلدارة

 املخاطرتشكيل لج ة إدارة   70

 تجتمع لج ة إدارة املخاطر بشملل دوري )كل ستة أشهر على القل  وع د الضرورة.   72

85 2 
  اوافز املوظفين 

 وضع ن ام مل ح أسه  الشركة أو ن بة من أرباح الشركة وبرامج الت اعد للموظفين وإنشاء ص دوا م ت ل لهذا البرنامج.

 اوافز املوظفين 3 85
 اجتماعية لصالح موظفي الشركة.إنشاء معس ات  

 جتماعية اا  عولية امل  87

88 1 
 جتماعية اا بادرة امل

 وضع معشرات قياس تربط أداء الشركة بمبادرات العمل ااجتماعي وت ارعها بالشركات الخرى العاملة في أنشطة مماثلة. 

88 4 
 مبادرة اجتماعية 

 بامل عولية ااجتماعية للشركة. إنشاء برامج توعية للمجتمع لتعر فه  

 تشكيل لج ة اوكمة الشركات   95
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 أداء الشركة .6

 األداء التشغيلي للشركة   .6.1

  وسبائك والزنك ال حاس مركزات املصانع م ج  و  تج. قيان  وم ج  املصانع م ج  تشغيل في للشركة الرئر ية العمليات تتمثل

إ صائيات والفضة الذهب سبائك ي تج وهو املصانع، م ج  من كيلومتر 12 اوالي بعد على قيان  م ج  و  ع. والذهب الفضة

 إنتاج منجم املصانع 

 على مدى ال  وات الخمس املاضية.كميات الخام امل تجة من امل ج  واملص ع  يوضح الجدول التالي

 

 ال  ة

 م ج  املصانع

 م 2021 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017

      إاصاءات اإلنتاج 

الكمية التخ ت  تعدي ها )تحت الرض  )بالط ان  
 813,940 823,537 748,672 664,797 442,152 املترية  

 0.83 1.01 0.94 1.02 1.01  %معدن ال حاس )
 3.64 4.42 3.74 3.55 3.24   %معدن الزنك )

 0.9 1.02 0.96 0.92 -  ملل طن لمعدن الذهب )جرام 

 32.74 37.14 30.81 29.49 23.31  ملل طن ل جراممعدن الفضة )
 791,817 800,798 768,821 699,885 358,495 طن مطحون من الخام )طن متري  

 0.82 1 0.97 1.1 1.1  %معدن ال حاس )

 3.36 3.74 3.54 3.27 3.2   %معدن الزنك )
 0.98 0.95 1.12 0.86 1  ملل طن لمعدن الذهب )جرام من املعدن 

 32.73 33.13 28.1 25.62 19.7  ملل طن لمعدن الفضة )جرام من املعدن 

 78.68 81.12 80.69 80.78 72.8 % ( معدن ااستخالق ملعدن ال حاس ) 
 79.89 80.53 79.85 72.73 63.4 استخالق معدن الزنك )ك  بة م و ة  

 42,398 45,825 40,194 32,348 16,544  مترى طن) مركزات الزنك 

 21,971 24,592 23,246 26,889 15,492   مترى طنال حاس ) مركزات
 7,197 8,172 5,805 1,609 -  اونصةالذهب )

 105,624 63,572 35,193 12,150 -   اونصةالفضة )
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 الذهب إلنتاج معدض   قياض جبا منجم الخاصة بنتاج اإل إ صائيات  .6.2

 .م 2021وإنتاج الذهب لعام  الطااونةيوضح الجدول التالي إنتاجية 

 إلنتاج معدن الذهب  قيان م ج  جبل 
 

 م 2021

 350,338 )طن متري   المطحونة االطنان

 17,706 الذهب )أوقية 
 

 م. 2021جديد ت  إنشاؤه خالل عام هو م ج  إلنتاج معدن الذهب  قيان  هو م ج  جبل* 

 األداء املا ي للشركة  .6.3

 ال شغيلية م ارنة ب تائج العام ال اب أي اختالفات جوهر ة في ال تائج الجدول التالي يوضح شرح 

 النسبة امليوية للتغير قيمة التغيير  م  2020 م  2021 ألف ريال سعودي
 % 56.4 211,502 375,151 586,653 بيعاتامل

 % 27.6   69,064)  249,892)  318,956) تمللفة املبيعات

 % 113.7 142,438 125,259 267,697 اجمالي الربح 

 % 73.1   12,098)   16,543)   28,641) وت و  مصار   بيع 

 % 12.3  2,461)   19,980)   22,441) مصار   إدار ة وعمومية 

 % 144.1 127,879 88,736 216,615 الدخل ال شغيلي / )الخ ارة  

 % 100.6  6,795)  6,752)   13,547) التمللفة املالية
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 %   69)   143) 208 65 صافي قيمة الدخل)مصار    أخرى / 

 % 147.1 120,941 82,192 203,133 الربح / )الخ ارة  قبل الزكاة وضر بة الدخل 

 % 283.2  6,537)  2,308)  8,845) ا ا  الزكاة

 %  66.6)  5,942) 8,919 2,977 ائتمان ضر بة الدخل صافي قيمة 

 % 122.1 108,462 88,803 197,265 الربح / )الخ ارة  لل  ة

 %  34) 421  1,236)   815) مك ب ع د عهاية الخدمة)خ ارة  اكتوار ة / 

 % 124.3 108,883 87,567 196,450 صافي الربح / )الخ ارة  لل  ة 
 

 مقارنة نتائج األعمال  .6.4

 م 2021 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 ألف ريال سعودي

 586,653 375,151 297,837 263,385 136,630 املبيعات
  318,956)  249,892)  218,960)  196,353)  193,067) تمللفة املبيعات

 267,697 125,259 78,877 67,032   56,437) اجمالي قيمة الربح

   28,641)   16,543)   20,420)   17,395)  7,257) مصار   بيع وت و  

   22,441)   19,980)   20,272)   21,281)   17,583) مصار   إدار ة وعمومية 

 216,615 88,736 38,185 28,356   81,277) ال شغيلي / )الخ ارة  الدخل 

   13,547)  6,752)  6,662)  7,120)  7,370) التمللفة املالية
 65 208 2091 323 798 )مصار    أخرى / دخل، ال يمة الصافية

 203,133 82,192 33,614 21,559   87,849) قيمة الربح / )الخ ارة  قبل الزكاة وضر بة الدخل 

  8,845)  2,308)  4,476)  3,393) - ا ا  الزكاة

 2,977 8,919  1,850)  2,298) - صافي قيمة الدخل من ائتمان ضر بة  

 197,265 88,803 27,288 15,868   87,849) الربح / )الخ ارة  لل  ة

   815)  1,236)   439) - - )خ ارة  اكتوار ة / مك ب ع د عهاية الخدمة

 196,450 87,567 26,849 15,868   87,849) صافي قيمة الربح / )الخ ارة  لل  ة
 

 . م 2021إلى  م 2017الرباح )الخ ائر  خالل خمس س وات من قيمة  يوضح الرس  البياني التالي تطور صافي املبيعات وصافي

 

 ونتائج أعمالها في ال  وات الخمس املاضية  ومطلوباتهاأصول الشركة 
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 .م 2021إلى  م 2017يوضح الرس  البياني التالي تطور الصول وا وا امللكية خالل ال  وات الخمس من 

 

 م  2021 م  2020 م  2019 م  2018 م  2017 ر ال سعودي )بالل   

 368,224 202,906 197,359 196,518 103,839 املوجودات املتداولة

 744,037 744,011 623,091 630,474 769,554 املوجودات غير املتداولة

 1,112,261 946,917 820,450 826,992 873,393 إجما ي األصول 

      

 198,537 149,340 104,245 71,569 29,961 املتداولة  املطلوبات

 265,289 345,591 294,691 285,943 297,290 غير املتداولة املطلوبات

 463,826 494,931 398,936 357,512 327,251 إجما ي قيمة املطلوبات 

 

  قوق املساهميض

 563,288 820,000 820,000 820,000 780,000 رأس املال 

 19,726 4,427 4,427 1,742 155,707 اااتياطي ال انوني

   19,441)   131,809)   74,713) - - أسه  الخز  ة 

 84,862   240,632)   328,200)   352,262)   389,565) محتجزة / )خ ارة أرباح 

 648,435 451,986 421,514 469,480 546,142  قوق املساهميض إجما ي قيمة  

      

 1,112,261 946,917 820,450 826,992 873,393 واملطلوبات   قوق املساهميضإجما ي قيمة  

 

 إارادات الشركة والشركات التابعة لهاالتحليا الجغرا ي إلجما ي   .6.5

 يت  تصدير جميع م تجات الشركة إلى عمالء أجانب ا ب التو  ع الجغرافي أدناه  

 امل ط ة الجغرافية  

 م 2021 م 2020

 قيمة اايرادات
 ال  بة امل و ة 

 قيمة اايرادات
 ال  بة امل و ة 

 أل  ر ال سعودي  أل  ر ال سعودي 

 % 73 428,607 % 85 318,208 املتحدة اململكة  

 % 27 158,046 % 15 56,943 أوروبا 
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مداونية الشركة وأاة مبالغ د ع جا الشركة لسداد قروض السنة ومبلغ أصا الدان   قيمة  اإل صاح عن إجما ي  .6.6

 ومدة القرض واملبلغ املتبقيللقرض واسم املانح 

ص دوا الت مية الص اعية ال عودي   اركة ال روض 
 )بالل   ر ال سعودي

 إجمالي قيمة املبلغ الب ك ال عودي الفرنس خ 

 )بالل   ر ال سعودي )بالل   ر ال سعودي  
 474,300 50,000 424,300 املبلغ الساس خ

  2021ي اير 01الرصيد اافتتاحي كما في 
 393,118 50,000 343,118 م

 17,360 - 17,360 ااضافات
   92,890)   17,906)   74,984) املدفوعات 

 11,544 1,240 10,304 الفائدة 
دي مبر   31الرصيد الختامي كما في 

 329,131 33,333 295,798 م 2021
 

 املساهمات االجتماعية .6.7

تعمن الشـركة بالدور اإليجابي في املجتمع الذي تعمل فيه. باإلضـافة إلى ذلك، تهت  الشـركة بال ـالمة البيوية وصـحة املوجودين بال ر   

ـــانع الكبرى للتعدين   ـــركة املصــ ـــين برنامج املراقبة البيوية لشــ لالمتثال للمعايير الت  يمية البيوية الجديدة  )أما    من عملياتها. ت  تح ــ

 اتخذت الخطوات التالية للتخفي  من املخاطر املتعل ة باملخاطر البيوية وكذلك الوفاء بامل عولية ااجتماعية للشركات وقد 

 ت فيذ العمليات في إطار خطة اإلدارة البيوية. .1

 تطو ر وصيانة اإلجراءات والضوابط اإلدار ة لضمان ااعتبارات البيوية .2

 ااتباس الحراري الحفاع على الطاقة وإدارة انبعاثات ا .3

 التخطيط املنهخ إلغالا امل اج  .4

 إدارة معالجة املياه وتلو  الهواء وال فايات الكيماو ة .5

 تث ي  املجتمعات املحلية باستمرار اول أنشطت ا ال شغيلية وتأثيراتها .6

 مبادرة الت مية املحلية داخل املجتمعات املجاورة لخل  فرق م تدامة .7

 املحليين في موقع امل ج توفير فرق عمل لل ملان  .8

 تعطى الفضلية لل لع والخدمات املحلية والوط ية ع د الشراء لعمليات التعدين. .9

 تعطى الفضلية للشركات املحلية الصغيرة واملتوسطة بع ود تصل إلى عشرات املاليين. .10

كما  مليون ر ال سـعودي محلًيا ودولًيا.    256اوالي  املشـتريات  قيمة مبلغ  ، بلغ إجمالي  م  2021دي ـمبر    31خالل ال ـ ة املالية امل تهية في 

ــــــتريات املحلية اوالي   قيمة مبلغ بلغ إجمالي ــــــملل اوالي    178املشــ ــــــعودي والتخ تشــ ــــــتريات اإلقليمي  69.5مليون ر ال ســ  ة٪ من إجمالي املشــ

  ةالتالي

املبلغ بالر ال   املصادر املحلية 
 ال عودي )أل  

بالر ال  املبلغ  املصادر اإلقليمية  
 ال عودي )أل  

 108,480 جدة  24,526 أبها 
 24,526 ع ير 12,092 الجوشان
 21,530 نجران  478 الصوفة
 17,978 الدمام 17,978 الدمام
 2,950 مدي ة الر اض 18 ابونة
 2,334 جا ان  2,334 جا ان 
 177,797 املجموع الكلي داخل ململكة العربية ال عودية 108,480 جدة 

  8,942 نجران 
 2,950 مدي ة الر اض

 177,797 املجموع الكلي داخل ململكة العربية ال عودية
 

  

35 



 

  نيقاتبقيمة املد وعات النظامية املسممتحقة الد ع على  سمماب أي  كاة أو تممرائب أو رسمموم أو    كشممف  سمماب .6.8

 أخرى لم اتم د عها  فى نجااة اليترة املالية السنوية مع وصف موجز وأسباب ذلك.

 

 

 

 التياصيا 

 م  2021

  / المماوع   االسباب التياصيا 
 (  المحماا) 

 ( لاير سفودي) 

المراغ المحمرن نمى   ا م الح م  
فما )  / المالنم علا  لا  ما دافه 

 ( لاير سفودي( ) مم  م

 الزكاة والضرائب 
 

14,927,664 
15,138,515 

تخضع الشركة لن مة الهي ة  

 العامة للزكاة والدخل 

سرت  دفع املبلغ امل تح  في 

 م 2022أبر ل 

 20,200,621 8,756,154 رسوم اعهاء الخدمة
تخضع الشركة لن مة و ارة  

 الص اعة والحروة املعدنية 

سرت  دفع املبلغ امل تح  في 

 م 2022أبر ل 

املعس ة نف ات 
العامة للتأمي ات  

 ااجتماعية
25,947,391 6,254,252 

تخضع الشركة ل  ام التأمي ات 

 ااجتماعية
سرت  دفع املبلغ امل تح  في 

 .م 2022كانون الثاني )ي اير  

ضر بة ال يمة  
 املضافة

2,579,260 244,067 
تخضع الشركة لن مة الهي ة  

 العامة للزكاة والدخل 

ســــرت  اســــتالم املبلغ امل ــــتح   

الخــــاق ب ف ــــات  بعــــد تــــدقي 

 م 2022الزكاة لعام 

تمللفة التأشيرة وجوا  
 ال فر 

1,040,832 

 

 

 

 

- 

ت وم الشركة بتجديد تصار ح 

اإلقامة للعاملين لديها وتأشيرات 

 الخروج والعودة.

-- 
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 املخاطر وال  رة امل ت بليةإدارة  .7

إدارة  معلومات اول أي مخاطر تواجهها الشــــــركة )ســــــواء كانت مخاطر تشــــــغيلية أو تمو لية ملخاطر ال ــــــوا  وســــــياســــــة  .7.1

 هذه املخاطر ومراقبتها.

ــــــركة يبذل مجلس إدارة ــــــطة. يهدف ن ام إدارة   الشــ ــــــيع النشــ ــــــركة في ت فيذ عملياتها وتطو ر املوارد وتوســ ــــــس قو ة لدع  الشــ ــــــاء أســ ــــــارى جهده إلرســ قصــ

ــركات فيما يتعل  بإدارة املخاطر واإل  ــ ـــ ــتراتيجية واالت ام باتباع أاملام اوكمة الشــ ــ ـــ ــــطة ااســ ـــ ــركة إلى اماية الهداف والنشــ ــ ـــ ــاح ع ها املخاطر في الشــ ــ ـــ فصــ

ـــــركة  و  ادة كفاءة اإل  ـــ ـــ ـــــول الشــ ـــ ـــ ـــــب املعلومات املتوفرة  وقيمة ربحهادارة واغت ام الفرق لز ادة قيمة أصــ ـــ ـــ على املدى الطو ل. و عكد مجلس اإلدارة، بح ــ

 لديه، أنه ا شك في قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها.

ــر  ـــ ــبيل املثال ا الحصــ ـــ ــت بلية على ســ ـــ ـــــركة امل ــ ـــــمل املخاطر املحتملة التخ قد تعثر على خطط الشــ ــعار الوقود التخ توفرها  –تشــ ـــ ـــــركة    ادة أســ أرامملو شــ

ــــحن وال  ل وارتفاع تملالي  املواد الخام ـــ ـــ ــــعار املعادن وارتفاع تملالي  الشــ ـــ ـــ ــــيع الطاقة اإلنتاجية من خالل امل اج  الحالية وانخفاض أســ ـــ ـــ وارتفاع    وتوســ

 الوضاع ال ياسية على ادود نجران.في ظل لتوظي  الوافدين   التملالي  والرسوم

إلى ان شــار ااضــطرابات في العمال والنشــطة م    2020في أوائل عام   امل ــتجدأدى تفشــ خ فيروس كورونا  –   19–وس كورونا امل ــتجد )كوفيد خطر فير

ــــــعودية. ومع ذلك،   ـــ ــــــتوى العال  بما في ذلك اململكة العربية ال ــ ـــ ــــــادية على م ــ ـــ ــــــركة من الحفاع على مركزها املربح. ل  يعثر جائحة و ااقتصــ ـــ تمك ت الشــ

ـــتجد )كوفيد ف ـــتجد )كوفيد 19–يروس كورونا امل ــ ـــتمر تأثير فيروس كورونا امل ــ ـــركة. قد ي ــ ـــادي وأعمال الشــ ـــا  ااقتصــ  ،  في التطور 19–  على ال شــ

 .اا نشتطه  ال شغيليالحال لكن اإلدارة تعت د أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في 

ــــــركة من ا ــــــية للشــ ــــــ خ من هذه املطلوبات تتملون املطلوبات املالية الرئر ــ ــــــلفيات ومطلوبات اإليجار والذم  التجار ة الدائ ة. الغرض الرئرســ ل روض وال ــ

ى ون د وما املالية هو تمو ل عمليات الشـركة وت دي  ضـمانات لدع  عملياتها. تشـتمل املوجودات املالية الرئر ـية للشـركة على ذم  مدي ة تجار ة وأخر 

 في اكمه.

الشــــركة ملجموعة مت وعة من املخاطر املالية  مخاطر ال ــــوا )بما في ذلك مخاطر أســــعار العمولة ومخاطر العملة ومخاطر الســــعار  تعرضــــها أنشــــطة 

 ـوا املختلفة  ومخاطر اائتمان ومخاطر ال ـيولة. يركز برنامج إدارة املخاطر الشـامل للشـركة على إدارة قو ة لل ـيولة باإلضـافة إلى مراقبة متغيرات ال

 ت الصلة وبالتالي ال عي باستمرار لت ليل اآلثار ال لبية املحتملة على الداء املالي للشركة.ذا

 مخاطر ال وا  .أ

ــــوا أو  ـــ ــــت بلية لداة مالية ن يجة للتغيرات في معدات أرباح ال ــ ـــ ــــوا هي مخاطر ت لب ال يمة العادلة أو التدف ات ال  دية امل ــ ـــ مخاطر ال ــ

مع و ات ال ـوا وأنشـطة املضـاربة والعرض والطلب  أو ب التغير في التصـ ي  اائتماني للمصـدر أو الداة أسـعار ال ـوا لألوراا املالية ب ـب

 على الوراا املالية وال يولة في ال وا.

 مخاطر سعر العمولة . 

ـــائــدة على املركز ا ـــ ـــ ـــ ـــــعــار العموات ال ــ ـــ ـــ ـــــعــار العمولــة هي التعرض ملخــاطر مختلفــة مرتبطــة بتــأثير الت لبــات في أســ ـــ ـــ ـــــركــة مخــاطر أســ ـــ ـــ ملــالي للشــ

ــــع  ــــعار عمولة متغيرة وتخضــ ــــها والتخ تملون بأســ ــــها وقروضــ ــــ خ من قروضــ ــــملل رئرســ ــــركة بشــ ــأ مخاطر معدل عمولة الشــ ــ والتدف ات ال  دية. ت شــ

 إلعادة ال  عير على أساس م ت  . ت وم الشركة بمراقبة الت لبات في معدل العمولة.

 مخاطر العمالت الج بية .ت

ــــرف مخاطر العمالت  ـــ ـــ ــــعار صــ ـــ ـــ ــــبب التغيرات في أســ ـــ ـــ ــــت بلية للتعرض ب ــ ـــ ـــ الج بية هي مخاطر ت لب ال يمة العادلة أو التدف ات ال  دية امل ــ

 العمالت الج بية. ت هر املعامالت الرئر ية للشركة بالر ال ال عودي والدوار المر ملي.

غالبية املوجودات واملطلوبات   إن بات أســـعار الصـــرف ايث تعت د اإلدارة أن ه ا  اًدا أدنى من مخاطر التعرض لخ ـــائر كبيرة ب ـــبب ت ل

 ال  دية بالر ال ال عودي أو العمالت املربوطة بالر ال ال عودي وبالتالي ا تتعرض الشركة ملخاطر العمالت الج بية.

 مخاطر أسعار ال لع الساسية . 
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ا من    ـــــً ـــــاســ ـــــوا على مز ج امل تجات املعدنية التخ ت تجها والتخ تتملون أســ ـــــائدة في ال ــ ـــــلع ال ــ ـــــعار ال ــ ـــــركة ملخاطر الت لبات في أســ تتعرض الشــ

ـــــوا هي املحركات  ـــــة والذهب في ال ــ ـــــعار ال حاس والزنك والفضــ ـــــواا العاملية. تعتبر أســ ـــــة والذهب التخ تبيعها في الســ ال حاس والزنك والفضــ

 درة الشـــركة على توليد التدف  ال  دي. تعد الشـــركة في الغالب م تًجا غير محاخ لت و د م ـــاهميها بالتعرض للتغيرات في أســـعار الرئر ـــية ل

٪    10ال حاس والزنك والفضــــة والذهب في ال ــــوا. يعتمد التحليل على افتراض أن أســــعار ال حاس والزنك والفضــــة والذهب تتحر  ب  ــــبة 

 الخرى.مع ثبات جميع املتغيرات 

 مخاطر اائتمان  . ج

ــــــارة مـاليـة.    ـــ ـــ ـــــركـة  مخـاطر اائتمـان هي مخـاطر عـدم وفـاء الطرف امل ـابـل بـالت امـاتـه بموجـب أداة مـاليـة أو ع ـد عميـل، ممـا يعدي إلى خ ــ ـــ ـــ الشــ

ــــطتها   ــــ خ الذم  التجار ة املدي ة  ومن أنشــ ــاســ ــ ــــملل أســ ــــغيلية )بشــ ــــطتها ال شــ ــــة ملخاطر اائتمان من أنشــ ــــرف معرضــ ــــ ثمار ة ومعامالت الصــ ااســ

 الج بخ والدوات املالية الخرى.

   املدي ة الذم  التجار ة

ـــــوابطها املتعل ة بإدارة مخاطر اائتمان للعمالء. تت  مراقبة املدي ين ـــ ـــ ـــــركة وإجراءاتها وضــ ـــ ـــ ـــــة الشــ ـــ ـــ ـــــياســ ـــ ـــ   تدار مخاطر ائتمان العمالء وفً ا ل ــ

 ف ائتمانية لإلدارة العليا.التجار ين املعل ين بانت ام و ت  إبرا  أي مخاو 

ــ خ وااد ف ط تبلغ مبيعاته   ـــ ـــ ـــــركة االًيا عميل رئرســ ـــ ــ ة امل تهية في   445.4لدى الشــ ـــ ـــ ـــــعودي لل ــ ـــ ــمبر    31مليون ر ال ســ ـــ ـــ    م  2020)م    2021دي ــ

 مليون ر ال سعودي . 326.6

ــــــافي من اانخفـاض في ال يمـة ب ـاًء على نموذج   ـــ ـــ ــــــارة اائتمـان املتوقعـة كمـا هو مطلو  بموجـب يت  إظهـار الـذم  التجـار ـة املـدي ـة بـالصــ ـــ ـــ خ ــ

 .9 رق  املعيار الدولي للت ار ر املالية

ــا    ـــ ـــ ــائر اائتمان املتوقعة. يعكس الح ــ ـــ ـــ ـــــص ل ياس خ ــ ـــ ـــــفوفة املخصــ ـــ ـــــتخدام مصــ ـــ يت  إجراء تحليل انخفاض ال يمة في تار   الت ر ر باســ

ـــــيـة ال  يجـة املرجحـة اااتمـاليـة وال يمـة الزم يـة للمـال واملعلومـات ا ـــ ـــ ملع ولـة والـداعمـة املتوفرة في تـار   إعـداد الت ـار ر اول الاـدا  املـاضــ

 وال روف الحالية والت بعات بال روف ااقتصادية امل ت بلية.

ـــا  اإلنفاذ إذا كان من املتوقع أن  ـــع ل شــ ـــتح اقها لكحر من عام وا تخضــ ـــطب الذم  املدي ة التجار ة إذا تأخر موعد اســ ـــملل عام، يت  شــ بشــ

مللفة هذا ال شا  أعلى من فائدة ال يام بذلك. ا تحتفظ الشركة بضمانات كضمان. تعتبر ااعتمادات امل   دية وغيرها من أشملال تملون ت

 الضمان، إن وجدت، جزًءا ا يتجزأ من الذم  املدي ة التجار ة و ت  أخذها في ااعتبار ع د ا ا  اانخفاض في ال يمة.

 ديةالدوات املالية والودائع ال  

 تدار مخاطر اائتمان من الرصدة لدى الب و  واملعس ات املالية وفً ا ل ياسة الشركة.

ــــركة ملخاطر اائتمان   ــــ ى لتعرض الشــ ــــ ي  اائتماني الجيد. الحد القخــ ــــة ف ط مع الب و  التجار ة ذات التصــ ــــ ثمار الموال الفائضــ يت  اســ

ـــــمبر   31  املـدي ـة الخرى كمـا في لل  ـد وال  ـد املعـادل والـذم  املـدي ـة التجـار ـة والـذم ـــ ـــ ـــــمبر 31في وم    2021دي ــ ـــ ـــ ـــــاوي ال ي   م   2020  دي ــ ـــ ـــ ي ــ

 الدفترية املع ية.

 مخاطر ال يولة . ح

  مخاطر ال ــــيولة هي مخاطر مواجهة الشــــركة صــــعوبة في جمع الموال للوفاء باالت امات املرتبطة بالدوات املالية. قد ت تج مخاطر ال ــــيولة 

ـــيولة من خالل املراقبة امل ت مة لتوفر أموال  ـــ ـــرعة بمبلغ قر ب من قيمته العادلة. تدار مخاطر ال ــ ـــ ـــل مالي ب ــ ـــ عن عدم ال درة على بيع أصــ

ــــــرو   كافية م ــــــيولة من شــ ــــــأ مخاطر ال ــ ــــــبيل املثال، قد ت شــ ــــــت بلية. على ســ ــــــهيالت اائتمانية امللت م بها للوفاء بأي الت امات م ــ ن خالل ال  ــ

ســـــداد املطلوبات املالية أو مصـــــادر ااقتراض أو ااعتماد على ســـــوا معين لتح ي  الصـــــول ال ـــــائلة. فيما يلي تحليل ااســـــتح اا التعاقدي  

لوبات املالية للشـــــركة. ا تحتفظ الشـــــركة بأصـــــول مالية إلدارة مخاطر ال ـــــيولة. وبالتالي، ل  يت  ال  ر في هذه املخاطر غير املخصـــــوم للمط

 .مواعيد ااستح اا وسداد الديون لتحليل 
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 ورواسب الخاماتالنظرة املستقبلية واملوارد املعدنية 

 الخاصة بشركة املصانع الكبرى للتعدان )أممممممممممممممممممممماك( 
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وصمممف خطب وقرارات الشمممركة الهامة )بما  ي ذلك التغييرات  ي الهيكا التنظيري للشمممركة وتوسممميع عمليات  .8.1

 الشركة أو وقيها( والتوقعات املستقبلية

 املشاريع الرأسمالية . أ

بغرض   ادة الطاقة  معيضتخطط الشــركة لتوســيع نشــاطها الحالي من خالل تطو ر مشــروع تطو ر الرواســب املعدنية املتواجدة في م ط ة  

اإلنتاجية مل ج  املصـــانع تحت ال ـــط ي. باإلضـــافة إلى ذلك، تخطط الشـــركة لتوســـيع أنشـــطة ااســـتكشـــاف من خالل إجراء املز د من برامج 

ــد املز ــــد ــديــ ال يملـــــل املوجودة بموجــــب تراخيص   الحفر لتحــ ــذهــــب ومعــــدن الزنــــك ومعــــدن  الــ ــدنيـــــة ملعـــــدن ال حـــــاس ومعـــــدن  من املوارد املعــ

 وم ط ة قطان. قيان ااستكشاف في كل من م ج  املصانع وم ج  جبل 

 برنامج السعودة. .ب

ــــركة،   ــــرا للشــ ــــانع الكبرى للتعدين )أما   ومن أجل غد  مشــ ــــركة املصــ ــــتدام لشــ فإعها تعمن بأهمية توفير قوة عاملة مت وعة  من أجل ب اء م ــ

ــــــعودة. على الرغ  من  ـــ ــــــت طا  وتطو ر ال وى العاملة املحلية كجزء من برنامج ال ــ ـــ ــــــتمر على اســ ـــ ــــــملل م ــ ـــ ــــــركة بشــ ـــ ــــــاملة. تعمل الشــ ـــ وبر ة شــ

ة ال ـــــعودة و مكن أن  ، قد الت مت الشـــــركة ب  فيذ خط19 –التحديات غير امل ـــــبوقة التخ ت ـــــبب بها ان شـــــار فيروس كرونا )جائحة كوفيد 

 ترفع ن بة ال عودة.

ــــعوديين اتى يتمك وا من ال يام بأدوار أكبر   ــــركة بتطو ر خطة تدر ب ملوظفيها وت فيذ برنامج تطو ر فردي للموظفين الف يين ال ــ قامت الشــ

 ت.في امل ت بل من خالل برامج التدر ب املتخصصة وخطط العمل ال ائمة على الداء ال  وي وت يي  املهارا

 

ا لصصممممممممممممدار    2021بيمانمات املوارد املعمدنيمة لشممممممممممممركمة املصممممممممممممانع الكبرى للتعمدان )أمماك( لشممممممممممممهر دخسمممممممممممممبر   .8.2
 
م و قم

 م من القانوض األسترا ي لصبالغ عن نتائج االستكشاف واملوارد املعدنية ومخزونات الخام  2012عام

 مقدمة: 

 ركة تعدين.تعد املوارد املعدنية ومخزونات الخام من الصول الرئر ية لي ش

عن ت  إعداد ت ديرات ااتياطي الخام واملوارد املعدنية في هذا الت ر ر من قبل أشـــــخاق مختصـــــين وفً ا ملتطلبات ال انون الســـــترالي لإلبال  

 م. 2012نتائج ااستكشاف واملوارد املعدنية ومحميات الخام لعام 

ــــــاف واملوا ــــــتكشــ ــــــترالي لإلبال  عن نتائج ااســ ــــــ اعة  يمثل ال انون الســ ــــــات العاملية الحالية في الصــ ــــــل املمارســ رد املعدنية ومخزونات الخام أفضــ

 لإلبال  عن ااتياطيات الخام واملوارد املعدنية.

بية  يتواف  إعداد ت ار ر ااتياطي الخام واملوارد املعدنية من قبل شـركة املصـانع الكبرى للتعدين )أما   مع مباد  الشـفافية والهمية ال  ـ 

الص اعة  والكفاءة في ال انون السترالي لإلبال  عن نتائج ااستكشاف واملوارد املعدنية ومخزونات الخام أفضل املمارسات العاملية الحالية في 

 لإلبال  عن ااتياطيات الخام واملوارد املعدنية لعمل الت ديرات وتص يفه وإعداد الت ار ر ع ه ومراجعته وعرضه.

ـــــطلحـات املوار  ـــ ـــ ـــــترالي لإلبال  عن نتـائج ت بع مصــ ـــ ـــ ـــــتخـدمـة في هـذا الت ر ر التعـار   الواردة في ال ـانون الســ ـــ ـــ د املعـدنيـة وااتيـاطيـات الخـام امل ــ

ـــــ اعة لإلبال  عن ااتياطيات الخام واملوارد  ـــ ـــ ـــــات العاملية الحالية في الصــ ـــ ـــ ـــــل املمارســ ـــ ـــ ـــــاف واملوارد املعدنية ومخزونات الخام أفضــ ـــ ـــ ـــــتكشــ ـــ ـــ ااســ

 املصطلحات اإلضافية في قائمة املصطلحات. املعدنية، وقد ت  تعر   تلك

 املؤهالت / االخخاص املختصيض

م من ال انون الســترالي لإلبال  عن نتائج ااســتكشــاف واملوارد املعدنية ومخزونات الخام، كما ت    2012ت  إعداد املراجعة وفً ا إلصــدار عام  

 الذي يتولى امل عولية الملاملة عن العمل امل جز.اإلشراف على هذا املشروع وإدارته من قبل ال يد / جاي ديشوا 

ــــــاف واملوارد املعدنية ومخزونات  ــــــتكشــ ــــــترالي لإلبال  عن نتائج ااســ ــــــخص املختص"  على ال حو املحدد في ال انون الســ ــــــوا هو )"الشــ جاي ديشــ

ــــ اعة لإلبال  عن ااتياطيات الخام واملوارد امل ــــات العاملية الحالية في الصــ ــــل املمارســ ــــاعدته في مراجعة املوارد الخام أفضــ عدنية وقد تمت م ــ

 املعدنية من قبل ال يدة / لورا دونيغان )الجيولوجي املختص  املتخصصة في جيولوجيا املوارد.

م وكان عبارة  2016قام ال ــيد / جاي ديشــوا بثال    ارات ميدانية إلى موقع م ج  املصــانع. ت  إجراء الز ارة الولي في شــهر أبر ل  

ــعدة  عن أعمال ــ ـــ ـــ ــــطحية في كل من م ط ة صــ ـــ ـــ ــــطة والعمال تحت ال ــ ـــ ـــ ــ  خرائط لألنشــ ــ ـــ ـــ ــــفت. والحورةرســ ـــ ـــ ــــومات  هذه وكشــ ـــ ـــ الرســ
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 در في م ج  املصــــانع لعام 
ُ
 در في م ج  املصــــانع    2016واملخططات عن الراســــب املعدني امل

ُ
م وتحديث االة الراســــب املعدني امل

ـــــهر أكتوبر  وتمــتم   2017لعــام   ـــ ـــ م مع البــدء في أعمــال برنــامج الحفر تحــت الرض. تمــت الز ــارة    2016  الز ــارة الثــانيــة للموقع في شــ

ـــــهر مـــارس   ـــ ـــ ـــــ  الخرائط   2022الثـــالثـــة في شــ ـــ ـــ ـــــيـــة ورســ ـــ ـــ ــــاســ ـــ ـــ ـــ م وت  التح   من إجراءات جمع البيـــانـــات والتفترش على الحفر الســ

 الجيولوجية و  ارات امل اج  تحت ال طحية وال طحية.

 

ــــانع  مل ج   املعــدنيــة  املوارد  اجمــالي ـــ ـــ ـــ ــــة في اململكــة العربيــة   الكبرى   املصــ ـــ ـــ ـــ إلنتــاج معــدن ال حــاس ومعــدن الزنــك ومعــدن الــذهــب ومعــدن الفضــ

 م. 2021ال عودية، اعتباًرا من دي مبر  

ف ة الراسب 

 املعدني 

م ط ة تواجد 

 الراسب املعدني 

عدد الط ان 

املترية من  

الراسب 

 املعدني 

معدن  

ال حاس 

)ن بة 

 م و ة  

معدن الزنك  

)ن بة 

 ة  م و 

معدن  

الذهب  

)جرام في كل  

 طن خام 

معدن  

الفضة  

)جرام في كل  

 طن خام 

ن ائر معدن ال حاس )ن بة  

 م و ة  

الكميات  
  المقدرة 

 3.40 32.94 1.02 4.58 1.14 1.13 م ط ة صعدة

 2.89 30.09 0.88 4.00 0.92 1.57 م ط ة الحورة

 7.33 116.45 1.87 13.73 1.21 0.14 ضمعي م ط ة

  الـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــات  

 عليها امل تدل

 3.22 23.59 0.84 3.75 1.39 1.59 م ط ة صعدة

 3.10 35.56 1.28 3.88 0.84 0.66 م ط ة الحورة

 4.34 56.19 1.38 7.61 0.79 1.86 معيضم ط ة 

 3.55 38.31 1.09 5.19 1.03 6.95 عليها امل تدل امل درة +   الكميات

 2.80 25.87 0.80 3.02 1.19 0.67 م ط ة صعدة 

 2.41 25.31 0.74 3.53 0.70 0.03 م ط ة الحورة 

 3.54 54.87 1.75 4.68 0.57 0.38 معيضم ط ة  

 3.05 36.05 1.13 3.62 0.96 1.08   اجمالي املوارد املعدنية

 امل ــــــــــتدل  امل درة +   الكمياتاجمالي  

 امل ت بطة  الكميات+ عليها 
8.03 1.02 4.98 1.09 38.00 3.48 

 

 املعدنية لر ت ااتياطيات لخامات معدنية ول  تثبت أي جدوى اقتصادية.املوارد  •

 ت  اإلبال  عن املوارد أو الرواسب املعدنية بما في ذلك اااتياطيات للخامات املعدنية. •

دواًرا أمر كًيا   24.75دوار أمر ملي / طن للزنك و  3000دواًرا أمر كًيا / طً ا لل حاس و  8450افتراض سعر ال لع على املدى الطو ل هو  •

ــــــة و  / ـــ ـــ ــــــب املعــدنيــة املوجودة تحــت الرض   1760لألوقيــة من للفضــ ـــ ـــ ا لألوقيــة من الــذهــب. يت  اإلبال  عن املوارد أو الرواســ دواًرا أمر كيــً

 .٪ من معدن ال حاس 1.0ضمن م اط  واسعة محددة على أعها مرضية ب يمة أعلى من قيمة مملاف ة لـ 

ــــاري في  • ــــمبر    31املوارد املعدنية املبلغ ع ها لها تار   ســ ــــب   2021دي ــ ــــخص املختص الي قام بإعداد الت ر ر عن املوارد أو الرواســ م. والشــ

 املختص الجيولوجي في شركة إس آر كيه لالس شارات )اململكة املتحدة  املحدودة. –املعدنية هو ال يد جاي ديشوا 

ــــركة إس آر كيه  ت  إعداد ت دير املوارد امل • ـــ ـــ ــــانع الكبرى للتعدين )أما   وتمت مراجعته من قبل شــ ـــ ـــ ــــركة املصــ ـــ ـــ عدنية من قبل موظفي شــ

ــــب املعدنية في ااعتبار بيانات الحفر وأخذ العي ات اتى أوائل ــــارات )اململكة املتحدة  املحدودة. يأخذ ت دير املوارد أو الرواســ ــــ شــ   لالســ

 م. 2021دي مبر  31لذي يمثل التعدين اتى م وقد اس  فد ب بب بج  املسح ا 2021دي مبر  

 ا الت ر ر أو البيان.  ت  اإلبال  عن املوارد املعدنية على أعها غير مخففة. ل  يت  تطبي  أي استرداد للتعدين في هذ  •

ــمي  التعدين  من املورد  • ــبب تصــ ــ يفها على أعها تحتوي على أقل قيمة م ــــموح بها )ب ــ ــ بعاد امل اط  املحددة من تصــ أو الراســــب  ت  اســ

 املعدني.

ــــــب املعـدنيـة بـالواـدات املتريـة وكلـك يت  التعبير عن الـدرجـات بـالجرام لملـل طن  • ـــ ـــ يت  اإلبال  عن الكميـة امل ـدرة من الخـامـات أو الرواســ

 )ج  / طن  وبال  بة امل و ة )٪ . يت  ت ر ب الكمية امل درة من الخامات أو الرواسب املعدنية وإجمالي الدرجات بشملل م اسب.

 الت ر ب، كما هو مطلو  من قبل املباد  التوجيهية إلعداد الت ار ر قد يعدي الت ر ب إلى تلخيص واضح. •
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ت  إعداد م ـودة بيان املوارد املعدنية كخطوة معقتة ب اًء على طلب محدد من قبل شـركة املصـانع الكبرى للتعدين )أما   لشـركة إس  •

بإعداد  دة. وب اًء عليه ســت وم شــركة إس آر كيه لالســ شــارات )اململكة املتحدة  املحدودةآر كيه لالســ شــارات )اململكة املتحدة  املحدو 

ـــــركة إس آر كيه   ـــ ـــ ـــــانع الكبرى للتعدين )أما   ع د انتهاء شــ ـــ ـــ ـــــركة املصــ ـــ ـــ ـــــله لشــ ـــ ـــ رســ
ُ
ـــــت ـــ ـــ ـــــب املعدنية وســ ـــ ـــ ت ر ر أو بيان عن املوارد أو الرواســ

ة امل ـت لة والتح   من جميع البيانات التخ تدع  كميات الخامات أو لالسـ شـارات )اململكة املتحدة  املحدودة من إتمام أعمال مراجع

 الرواسب املعدنية امل درة. قد ي تج عن املراجعة امل ت لة تغييرات في م ودة بيان املوارد املعدنية املذكورة أعاله.

 

 قيان  م ج  ذهب جبل

 م. 2021إلنتاج معدن الذهب، اململكة العربية ال عودية، كما في شهر دي مبر   قيان  ج   ملاملعدنية  بيان باملوارد

 الكمية بألف رن  ية تصنيف الراسب املعدني النور  املشرور

 معدض الذهب 

جرام من الذهب  ي  

 كا رن من الخام

ألف أوقية من معدض  

 الذهب 

ــبــــــل   جـ ــ ـــجـــ   مـ

إلنـتـــــــاج   قـيـــــــان

مــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــدن 

 الذهب

امل ج  ال ــــــــــط ي  

)الـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــرة  

 املكشوفة 

 140.80 2.45 1,788 عليها امل تدلكمية ال

 26.80 2.40 347 امل ت بطة كمية ال

 167.6 2.40 2,135 وامل ت بطة عليها امل تدلكمية ال

تـــــــحـــــــت   املـــــــ ـــــــجـــــــ  

 ال ط ي

 20.20 2.09 300 عليها امل تدلكمية ال 

 51.30 2.40 665 امل ت بطةكمية ال

 71.50 2.30 965 وامل ت بطة عليها امل تدلكمية ال

 
 

 املوارد املعدنية لر ت ااتياطيات اقتصادية ول  تثبت لها أي جدوى اقتصادية؛ •

 دوار أمر ملي / لملل أوقية من الذهب. 1800افتراض سعر ال لع على املدى الطو ل هو  •

ــــط ي )الحفرة   • ـــ ــدر املعدني للم ج  ال ــ ــ ـــ ــ  ة أعلى من ت  اإلبال  عن املصــ ــ ـــ ــرة افرة مح ــ ــ ـــ ــوفة  داخل قشــ ــ ـــ ج  / طن من درجة  0.6املكشــ

ــــوفة  داخل   ـــ ــــط ي )الحفرة املكشــ ـــ ــــرة امل ج  ال ــ ـــ ــــة بمعدن الذهب وت  اإلبال  عن املوارد املعدنية تحت الرض خارج قشــ ـــ ال طع الخاصــ

 ن كدرجة قطع.ج  / في كل ط 1.2امل اط  املتجاورة التخ ت  تحديدها على أعها مرضية ذات قيمة أعلى من 

ــــاري في  • ــــمبر    31املوارد املعدنية املبلغ ع ها لها تار   ســ ــــب   2021دي ــ ــــخص املختص الي قام بإعداد الت ر ر عن املوارد أو الرواســ م. والشــ

 املختص الجيولوجي في شركة إس آر كيه لالس شارات )اململكة املتحدة  املحدودة. –املعدنية هو ال يد جاي ديشوا 

ــــركة إس آر كيه  ت  إعداد ت دير   • ـــ ـــ ــــانع الكبرى للتعدين )أما   وتمت مراجعته من قبل شــ ـــ ـــ ــــركة املصــ ـــ ـــ املوارد املعدنية من قبل موظفي شــ

ــــب املعدنية في ااعتبار بيانات الحفر وأخذ العي ات اتى أوائل ــــارات )اململكة املتحدة  املحدودة. يأخذ ت دير املوارد أو الرواســ ــــ شــ   لالســ

 م. 2021دي مبر  31بج  املسح الذي يمثل التعدين اتى م وقد اس  فد ب بب  2021دي مبر  

 ا الت ر ر أو البيان.  ت  اإلبال  عن املوارد املعدنية على أعها غير مخففة. ل  يت  تطبي  أي استرداد للتعدين في هذ  •

ــمي  التعدين  • ــبب تصــ ــ يفها على أعها تحتوي على أقل قيمة م ــــموح بها )ب ــ ــ بعاد امل اط  املحددة من تصــ من املورد أو الراســــب    ت  اســ

 املعدني.

ــــــب املعـدنيـة بـالواـدات املتريـة وكلـك يت  التعبير عن الـدرجـات بـالجرام لملـل طن  • ـــ ـــ يت  اإلبال  عن الكميـة امل ـدرة من الخـامـات أو الرواســ

 شملل م اسب.)ج  / طن  وبال  بة امل و ة )٪ . يت  ت ر ب الكمية امل درة من الخامات أو الرواسب املعدنية وإجمالي الدرجات ب

 الت ر ب، كما هو مطلو  من قبل املباد  التوجيهية إلعداد الت ار ر قد يعدي الت ر ب إلى تلخيص واضح. •

ت  إعداد م ـودة بيان املوارد املعدنية كخطوة معقتة ب اًء على طلب محدد من قبل شـركة املصـانع الكبرى للتعدين )أما   لشـركة إس  •

بإعداد  حدة  املحدودة. وب اًء عليه ســت وم شــركة إس آر كيه لالســ شــارات )اململكة املتحدة  املحدودةآر كيه لالســ شــارات )اململكة املت

ـــــركة إس آر كيه   ـــ ـــ ـــــانع الكبرى للتعدين )أما   ع د انتهاء شــ ـــ ـــ ـــــركة املصــ ـــ ـــ ـــــله لشــ ـــ ـــ رســ
ُ
ـــــت ـــ ـــ ـــــب املعدنية وســ ـــ ـــ ت ر ر أو بيان عن املوارد أو الرواســ

أعمال مراجعة امل ـت لة والتح   من جميع البيانات التخ تدع  كميات الخامات أو لالسـ شـارات )اململكة املتحدة  املحدودة من إتمام  

 الرواسب املعدنية امل درة. قد ي تج عن املراجعة امل ت لة تغييرات في م ودة بيان املوارد املعدنية املذكورة أعاله.
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 م ج  م ط ة الع ي 

 م. 2021إلنتاج معدن الذهب، اململكة العربية ال عودية، كما في شهر دي مبر   بيان باملوارد أو الرواسب املعدنية في م ج  م ط ة الع ي 

 الكمية بألف رن  ية تصنيف الراسب املعدني النور  املشرور

 معدض الذهب 

جرام من الذهب  ي  

 كا رن من الخام

ألف أوقية من معدض  

 الذهب 

م ج  م ط ـة 

الــــــــــــعــــــــــــ ــــــــــــيــــــــــــ   

إلنتـــاج معـــدن  

 الذهب

ال ــــــــــــــــطــــ ــــي  املــــ ــــجــــ  

 )الحفرة املكشوفة 

 27.60 2.30 373 امل ت بطة كمية ال 

 27.60 2.30 373 ااجمالي 

تـــــــــــحـــــــــــت  ــ ـــــــــــجـــــــــــ   املـــــــــ

 ال ط ي

 20.20 2.09 300 امل ت بطة كمية ال

 3.30 2.00 52 ااجمالي 

 30.90 2.30 425 الكمية اإلجمالية للم ج  ال ط ي وامل ج  تحت ال ط ي 

 

 ااتياطيات اقتصادية ول  تثبت لها أي جدوى اقتصادية؛املوارد املعدنية لر ت  •

 دوار أمر ملي / لملل أوقية من الذهب. 1800افتراض سعر ال لع على املدى الطو ل هو  •

ــ  ة أعلى من  • ـــ ـــــرة افرة مح ــ ـــــوفة  داخل قشــ ـــــط ي )الحفرة املكشــ ـــــدر املعدني للم ج  ال ــ ج  / طن من درجة  0.50ت  اإلبال  عن املصــ

ــــوفة  داخل  ال طع   ـــ ــــط ي )الحفرة املكشــ ـــ ــــرة امل ج  ال ــ ـــ ــــة بمعدن الذهب وت  اإلبال  عن املوارد املعدنية تحت الرض خارج قشــ ـــ الخاصــ

 ج  / في كل طن كدرجة قطع. 1.2امل اط  املتجاورة التخ ت  تحديدها على أعها مرضية ذات قيمة أعلى من 

ــــاري في  • ــــب   2021مبر  دي ــــــ   31املوارد املعدنية املبلغ ع ها لها تار   ســ ــــخص املختص الي قام بإعداد الت ر ر عن املوارد أو الرواســ م. والشــ

 املختص الجيولوجي في شركة إس آر كيه لالس شارات )اململكة املتحدة  املحدودة. –املعدنية هو ال يد جاي ديشوا 

ــــانع الكبرى للتعدين )أما   و  • ـــ ـــ ــــركة املصــ ـــ ـــ ــــركة إس آر كيه  ت  إعداد ت دير املوارد املعدنية من قبل موظفي شــ ـــ ـــ تمت مراجعته من قبل شــ

ــــب املعدنية في ااعتبار بيانات الحفر وأخذ العي ات اتى أوائل ــــارات )اململكة املتحدة  املحدودة. يأخذ ت دير املوارد أو الرواســ ــــ شــ   لالســ

ي أنشطة تعدين اتى م. ل  يت  ال يام بأ  2021دي مبر   31م وقد اس  فد ب بب بج  املسح الذي يمثل التعدين اتى    2021دي مبر  

 تار   املشروع.

 ا الت ر ر أو البيان.  ت  اإلبال  عن املوارد املعدنية على أعها غير مخففة. ل  يت  تطبي  أي استرداد للتعدين في هذ  •

ــمي  التعدين  من املورد أو الر  • ــبب تصــ ــ يفها على أعها تحتوي على أقل قيمة م ــــموح بها )ب ــ ــ بعاد امل اط  املحددة من تصــ اســــب  ت  اســ

 املعدني.

ــــــب املعـدنيـة بـالواـدات املتريـة وكلـك يت  التعبير عن الـدرجـات بـالجرام لملـل طن  • ـــ ـــ يت  اإلبال  عن الكميـة امل ـدرة من الخـامـات أو الرواســ

 )ج  / طن  وبال  بة امل و ة )٪ . يت  ت ر ب الكمية امل درة من الخامات أو الرواسب املعدنية وإجمالي الدرجات بشملل م اسب.

 الت ر ب، كما هو مطلو  من قبل املباد  التوجيهية إلعداد الت ار ر قد يعدي الت ر ب إلى تلخيص واضح. •

ت  إعداد م ـودة بيان املوارد املعدنية كخطوة معقتة ب اًء على طلب محدد من قبل شـركة املصـانع الكبرى للتعدين )أما   لشـركة إس  •

بإعداد  دة. وب اًء عليه ســت وم شــركة إس آر كيه لالســ شــارات )اململكة املتحدة  املحدودةآر كيه لالســ شــارات )اململكة املتحدة  املحدو 

ـــــركة إس آر كيه   ـــ ـــ ـــــانع الكبرى للتعدين )أما   ع د انتهاء شــ ـــ ـــ ـــــركة املصــ ـــ ـــ ـــــله لشــ ـــ ـــ رســ
ُ
ـــــت ـــ ـــ ـــــب املعدنية وســ ـــ ـــ ت ر ر أو بيان عن املوارد أو الرواســ

ة امل ـت لة والتح   من جميع البيانات التخ تدع  كميات الخامات أو لالسـ شـارات )اململكة املتحدة  املحدودة من إتمام أعمال مراجع

 الرواسب املعدنية امل درة. قد ي تج عن املراجعة امل ت لة تغييرات في م ودة بيان املوارد املعدنية املذكورة أعاله.
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 8م ج  كيو في 

 م. 2021ة ال عودية، كما في شهر دي مبر  ، اململكة العربي8بيان باملوارد أو الرواسب املعدنية في م ج  كيو في 

 الكمية بألف رن  ية تصنيف الراسب املعدني النور  املشرور

 معدض الذهب 

جرام من الذهب  ي  

 كا رن من الخام

ألف أوقية من معدض  

 الذهب 

م ج  كيو في 

8 

ال ــــــــــــــــطــــ ــــي  املــــ ــــجــــ  

 )الحفرة املكشوفة 

 ت تجةكمية الخام أو الراسب املعدني  
ُ
 10.90 2.90 117 امل

 10.90 2.90 117 كمية الخام أو الراسب املعدني اإلجمالية

 

 املوارد املعدنية لر ت ااتياطيات اقتصادية ول  تثبت لها أي جدوى اقتصادية؛ •

 دوار أمر ملي / لملل أوقية من الذهب. 1800افتراض سعر ال لع على املدى الطو ل هو  •

ــ  ة أعلى من ت  اإلبال  عن   • ـــ ـــــرة افرة مح ــ ـــــوفة  داخل قشــ ـــــط ي )الحفرة املكشــ ـــــدر املعدني للم ج  ال ــ ج  / طن من درجة  0.80املصــ

ــــوفة  داخل   ـــ ــــط ي )الحفرة املكشــ ـــ ــــرة امل ج  ال ــ ـــ ــــة بمعدن الذهب وت  اإلبال  عن املوارد املعدنية تحت الرض خارج قشــ ـــ ال طع الخاصــ

 ج  / في كل طن كدرجة قطع. 1.2رضية ذات قيمة أعلى من امل اط  املتجاورة التخ ت  تحديدها على أعها م

ــــاري في  • ــــمبر    31املوارد املعدنية املبلغ ع ها لها تار   ســ ــــب   2021دي ــ ــــخص املختص الي قام بإعداد الت ر ر عن املوارد أو الرواســ م. والشــ

 لكة املتحدة  املحدودة.املختص الجيولوجي في شركة إس آر كيه لالس شارات )املم –املعدنية هو ال يد جاي ديشوا 

ــــركة إس آر كيه   • ـــ ـــ ــــانع الكبرى للتعدين )أما   وتمت مراجعته من قبل شــ ـــ ـــ ــــركة املصــ ـــ ـــ ت  إعداد ت دير املوارد املعدنية من قبل موظفي شــ

ــــب املعدنية في ااعتبار بيانات الحفر وأخذ   ــــارات )اململكة املتحدة  املحدودة. يأخذ ت دير املوارد أو الرواســ ــــ شــ العي ات اتى أوائل  لالســ

م. ل  يت  ال يام بأي أنشطة تعدين اتى   2021دي مبر   31م وقد اس  فد ب بب بج  املسح الذي يمثل التعدين اتى    2021دي مبر  

 تار   املشروع.

 ا الت ر ر أو البيان.  ت  اإلبال  عن املوارد املعدنية على أعها غير مخففة. ل  يت  تطبي  أي استرداد للتعدين في هذ  •

ــمي  التعدين  من املورد أو الراســــب   • ــبب تصــ ــ يفها على أعها تحتوي على أقل قيمة م ــــموح بها )ب ــ ــ بعاد امل اط  املحددة من تصــ ت  اســ

 املعدني.

ــــــب املعـدنيـة بـالواـدات املتريـة وكلـك يت  التعبير عن الـدرجـات بـالجرام لملـل طن  • ـــ ـــ يت  اإلبال  عن الكميـة امل ـدرة من الخـامـات أو الرواســ

   وبال  بة امل و ة )٪ . يت  ت ر ب الكمية امل درة من الخامات أو الرواسب املعدنية وإجمالي الدرجات بشملل م اسب.)ج  / طن

 الت ر ب، كما هو مطلو  من قبل املباد  التوجيهية إلعداد الت ار ر قد يعدي الت ر ب إلى تلخيص واضح. •

 على طلب محدد من قبل شـركة املصـانع الكبرى للتعدين )أما   لشـركة إس ت  إعداد م ـودة بيان املوارد املعدنية كخطوة معقتة ب اءً  •

بإعداد  آر كيه لالســ شــارات )اململكة املتحدة  املحدودة. وب اًء عليه ســت وم شــركة إس آر كيه لالســ شــارات )اململكة املتحدة  املحدودة

ـــــان ـــ ـــ ـــــركة املصــ ـــ ـــ ـــــله لشــ ـــ ـــ رســ
ُ
ـــــت ـــ ـــ ـــــب املعدنية وســ ـــ ـــ ـــــركة إس آر كيه  ت ر ر أو بيان عن املوارد أو الرواســ ـــ ـــ ع الكبرى للتعدين )أما   ع د انتهاء شــ

لالسـ شـارات )اململكة املتحدة  املحدودة من إتمام أعمال مراجعة امل ـت لة والتح   من جميع البيانات التخ تدع  كميات الخامات أو 

 املعدنية املذكورة أعاله.الرواسب املعدنية امل درة. قد ي تج عن املراجعة امل ت لة تغييرات في م ودة بيان املوارد  
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ا للقانوض األسممممممترا ي لصبالغ عن   2021لشممممممركة املصممممممانع الكبرى للتعدان )أماك( كما  ي شممممممهر دخسمممممممبر    خام منجم املصممممممانع  اتبيانات ا تياري
 
م و ق

رد نتائج االسمممممممممممتكشممممممممممماف واملوارد املعدنية ومخزونات الخام أ ضممممممممممما املمارسمممممممممممات العاملية الحالية  ي الصمممممممممممناعة لصبالغ عن ا تياريات الخام واملوا

 .املعدنية

 نتاج معدن ال حاس ومعدن الزنك ومعدن الذهب ومعدن الفضةم ج  املصانع الكبرى إل 

 الف ة
 الط ان املصممة 

 ×(1،000،000   

 

معدن 

ال حاس 

 ٪( 

 

معدن 

الزنك 

 ٪( 

معدن الذهب )جرام من 

معدن الذهب في كل طن 

 خام 

معدن الفضة )جرام من  

معدن الفضة في كل طن 

 خام 

 

ن ائر معدن 

 ال حاس )٪ 

 2.03 22.20 0.59 2.83 0.60 3.87 المؤكدة  الكمية

حتملة 
ُ
 3.04 33.93 0.92 4.63 0.76 4.34 الكمية امل

  املعكدة والكمية 

حتملة 
ُ
 الكمية امل

2.56 28.40 0.76 3.78 0.69 8.21 

 

 م 2022ت  التحديث في شهر مارس  •

املصــانع الكبرى للتعدين )أما  ، عضــو في املعهد الســترالي للتعدين  قام بجمعه الشــخص املختص ال ــيد / ســ ان بورا  أفشــ خ، موظ  في شــركة   •

 326493، واملعادن 
 

 إلنتاج معدض الذهب   قياضمنجم جبا 

 ااتياطي الخام )مليون طن   امل ج  ال ط ي )الحفرة املكشوفة 
معدن الذهب )جرام من معدن الذهب في كل طن 

 خام 
 - - املعكدة الكمية

حتملة الكمية 
ُ
 2.38 1.34 امل

 2.38 1.34 املجموع الفرعي 

 ااتياطي الخام )مليون طن   امل ج  تحت ال ط ي
معدن الذهب )جرام من معدن الذهب في كل طن 

 خام 
 - - املعكدة الكمية

حتملة 
ُ
 1.65 2.72 الكمية امل

 1.65 2.72 املجموع الفرعي 

 ااتياطي الخام )مليون طن   امل ج  ال ط ي )الحفرة املكشوفة  امل ج  تحت ال ط ي + 
معدن الذهب )جرام من معدن الذهب في كل طن 

 خام 
 - - املعكدة الكمية

حتملة 
ُ
 1.82 4.07 الكمية امل

 1.82 4.07 اإلجمالي 
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 م 2022ت  التحديث في شهر فبراير  •

املختص ال ــيد / ســ ان بورا  أفشــ خ، موظ  في شــركة املصــانع الكبرى للتعدين )أما  ، عضــو في املعهد الســترالي للتعدين  قام بجمعه الشــخص  •

 .326493، واملعادن 

 

  قائمة املصطلحات
 

 املوارد املعدنية

ــــرة الرض أو عليها  ـــ ـــ ــــادية في قشــ ـــ ـــ ــــب املعدني هو تركي  أو تملو ن مادة ذات فائدة اقتصــ ـــ ـــ ــــملل والدرجة وال وعية والكمية التخ توجد بها  املورد أو الراســ ـــ ـــ بالشــ

ــائص الجيولوجية الخرى  ـــ ـــ ــتمرار ة والخصــ ـــ ـــ ــادي في عهاية املطاف. إن املوقع والكمية ودرجة التركي  وااســ ـــ ـــ ـــــتخراج ااقتصــ ـــ للمورد ااتماات مع ولة لالســ

ـــرة من أدلة ومعارف جيولوجية محددة، بما في ذلك أخذ ـــام فرعية من أجل    املعدني معروفة أو م درة أو مف ــ ـــ  املوارد املعدنية إلى أق ــ العي ات. ت   ــ

   ادة الث ة الجيولوجية إلى ف ات م ت تجة ومعشرات وم اسة.

 املستنبطةاملوارد املعدنية 

ـــــت تج هو ذلـك الجزء من املورد املعـدني الـذي يت  ت ـدير الكميـة والـدرجـة أو الجودة من أجلـه من خ ـــ ـــ ـــــب املعـدني امل ــ ـــ ـــ الل أدلـة جيولوجيـة املورد أو الراســ

ــــتمرار ة درجة تركي  الخام ولكن لرس التح   م ـــ ــــتمرار ة الجيولوجية واســ ـــ ــــارة إلى ااســ ـــ  ها. يعتمد محدودة وأخذ العي ات. الدلة الجيولوجية كافية لإلشــ

ــــــبة من مواقع مثل ال ت ـــ ــــــاف وأخذ العي ات وااختبار التخ ت  جمعها من خالل الت  يات امل اســ ـــ ــــــتكشــ ـــ وءات والخ ادا والحفر والعمل  على معلومات ااســ

 والبدء في ت في أعمال الحفر.

بشملل مع ول أنه يتمتع املورد امل ت تج بم توى ث ة أقل من ذلك املطب  على املورد املعدني املحدد و جب أا يت  تحو له إلى ااتياطي خام. من املتوقع 

ر مع ااستكشاف امل تمر.يمكن ترقية مع   املوارد املعدنية امل ت بطة إلى مصدر معدني مع 
 
 ش

 املستدل علمجااملوارد املعدنية 

ـــائص ا  ـــملل والخصــ ـــار إليه هو ذلك الجزء من املورد املعدني الذي يت  ت دير الكمية والدرجة أو الجودة والكثافة والشــ شــ
ُ
لفي يائية بث ة املورد املعدني امل

ــــــيل كافية لدع   ـــ ــــــماح بتطبي  عوامل التعديل بتفاصــ ـــ ــــــت  الدليل الجيولوجي من كافية لل ــ ـــ ــــــالاية الوديعة. ُيشــ ـــ ــــــاد. صــ ـــ تخطيط امل اج  وت يي  ااقتصــ

ــبة من مواقع مثل ال ت ــ ـــ ــملل كاف  واملوثوقة التخ ت  جمعها من خالل الت  يات امل اســ ــ ـــ ــلة بشــ ــ ـــ ــاف وأخذ العي ات وااختبار املفصــ ــ ـــ ــتكشــ ــ ـــ وءات عمليات ااســ

فتراض اســتمرار ة جيولوجية ودرجة / جودة بين ال  ا  التخ تملون فيها البيانات و ت  جمع  والخ ادا والحفر والعمال وافر وإنشــاء الحفر وهو كاف  ا 

شار إليه بم توى ث ة أقل من ذلك املطب  على مورد معدني ُم اس و مكن تحو له ف ط إلى ااتياطي خام
ُ
 محتمل. العي ات. يتمتع املورد املعدني امل

 مقدرة- قياس املوارد املعدنية

ــــــائص ااملور  ــــــملل والخصــ  در هو ذلك الجزء من املورد املعدني الذي يت  ت دير الكمية والدرجة أو الجودة والكثافة والشــ
ُ
لفي يائية د املعدني امل اس أو امل

ــــتم ـــ ــــادية من الوديعة. ُي ــ ـــ ــــيلي للم اج  والت يي  ال هائي للجدوى ااقتصــ ـــ ــــماح بتطبي  عوامل التعديل لدع  التخطيط التفصــ ـــ د الدليل  بث ة كافية لل ــ

 الجيولوجي من عمليات استكشاف وأخذ عي ات واختبار مفصلة وموثوقة بشملل كاف

ولوجيا ت  جمعها من خالل ت  يات م اســــبة من مواقع مثل ال توءات والخ ادا والحفر والعمل وافر وإنشــــاء الحفر وهي كافية لتأكيد اســــتمرار ة الجي

ــــــ  / الجودة بين ال  ا  التخ يت  فيها جمع ا ــــــتوى ث ة أعلى من ذلك املطب  على املورد املعدني  والصــ  اس بم ــ
ُ
لبيانات والعي ات. يتمتع املورد املعدني امل

 املحدد أو املورد املعدني امل ت تج. يمكن تحو له إلى ااتياطي خام معكد أو في ظل ظروف معي ة إلى ااتياطي خام محتمل.

 عواما التعداا

ــــــطة تعد عوامل التعديل من  ـــ ــــــر، أنشــ ـــ ــــــبيل املثال ا الحصــ ـــ ــــــمل هذه، على ســ ـــ ــــــتخدمة لتحو ل املوارد املعدنية إلى ااتياطيات الخام. وتشــ ـــ ااعتبارات امل ــ

 وأعمال التعدين ومعالجة املعادن والب ية التحتية والعوامل ااقتصادية وال  و  ية وال انونية والبيوية وااجتماعية والحملومية.

 ا تياري الخام

ــائر والتخ قد  ااتياطي الخا ــ ــات الخ ــ ــ ــصــ ــ ــمل تخفي  املواد ومخصــ ــ ــة أو املحددة. و شــ ــ ــادًيا من املوارد املعدنية امل اســ ــ م هو الجزء ال ابل للتعدين اقتصــ

مل  تحد  ع دما يت  تعدين املادة أو اســـتخالصـــها و ت  تحديدها من خالل الدراســـات على م ـــتوى ما قبل الجدوى أو الجدوى والتخ تشـــمل تطبي  عوا

تثبت مثل هذه الدراسات أنه في وقت كتابة الت ر ر، يمكن تبرير ااستخراج بشملل مع ول. يجب اإلفصاح عن اافتراضات وال تائج الساسية    التعديل.
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ـــي  ااتياطيات ا ـــ ـــ ـــة الجدوى في وقت اإلبال  عن ااتياطي خام جديد أو ت  تغييره مادًيا. يت  ت  ــ ـــ ـــ ـــة الجدوى الولية أو دراســ ـــ ـــ ـــية لدراســ ـــ ـــ إلى  لخام والرئر ــ

 أق ام فرعية من أجل   ادة الث ة في التص يفات املحتملة واملثبتة.

 ا تياري خام محتما

ـــــــــ  ـــ ا من املوارد املعـدنيـة املحـددة وفي بعض ال روف من املوارد املعـدنيـة امل ـاســ ــــــاديـً ـــ ـــ ة. الث ـة في ااتيـاطي الخـام املحتمـل هو الجزء ال ـابـل للتعـدين اقتصــ

ي خام محتمل أقل من تلك املطب ة على ااتياطي خام معكد. يتمتع ااتياطي الخام املحتمل بم توى ث ة أقل من العوامل املعدلة املطب ة على ااتياط

د ولك ه ذو جودة كافية ليملون بمثابة أساس اتخاذ قرار بشأن تطو ر اإليداع.
 
 ااتياطي الخام املعك

 ا تياري الخام املثبت أو املؤكد

ـــــير ااتياطي الخام املعكدة إلى درجة عالية من ااتياطي الخام املثبت أو املعكد هو  ـــ ـــ ـــــة. يشــ ـــ ـــ ـــــادًيا من املوارد املعدنية امل اســ ـــ ـــ الجزء ال ابل للتعدين اقتصــ

ــــــير نمط التمعدن أو الع د أعلى ف ة ث ة فيما يتعل  بت دير ااتياطي الخام. قد يشــ
 
وامل الخرى أن الث ة في العوامل املعدلة. يمثل ااتياطي الخام املعك

 لخام املعكدة ا يمكن تح ي ها في بعض الرواسب.ااتياطيات ا

 عمر ا تياري الخام

 دنيعمر ااتياطي الخام هو ال  وات املتب ية من التعدين واملعالجة وفً ا لعمر خطة التعدين في ت ر ر ت دير ااتياطي الخام أو الراسب املع

 الدرجة

 أو املعدن املوجود في الرواسب املعدنية. الدرجة هي ت دير الكمية أو ال  بة امل و ة أو الجودة للمعدن 

 درجة القطع

 درجة ال طع هي الدرجة العلى أو القل التخ يملون فيها املورد أو الراسب املعدني أو ااتياطي الخام ذو جدوى اقتصادًية.  

 نضوب التعدان أو استنياد التعدان

ـــــ  فاد التعدين هو انخفاض ااتياطي   ـــــو  التعدين أو اســ ـــــح امل اج  وتوفي  نضــ ـــــ وي امل در من مســ ـــــبب إنتاج امل اج  ال ــ الخام أو املوارد املعدنية ب ــ

 اإلنتاج.

 البيانات الجدادة

 البيانات الجديدة هي بيانات جديدة من عمليات الحفر وأخذ العي ات والتحليل الكيميائي والدراسات الجيوت  ية واملعدنية.

 عواما التكلية

ـــــتخراج املوارد املعدنية وقابلية  عوامل التمللفة هي عوامل ـــــاديات اســ ـــــتخدمة لت دير اقتصــ ـــــغيل ورأس املال واملعالجة وال  ل امل ــ تتمثل في تملالي  ال شــ

 ااستغالل ااقتصادي ااتياطي الخام.

 منهجية تقدار الخام أو الراسب املعدني

ـــخص املختص لت دير الط ان أو ـــتخدمها الشــ ـــ ي  املوارد   م هجية الت دير هي الطر  ة التخ ي ــ ـــتوى الث ة في الت ديرات لتصــ الدرجة أو الجودة أو م ــ

 املعدنية أو ااتياطي الخام
 

 خطة  ياة املنجم

 خطة اياة امل ج  هي الخطة طو لة الجل املعتمدة لتصمي  وتطو ر واستخراج الخام ومعالجته في ت ر ر ااتياطي الخام من قبل شخص مختص.

 عواما اإلارادات

 حلية.اإليرادات هي التغيرات في أسعار بيع ال لع املعدنية وأسعار صرف العمالت الج بية امل تخدمة لتحو ل سعر ال وا الدولي إلى العملة املعوامل 

 املخزونات من الرواسب والخامات املعدنية

ـــــ ي  املوارد املعدنية أ ـــ ـــــ و ة في كمية الخام ودرجة أو تصــ ـــ ـــــ ي  ااتياطي الخام للخام في التخز ن املعقت بعد  التغييرات في املخزون هي تغييرات ســ ـــ و تصــ

 التعدين ولكن قبل املعالجة.
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  قوق ملكية مساهري الشركة .9

 

 مقتر ات ومال ظات املساهميض بشأض الشركة وأدائجا  .9.1

ـــركة من خالل رئرس مجلس   ـــ ـــ ـــاء مجلس إدارة الشــ ـــ ـــ ـــركة وأدائها أو أي يجب إخطار أعضــ ـــ ـــ ـــاهمين ومالا اته  املتعل ة بالشــ ـــ ـــ اإلدارة، بم تراات امل ــ

 م تراات أخرى.

 ااظ أن الشركة وفرت عدة ق وات للتواصل مع امل اهمين على موقعها اإللكتروني. 

 

 وصف لسياسة تو يع أرباح الشركة  .9.2

 يت  تو  ع صافي أرباح الشركة ال  و ة على ال حو التالي 

ــــــرة باملائة ) يت  اااتفاع ▪ ــــــركة وللجمعية العامة العادية الح  في اتخاذ   10بعشــ ــــــافي الرباح لتملو ن ااتياطي ن امي للشــ ٪  من قيمة صــ

 ٪ من رأس املال املدفوع. 30ال رار بوق  هذا الحجز إذا بلغ اااتياطي 

ــــركة  ▪ ـــ ـــ ــــاء مجلس إدارة الشــ ـــ ـــ ــــافي الرباح ا تز د عن )يجو  للجمعية العامة العادية ب اًء على اقتراح أعضــ ـــ ـــ ــــبة من صــ ـــ ـــ ٪    10اااتفاع ب  ــ

 لتملو ن ااتياطي إضافي يخصص لدع  الشركة.

ــــمن، قدر اإلمملان، التو  ع   ▪ ــركة أو يضــ ــ ــلحة الشــ ــ قد ت رر الجمعية العامة العادية اااتفاع بااتياطيات أخرى بال در الذي يخدم مصــ

يجو  للجمعية أن تخصــ  من صــافي مبالغ الرباح إلنشــاء معســ ــات اجتماعية  امل  ــ  لرباح الســه  على امل ــاهمين. وعالوة على ذلك، 

 ملوظفي الشركة أو مل اعدة املعس ات ال ائمة.

 ٪ )خم ة باملائة  من رأس املال املدفوع. 5ُيدفع للم اهمين من رصيد الرباح، إن وجدت، دفعة أولية ا ت ل عن  ▪

ـــــركات، يت  دفع 76ام أو ال انون واملادة رق  )  من هذا ال  24مع مراعاة أاملام املادة رق  ) ▪ ـــ ـــ ـــــرة باملائة  من   10  من قانون الشــ ـــ ـــ ٪ )عشــ

ــ ى ) ــاء مجلس إدارة الشــــركة بحد أقخــ ــمائة أل  ر ال ســــعودي بشــــر  أن   500,000املبلغ املتب ي كتعو ض لعضــ ر ال ســــعودي  خم ــ

 س اإلدارة املعجخ.يملون استح اا هذه اململافأة مت اسًبا مع عدد الجل ات التخ اضرها عضو مجل

ــوابط واإلجراءات الت  يمية  ▪ ــ ـــ  للضــ
ً
ــ وي وف ا ــ ـــ ــ وي أو ربع ســ ــ ـــ ــــ  ســ ـــ ــاس نصــ ــ ـــ ــاهميها على أســ ــ ـــ ــركة تو  ع أرباح مرالية على م ــ ــ ـــ يجو  للشــ

 ل انون الشركات.
ً
 الصادرة ت فيذا
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 وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 إلى السادة المساهمين في شركة المصانع الكبرى للتعدين 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
 

 الرأي 
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( )"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز 

، وقائمة  الملكيةم، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، وقائمة التغيرات في حقوق  2021ديسمبر    31المالي كما في  
 ة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة.التدفقات النقدية للسن

 
م،  2021ديسمبر    31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

ل النقدية  وتدفقاتها  المالي  العربية وأدائها  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا   التاريخ  ذلك  في  المنتهية                                                                                                 لسنة 
 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
 أساس الرأي

ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة  المملكة العربية السعودية.                                                                 لقد قمنا بالمراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في
                                     ونحن مستقلون عن الشركة وفقا  لقواعد   بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الواردة في تقريرنا.

                                                       للقوائم المالية، وقد وف ينا أيضا  بمسؤولياتنا األخالقية    سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا
                                                                                             وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها ت عد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. وفقا لتلك القواعد.

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

                                                                                             د القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعدا
                                      لمحاسبين ووفقا  لنظام الشركات والنظام للمراجعين واالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  

الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف األساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة  
                               الجوهري، سواء  بسبب غش أو خطأ.

 
عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى 

المتعلقة ب لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية  الحال، عن األمور  المحاسبة، ما  االستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في 
 الشركة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار واقعي سوى القيام بذلك. 

 
 إن المكلفين بالحوكمة، مسؤولون عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للشركة. 

 
 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

                                                                                                                      تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم ا إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري، سواء  بسبب غش أو خطأ، 
 يضمن أن المراجعة التي تم القيام                                                   والتأكيد المعقول هو مستوى عال  من التأكيد، لكنه ال وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا.

ويمكن                                                                                                                      بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما  عن التحريف الجوهري عند وجوده.
منفردة أو في                                                                                                        أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت عد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر،

 مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. 

 4030276644 :التجاري رقم السجل
 

 + 966 12 221 8400 هاتف:
 + 966 12 664 4408 فاكس: 

 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com 

 محدودة( شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية 
 خمسة ماليين وخمسمائة ألف لاير سعودي( – لاير سعودي 5,500,000رأس المال المدفوع )

 الدور الثالث عشر   –برج طريق الملك 
 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك( 

 1994ص.ب. 
 21441جدة 

 المملكة العربية السعودية
 الرياض –المركز الرئيسي 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2021 ديسمبر  31كما في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلكجميع )

7 

 
 معلومات الشركة  .1
 

التجارة واالستثمار عليها بموجب شركة المصانع الكبرى للتعدين )"الشركة" أو "أماك"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة وافق وزير  
رقم   بتاريخ  247اإلرادة  كيو  )الموافق  1428شوال    9/  رقم  2007أكتوبر    21هـ  تجاري  سجل  بموجب  جدة  في  مسجلة  وهي  م( 

 م، انتقل المكتب الرئيسي من جدة إلى نجران. 2015خالل سنة   م(.2008يناير    16هـ )الموافق  1429محرم    7في    4030175345
م(  2010أكتوبر  11هـ )الموافق 1431ذو القعدة   3بتاريخ  5950017523تعديل السجل التجاري الصادر في نجران رقم   بالتالي، تم

الرئيسي. التجاري  السجل  برقم   ليصبح  التجاري  السجل  على  الشركة  السنة، حصلت  الحجة    22بتاريخ    5950123986خالل  ذو 
  ران.م( لفرع جديد في نج2021أغسطس   1هـ )الموافق 1442

 
وتزاول الشركة تعدين خامات المعادن غير الحديدية، بما   المملكة العربية السعودية  -نجران    96ص.ب.  يقع المكتب المسجل للشركة في

في ذلك )األلمنيوم والنحاس والرصاص( وتعدين خامات المعادن الثمينة المنتمية إلى مجموعة الذهب والفضة والبالتين والبيع بالجملة  
 ن الثمينة واألحجار الكريمة.للمعاد

 
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج مكثفات الزنك والنحاس وسبائك الذهب   م.2012يوليو    1بدأت الشركة انتاجها التجاري في  

وزارة الصناعة والثروة  م( من 2008سبتمبر  13هـ )الموافق 1429رمضان  13الصادر بتاريخ  86والفضة بموجب ترخيص رقم ق/
خالل السنة، قامت الشركة بتجديد الرخصة لثالثين سنة   م(. 2022يونيو  28هـ )الموافق 1443ذي القعدة  29، وينتهي بتاريخ المعدنية

  هـ(.1443ذو الحجة  1م )الموافق 2022يونيو  30تبدأ من  142941بموجب ترخيص رقم 
 

م( لمدة عشرين سنة وينتهي 2015سبتمبر   8هـ )الموافق  1436ذو القعدة    24ف بتاريخ    9598كما حصلت الشركة على ترخيص رقم 
الموقع   للتنقيب عن الذهب والفضة من  وزارة الصناعة والثروة المعدنيةم( من  2035فبراير    2هـ )الموافق  1456لقعدة  ذو ا  23في  

 . المصاحب لخدمات جبل قيان
 

م: نفس األمر(. خالل السنة، خططت الشركة  2020في تاريخ التقرير، كان لدى الشركة منجمين باسم منجم المصانع ومنجم جبل قيان )
 لغرض زيادة إنتاجية مساحة منجم المصانع. معيضتوسعة نشاطها الحالي عن طريق تطوير مشروع تطوير 

 
م  2021ديسمبر    22هيئة سوق المال بهذا الشأن في    موافقة  م وتم الحصول على خالل السنة، بدأت الشركة عمليات الطرح األولى العا

هـ( أصدر المساهمون في  1433ربيع الثاني    13م )الموافق  2021نوفمبر   18هـ(. إضافة لذلك، في 1443جمادى األولى   18)الموافق  
  660,000,000لاير سعودي إلى    563,288,650كة من  الشركة، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، قرارا بزيادة رأسمال الشر 

 لاير سعودي كجزء من عمليات الطرح األولى. تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن كما في نهاية السنة.
 
 أسس اإلعداد  .2
 
 بيان االلتزام   2-1

والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  
لعربية  المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ا

 السعودية"(.
 
 أساس القياس  2-2

لى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء التزام منافع الموظفين الُمعتَرف به بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية  أِعدَّت هذه القوائم المالية ع
    باستخدام طريقة وحدة االئتما. كما تم أيضاً اعداد القوائم المالية باستخدام اساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية. 

 
 وعملة العرض العملة الوظيفية  2-3

  يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالشركة.
 
   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .3
 

مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات  يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على 
، فإن أي  19  -ومع ذلك وفي ظل عدم التيقن الحالي المتعلق بكوفيد   والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة.

الدفت القيمة  على  جوهرياً  تعديالً  تتطلب  قد  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات  اإلفتراضات  هذه  بشأن  أو تغيرات  للموجودات  رية 
وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع حاالت عدم التيقن المستقبلية، فإن اإلدارة ستواصل  المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 (.34تقييم األثر استنادا إلى التطورات المرتقبة )انظر اإليضاح 
 

 ر وعدم التقين ما يلي:تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة إلى المخاط
 ( 30و 17إفصاحات تحليل الحساسية )اإليضاحين  •
 ( 30إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح  •
 (31إدارة راس المال )اإليضاح  •

59 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 3
 
 األحكام  3-1

التالية ذات األثر الجوهري األكبر على المبالغ المسجلة في في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بعمل األحكام  
 القوائم المالية:

 
 مصروفات التنقيب والتقييم 3-1-1

  يتوجب على الشركة عمل احكام عند تطبيق سياستها المحاسبية وذلك لتحديد ما إذا كانت المنافع االقتصادية محتملة من التنقيب المستقبلي 
  األنشطة لم تصل إلى مرحلة التقييم المعقول لوجود االحتياطيات.أو البيع، او أن 

 
الشركة من أصول   اقتصادية مستقبلية مما لدى  المرج ح أن تنشأ منافع  لتحديد ما إن  كان من  المحاسبية  إلى تطبيق األحكام                                                                                                                          باإلضافة 

قييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، فقد طبقت الشركة                                                                         االستكشاف والتقييم أو ما إن  كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء ت
                               عدد ا من التقديرات واالفتراضات.

 
 تاريخ بداية االنتاج  3-1-2

لتحديد ما إذا انتقلت المعادن إلى مرحلة االنتاج، أي عند اكتمال التعدين   اإلنشاء  /تقوم الشركة بتقييم كل مرحلة تنقيب بحسب التطور  
المعايير المستخدمة لتقييم تاريخ البداية يتم تحديدها بناء على الطبيعة المنفردة لكل مشروع   بشكل جوهري وجاهز لالستخدام المنشود.

  .والموقعتطوير / بناء التعدين كنسبة التعقيد 
 

في هذه المرحلة، يتم اعادة تصنيف جميع المبالغ من   اعتبارها معايير مختلفة لتقييم متى تكون مرحلة االنتاج قد بدأت.تأخذ الشركة في  
تستخدم بعض المعايير لتحديد تاريخ بداية االنتاج،  "موجودات التنقيب والتقييم" إلى ممتلكات التنقيب" أو الممتلكات واآلالت والمعدات".

  الحصر،  على سبيل المثال ال
  مستوى رأس المال المنفق مقارنة مع تقدير تكلفة االنشاء األصلية •
  اكتمال الفترة المعقولة الختبار آالت ومعدات التنقيب  •
  القدرة على انتاج معادن قابلة للبيع من )ضمن المواصفات(. •
  امكانية االستدامة في انتاج المعادن  •
 

وتعتبر التكاليف إما    محددة،عند انتقال تعدين تحت التطوير / االنشاء إلى مرحلة االنتاج، يتم التوقف عن رسملة تكاليف تطوير تعدين  
التعدين  موجودات  بإضافات  تتعلق  التي  للرسملة  تتأهل  التي  التكاليف  باستثناء  كمصروف،  تسجيلها  أو  المخزون  تكلفة  من  كجزء 

                           يبدأ في هذه المرحلة أيضا    لتعدين تحت األرض أو تطوير احتياطي التعدين أو تكاليف أقل )التخلص من النفايات(.والتحسينات وتطوير ا
 االستهالك / االطفاء. 

 
 تكاليف تنقية الشوائب / أصل تطوير مناجم تحت األرض  3-1-3

وتنقية الشوائب لإلنتاج والتمييز بين تنقية الشوائب لإلنتاج التي تتعلق                                                                  ت لزم األحكام المحاسبية الهامة التمييز بين تنقية الشوائب للتطوير  
  باستخالص المخزون وتلك التي تتعلق بإنشاء أصل أعمال تنقية الشوائب / أصل تطوير تحت األرض. 

 
                               مكونات المستقلة لك ت ل المعدن                                                                                                    وبمجرد أن تحدد الشركة تنقية الشوائب إلنتاجها لكل عملية من عمليات التعدين السطحي، ت حد  د الشركة ال

                                                                                               والمكو  ن القابل للتحديد هو مقدار م حد د الكمية من كتلة المعدن الخام وهو األكثر يسر ا في الوصول  الخام لكل عملية من عملياتها التعدينية.
زها باإلضافة إلى تحديد الكميات                                                         ويستلزم وضع أحكام هام ة من أجل تحديد هذه المكونات وتميي  إليه عن طريق أعمال تنقية الشوائب.

                      وت جر ى هذه التقييمات                                                                                                          المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب التي ستخضع للتنقية والخام الم قر ر استخالصه في كل مكو  ن من هذه المكونات.
ديد المكونات سيتفاوتان بين المناجم                            ولذلك فإن  خ طط المنجم وتح                                                                     لكل عملية تعدين على ح دة بناء  على المعلومات المتاحة في خطة المنجم؛

ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر، نوعية السلع و / أو الخصائص الجغرافية لكتلة المعدن الخام و / أو الموقع   لعدد من األسباب،
  الجغرافي و / أو االعتبارات المالية.

 
                                                                    م قر ر استخدامه في توزيع تكاليف تنقية الشوائب لإلنتاج ما بين المخزون كما يستلزم وضع األحكام بهدف تحديد المقياس المناسب لإلنتاج ال

                                                                          وتعتبر الشركة أن  نسبة الكميات المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب التي تخضع   وأي أصل )أصول( أعمال تنقية الشوائب لكل مكون.
                                                    م حد د من خام المعدن الخام، هو مقياس اإلنتاج األنسب.                                                                   لتنقية كمية متوقعة )بالطن مثال( من الخام الم ر اد استخالصه لمكو  ن 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 3
 
 ( )تتمةاألحكام  3-1
 
 موجودات الضريبة المؤجلة  4-1-3

فيه من المحتمل توافر ربح   الذي يكون  القابلة للخصم على الحد  المؤقتة  الفروقات  المؤجلة لجميع  يتم االعتراف بموجودات الضريبة 
يجب أن يحدد حكم اإلدارة الجوهري مبلغ موجودات الضريبة  بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم.خاضع للضريبة يمكن  

المؤجلة الذي يمكن إدراجه على أساس الوقت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة إضافة إلى استراتيجيات التخطيط 
 الضريبي المستقبلية. 

 
 ايرادات من العقود مع العمالء   5- 3-1

 طبقت الشركة األحكام التالية التي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وزمن اإليرادات من العقود مع العمالء. 
 

 تحديد العقد واجب التنفيذ 
بالنسبة لمبيعات أغلب النحاس والزنك المركز )تركز المعادن(، على الرغم من وجود اتفاقيات جماعية اساسية مع عمالء رئيسيين تحدد 

والشروط األساسية التي تحكم المبيعات التي تحدث، إلال انها ال تتضمن أي الحد االدنى من االحجام، أي العميل غير ملزم بشراء  البنود  
  أي خام.

 
فعلى سبيل المثال، ال توجد خصومات او مرتجعات في حال شراء العميل أكثر من الكمية   شروط تتعلق بعقود شراء منفصلة.  كما ال يوجد

بالتالي، يتم تحديد  المحددة في كل سنة، وال يوجد غرامات تؤثر على المبيعات الكلية خالل السنة )مالم يتم االتفاق عليها بشكل مشترك(.
  ب التنفيذ بالنسبة لهذه الترتيبات كاتفاقية شراء.العقد واج

 
                               تطبيق قيود الع و ض المتغي  ر

ن                                                                                                                             فيما يتعلق بعقود الشركة التي تخضع ألسعار السوق؛ أي بوجود ع و ض متغي  ر، قي مت الشركة أن هذا الع و ض المتغي  ر المتغي  ر سيكو 
                                                                                                             إذ  يستند ذلك إلى السعر النهائي الذي سيقبضونه، وسيعتمد على مجموعة من العوامل شديدة التأثر بعوامل خارج تأثير                     مقي د ا بوجه عام،

  شركة، ومن بينها:ال
ر                                                                                                                           اإلجراءات التي يتخذها الغير: التاريخ الدقيق الذي ت شح ن فيه كل شحنة )فهذا وثيق الصلة ألن  هذا هو التاريخ الذي ي حد د فيه سع •

                                                                                      السوق، أو فيما يتصل بالمبيعات الم سع رة مؤقت ا، التاريخ الذي تبدأ فيه فترة التسعير(
                                                                                   السعر الم قر ر قبضه في المستقبل على األسعار القائمة على السوق للسلع عالية السيولة سوق السلع المتقلبة: يعتمد •

 
ستوفاة                                                                                                                           وت ع د  تقديرات الشركة بشأن الع و ض المتغي  ر وأي إفصاحات م قد مة بشأن تخصيص ذلك الع و ض المتغي  ر اللتزامات األداء غير الم

             غير م هم ة.
 
 الشركة كمستأجر  – اإليجار للعقود ذات خيار التجديد واإلنهاء تحديد مدة   3-1-6

ا كانت تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير القابلة لإللغاء بالنسبة للعقد، مع أي فترات تتضمن خيار تمديد العقد فيما إذ
قد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متيقنة بأنها لن تمارس خيار الشركة متيقنة بممارسة خيار التمديد، أو أي فترات تتضمن خيار إلغاء ع 

 انهاء العقد بصورة معقولة. 
 

تقوم الشركة بممارسة األحكام في تقييم ما إذا كانت متيقنة بشكل معقول  لدى الشركة عدة عقود إيجار تتضمن خيارات التمديد واإللغاء.
                                                                                  وبالتالي فإنها تضع في اعتبارها كافة العوامل ذات العالقة التي تخلق حافزا  اقتصاديا   العقد.  أو إلغاءمن ممارسة خيار التجديد من عدمه 
بعد تاريخ البدء، تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة اإليجار وإذا ما كان هناك حدث جوهري أو تغير في   لممارسة إما خيار التجديد أو االنهاء.

ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد أو االنهاء )مثل إنشاء تحسينات جوهرية  الظروف يقع ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها على
 على عقارات مستأجرة أو تخصيص جوهري لألصل المؤجر(. 

 
سنة( كجزء من مدة اإليجار  3إلى  10ال يتم تضمين فترات التجديد لعقود إيجار المخازن ذات الفترات الطويلة غير القابلة لإللغاء )أي 

من شروط عقد   اإلنهاء كجزءالمغطاة بموجب خيارات  تدرج الفترات إضافة إلى ذلك،                                      من غير اليقين معقوال  أن تتم ممارسته. إنهحيث 
في حال عدم التأكد من ممارستها.   اإليجار فقط
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(   . 3
 
 التقديرات واالفتراضات  3-2

  قائمة التقريرفيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ  
المالي مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية الالحقة 

إال أنه يجوز أن تتغير   اعتمدت الشركة في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عن إعداد القوائم المالية. ما هو موضح أدناه.ك
تنعكس                                                                                                                  الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقا  للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة الشركة. 

 فيما يلي المعلومات بشأن عدم التأكد من االفتراضات والتقديرات في البنود التالية: ت على االفتراضات عند حدوثها.هذه التغييرا
 
 تقدير احتياطيات الخام والموارد المعدنية  3-2-1

ونظامي من ممتلكات  إن تقديرات احتياطيات الخام والموارد المعدنية هي تقديرات لكمية الخام التي يمكن استخراجها بشكل اقتصادي  
إن مثل هذه االحتياطيات وتقديرات الموارد المعدنية والتغيرات فيها قد تؤثر على المركز المالي للشركة المصرح عنه  التعدين للشركة.

 ونتائجها على النحو التالي:   

والممتلكات واآلالت والمعدات بسبب التغيرات في التدفقات  قد تتأثر القيمة الدفترية لموجودات التنقيب والتقييم وممتلكات التعدين   •
  النقدية المستقبلية.

الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر ويتم تحديد مثل هذه التغيرات باستخدام  قائمة قد تتغير مصروفات االستهالك واالطفاء في  •
 تغير العمر االنتاجي لألصل ذات الصلة.  اإلنتاج أو طريقة وحدات 

التوقعات حيال   • والتي تؤثر بدورها على  االحتياطي  تغير تخمين  تتغير حال  قد  البيئية  والمخصصات  التأهيل  اعادة  مخصصات 
  والتكاليف المرتبطة بهذه االنشطة. حدوث األنشطة

                                                                                                                  قد يتغير االعتراف باألصول الضريبية المؤج لة وقيمتها الدفترية بسبب التغي رات في األحكام المتعلقة بوجود هذه األصول وفي   •
                                      تقديرات االسترداد المحتم ل لهذه األصول.

 
  بالبيانات الجيولوجية ناء على معلومات تم تجميعها بشكل مناسب تتعلق تقوم الشركة بتقدير االحتياطيات والموارد المعدنية الخاصة بها ب

يتطلب مثل هذا   والفنية واألحجام والعمق والشكل ودرجة الخام وأساليب االنتاج المالئمة ومعدالت االسترداد من قبل أشخاص مؤهلين.
البيانات. ت المستردة إلى عوامل مثل تقدير معدالت صرف العمالت يستند تقدير االحتياطيا التحليل تقديرات جيولوجية معقدة لتفسير 

ها                                                                                                                            األجنبية وأسعار السلع ومتطلبات رأس المال المستقبلية وتكاليف االنتاج جنبا  إلى جانب االفتراضات واألحكام الجيولوجية التي تم عمل
  تقدير حجم ودرجة جسم الخام.

 
المعدنية وتفصح عنهما بما يتماشى والمبادئ الواردة في القانون األسترالي لإلبالغ عن نتائج                                          وتقد  ر الشركة احتياطيات الخام والموارد  

األسترا للمعهد  التابعة  الخام  المشتركة الحتياطيات  األسترالية  اللجنة  أعد ته  الذي  الخام،  واحتياطيات  المعدنية  والموارد  لي                                                                                                                          االستكشاف 
                                                     ويتطلب  نظام اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام استخدام  اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام".  للتعدين وعلم المعادن، المعروفة باسم "نظام

 افتراضات استثمارية معقولة، من بينها: 
 

                                                                                                              تقديرات اإلنتاج المستقبلية، وتشتمل على االحتياطيات المؤك دة والمحتم لة وتقديرات الموارد والتوس عات المكل ف بها  •

                                                                                                    مستقبلية المتوقعة بناء  على أسعار السوق الحالية واألسعار اآلجلة وتقييم الشركة لمتوسط السعر على المدى  أسعار السلع ال •
 الطويل

 التكاليف النقدية المستقبلية لإلنتاج والمصاريف الرأسمالية والتزامات إعادة التأهيل •
 

فعلى سبيل المثال،  على اتجاهات متوسط األسعار التاريخية الحالية.                                                                 ومن ثم ، ستشك  ل اإلدارة رؤية بشأن أسعار المبيعات المتوقعة بناء   
                                                                                                                          إن  ظلت األسعار الحالية أعلى من المتوسطات التاريخية طويلة األجل لفترة زمنية طويلة، فقد تفترض اإلدارة أن  األسعار المنخفضة هي 

                                                               ضة لتقدير احتياطيات الخام والموارد المعدنية وفق ا لنظام اللجنة                                         ونتيجة لذلك، ست ستخدم تلك األسعار المنخف                          التي سي ؤخ ذ بها مستقبال .
                                                                      وبصفة  عامة، ينشأ عن افتراضات األسعار المنخفضة تقديرات أقل لالحتياطيات. المشتركة الحتياطيات الخام.

 
                                      ثناء تشغيل المنجم، فقد تتغي ر تقديرات                                                                                          ونظر ا ألن  االفتراضات االقتصادية الم ستخد مة قد تتغي ر ومع تشكيل معلومات جيولوجية إضافية أ

 احتياطيات الخام والموارد المعدنية.
 
  األعمار االنتاجية للمعدات والسيارات 3-2-2

يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ   تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للمباني والسيارات ألغراض حساب االستهالك. 
                                                                       تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا  ويتم تعديل  االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي.في  

                                                                                                                       مخصص االستهالك الذي سيتم تعديله مستقبال  في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 3
 
 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 3-2
 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات وممتلكات المنجم واستهالك وحدة اإلنتاج  3-2-3

                                                                                           لالسترداد اقتصادي ا في تحديد استهالك و / أو إطفاء أصول الممتلكات والمصانع والمعدات وممتلكات                                        ت ستخدم االحتياطيات التقديرية القابلة  
                                                                                       وينشأ عن ذلك مصاريف استهالك / إطفاء تتناسب مع استنفاد الع مر اإلنتاجي المتبقي المتوقع من  المنجم، باستثناء المباني والسيارات.

                                                                                                   بند، الذي ي قي م سنوي ا على األقل، من حيث قيود العمر الطبيعي والتقييمات الحالية لالحتياطيات القابلة                            ويؤخذ في االعتبار ع مر كل   المنجم.
                                                                    وتتطلب  هذه الحسابات استخدام التقديرات واالفتراضات، بما في ذلك قيمة                                                          لالسترداد اقتصادي ا لممتلكات المنجم التي يقع فيها األصل. 

                                                   ويمكن أن يتأثر حساب م عد ل وحدات اإلنتاج لالستهالك /   وتقديرات المصاريف الرأسمالية المستقبلية.االحتياطيات القابلة لالسترداد  
              د اقتصادي ا،                                                                                                                           اإلطفاء إلى الحد   الذي يختلف فيه اإلنتاج الفعلي في المستقبل عن اإلنتاج الحالي المتوقع بناء  على االحتياطيات القابلة لالستردا

                                                                              وقد تنشأ التغي رات في االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادي ا بسبب التغي رات في  المصاريف الرأسمالية المستقبلية                       أو إن  تغي رت تقديرات  
                                                                   العوامل أو االفتراضات الم ستخد مة في تقدير االحتياطيات، بما في ذلك:

  الفعلية وافتراضات أسعار السلع                                                                           التأثير على االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادي ا للفروق بين أسعار السلع •
  المشاكل التشغيلية غير المتوقعة •
 

                                                         وت جر ى المحاسبة عن التغي رات في التقديرات بأثر مستقبلي.
 
 اغالق المنجم وااللتزام البيئي 4-2-3

 ألنظمةتقوم تقديرات االلتزامات البيئية على فهم اإلدارة للمتطلبات القانونية   تخضع انشطة التعدين والتنقيب ألنظمة وتعليمات مختلفة.
                                                    وي جن ب مخصص تكاليف إغالق المنجم بمجرد نشوء االلتزام. الترخيص والتقديرات الهندسية.  وشروط اتفاقيات الدول التي تعمل بها  

ف تقديرات التكلفة استجابة للعديد من العوامل، بما في ذلك تقديرات الحجم                                                                ويكتنف تكاليف إعادة التأهيل النهائية عدم تيق ن، ويمكن أن تختل
      عد الت                                                                                                                             والتكاليف المتعلقة بأنشطة إعادة المواقع إلى وضعها األصلي والتغي رات التقنية والتغي رات التنظيمية وزيادات التكاليف مقارنة بم  

إن هذه الشكوك المتعلقة بهذه العوامل قد تؤدي إلى  (.% 2.75 م:2020و   % 2.82 م:2021                                      التضخ م والتغي رات في م عد الت الخصم )
                                    ولذا، ت وض ع تقديرات وافتراضات هامة  اختالف المصروفات الفعلية المستقبلية عن المبالغ المخصصة لهذا األمر في الوقت الحاضر. 

                                                     الت جوهرية على المخصصات الم جن بة من شأنها أن تؤث  ر                                   ونتيجة لذلك، يمكن أن ت جر ى تعدي لتحديد مخصص التزام إعادة تأهيل المنجم.
يمثل أي مخصص في تاريخ التقرير المالي أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية المطلوبة  على النتائج المالية المستقبلية.

 إلعادة التأهيل.
 
 المخزون  2-4-5

الدفترية في تاريخ كل تقرير مالي بحيث تمثل أسعار المبيعات التقديرية المستقبلية للمنتج الذي تتوقع يتم عمل اختبارات صافي القيمة  
  المنشأة تحقيقه عند معالجة المنتج مبيعه، ناقص التكاليف التقديرية إلكمال االنتاج واعداد المنتج للبيع.

 
 الموجودة علىفة والمزالة من المخزون، ويعتمد عدد أونصات الذهب  يتم قياس المخزون االحتياطي من خالل تقدير عدد االطنان المضا

 بشكل دوري.  االحتياطي يتم التحقق من أطنان المخزون   نسبة االسترداد التقديرية على طريقة المعالجة المتوقعة.  وتعتمدالبيانات التحليلية،  
 
 مصروفات التنقيب والتقييم 3-1-1

تطبيق سياستها المحاسبية وذلك لتحديد ما إذا كانت المنافع االقتصادية محتملة من التنقيب المستقبلي  يتوجب على الشركة عمل احكام عند  
                                                 باإلضافة إلى تطبيق األحكام المحاسبية لتحديد ما إن   أو البيع، او أن األنشطة لم تصل إلى مرحلة التقييم المعقول لوجود االحتياطيات.

                                                                                         ادية مستقبلية مما لدى الشركة من أصول االستكشاف والتقييم أو ما إن  كانت األنشطة لم تصل إلى                                    كان من المرج ح أن تنشأ منافع اقتص
وتحديد مورد اللجنة                                                                                                    مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، فقد طبقت الشركة عدد ا من التقديرات واالفتراضات.

                                                                            تقديرية تتضمن درجات متفاوتة من عدم التيق ن اعتماد ا على كيفية تصنيف الموارد المشتركة الحتياطيات الخام هو في حد ذاته عملية  
                                                                                وتؤث  ر التقديرات تأثير ا مباشر ا عندما تؤج  ل الشركة مصاريف االستكشاف والتقييم. )أي من حيث القياس أو اإلشارة أو االستنتاج(.

                                                                     معينة بشأن األحداث والظروف المستقبلية، ال سيما ما إن كان ممكن ا إنشاء    وتستلزم سياسة التأجيل من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات 
وفي حال أصبحت معلومات                                                                   وقد تتغي ر أي من هذه التقديرات واالفتراضات عند توفر معلومات جديدة.                               عملية استخراج مجدية اقتصادي ا.

                                                       ج ح، ي شط ب المبلغ المرسم ل ذي الصلة من قائمة الربح أو                                                                 متاحة، بعد رسملة المصاريف، تشير إلى أن  استرداد المصاريف غير مر
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تصبح فيها المعلومات الجديدة متاحة. 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 3
 
 )تتمة(التقديرات واالفتراضات  3-2
 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي  - عقود اإليجار  3-2-7

لقياس   اإليجار  عقد  في  عليه ضمني ا  المنصوص  الفائدة  معدل  يتوفر  عندما  باستثناء  لديها،  االقتراض اإلضافي  م عد ل  الشركة                                                                                                                        تستخدم 
اإليجار. قد تضطر   التزامات عقود  الذي  الفائدة  المتزايد هو معدل  االقتراض  فترة مماثلة معدل  لدفعه لالقتراض، على مدى  الشركة 

  وبضمان مماثل، التمويل الضروري للحصول على أصل بقيمة مماثلة لألصل حق االستخدام في نفس الظروف االقتصادية.
 

معدالت قابلة                                                                    الذي قد تضطر الشركة لدفعه وهو ما يتطلب تقديرا  عندما ال يكون هناك  اإلضافي المبلغوبالتالي يعكس معدل االقتراض  
تقدر الشركة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت   للمالحظة متاحة، أو عندما تحتاج للتعديل لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار.

 القابلة للمالحظة )مثل معدالت الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات خاصة بالمنشأة.
 
 المحددة  برامج المنافع  3-2-8

اكتوارية. الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات  المحددة والقيمة  المنافع  تكلفة برنامج  افتراضات  يتم تحديد  التقييم االكتواري إعداد  يشمل 
الرواتب وتتضمن هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في   متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 

ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة  ومعدالت الوفاة وحركة التوظيف والتقاعد.
  تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي. يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات.

 
وفي سياق تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االعتبار عائد السوق  س األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم.إن معيار القيا

تخضع  يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاح والخاص بالدول المعنية. على سندات الشركات / الحكومة ذات الجودة العالية.
تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم                                               ر فقط من وقت آلخر وفقا  للتغيرات الديموغرافية.جداول الوفيات هذه إلى التغيي

 (.17توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح ) المستقبلية المتوقعة للدول المعنية.
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-2-9

      قصا   انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العادلة نايظهر  
ـ أيهما أعلى  لمعامالت يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة   تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمالـ 

 البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية الستبعاد
للسنوات يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الموازنة   يتم احتساب القيمة قيد االستخدام على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة. األصل.

صل  الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة يمكن أن تعزز أداء األ
اختبارها. يتم  التي  للنقد  المولدة  الن للوحدة  التدفقات  نموذج  في  المستخدم  الخصم  معدل  تجاه  حساسة  لالسترداد  القابلة  القيمة  قدية  إن 

 المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل. 
 
 المخصصات  3-2-10

تدرج المخصــصــات عندما يكون لدى الشــركة التزام )قانوني أو ضــمني( ناشــا عن حدث ســابق ويمكن تقديره بصــورة موثوق منها،  
تحدد المخـصـصات عن طريق                                                                          ي طلب من الـشركة ـسداد هذا االلتزام من تدفق منافع اقتـصادية إلى خارج الـشركة. ويكون هناك احتمال أن 

ــوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر   ــتقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضــريبة والذي يعكس تقييمات الس خصــم التدفقات النقدية المس
 خصم كتكلفة تمويل.يدرج عكس قيد ال المتعلقة بااللتزام

 
 مبدأ االستمرارية 3-2-11

قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى قناعة أن لديها الموارد لالستمرار في 
يلقي بظالل من الشك حول قدرة                                                              إضافة  إلى ذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد   نشاطها في المستقبل المنظور.

تم االفصاح   وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. الشركة على االستمرار وفق مبدأ االستمرارية.
 .19 -( عن تقييم كوفيد 34في اإليضاح )
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  الهامةملخص بالسياسات المحاسبية   . 4
 

 ( عند إعداد هذه القوائم المالية: 5ثابت فيما عدا ما ذكر في اإليضاح ) ادناه بشكلتم تطبيق السياسات المحاسبية 
 
 العمالت األجنبية  4-1

المعاملة األولى                                                                                                              تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئيا  عن طريق الشركة بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد في تاريخ  
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف الفورية للعملة   المؤهلة لالعتراف. 

يتم تحويل  تدرج الفروقات الناتجة عن تسويات أو تحويل بنود نقدية في الربح أو الخسارة  الوظيفية السائدة في تاريخ التقرير المالي. 
يتم تحويل   البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية.

يتم التعامل مع   البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.
ي القيمة                                                                                                                               الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا  للتسجيل بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات ف

 العادلة للبند غير النقدي.
 
 تصنيف األدوات المالية من "متداولة" إلى "غير متداولة"  4-2

                                                                        لوبات في قائمة المركز المالي استنادا  إلى التصنيف متداول / غير متداول.تعرض الشركة الموجودات والمط 
 

 الموجودات
                            يعتبر األصل متداوال  في حال: 

 
 توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية، •

 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي،  •

                                    شهرا  بعد تاريخ التقرير المالي، أو  12توقع تحقق األصل خالل  •

                   شهرا  على األقل من    12                                                                                               كون األصل نقدا  أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا  تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل   •
 تاريخ التقرير المالي.

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 
 المطلوبات

                تداوال  في حال: يعتبر األصل م
 
 توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للشركة،  •

 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي،  •

                                    شهرا  بعد تاريخ التقرير المالي، أو  12توقع تسوية االلتزام خالل  •

 بعد تاريخ التقرير المالي.                شهرا  على األقل  12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  •
 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كـ"غير متداولة".

 
 تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 4
 
  تقييمالستكشاف والموجودات ا 4-3

                                                                                                                       يشتمل نشاط االستكشاف والتقييم على استكشاف الموارد المعدنية وتحديد الجدوى الفنية وتقييم الجدوى التجارية لمو ر د م حد د.
 

                                        ويتضم ن نشاط االستكشاف والتقييم ما يلي:
 
  البحث عن بيانات االستكشاف السابقة وتحليلها •
  الجيوفيزيائيةجمع بيانات االستكشاف من خالل الدراسات  •
  الحفر االستكشافي وجمع العينات  •
                                   تحديد حجم ودرجة المو ر د وفحصهما •
  الوقوف على متطلبات النقل والبنية التحتية •
  إجراء دراسات السوق والتمويل •
 

والت االستكشاف  لتكاليف  االهتمام  منطقة  أساس  على  الم طب قة  المحاسبية  الكاملة  التكلفة  طريقة  الشركة  تكاليف   قييم.                                                                                                      وتطب  ق                   وت ر سمل 
                                                                                                              الترخيص المدفوعة للحصول على الحق في االستكشاف في منطقة استكشاف قائمة وت ست هلك على مدار العمر اإلنتاجي للمنجم.

 
                                                                                                                    وبمجرد الحصول على الحق النظامي في االستكشاف، ت حم ل مصاريف االستكشاف والتقييم على الربح أو الخسارة عند تكب دها، ما لم 

اقتصادية مستقبلية.ت فائدة  المرج ح أن تتحقق  أنه من  إلى  الشركة  الموظفين                                                                    خ ل ص  التكاليف ما يتعلق مباشرة من مكافآت  وتشمل هذه 
                                                                                       والمواد والوقود الم ستخد م وتكاليف المسح وتكاليف الحفر والمدفوعات المدفوعة للمقاولين.

 
                                    وتعتمد المعلومات الم ستخد مة لتحديد                                                لرسملة، ت ستخد م ع د ة مصادر مختلفة للمعلومات.                                                وعند تقييم ما إن  كانت المصاريف تستوفي معايير ا

جر ي  من نطاق االستكشاف والتقييم.
                                احتمالية المنافع المستقبلية على ما أ 
                                       

 
لمشتركة الحتياطيات الخام                                                                                                  وت قي د مصاريف االستكشاف والتقييم المتكب دة على التراخيص في ظل عدم إنشاء مو رد متوافق مع اللجنة ا

                                                                                                      كمصاريف عند تكب دها حتى إجراء تقييم كاف  بغرض إنشاء مو رد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام.
 

                                                                                                                            وعند إنشاء مو رد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام )إذ  ترى الشركة عند هذه المرحلة احتمالية تحق ق منافع اقتصادية(،  
                                                                                                                 ترسمل الشركة أي مصاريف تقييم أخرى متكب دة على الترخيص المعني كأصول استكشاف وتقييم حتى مرحلة إنشاء احتياطي متوافق 

                                                             وت عتب ر مصاريف االستكشاف والتقييم الم رسم لة أصال  غير ملموس. ة الحتياطيات الخام.مع اللجنة المشترك
 

واحتمالية  الموارد  ذلك  في  بما  العادلة،  بالقيمة  منشآت  تجميع  في عملية  عليها  المستحو ذ  والتقييم  االستكشاف  بأصول  مبدئي ا                                                                                                                              وي عتر ف 
                                                        وعلى غرار ذلك، ت رسم ل أيض ا التكاليف المرتبطة بالحصول                                   االحتياطيات المؤك د ة والمحتم لة.                                      االستكشاف بما ت عتبر تمثل قيمة تتجاوز  

وبمجرد                                                                        وت ق اس الحق ا بالتكلفة، ناقص ا االنخفاض المتراكم في القيمة، إن  و ج د .                                                      على أصل استكشاف وتقييم )التي ال تمثل نشاط ا تجاري ا(،
                                                                                               للجنة المشتركة الحتياطيات الخام والموافقة على أعمال التطوير، ت حو ل أصول االستكشاف والتقييم إلى  إنشاء االحتياطيات المتوافقة مع ا

                                                وال ي حم ل أي إطفاء خالل مرحلة االستكشاف والتقييم. "منجم قيد اإلنشاء"، وهي فئة فرعية ضمن "ممتلكات المنجم".
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 ية الهامة )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسب . 4
 
  مناجم قيد االنشاء 4-4

                                                                                                                       ت حو ل المصاريف من "أصول استكشاف وتقييم" إلى "مناجم قيد اإلنشاء" وهي فئة فرعية من "ممتلكات المناجم" بمجرد أن يدعم العمل 
                                                                                          المنج ز حتى تاريخه التطوير المستقبلي للممتلكات ويحصل هذا التطوير على الموافقات المناسبة.

 
                                                                                                                       وبعد تحويل أصول االستكشاف والتقييم، ت ر سمل جميع المصاريف الالحقة على إنشاء أو تركيب أو استكمال مرافق البنية التحتية في  

                                                                                                     وتمثل مصاريف التطوير صافي عائدات بيع الخام المستخر ج خالل مرحلة التطوير إلى الحد   الذي يعتبر جزء ا ال  "مناجم قيد اإلنشاء".
                                                                                                     وت رسم ل أي تكاليف متكب دة على اختبار األصول لتحديد ما إن كانت تعمل على النحو المستهد ف، بالصافي بعد   ير المنجم.يتجزأ من تطو 

                                                               وعندما تتجاوز هذه العائدات تكلفة االختبار، ي عتر ف بأي زيادة في                                                                  حسم أي عائدات مقبوضة من بيع أي منتج أ نت ج  أثناء عملية االختبار.
                                                                                 وبعد بدء اإلنتاج، ت حو ل جميع األصول الم در جة في "المناجم قيد اإلنشاء" إلى "مناجم   و الخسارة والدخل الشامل اآلخر.قائمة الربح أ

                                                         اإلنتاج" التي ت عد أيض ا فئة فرعية من "ممتلكات المناجم". 
 
  ممتلكات المنجم والممتلكات واآلالت والمعدات 4-5
 

 االعتراف األولي 
                     ت درج بنود الممتلكات                                                                                "المنجم قيد اإلنشاء"، ت حو ل األصول إلى "ممتلكات وآالت ومعدات" أو "ممتلكات منجم".عند استكمال مرحلة  

  بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. المنجم بالتكلفةواآلالت والمعدات وممتلكات 
 

                                                                        تكلفة إنشاءه وأي تكاليف مرتبطة ارتباط ا مباشر ا بالوصول باألصل إلى مرحلة وتشتمل التكلفة المبدئية لألصل على سعر شراءه أو  
ويمثل سعر الشراء أو                                                                                                         التشغيل والتقدير المبدئي اللتزام إعادة التأهيل واألصول المؤه لة )حيثما كان ذلك مناسب ا( وتكاليف االقتراض.

                          عوض آخر د فع لشراء األصل.تكلفة اإلنشاء إجمالي المبلغ المدفوع والقيمة العادلة ألي 
 

اج                                                                                                                             وتتألف ممتلكات المناجم أيض ا من القيمة العادلة العائدة الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تعتبر محتم لة االستخر
نشاء المنجم، وتعتبر وعندما ينتقل مشروع إنشاء المنجم إلى مرحلة اإلنتاج، تتوقف رسملة بعض تكاليف إ االقتصادي في وقت الشراء. 

التعدين                                                                                                                            التكاليف إم ا جزء ا من تكلفة المخزون وإم ا م در جة ضمن المصاريف، باستثناء التكاليف المؤه لة للرسملة المتعلقة بإضافات أصول  
  والتحسينات أو أعمال التطوير األخرى أو تطوير منجم باطني أو تطوير احتياطي قابل للتعدين.

 
 طفاء االستهالك / اإل

ا                                                                                                                             ت ست هلك / ت طف أ التكاليف المتراكمة لتطوير المنجم على أساس طريقة وحدات اإلنتاج على مدى االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادي  
ط                                                                                                                           من المنجم المعني ، باستثناء في حالة األصول التي يكون عمرها اإلنتاجي أقل من عمر المنجم؛ حيث ت طب ق في هذه الحالة طريقة القس

                                                                             وتشمل االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادي ا االحتياطيات المؤك دة والمحتم لة. الثابت.
 

 الطرق التالية:  أساسيتم احتساب االستهالك / اإلطفاء على 
  

 طريقة االستهالك / اإلطفاء  الفئات 
 العمر االنتاجي للمنجم -طريقة القسط الثابت  موجودات غير ملموسة

 العمر االنتاجي للمنجم -طريقة القسط الثابت  موجودات تعدين
 العمر االنتاجي للمنجم -طريقة القسط الثابت  أصل تطوير منجم تحت األرض

                 سنة أيهما أ قل.  30العمر االنتاجي للمنجم أو  -طريقة القسط الثابت  المباني
 .نتاجي للمنجم أو عقد االيجار أيهما أقلالعمر اال -طريقة القسط الثابت  تحسينات المباني المستأجرة

 وحدة إنتاج  اعمال مدنية
 وحدة إنتاج  آالت ومعدات 
 وحدة إنتاج  معدات ثقيلة

 وحدة إنتاج  مخلفات السدود 
 سنوات  4 -طريقة القسط الثابت  السيارات 

 
                                                                                        الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي ت عتبر محتم لة االستخراج االقتصادي في وقت                                         وت طفأ القيمة العادلة التقديرية العائدة 

                                                                                                                      الشراء على أساس طريقة وحدات اإلنتاج، حيث يتمثل العامل المشترك في االحتياطيات المؤك دة والمحتم لة، ولبعض المناجم، هو جزء 
اقتصاد استخراجها  المتوقع  المعدنية  الموارد  االستهالك في ظل ظروف       ي ا.من  المعدنية األخرى في حسابات  الموارد  ت در ج هذه                                                                      وقد 

وتنطبق هذه الحالة عندما ال تتمتع الموارد المعدنية األخرى  محدودة وفي ظل وجود درجة عالية من الثقة في استخراجها االقتصادي.
التفصيلية الالزمة بعد، واتفق الموظفون الفنيون المسؤولون على أن إدراج نسبة من                                                   بوضع االحتياطيات لمجرد أنه لم ت نف ذ أعمال التقييم 

                                                                                الموارد المقاسة والمبي نة هو أمر مناسب بناء  على معدالت تحويل االحتياطي التاريخية.
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  ممتلكات المنجم والممتلكات واآلالت والمعدات 4-5
 

                                                                                                         الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، ناقصا  االستهالك المتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت.تسجل 
 

                             ذاتيا  تكلفة المواد والعمالة   إنشاؤهاتتضمن تكلفة الموجودات التي يتم   تشمل التكلفة المصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل.
وتكاليف التفكيك وإزالة بعض   أجله،                                           الموجودات إلى العمل وفقا  للغرض المحدد من    مباشرة بإحضارأخرى تتعلق    المباشرة، وأي تكاليف

  اقتراض موجودات مؤهلة. األصلية وتكاليفالبنود، وإعادة الموقع لحالته 
 

ستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع يتم استبعاد بند الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء جوهري تم االعتراف به مبدئيا عند اال
تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق   اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.

  اثبات األصل.بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن  
 

ر يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها بأث
                              مستقبلي، إذا كان ذلك مالئما .

 
  تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها. استهالك الموجودات ال يتم 

 
يتم إجراء تفتيش رئيسي )صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط( فيتم إدراج التكلفة العائدة لألصل مباشرة في    وكذلك عندما

ويتم تسجيل هذا األمر كعنصر منفصل مع عمر انتاجي يساوي  القيمة الدفترية لآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف.
إذا حدثت الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ  الي والتفتيش الرئيسي المبرمج التالي )التفتيش الدوري(.                                 عموما  الفترة ما بين التفتيش الح

                                                                                                 المحدد، يتم احتساب أي قيمة دفترية حالية للصيانة السابقة فورا  في قائمة الربح او الخسارة مباشرة. 
 

عندما تكون الموجودات جاهزة لالستعمال   خسارة انخفاض في القيمة مسجلة.                                                          يتم إدراج األعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا  أي  
الممتلكات   فئة  إلى  التنفيذ  الرأسمالية تحت                                       المناسبة ويتم احتسابها وفقا  لسياسات   واآلالت والمعدات المرجو منها، يتم تحويل األعمال 

  ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. الشركة..
 

 ر في التقدير التغي 
مليون   7,7بناء  على تقييم وتوصية االستشاري الخاص باإلدارة، تم تعديل مجموع الوحدات المتوقعة لإلنتاج في السنة الحالية من مبلغ  

م( 2030مارس  31م: 2020م )2029ديسمبر  31 المصانع حتى مليون طن مكعب وتقدير العمر االنتاجي لمنجم  8,6طن مكعب إلى 
سيؤدي  م.2021يناير    1تم تطبيق هذا التغير في وحدات االنتاج المتوقعة والعمر االنتاجي بأثر مستقبلي من   بناء على أفضل تقديرات.

التغير في وحدات االنتاج المتوقعة والعمر االنتاجي إلى تغير في مخصص االستهالك واإلطفاء المحمل للسنة الحالية بما يقارب مبلغ 
يم مليون لاير سعودي.   2,8 ذلك، ال  المتبقي ومع  االنتاجي  للعمر  السنوي  الفحص  نتيجة  المستقبلية  السنوات  في  التأثير  احتساب  كن 

 واالحتياطيات. 
 

  م.2026ديسمبر  31يان يقدر حتى قالعمر االنتاجي لمنجم جبل 
 
 عقود اإليجار  4-6
 

وذلك، إذا ما تم بموجب  إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.                                                                                ت قي  م الشركة في بداية العقد جميع االتفاقيات لتحديد ما إن  كان هو بحظ ذاته عقد  
                                            والشركة ليست مؤج  ر ا في أي معامالت، بل هي ال  العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة مقابل ثمن محدد.

                           تتعامل إال بصفة المستأج ر.
 

 الشركة كمستأجر 
بكافة عقود اإليجار وقياسها، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات   تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة لالعتراف

تقوم الشركة باالعتراف بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام  منخفضة القيمة.
 الموجودات المعنية.
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 عقود اإليجار )تتمة(  4-6
 

 موجودات حق االستخدام 
الموجودات(. استعمال  حق  األصل  توافر  )تاريخ  اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  في  االستخدام  حق  الموجودات  بإدراج  الشركة  تقاس  تقوم 

بالتكلفة، ناقص ا   التزامات                                        موجودات حق االستخدام  القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس  المتراكم وخسائر االنخفاض في  االستهالك 
المباشرة   اإليجار. والتكاليف  المسجلة  اإليجار  التزامات عقود  قيمة  االستخدام  الموجودات حق  تكلفة  المتكبدةتتضمن  ودفعات   األولية 

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط   أي حوافز إيجار مستلمة.   اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص
 الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر، على النحو التالي:

 سنوات 10مباني •

 سنوات 3معدات ثقيلة  •
 

الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، فيحتسب االستهالك  إذا كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى  
 .4.10تخضع الموجودات حق االستخدام النخفاض القيمة، ويرجى الرجوع إلى اإليضاح  باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

 
 التزامات اإليجار 

تتضمن دفعات                                                                         التزامات اإليجار الم قاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار.في بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإدراج  
                                                                                                                          اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصا  أي محفزات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيمة  

                                             تتضمن دفعات اإليجار أيضا  سعر الممارسة لخيار   دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية.                                              بناء  على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع  
الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشركة  

تي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف )ما لم يتم تكبدها ودفعات اإليجار المتغيرة ال الحق في انهاء عقد اإليجار.
 بضائع( في الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.  إلنتاج

 
الفائدة عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل  

بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ازدياد الفائدة وانخفاض المبلغ عند  الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري.
أو   دفع اإليجارات. العقد  إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة  الدفترية اللتزامات اإليجار  القيمة  أنه يتم إعادة قياس  تغير في  كما 

مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات 
 يتم تضمين مكون التكلفة المالية في قائمة الربح أو الخسارة.  اإليجار( أو تغير في تقييم خيار شراء األصل األساسي. 

 
 األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة عقود ايجار قصيرة 

تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة )أي عقود اإليجار التي 
استثناء االعتراف بعقود اإليجار  كما تقوم بتطبيق                                                                   شهر ا أو أقل اعتبار ا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12تبلغ مدتها  

يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود                                                                                     للموجودات المنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار لموجودات ت عتبر منخفضة القيمة.
 اإليجار. اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 
  البضاعة 4-7
 

          م ركزات 
                                                             وت حد د التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرج ح، وتتضمن تكلفة  يتم قياس المركزات بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل. 

 إلى موقعها وحالتها الحاليين.                                                                                       المواد والعمالة ونسبة مناسبة من المصاريف المباشرة والتكاليف األخرى المتكب دة للوصول بها 
 

  مخزون الخام
                                                                                                                       ي عتر ف بمخزون الخام كمخزون عند استخراجه من المنجم، ويمكن إجراء تقييم موثوق به للمحتوى المعدني ويمكن قياس تكلفة اإلنتاج 

        وي قي م  للوصول به إلى الموقع والحالة الحاليين.وتشتمل تكلفة مخزون الخام على جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة                  قياس ا موثوق ا.
يتم تقييم كميات ودرجات المخزون واألعمال قيد التنفيذ بصورة رئيسية                                                                    مخزون الخام بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أي هما أقل. 

 من خالل الدراسات االستقصائية والفحوصات. 
 

  قطع الغيار والمواد االستهالكية
الحركة. والبطيئة  المتقادمة  البنود  ناقص ا مخصص  بالتكلفة،  والمستهلكات  الغيار  ق طع  البيع                                                                                        ت قي م  للتحقق هو سعر  القابلة  القيمة  صافي 
                                         وي حد د أي مخصص للتقادم بالرجوع إلى بنود  التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقص التكاليف التقديرية لالنتهاء ومصروفات البيع.

                                                    وت جر ى مراجعة دورية لتحديد مقدار أي مخصص للتقادم.                  د دة من المخزون.    م ح
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 نقد وما في حكمه  4-8
 

والنقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية من النقد لدى البنوك 
عالية السيولة بتاريخ استحقاق ثالثة أشهر او أقل والتي يمكن تحويلها لمبالغ نقدية معلومة وتخضع لمخاطر غير جوهرية في التغير في 

 القيمة.
 
 األدوات المالية  4-9
 

 واالرتقاء بالتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.                                                              األداة المالية هي أي عقد ي سهم في االرتقاء بأصل مالي لمنشأة ما 
 
 الموجودات المالية   (1
 

 االعتراف األولي والقياس 
  يعتمد القياس الالحق، عند االعتراف األولي، لألصل المالي على تصنيفه إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اآلخر أو القيمة 
 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند التسجيل األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال الشركة في 
الموجودات. الشركة  إدارة هذه  التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري، تقوم  التجارية  المدينة  الذمم  في بداية األمر بقياس   باستثناء 

 .                                                                                                                           األصل المالي بقيمته العادلة زائدا ، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة 
( 15قرير المالي )يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للت

 لمزيد من المعلومات حول السياسة المحاسبية.  17-4يرجى الرجوع إلى اإليضاح  "اإليرادات من العقود من العمالء".
 

  من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية 
يشار إلى هذا التقييم أنه اختبار لـ "مدفوعات أصل المبلغ أو  ي " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم".والتي ه

                                                                        ت صنف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست فقط مدفوعات ألصل   فائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األداة.
 دة على أصل المبلغ القائم وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بغض النظر عن نموذج األعمال.المبلغ أو فائ

 
يحدد  يشير نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية إلى كيفية قيام الشركة بإدارة موجوداتها المالية من أجل إيجاد تدفقات نقدية.

النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.نموذج األعمال فيما إذا أ يتم  نه سيكون هناك تدفقات نقدية من تحصيل التدفقات 
المالية من أجل   المطفأة في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات  بالتكلفة  المصنفة والمقاسة  المالية  االحتفاظ بالموجودات 

، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية منها
 في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بها للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية منها وبيعها. 

 
ودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية في يتم االعتراف بمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموج

 السوق )التجارة العادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. 
 

 القياس الالحق 
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:

 
 المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(،الموجودات  •

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر االكتوارية )أدوات الدين(، •
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر االكتوارية عند   •

 إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(،

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
 

 ين(،الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الد
يتم االعتراف باألرباح                                                                                                            يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقا  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع ال وتخضع النخفاض القيمة.

تتضمن  للشركة.هذه هي الفئة األكثر أهمية   والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو تعديله أو انخفاض قيمته.
 الموجودات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة على النقد وما في حكمه والذمم المدينة األخرى.
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 )تتمة(  القياس الالحق 
 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( الموجودات المالية بالقيمة 
ئر                                                                                                                           فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ت درج إيرادات الفائدة وإعادة تقييم صرف العمالت األجنبية وخسا

تدرج  طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.االنخفاض في القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح او الخسارة وتحتسب بنفس  
بها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم   عن االعترافوعند التوقف   تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر.
  المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. 

 
 الشركة أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.                    حاليا ، ال يوجد لدى 

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( 

كأدوات حقوق ملكية مصنفة   عند االعتراف األولي، يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء
 ( األدوات المالية:32بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة.
 

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى   الخسائر من هذه الموجودات المالية في الربح أو الخسارة.                            ال يتم أبدا  تدوير األرباح و 
في قائمة الربح أو الخسارة عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد الشركة من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل  

إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  اح في الدخل الشامل اآلخر.المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل األرب
 الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة.

 
                                                                                     حاليا ، ال يوجد لدى الشركة أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة  •

في  تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع تسجيل صافي التغيرات 
 القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
ع ر أغلب مبيعات الـشركة مؤقت ا، ما يعني أن  ـسع ليم إلى العميل بناء  على  90إلى  30                                   ر البيع النهائي عادة ما ي حد د بعد                                                   وت ـس                                       يوم ا من التـس

تقبلية. لع المـس عار الـس ركة م عر ضـة لتحركات في أـس وق المنصـوص عليه في العقد، ونتيجة لذلك، فإن  مبيعات الـش عر الم در ج في الـس                                                                                                                         ـس
                                                                                             المبدئي، ت حد د أسـعار الحسـابات التجارية المدينة الم سـع رة مؤقت ا بأسـعار السـوق باسـتخدام أسـعار وفي كل تاريخ قوائم مالية، وبعد البيع 

                                                                    ويؤد  ي هذا التعرض لـسعر الـسلع إلى عجز هذه الحـسابات التجارية المدينة  الـسوق اآلجلة ذات الصـلة للفترة المنصـوص عليها في العقد.
                                                                      ونتيجة لذلك، ت ق اس هذه الحسـابات المدينة بالقيمة العادلة من خالل الربح  المبلغ والفائدة  عن اجتياز اختبار المدفوعات الحصـرية ألصـل

ــوق والم عتر ف بها في أرباح /  ــب السـ ــعار الم حد دة حسـ ــارة من تاريخ االعتراف بالبيع المقابل، مع تعديالت الحقة على األسـ                                                                                                                     أو الخسـ
        وت عر ض                                                                            ؤقت ا والقيمة الدفترية للحســـابات التجارية المدينة القائمة، إن  كانت جوهرية.                                               )خســـائر( القيمة العادلة من المنتجات الم ســـع رة م

                                                                                               أرباح )خسائر( القيمة العادلة من المنتجات الم سع رة مؤقت ا ضمن اإليرادات كحركة في إيرادات مؤقتة.
 

 الغاء االعتراف 
الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية  يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو حيثما يقتضي 
 متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة( عند: 

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، او  •

ة مستلمة بالكامل دون تأخير قيام الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدي• •
                                                                                                             جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام الشركة فعليا  بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم 

 قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل. 
 

بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، وإلى أي  عندما تقوم الشركة 
ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة  مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. 

وفي تلك الحالة  على األصل، فإنه عند ذلك يتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة الشركة به.                          باألصل ولم تحو ل سيطرتها
ويقاس األصل المحول وااللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات  تستمر الشركة باالعتراف أيضا بااللتزام ذات الصلة. 

 التي تحتفظ بها الشركة. 
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ويقاس استمرار العالقة التي تتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الشركة  
 بسداده ـ أيهما أقل. 

 
 القيمة االنخفاض في  

 تعترف الشركة بمخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
التدفقات   للعقد وجميع  المستحقة وذلك وفقا   التعاقدية  النقدية  التدفقات  الفرق بين  إلى  المتوقعة  التي تتوقع                                                                                                                 تستند خسائر االئتمان  النقدية 

ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة تدفقات نقدية من بيع ضمانات  الشركة استالمها، والمخصومة بما يقارب معدل الفائدة األصلية الفعلي.
  محتفظ بها أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.

 
بالنسبة لمخاطر االئتمان التي ال يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف  قعة على مرحلتين.تدرج خسائر االئتمان المتو 

شهرا التالية )خسائر االئتمان   12األولي، يتم تكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر قد تكون محتملة خالل  
منذ االعتراف بالنس        شهرا (.  12المتوقعة على مدى   بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  التي يوجد  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  بة 

االولي، يجب عمل مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة المتبقية لفترة التعرض للمخاطر بغض النظر عن توقيت 
 التعثر )العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة(. 

 
 12                                                                                                                  الشركة على الحسابات التجارية المدينة )غير الخاضعة للتسعير المؤقت( والحسابات المدينة األخرى الم ستح قة في أقل من           وتطب  ق  

بالتالي، ال تقوم  (. 9                                                                                                             شهر ا الطريقة المبس ط ة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حسبما يجيزه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
                                                                                                               تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن يتم االعتراف بدال  من ذلك بمخصص خسائر استنادا  إلى العمر الزمني لألصل المالي  الشركة ب

                                                                       قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناد ا إلى الخبرة السابقة في خسائر   لخسائر االئتمان المتوقعة في كل تاريخ تقرير مالي.
                                                وفيما يتصل بأي أصول مالية أخرى م در جة بالتكلفة  تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.االئتمان، والتي يتم  

 12                                                                                         شهر ا(، ت حت سب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناء  على الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى    12                                   الم طف أة )الم ستح قة خالل أكثر من  
       شهرا     12                                                                                                شهرا  هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر ألداة مالية قد تكون محتملة خالل    12رة  إن فت       شهر ا.

ومع ذلك، عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ البداية، فإن المخصص سيستند إلى خسائر   بعد تاريخ التقرير المالي.
                                                                                          وعند تحديد ما إن  كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي  ى العمر الزمني.االئتمان المتوقعة عل

وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تراعي الشركة المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود غير  
                                                                                                           معلومات والتحليالت الكمية والنوعية بناء  على الخبرة التاريخية للشركة والتقييم االئتماني القائم على المعرفة،                 ويتضم ن ذلك ال ضروريين.

 بما في ذلك المعلومات المستقبلية.  
 

عتبار األصل                                         لكن في بعض الحاالت، يمكن للشركة أيض ا ا       يوما .  90تعتبر الشركة أن أصل مالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية  
مل قبل                                                                                                                                المالي متعثر ا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة المبالغ التعاقدية القائمة بالكا

شأن استرداد                                                 وي شط ب األصل المالي عند عدم وجود توق ع معقول ب أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة. 
 التدفقات النقدية التعاقدية، وعادة ما يقع ذلك عند تجاوز موعد االستحقاق أكثر من سنة واحدة وال يخضع لنشاط اإلنفاذ.

 
في كل تاريخ تقرير مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض في قيمتها  

يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية  انية.االئتم
  المقدرة لألصل المالي.

 
 ب( المطلوبات المالية 

 
 االعتراف األولي والقياس 

 تصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو اقتراضات أو ذمم دائنة 
                                                                                                            يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة، وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت   حسب مقتضى الحال.

تشمل المطلوبات المالية للشركة الذمم الدائنة التجارية والتزامات اإليجار والمطلوبات األخرى والذمم   ال االقتراضات والذمم الدائنة.في ح
 الدائنة طويلة األجل. 
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 األدوات المالية )تتمة(  4-9
 

 الالحق القياس  
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:

 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و  •

 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة )ذمم دائنة طويلة األجل والتزامات إيجار(. •
 

 خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من 
 تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والمطلوبات 

محتفظ بها لغرض  تصنف المطلوبات المالية كـ " المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 المتاجرة" حال تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب. 

 
الخسارة. أو  الربح  قائمة  للمتاجرة في  المحتفظ بها  المطلوبات  الخسائر من  او  المحددة عند  يتم االعتراف باألرباح  المالية  المطلوبات 

قد تم تحديدها في التاريخ االولي من االعتراف وفقط إذا تم استيفاء المتطلبات االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 لم تحدد الشركة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  (. 9الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 والذمم الدائنة طويلة االجل( المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات االيجار 

                                                                                          بعد االعتراف األولي، يتم قياس التزامات عقود اإليجار والذمم الدائنة طويلة األجل الحقا  بالتكلفة  هذه هي الفئة األكثر أهمية للشركة.
م إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن يت                                                                                                المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع ال، يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقا .

 قائمة الربح او الخسارة.  بالمطلوبات في يتم إلغاء االعتراف  الفعال وعندماعكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة 
 

                                     التكاليف التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو  
                             وعموما  تنطبق هذه الفئة على   يتم تسجيل إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. معدل العمولة الفعلي. 

 (.15و  9التزامات عقود االيجار والذمم الدائنة الطويلة األجل )أنظر االيضاحين 
 

 الغاء االعتراف 
وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب  تم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه.ي

لمالي                                                                                                                             شروط مختلفة تماما  أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام ا
 يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة.  لي مع االعتراف بااللتزام الجديد.األص

 
 مقاصة األدوات المالية  ج( 

 
لتسوية                                                                                                                   يتم مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما   

المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات 
 في آن واحد.

73 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

22 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  10- 4
 

وفى حال وجود مثل هذا المؤشر أو في  تاريخ كل تقرير مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرا  على االنخفاض في القيمة.في  
القابلة لالسترداد لألصل.  القيمة  بتقدير  الشركة  تقوم  السنوي،  القيمة  انخفاض  باختبار  للقيام  القابلة  حال كان هناك ضرورة  القيمة  إن 
يتم  أيهما أعلى.  –لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصا  تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستعمال  

ن تحديد المبلغ القابل لالسترداد للموجودات الفردية، ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية إلى الشركة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الناتجة ع 
عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، فإن   الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات.

 األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد.
 

تقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام الخصم قبل الزكاة الذي  وفي سياق تقييم القيمة قيد االستعمال، يتم خفض التدفقات النقدية ال
وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا  تكاليف االستبعاد،   يعكس تقييمات السوق الحالية من حيث القيمة الزمنية للمال والمخاطر المتصلة باألصل.

  انية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة.وفي حالة عدم إمك يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق.
 

يستند احتساب انخفاض القيمة للشركة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة من 
 نيات والحسابات المتوقعة عموما فترة خمس سنوات.وتغطي هذه الميزا الوحدات المولدة للنقد لدى الشركة والتي لها موجودات فردية. 

 يتم حساب معدل النمو الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. 
 

جودات القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة في بنود المصروفات بما يتفق مع وظيفة المو   انخفاضيتم تسجيل خسائر  
  المنخفضة في القيمة. 

 
القيمة المعترف بها سابقا    انخفاضبالنسبة للموجودات، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر  

ألصل أو الوحدة المولدة وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد ل .انخفضت قد لم تعد موجودة أو قد  
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد    االفتراضات المعترف بها سابقا  فقط إذا كان هنالك تغيير في    االنخفاضيتم عكس خسارة   للنقد.

قيمته القابلة لالسترداد يكون عكس القيد محدودا  بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل   السابقة.  االنخفاضمنذ أن تم االعتراف بخسارة  
أو تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها من قبل ـ بعد طرح االستهالك ـ فيما إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في 

عاد تقديره، وفي   سنوات سابقة. هذه الحالة يتم التعامل  يتم إدراج عكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة إال إذا جرى إدراج األصل بمبلغ م 
 مع عكس القيد على أنه زيادة من إعادة التقييم.

 
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة، باستثناء الشهرة، التي ليس لها أعمار انتاجية محدده للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها كما في 

 وعندما تشير الظروف إلى إمكانية انخفاض القيمة الدفترية. ديسمبر وذلك على مستوى الوحدة المولدة للنقد، حسبما هو مالئم،  31
 

  يتم إجراء اختبار للشهرة سنويا  في نهاية السنة وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.
 

مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي تتعلق  يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده محققة للنقد )أو  
 عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة. بها الشهرة. 

 ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تتعلق بالشهرة في الفترات المستقبلية.
 
  قروض والسلفال 11- 4
 

بعد االعتراف                                                                                                                  ي عتر ف بالقروض والسلف حسب نسبة المتحص الت المستل مة منها، بالصافي بعد حسم تكلفة المعامالت المتكب دة، إن و ج د ت.
بالمكاسب والخسائر في ويتم االعتراف                                                                                          األولي لها، تقاس القروض والسلف الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

تحتسب التكلفة                                                                                                              قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بطريقة معدل الفائدة الفع ال. 
يتم  ئدة الفعلي.المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفا

  تسجيل إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

                                                                                                                        فضال  عن ذلك، ت ر س م ل  تكاليف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء يستغرق فترة طويلة أو إنتاج أصول مؤه لة، كجزء  من 
                                                          وت ح م ل  تكلفة االقتراض األخرى على قائمة الربح أو الخسارة.  . تكلفة ذلك األصول
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 منافع الموظفين  12- 4
 

 منافع موظفين قصيرة األجل
المتوقع دفعه إذا كان يتم االعتراف بااللتزام من حيث المبلغ   يتم صرف منافع الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمات ذات الصلة.

                                                                                                                           لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة مقدمة في السابق من قبل الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة ي عتد 
 بها.

 
 منافع ما بعد التوظيف 

غير ممولة ويتم احتسابها من خالل تقدير   يتم احتساب االلتزام على الشركة بموجب منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة
                                              يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا  من  مبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ.

لتزام المنافع المحددة والذي يتكون من  يتم إدراج إعادة قياس صافي ا قبل مختصين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
تقوم الشركة بتحديد صافي مصروف الفائدة على صافي التزام المنافع   األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.

ية مقابل صافي التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنو 
يدرج صافي مصروف  المحددة، وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع. 

 (. 17انظر اإليضاح  الفائدة والمصروفات األخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن تكاليف الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة )
 
 المخصصات  13- 4
 
 عام  (أ)

                                                                                                                  تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو ضمني( ناشا عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن ي طلب من الشركة 
تقدير يعتد به لمبلغ سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء  

                                                                                                              وحيثما تتوقع الشركة سداد بعض أو جميع المخصصات، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا   االلتزام.
 يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد طرح أي سداد.         فعليا .

 
                                                                                             ود جوهري ا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنق

 وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.                                   مالئم ا، المخاطر المتعلقة بااللتزام.
 
 مخصص إعادة تأهيل المناجم  (ب)

                                                                                                                          الشركة تكاليف إعادة تأهيل المناجم إم ا أثناء التشغيل وإم ا في نهاية العمر التشغيلي لمرافق الشركة وممتلكات المناجم الخاصة  ستتكبد  
وتعترف الشركة بمخصص إعادة تأهيل المناجم عند وجود                                                                    وتقي  م الشركة مخصصها إلعادة تأهيل المناجم في كل تاريخ قوائم مالية. بها.

ي أو ضمني على الشركة ناتج عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق خارجي للموارد لسداد االلتزام وبحيث التزام نظام
                                                                                      وتتضم ن طبيعة أعمال التأهيل هذه: تفكيك الهياكل وإزالتها وتأهيل المناجم وسدود المخلفات  يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.

                                                                                                  لية وإغالق المصانع ومواقع النفايات وترميم المناطق المتضر رة واستصالحها وإعادة الغطاء النباتي فيها.وتفكيك المرافق التشغي
 

                                وعند االعتراف مبدئي ا بااللتزام،   وعادة ما ينشأ االلتزام عند تركيب أصل في موقع العمليات التعدينية أو اضطراب األرض / البيئة به. 
لل الحالية  القيمة  إنشاء                               ت ر س م ل    / نتيجة تطوير  المتكب د  العالقة في حدود  التعدينية ذات  الدفترية لألصول  القيمة  بزيادة  التقديرية                                                                                                           تكاليف 

                    وي عتر ف باالضطرابات                                                                                            وي عتر ف بأي التزامات إعادة تأهيل تنشأ من خالل إنتاج المخزون كجزء  من بند المخزون ذي الصلة. المنجم.
يد من التطوير / اإلنشاء في المنجم كإضافات أو مصاريف على األصول المقابلة والتزام إعادة التأهيل عند اإلضافية التي تنشأ نتيجة لمز

                                                                                                                       وت حت سب التكاليف المتعلقة بأعمال إصالح أضرار الموقع )بعد بدء اإلنتاج التجاري( التي ت نشأ بصفة مستمرة أثناء اإلنتاج بصافي  نشوئها.
  في الربح أو الخسارة مع تقدم االستخراج.                             قيمها الحالية، وي عتر ف بها  

 
ن خالل                                                                                                                             وي جر ى التعامل مع التغي رات في الموعد التقديري إلعادة التأهيل أو التغي رات في التكاليف المستقبلية التقديرية بأثر مستقبلي م

                                         ان التقدير المبدئي قد اعت رف به في األصل  االعتراف بتعديل على التزام إعادة التأهيل وتعديل مقابل على األصل الذي يتعلق به إذا ك
  .16                                                        كجزء  من أصل جرى قياسه وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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 مخصص إعادة تأهيل المناجم  (ج)

وفي                                                                                         التزام إعادة التأهيل، ومن ثم  أي خصم من األصل الذي يتعلق به، القيمة الدفترية لذلك األصل. ال يجوز أن يتجاوز أي تخفيض في 
                                                                                                                 حال وقوع ذلك، فإن  أي زيادة عن القيمة الدفترية ت حم ل على الفور إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 
                                                                                  إعادة التأهيل، ومن ثم  إضافة على القيمة الدفترية لألصل، تدرس الشركة ما إن  كان هذا  وإذا نشأ عن التغيير في التقدير زيادة في التزام

وفي حال أن تقدير األصول                                                                                               مؤشر ا يدل  على انخفاض قيمة األصل ككل، وإذا كان األمر كذلك، فإنه يخضع الختبار االنخفاض في القيمة.
                                                                                 مخصصات إعادة التأهيل، تجاوز القيمة القابلة لالسترداد، ي حم ل ذلك الجزء من الزيادة                                             الم عد لة للمناجم الناضحة، بالصافي بعد حسم  

  مباشرة على المصروف. 
 

طر                                                                                                                              وبمرور الوقت، ي ز اد االلتزام المخصوم للتغيير في القيمة الحالية بناء  على معدالت الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية والمخا 
                                                                                                تر ف باإلطفاء الدوري للخصم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كجزء  من تكاليف التمويل.     وي ع المصاحبة لاللتزام.

                                                                                                                             وبالنسبة للمواقع المغلقة، ي عتر ف بالتغييرات في التكاليف التقديرية على الفور في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
 

                                                                                    المؤج ل فيما يتعلق بالفرق المؤق ت من التزام سحب األصول من الخدمة وال بااللتزام الضريبي وال تعترف الشركة باألصل الضريبي  
                                                                     المؤج ل المقابل فيما يتعلق بالفرق المؤقت من األصل المسحوب من الخدمة. 

 
  رسوم االمتياز 14- 4
 

من نظام االستثمار التعديني السعودي الصادر استنادا إلى المرسوم الملكي رقم   71المادة رقم    تخضع الشركة لرسوم امتياز بموجب 
                                                                     م(. ويتعي ن على الشركة دفع رسوم امتياز إلى الحكومة السعودية بما يمثل 2020يونيو   11هـ )الموافق  1441شوال    19بتاريخ   140م/

م والتي تحل 2021يناير    1من صافي قيمة المعادن عند استخراجها اعتبارا من    من الدخل االفتراضي إضافة إلى نسبة محددة   % 20نسبة  
                                           م( ويتعي ن على الشركة دفع رسوم امتياز إلى  2004أكتوبر    4هـ )الموافق  1425شعبان    20بتاريخ    47محل المرسوم الملكي رقم م/
من الدخل االفتراضي، أيهما   % 20و ما يعادلها بنسبة  من صافي الدخل السنوي لكل ترخيص تعديني أ  % 25الحكومة السعودية بما يمثل  

  أقل. 
 

 لكل ترخيص تعديني مسجل باسم الشركة يخضع لرسوم امتياز.  وبالتالي، فإن صافي الدخل ينبغي خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ.
 جزء من تكلفة االيرادات في قائمة الربح أو الخسارة. كتظهر رسوم االمتياز 

 
                                                                                                                     ونظر ا ألن  الشركة هي شركات مختلطة مع مساهمين أجانب، فإن  المساهمين السعوديين فقط هم المسؤولون عن دفع رسوم االمتياز عن 

                                                                          ويمكن للمساهم السعودي حسم الزكاة المستح قة عليه من التزامه المتعلق برسوم                                                     حصتهم في صافي الربح العائد لرخصة التعدين المعني ة.
                                                                                                            والمساهمون األجانب م عفون من دفع رسوم االمتياز عن حصتهم في صافي العائد لرخصة التعدين المعنية، غير أنهم يدفعون  االمتياز.

 %. 20ضريبة دخل بنسبة 
 
 الزكاة وضريبة الدخل 15- 4
 

 الزكاة 
للزكاة للشركة على قائمة الربح أو  يتم تحميل مخصص                                                                           تخضع الشركة للزكاة وفقا  ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(.

 الخسارة. 
 

 ضريبة الدخل الحالية 
ان معدالت الضريبة                                                                                                        يتم قياس موجودات ومطلوبات ضرائب الدخل الحالية وفقا  للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده للهيئات الضريبية.

 تاريخ قائمة المركز المالي في المملكة العربية السعودية.   والقوانين الضريبة المستخدمة في احتساب قيمة الضريبة هي تلك المطبقة كما في 
 

                                                                                                                             يتم إدراج ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المدرجة مباشرة  في حقوق الملكية في حقوق الملكية وليس قائمة الربح أو الخسارة. 
 

76 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

25 

 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  . 4
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 ضريبة الدخل المؤجلة 
يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها 

 الدفترية حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي. 
 

 الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة:يتم إدراج مطلوبات 

عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال، في وقت  •
  المعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة

المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات    فيما يتعلق بالفروقات  •
مشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ويكون من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة  

  في المستقبل المنظور. 
 

ة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم وأي يتم االعتراف بموجودات الضريب
يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة على الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح خاضع للضريبة  خسائر ضريبية غير مستخدمة.

صم وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية غير المستخدمة،  يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخ
 باستثناء: 

عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام في معاملة   •
 حاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة.ليست تجميع أعمال، في وقت المعاملة، وال يؤثر على الربح الم

فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات مشتركة،   •
قتة في المستقبل المنظور  ويتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقد للحد الذي يكون فيه من المحتمل عكس قيد الفروقات المؤ 

                                                                                ويكون الربح الخاضع للضريبة متاحا  والذي يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة.
 

  تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه 
يعاد تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة  بة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها.                           أرباحا  كافية خاضعة للضري

غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة  
  من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.

 
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو 

 ة.تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية )واألنظمة الضريبية( الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالي
يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة  ن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة يتم إثباتها خارج الربح أو الخسارة.إ

 والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة. 
 

،                                                                                                                            يتم الحقا  االعتراف بالمنافع الضريبية المقتناة كجزء من تجميع األعمال، ولكن دون استيفاء معايير االعتراف المستقل في ذلك التاريخ 
يتم التعامل مع التعديل إما كخفض في الشهرة )طالما أنها ال يتجاوز  في حال وجود معلومات جديدة حول تغير في الحقائق أو الظروف. 

 إذا تم تكبدها خالل فترة القياس أو االعتراف بها في قائمة الربح أوالشهرة( 
 

تقوم الشركة بتسوية موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقط، وفقط إذا، كان لها حق قانوني نافذ لتسوية موجودات 
ومطلوبات الضريبة المؤجلة التي تتعلق بضرائب الدخل التي  الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبية الحالية وموجودات الضريبة المؤجلة  

إما تسوية  تنوي  التي  للضريبة،  أو منشآت مختلفة خاضعة  للضريبة  الخاضعة  المنشأة  إما على نفس  الضريبية  السلطة  تفرضها نفس 
بات في وقت واحد، في كل فترة  المطلوبات والموجودات الضريبية الحالية على أساس الصافي، أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلو 
 مستقبلية يكون فيها من المتوقع تسوية أو استرداد مبالغ كبيرة لمطلوبات أو موجودات ضريبية مؤجلة.

 
 ضريبة االستقطاع 

الزكاة                                                                                                              تستقطع الشركة ضرائب على المعامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين أجانب وفقا  ألنظمة هيئة  
 والضريبة والجمارك والتي ال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنه. 

 
 ضريبة القيمة المضافة 

المضافة المتكبدة يتم االعتراف بالموجودات والمصروفات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة باستثناء عندما تكون ضريبة القيمة  
على شراء موجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بالضريبة كجزء من تكلفة االستحواذ 

يئة يتم إدراج المبلغ الصافي لضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من اله على األصل أو كجزء من بند الموجودات حسب االقتضاء. 
 أو مستحقة الدفع كجزء من الذمم المدينة األخرى أو الذمم الدائنة األخرى. 
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 ربحية السهم  16- 4

 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح للسنة العائد لحملة األسهم العادية للشركة على  

يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بقسمة الربح المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة )بعد تعديله بالعمولة  القائمة خالل السنة.
السنة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم  على األسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  
 العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخفضة إلى أسهم عادية.

 
  اإليرادات 17- 4
 

سفينة أو آلية                                                                                                                    ي عتر ف باإليرادات عندما تنتقل السيطرة إلى العميل، التي تنشأ في مرحلة زمنية معينة عند نقل المعدن المركز فعلي ا إلى  
                                                                                                                      وت ق اس اإليرادات بالمبلغ الذي تتوقع الشركة أن تستحقه، باعتباره تقدير للسعر المتوقع قبضه؛ أي أيام العمل العشرة السابقة  تسليم أخرى.

                               المؤقتة هذه، ت در ج أي تغييرات وفيما يتعلق بترتيبات التسعير                                                                       في بورصة لندن للمعادن، وي عتر ف بالحسابات التجارية المدينة المقابلة.
ارير                                                                                                                            مستقبلية تطرأ خالل فترة التسعير في الحسابات التجارية المدينة الم سع رة مؤقت ا، ومن ثم  فهي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتق

المالية رقم )9المالية رقم ) للتقارير  الدولي  المعيار  ل (.15( وليست ضمن نطاق  التعر ض  إلى  السلع، فإن هذه                       وبالنظر  مخاطر سعر 
رقم                                                                                                                                 الحسابات التجارية المدينة الم سع رة مؤقت ا ستفشل في اجتياز اختبار خصائص التدفقات النقدية ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية

                      عتر ف بهذه التغييرات      وي   ( وسيتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من االعتراف المبدئي حتى تاريخ التسوية.9)
                           ثم ت در ج هذه المبالغ على                                                                                                       الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في كل فترة كجزء  من اإليرادات،
                         قد ر التغييرات في القيمة     وت                                                                                                     ح د ة في اإليضاحات من اإليرادات من العقود الم بر مة مع العمالء كجزء  من "الحركة في اإليرادات المؤقتة".

ت                                                                                                                             العادلة التي تزيد عن فترة التسعير حتى نهايتها بالرجوع إلى أسعار السوق اآلجلة الم حد ثة للنحاس والزنك وكذلك مع مراعاة اعتبارا
في ذلك معدل الفائدة  (، بما  13القيمة العادلة األخرى ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

                                                                                               وت حد د اإليرادات عند التفريغ في ميناء الوصول بالرجوع إلى متوسط أسعار المعادن في السوق المفتوحة  وتعديالت مخاطر االئتمان.
                                                                                          السائدة خالل فترة التسعير التعاقدية والفحوصات المستقلة المتف ق عليها بين المشتري والبائع.

 
 المصروفات 4-18

  
 اإليرادات  تكلفة 

 يتضمن هذا البند مواد خام وعمالة مباشرة وتكاليف مباشرة أخرى.                                                               ت صنف تكاليف االنتاج ومصروفات التشغيل المباشرة كتكلفة إيرادات.
 

 مصاريف البيع والتوزيع 
بالشركة. البيع  أنشطة  تسهيل  أو  لتنفيذ  متكبدة  تكاليف  المصاريف أي  هذه  بشكل   تشمل  التكاليف  هذه  أساسي رواتب موظفي تتضمن 

  المبيعات ومصروفات التسويق والتوزيع والمصروفات اللوجستية.
 

 المصاريف العمومية واإلدارية 
وكذلك تتضمن هذه المصروفات  يتعلق هذا البند بالمصاريف التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بتكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع.

 ر المباشرة التي ال تعود مباشرة الى تكلفة اإليرادات أو مصروفات البيع والتوزيع. توزيعات للمصروفات العامة غي
 

يتم توزيع المصروفات غير المباشرة ما بين تكلفة اإليرادات ومصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية حسب مقتضى الحال 
 على أساس ثابت.
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 المحاسبية واالفصاحات في السياساتالتغيرات  . 5
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 
 

لم تقم الشركة  م أو بعد ذلك التاريخ.2021يناير  1طبقت الشركة ألول مرة بعض التعديالت والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في 
 والتي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد.بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت مبكرة 

 
الربح     5-1 ) 2المرحلة    -إصالح مؤشر سعر  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تعديالت على  الدولي )9:  المحاسبة  (  39( ومعيار 

 ( 16) ( والمعيار الدولي للتقرير المالي 4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 

طر  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خالي من المخا
 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:  تقريبا .

 
النقدية التي يتطلبها اإلصالح بشكل مباشر، ليتم معاملتها كتغييرات وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات  •

  على معدل ربح متغير، يعادل الحركة في معدل ربح السوق.
تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح مؤشر سعر الفائدة ليتم إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة   •

  التحوط.
ء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة أسعار توفير إعفا •   

  بديلة خالية من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر 
 
مستقبلية إذا كان يمكن تنوي المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات ال التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.   يكن لهذهلم  

 تطبيقها.
 
  (16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -م  2021يونيو  30" بعد  19-امتياز اإليجار المتعلق بـ "كوفيد   5-2
 

تعديل على المعيار الدولي للتقرير   -  19-أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات إيجار متعلقة بكوفيد    ،م2020مايو    28في  
( بشأن محاسبة 16توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي ) ( "عقود اإليجار".16المالي )

كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان   .19-كوفيد  لاإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة  تعديل عقود اإليجار المتيازات  
يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير  من المؤجر يعد تعديال  لعقد اإليجار.  19-امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد
بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفق ا للمعيار الدولي   19-تياز اإليجار المرتبط بكوفيدفي دفعات اإليجار ناتج عن ام

  ، إذا لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار.16للتقرير المالي 
 

م، قام مجلس  2021مارس    31مستمر كما في    19-وفيدم، ولكن بما إن تأثير ك2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي  م.2022يونيو    30معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة تطبيق الممارسة العملية حتى  

"، ولكن تخطط لتطبيق 19-متعلق بـ "كوفيد  ومع ذلك، لم تتسلم الشركة امتياز اإليجار ال م أو بعد ذلك التاريخ.2021أبريل    1تبدأ في  
الممارسة العملية في حال أصبحت قابلة للتطبيق ضمن الفترة المسموح بها للتطبيق. 
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 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد    .6
 

تعتزم  تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى  
 الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ما انطبقت عليها، عند دخولها حيز التنفيذ:

 
 "عقود التامين"  –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )   6-1
 

( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017خالل شهر مايو  
( 17عندما يصبح ساري المفعول، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي ) والعرض واالفصاح.  االعتراف والقياسشامل لعقود التأمين يغطي  

( على 17ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ) م.2005( "عقود التأمين" الذي صدر في 4يار الدولي للتقرير المالي )سيحل محل المع
التي أصدرتها  المنشأة  النظر عن نوع  التأمين( بصرف  المباشر وإعادة  الحياة والتأمين  التأمين على  التأمين )مثل:  أنواع عقود  جميع 

يتمثل   هناك بعض اإلعفاءات في مجال المعيار ستطبق.  واألدوات المالية مع مزايا المشاركة االختيارية.باإلضافة إلى بعض الضمانات  
وعلى                                                                          ( في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين أكثر فائدة وثباتا  لشركات التأمين.17الهدف الكلي من المعيار الدولي للتقرير المالي )

( الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن المعيار  4تقرير المالي )النقيض من متطلبات المعيار الدولي لل
إن جوهر المعيار الدولي للتقرير                                                                        ( يوفر نموذجا  شامال  لعقود التأمين يغطي جميع نواحي المحاسبة ذات الصلة.17الدولي للتقرير المالي )

 لي:( هو نموذج عام مدعوم بما ي17المالي )
 
 تعديل محدد للعقود مع خصائص مشاركة مباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(.•  •
 طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( وبشكل رئيسي للعقود القصيرة األجل. •  •
 

يخ مع حتمية م أو بعد هذا التار2023يناير    1( في فترات إعداد التقارير المالية في  17يسري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
( والمعيار الدولي 9                                                                                          ي سمح بالتطبيق المبكر للمعيار بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) إدراج أرقام المقارنة.

المعيار على ال ينطبق هذا   (.17( في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15للتقرير المالي )
 الشركة. 

 
 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 6-2
 

( لتحديد 1من معيار المحاسبة الدولي ) 76إلى  69م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من 2020في يناير  
 توضح التعديالت: متداولة أو غير متداولة.متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها 

 
 المقصود بالحق في تأجيل التسوية. •
                                                                     أن حق التأجيل يجب أن يكون موجود ا في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. •
 هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحقه في التأجيل.  •
 قابل للتحويل الى أداة حقوق ملكية فإن الشروط من االلتزام ال يؤثر على تصنيفها فقط إذا كان أحد المشتقات المضمنة في التزام  •
 

ليس للتعديالت تأثير جوهري  او بعدها. ويجب تعديلها بأثر رجعي.  2023يناير    1التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  
 على الشركة كما في تاريخ هذه القوائم المالية.

 
 ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام    6-3
 

 -: "عمليات تجميع األعمال"  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020في مايو  
الغرض من التعديالت هو إحالل اإلشارة إلى اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في  ي. اإلشارة إلى اإلطار المفاهيم

كما أضاف  م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري. 2018م، مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس  1989
( لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليومين" المحتملة  3االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي )المجلس أيضا  استثناء  إلى مبادئ  

الدولي   المحاسبة  تقع ضمن معيار  التي قد  المحتملة  وااللتزامات  المطلوبات  الدولية رقم    37الناتجة عن  المعايير  لجنة  تفسير   21أو 
( 3ت، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي )في نفس الوق "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.

تسري التعديالت على  بخصوص الموجودات المحتملة التي لن تتأثر عند احالل اإلشارة إلى اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المالية.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت  ك التاريخ، ويتم تطبيقها بأثر رجعي.أو بعد ذل  2022يناير    1الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  

أثر جوهري على الشركة. 
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 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(    .6
 
 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )- الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود    6-4
 

المتحصالت قبل االستخدام المنشود والذي يمنع   -م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  
واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء احضار ذلك    والمعدات،المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت  

وبدال  من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع  وقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة.األصل إلى م
 1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في   هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.

أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقها بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية   2022يناير  
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديالت ألول مرة. 

 
 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكلفة تأدية العقد  - عقود المعاوضة    5-5
 

لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة   37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2020في مايو  
ا. تتضمن التكاليف التي  ديالت على "طريقة التكلفة المباشرة". تنطبق التع إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسر 

ال تتعلق المصروفات   تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كال  من التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي تتعلق مباشرة بأنشطة العقد. 
تسري التعديالت على فترات  رف المقابل بموجب العقد.العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الط

ستقوم الشركة بتطبيق التعديالت على العقود التي لم تقم بعد بتأدية جميع   م.2022يناير    1التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 . التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة

 
الشركة التابعة التي تطبيق المعايير    –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –  1المعيار الدولي للتقرير المالي     6-6

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة. 
 

معايير المحاسبة الدولية تعديال  على م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس  2020-م2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة  
يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار تطبيق الفقرة  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.  -( 1المعيار الدولي للتقرير المالي )

المبالغ المصفح عنها في الشركة االم،   ( لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16-)د
ي طبق التعديل أيضا  على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  استنادا  إلى تاريخ تحول الشركة االم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

يالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ  تطبق هذه التعد (.1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16-التي تختار تطبيق الفقرة )د
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  م، مع السماح بالتطبيق المبكر لها.2022يناير  1في أو بعد 

 
 طلوبات المالية المتعلق باستبعاد الم % 10في فحص نسبة  الرسوم  -(: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي )   6-7
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  على 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  
معدل    توضح التعديالت أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو  (.9المعيار الدولي للتقرير المالي )

تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة المقترض والمقرض  مستديمة وتختلف عن شروط االلتزام األصلي.
تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على المطلوبات  بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة.

 المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت.
 

تقوم الشركة   م، مع السماح بالتطبيق المبكر لها.2022يناير    1تطبق هذه التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
المنشأة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم  

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  فيها بتطبيق هذه التعديالت.
 
 الضريبة في قياس القيمة العادلة -( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي )   6-8
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  على 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  
( وهو أن تقوم المنشآت باستثناء  41ار المحاسبة الدولي ) من معي  22يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة   (.41معيار المحاسبة الدولي )

تقوم المنشأة   (. 41التدفقات النقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )
م، مع 2022يناير    1ترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد  بتطبيق هذا التعديل بأثر مستقبلي على قياس القيمة العادلة في أو بعد بداية أول ف

إن هذه التعديالت ال تنطبق على الشركة. السماح بالتطبيق المبكر. 
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 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(    -6
 
 ( 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تعريف التقديرات المحاسبية    6-9
 

يوضح التعديل  ( حيث قدم تعريفا للتقديرات المحاسبية.8م، أصدر المجلس تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2021في فبراير  
كما يوضح كيفية استخدام المنشآت  التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح االخطاء.

 تطوير التقديرات المحاسبية.ألساليب التقييم والمدخالت ل
 

م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تنطبق على التغيرات في 2023يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
المبكر حال االفصاح عن يسمح بالتطبيق   السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تقع في أو بعد بداية تلك الفترة.

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  تلك الحقيقة.
 

للمعايير الدولية للتقرير    2( وقائمة الممارسة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  - االفصاح عن السياسات المحاسبية   6.10
  المالي

 
للمعايير الدولية للتقرير المالي مع   2( وقائمة الممارسة  1لى معيار المحاسبة الدولي )م، أصدر المجلس تعديالت ع 2021في فبراير  

 حات السياسة المحاسبية.اإصدار أحكاما جوهرية، حيث يتم تقديم توجيهات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام الجوهرية على افص
افصاحان   تقديم  المنشآت على  التعديالت  السياسةتساعد  المنشآت    حول  المطلوب من  استبدال  في  المستخدمة  عن   لإلفصاح المحاسبية 

توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت للجوهرية في اتخاذ   " وإضافةسياساتهم المحاسبة الهامة مع متطلب السياسات المحاسبية "الهامة 
  لسياسات المحاسبية.ا حول إفصاحات القرارات 

 
م، مع السماح بالتطبيق المبكر  2023يناير  1( للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1تطبق هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

) لها. الممارسة  قائمة  على  التعديالت  أن  السي2وحيث  لمعلومات  الجوهرية  تعريف  تطبيق  على  إلزامية  غير  توجيهات  تقدم  اسات ( 
  المحاسبية، فإن تاريخ السريان لتلك التعديالت غير ضروري.

 
 الشركة حاليا تقوم بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على افصاحات السياسات المحاسبية للشركة. 

 
 
 

82 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

31 

 
 ممتلكات المنجم     .7
 

  مناجم منتجة   
 
 

 مناجم قيد  
 االنشاء 

موجودات غير  
 موجودات تعدين   ملموسة 

أصل تطوير منجم  
 تحت األرض 

 تكلفة اقفال  
 المجموع   مناجم مؤجلة

       
       التكلفة: 

 660,271,413 12,842,625 258,560,726 129,894,826 258,973,236 - م 2020يناير  1في 
 40,663,796 - - - - 40,663,796 تحويل من موجودات استكشاف وتقييم 

 147,665,182 12,805,068 17,635,095 - - 117,225,019 إضافات خالل السنة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 848,600,391 25,647,693 276,195,821 129,894,826 258,973,236 157,888,815 م2020ديسمبر  31كما في 
 54,913,457 3,492,524 12,623,609 17,675,361 - 21,121,963 السنة إضافات خالل 

 ( 125,390,843) - - 44,095,174 - ( 169,486,017) (8تحويالت خالل السنة )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 778,123,005 29,140,217 288,819,430 191,665,361 258,973,236 9,524,761 م 2021ديسمبر  31كما في 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       االطفاء واالستنفاد المتراكم: 
 440,199,252 7,631,120 189,469,209 76,347,300 166,751,623 - م 2020يناير  1في 

 22,575,971 519,759 7,834,833 5,224,149 8,997,230 - المخصص للسنة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 462,775,223 8,150,879 197,304,042 81,571,449 175,748,853 - م 2020ديسمبر  31كما في 
 38,420,361 2,444,217 9,485,000 17,243,990 9,247,154 - المخصص للسنة 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 501,195,584 10,595,096 206,789,042 98,815,439 184,996,007 - م 2021ديسمبر  31كما في 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       صافي القيم الدفترية: 

 276,927,421 18,545,121 82,030,388 92,849,922 73,977,229 9,524,761 م 2021ديسمبر  31كما في 
  ════════  ════════  ════════  ════════  ════════  ════════ 

 385,825,168 17,496,814 78,891,779 48,323,377 83,224,383 157,888,815 م 2020ديسمبر  31كما في 
  ════════  ════════  ════════  ════════  ════════  ════════ 

83 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

32 

 
 ممتلكات المنجم )تتمة(     -7
 
سبتمبر    31وخالل السنة المنتهية في  م وما بعد هذا التاريخ الستخراج سبائك الذهب،  2021فبراير    1يان انتاجه التجاري من  قبدأ جبل   .معيض  بمشروع  يان قيتعلق المنجم قيد اإلنشاء بمنجم جبل    7-1

العمر االنتاجي المتوقع   ( بالتالي بدأ استهالك واطفاء هذه الموجودات.8م تم تحويل موجودات المناجم تحت االنشاء إلى مناجم منتجة )كما هو أعاله( وممتلكات وآالت ومعدات )اإليضاح  2021
 . معيضم والمتعلق بمشروع 2021ديسمبر  31االنشاء كما في يتعلق رصيد المنجم تحت  م.2026يان حتى قلمشروع جبل  

 
                                                                تم توزيع مخصص اإلطفاء واالستنفاد المحم ل للسنة في تكلفة اإليرادات.  7-2
 
معدل المتوسط المرجح المستخدم لتحديد  لاير سعودي(. 3,436,496م: 2020لاير سعودي )  566,996م بما يقارب 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في   مبلغ تكاليف االقتراض المرسملة   7-3

 محدد.  إلقراضوهو سعر الفائدة الفعال   % 4,7مبلغ تكاليف االقتراض للرسملة كان 
 
هـ )الموافق  1413ذي الحجة    1                           /م المعمول به اعتبار ا من  17االستكشاف والتقييم )بما في ذلك حقوق التعدين الممنوحة في األصل بموجب المرسوم الملكي رقم  تمثل األصول غير الملموسة أصول    7-4

في منجم المصانع الواقع في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية،  م( لمدة ثالثين سنة، مع حق التجديد لفترة مستقبلية مدتها عشرون سنة لشركة الدرع العربي للتطوير لالستغالل  1993مايو    22
واشترت الشركة أصول االستكشاف والتقييم )بما في ذلك                   لاير سعودي سنوي ا(.  440,000                                      لاير سعودي لكل كيلو متر مربع سنوي ا؛ أي    10,000                                        كيلو متر ا مربع ا للتأجير السطحي بقيمة    44بمساحة  

                                                                   وح و  ل  حق ملكية األصول المذكورة آنفا إلى الشركة بموجب قرار وزارة   مليون لاير سعودي.  236.25                        م نظير ع و ض نقدي قدره  2009شركة الدرع العربي للتطوير في أغسطس  حقوق التعدين( من  
                          كما تكب دت الشركة تكاليف   م(.2008ديسمبر  30هـ )الموافق 1430         الم حر م  2م( وخطاب الوزارة الالحق بتاريخ 2008سبتمبر  13هـ )الموافق 1429رمضان  13البترول والثروة المعدنية بتاريخ 

                                                                                                 وح و  لت أصول االستكشاف والتقييم هذه إلى أصول غير ملموسة ضمن ممتلكات المنجم بعد أن بدأ اإلنتاج في   مليون لاير سعودي بعد االستحواذ على أصول االستكشاف والتقييم.  22.7إضافية بقيمة  
 أقل.                                                                                                                              وي حد د العمر اإلنتاجي للمنجم على أساس مدة حقوق التعدين أو الوقت التقديري لالستكشاف ومعالجة احتياطيات الخام التقديرية، أيهما                                           م وأ طف ئ ت على مدار العمر اإلنتاجي للمنجم.2012عام  

                    وت جر ى المحاسبة عن  م(.2030مارس    31م:  2020م )2029ديسمبر    31                                 ة اإلنتاجية الم عد لة، لينتهي في  خالل السنة، يتم تعديل العمر االنتاجي على أساس االحتياطيات المعدلة المقدرة والطاق
                                     التغي رات في التقديرات بأثر مستقبلي.
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 ممتلكات وآالت ومعدات    -8
 
  

 المباني 
تحسينات المباني  

 السيارات   مخلفات السدود  معدات ثقيلة  آالت ومعدات   اعمال مدنية المستأجرة 
األعمال الرأسمالية  

  اإلجمالي  تحت التنفيذ
          

          التكلفة: 
 683,674,953 4,789,311 22,467,300 23,900,160 128,089,142 294,463,540 16,288,221 1,838,317 191,838,962 م2020يناير  1في 

 16,031,921 256,315 286,263 - 13,140,898 - - 2,212,745 135,700 إضافات خالل السنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 699,706,874 5,045,626 22,753,563 23,900,160 141,230,040 294,463,540 16,288,221 4,051,062 191,974,662 م2020ديسمبر  31كما في 
 20,655,345 496,132 - - 17,743,165 1,671,677 - 442,075 302,296 إضافات خالل السنة 

 125,390,843    - - 1,656,338 1,288,686 116,626,190 4,349,328 1,050,301 420,000 (7تحويل من منجم تحت االنشاء )ايضاح  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 845,753,062 5,541,758 22,753,563 25,556,498 160,261,891 412,761,407 20,637,549 5,543,438 192,696,958 م2021ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
          

          االستهالك المتراكم: 
 331,213,985    - 22,233,807 14,839,800 84,245,477 116,932,744 9,246,672 1,838,317 81,877,168 م2020يناير  1في 

 34,516,261    -  246,932 964,573 5,808,131 15,765,091 749,644 245,861 10,736,029 المخصص للسنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 365,730,246 - 22,480,739 15,804,373 90,053,608 132,697,835 9,996,316 2,084,178 92,613,197 م2020ديسمبر  31كما في 
 53,131,558 - 84,815 1,021,629 8,436,504 30,731,103 1,268,500 466,111 11,122,896 المخصص للسنة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 418,861,804 - 22,565,554 16,826,002 98,490,112 163,428,938 11,264,816 2,550,289 103,736,093 م2021ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

          صافي القيم الدفترية: 
          

 426,891,258 5,541,758 188,009 8,730,496 61,771,779 249,332,469 9,372,733 2,993,149 88,960,865  م2021ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 333,976,628 5,045,626 272,824 8,095,787 51,176,432 161,765,705 6,291,905 1,966,884 99,361,465  م2020ديسمبر  31كما في 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(  . 8
 
 (. 15تخضع الممتلكات واآلالت والمعدات للرهن كضمان مقابل قرض طويل األجل )إيضاح  8-1

 
 م. 2022تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اعمال اطفاء ومعدات المصانع والمتوقع أن تعمل في  8-2
 
                                                       تم توزيع مخصص االستهالك المحم ل للسنة في تكلفة اإليرادات. 8-3

 
 .وزارة الصناعة والثروة المعدنيةتم إنشاء المباني في موقع المناجم التي تستأجرها الشركة من 8-4 8-4
 
  عقود اإليجار . 9
 

سنوات بينما   10  -2لمدة  تتضمن بنود عقد اإليجار للمباني المستأجرة فترة إيجار   لدى الشركة عقود إيجار لسيارات ومعدات مكتبية.
  سنوات. 3المعدات الثقيلة لمدة 

 
 فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام المدرجة والحركة فيها خالل السنة: 

 المجموع  معدات ثقيلة  المباني  
    

 9,354,930 7,597,891 1,757,039 م 2020يناير  1كما في 
 1,156,234 - 1,156,234 إضافات خالل السنة 
 ( 1,344,434) ( 808,874) ( 535,560) مصروف استهالك 

  ───────  ───────  ─────── 
 9,166,730 6,789,017 2,377,713 م 2020ديسمبر  31كما في 

 362,550 - 362,550 إضافات خالل السنة 
 ( 1,659,621) ( 641,163) ( 1,018,458) مصروف استهالك 

  ───────  ───────  ─────── 
 7,869,659 6,147,854 1,721,805 م 2021ديسمبر  31كما في 

  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة فيها خالل السنة: 
 م 2020 م 2021 
   

 8,155,123 6,055,310 في بداية السنة
 1,156,234 362,550 إضافات خالل السنة 

 792,899 436,395 تزايد الفائدة خالل السنة 
 ( 4,048,946) ( 3,324,485) مدفوعات تمت خالل السنة 

  ───────  ─────── 
 6,055,310 3,529,770  في نهاية السنة 

  ═══════  ═══════ 
 3,830,204 2,555,292 متداول

  ═══════  ═══════ 
 2,225,106 974,478 غير متداول 

  ═══════  ═══════ 
 

 الشامل اآلخر.  والدخل فيما يلي المبلغ المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة 
 م 2020 م 2021 
   

 1,344,434 1,659,621 مصروف استهالك الموجودات حق االستخدام
 792,899 436,395 مصروف الفائدة اللتزامات اإليجار

  ───────  ─────── 
 2,137,333 2,096,016  في نهاية السنة 

  ═══════  ═══════ 

86 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

35 

 
 عقود اإليجار )تتمة(  . 9
 

  لاير   4.048.946م:  2020لاير سعودي )  3.324.485لدى الشركة إجمالي تدفقات نقدية إلى خارج الشركة لعقود اإليجار بإجمالي  
لاير سعودي  362,550كما أنه كان لدى الشركة إضافات غير نقدية إلى الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار بمبلغ  سعودي(.

  لاير سعودي(. 1,156,234م: 2020)
 
 المخزون  . 10

 
 م 2020 م 2021 
   

 9,146,872 12,864,390 ات        م رك ز
 13,795,024 7,939,118 مخزون الخام

 11,811,150 14,782,053 مستهلكات 
 33,797,157 41,376,024  قطع غيار

 ───────── ───────── 

 76,961,585 68,550,203 
 ( 5,612,314) ( 5,612,314) الحركة )انظر اإليضاح أدناه(مخصص بضاعة بطيئة  ناقص:

 ───────── ───────── 

 62,937,889 71,349,271 يتم قياس إجمالي المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:  (أ

 
 م 2020 م 2021 

   
 4,692,314 5,612,314 في بداية السنة

 920,000 - المخصص للسنة 
 ───────── ───────── 

 5,612,314 5,612,314 في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 
 تم توزيع المخصص للسنة على تكاليف اإليرادات.

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى . 11

 
 م 2020 م 2021 
   

 85,425,455 181,905,672 مدينة تجارية )تخضع للتسعير المؤقت( ذمم 
 ( 2,492,375) 744,267 تعديل التسعير المؤقت بالقيمة العادلة  إضافة / )ناقص(:

 ───────── ───────── 

 82,933,080 182,649,939  صافي ذمم مدينة تجارية
 ═════════ ═════════ 

 
( حول  30يوما. أنظر إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح    60إلى    30الذمم المدينة التجارية ال تحمل فائدة وعادة ما تكون لمدة  

  مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية التي تبين كيفية إدارة الشركة وقياس الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية.
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                             مة والمبالغ المدفوعة مقدم ا                  الد فعات الم قد   . 12
 م 2020 م 2021 
   

 14,361,231 21,094,354 دفعات مقدمة للموردين 
 ( 1,754,885) ( 1,754,885)                                       مخصص الد فعات الم قد مة إلى مور  دين  ناقص:

 ───────── ───────── 
 12,606,346 19,339,469 بالصافي  -                            د فعات م قد مة إلى مور  دين 

 4,473,142 13,504,045                مدفوعة مقدم امبالغ 
 494,676 407,425 ذمم موظفين

 4,291,562 6,254,267 مدخالت  - ضريبة القيمة المضافة 
 ───────── ───────── 

 39,505,206 21,865,726 
 ═════════ ═════════ 
 
 النقد وما في حكمه  . 13
 م 2020 م 2021 
   

 96,640 85,582 نقد في الصندوق 
 35,072,978 74,634,056 مبالغ لدى البنوك

 ───────── ───────── 
 74,719,638 35,169,618 
 ═════════ ═════════ 
 
 حقوق الملكية  . 14

 
 رأس المــال  1- 14

مليون سهم، قيمة كل    82م و 2021سبتمبر    31ريـال سعودي كما في    10مليون سهم، قيمة كل سهم   56,3يتكون رأسمال الشركة من  
 المعدلة في راس المال والمحتفظ بها من المساهمين:  يلي المساهمةفيما  م(.2020ديسمبر  31ريـال سعودي كما في  10سهم 

 مليون لاير سعودي(. 2,2م:2020مليون لاير سعودي ) 2.4تتضمن الملكية أعاله المساهمة من كبار موظفي اإلدارة بقيمة  (أ)

مجلس م، وافق المساهمون أن يقوم  2018أكتوبر    28م وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في  2018وخالل   (ب )
وأعادت  لاير سعودي للسهم الواحد.   30من إجمالي األسهم بسعر أقصى قيمته    % 10اإلدارة بإعادة شراء أسهم بالشركة تصل إلى  

مليون لاير   74.7لاير سعودي لكل سهم، وسجلت هذه األسهم كأسهم خزينة بقيمة    30سهم بسعر    2,490,445الشركة شراء  
لاير سعودي لكل سهم، وأكملت اإلجراءات    10سهم بسعر    5,709,555الشركة بإعادة شراء  كما قامت   م.2019سعودي في  

 م.2020القانونية بهذا الشأن خالل 

هـ(  1442شعبان    10م )الموافق  2021مارس    23قرر المساهمون في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ   ج( 
مليون لاير سعودي من خالل تحميل خسائر متراكمة بمبلغ    467ليون لاير سعودي إلى  م  820تخفيض رأس المال للشركة من  

 لاير سعودي.  112,367,499  يعادل مبلغسهم بما    6,990,526لاير سعودي وتخفيض أسهم الخزينة إلى    240,632,501
 هـ(.1442رمضان  28م )الموافق 2021مايو  10تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن في 

هـ(، وافق المساهمون في الشركة في الجمعية العمومية غير العادية على قرار 1443صفر    26م )الموافق  2021أكتوبر    3د( بتاريخ  
لاير سعودي    563,288,650لاير سعودي إلى مبلغ    467,000,000زيادة مقترحة في رأس المال الخاص بالشركة من مبلغ  

المبقاة ومبلغ    91,861,201ل تحويل مبلغ  من خال لاير سعودي من حساب    4,427,449لاير سعودي من حساب األرباح 
هـ(.1443ربيع األول   13م )الموافق 2021أكتوبر  19تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن في   االحتياطي النظامي.

 م 2020 م 2021 الجنسية / بلد التأسيس  اسم الشركاء 
    

 155,025,000 115,260,490 األردن الشركة العربية للتعدين
 149,034,720 110,806,740 السعودية المملكة العربية  شركة أساس للتعدين

 82,000,000 14,588,500 المملكة العربية السعودية   الخزينة  أسهم
 79,887,290 46,914,410 المملكة العربية السعودية  محمد مانع أبالعال

 66,125,640 49,164,160 المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لصهر الرصاص 
 53,134,150 14,604,040 المملكة العربية السعودية  إبراهيم بن مسلم

 40,000,000 29,739,840 اإلمارات العربية المتحدة  الفجيرة  - الشركة العربية للتعدين 
 194,793,200 182,210,470 دول مجلس التعاون الخليجي وآخرون مساهمون آخرون

  ───────── ───────── 
  563,288,650 820,000,000 
  ═════════ ═════════ 
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 حقوق الملكية )تتمة(  . 14

 
 االحتياطي النظامي  2- 14
من   % 30من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي    % 10للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل         وفقا   

إن هذا  لاير سعودي لزيادة رأس المال خالل السنة.  4,427,449غ  ل )د(، تم استخدام مب  1- 14ضاح  يكما هو مذكور في اإل رأس المال.
 للتوزيع. االحتياطي غير متاح 

 
 القروض والسلف    .15

 
 م 2020 م 2021 
   

 343,117,871 295,797,751 (8صندوق التنمية الصناعي السعودي )اإليضاح 
قتسهيل   50,000,000 33,333,332 تور 

 ───────── ───────── 

 329,131,083 393,117,871 
   

 ( 86,666,668) ( 108,666,668) متداولة الجزء المتداول المعروض تحت بند مطلوبات  ناقص:
 ───────── ───────── 

 306,451,203 220,464,415 قروض وسلف ضمن التزامات غير متداول
 ═════════ ═════════ 

 
وهذا  م مقابل مشروع المصانع.2010سبتمبر    1حصلت الشركة على القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ     15-1

ويستحق القرض السداد على ثالثة عشر  القرض مضمون برهن ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وبرهن ضمان عن كل مساهم.
م، إلى 2018غير أن الشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي توص ال، الحق ا في يوليو   قسط ا نصف سنوي على ست سنوات.

  ا لطلب الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على أحد عشر قسط ا نصف سنوي.اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية وفق  
 
يونيو    الشركة إلعادة جدولة 2020وفي  القرض األصلية حسب طلب  اتفاقية  لتعديل  اتفاق  إلى  والصندوق  الشركة  م، توص لت 

ا من مايو  قة الدفع اعتبار  ستح    م.2024بريل م حتى إ2021المدفوعات على سبعة أقساط نصف سنوية م 
 

م من اجل مشروع جبل  2020يونيو  28مليون لاير سعودي من الصندوق بتاريخ  94.3حصلت الشركة على قرض آخر بقيمة 
وهذا القرض مضمون   م.2028م إلى مارس  2022مايو  ( قسط نصف سنوي ابتدأ من  13ويستحق السداد على )  يان الجديدق

  رهن ضمان عن كل مساهم.برهن ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وب
 
لاير   110,518,400م، حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية / قرض تمويلي من أحد البنوك التجارية بمبلغ  2019في ديسمبر     15-2

  سعودي يتضمن ضمانات سداد، تمويل لشراء وبيع سلع )تورق(.
 

سيتم   مشتركة من بعض المساهمين لتغطية اجمالي التسهيالت.التسهيالت مضمونة بموجب ضمانات شخصية تكافلية وتضامنية  
  م.2023م وينتهي في ديسمبر 2021ربع سنوي متساو  ابتداء  من مارس  ( قسطا  12دفع القرض القائم على )

 
وبموجب   سنويا(.  % 4.7إلى    % 2.7م:  2020سنويا )  % 4.7إلى    % 2.7تحمل القروض والسلف رسوم تمويل تتراوح ما بين   15-3

بنود اخرى. مالية محددة من بيض  تعهدات  تأدية  الشركة  االثنتين، يجب على  التسهيالت  اتفاقيات  الشركة ملتزمة   شروط  إن 
 م: شكوى(.2020م )2021ديسمبر  31بتعهدات الدين كما في 

 
 جميع القروض والسلف تتم وفقا للشريعة.    15-4
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 القروض والسلف )تتمة(    .15

 
  فيما يلي تواريخ استحقاق القروض / التسهيالت القائمة غير المخصومة:

 
 م 2020 م 2021 سنوات

   
 86,666,668 - م 2021
 108,666,668 108,666,668 م 2022
 114,166,664 114,166,668 م 2023
 66,500,000 66,500,000 م 2024
 15,000,000 15,000,000 م 2025

 28,300,000 28,300,000 ما بعد ذلك     -
 ────────── ───────── 

 332,633,336 419,300,000 
 ═══ ═════ ═════════ 

 
 تكلفة إغالق المناجم  . 16

 
 م 2020 2021 
   

 16,625,347 30,012,302 في بداية السنة
 12,805,068 3,492,524 إضافات خالل السنة 

 581,887 943,987 خالل السنة عكس الخصم 
  ───────  ─────── 

 30,012,302 34,448,813 في نهاية السنة
  ═══════  ═══════ 
 
 منافع الموظفين    .17

 
 وصف عام للبرنامج 

 
فيما   العربية السعودية.                                                                                                          تدير الشركة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير ممول )"البرنامج"( وفقا  لمتطلبات نظام العمل في المملكة 

 يلي الحركة في برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير ممول للسنة المنتهية:
 م 2020  م 2021 
    

 4,475,706  6,902,591 الرصيد في بداية السنة
    

    مدرج في قائمة الربح أو الخسارة 
 2,200,529  2,412,751 تكلفة خدمة حالية 

 130,186  173,546 الفائدةتكلفة 

 2,586,297  2,330,715 
                                      م تضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 1,298,421  860,719 خسارة اكتوارية
    

 ( 1,202,251)  ( 949,944) منافع مدفوعة
 ────────  ──────── 

 6,902,591  9,399,663 الرصيد في نهاية السنة
 ════════  ════════ 

90 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

39 

 
 منافع الموظفين )تتمة(  .17

 
 االفتراضات االكتوارية 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المطبقة في تاريخ التقرير المالي: 
 م 2020 م 2021 
   

 %2.70 % 3.25 معدل الخصم
 %2.00 % 3.00 معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع لزيادة الرواتب: 

  حسب العمر   حسب العمر معدل الوفيات 
 العمر والخدمة  العمر والخدمة  حركة الموظفين/ معدالت االنسحاب 

 
 فيما يلي تحاليل الحساسية الكمية لالفتراضات الرئيسية:

 
 م 2020 م 2021 

   معدل الخصم:
 ( 738,031) ( 830,082) % 1الزيادة بواقع +     
 577,088 970,335 %1-النقص بنسبة      

   معدل الزيادة في الرواتب 
 503,142 865,298 % 1الزيادة بواقع +     
 ( 687,425) ( 757,784) %1-النقص بنسبة      

 
نتيجة   المحددة  الموظفين  منافع  التزام  التأثير على  استقراء  إلى طريقة  أعاله استنادا   الحساسية  تحاليل  في                                                                                                            تم تحديد  المعقولة  للتغيرات 

تستند تحاليل الحساسية إلى تغير في االفتراض الجوهري والمحافظة  االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة اعداد التقرير المالي. 
                      الموظفين نظرا  ألنه من قد ال تكون تحاليل الحساسية ممثلة للتغير الفعلي في التزام منافع   على إبقاء جميع االفتراضات االخرى ثابتة.

 غير المحتمل بان التغيرات في االفتراضات ستحدث بمعزل عن بعضها البعض. 
 

 سنوات(.  9,5م: 2020سنوات ) 9.5فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة هي 
 

 فيما يلي تفاصيل الخسائر االكتوارية:
 م 2020 م 2021 
   

 132,780 389,277 االفتراضات المالية 
 1,165,641 471,442 تعديالت الخبرة

 ──────── ──────── 

 860,719 1,298,421 
 ════════ ════════ 

 
 فيما يلي المدفوعات المتوقعة لبرنامج المنافع المحددة في السنوات المستقبلية:

 م 2020 م 2021 
   

 631,029 908,429 التالية(                                          شهرا  التالية )فترة التقرير المالي السنوي  12خالل 
 1,764,782 2,550,820 سنوات 5و  1ما بين 

 6,593,699 9,782,665 سنوات  5أكثر من 
 ──────── ──────── 

 8,989,510 13,241,914 مجموع الدفعات المتوقعة
 ════════ ════════ 
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 الذمم الدائنة التجارية    .18

 
لالطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالجهات ذات        يوما .  60يترتب على الذمم الدائنة التجارية فائدة ويتم تسويتها عادة خالل  ال  

( لمزيد من المعلومات حول آلية إدارة مخاطر السيولة 30الرجاء الرجوع إلى اإليضاح ) (.28العالقة، يرجى الرجوع إلى اإليضاح )
 لدى الشركة. 

 
 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات غير مالية أخرى    .19

يمثل ذلك ضريبة أرباح رأسمالية والتي تم استقطاعها من المساهمين السابقين بالشركة فيما يتعلق بإعادة شراء أسهم الخزينة في السنة 
ونتيجة  أسهمهم قد اعترفوا باألرباح المرتبطة بالمعامالت. وتم افتراض أن المساهمين الذين باعوا   م. 2019ديسمبر    31المنتهية في  

 م.2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    9.7لذلك، كان هؤالء المساهمون السابقون مدينين بضريبة أرباح رأسمالية للهيئة بقيمة  
وخالل   بل الشركة ويتم تحصيلها من المساهمين.يتم تسجيل التزام ضريبة أرباح رأسمالية كذمم دائنة من ق  أجانب،نظرا ألنهم مساهمون  

مليون لاير سعودي للهيئة مقابل ضريبة األرباح الرأسمالية نيابة عن   7م، دفعت الشركة  2021ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  
 المساهمين األجانب الذي قاموا بالبيع.

 
 الزكاة وضريبة الدخل   .20

 
  الزكاة  20-1

 
 للسنة مخصص محمل  

 م 2020 م 2021 
   

 2,307,918 12,405,653 زكاة متعلقة بالسنة الحالية
 - ( 3,560,822) زكاة متعلقة بالسنوات السابقة

 ───────── ───────── 
 8,844,831 2,307,918 
 ═════════ ═════════ 

 
 يستند مخصص للزكاة إلى ما يلي: 

 م 2020 م 2021 
   

 436,631,203 804,696,405 حقوق الملكية 
 41,440,229 31,758,131 مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

 ( 401,512,919) ( 521,596,385) القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل )بعد خصم التمويل المتعلق بها(
 ───────── ───────── 
 314,858,151 76,558,513 

 48,580,321 171,584,236 دخل السنة الخاضع للزكاة 
 ───────── ───────── 

 125,138,834 486,442,387 وعاء الزكاة 
 ═════════ ═════════ 
 

 الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة 
 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كما يلي:

 م 2020 م 2021 
   

 4,475,659 2,307,918 الرصيد في بداية السنة
 2,307,918 8,844,831 المحمل للسنةصافي 

 ( 4,475,659) ( 2,307,918) مدفوعات خالل السنة 
 ───────── ───────── 

 2,307,918 8,844,831 الرصيد في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 م 2020 2021 
   

 11,403,295 22,836,795 مصروفات مستحقة الدفع 
 5,044,262 8,459,713 وغيرها  اإلجازات مستحقات 

 9,667,829 2,628,130 مكسب من رأس المال مقابل ضريبة استقطاع من مساهم سابق )انظر اإليضاح أدناه(
 ──────── ──────── 
 33,924,638 26,115,386 
 ════════ ════════    
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 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل   .20

 
  ضريبة الدخل 20-2

 ديسمبر كما يلي:  31تفصيل المكونات الرئيسية لضريبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في يمكن 
 م 2020 م 2021 
   

   مدرج في قائمة الربح أو الخسارة 
  5,865,538  13,803,562 مصروف ضريبة الدخل للسنة 

 ( 14,784,710) ( 16,780,623)                              ضريبة مؤج لة دائنة خالل السنة
 ───────── ───────── 

 (2,977,061 ) (8,919,172 ) 
 ═════════ ═════════ 

   مدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر
 ( 62,454) ( 45,980)  ضريبة مؤجلة تتعلق بربح اكتواري

 ═════════ ═════════ 

 
 تسوية مصروف الضريبة والربح المحاسبي للسنة المنتهية:

 م 2020 م 2021 
   

 82,192,453 203,132,539 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 ────────── ────────── 

 16,438,491 40,626,508  المطبقة في المملكة العربية السعودية % 20مصروف ضريبة الدخل على أساس نسبة 
   

احتساب الدخل الخاضع  تعديالت للمبالغ غير القابلة للخصم / )الخاضعة للضريبة( في  
 للضريبة:

  

 ( 12,485,034) ( 29,775,168) ( % 75.95م: 2020) % 73.29نسبة مساهمة سعودية غير خاضعة للضريبة 
 ( 12,872,629) ( 13,828,401) أخرى

 ───────── ───────── 

 ( 8,919,172) ( 2,977,061) ( دائن  % 10,85م: 2020دائنة ) % 1.47                     معدل الضريبة الفع ال 
 ═════════ ═════════ 

 %24.05 % 26.71 حصة المساهم غير السعودي 
 ═════════ ═════════ 

 
 م 2020 م 2021 

   
 5,865,538 9,090,672 ضريبة الدخل المتعلقة بالسنة الحالية
 - 4,712,890 ضريبة الدخل المتعلقة بسنة سابقة

 ───────── ──────── 

 13,803,562 5,865,538 
 ═════════ ════════ 

 
 كانت حركة مخصص ضريبة الدخل خالل السنة على النحو التالي: 

 م 2020 م 2021 
   

 1,164,551 5,109,868 في بداية السنة
 5,865,538 13,803,562 مخصص مكون خالل السنة 

 ( 1,920,221) ( 12,619,746) مدفوع خالل السنة 
 ───────── ───────── 

 5,109,868 6,293,684 في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(    .20

 
 ضريبة الدخل )تتمة(  20-2

 فيما يلي مكونات الضريبة المؤجلة:
 م 2020 م 2021 
   

 22,709,158 29,315,715 خسائر ضريبة مرحلة 
 ( 9,563,788) ( 1,566,334) المحاسبة والوعاء الضريبي للممتلكات واآلالت والمعداتالفرق في 

 1,369,779 3,422,256 المخصصات 
 332,015 502,130 منافع الموظفين 

 ───────── ───────── 

 14,847,164 31,673,767 صافي موجودات الضريبة المؤجلة
 ═════════ ═════════ 

 
 ديسمبر: 31الحركة في موجودات الضريبة المؤجلة خالل السنة المنتهية في فيما يلي 

 م 2020 م 2021 
   

 - 14,847,164 يناير 1كما في 
 14,784,710 16,780,623 ضريبة مؤجلة دائنة خالل السنة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة 

 62,454 45,980 ضريبة مؤجلة مدرجة في الدخل الشامل اآلخر 
 ───────── ───────── 

 14,847,164 31,673,767 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 
 الربوط الزكوية 

 
 الربوط الزكوية والضريبية: 
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية  م.2012والضريبي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى    أنهت الشركة وضعها الزكوي

االقرارات الزكوية للسنوات من  م.2022ابريل    30م وحصلت على شهادة زكاة سارية المفعول حتى تاريخ  2020وضريبة الدخل لسنة  
                                  م حاليا  قيد المراجعة لدى الهيئة.2020م إلى 2013

 
 مخصص رسوم االمتياز    .21

 
 م 2020 م 2021 

   
 9,254,481 21,911,194 رسوم االمتياز المتعلقة بالسنة الحالية
 - ( 1,710,573) رسوم االمتياز المتعلقة بسنة سابقة

 ───────── ───────── 

 20,200,621 9,254,481 
 ═════════ ═════════ 

 
 م 2020 م 2021 
   

 2,000,001 8,756,154 يناير  1في 

 9,254,481 20,200,621 المخصص خالل السنة

 ( 2,498,328) ( 8,756,154) مخصص مدفوع خالل السنة
 ───────── ───────── 

 8,756,154 20,200,621 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 
االيرادات في قائمة الربح أو الخسارة. جزء من تكلفة كتظهر رسوم االمتياز 
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 اإليرادات، صافي   .22

 
 م 2020 م 2021 
   

   إيرادات من العقود مع العمالء: 
 188,736,950 239,844,681 النحاس  ات        م رك ز

 137,856,648 205,655,604 الزنك  ات        م رك ز

 59,128,552 155,295,314 معادن نفيسة 
 ───────── ───────── 

 600,795,599 385,722,150 
 ( 10,571,398) ( 14,142,281) الحركة في تعديالت التسعير المؤقتة خالل السنة 

 ───────── ───────── 

 586,653,318 375,150,752 
 ═════════ ═════════ 

 
 مصاريف البيع والتسويق   .23

 
 م 2020 م 2021 
   
 14,008,720 22,257,669 نقل

 2,533,842 6,383,827 وحمالت ترويجاعالنات 
 ───────── ──────── 

 28,641,496 16,542,562 
 ═════════ ════════ 

 
 المصاريف العمومية واإلدارية  . 24

 
 م 2020 م 2021 
   

 10,405,277 12,316,809 تكاليف موظفين 
 5,780,278 3,201,912 أجور ومكافآت لإلدارة

 1,015,761 4,714,326 أتعاب مهنية
  2,419,909 2,208,538 أجهزة حاسب آلي ومستلزمات مكتبية 

 358,655 - أخرى
 ───────── ──────── 

 22,441,585 19,979,880 
 ═════════ ════════ 

 
 تكاليف تمويل    .25

 
 م 2020 م 2021 
   

 5,377,067 12,166,588 تكلفة تمويل متعلقة بقروض ومصاريف بنكية
 792,899 436,395 تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

 581,887 943,987 عكس قيد تكلفة إغالق منجم
 ───────── ──────── 

 13,546,970 6,751,853 
 ═════════ ════════ 
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 ربحية السهم    .26

 
للسهم بقسمة الربح للسنة العائد لحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية   األساسية يتم احتساب الربحية  
وكذلك لم يتم عرض ربحية السهم المستقلة من العمليات المستمرة   ال ينطبق على الشركة الربحية المخفضة للسهم.  القائمة خالل السنة. 

  وجود عمليات متوقفة خالل السنة. بسبب عدم
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 
 
 م 2020 م 2021 
   

 88,803,707 197,264,769 صافي ربح للسنة
 ═════════ ═════════ 

 54,870,015 54,870,015 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 ═════════ ═════════ 

 1.62 3.60 األساسية والمخفضة –خسارة السهم 
 ═════════ ═════════ 

 
 التقارير القطاعية  . 27

 
التنفيذي. الرئيس  إلى  التقارير الداخلية  آلية رفع  القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع  التقارير عن  التشغيلي هو   يتم رفع  القطاع  إن 

 مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
 
 تدر إيرادات. تعمل في أنشطة  (1)
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر تقييم األداء. (2)
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3)
 

مل وفقا  ألنواع األنشطة ألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات ع  العربية السعودية.  المملكة  -تتم جميع عمليات الشركة في نجران  
 الرئيسية ولديها قطاعين يتم رفع التقارير بشأنها على النحو التالي:

 
النحاس والزنك والمنتجات المزدوجة مثل المعادن الثمينة   مثل مكثفات يمثل قطاع منجم المصانع استخراج وانتاج المعادن األساسية   •

 مثل سبائك الذهب والفضة. 
 
 يان استخراج وانتاج المعدان الثمينة مثل سبائك الذهب والفضة. قيمثل قطاع منجم جبل  •
 
  يمثل قطاعات التشغيل.إن عرض معلومات الشركة ال   الشركة مسئولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما في ذلك تمويل المشاريع. •
 

يقوم مسؤول اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج العمليات لوحدات  لم يتم تجميع قطاعات التشغيل لتكوين قطاعات التشغيل المفصح عنها أعاله. 
يتم تقييم   على أنها الجهة الرئيسية التخاذ القرار. األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد وتقييم األداء وتعتبر  

مع ذلك،  أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية.
ال توجد معلومات قطاعية او   لقطاعات التشغيلية.تتم إدارة أنشطة االستغالل والزكاة وضريبة الدخل على نطاق الشركة وتوزيعها على ا

م نظرا  ألن منجم المصانع كان القطاع التشغيلي الوحيد خالل تلك السنة. 2020ديسمبر  31المنتهية في  تشغيلية للسنة
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 التقارير القطاعية )تتمة(  . 27

 
  يانقجبل     منجم المصانع  

  المنجم  
 
  الشركة 

 
  اإلجمالي

     م:2021ديسمبر   31المنتهية في للسنة 

     اإليرادات 

 600,795,599 - 109,883,986 490,911,613 عمالء خارجيين 

 ( 14,142,281) - 920,316 ( 15,062,597) الحركة في اإليرادات المرحلية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 586,653,318 - 110,804,302 475,849,016 إيرادات، صافي 

 ( 318,955,821) ( 20,200,621) ( 62,255,204) ( 236,499,996) تكلفة اإليرادات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 267,697,497 ( 20,200,621) 48,549,098 239,349,020 إجمالي الربح 

 ( 28,641,496) - - ( 28,641,496) مصاريف البيع والتوزيع 

 ( 22,441,585) ( 22,441,585) - - العمومية واإلدارية المصاريف 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 216,614,416 ( 42,642,206) 48,549,098 210,707,524 الربح التشغيلي 

 ( 13,546,970) - ( 4,462,796) ( 9,084,174) تكاليف تمويل 

 65,093 65,093 - - إيرادات أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 203,132,539 ( 42,577,113) 44,086,302 201,623,350 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
     

 ( 5,867,770) ( 5,867,770) - - زكاة وضريبة دخل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 197,264,769 ( 48,444,883) 44,086,302 201,623,350 صافي ربح السنة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,112,261,198 145,451,218 221,916,603 744,893,377 موجودات قطاعية 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 463,825,120 96,715,454 94,984,728 272,124,938 مطلوبات القطاع 
 ════════  ════════  ════════   ════════  
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 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها  . 28

 
فيما يلي بيان  إدارة الشركة.يتم اعتماد سياسة تسعير وشروط المعامالت من قبل   تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين والمنشآت المنتسبة لهم وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي المجموعة

 بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة: 
 

 المعامالت   طبيعة المعاملة   العالقة   الجهة ذات العالقة 

 م 2020 م 2021      
        

 2,020,333 3,100,085  مصروفات سفر  جهة أخرى ذات عالقة   الشركة التجارية العربية للسفريات 
 51,030 53,130   مصروفات مياه  جهة أخرى ذات عالقة   شركة مياه نجران الصحية المحدودة

 
 ، فيما يلي تفاصيل أرصدة الجهة ذات العالقة مستحقة الدفع كما في نهاية السنة: 15إضافة للضمانات المقدمة من المساهمين كما هو مفصح عنه في اإليضاح 

 
 م 2020 م 2021 

   مبلغ مستحق من / )إلى( جهة ذات عالقة 
 1,569 - لألسمنت شركة نجران 

 ───────── ───────── 

  ( 982,833) ( 593,846) الشركة التجارية العربية للسفريات 
 ───────── ─────── 

 
 تعويضات اإلدارة العليا 

 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
 
 م 2020 م 2021 
   

 10,201,349 9,780,764 رواتب ومنافع أخرى
 203,767 744,619 منافع نهاية الخدمة 

 ───────── ──────── 

 10,525,383 10,405,116 
 ───────── ──────── 

98 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

47 

 
 االلتزامات واالرتباطات الطارئة    .29

 
 ارتباطات طارئة 

م: 2020مليون لاير سعودي تتعلق بمخصص تكلفة اغالق مناجم )  44,4م، لدى الشركة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  2021ديسمبر    31في  
 ال شيء لاير سعودي( صدرت ضمن دورة األعمال العادية. 

 
 االلتزامات

 مليون لاير سعودي(. 16.2م: 2020)مليون لاير سعودي  100.4م، لدى الشركة التزامات مستقبلية بمبلغ 2021ديسمبر  31في 
 
 إدارة مخاطر األدوات المالية    .30

 
الغرض الرئيسي للمطلوبات المالية هذه هو  تتكون المطلوبات المالية الرئيسية من قروض وسلف والتزامات اإليجار، وذمم دائنة تجارية.

الموجودات المالية للشركة ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى ونقد وما تتضمن   تمويل عمليات الشركة وتقديم ضمانات لدعم عملياتها.
 في حكمه. 

 
أنشطة الشركة تعرضها إلى العديد من المخاطر المالية والمتمثلة في مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر العملة،  

امج إدارة الشركة الكلي على دعم إدارة السيولة وكذلك مراقبة العديد من يركز برن ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 
 متغيرات السوق ذات الصلة والسعي المستمر لتقليل التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة. 

 
 مخاطر السوق 

                                                                لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغي رات في وتمثل مخاطر السوق مخاطر التقلبات التي قد تطرأ على القيمة العادلة  
معنويات                                                                                                                           معدالت أرباح السوق أو أسعار السوق لألوراق المالية نتيجة للتغي ر في التصنيف االئتماني للجهة الم صدرة أو األداة أو التغي ر في 

  والسيولة في السوق.السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية  
 

 مخاطر أسعار العمولة 
النقدية  المالي والتدفقات  المركز  السائد على  العمولة  التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب سعر  العمولة هي  مخاطر أسعار 

األسعار العمولة العائمة وتخضع إلعادة                                                                              وتنشأ مخاطر أسعار العمولة التي تتعر ض لها الشركة بصفة  رئيسة  من قروضها ذات   للشركة. 
 وتراقب الشركة التقلبات التي تطرأ على أسعار العمولة.  التسعير بصورة منتظمة.

 
 حساسية أسعار العمولة 

ومع  يبين الجدول التالي حساسية الشركة تجاه التقلبات المحتملة المعقولة في أسعار عموالت لهذا الجزء المتأثر من القروض والسلف.
م هو 2020م و 2021ديسمبر    31بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، فإن تأثير ربح الشركة قبل الزكاة والضريبة للسنتين المنتهيتين في  

 كما يلي: 

   
زيادة / نقص في نقاط 

 االساس
التأثير على الربح قبل 

 الزكاة والضريبة
     

 ( 3,291,311) 100+   م 2021
   -100 3,291,311 

     
 ( 3,931,179) 100+   م 2020

   -100 3,931,179 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 
وتجري  مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبية.

 السعودي والدوالر األمريكي.الشركة معامالتها الرئيسة باللاير 
 

                                                                                                                       وتعتقد اإلدارة أن  المخاطر الناشئة عن الخسائر الجوهرية نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ضئيلة نظر ا ألن  معظم األصول  
ركة لمخاطر العمالت                                                                                                 والمطلوبات النقدية باللاير السعودي أو بعمالت ثابت سعر صرفها مقابل اللاير السعودي، ومن ثم  فال تتعرض الش

 األجنبية. 
 

 مخاطر أسعار البضاعة 
   ة                                                                                                                               تتعر ض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السلع السائدة في السوق على تشكيلة المنتجات المعدنية التي تنتجها، وهي تتمثل بصفة  رئيس

وتعتبر أسعار النحاس والزنك والفضة والذهب في السوق هي   ق العالمية.في النحاس والزنك والفضة والذهب التي تبيعها في األسوا
                                                                      وغالب ا ما ت عد الشركة منت ج ا غير متحو ط له بأن تتحو ط لمساهميها من   المحركات الرئيسة لقدرة المجموعة على تحقيق التدفقات النقدية.
وتعتمد الحساسية على افترض حركة أسعار النحاس  والفضة والذهب.                                                        مخاطر التعر ض للتغيرات في أسعار السوق من النحاس والزنك  

                                        ، مع بقاء كافة المتغي  رات األخرى ثابتة. % 10والزنك والفضة والذهب بنسبة 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(   .30

 
 مخاطر أسعار البضاعة )تتمة( 

 

التأثير على الربح قبل  
الضريبة للسنة  

  المنتهية في
  م2021ديسمبر  31

 زيادة / )نقص( 

 التأثير على الربح  
قبل الضريبة للسنة  

  المنتهية في 
  م2020ديسمبر  31

 زيادة / )نقص(
   

   زيادة / )نقص( في سعر النحاس 
+10% 23,079,903 18,381,108 
-10% (23,079,903 ) (18,381,108 ) 

   زيادة / )نقص( في سعر الزنك 
+10% 19,780,790 13,439,673 
-10% (19,780,790 ) (13,439,673 ) 

   زيادة / )نقص( في سعر الذهب 
+10% 15,326,593 5,196,744 
-10% (15,326,593 ) (5,196,744 ) 

   زيادة / )نقص( في سعر الفضة 
+10% 478,045 497,551 
-10% (478,045 ) (497,551 ) 
 

 مخاطر االئتمان 
 االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.مخاطر  

الشركة معرضة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بالدرجة األولى الذمم المدينة التجارية( ومن أنشطتها االستثمارية ومعامالت 
 نبية واألدوات المالية االخرى. تحويل العمالت األج

 
 ذمم مدينة تجارية 

مخاطر  بإدارة  المتعلقة  والضوابط  واإلجراءات  الثابتة  الشركة  إلى سياسة  الخاضعة  الشركة  قبل  من  العمالء  ائتمان  مخاطر  إدارة  يتم 
                       وليس لدى الشركة حالي ا  مخاوف ائتمانية إلى اإلدارة العليا.                                                                      وت راق ب دوري ا الحسابات التجارية المدينة غير الم سد دة، وت ر فع أي   االئتمان.

 مليون لاير سعودي(.   326.6م:  2020م ) 2021مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في    445.4إال عميل رئيس واحد تمثل مبيعاته نحو  
                                          الخسارة االئتمانية المتوق عة حسبما يستلزمه                                                                                     ت ظهر الحسابات التجارية المدينة بالصافي بعد حسم االنخفاض في القيمة بناء  على نموذج

 (.9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

تعكس   يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
والقيمة باالحتماالت  المرجحة  النتائج  إعداد   عملية االحتساب  بتاريخ  المتاحة  والمؤيدة  المعقولة  والمعلومات  والمطلوبات  للنقود  الزمنية 

يتم شطب الذمم المدينة التجارية عادة إذا   القوائم المالية عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
زيز، وذلك إذا كان يتوقع أن تكون تكلفة مثل هذا النشاط أعلى بكثير من منفعة القيام كانت متأخرة السداد ألكثر من سنة وال تخضع للتع

                                                                              وتعتبر خطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان، إن وجدت، جزء  ال يتجزأ من  الشركة ال تحتفظ بأية ضمانات. بذلك.
 فاض في القيمة.                                                         الذمم المدينة التجارية وت ؤخذ في االعتبار عند احتساب االنخ

 
 األدوات المالية والتأمينات النقدية 

                                      وال ت ستثمر األموال الفائضة إال لدى بنوك                                                                                      تتم إدارة مخاطر االئتمان من االرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية طبقا  لسياسة الشركة. 
 تجارية ذات تصنيفات ائتمانية قوية.

 
 31االئتمان للنقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما في    إن أقصى تعرض قد يواجه الشركة من مخاطر 

 م يعادل القيم الدفترية المعنية.2020م و2021ديسمبر 
 

 مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة   تها المرتبطة باألدوات المالية.تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة التزاما

تتم إدارة مخاطر السيولة على أساس منتظم عن طريق  قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.
اية التزامات مستقبلية. لمقابلة  التسهيالت االئتمانية  المثال، قد تنشأ تركزات مخاطر  عل التأكد من توفر أموال كافية من خالل  ى سبيل 

فيما يلي  السيولة عن شروط سداد المطلوبات المالية، مصادر القروض او االعتماد على سوق معين التي فيها تتحقق الموجودات السائلة.
 الية إلدارة مخاطر السيولة.الشركة ال تحتفظ بموجودات م تحليل مواعيد االستحقاق التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للشركة. 

ولهذا فإن هذه المخاطر لم يتم أخذها باالعتبار عند تحليل االستحقاق.

100 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

49 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  .30

 
 مخاطر السيولة )تتمة( 

 التعاقدية غير المخصومة: يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على أساس الدفعات 
 

 
 م 2021

 
 خالل سنة واحدة 

 
 سنوات   5إلى   1

 5أكثر من 
 سنوات  

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     
 332,633,336 15,800,000 208,166,668 108,666,668 القروض والسلف 

 3,751,855 - 1,644,182 2,107,673 التزامات عقود اإليجار 
 18,052,017 - - 18,052,017 ذمم دائنة تجارية 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 128,826,358 209,810,850 15,800,000 354,437,208 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 م 2020
 

 خالل سنة واحدة 
 
 سنوات   5إلى  1

 سنوات  5أكثر من 
 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 419,300,000 28,300,000 304,333,332 86,666,668 القروض والسلف 
 6,632,747 - 2,802,543 3,830,204 التزامات عقود اإليجار 

 16,554,026 - - 16,554,026 ذمم دائنة تجارية 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 107,050,898 307,135,875 28,300,000 442,486,773 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 إدارة رأس المال    .31

 
ولغرض إدارة رأسمال الشركة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة على حملة 

 الغرض الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم قيمة المساهم.  الشركة.األسهم في 
 

 تدير الشركة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه، وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية.
ح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهم أو وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل توزيعات األربا

                                                                                                       تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الحركة والذي يمثل صافي الدين مقسوما  على إجمالي رأس المال   إصدار أسهم جديدة.
 يجار ضمن الدين.تتضمن الشركة الجزء المتداول والجزء غير المتداول للسلف والتزامات عقود اإل              زائدا  الدين.

 
 م 2020 م 2021 
   

 399,173,181 332,660,853 التزامات عقود اإليجار والقروض والسلف )بما في ذلك الجزء المتداول(  -الدين 
 451,986,048 648,436,078 حقوق الملكية 

 ────────── ────────── 

 851,159,229 981,096,931 رأس المال والدين 
 ────────── ────────── 

 %46.90 % 33.91 معدل الحركة 
 ══════════ ══════════ 
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات   .32

 
نظامي القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على أساس  

 يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:  ما بين أطراف السوق الرئيسية في تاريخ القياس.
 
  من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •
  الرئيسية.من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق  •
 

  يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.
 

االلتزام على   أو  السوق عند تسعير األصل  أطراف  التي يستخدمها  االفتراضات  باستعمال  االلتزام  أو  العادلة لألصل  القيمة  قياس  يتم 
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة  ح اقتصادية لهم.افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصال

أطراف السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق 
 الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 

 
تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات تستخدم الشركة أساليب تقييم  

 الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد. 
 

ئم المالية تصنف في نطاق الهيكل الهرمي جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم من أجلها قياس القيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوا
  للقيم العادلة المبين أدناه استنادا  إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا  لقياس القيمة العادلة ككل:

 
  األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :1المستوى  •
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير   -الهامة لقياس القيمة العادلة    -تبر مدخالت المستوى األدنى  طرق تقييم تع  :2المستوى   •

  مباشرة.
 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  :3المستوى  •
 

القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس  
ت لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماال  بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس مدخال

 المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل. 
 

م 2021من أساليب التقييم في كلتا السنتين. خالل السنة المنتهية في    1األدوات المالية مقاسة بالقيمة العادلة باستخدام المستوى    جميع
 م لم تكن هناك حركات بين المستويات. 2020و 
 

األخرى والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات  قامت اإلدارة بتقييم أن كل من النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة  
 المتداولة األخرى، تقارب قيمها الدفترية بصورة كبيرة بسبب آجال االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. 

 
االقتراض القيم العادلة لقروض وسلف الشركة المحددة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الخصم تعكس معدل 

م، لم تختلف القيمة الدفترية للقرض والسلف بشكل  2020ديسمبر    31م و 2021ديسمبر    31كما في   كما في نهاية فترة القوائم المالية.
  جوهري عن قيمها العادلة المحسوبة.
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 التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية    .33

 
 المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية:فيما يلي تسوية التغيرات في 

  
  يناير 1

 م 2021
 

 تدفقات نقدية  إضافات 
 

 أخرى
ديسمبر   31

2021  
     

 3,529,770 436,395 ( 3,324,485) 362,550 6,055,310 التزامات عقود اإليجار
 329,131,083 11,543,699 ( 75,530,487) - 393,117,871 قروض وسلف 

 ──────── ──────── ───────── ──────── ───────── 

 332,660,853 11,980,094 ( 96,214,972) 17,722,550 399,173,181 مجموع االلتزامات من األنشطة التمويلية
 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 

  

 م 2020يناير  1
 

 تدفقات نقدية  إضافات 
 

  م2020ديسمبر  31 أخرى
     

 6,055,310 792,899 ( 4,048,946) 1,156,234 8,155,123 التزامات عقود اإليجار
 393,117,871 8,678,399 65,792,000 - 318,647,472 قروض وسلف 

 ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 

 399,173,181 9,471,298 ( 57,696,946) 120,596,234 326,802,595 مجموع االلتزامات من األنشطة التمويلية
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ 

 
تص نف الشركة الفائدة المدفوعة كتدفقات نقدية  يتضمن بند "أخرى" تأثير رسوم تمويل على عكس قيد قروض والتزامات عقود اإليجار.

 من األنشطة التشغيلية. 
 
 19-كوفيد . 34

 
الجديد )"كوفيدتسبب تفشي   أنحاء الصين ثم عالميا  في تعطيل األعمال  2020"( منذ بداية  19-فيروس كورونا                                                             م وانتشاره في جميع 

" كوباء، حيث أصدرت 19-وقد قامت منظمة الصحة العالمية بتعريف "كوفيد واألنشطة االقتصادية بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
أدى ذلك إلى حاجة الشركة إلعادة تقييم األحكام ومصادر التقديرات األساسية  ة لمواطنيها وشركاتها.الحكومات لوائح وتوجيهات صارم

 المطبقة. 
 

م، قامت اإلدارة بإجراء تقييم حول مدى التأثير الكلي على عمليات الشركة وأعمالها التجارية 2021ديسمبر    31خالل الفترة السنة في  
التي   العوامل  المواد بما في ذلك بعض  التوقف عن توريد  المنتجات بسالسة والتحصيل وعدم  العمالء وإجراءات توصيل  الطلب من 

ديسمبر    31وتوقعات رأس المال العامل. بناء على هذا التقييم، لم تكن هناك تعديالت جوهرية مطلوبة في القوائم المالية للسنة المنتهية في  
ما في ذلك التغيرات الجديدة وتأثيرها على الظروف االقتصادية العالمية وقد يستمر  يتطور بسرعة ب  19-إن الوضع حول كوفيد م.2021

المحيط بكوفيد المالي في    19-الوضع  الشركة ونتائج عملياتها ووضعها  الوضع غير مؤكد،  م.2022في تأثيره على أعمال  ال يزال 
على أعمال   19-أعمال الشركة ككل والتأثير المحتمل ككل لكوفيدعلى    19-وبالتالي من الصعب التنبؤ يقينا بالمدى الزمني لتأثير كوفيد

 الشركة وعملياتها ووضعها المالي.
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

52 

 
 معلومات المقارنة    .35

 
التعديالت لتحسين جودة  تم عمل هذه   تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتماشى مع العرض في السنة الحالية. 

 إن تغيرات إعادة التصنيف ال تعكس الربح أو حقوق الملكية المصرح عنها سابقا   المعلومات المعروضة.
 

 م: 2020ديسمبر  31الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  والدخلفيما يلي ملخص إلعادة التصنيف في قائمة الربح أو الخسارة 
 

كما هو مبلغ عنه   
 سابقا  

 
 إعادة التصنيف 

كما هو مفصح عنه  
 حاليا  

    
 ( 249,891,654) ( 9,254,481) ( 240,637,173) تكلفة اإليرادات 
 - 9,254,481 ( 9,254,481) رسوم امتياز

 
 األحداث الالحقة    .36

 
م والتي قد يكون لها تأثير جوهري على 2021ديسمبر    31ال توجد أحداث الحقة جوهرية منذ السنة المنتهية في  في رأي اإلدارة أنه  

 المركز المالي للشركة كما هو مبين في هذه القوائم المالية.. 
 
 الموافقة على القوائم المالية  . 37

 
 م(. 2022مارس  21هـ )الموافق 1443شعبان  18تم الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل

م2021ديسمبر  31



 

 

 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
  )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

  
  القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل 

  م2021ديسمبر  31
 
 
 

 
 
 

 الصفحة  المحتويات 
  

 2-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
  

 3  قائمة المركز المالي 
  

 4 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
  

 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
  

 6 التدفقات النقدية قائمة 
  

 52 -7 إيضاحات حول القوائم المالية



 

 

 
 
 
 
 

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 إلى السادة المساهمين في شركة المصانع الكبرى للتعدين 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
 

 الرأي 
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( )"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز 

، وقائمة  الملكيةم، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، وقائمة التغيرات في حقوق  2021ديسمبر    31المالي كما في  
 ة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة.التدفقات النقدية للسن

 
م،  2021ديسمبر    31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

ل النقدية  وتدفقاتها  المالي  العربية وأدائها  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا   التاريخ  ذلك  في  المنتهية                                                                                                 لسنة 
 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
 أساس الرأي

ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة  المملكة العربية السعودية.                                                                 لقد قمنا بالمراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في
                                     ونحن مستقلون عن الشركة وفقا  لقواعد   بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الواردة في تقريرنا.

                                                       للقوائم المالية، وقد وف ينا أيضا  بمسؤولياتنا األخالقية    سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا
                                                                                             وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها ت عد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. وفقا لتلك القواعد.

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

                                                                                             د القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعدا
                                      لمحاسبين ووفقا  لنظام الشركات والنظام للمراجعين واالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  

الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف األساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة  
                               الجوهري، سواء  بسبب غش أو خطأ.

 
عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى 

المتعلقة ب لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية  الحال، عن األمور  المحاسبة، ما  االستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في 
 الشركة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار واقعي سوى القيام بذلك. 

 
 إن المكلفين بالحوكمة، مسؤولون عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للشركة. 

 
 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

                                                                                                                      تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عم ا إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري، سواء  بسبب غش أو خطأ، 
 يضمن أن المراجعة التي تم القيام                                                   والتأكيد المعقول هو مستوى عال  من التأكيد، لكنه ال وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا.

ويمكن                                                                                                                      بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما  عن التحريف الجوهري عند وجوده.
منفردة أو في                                                                                                        أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت عد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر،

 مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. 

 4030276644 :التجاري رقم السجل
 

 + 966 12 221 8400 هاتف:
 + 966 12 664 4408 فاكس: 

 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com 

 محدودة( شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية 
 خمسة ماليين وخمسمائة ألف لاير سعودي( – لاير سعودي 5,500,000رأس المال المدفوع )

 الدور الثالث عشر   –برج طريق الملك 
 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك( 

 1994ص.ب. 
 21441جدة 

 المملكة العربية السعودية
 الرياض –المركز الرئيسي 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2021 ديسمبر  31كما في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلكجميع )
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 معلومات الشركة  .1
 

التجارة واالستثمار عليها بموجب شركة المصانع الكبرى للتعدين )"الشركة" أو "أماك"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة وافق وزير  
رقم   بتاريخ  247اإلرادة  كيو  )الموافق  1428شوال    9/  رقم  2007أكتوبر    21هـ  تجاري  سجل  بموجب  جدة  في  مسجلة  وهي  م( 

 م، انتقل المكتب الرئيسي من جدة إلى نجران. 2015خالل سنة   م(.2008يناير    16هـ )الموافق  1429محرم    7في    4030175345
م(  2010أكتوبر  11هـ )الموافق 1431ذو القعدة   3بتاريخ  5950017523تعديل السجل التجاري الصادر في نجران رقم   بالتالي، تم

الرئيسي. التجاري  السجل  برقم   ليصبح  التجاري  السجل  على  الشركة  السنة، حصلت  الحجة    22بتاريخ    5950123986خالل  ذو 
  ران.م( لفرع جديد في نج2021أغسطس   1هـ )الموافق 1442

 
وتزاول الشركة تعدين خامات المعادن غير الحديدية، بما   المملكة العربية السعودية  -نجران    96ص.ب.  يقع المكتب المسجل للشركة في

في ذلك )األلمنيوم والنحاس والرصاص( وتعدين خامات المعادن الثمينة المنتمية إلى مجموعة الذهب والفضة والبالتين والبيع بالجملة  
 ن الثمينة واألحجار الكريمة.للمعاد

 
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج مكثفات الزنك والنحاس وسبائك الذهب   م.2012يوليو    1بدأت الشركة انتاجها التجاري في  

وزارة الصناعة والثروة  م( من 2008سبتمبر  13هـ )الموافق 1429رمضان  13الصادر بتاريخ  86والفضة بموجب ترخيص رقم ق/
خالل السنة، قامت الشركة بتجديد الرخصة لثالثين سنة   م(. 2022يونيو  28هـ )الموافق 1443ذي القعدة  29، وينتهي بتاريخ المعدنية

  هـ(.1443ذو الحجة  1م )الموافق 2022يونيو  30تبدأ من  142941بموجب ترخيص رقم 
 

م( لمدة عشرين سنة وينتهي 2015سبتمبر   8هـ )الموافق  1436ذو القعدة    24ف بتاريخ    9598كما حصلت الشركة على ترخيص رقم 
الموقع   للتنقيب عن الذهب والفضة من  وزارة الصناعة والثروة المعدنيةم( من  2035فبراير    2هـ )الموافق  1456لقعدة  ذو ا  23في  

 . المصاحب لخدمات جبل قيان
 

م: نفس األمر(. خالل السنة، خططت الشركة  2020في تاريخ التقرير، كان لدى الشركة منجمين باسم منجم المصانع ومنجم جبل قيان )
 لغرض زيادة إنتاجية مساحة منجم المصانع. معيضتوسعة نشاطها الحالي عن طريق تطوير مشروع تطوير 

 
م  2021ديسمبر    22هيئة سوق المال بهذا الشأن في    موافقة  م وتم الحصول على خالل السنة، بدأت الشركة عمليات الطرح األولى العا

هـ( أصدر المساهمون في  1433ربيع الثاني    13م )الموافق  2021نوفمبر   18هـ(. إضافة لذلك، في 1443جمادى األولى   18)الموافق  
  660,000,000لاير سعودي إلى    563,288,650كة من  الشركة، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، قرارا بزيادة رأسمال الشر 

 لاير سعودي كجزء من عمليات الطرح األولى. تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن كما في نهاية السنة.
 
 أسس اإلعداد  .2
 
 بيان االلتزام   2-1

والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  
لعربية  المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ا

 السعودية"(.
 
 أساس القياس  2-2

لى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء التزام منافع الموظفين الُمعتَرف به بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية  أِعدَّت هذه القوائم المالية ع
    باستخدام طريقة وحدة االئتما. كما تم أيضاً اعداد القوائم المالية باستخدام اساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية. 

 
 وعملة العرض العملة الوظيفية  2-3

  يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالشركة.
 
   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .3
 

مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات  يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على 
، فإن أي  19  -ومع ذلك وفي ظل عدم التيقن الحالي المتعلق بكوفيد   والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة.

الدفت القيمة  على  جوهرياً  تعديالً  تتطلب  قد  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات  اإلفتراضات  هذه  بشأن  أو تغيرات  للموجودات  رية 
وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع حاالت عدم التيقن المستقبلية، فإن اإلدارة ستواصل  المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 (.34تقييم األثر استنادا إلى التطورات المرتقبة )انظر اإليضاح 
 

 ر وعدم التقين ما يلي:تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة إلى المخاط
 ( 30و 17إفصاحات تحليل الحساسية )اإليضاحين  •
 ( 30إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح  •
 (31إدارة راس المال )اإليضاح  •



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 3
 
 األحكام  3-1

التالية ذات األثر الجوهري األكبر على المبالغ المسجلة في في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بعمل األحكام  
 القوائم المالية:

 
 مصروفات التنقيب والتقييم 3-1-1

  يتوجب على الشركة عمل احكام عند تطبيق سياستها المحاسبية وذلك لتحديد ما إذا كانت المنافع االقتصادية محتملة من التنقيب المستقبلي 
  األنشطة لم تصل إلى مرحلة التقييم المعقول لوجود االحتياطيات.أو البيع، او أن 

 
الشركة من أصول   اقتصادية مستقبلية مما لدى  المرج ح أن تنشأ منافع  لتحديد ما إن  كان من  المحاسبية  إلى تطبيق األحكام                                                                                                                          باإلضافة 

قييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، فقد طبقت الشركة                                                                         االستكشاف والتقييم أو ما إن  كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء ت
                               عدد ا من التقديرات واالفتراضات.

 
 تاريخ بداية االنتاج  3-1-2

لتحديد ما إذا انتقلت المعادن إلى مرحلة االنتاج، أي عند اكتمال التعدين   اإلنشاء  /تقوم الشركة بتقييم كل مرحلة تنقيب بحسب التطور  
المعايير المستخدمة لتقييم تاريخ البداية يتم تحديدها بناء على الطبيعة المنفردة لكل مشروع   بشكل جوهري وجاهز لالستخدام المنشود.

  .والموقعتطوير / بناء التعدين كنسبة التعقيد 
 

في هذه المرحلة، يتم اعادة تصنيف جميع المبالغ من   اعتبارها معايير مختلفة لتقييم متى تكون مرحلة االنتاج قد بدأت.تأخذ الشركة في  
تستخدم بعض المعايير لتحديد تاريخ بداية االنتاج،  "موجودات التنقيب والتقييم" إلى ممتلكات التنقيب" أو الممتلكات واآلالت والمعدات".

  الحصر،  على سبيل المثال ال
  مستوى رأس المال المنفق مقارنة مع تقدير تكلفة االنشاء األصلية •
  اكتمال الفترة المعقولة الختبار آالت ومعدات التنقيب  •
  القدرة على انتاج معادن قابلة للبيع من )ضمن المواصفات(. •
  امكانية االستدامة في انتاج المعادن  •
 

وتعتبر التكاليف إما    محددة،عند انتقال تعدين تحت التطوير / االنشاء إلى مرحلة االنتاج، يتم التوقف عن رسملة تكاليف تطوير تعدين  
التعدين  موجودات  بإضافات  تتعلق  التي  للرسملة  تتأهل  التي  التكاليف  باستثناء  كمصروف،  تسجيلها  أو  المخزون  تكلفة  من  كجزء 

                           يبدأ في هذه المرحلة أيضا    لتعدين تحت األرض أو تطوير احتياطي التعدين أو تكاليف أقل )التخلص من النفايات(.والتحسينات وتطوير ا
 االستهالك / االطفاء. 

 
 تكاليف تنقية الشوائب / أصل تطوير مناجم تحت األرض  3-1-3

وتنقية الشوائب لإلنتاج والتمييز بين تنقية الشوائب لإلنتاج التي تتعلق                                                                  ت لزم األحكام المحاسبية الهامة التمييز بين تنقية الشوائب للتطوير  
  باستخالص المخزون وتلك التي تتعلق بإنشاء أصل أعمال تنقية الشوائب / أصل تطوير تحت األرض. 

 
                               مكونات المستقلة لك ت ل المعدن                                                                                                    وبمجرد أن تحدد الشركة تنقية الشوائب إلنتاجها لكل عملية من عمليات التعدين السطحي، ت حد  د الشركة ال

                                                                                               والمكو  ن القابل للتحديد هو مقدار م حد د الكمية من كتلة المعدن الخام وهو األكثر يسر ا في الوصول  الخام لكل عملية من عملياتها التعدينية.
زها باإلضافة إلى تحديد الكميات                                                         ويستلزم وضع أحكام هام ة من أجل تحديد هذه المكونات وتميي  إليه عن طريق أعمال تنقية الشوائب.

                      وت جر ى هذه التقييمات                                                                                                          المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب التي ستخضع للتنقية والخام الم قر ر استخالصه في كل مكو  ن من هذه المكونات.
ديد المكونات سيتفاوتان بين المناجم                            ولذلك فإن  خ طط المنجم وتح                                                                     لكل عملية تعدين على ح دة بناء  على المعلومات المتاحة في خطة المنجم؛

ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر، نوعية السلع و / أو الخصائص الجغرافية لكتلة المعدن الخام و / أو الموقع   لعدد من األسباب،
  الجغرافي و / أو االعتبارات المالية.

 
                                                                    م قر ر استخدامه في توزيع تكاليف تنقية الشوائب لإلنتاج ما بين المخزون كما يستلزم وضع األحكام بهدف تحديد المقياس المناسب لإلنتاج ال

                                                                          وتعتبر الشركة أن  نسبة الكميات المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب التي تخضع   وأي أصل )أصول( أعمال تنقية الشوائب لكل مكون.
                                                    م حد د من خام المعدن الخام، هو مقياس اإلنتاج األنسب.                                                                   لتنقية كمية متوقعة )بالطن مثال( من الخام الم ر اد استخالصه لمكو  ن 
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 ( )تتمةاألحكام  3-1
 
 موجودات الضريبة المؤجلة  4-1-3

فيه من المحتمل توافر ربح   الذي يكون  القابلة للخصم على الحد  المؤقتة  الفروقات  المؤجلة لجميع  يتم االعتراف بموجودات الضريبة 
يجب أن يحدد حكم اإلدارة الجوهري مبلغ موجودات الضريبة  بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم.خاضع للضريبة يمكن  

المؤجلة الذي يمكن إدراجه على أساس الوقت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة إضافة إلى استراتيجيات التخطيط 
 الضريبي المستقبلية. 

 
 ايرادات من العقود مع العمالء   5- 3-1

 طبقت الشركة األحكام التالية التي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وزمن اإليرادات من العقود مع العمالء. 
 

 تحديد العقد واجب التنفيذ 
بالنسبة لمبيعات أغلب النحاس والزنك المركز )تركز المعادن(، على الرغم من وجود اتفاقيات جماعية اساسية مع عمالء رئيسيين تحدد 

والشروط األساسية التي تحكم المبيعات التي تحدث، إلال انها ال تتضمن أي الحد االدنى من االحجام، أي العميل غير ملزم بشراء  البنود  
  أي خام.

 
فعلى سبيل المثال، ال توجد خصومات او مرتجعات في حال شراء العميل أكثر من الكمية   شروط تتعلق بعقود شراء منفصلة.  كما ال يوجد

بالتالي، يتم تحديد  المحددة في كل سنة، وال يوجد غرامات تؤثر على المبيعات الكلية خالل السنة )مالم يتم االتفاق عليها بشكل مشترك(.
  ب التنفيذ بالنسبة لهذه الترتيبات كاتفاقية شراء.العقد واج

 
                               تطبيق قيود الع و ض المتغي  ر

ن                                                                                                                             فيما يتعلق بعقود الشركة التي تخضع ألسعار السوق؛ أي بوجود ع و ض متغي  ر، قي مت الشركة أن هذا الع و ض المتغي  ر المتغي  ر سيكو 
                                                                                                             إذ  يستند ذلك إلى السعر النهائي الذي سيقبضونه، وسيعتمد على مجموعة من العوامل شديدة التأثر بعوامل خارج تأثير                     مقي د ا بوجه عام،

  شركة، ومن بينها:ال
ر                                                                                                                           اإلجراءات التي يتخذها الغير: التاريخ الدقيق الذي ت شح ن فيه كل شحنة )فهذا وثيق الصلة ألن  هذا هو التاريخ الذي ي حد د فيه سع •

                                                                                      السوق، أو فيما يتصل بالمبيعات الم سع رة مؤقت ا، التاريخ الذي تبدأ فيه فترة التسعير(
                                                                                   السعر الم قر ر قبضه في المستقبل على األسعار القائمة على السوق للسلع عالية السيولة سوق السلع المتقلبة: يعتمد •

 
ستوفاة                                                                                                                           وت ع د  تقديرات الشركة بشأن الع و ض المتغي  ر وأي إفصاحات م قد مة بشأن تخصيص ذلك الع و ض المتغي  ر اللتزامات األداء غير الم

             غير م هم ة.
 
 الشركة كمستأجر  – اإليجار للعقود ذات خيار التجديد واإلنهاء تحديد مدة   3-1-6

ا كانت تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير القابلة لإللغاء بالنسبة للعقد، مع أي فترات تتضمن خيار تمديد العقد فيما إذ
قد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متيقنة بأنها لن تمارس خيار الشركة متيقنة بممارسة خيار التمديد، أو أي فترات تتضمن خيار إلغاء ع 

 انهاء العقد بصورة معقولة. 
 

تقوم الشركة بممارسة األحكام في تقييم ما إذا كانت متيقنة بشكل معقول  لدى الشركة عدة عقود إيجار تتضمن خيارات التمديد واإللغاء.
                                                                                  وبالتالي فإنها تضع في اعتبارها كافة العوامل ذات العالقة التي تخلق حافزا  اقتصاديا   العقد.  أو إلغاءمن ممارسة خيار التجديد من عدمه 
بعد تاريخ البدء، تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة اإليجار وإذا ما كان هناك حدث جوهري أو تغير في   لممارسة إما خيار التجديد أو االنهاء.

ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد أو االنهاء )مثل إنشاء تحسينات جوهرية  الظروف يقع ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها على
 على عقارات مستأجرة أو تخصيص جوهري لألصل المؤجر(. 

 
سنة( كجزء من مدة اإليجار  3إلى  10ال يتم تضمين فترات التجديد لعقود إيجار المخازن ذات الفترات الطويلة غير القابلة لإللغاء )أي 

من شروط عقد   اإلنهاء كجزءالمغطاة بموجب خيارات  تدرج الفترات إضافة إلى ذلك،                                      من غير اليقين معقوال  أن تتم ممارسته. إنهحيث 
في حال عدم التأكد من ممارستها.   اإليجار فقط
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 التقديرات واالفتراضات  3-2

  قائمة التقريرفيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ  
المالي مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية الالحقة 

إال أنه يجوز أن تتغير   اعتمدت الشركة في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عن إعداد القوائم المالية. ما هو موضح أدناه.ك
تنعكس                                                                                                                  الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقا  للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة الشركة. 

 فيما يلي المعلومات بشأن عدم التأكد من االفتراضات والتقديرات في البنود التالية: ت على االفتراضات عند حدوثها.هذه التغييرا
 
 تقدير احتياطيات الخام والموارد المعدنية  3-2-1

ونظامي من ممتلكات  إن تقديرات احتياطيات الخام والموارد المعدنية هي تقديرات لكمية الخام التي يمكن استخراجها بشكل اقتصادي  
إن مثل هذه االحتياطيات وتقديرات الموارد المعدنية والتغيرات فيها قد تؤثر على المركز المالي للشركة المصرح عنه  التعدين للشركة.

 ونتائجها على النحو التالي:   

والممتلكات واآلالت والمعدات بسبب التغيرات في التدفقات  قد تتأثر القيمة الدفترية لموجودات التنقيب والتقييم وممتلكات التعدين   •
  النقدية المستقبلية.

الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر ويتم تحديد مثل هذه التغيرات باستخدام  قائمة قد تتغير مصروفات االستهالك واالطفاء في  •
 تغير العمر االنتاجي لألصل ذات الصلة.  اإلنتاج أو طريقة وحدات 

التوقعات حيال   • والتي تؤثر بدورها على  االحتياطي  تغير تخمين  تتغير حال  قد  البيئية  والمخصصات  التأهيل  اعادة  مخصصات 
  والتكاليف المرتبطة بهذه االنشطة. حدوث األنشطة

                                                                                                                  قد يتغير االعتراف باألصول الضريبية المؤج لة وقيمتها الدفترية بسبب التغي رات في األحكام المتعلقة بوجود هذه األصول وفي   •
                                      تقديرات االسترداد المحتم ل لهذه األصول.

 
  بالبيانات الجيولوجية ناء على معلومات تم تجميعها بشكل مناسب تتعلق تقوم الشركة بتقدير االحتياطيات والموارد المعدنية الخاصة بها ب

يتطلب مثل هذا   والفنية واألحجام والعمق والشكل ودرجة الخام وأساليب االنتاج المالئمة ومعدالت االسترداد من قبل أشخاص مؤهلين.
البيانات. ت المستردة إلى عوامل مثل تقدير معدالت صرف العمالت يستند تقدير االحتياطيا التحليل تقديرات جيولوجية معقدة لتفسير 

ها                                                                                                                            األجنبية وأسعار السلع ومتطلبات رأس المال المستقبلية وتكاليف االنتاج جنبا  إلى جانب االفتراضات واألحكام الجيولوجية التي تم عمل
  تقدير حجم ودرجة جسم الخام.

 
المعدنية وتفصح عنهما بما يتماشى والمبادئ الواردة في القانون األسترالي لإلبالغ عن نتائج                                          وتقد  ر الشركة احتياطيات الخام والموارد  

األسترا للمعهد  التابعة  الخام  المشتركة الحتياطيات  األسترالية  اللجنة  أعد ته  الذي  الخام،  واحتياطيات  المعدنية  والموارد  لي                                                                                                                          االستكشاف 
                                                     ويتطلب  نظام اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام استخدام  اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام".  للتعدين وعلم المعادن، المعروفة باسم "نظام

 افتراضات استثمارية معقولة، من بينها: 
 

                                                                                                              تقديرات اإلنتاج المستقبلية، وتشتمل على االحتياطيات المؤك دة والمحتم لة وتقديرات الموارد والتوس عات المكل ف بها  •

                                                                                                    مستقبلية المتوقعة بناء  على أسعار السوق الحالية واألسعار اآلجلة وتقييم الشركة لمتوسط السعر على المدى  أسعار السلع ال •
 الطويل

 التكاليف النقدية المستقبلية لإلنتاج والمصاريف الرأسمالية والتزامات إعادة التأهيل •
 

فعلى سبيل المثال،  على اتجاهات متوسط األسعار التاريخية الحالية.                                                                 ومن ثم ، ستشك  ل اإلدارة رؤية بشأن أسعار المبيعات المتوقعة بناء   
                                                                                                                          إن  ظلت األسعار الحالية أعلى من المتوسطات التاريخية طويلة األجل لفترة زمنية طويلة، فقد تفترض اإلدارة أن  األسعار المنخفضة هي 

                                                               ضة لتقدير احتياطيات الخام والموارد المعدنية وفق ا لنظام اللجنة                                         ونتيجة لذلك، ست ستخدم تلك األسعار المنخف                          التي سي ؤخ ذ بها مستقبال .
                                                                      وبصفة  عامة، ينشأ عن افتراضات األسعار المنخفضة تقديرات أقل لالحتياطيات. المشتركة الحتياطيات الخام.

 
                                      ثناء تشغيل المنجم، فقد تتغي ر تقديرات                                                                                          ونظر ا ألن  االفتراضات االقتصادية الم ستخد مة قد تتغي ر ومع تشكيل معلومات جيولوجية إضافية أ

 احتياطيات الخام والموارد المعدنية.
 
  األعمار االنتاجية للمعدات والسيارات 3-2-2

يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ   تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للمباني والسيارات ألغراض حساب االستهالك. 
                                                                       تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا  ويتم تعديل  االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي.في  

                                                                                                                       مخصص االستهالك الذي سيتم تعديله مستقبال  في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات وممتلكات المنجم واستهالك وحدة اإلنتاج  3-2-3

                                                                                           لالسترداد اقتصادي ا في تحديد استهالك و / أو إطفاء أصول الممتلكات والمصانع والمعدات وممتلكات                                        ت ستخدم االحتياطيات التقديرية القابلة  
                                                                                       وينشأ عن ذلك مصاريف استهالك / إطفاء تتناسب مع استنفاد الع مر اإلنتاجي المتبقي المتوقع من  المنجم، باستثناء المباني والسيارات.

                                                                                                   بند، الذي ي قي م سنوي ا على األقل، من حيث قيود العمر الطبيعي والتقييمات الحالية لالحتياطيات القابلة                            ويؤخذ في االعتبار ع مر كل   المنجم.
                                                                    وتتطلب  هذه الحسابات استخدام التقديرات واالفتراضات، بما في ذلك قيمة                                                          لالسترداد اقتصادي ا لممتلكات المنجم التي يقع فيها األصل. 

                                                   ويمكن أن يتأثر حساب م عد ل وحدات اإلنتاج لالستهالك /   وتقديرات المصاريف الرأسمالية المستقبلية.االحتياطيات القابلة لالسترداد  
              د اقتصادي ا،                                                                                                                           اإلطفاء إلى الحد   الذي يختلف فيه اإلنتاج الفعلي في المستقبل عن اإلنتاج الحالي المتوقع بناء  على االحتياطيات القابلة لالستردا

                                                                              وقد تنشأ التغي رات في االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادي ا بسبب التغي رات في  المصاريف الرأسمالية المستقبلية                       أو إن  تغي رت تقديرات  
                                                                   العوامل أو االفتراضات الم ستخد مة في تقدير االحتياطيات، بما في ذلك:

  الفعلية وافتراضات أسعار السلع                                                                           التأثير على االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادي ا للفروق بين أسعار السلع •
  المشاكل التشغيلية غير المتوقعة •
 

                                                         وت جر ى المحاسبة عن التغي رات في التقديرات بأثر مستقبلي.
 
 اغالق المنجم وااللتزام البيئي 4-2-3

 ألنظمةتقوم تقديرات االلتزامات البيئية على فهم اإلدارة للمتطلبات القانونية   تخضع انشطة التعدين والتنقيب ألنظمة وتعليمات مختلفة.
                                                    وي جن ب مخصص تكاليف إغالق المنجم بمجرد نشوء االلتزام. الترخيص والتقديرات الهندسية.  وشروط اتفاقيات الدول التي تعمل بها  

ف تقديرات التكلفة استجابة للعديد من العوامل، بما في ذلك تقديرات الحجم                                                                ويكتنف تكاليف إعادة التأهيل النهائية عدم تيق ن، ويمكن أن تختل
      عد الت                                                                                                                             والتكاليف المتعلقة بأنشطة إعادة المواقع إلى وضعها األصلي والتغي رات التقنية والتغي رات التنظيمية وزيادات التكاليف مقارنة بم  

إن هذه الشكوك المتعلقة بهذه العوامل قد تؤدي إلى  (.% 2.75 م:2020و   % 2.82 م:2021                                      التضخ م والتغي رات في م عد الت الخصم )
                                    ولذا، ت وض ع تقديرات وافتراضات هامة  اختالف المصروفات الفعلية المستقبلية عن المبالغ المخصصة لهذا األمر في الوقت الحاضر. 

                                                     الت جوهرية على المخصصات الم جن بة من شأنها أن تؤث  ر                                   ونتيجة لذلك، يمكن أن ت جر ى تعدي لتحديد مخصص التزام إعادة تأهيل المنجم.
يمثل أي مخصص في تاريخ التقرير المالي أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية المطلوبة  على النتائج المالية المستقبلية.

 إلعادة التأهيل.
 
 المخزون  2-4-5

الدفترية في تاريخ كل تقرير مالي بحيث تمثل أسعار المبيعات التقديرية المستقبلية للمنتج الذي تتوقع يتم عمل اختبارات صافي القيمة  
  المنشأة تحقيقه عند معالجة المنتج مبيعه، ناقص التكاليف التقديرية إلكمال االنتاج واعداد المنتج للبيع.

 
 الموجودة علىفة والمزالة من المخزون، ويعتمد عدد أونصات الذهب  يتم قياس المخزون االحتياطي من خالل تقدير عدد االطنان المضا

 بشكل دوري.  االحتياطي يتم التحقق من أطنان المخزون   نسبة االسترداد التقديرية على طريقة المعالجة المتوقعة.  وتعتمدالبيانات التحليلية،  
 
 مصروفات التنقيب والتقييم 3-1-1

تطبيق سياستها المحاسبية وذلك لتحديد ما إذا كانت المنافع االقتصادية محتملة من التنقيب المستقبلي  يتوجب على الشركة عمل احكام عند  
                                                 باإلضافة إلى تطبيق األحكام المحاسبية لتحديد ما إن   أو البيع، او أن األنشطة لم تصل إلى مرحلة التقييم المعقول لوجود االحتياطيات.

                                                                                         ادية مستقبلية مما لدى الشركة من أصول االستكشاف والتقييم أو ما إن  كانت األنشطة لم تصل إلى                                    كان من المرج ح أن تنشأ منافع اقتص
وتحديد مورد اللجنة                                                                                                    مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، فقد طبقت الشركة عدد ا من التقديرات واالفتراضات.

                                                                            تقديرية تتضمن درجات متفاوتة من عدم التيق ن اعتماد ا على كيفية تصنيف الموارد المشتركة الحتياطيات الخام هو في حد ذاته عملية  
                                                                                وتؤث  ر التقديرات تأثير ا مباشر ا عندما تؤج  ل الشركة مصاريف االستكشاف والتقييم. )أي من حيث القياس أو اإلشارة أو االستنتاج(.

                                                                     معينة بشأن األحداث والظروف المستقبلية، ال سيما ما إن كان ممكن ا إنشاء    وتستلزم سياسة التأجيل من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات 
وفي حال أصبحت معلومات                                                                   وقد تتغي ر أي من هذه التقديرات واالفتراضات عند توفر معلومات جديدة.                               عملية استخراج مجدية اقتصادي ا.

                                                       ج ح، ي شط ب المبلغ المرسم ل ذي الصلة من قائمة الربح أو                                                                 متاحة، بعد رسملة المصاريف، تشير إلى أن  استرداد المصاريف غير مر
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تصبح فيها المعلومات الجديدة متاحة. 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 3
 
 )تتمة(التقديرات واالفتراضات  3-2
 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي  - عقود اإليجار  3-2-7

لقياس   اإليجار  عقد  في  عليه ضمني ا  المنصوص  الفائدة  معدل  يتوفر  عندما  باستثناء  لديها،  االقتراض اإلضافي  م عد ل  الشركة                                                                                                                        تستخدم 
اإليجار. قد تضطر   التزامات عقود  الذي  الفائدة  المتزايد هو معدل  االقتراض  فترة مماثلة معدل  لدفعه لالقتراض، على مدى  الشركة 

  وبضمان مماثل، التمويل الضروري للحصول على أصل بقيمة مماثلة لألصل حق االستخدام في نفس الظروف االقتصادية.
 

معدالت قابلة                                                                    الذي قد تضطر الشركة لدفعه وهو ما يتطلب تقديرا  عندما ال يكون هناك  اإلضافي المبلغوبالتالي يعكس معدل االقتراض  
تقدر الشركة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت   للمالحظة متاحة، أو عندما تحتاج للتعديل لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار.

 القابلة للمالحظة )مثل معدالت الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات خاصة بالمنشأة.
 
 المحددة  برامج المنافع  3-2-8

اكتوارية. الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات  المحددة والقيمة  المنافع  تكلفة برنامج  افتراضات  يتم تحديد  التقييم االكتواري إعداد  يشمل 
الرواتب وتتضمن هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في   متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 

ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة  ومعدالت الوفاة وحركة التوظيف والتقاعد.
  تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي. يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات.

 
وفي سياق تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االعتبار عائد السوق  س األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم.إن معيار القيا

تخضع  يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاح والخاص بالدول المعنية. على سندات الشركات / الحكومة ذات الجودة العالية.
تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم                                               ر فقط من وقت آلخر وفقا  للتغيرات الديموغرافية.جداول الوفيات هذه إلى التغيي

 (.17توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح ) المستقبلية المتوقعة للدول المعنية.
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-2-9

      قصا   انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العادلة نايظهر  
ـ أيهما أعلى  لمعامالت يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة   تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمالـ 

 البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية الستبعاد
للسنوات يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الموازنة   يتم احتساب القيمة قيد االستخدام على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة. األصل.

صل  الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة يمكن أن تعزز أداء األ
اختبارها. يتم  التي  للنقد  المولدة  الن للوحدة  التدفقات  نموذج  في  المستخدم  الخصم  معدل  تجاه  حساسة  لالسترداد  القابلة  القيمة  قدية  إن 

 المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل. 
 
 المخصصات  3-2-10

تدرج المخصــصــات عندما يكون لدى الشــركة التزام )قانوني أو ضــمني( ناشــا عن حدث ســابق ويمكن تقديره بصــورة موثوق منها،  
تحدد المخـصـصات عن طريق                                                                          ي طلب من الـشركة ـسداد هذا االلتزام من تدفق منافع اقتـصادية إلى خارج الـشركة. ويكون هناك احتمال أن 

ــوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر   ــتقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضــريبة والذي يعكس تقييمات الس خصــم التدفقات النقدية المس
 خصم كتكلفة تمويل.يدرج عكس قيد ال المتعلقة بااللتزام

 
 مبدأ االستمرارية 3-2-11

قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى قناعة أن لديها الموارد لالستمرار في 
يلقي بظالل من الشك حول قدرة                                                              إضافة  إلى ذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد   نشاطها في المستقبل المنظور.

تم االفصاح   وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. الشركة على االستمرار وفق مبدأ االستمرارية.
 .19 -( عن تقييم كوفيد 34في اإليضاح )
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 ( عند إعداد هذه القوائم المالية: 5ثابت فيما عدا ما ذكر في اإليضاح ) ادناه بشكلتم تطبيق السياسات المحاسبية 
 
 العمالت األجنبية  4-1

المعاملة األولى                                                                                                              تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئيا  عن طريق الشركة بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد في تاريخ  
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف الفورية للعملة   المؤهلة لالعتراف. 

يتم تحويل  تدرج الفروقات الناتجة عن تسويات أو تحويل بنود نقدية في الربح أو الخسارة  الوظيفية السائدة في تاريخ التقرير المالي. 
يتم تحويل   البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية.

يتم التعامل مع   البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.
ي القيمة                                                                                                                               الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا  للتسجيل بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات ف

 العادلة للبند غير النقدي.
 
 تصنيف األدوات المالية من "متداولة" إلى "غير متداولة"  4-2

                                                                        لوبات في قائمة المركز المالي استنادا  إلى التصنيف متداول / غير متداول.تعرض الشركة الموجودات والمط 
 

 الموجودات
                            يعتبر األصل متداوال  في حال: 

 
 توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية، •

 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي،  •

                                    شهرا  بعد تاريخ التقرير المالي، أو  12توقع تحقق األصل خالل  •

                   شهرا  على األقل من    12                                                                                               كون األصل نقدا  أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا  تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل   •
 تاريخ التقرير المالي.

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 
 المطلوبات

                تداوال  في حال: يعتبر األصل م
 
 توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للشركة،  •

 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي،  •

                                    شهرا  بعد تاريخ التقرير المالي، أو  12توقع تسوية االلتزام خالل  •

 بعد تاريخ التقرير المالي.                شهرا  على األقل  12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  •
 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كـ"غير متداولة".

 
 تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
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  تقييمالستكشاف والموجودات ا 4-3

                                                                                                                       يشتمل نشاط االستكشاف والتقييم على استكشاف الموارد المعدنية وتحديد الجدوى الفنية وتقييم الجدوى التجارية لمو ر د م حد د.
 

                                        ويتضم ن نشاط االستكشاف والتقييم ما يلي:
 
  البحث عن بيانات االستكشاف السابقة وتحليلها •
  الجيوفيزيائيةجمع بيانات االستكشاف من خالل الدراسات  •
  الحفر االستكشافي وجمع العينات  •
                                   تحديد حجم ودرجة المو ر د وفحصهما •
  الوقوف على متطلبات النقل والبنية التحتية •
  إجراء دراسات السوق والتمويل •
 

والت االستكشاف  لتكاليف  االهتمام  منطقة  أساس  على  الم طب قة  المحاسبية  الكاملة  التكلفة  طريقة  الشركة  تكاليف   قييم.                                                                                                      وتطب  ق                   وت ر سمل 
                                                                                                              الترخيص المدفوعة للحصول على الحق في االستكشاف في منطقة استكشاف قائمة وت ست هلك على مدار العمر اإلنتاجي للمنجم.

 
                                                                                                                    وبمجرد الحصول على الحق النظامي في االستكشاف، ت حم ل مصاريف االستكشاف والتقييم على الربح أو الخسارة عند تكب دها، ما لم 

اقتصادية مستقبلية.ت فائدة  المرج ح أن تتحقق  أنه من  إلى  الشركة  الموظفين                                                                    خ ل ص  التكاليف ما يتعلق مباشرة من مكافآت  وتشمل هذه 
                                                                                       والمواد والوقود الم ستخد م وتكاليف المسح وتكاليف الحفر والمدفوعات المدفوعة للمقاولين.

 
                                    وتعتمد المعلومات الم ستخد مة لتحديد                                                لرسملة، ت ستخد م ع د ة مصادر مختلفة للمعلومات.                                                وعند تقييم ما إن  كانت المصاريف تستوفي معايير ا

جر ي  من نطاق االستكشاف والتقييم.
                                احتمالية المنافع المستقبلية على ما أ 
                                       

 
لمشتركة الحتياطيات الخام                                                                                                  وت قي د مصاريف االستكشاف والتقييم المتكب دة على التراخيص في ظل عدم إنشاء مو رد متوافق مع اللجنة ا

                                                                                                      كمصاريف عند تكب دها حتى إجراء تقييم كاف  بغرض إنشاء مو رد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام.
 

                                                                                                                            وعند إنشاء مو رد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام )إذ  ترى الشركة عند هذه المرحلة احتمالية تحق ق منافع اقتصادية(،  
                                                                                                                 ترسمل الشركة أي مصاريف تقييم أخرى متكب دة على الترخيص المعني كأصول استكشاف وتقييم حتى مرحلة إنشاء احتياطي متوافق 

                                                             وت عتب ر مصاريف االستكشاف والتقييم الم رسم لة أصال  غير ملموس. ة الحتياطيات الخام.مع اللجنة المشترك
 

واحتمالية  الموارد  ذلك  في  بما  العادلة،  بالقيمة  منشآت  تجميع  في عملية  عليها  المستحو ذ  والتقييم  االستكشاف  بأصول  مبدئي ا                                                                                                                              وي عتر ف 
                                                        وعلى غرار ذلك، ت رسم ل أيض ا التكاليف المرتبطة بالحصول                                   االحتياطيات المؤك د ة والمحتم لة.                                      االستكشاف بما ت عتبر تمثل قيمة تتجاوز  

وبمجرد                                                                        وت ق اس الحق ا بالتكلفة، ناقص ا االنخفاض المتراكم في القيمة، إن  و ج د .                                                      على أصل استكشاف وتقييم )التي ال تمثل نشاط ا تجاري ا(،
                                                                                               للجنة المشتركة الحتياطيات الخام والموافقة على أعمال التطوير، ت حو ل أصول االستكشاف والتقييم إلى  إنشاء االحتياطيات المتوافقة مع ا

                                                وال ي حم ل أي إطفاء خالل مرحلة االستكشاف والتقييم. "منجم قيد اإلنشاء"، وهي فئة فرعية ضمن "ممتلكات المنجم".
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                                                                                                                       ت حو ل المصاريف من "أصول استكشاف وتقييم" إلى "مناجم قيد اإلنشاء" وهي فئة فرعية من "ممتلكات المناجم" بمجرد أن يدعم العمل 
                                                                                          المنج ز حتى تاريخه التطوير المستقبلي للممتلكات ويحصل هذا التطوير على الموافقات المناسبة.

 
                                                                                                                       وبعد تحويل أصول االستكشاف والتقييم، ت ر سمل جميع المصاريف الالحقة على إنشاء أو تركيب أو استكمال مرافق البنية التحتية في  

                                                                                                     وتمثل مصاريف التطوير صافي عائدات بيع الخام المستخر ج خالل مرحلة التطوير إلى الحد   الذي يعتبر جزء ا ال  "مناجم قيد اإلنشاء".
                                                                                                     وت رسم ل أي تكاليف متكب دة على اختبار األصول لتحديد ما إن كانت تعمل على النحو المستهد ف، بالصافي بعد   ير المنجم.يتجزأ من تطو 

                                                               وعندما تتجاوز هذه العائدات تكلفة االختبار، ي عتر ف بأي زيادة في                                                                  حسم أي عائدات مقبوضة من بيع أي منتج أ نت ج  أثناء عملية االختبار.
                                                                                 وبعد بدء اإلنتاج، ت حو ل جميع األصول الم در جة في "المناجم قيد اإلنشاء" إلى "مناجم   و الخسارة والدخل الشامل اآلخر.قائمة الربح أ

                                                         اإلنتاج" التي ت عد أيض ا فئة فرعية من "ممتلكات المناجم". 
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 االعتراف األولي 
                     ت درج بنود الممتلكات                                                                                "المنجم قيد اإلنشاء"، ت حو ل األصول إلى "ممتلكات وآالت ومعدات" أو "ممتلكات منجم".عند استكمال مرحلة  

  بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. المنجم بالتكلفةواآلالت والمعدات وممتلكات 
 

                                                                        تكلفة إنشاءه وأي تكاليف مرتبطة ارتباط ا مباشر ا بالوصول باألصل إلى مرحلة وتشتمل التكلفة المبدئية لألصل على سعر شراءه أو  
ويمثل سعر الشراء أو                                                                                                         التشغيل والتقدير المبدئي اللتزام إعادة التأهيل واألصول المؤه لة )حيثما كان ذلك مناسب ا( وتكاليف االقتراض.

                          عوض آخر د فع لشراء األصل.تكلفة اإلنشاء إجمالي المبلغ المدفوع والقيمة العادلة ألي 
 

اج                                                                                                                             وتتألف ممتلكات المناجم أيض ا من القيمة العادلة العائدة الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تعتبر محتم لة االستخر
نشاء المنجم، وتعتبر وعندما ينتقل مشروع إنشاء المنجم إلى مرحلة اإلنتاج، تتوقف رسملة بعض تكاليف إ االقتصادي في وقت الشراء. 

التعدين                                                                                                                            التكاليف إم ا جزء ا من تكلفة المخزون وإم ا م در جة ضمن المصاريف، باستثناء التكاليف المؤه لة للرسملة المتعلقة بإضافات أصول  
  والتحسينات أو أعمال التطوير األخرى أو تطوير منجم باطني أو تطوير احتياطي قابل للتعدين.

 
 طفاء االستهالك / اإل

ا                                                                                                                             ت ست هلك / ت طف أ التكاليف المتراكمة لتطوير المنجم على أساس طريقة وحدات اإلنتاج على مدى االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادي  
ط                                                                                                                           من المنجم المعني ، باستثناء في حالة األصول التي يكون عمرها اإلنتاجي أقل من عمر المنجم؛ حيث ت طب ق في هذه الحالة طريقة القس

                                                                             وتشمل االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادي ا االحتياطيات المؤك دة والمحتم لة. الثابت.
 

 الطرق التالية:  أساسيتم احتساب االستهالك / اإلطفاء على 
  

 طريقة االستهالك / اإلطفاء  الفئات 
 العمر االنتاجي للمنجم -طريقة القسط الثابت  موجودات غير ملموسة

 العمر االنتاجي للمنجم -طريقة القسط الثابت  موجودات تعدين
 العمر االنتاجي للمنجم -طريقة القسط الثابت  أصل تطوير منجم تحت األرض

                 سنة أيهما أ قل.  30العمر االنتاجي للمنجم أو  -طريقة القسط الثابت  المباني
 .نتاجي للمنجم أو عقد االيجار أيهما أقلالعمر اال -طريقة القسط الثابت  تحسينات المباني المستأجرة

 وحدة إنتاج  اعمال مدنية
 وحدة إنتاج  آالت ومعدات 
 وحدة إنتاج  معدات ثقيلة

 وحدة إنتاج  مخلفات السدود 
 سنوات  4 -طريقة القسط الثابت  السيارات 

 
                                                                                        الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي ت عتبر محتم لة االستخراج االقتصادي في وقت                                         وت طفأ القيمة العادلة التقديرية العائدة 

                                                                                                                      الشراء على أساس طريقة وحدات اإلنتاج، حيث يتمثل العامل المشترك في االحتياطيات المؤك دة والمحتم لة، ولبعض المناجم، هو جزء 
اقتصاد استخراجها  المتوقع  المعدنية  الموارد  االستهالك في ظل ظروف       ي ا.من  المعدنية األخرى في حسابات  الموارد  ت در ج هذه                                                                      وقد 

وتنطبق هذه الحالة عندما ال تتمتع الموارد المعدنية األخرى  محدودة وفي ظل وجود درجة عالية من الثقة في استخراجها االقتصادي.
التفصيلية الالزمة بعد، واتفق الموظفون الفنيون المسؤولون على أن إدراج نسبة من                                                   بوضع االحتياطيات لمجرد أنه لم ت نف ذ أعمال التقييم 

                                                                                الموارد المقاسة والمبي نة هو أمر مناسب بناء  على معدالت تحويل االحتياطي التاريخية.
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                                                                                                         الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، ناقصا  االستهالك المتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت.تسجل 
 

                             ذاتيا  تكلفة المواد والعمالة   إنشاؤهاتتضمن تكلفة الموجودات التي يتم   تشمل التكلفة المصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل.
وتكاليف التفكيك وإزالة بعض   أجله،                                           الموجودات إلى العمل وفقا  للغرض المحدد من    مباشرة بإحضارأخرى تتعلق    المباشرة، وأي تكاليف

  اقتراض موجودات مؤهلة. األصلية وتكاليفالبنود، وإعادة الموقع لحالته 
 

ستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع يتم استبعاد بند الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء جوهري تم االعتراف به مبدئيا عند اال
تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق   اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.

  اثبات األصل.بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن  
 

ر يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها بأث
                              مستقبلي، إذا كان ذلك مالئما .

 
  تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها. استهالك الموجودات ال يتم 

 
يتم إجراء تفتيش رئيسي )صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط( فيتم إدراج التكلفة العائدة لألصل مباشرة في    وكذلك عندما

ويتم تسجيل هذا األمر كعنصر منفصل مع عمر انتاجي يساوي  القيمة الدفترية لآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف.
إذا حدثت الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ  الي والتفتيش الرئيسي المبرمج التالي )التفتيش الدوري(.                                 عموما  الفترة ما بين التفتيش الح

                                                                                                 المحدد، يتم احتساب أي قيمة دفترية حالية للصيانة السابقة فورا  في قائمة الربح او الخسارة مباشرة. 
 

عندما تكون الموجودات جاهزة لالستعمال   خسارة انخفاض في القيمة مسجلة.                                                          يتم إدراج األعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا  أي  
الممتلكات   فئة  إلى  التنفيذ  الرأسمالية تحت                                       المناسبة ويتم احتسابها وفقا  لسياسات   واآلالت والمعدات المرجو منها، يتم تحويل األعمال 

  ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. الشركة..
 

 ر في التقدير التغي 
مليون   7,7بناء  على تقييم وتوصية االستشاري الخاص باإلدارة، تم تعديل مجموع الوحدات المتوقعة لإلنتاج في السنة الحالية من مبلغ  

م( 2030مارس  31م: 2020م )2029ديسمبر  31 المصانع حتى مليون طن مكعب وتقدير العمر االنتاجي لمنجم  8,6طن مكعب إلى 
سيؤدي  م.2021يناير    1تم تطبيق هذا التغير في وحدات االنتاج المتوقعة والعمر االنتاجي بأثر مستقبلي من   بناء على أفضل تقديرات.

التغير في وحدات االنتاج المتوقعة والعمر االنتاجي إلى تغير في مخصص االستهالك واإلطفاء المحمل للسنة الحالية بما يقارب مبلغ 
يم مليون لاير سعودي.   2,8 ذلك، ال  المتبقي ومع  االنتاجي  للعمر  السنوي  الفحص  نتيجة  المستقبلية  السنوات  في  التأثير  احتساب  كن 

 واالحتياطيات. 
 

  م.2026ديسمبر  31يان يقدر حتى قالعمر االنتاجي لمنجم جبل 
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وذلك، إذا ما تم بموجب  إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.                                                                                ت قي  م الشركة في بداية العقد جميع االتفاقيات لتحديد ما إن  كان هو بحظ ذاته عقد  
                                            والشركة ليست مؤج  ر ا في أي معامالت، بل هي ال  العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة مقابل ثمن محدد.

                           تتعامل إال بصفة المستأج ر.
 

 الشركة كمستأجر 
بكافة عقود اإليجار وقياسها، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات   تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة لالعتراف

تقوم الشركة باالعتراف بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام  منخفضة القيمة.
 الموجودات المعنية.

 
 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

17 

 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 4
 
 عقود اإليجار )تتمة(  4-6
 

 موجودات حق االستخدام 
الموجودات(. استعمال  حق  األصل  توافر  )تاريخ  اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  في  االستخدام  حق  الموجودات  بإدراج  الشركة  تقاس  تقوم 

بالتكلفة، ناقص ا   التزامات                                        موجودات حق االستخدام  القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس  المتراكم وخسائر االنخفاض في  االستهالك 
المباشرة   اإليجار. والتكاليف  المسجلة  اإليجار  التزامات عقود  قيمة  االستخدام  الموجودات حق  تكلفة  المتكبدةتتضمن  ودفعات   األولية 

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط   أي حوافز إيجار مستلمة.   اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص
 الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر، على النحو التالي:

 سنوات 10مباني •

 سنوات 3معدات ثقيلة  •
 

الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، فيحتسب االستهالك  إذا كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى  
 .4.10تخضع الموجودات حق االستخدام النخفاض القيمة، ويرجى الرجوع إلى اإليضاح  باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

 
 التزامات اإليجار 

تتضمن دفعات                                                                         التزامات اإليجار الم قاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار.في بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإدراج  
                                                                                                                          اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصا  أي محفزات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيمة  

                                             تتضمن دفعات اإليجار أيضا  سعر الممارسة لخيار   دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية.                                              بناء  على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع  
الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشركة  

تي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف )ما لم يتم تكبدها ودفعات اإليجار المتغيرة ال الحق في انهاء عقد اإليجار.
 بضائع( في الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.  إلنتاج

 
الفائدة عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل  

بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ازدياد الفائدة وانخفاض المبلغ عند  الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري.
أو   دفع اإليجارات. العقد  إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة  الدفترية اللتزامات اإليجار  القيمة  أنه يتم إعادة قياس  تغير في  كما 

مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات 
 يتم تضمين مكون التكلفة المالية في قائمة الربح أو الخسارة.  اإليجار( أو تغير في تقييم خيار شراء األصل األساسي. 

 
 األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة عقود ايجار قصيرة 

تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة )أي عقود اإليجار التي 
استثناء االعتراف بعقود اإليجار  كما تقوم بتطبيق                                                                   شهر ا أو أقل اعتبار ا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12تبلغ مدتها  

يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود                                                                                     للموجودات المنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار لموجودات ت عتبر منخفضة القيمة.
 اإليجار. اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 
  البضاعة 4-7
 

          م ركزات 
                                                             وت حد د التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرج ح، وتتضمن تكلفة  يتم قياس المركزات بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل. 

 إلى موقعها وحالتها الحاليين.                                                                                       المواد والعمالة ونسبة مناسبة من المصاريف المباشرة والتكاليف األخرى المتكب دة للوصول بها 
 

  مخزون الخام
                                                                                                                       ي عتر ف بمخزون الخام كمخزون عند استخراجه من المنجم، ويمكن إجراء تقييم موثوق به للمحتوى المعدني ويمكن قياس تكلفة اإلنتاج 

        وي قي م  للوصول به إلى الموقع والحالة الحاليين.وتشتمل تكلفة مخزون الخام على جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة                  قياس ا موثوق ا.
يتم تقييم كميات ودرجات المخزون واألعمال قيد التنفيذ بصورة رئيسية                                                                    مخزون الخام بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أي هما أقل. 

 من خالل الدراسات االستقصائية والفحوصات. 
 

  قطع الغيار والمواد االستهالكية
الحركة. والبطيئة  المتقادمة  البنود  ناقص ا مخصص  بالتكلفة،  والمستهلكات  الغيار  ق طع  البيع                                                                                        ت قي م  للتحقق هو سعر  القابلة  القيمة  صافي 
                                         وي حد د أي مخصص للتقادم بالرجوع إلى بنود  التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقص التكاليف التقديرية لالنتهاء ومصروفات البيع.

                                                    وت جر ى مراجعة دورية لتحديد مقدار أي مخصص للتقادم.                  د دة من المخزون.    م ح
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والنقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية من النقد لدى البنوك 
عالية السيولة بتاريخ استحقاق ثالثة أشهر او أقل والتي يمكن تحويلها لمبالغ نقدية معلومة وتخضع لمخاطر غير جوهرية في التغير في 

 القيمة.
 
 األدوات المالية  4-9
 

 واالرتقاء بالتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.                                                              األداة المالية هي أي عقد ي سهم في االرتقاء بأصل مالي لمنشأة ما 
 
 الموجودات المالية   (1
 

 االعتراف األولي والقياس 
  يعتمد القياس الالحق، عند االعتراف األولي، لألصل المالي على تصنيفه إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. اآلخر أو القيمة 
 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند التسجيل األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال الشركة في 
الموجودات. الشركة  إدارة هذه  التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري، تقوم  التجارية  المدينة  الذمم  في بداية األمر بقياس   باستثناء 

 .                                                                                                                           األصل المالي بقيمته العادلة زائدا ، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة 
( 15قرير المالي )يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للت

 لمزيد من المعلومات حول السياسة المحاسبية.  17-4يرجى الرجوع إلى اإليضاح  "اإليرادات من العقود من العمالء".
 

  من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية 
يشار إلى هذا التقييم أنه اختبار لـ "مدفوعات أصل المبلغ أو  ي " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم".والتي ه

                                                                        ت صنف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست فقط مدفوعات ألصل   فائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األداة.
 دة على أصل المبلغ القائم وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بغض النظر عن نموذج األعمال.المبلغ أو فائ

 
يحدد  يشير نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية إلى كيفية قيام الشركة بإدارة موجوداتها المالية من أجل إيجاد تدفقات نقدية.

النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.نموذج األعمال فيما إذا أ يتم  نه سيكون هناك تدفقات نقدية من تحصيل التدفقات 
المالية من أجل   المطفأة في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات  بالتكلفة  المصنفة والمقاسة  المالية  االحتفاظ بالموجودات 

، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية منها
 في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بها للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية منها وبيعها. 

 
ودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية في يتم االعتراف بمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموج

 السوق )التجارة العادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. 
 

 القياس الالحق 
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:

 
 المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(،الموجودات  •

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر االكتوارية )أدوات الدين(، •
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر االكتوارية عند   •

 إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(،

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
 

 ين(،الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الد
يتم االعتراف باألرباح                                                                                                            يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقا  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع ال وتخضع النخفاض القيمة.

تتضمن  للشركة.هذه هي الفئة األكثر أهمية   والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو تعديله أو انخفاض قيمته.
 الموجودات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة على النقد وما في حكمه والذمم المدينة األخرى.
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 )تتمة(  القياس الالحق 
 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( الموجودات المالية بالقيمة 
ئر                                                                                                                           فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ت درج إيرادات الفائدة وإعادة تقييم صرف العمالت األجنبية وخسا

تدرج  طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.االنخفاض في القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح او الخسارة وتحتسب بنفس  
بها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم   عن االعترافوعند التوقف   تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر.
  المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. 

 
 الشركة أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.                    حاليا ، ال يوجد لدى 

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( 

كأدوات حقوق ملكية مصنفة   عند االعتراف األولي، يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء
 ( األدوات المالية:32بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة.
 

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى   الخسائر من هذه الموجودات المالية في الربح أو الخسارة.                            ال يتم أبدا  تدوير األرباح و 
في قائمة الربح أو الخسارة عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد الشركة من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل  

إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  اح في الدخل الشامل اآلخر.المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل األرب
 الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة.

 
                                                                                     حاليا ، ال يوجد لدى الشركة أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة  •

في  تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع تسجيل صافي التغيرات 
 القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
ع ر أغلب مبيعات الـشركة مؤقت ا، ما يعني أن  ـسع ليم إلى العميل بناء  على  90إلى  30                                   ر البيع النهائي عادة ما ي حد د بعد                                                   وت ـس                                       يوم ا من التـس

تقبلية. لع المـس عار الـس ركة م عر ضـة لتحركات في أـس وق المنصـوص عليه في العقد، ونتيجة لذلك، فإن  مبيعات الـش عر الم در ج في الـس                                                                                                                         ـس
                                                                                             المبدئي، ت حد د أسـعار الحسـابات التجارية المدينة الم سـع رة مؤقت ا بأسـعار السـوق باسـتخدام أسـعار وفي كل تاريخ قوائم مالية، وبعد البيع 

                                                                    ويؤد  ي هذا التعرض لـسعر الـسلع إلى عجز هذه الحـسابات التجارية المدينة  الـسوق اآلجلة ذات الصـلة للفترة المنصـوص عليها في العقد.
                                                                      ونتيجة لذلك، ت ق اس هذه الحسـابات المدينة بالقيمة العادلة من خالل الربح  المبلغ والفائدة  عن اجتياز اختبار المدفوعات الحصـرية ألصـل

ــوق والم عتر ف بها في أرباح /  ــب السـ ــعار الم حد دة حسـ ــارة من تاريخ االعتراف بالبيع المقابل، مع تعديالت الحقة على األسـ                                                                                                                     أو الخسـ
        وت عر ض                                                                            ؤقت ا والقيمة الدفترية للحســـابات التجارية المدينة القائمة، إن  كانت جوهرية.                                               )خســـائر( القيمة العادلة من المنتجات الم ســـع رة م

                                                                                               أرباح )خسائر( القيمة العادلة من المنتجات الم سع رة مؤقت ا ضمن اإليرادات كحركة في إيرادات مؤقتة.
 

 الغاء االعتراف 
الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية  يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو حيثما يقتضي 
 متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة( عند: 

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، او  •

ة مستلمة بالكامل دون تأخير قيام الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدي• •
                                                                                                             جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام الشركة فعليا  بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم 

 قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل. 
 

بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، وإلى أي  عندما تقوم الشركة 
ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة  مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. 

وفي تلك الحالة  على األصل، فإنه عند ذلك يتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة الشركة به.                          باألصل ولم تحو ل سيطرتها
ويقاس األصل المحول وااللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات  تستمر الشركة باالعتراف أيضا بااللتزام ذات الصلة. 

 التي تحتفظ بها الشركة. 
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ويقاس استمرار العالقة التي تتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الشركة  
 بسداده ـ أيهما أقل. 

 
 القيمة االنخفاض في  

 تعترف الشركة بمخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
التدفقات   للعقد وجميع  المستحقة وذلك وفقا   التعاقدية  النقدية  التدفقات  الفرق بين  إلى  المتوقعة  التي تتوقع                                                                                                                 تستند خسائر االئتمان  النقدية 

ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة تدفقات نقدية من بيع ضمانات  الشركة استالمها، والمخصومة بما يقارب معدل الفائدة األصلية الفعلي.
  محتفظ بها أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.

 
بالنسبة لمخاطر االئتمان التي ال يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف  قعة على مرحلتين.تدرج خسائر االئتمان المتو 

شهرا التالية )خسائر االئتمان   12األولي، يتم تكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر قد تكون محتملة خالل  
منذ االعتراف بالنس        شهرا (.  12المتوقعة على مدى   بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  التي يوجد  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  بة 

االولي، يجب عمل مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة المتبقية لفترة التعرض للمخاطر بغض النظر عن توقيت 
 التعثر )العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة(. 

 
 12                                                                                                                  الشركة على الحسابات التجارية المدينة )غير الخاضعة للتسعير المؤقت( والحسابات المدينة األخرى الم ستح قة في أقل من           وتطب  ق  

بالتالي، ال تقوم  (. 9                                                                                                             شهر ا الطريقة المبس ط ة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حسبما يجيزه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
                                                                                                               تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن يتم االعتراف بدال  من ذلك بمخصص خسائر استنادا  إلى العمر الزمني لألصل المالي  الشركة ب

                                                                       قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناد ا إلى الخبرة السابقة في خسائر   لخسائر االئتمان المتوقعة في كل تاريخ تقرير مالي.
                                                وفيما يتصل بأي أصول مالية أخرى م در جة بالتكلفة  تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.االئتمان، والتي يتم  

 12                                                                                         شهر ا(، ت حت سب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناء  على الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى    12                                   الم طف أة )الم ستح قة خالل أكثر من  
       شهرا     12                                                                                                شهرا  هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر ألداة مالية قد تكون محتملة خالل    12رة  إن فت       شهر ا.

ومع ذلك، عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ البداية، فإن المخصص سيستند إلى خسائر   بعد تاريخ التقرير المالي.
                                                                                          وعند تحديد ما إن  كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي  ى العمر الزمني.االئتمان المتوقعة عل

وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تراعي الشركة المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود غير  
                                                                                                           معلومات والتحليالت الكمية والنوعية بناء  على الخبرة التاريخية للشركة والتقييم االئتماني القائم على المعرفة،                 ويتضم ن ذلك ال ضروريين.

 بما في ذلك المعلومات المستقبلية.  
 

عتبار األصل                                         لكن في بعض الحاالت، يمكن للشركة أيض ا ا       يوما .  90تعتبر الشركة أن أصل مالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية  
مل قبل                                                                                                                                المالي متعثر ا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة المبالغ التعاقدية القائمة بالكا

شأن استرداد                                                 وي شط ب األصل المالي عند عدم وجود توق ع معقول ب أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة. 
 التدفقات النقدية التعاقدية، وعادة ما يقع ذلك عند تجاوز موعد االستحقاق أكثر من سنة واحدة وال يخضع لنشاط اإلنفاذ.

 
في كل تاريخ تقرير مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض في قيمتها  

يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية  انية.االئتم
  المقدرة لألصل المالي.

 
 ب( المطلوبات المالية 

 
 االعتراف األولي والقياس 

 تصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو اقتراضات أو ذمم دائنة 
                                                                                                            يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة، وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت   حسب مقتضى الحال.

تشمل المطلوبات المالية للشركة الذمم الدائنة التجارية والتزامات اإليجار والمطلوبات األخرى والذمم   ال االقتراضات والذمم الدائنة.في ح
 الدائنة طويلة األجل. 
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 األدوات المالية )تتمة(  4-9
 

 الالحق القياس  
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:

 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و  •

 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة )ذمم دائنة طويلة األجل والتزامات إيجار(. •
 

 خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من 
 تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والمطلوبات 

محتفظ بها لغرض  تصنف المطلوبات المالية كـ " المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 المتاجرة" حال تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب. 

 
الخسارة. أو  الربح  قائمة  للمتاجرة في  المحتفظ بها  المطلوبات  الخسائر من  او  المحددة عند  يتم االعتراف باألرباح  المالية  المطلوبات 

قد تم تحديدها في التاريخ االولي من االعتراف وفقط إذا تم استيفاء المتطلبات االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 لم تحدد الشركة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  (. 9الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 والذمم الدائنة طويلة االجل( المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات االيجار 

                                                                                          بعد االعتراف األولي، يتم قياس التزامات عقود اإليجار والذمم الدائنة طويلة األجل الحقا  بالتكلفة  هذه هي الفئة األكثر أهمية للشركة.
م إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن يت                                                                                                المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع ال، يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقا .

 قائمة الربح او الخسارة.  بالمطلوبات في يتم إلغاء االعتراف  الفعال وعندماعكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة 
 

                                     التكاليف التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو  
                             وعموما  تنطبق هذه الفئة على   يتم تسجيل إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. معدل العمولة الفعلي. 

 (.15و  9التزامات عقود االيجار والذمم الدائنة الطويلة األجل )أنظر االيضاحين 
 

 الغاء االعتراف 
وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب  تم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه.ي

لمالي                                                                                                                             شروط مختلفة تماما  أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام ا
 يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة.  لي مع االعتراف بااللتزام الجديد.األص

 
 مقاصة األدوات المالية  ج( 

 
لتسوية                                                                                                                   يتم مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما   

المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات 
 في آن واحد.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  10- 4
 

وفى حال وجود مثل هذا المؤشر أو في  تاريخ كل تقرير مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرا  على االنخفاض في القيمة.في  
القابلة لالسترداد لألصل.  القيمة  بتقدير  الشركة  تقوم  السنوي،  القيمة  انخفاض  باختبار  للقيام  القابلة  حال كان هناك ضرورة  القيمة  إن 
يتم  أيهما أعلى.  –لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصا  تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستعمال  

ن تحديد المبلغ القابل لالسترداد للموجودات الفردية، ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية إلى الشركة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الناتجة ع 
عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، فإن   الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات.

 األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد.
 

تقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام الخصم قبل الزكاة الذي  وفي سياق تقييم القيمة قيد االستعمال، يتم خفض التدفقات النقدية ال
وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا  تكاليف االستبعاد،   يعكس تقييمات السوق الحالية من حيث القيمة الزمنية للمال والمخاطر المتصلة باألصل.

  انية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة.وفي حالة عدم إمك يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق.
 

يستند احتساب انخفاض القيمة للشركة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة من 
 نيات والحسابات المتوقعة عموما فترة خمس سنوات.وتغطي هذه الميزا الوحدات المولدة للنقد لدى الشركة والتي لها موجودات فردية. 

 يتم حساب معدل النمو الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. 
 

جودات القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة في بنود المصروفات بما يتفق مع وظيفة المو   انخفاضيتم تسجيل خسائر  
  المنخفضة في القيمة. 

 
القيمة المعترف بها سابقا    انخفاضبالنسبة للموجودات، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر  

ألصل أو الوحدة المولدة وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد ل .انخفضت قد لم تعد موجودة أو قد  
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد    االفتراضات المعترف بها سابقا  فقط إذا كان هنالك تغيير في    االنخفاضيتم عكس خسارة   للنقد.

قيمته القابلة لالسترداد يكون عكس القيد محدودا  بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل   السابقة.  االنخفاضمنذ أن تم االعتراف بخسارة  
أو تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها من قبل ـ بعد طرح االستهالك ـ فيما إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في 

عاد تقديره، وفي   سنوات سابقة. هذه الحالة يتم التعامل  يتم إدراج عكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة إال إذا جرى إدراج األصل بمبلغ م 
 مع عكس القيد على أنه زيادة من إعادة التقييم.

 
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة، باستثناء الشهرة، التي ليس لها أعمار انتاجية محدده للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها كما في 

 وعندما تشير الظروف إلى إمكانية انخفاض القيمة الدفترية. ديسمبر وذلك على مستوى الوحدة المولدة للنقد، حسبما هو مالئم،  31
 

  يتم إجراء اختبار للشهرة سنويا  في نهاية السنة وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.
 

مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي تتعلق  يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده محققة للنقد )أو  
 عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة. بها الشهرة. 

 ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تتعلق بالشهرة في الفترات المستقبلية.
 
  قروض والسلفال 11- 4
 

بعد االعتراف                                                                                                                  ي عتر ف بالقروض والسلف حسب نسبة المتحص الت المستل مة منها، بالصافي بعد حسم تكلفة المعامالت المتكب دة، إن و ج د ت.
بالمكاسب والخسائر في ويتم االعتراف                                                                                          األولي لها، تقاس القروض والسلف الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

تحتسب التكلفة                                                                                                              قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بطريقة معدل الفائدة الفع ال. 
يتم  ئدة الفعلي.المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفا

  تسجيل إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

                                                                                                                        فضال  عن ذلك، ت ر س م ل  تكاليف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء يستغرق فترة طويلة أو إنتاج أصول مؤه لة، كجزء  من 
                                                          وت ح م ل  تكلفة االقتراض األخرى على قائمة الربح أو الخسارة.  . تكلفة ذلك األصول
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 منافع موظفين قصيرة األجل
المتوقع دفعه إذا كان يتم االعتراف بااللتزام من حيث المبلغ   يتم صرف منافع الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمات ذات الصلة.

                                                                                                                           لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة مقدمة في السابق من قبل الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة ي عتد 
 بها.

 
 منافع ما بعد التوظيف 

غير ممولة ويتم احتسابها من خالل تقدير   يتم احتساب االلتزام على الشركة بموجب منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة
                                              يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا  من  مبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ.

لتزام المنافع المحددة والذي يتكون من  يتم إدراج إعادة قياس صافي ا قبل مختصين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
تقوم الشركة بتحديد صافي مصروف الفائدة على صافي التزام المنافع   األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.

ية مقابل صافي التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنو 
يدرج صافي مصروف  المحددة، وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع. 

 (. 17انظر اإليضاح  الفائدة والمصروفات األخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن تكاليف الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة )
 
 المخصصات  13- 4
 
 عام  (أ)

                                                                                                                  تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو ضمني( ناشا عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن ي طلب من الشركة 
تقدير يعتد به لمبلغ سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء  

                                                                                                              وحيثما تتوقع الشركة سداد بعض أو جميع المخصصات، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا   االلتزام.
 يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد طرح أي سداد.         فعليا .

 
                                                                                             ود جوهري ا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنق

 وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.                                   مالئم ا، المخاطر المتعلقة بااللتزام.
 
 مخصص إعادة تأهيل المناجم  (ب)

                                                                                                                          الشركة تكاليف إعادة تأهيل المناجم إم ا أثناء التشغيل وإم ا في نهاية العمر التشغيلي لمرافق الشركة وممتلكات المناجم الخاصة  ستتكبد  
وتعترف الشركة بمخصص إعادة تأهيل المناجم عند وجود                                                                    وتقي  م الشركة مخصصها إلعادة تأهيل المناجم في كل تاريخ قوائم مالية. بها.

ي أو ضمني على الشركة ناتج عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق خارجي للموارد لسداد االلتزام وبحيث التزام نظام
                                                                                      وتتضم ن طبيعة أعمال التأهيل هذه: تفكيك الهياكل وإزالتها وتأهيل المناجم وسدود المخلفات  يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.

                                                                                                  لية وإغالق المصانع ومواقع النفايات وترميم المناطق المتضر رة واستصالحها وإعادة الغطاء النباتي فيها.وتفكيك المرافق التشغي
 

                                وعند االعتراف مبدئي ا بااللتزام،   وعادة ما ينشأ االلتزام عند تركيب أصل في موقع العمليات التعدينية أو اضطراب األرض / البيئة به. 
لل الحالية  القيمة  إنشاء                               ت ر س م ل    / نتيجة تطوير  المتكب د  العالقة في حدود  التعدينية ذات  الدفترية لألصول  القيمة  بزيادة  التقديرية                                                                                                           تكاليف 

                    وي عتر ف باالضطرابات                                                                                            وي عتر ف بأي التزامات إعادة تأهيل تنشأ من خالل إنتاج المخزون كجزء  من بند المخزون ذي الصلة. المنجم.
يد من التطوير / اإلنشاء في المنجم كإضافات أو مصاريف على األصول المقابلة والتزام إعادة التأهيل عند اإلضافية التي تنشأ نتيجة لمز

                                                                                                                       وت حت سب التكاليف المتعلقة بأعمال إصالح أضرار الموقع )بعد بدء اإلنتاج التجاري( التي ت نشأ بصفة مستمرة أثناء اإلنتاج بصافي  نشوئها.
  في الربح أو الخسارة مع تقدم االستخراج.                             قيمها الحالية، وي عتر ف بها  

 
ن خالل                                                                                                                             وي جر ى التعامل مع التغي رات في الموعد التقديري إلعادة التأهيل أو التغي رات في التكاليف المستقبلية التقديرية بأثر مستقبلي م

                                         ان التقدير المبدئي قد اعت رف به في األصل  االعتراف بتعديل على التزام إعادة التأهيل وتعديل مقابل على األصل الذي يتعلق به إذا ك
  .16                                                        كجزء  من أصل جرى قياسه وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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 مخصص إعادة تأهيل المناجم  (ج)

وفي                                                                                         التزام إعادة التأهيل، ومن ثم  أي خصم من األصل الذي يتعلق به، القيمة الدفترية لذلك األصل. ال يجوز أن يتجاوز أي تخفيض في 
                                                                                                                 حال وقوع ذلك، فإن  أي زيادة عن القيمة الدفترية ت حم ل على الفور إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 
                                                                                  إعادة التأهيل، ومن ثم  إضافة على القيمة الدفترية لألصل، تدرس الشركة ما إن  كان هذا  وإذا نشأ عن التغيير في التقدير زيادة في التزام

وفي حال أن تقدير األصول                                                                                               مؤشر ا يدل  على انخفاض قيمة األصل ككل، وإذا كان األمر كذلك، فإنه يخضع الختبار االنخفاض في القيمة.
                                                                                 مخصصات إعادة التأهيل، تجاوز القيمة القابلة لالسترداد، ي حم ل ذلك الجزء من الزيادة                                             الم عد لة للمناجم الناضحة، بالصافي بعد حسم  

  مباشرة على المصروف. 
 

طر                                                                                                                              وبمرور الوقت، ي ز اد االلتزام المخصوم للتغيير في القيمة الحالية بناء  على معدالت الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية والمخا 
                                                                                                تر ف باإلطفاء الدوري للخصم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كجزء  من تكاليف التمويل.     وي ع المصاحبة لاللتزام.

                                                                                                                             وبالنسبة للمواقع المغلقة، ي عتر ف بالتغييرات في التكاليف التقديرية على الفور في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
 

                                                                                    المؤج ل فيما يتعلق بالفرق المؤق ت من التزام سحب األصول من الخدمة وال بااللتزام الضريبي وال تعترف الشركة باألصل الضريبي  
                                                                     المؤج ل المقابل فيما يتعلق بالفرق المؤقت من األصل المسحوب من الخدمة. 

 
  رسوم االمتياز 14- 4
 

من نظام االستثمار التعديني السعودي الصادر استنادا إلى المرسوم الملكي رقم   71المادة رقم    تخضع الشركة لرسوم امتياز بموجب 
                                                                     م(. ويتعي ن على الشركة دفع رسوم امتياز إلى الحكومة السعودية بما يمثل 2020يونيو   11هـ )الموافق  1441شوال    19بتاريخ   140م/

م والتي تحل 2021يناير    1من صافي قيمة المعادن عند استخراجها اعتبارا من    من الدخل االفتراضي إضافة إلى نسبة محددة   % 20نسبة  
                                           م( ويتعي ن على الشركة دفع رسوم امتياز إلى  2004أكتوبر    4هـ )الموافق  1425شعبان    20بتاريخ    47محل المرسوم الملكي رقم م/
من الدخل االفتراضي، أيهما   % 20و ما يعادلها بنسبة  من صافي الدخل السنوي لكل ترخيص تعديني أ  % 25الحكومة السعودية بما يمثل  

  أقل. 
 

 لكل ترخيص تعديني مسجل باسم الشركة يخضع لرسوم امتياز.  وبالتالي، فإن صافي الدخل ينبغي خصم الزكاة المستحقة من هذا المبلغ.
 جزء من تكلفة االيرادات في قائمة الربح أو الخسارة. كتظهر رسوم االمتياز 

 
                                                                                                                     ونظر ا ألن  الشركة هي شركات مختلطة مع مساهمين أجانب، فإن  المساهمين السعوديين فقط هم المسؤولون عن دفع رسوم االمتياز عن 

                                                                          ويمكن للمساهم السعودي حسم الزكاة المستح قة عليه من التزامه المتعلق برسوم                                                     حصتهم في صافي الربح العائد لرخصة التعدين المعني ة.
                                                                                                            والمساهمون األجانب م عفون من دفع رسوم االمتياز عن حصتهم في صافي العائد لرخصة التعدين المعنية، غير أنهم يدفعون  االمتياز.

 %. 20ضريبة دخل بنسبة 
 
 الزكاة وضريبة الدخل 15- 4
 

 الزكاة 
للزكاة للشركة على قائمة الربح أو  يتم تحميل مخصص                                                                           تخضع الشركة للزكاة وفقا  ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(.

 الخسارة. 
 

 ضريبة الدخل الحالية 
ان معدالت الضريبة                                                                                                        يتم قياس موجودات ومطلوبات ضرائب الدخل الحالية وفقا  للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده للهيئات الضريبية.

 تاريخ قائمة المركز المالي في المملكة العربية السعودية.   والقوانين الضريبة المستخدمة في احتساب قيمة الضريبة هي تلك المطبقة كما في 
 

                                                                                                                             يتم إدراج ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المدرجة مباشرة  في حقوق الملكية في حقوق الملكية وليس قائمة الربح أو الخسارة. 
 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 
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 ضريبة الدخل المؤجلة 
يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها 

 الدفترية حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي. 
 

 الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة:يتم إدراج مطلوبات 

عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال، في وقت  •
  المعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة

المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات    فيما يتعلق بالفروقات  •
مشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ويكون من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة  

  في المستقبل المنظور. 
 

ة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم وأي يتم االعتراف بموجودات الضريب
يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة على الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح خاضع للضريبة  خسائر ضريبية غير مستخدمة.

صم وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية غير المستخدمة،  يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخ
 باستثناء: 

عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام في معاملة   •
 حاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة.ليست تجميع أعمال، في وقت المعاملة، وال يؤثر على الربح الم

فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات مشتركة،   •
قتة في المستقبل المنظور  ويتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقد للحد الذي يكون فيه من المحتمل عكس قيد الفروقات المؤ 

                                                                                ويكون الربح الخاضع للضريبة متاحا  والذي يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة.
 

  تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه 
يعاد تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة  بة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها.                           أرباحا  كافية خاضعة للضري

غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة  
  من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.

 
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو 

 ة.تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية )واألنظمة الضريبية( الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالي
يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة  ن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة يتم إثباتها خارج الربح أو الخسارة.إ

 والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة. 
 

،                                                                                                                            يتم الحقا  االعتراف بالمنافع الضريبية المقتناة كجزء من تجميع األعمال، ولكن دون استيفاء معايير االعتراف المستقل في ذلك التاريخ 
يتم التعامل مع التعديل إما كخفض في الشهرة )طالما أنها ال يتجاوز  في حال وجود معلومات جديدة حول تغير في الحقائق أو الظروف. 

 إذا تم تكبدها خالل فترة القياس أو االعتراف بها في قائمة الربح أوالشهرة( 
 

تقوم الشركة بتسوية موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقط، وفقط إذا، كان لها حق قانوني نافذ لتسوية موجودات 
ومطلوبات الضريبة المؤجلة التي تتعلق بضرائب الدخل التي  الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبية الحالية وموجودات الضريبة المؤجلة  

إما تسوية  تنوي  التي  للضريبة،  أو منشآت مختلفة خاضعة  للضريبة  الخاضعة  المنشأة  إما على نفس  الضريبية  السلطة  تفرضها نفس 
بات في وقت واحد، في كل فترة  المطلوبات والموجودات الضريبية الحالية على أساس الصافي، أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلو 
 مستقبلية يكون فيها من المتوقع تسوية أو استرداد مبالغ كبيرة لمطلوبات أو موجودات ضريبية مؤجلة.

 
 ضريبة االستقطاع 

الزكاة                                                                                                              تستقطع الشركة ضرائب على المعامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين أجانب وفقا  ألنظمة هيئة  
 والضريبة والجمارك والتي ال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنه. 

 
 ضريبة القيمة المضافة 

المضافة المتكبدة يتم االعتراف بالموجودات والمصروفات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة باستثناء عندما تكون ضريبة القيمة  
على شراء موجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بالضريبة كجزء من تكلفة االستحواذ 

يئة يتم إدراج المبلغ الصافي لضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من اله على األصل أو كجزء من بند الموجودات حسب االقتضاء. 
 أو مستحقة الدفع كجزء من الذمم المدينة األخرى أو الذمم الدائنة األخرى. 
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 ربحية السهم  16- 4

 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح للسنة العائد لحملة األسهم العادية للشركة على  

يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بقسمة الربح المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة )بعد تعديله بالعمولة  القائمة خالل السنة.
السنة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم  على األسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  
 العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخفضة إلى أسهم عادية.

 
  اإليرادات 17- 4
 

سفينة أو آلية                                                                                                                    ي عتر ف باإليرادات عندما تنتقل السيطرة إلى العميل، التي تنشأ في مرحلة زمنية معينة عند نقل المعدن المركز فعلي ا إلى  
                                                                                                                      وت ق اس اإليرادات بالمبلغ الذي تتوقع الشركة أن تستحقه، باعتباره تقدير للسعر المتوقع قبضه؛ أي أيام العمل العشرة السابقة  تسليم أخرى.

                               المؤقتة هذه، ت در ج أي تغييرات وفيما يتعلق بترتيبات التسعير                                                                       في بورصة لندن للمعادن، وي عتر ف بالحسابات التجارية المدينة المقابلة.
ارير                                                                                                                            مستقبلية تطرأ خالل فترة التسعير في الحسابات التجارية المدينة الم سع رة مؤقت ا، ومن ثم  فهي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتق

المالية رقم )9المالية رقم ) للتقارير  الدولي  المعيار  ل (.15( وليست ضمن نطاق  التعر ض  إلى  السلع، فإن هذه                       وبالنظر  مخاطر سعر 
رقم                                                                                                                                 الحسابات التجارية المدينة الم سع رة مؤقت ا ستفشل في اجتياز اختبار خصائص التدفقات النقدية ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية

                      عتر ف بهذه التغييرات      وي   ( وسيتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من االعتراف المبدئي حتى تاريخ التسوية.9)
                           ثم ت در ج هذه المبالغ على                                                                                                       الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في كل فترة كجزء  من اإليرادات،
                         قد ر التغييرات في القيمة     وت                                                                                                     ح د ة في اإليضاحات من اإليرادات من العقود الم بر مة مع العمالء كجزء  من "الحركة في اإليرادات المؤقتة".

ت                                                                                                                             العادلة التي تزيد عن فترة التسعير حتى نهايتها بالرجوع إلى أسعار السوق اآلجلة الم حد ثة للنحاس والزنك وكذلك مع مراعاة اعتبارا
في ذلك معدل الفائدة  (، بما  13القيمة العادلة األخرى ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

                                                                                               وت حد د اإليرادات عند التفريغ في ميناء الوصول بالرجوع إلى متوسط أسعار المعادن في السوق المفتوحة  وتعديالت مخاطر االئتمان.
                                                                                          السائدة خالل فترة التسعير التعاقدية والفحوصات المستقلة المتف ق عليها بين المشتري والبائع.

 
 المصروفات 4-18

  
 اإليرادات  تكلفة 

 يتضمن هذا البند مواد خام وعمالة مباشرة وتكاليف مباشرة أخرى.                                                               ت صنف تكاليف االنتاج ومصروفات التشغيل المباشرة كتكلفة إيرادات.
 

 مصاريف البيع والتوزيع 
بالشركة. البيع  أنشطة  تسهيل  أو  لتنفيذ  متكبدة  تكاليف  المصاريف أي  هذه  بشكل   تشمل  التكاليف  هذه  أساسي رواتب موظفي تتضمن 

  المبيعات ومصروفات التسويق والتوزيع والمصروفات اللوجستية.
 

 المصاريف العمومية واإلدارية 
وكذلك تتضمن هذه المصروفات  يتعلق هذا البند بالمصاريف التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بتكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع.

 ر المباشرة التي ال تعود مباشرة الى تكلفة اإليرادات أو مصروفات البيع والتوزيع. توزيعات للمصروفات العامة غي
 

يتم توزيع المصروفات غير المباشرة ما بين تكلفة اإليرادات ومصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية حسب مقتضى الحال 
 على أساس ثابت.

 
 
 
 
 
 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

27 

 
 المحاسبية واالفصاحات في السياساتالتغيرات  . 5
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 
 

لم تقم الشركة  م أو بعد ذلك التاريخ.2021يناير  1طبقت الشركة ألول مرة بعض التعديالت والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في 
 والتي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد.بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت مبكرة 

 
الربح     5-1 ) 2المرحلة    -إصالح مؤشر سعر  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تعديالت على  الدولي )9:  المحاسبة  (  39( ومعيار 

 ( 16) ( والمعيار الدولي للتقرير المالي 4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 

طر  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خالي من المخا
 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:  تقريبا .

 
النقدية التي يتطلبها اإلصالح بشكل مباشر، ليتم معاملتها كتغييرات وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات  •

  على معدل ربح متغير، يعادل الحركة في معدل ربح السوق.
تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح مؤشر سعر الفائدة ليتم إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة   •

  التحوط.
ء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة أسعار توفير إعفا •   

  بديلة خالية من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر 
 
مستقبلية إذا كان يمكن تنوي المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات ال التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.   يكن لهذهلم  

 تطبيقها.
 
  (16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -م  2021يونيو  30" بعد  19-امتياز اإليجار المتعلق بـ "كوفيد   5-2
 

تعديل على المعيار الدولي للتقرير   -  19-أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات إيجار متعلقة بكوفيد    ،م2020مايو    28في  
( بشأن محاسبة 16توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي ) ( "عقود اإليجار".16المالي )

كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان   .19-كوفيد  لاإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة  تعديل عقود اإليجار المتيازات  
يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير  من المؤجر يعد تعديال  لعقد اإليجار.  19-امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد
بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفق ا للمعيار الدولي   19-تياز اإليجار المرتبط بكوفيدفي دفعات اإليجار ناتج عن ام

  ، إذا لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار.16للتقرير المالي 
 

م، قام مجلس  2021مارس    31مستمر كما في    19-وفيدم، ولكن بما إن تأثير ك2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي  م.2022يونيو    30معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة تطبيق الممارسة العملية حتى  

"، ولكن تخطط لتطبيق 19-متعلق بـ "كوفيد  ومع ذلك، لم تتسلم الشركة امتياز اإليجار ال م أو بعد ذلك التاريخ.2021أبريل    1تبدأ في  
الممارسة العملية في حال أصبحت قابلة للتطبيق ضمن الفترة المسموح بها للتطبيق. 
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تعتزم  تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى  
 الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ما انطبقت عليها، عند دخولها حيز التنفيذ:

 
 "عقود التامين"  –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )   6-1
 

( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017خالل شهر مايو  
( 17عندما يصبح ساري المفعول، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي ) والعرض واالفصاح.  االعتراف والقياسشامل لعقود التأمين يغطي  

( على 17ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ) م.2005( "عقود التأمين" الذي صدر في 4يار الدولي للتقرير المالي )سيحل محل المع
التي أصدرتها  المنشأة  النظر عن نوع  التأمين( بصرف  المباشر وإعادة  الحياة والتأمين  التأمين على  التأمين )مثل:  أنواع عقود  جميع 

يتمثل   هناك بعض اإلعفاءات في مجال المعيار ستطبق.  واألدوات المالية مع مزايا المشاركة االختيارية.باإلضافة إلى بعض الضمانات  
وعلى                                                                          ( في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين أكثر فائدة وثباتا  لشركات التأمين.17الهدف الكلي من المعيار الدولي للتقرير المالي )

( الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن المعيار  4تقرير المالي )النقيض من متطلبات المعيار الدولي لل
إن جوهر المعيار الدولي للتقرير                                                                        ( يوفر نموذجا  شامال  لعقود التأمين يغطي جميع نواحي المحاسبة ذات الصلة.17الدولي للتقرير المالي )

 لي:( هو نموذج عام مدعوم بما ي17المالي )
 
 تعديل محدد للعقود مع خصائص مشاركة مباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(.•  •
 طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( وبشكل رئيسي للعقود القصيرة األجل. •  •
 

يخ مع حتمية م أو بعد هذا التار2023يناير    1( في فترات إعداد التقارير المالية في  17يسري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
( والمعيار الدولي 9                                                                                          ي سمح بالتطبيق المبكر للمعيار بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) إدراج أرقام المقارنة.

المعيار على ال ينطبق هذا   (.17( في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15للتقرير المالي )
 الشركة. 

 
 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 6-2
 

( لتحديد 1من معيار المحاسبة الدولي ) 76إلى  69م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من 2020في يناير  
 توضح التعديالت: متداولة أو غير متداولة.متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها 

 
 المقصود بالحق في تأجيل التسوية. •
                                                                     أن حق التأجيل يجب أن يكون موجود ا في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. •
 هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحقه في التأجيل.  •
 قابل للتحويل الى أداة حقوق ملكية فإن الشروط من االلتزام ال يؤثر على تصنيفها فقط إذا كان أحد المشتقات المضمنة في التزام  •
 

ليس للتعديالت تأثير جوهري  او بعدها. ويجب تعديلها بأثر رجعي.  2023يناير    1التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  
 على الشركة كما في تاريخ هذه القوائم المالية.

 
 ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام    6-3
 

 -: "عمليات تجميع األعمال"  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020في مايو  
الغرض من التعديالت هو إحالل اإلشارة إلى اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في  ي. اإلشارة إلى اإلطار المفاهيم

كما أضاف  م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري. 2018م، مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس  1989
( لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليومين" المحتملة  3االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي )المجلس أيضا  استثناء  إلى مبادئ  

الدولي   المحاسبة  تقع ضمن معيار  التي قد  المحتملة  وااللتزامات  المطلوبات  الدولية رقم    37الناتجة عن  المعايير  لجنة  تفسير   21أو 
( 3ت، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي )في نفس الوق "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.

تسري التعديالت على  بخصوص الموجودات المحتملة التي لن تتأثر عند احالل اإلشارة إلى اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المالية.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت  ك التاريخ، ويتم تطبيقها بأثر رجعي.أو بعد ذل  2022يناير    1الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  

أثر جوهري على الشركة. 
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 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )- الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود    6-4
 

المتحصالت قبل االستخدام المنشود والذي يمنع   -م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  
واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء احضار ذلك    والمعدات،المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت  

وبدال  من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع  وقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة.األصل إلى م
 1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في   هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.

أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقها بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية   2022يناير  
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديالت ألول مرة. 

 
 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكلفة تأدية العقد  - عقود المعاوضة    5-5
 

لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة   37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2020في مايو  
ا. تتضمن التكاليف التي  ديالت على "طريقة التكلفة المباشرة". تنطبق التع إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسر 

ال تتعلق المصروفات   تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كال  من التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي تتعلق مباشرة بأنشطة العقد. 
تسري التعديالت على فترات  رف المقابل بموجب العقد.العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الط

ستقوم الشركة بتطبيق التعديالت على العقود التي لم تقم بعد بتأدية جميع   م.2022يناير    1التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 . التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة

 
الشركة التابعة التي تطبيق المعايير    –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –  1المعيار الدولي للتقرير المالي     6-6

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة. 
 

معايير المحاسبة الدولية تعديال  على م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس  2020-م2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة  
يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار تطبيق الفقرة  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.  -( 1المعيار الدولي للتقرير المالي )

المبالغ المصفح عنها في الشركة االم،   ( لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16-)د
ي طبق التعديل أيضا  على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  استنادا  إلى تاريخ تحول الشركة االم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

يالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ  تطبق هذه التعد (.1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16-التي تختار تطبيق الفقرة )د
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  م، مع السماح بالتطبيق المبكر لها.2022يناير  1في أو بعد 

 
 طلوبات المالية المتعلق باستبعاد الم % 10في فحص نسبة  الرسوم  -(: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي )   6-7
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  على 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  
معدل    توضح التعديالت أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو  (.9المعيار الدولي للتقرير المالي )

تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة المقترض والمقرض  مستديمة وتختلف عن شروط االلتزام األصلي.
تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على المطلوبات  بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة.

 المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت.
 

تقوم الشركة   م، مع السماح بالتطبيق المبكر لها.2022يناير    1تطبق هذه التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
المنشأة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم  

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  فيها بتطبيق هذه التعديالت.
 
 الضريبة في قياس القيمة العادلة -( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي )   6-8
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  على 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  
( وهو أن تقوم المنشآت باستثناء  41ار المحاسبة الدولي ) من معي  22يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة   (.41معيار المحاسبة الدولي )

تقوم المنشأة   (. 41التدفقات النقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )
م، مع 2022يناير    1ترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد  بتطبيق هذا التعديل بأثر مستقبلي على قياس القيمة العادلة في أو بعد بداية أول ف

إن هذه التعديالت ال تنطبق على الشركة. السماح بالتطبيق المبكر. 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)
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 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(    -6
 
 ( 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تعريف التقديرات المحاسبية    6-9
 

يوضح التعديل  ( حيث قدم تعريفا للتقديرات المحاسبية.8م، أصدر المجلس تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2021في فبراير  
كما يوضح كيفية استخدام المنشآت  التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح االخطاء.

 تطوير التقديرات المحاسبية.ألساليب التقييم والمدخالت ل
 

م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تنطبق على التغيرات في 2023يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
المبكر حال االفصاح عن يسمح بالتطبيق   السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تقع في أو بعد بداية تلك الفترة.

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  تلك الحقيقة.
 

للمعايير الدولية للتقرير    2( وقائمة الممارسة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  - االفصاح عن السياسات المحاسبية   6.10
  المالي

 
للمعايير الدولية للتقرير المالي مع   2( وقائمة الممارسة  1لى معيار المحاسبة الدولي )م، أصدر المجلس تعديالت ع 2021في فبراير  

 حات السياسة المحاسبية.اإصدار أحكاما جوهرية، حيث يتم تقديم توجيهات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام الجوهرية على افص
افصاحان   تقديم  المنشآت على  التعديالت  السياسةتساعد  المنشآت    حول  المطلوب من  استبدال  في  المستخدمة  عن   لإلفصاح المحاسبية 

توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت للجوهرية في اتخاذ   " وإضافةسياساتهم المحاسبة الهامة مع متطلب السياسات المحاسبية "الهامة 
  لسياسات المحاسبية.ا حول إفصاحات القرارات 

 
م، مع السماح بالتطبيق المبكر  2023يناير  1( للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1تطبق هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

) لها. الممارسة  قائمة  على  التعديالت  أن  السي2وحيث  لمعلومات  الجوهرية  تعريف  تطبيق  على  إلزامية  غير  توجيهات  تقدم  اسات ( 
  المحاسبية، فإن تاريخ السريان لتلك التعديالت غير ضروري.

 
 الشركة حاليا تقوم بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على افصاحات السياسات المحاسبية للشركة. 
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  مناجم منتجة   
 
 

 مناجم قيد  
 االنشاء 

موجودات غير  
 موجودات تعدين   ملموسة 

أصل تطوير منجم  
 تحت األرض 

 تكلفة اقفال  
 المجموع   مناجم مؤجلة

       
       التكلفة: 

 660,271,413 12,842,625 258,560,726 129,894,826 258,973,236 - م 2020يناير  1في 
 40,663,796 - - - - 40,663,796 تحويل من موجودات استكشاف وتقييم 

 147,665,182 12,805,068 17,635,095 - - 117,225,019 إضافات خالل السنة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 848,600,391 25,647,693 276,195,821 129,894,826 258,973,236 157,888,815 م2020ديسمبر  31كما في 
 54,913,457 3,492,524 12,623,609 17,675,361 - 21,121,963 السنة إضافات خالل 

 ( 125,390,843) - - 44,095,174 - ( 169,486,017) (8تحويالت خالل السنة )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 778,123,005 29,140,217 288,819,430 191,665,361 258,973,236 9,524,761 م 2021ديسمبر  31كما في 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       االطفاء واالستنفاد المتراكم: 
 440,199,252 7,631,120 189,469,209 76,347,300 166,751,623 - م 2020يناير  1في 

 22,575,971 519,759 7,834,833 5,224,149 8,997,230 - المخصص للسنة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 462,775,223 8,150,879 197,304,042 81,571,449 175,748,853 - م 2020ديسمبر  31كما في 
 38,420,361 2,444,217 9,485,000 17,243,990 9,247,154 - المخصص للسنة 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 501,195,584 10,595,096 206,789,042 98,815,439 184,996,007 - م 2021ديسمبر  31كما في 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       صافي القيم الدفترية: 

 276,927,421 18,545,121 82,030,388 92,849,922 73,977,229 9,524,761 م 2021ديسمبر  31كما في 
  ════════  ════════  ════════  ════════  ════════  ════════ 

 385,825,168 17,496,814 78,891,779 48,323,377 83,224,383 157,888,815 م 2020ديسمبر  31كما في 
  ════════  ════════  ════════  ════════  ════════  ════════ 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)
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سبتمبر    31وخالل السنة المنتهية في  م وما بعد هذا التاريخ الستخراج سبائك الذهب،  2021فبراير    1يان انتاجه التجاري من  قبدأ جبل   .معيض  بمشروع  يان قيتعلق المنجم قيد اإلنشاء بمنجم جبل    7-1

العمر االنتاجي المتوقع   ( بالتالي بدأ استهالك واطفاء هذه الموجودات.8م تم تحويل موجودات المناجم تحت االنشاء إلى مناجم منتجة )كما هو أعاله( وممتلكات وآالت ومعدات )اإليضاح  2021
 . معيضم والمتعلق بمشروع 2021ديسمبر  31االنشاء كما في يتعلق رصيد المنجم تحت  م.2026يان حتى قلمشروع جبل  

 
                                                                تم توزيع مخصص اإلطفاء واالستنفاد المحم ل للسنة في تكلفة اإليرادات.  7-2
 
معدل المتوسط المرجح المستخدم لتحديد  لاير سعودي(. 3,436,496م: 2020لاير سعودي )  566,996م بما يقارب 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في   مبلغ تكاليف االقتراض المرسملة   7-3

 محدد.  إلقراضوهو سعر الفائدة الفعال   % 4,7مبلغ تكاليف االقتراض للرسملة كان 
 
هـ )الموافق  1413ذي الحجة    1                           /م المعمول به اعتبار ا من  17االستكشاف والتقييم )بما في ذلك حقوق التعدين الممنوحة في األصل بموجب المرسوم الملكي رقم  تمثل األصول غير الملموسة أصول    7-4

في منجم المصانع الواقع في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية،  م( لمدة ثالثين سنة، مع حق التجديد لفترة مستقبلية مدتها عشرون سنة لشركة الدرع العربي للتطوير لالستغالل  1993مايو    22
واشترت الشركة أصول االستكشاف والتقييم )بما في ذلك                   لاير سعودي سنوي ا(.  440,000                                      لاير سعودي لكل كيلو متر مربع سنوي ا؛ أي    10,000                                        كيلو متر ا مربع ا للتأجير السطحي بقيمة    44بمساحة  

                                                                   وح و  ل  حق ملكية األصول المذكورة آنفا إلى الشركة بموجب قرار وزارة   مليون لاير سعودي.  236.25                        م نظير ع و ض نقدي قدره  2009شركة الدرع العربي للتطوير في أغسطس  حقوق التعدين( من  
                          كما تكب دت الشركة تكاليف   م(.2008ديسمبر  30هـ )الموافق 1430         الم حر م  2م( وخطاب الوزارة الالحق بتاريخ 2008سبتمبر  13هـ )الموافق 1429رمضان  13البترول والثروة المعدنية بتاريخ 

                                                                                                 وح و  لت أصول االستكشاف والتقييم هذه إلى أصول غير ملموسة ضمن ممتلكات المنجم بعد أن بدأ اإلنتاج في   مليون لاير سعودي بعد االستحواذ على أصول االستكشاف والتقييم.  22.7إضافية بقيمة  
 أقل.                                                                                                                              وي حد د العمر اإلنتاجي للمنجم على أساس مدة حقوق التعدين أو الوقت التقديري لالستكشاف ومعالجة احتياطيات الخام التقديرية، أيهما                                           م وأ طف ئ ت على مدار العمر اإلنتاجي للمنجم.2012عام  

                    وت جر ى المحاسبة عن  م(.2030مارس    31م:  2020م )2029ديسمبر    31                                 ة اإلنتاجية الم عد لة، لينتهي في  خالل السنة، يتم تعديل العمر االنتاجي على أساس االحتياطيات المعدلة المقدرة والطاق
                                     التغي رات في التقديرات بأثر مستقبلي.
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 المباني 
تحسينات المباني  

 السيارات   مخلفات السدود  معدات ثقيلة  آالت ومعدات   اعمال مدنية المستأجرة 
األعمال الرأسمالية  

  اإلجمالي  تحت التنفيذ
          

          التكلفة: 
 683,674,953 4,789,311 22,467,300 23,900,160 128,089,142 294,463,540 16,288,221 1,838,317 191,838,962 م2020يناير  1في 

 16,031,921 256,315 286,263 - 13,140,898 - - 2,212,745 135,700 إضافات خالل السنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 699,706,874 5,045,626 22,753,563 23,900,160 141,230,040 294,463,540 16,288,221 4,051,062 191,974,662 م2020ديسمبر  31كما في 
 20,655,345 496,132 - - 17,743,165 1,671,677 - 442,075 302,296 إضافات خالل السنة 

 125,390,843    - - 1,656,338 1,288,686 116,626,190 4,349,328 1,050,301 420,000 (7تحويل من منجم تحت االنشاء )ايضاح  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 845,753,062 5,541,758 22,753,563 25,556,498 160,261,891 412,761,407 20,637,549 5,543,438 192,696,958 م2021ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
          

          االستهالك المتراكم: 
 331,213,985    - 22,233,807 14,839,800 84,245,477 116,932,744 9,246,672 1,838,317 81,877,168 م2020يناير  1في 

 34,516,261    -  246,932 964,573 5,808,131 15,765,091 749,644 245,861 10,736,029 المخصص للسنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 365,730,246 - 22,480,739 15,804,373 90,053,608 132,697,835 9,996,316 2,084,178 92,613,197 م2020ديسمبر  31كما في 
 53,131,558 - 84,815 1,021,629 8,436,504 30,731,103 1,268,500 466,111 11,122,896 المخصص للسنة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ──────── ──────── 

 418,861,804 - 22,565,554 16,826,002 98,490,112 163,428,938 11,264,816 2,550,289 103,736,093 م2021ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

          صافي القيم الدفترية: 
          

 426,891,258 5,541,758 188,009 8,730,496 61,771,779 249,332,469 9,372,733 2,993,149 88,960,865  م2021ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 333,976,628 5,045,626 272,824 8,095,787 51,176,432 161,765,705 6,291,905 1,966,884 99,361,465  م2020ديسمبر  31كما في 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 
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 (. 15تخضع الممتلكات واآلالت والمعدات للرهن كضمان مقابل قرض طويل األجل )إيضاح  8-1

 
 م. 2022تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اعمال اطفاء ومعدات المصانع والمتوقع أن تعمل في  8-2
 
                                                       تم توزيع مخصص االستهالك المحم ل للسنة في تكلفة اإليرادات. 8-3

 
 .وزارة الصناعة والثروة المعدنيةتم إنشاء المباني في موقع المناجم التي تستأجرها الشركة من 8-4 8-4
 
  عقود اإليجار . 9
 

سنوات بينما   10  -2لمدة  تتضمن بنود عقد اإليجار للمباني المستأجرة فترة إيجار   لدى الشركة عقود إيجار لسيارات ومعدات مكتبية.
  سنوات. 3المعدات الثقيلة لمدة 

 
 فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام المدرجة والحركة فيها خالل السنة: 

 المجموع  معدات ثقيلة  المباني  
    

 9,354,930 7,597,891 1,757,039 م 2020يناير  1كما في 
 1,156,234 - 1,156,234 إضافات خالل السنة 
 ( 1,344,434) ( 808,874) ( 535,560) مصروف استهالك 

  ───────  ───────  ─────── 
 9,166,730 6,789,017 2,377,713 م 2020ديسمبر  31كما في 

 362,550 - 362,550 إضافات خالل السنة 
 ( 1,659,621) ( 641,163) ( 1,018,458) مصروف استهالك 

  ───────  ───────  ─────── 
 7,869,659 6,147,854 1,721,805 م 2021ديسمبر  31كما في 

  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة فيها خالل السنة: 
 م 2020 م 2021 
   

 8,155,123 6,055,310 في بداية السنة
 1,156,234 362,550 إضافات خالل السنة 

 792,899 436,395 تزايد الفائدة خالل السنة 
 ( 4,048,946) ( 3,324,485) مدفوعات تمت خالل السنة 

  ───────  ─────── 
 6,055,310 3,529,770  في نهاية السنة 

  ═══════  ═══════ 
 3,830,204 2,555,292 متداول

  ═══════  ═══════ 
 2,225,106 974,478 غير متداول 

  ═══════  ═══════ 
 

 الشامل اآلخر.  والدخل فيما يلي المبلغ المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة 
 م 2020 م 2021 
   

 1,344,434 1,659,621 مصروف استهالك الموجودات حق االستخدام
 792,899 436,395 مصروف الفائدة اللتزامات اإليجار

  ───────  ─────── 
 2,137,333 2,096,016  في نهاية السنة 

  ═══════  ═══════ 
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 عقود اإليجار )تتمة(  . 9
 

  لاير   4.048.946م:  2020لاير سعودي )  3.324.485لدى الشركة إجمالي تدفقات نقدية إلى خارج الشركة لعقود اإليجار بإجمالي  
لاير سعودي  362,550كما أنه كان لدى الشركة إضافات غير نقدية إلى الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار بمبلغ  سعودي(.

  لاير سعودي(. 1,156,234م: 2020)
 
 المخزون  . 10

 
 م 2020 م 2021 
   

 9,146,872 12,864,390 ات        م رك ز
 13,795,024 7,939,118 مخزون الخام

 11,811,150 14,782,053 مستهلكات 
 33,797,157 41,376,024  قطع غيار

 ───────── ───────── 

 76,961,585 68,550,203 
 ( 5,612,314) ( 5,612,314) الحركة )انظر اإليضاح أدناه(مخصص بضاعة بطيئة  ناقص:

 ───────── ───────── 

 62,937,889 71,349,271 يتم قياس إجمالي المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:  (أ

 
 م 2020 م 2021 

   
 4,692,314 5,612,314 في بداية السنة

 920,000 - المخصص للسنة 
 ───────── ───────── 

 5,612,314 5,612,314 في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 
 تم توزيع المخصص للسنة على تكاليف اإليرادات.

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى . 11

 
 م 2020 م 2021 
   

 85,425,455 181,905,672 مدينة تجارية )تخضع للتسعير المؤقت( ذمم 
 ( 2,492,375) 744,267 تعديل التسعير المؤقت بالقيمة العادلة  إضافة / )ناقص(:

 ───────── ───────── 

 82,933,080 182,649,939  صافي ذمم مدينة تجارية
 ═════════ ═════════ 

 
( حول  30يوما. أنظر إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح    60إلى    30الذمم المدينة التجارية ال تحمل فائدة وعادة ما تكون لمدة  

  مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية التي تبين كيفية إدارة الشركة وقياس الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية.
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                             مة والمبالغ المدفوعة مقدم ا                  الد فعات الم قد   . 12
 م 2020 م 2021 
   

 14,361,231 21,094,354 دفعات مقدمة للموردين 
 ( 1,754,885) ( 1,754,885)                                       مخصص الد فعات الم قد مة إلى مور  دين  ناقص:

 ───────── ───────── 
 12,606,346 19,339,469 بالصافي  -                            د فعات م قد مة إلى مور  دين 

 4,473,142 13,504,045                مدفوعة مقدم امبالغ 
 494,676 407,425 ذمم موظفين

 4,291,562 6,254,267 مدخالت  - ضريبة القيمة المضافة 
 ───────── ───────── 

 39,505,206 21,865,726 
 ═════════ ═════════ 
 
 النقد وما في حكمه  . 13
 م 2020 م 2021 
   

 96,640 85,582 نقد في الصندوق 
 35,072,978 74,634,056 مبالغ لدى البنوك

 ───────── ───────── 
 74,719,638 35,169,618 
 ═════════ ═════════ 
 
 حقوق الملكية  . 14

 
 رأس المــال  1- 14

مليون سهم، قيمة كل    82م و 2021سبتمبر    31ريـال سعودي كما في    10مليون سهم، قيمة كل سهم   56,3يتكون رأسمال الشركة من  
 المعدلة في راس المال والمحتفظ بها من المساهمين:  يلي المساهمةفيما  م(.2020ديسمبر  31ريـال سعودي كما في  10سهم 

 مليون لاير سعودي(. 2,2م:2020مليون لاير سعودي ) 2.4تتضمن الملكية أعاله المساهمة من كبار موظفي اإلدارة بقيمة  (أ)

مجلس م، وافق المساهمون أن يقوم  2018أكتوبر    28م وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في  2018وخالل   (ب )
وأعادت  لاير سعودي للسهم الواحد.   30من إجمالي األسهم بسعر أقصى قيمته    % 10اإلدارة بإعادة شراء أسهم بالشركة تصل إلى  

مليون لاير   74.7لاير سعودي لكل سهم، وسجلت هذه األسهم كأسهم خزينة بقيمة    30سهم بسعر    2,490,445الشركة شراء  
لاير سعودي لكل سهم، وأكملت اإلجراءات    10سهم بسعر    5,709,555الشركة بإعادة شراء  كما قامت   م.2019سعودي في  

 م.2020القانونية بهذا الشأن خالل 

هـ(  1442شعبان    10م )الموافق  2021مارس    23قرر المساهمون في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ   ج( 
مليون لاير سعودي من خالل تحميل خسائر متراكمة بمبلغ    467ليون لاير سعودي إلى  م  820تخفيض رأس المال للشركة من  

 لاير سعودي.  112,367,499  يعادل مبلغسهم بما    6,990,526لاير سعودي وتخفيض أسهم الخزينة إلى    240,632,501
 هـ(.1442رمضان  28م )الموافق 2021مايو  10تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن في 

هـ(، وافق المساهمون في الشركة في الجمعية العمومية غير العادية على قرار 1443صفر    26م )الموافق  2021أكتوبر    3د( بتاريخ  
لاير سعودي    563,288,650لاير سعودي إلى مبلغ    467,000,000زيادة مقترحة في رأس المال الخاص بالشركة من مبلغ  

المبقاة ومبلغ    91,861,201ل تحويل مبلغ  من خال لاير سعودي من حساب    4,427,449لاير سعودي من حساب األرباح 
هـ(.1443ربيع األول   13م )الموافق 2021أكتوبر  19تم استكمال اإلجراءات القانونية بهذا الشأن في   االحتياطي النظامي.

 م 2020 م 2021 الجنسية / بلد التأسيس  اسم الشركاء 
    

 155,025,000 115,260,490 األردن الشركة العربية للتعدين
 149,034,720 110,806,740 السعودية المملكة العربية  شركة أساس للتعدين

 82,000,000 14,588,500 المملكة العربية السعودية   الخزينة  أسهم
 79,887,290 46,914,410 المملكة العربية السعودية  محمد مانع أبالعال

 66,125,640 49,164,160 المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لصهر الرصاص 
 53,134,150 14,604,040 المملكة العربية السعودية  إبراهيم بن مسلم

 40,000,000 29,739,840 اإلمارات العربية المتحدة  الفجيرة  - الشركة العربية للتعدين 
 194,793,200 182,210,470 دول مجلس التعاون الخليجي وآخرون مساهمون آخرون

  ───────── ───────── 
  563,288,650 820,000,000 
  ═════════ ═════════ 
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 حقوق الملكية )تتمة(  . 14

 
 االحتياطي النظامي  2- 14
من   % 30من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي    % 10للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل         وفقا   

إن هذا  لاير سعودي لزيادة رأس المال خالل السنة.  4,427,449غ  ل )د(، تم استخدام مب  1- 14ضاح  يكما هو مذكور في اإل رأس المال.
 للتوزيع. االحتياطي غير متاح 

 
 القروض والسلف    .15

 
 م 2020 م 2021 
   

 343,117,871 295,797,751 (8صندوق التنمية الصناعي السعودي )اإليضاح 
قتسهيل   50,000,000 33,333,332 تور 

 ───────── ───────── 

 329,131,083 393,117,871 
   

 ( 86,666,668) ( 108,666,668) متداولة الجزء المتداول المعروض تحت بند مطلوبات  ناقص:
 ───────── ───────── 

 306,451,203 220,464,415 قروض وسلف ضمن التزامات غير متداول
 ═════════ ═════════ 

 
وهذا  م مقابل مشروع المصانع.2010سبتمبر    1حصلت الشركة على القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ     15-1

ويستحق القرض السداد على ثالثة عشر  القرض مضمون برهن ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وبرهن ضمان عن كل مساهم.
م، إلى 2018غير أن الشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي توص ال، الحق ا في يوليو   قسط ا نصف سنوي على ست سنوات.

  ا لطلب الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على أحد عشر قسط ا نصف سنوي.اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية وفق  
 
يونيو    الشركة إلعادة جدولة 2020وفي  القرض األصلية حسب طلب  اتفاقية  لتعديل  اتفاق  إلى  والصندوق  الشركة  م، توص لت 

ا من مايو  قة الدفع اعتبار  ستح    م.2024بريل م حتى إ2021المدفوعات على سبعة أقساط نصف سنوية م 
 

م من اجل مشروع جبل  2020يونيو  28مليون لاير سعودي من الصندوق بتاريخ  94.3حصلت الشركة على قرض آخر بقيمة 
وهذا القرض مضمون   م.2028م إلى مارس  2022مايو  ( قسط نصف سنوي ابتدأ من  13ويستحق السداد على )  يان الجديدق

  رهن ضمان عن كل مساهم.برهن ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وب
 
لاير   110,518,400م، حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية / قرض تمويلي من أحد البنوك التجارية بمبلغ  2019في ديسمبر     15-2

  سعودي يتضمن ضمانات سداد، تمويل لشراء وبيع سلع )تورق(.
 

سيتم   مشتركة من بعض المساهمين لتغطية اجمالي التسهيالت.التسهيالت مضمونة بموجب ضمانات شخصية تكافلية وتضامنية  
  م.2023م وينتهي في ديسمبر 2021ربع سنوي متساو  ابتداء  من مارس  ( قسطا  12دفع القرض القائم على )

 
وبموجب   سنويا(.  % 4.7إلى    % 2.7م:  2020سنويا )  % 4.7إلى    % 2.7تحمل القروض والسلف رسوم تمويل تتراوح ما بين   15-3

بنود اخرى. مالية محددة من بيض  تعهدات  تأدية  الشركة  االثنتين، يجب على  التسهيالت  اتفاقيات  الشركة ملتزمة   شروط  إن 
 م: شكوى(.2020م )2021ديسمبر  31بتعهدات الدين كما في 

 
 جميع القروض والسلف تتم وفقا للشريعة.    15-4
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 القروض والسلف )تتمة(    .15

 
  فيما يلي تواريخ استحقاق القروض / التسهيالت القائمة غير المخصومة:

 
 م 2020 م 2021 سنوات

   
 86,666,668 - م 2021
 108,666,668 108,666,668 م 2022
 114,166,664 114,166,668 م 2023
 66,500,000 66,500,000 م 2024
 15,000,000 15,000,000 م 2025

 28,300,000 28,300,000 ما بعد ذلك     -
 ────────── ───────── 

 332,633,336 419,300,000 
 ═══ ═════ ═════════ 

 
 تكلفة إغالق المناجم  . 16

 
 م 2020 2021 
   

 16,625,347 30,012,302 في بداية السنة
 12,805,068 3,492,524 إضافات خالل السنة 

 581,887 943,987 خالل السنة عكس الخصم 
  ───────  ─────── 

 30,012,302 34,448,813 في نهاية السنة
  ═══════  ═══════ 
 
 منافع الموظفين    .17

 
 وصف عام للبرنامج 

 
فيما   العربية السعودية.                                                                                                          تدير الشركة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير ممول )"البرنامج"( وفقا  لمتطلبات نظام العمل في المملكة 

 يلي الحركة في برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير ممول للسنة المنتهية:
 م 2020  م 2021 
    

 4,475,706  6,902,591 الرصيد في بداية السنة
    

    مدرج في قائمة الربح أو الخسارة 
 2,200,529  2,412,751 تكلفة خدمة حالية 

 130,186  173,546 الفائدةتكلفة 

 2,586,297  2,330,715 
                                      م تضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 1,298,421  860,719 خسارة اكتوارية
    

 ( 1,202,251)  ( 949,944) منافع مدفوعة
 ────────  ──────── 

 6,902,591  9,399,663 الرصيد في نهاية السنة
 ════════  ════════ 
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 منافع الموظفين )تتمة(  .17

 
 االفتراضات االكتوارية 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المطبقة في تاريخ التقرير المالي: 
 م 2020 م 2021 
   

 %2.70 % 3.25 معدل الخصم
 %2.00 % 3.00 معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع لزيادة الرواتب: 

  حسب العمر   حسب العمر معدل الوفيات 
 العمر والخدمة  العمر والخدمة  حركة الموظفين/ معدالت االنسحاب 

 
 فيما يلي تحاليل الحساسية الكمية لالفتراضات الرئيسية:

 
 م 2020 م 2021 

   معدل الخصم:
 ( 738,031) ( 830,082) % 1الزيادة بواقع +     
 577,088 970,335 %1-النقص بنسبة      

   معدل الزيادة في الرواتب 
 503,142 865,298 % 1الزيادة بواقع +     
 ( 687,425) ( 757,784) %1-النقص بنسبة      

 
نتيجة   المحددة  الموظفين  منافع  التزام  التأثير على  استقراء  إلى طريقة  أعاله استنادا   الحساسية  تحاليل  في                                                                                                            تم تحديد  المعقولة  للتغيرات 

تستند تحاليل الحساسية إلى تغير في االفتراض الجوهري والمحافظة  االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة اعداد التقرير المالي. 
                      الموظفين نظرا  ألنه من قد ال تكون تحاليل الحساسية ممثلة للتغير الفعلي في التزام منافع   على إبقاء جميع االفتراضات االخرى ثابتة.

 غير المحتمل بان التغيرات في االفتراضات ستحدث بمعزل عن بعضها البعض. 
 

 سنوات(.  9,5م: 2020سنوات ) 9.5فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة هي 
 

 فيما يلي تفاصيل الخسائر االكتوارية:
 م 2020 م 2021 
   

 132,780 389,277 االفتراضات المالية 
 1,165,641 471,442 تعديالت الخبرة

 ──────── ──────── 

 860,719 1,298,421 
 ════════ ════════ 

 
 فيما يلي المدفوعات المتوقعة لبرنامج المنافع المحددة في السنوات المستقبلية:

 م 2020 م 2021 
   

 631,029 908,429 التالية(                                          شهرا  التالية )فترة التقرير المالي السنوي  12خالل 
 1,764,782 2,550,820 سنوات 5و  1ما بين 

 6,593,699 9,782,665 سنوات  5أكثر من 
 ──────── ──────── 

 8,989,510 13,241,914 مجموع الدفعات المتوقعة
 ════════ ════════ 

 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
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 الذمم الدائنة التجارية    .18

 
لالطالع على الشروط واألحكام الخاصة بالجهات ذات        يوما .  60يترتب على الذمم الدائنة التجارية فائدة ويتم تسويتها عادة خالل  ال  

( لمزيد من المعلومات حول آلية إدارة مخاطر السيولة 30الرجاء الرجوع إلى اإليضاح ) (.28العالقة، يرجى الرجوع إلى اإليضاح )
 لدى الشركة. 

 
 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات غير مالية أخرى    .19

يمثل ذلك ضريبة أرباح رأسمالية والتي تم استقطاعها من المساهمين السابقين بالشركة فيما يتعلق بإعادة شراء أسهم الخزينة في السنة 
ونتيجة  أسهمهم قد اعترفوا باألرباح المرتبطة بالمعامالت. وتم افتراض أن المساهمين الذين باعوا   م. 2019ديسمبر    31المنتهية في  

 م.2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    9.7لذلك، كان هؤالء المساهمون السابقون مدينين بضريبة أرباح رأسمالية للهيئة بقيمة  
وخالل   بل الشركة ويتم تحصيلها من المساهمين.يتم تسجيل التزام ضريبة أرباح رأسمالية كذمم دائنة من ق  أجانب،نظرا ألنهم مساهمون  

مليون لاير سعودي للهيئة مقابل ضريبة األرباح الرأسمالية نيابة عن   7م، دفعت الشركة  2021ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  
 المساهمين األجانب الذي قاموا بالبيع.
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  الزكاة  20-1

 
 للسنة مخصص محمل  

 م 2020 م 2021 
   

 2,307,918 12,405,653 زكاة متعلقة بالسنة الحالية
 - ( 3,560,822) زكاة متعلقة بالسنوات السابقة

 ───────── ───────── 
 8,844,831 2,307,918 
 ═════════ ═════════ 

 
 يستند مخصص للزكاة إلى ما يلي: 

 م 2020 م 2021 
   

 436,631,203 804,696,405 حقوق الملكية 
 41,440,229 31,758,131 مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

 ( 401,512,919) ( 521,596,385) القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل )بعد خصم التمويل المتعلق بها(
 ───────── ───────── 
 314,858,151 76,558,513 

 48,580,321 171,584,236 دخل السنة الخاضع للزكاة 
 ───────── ───────── 

 125,138,834 486,442,387 وعاء الزكاة 
 ═════════ ═════════ 
 

 الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة 
 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كما يلي:

 م 2020 م 2021 
   

 4,475,659 2,307,918 الرصيد في بداية السنة
 2,307,918 8,844,831 المحمل للسنةصافي 

 ( 4,475,659) ( 2,307,918) مدفوعات خالل السنة 
 ───────── ───────── 

 2,307,918 8,844,831 الرصيد في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 م 2020 2021 
   

 11,403,295 22,836,795 مصروفات مستحقة الدفع 
 5,044,262 8,459,713 وغيرها  اإلجازات مستحقات 

 9,667,829 2,628,130 مكسب من رأس المال مقابل ضريبة استقطاع من مساهم سابق )انظر اإليضاح أدناه(
 ──────── ──────── 
 33,924,638 26,115,386 
 ════════ ════════    
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  ضريبة الدخل 20-2

 ديسمبر كما يلي:  31تفصيل المكونات الرئيسية لضريبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في يمكن 
 م 2020 م 2021 
   

   مدرج في قائمة الربح أو الخسارة 
  5,865,538  13,803,562 مصروف ضريبة الدخل للسنة 

 ( 14,784,710) ( 16,780,623)                              ضريبة مؤج لة دائنة خالل السنة
 ───────── ───────── 

 (2,977,061 ) (8,919,172 ) 
 ═════════ ═════════ 

   مدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر
 ( 62,454) ( 45,980)  ضريبة مؤجلة تتعلق بربح اكتواري

 ═════════ ═════════ 

 
 تسوية مصروف الضريبة والربح المحاسبي للسنة المنتهية:

 م 2020 م 2021 
   

 82,192,453 203,132,539 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 ────────── ────────── 

 16,438,491 40,626,508  المطبقة في المملكة العربية السعودية % 20مصروف ضريبة الدخل على أساس نسبة 
   

احتساب الدخل الخاضع  تعديالت للمبالغ غير القابلة للخصم / )الخاضعة للضريبة( في  
 للضريبة:

  

 ( 12,485,034) ( 29,775,168) ( % 75.95م: 2020) % 73.29نسبة مساهمة سعودية غير خاضعة للضريبة 
 ( 12,872,629) ( 13,828,401) أخرى

 ───────── ───────── 

 ( 8,919,172) ( 2,977,061) ( دائن  % 10,85م: 2020دائنة ) % 1.47                     معدل الضريبة الفع ال 
 ═════════ ═════════ 

 %24.05 % 26.71 حصة المساهم غير السعودي 
 ═════════ ═════════ 

 
 م 2020 م 2021 

   
 5,865,538 9,090,672 ضريبة الدخل المتعلقة بالسنة الحالية
 - 4,712,890 ضريبة الدخل المتعلقة بسنة سابقة

 ───────── ──────── 

 13,803,562 5,865,538 
 ═════════ ════════ 

 
 كانت حركة مخصص ضريبة الدخل خالل السنة على النحو التالي: 

 م 2020 م 2021 
   

 1,164,551 5,109,868 في بداية السنة
 5,865,538 13,803,562 مخصص مكون خالل السنة 

 ( 1,920,221) ( 12,619,746) مدفوع خالل السنة 
 ───────── ───────── 

 5,109,868 6,293,684 في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 
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 ضريبة الدخل )تتمة(  20-2

 فيما يلي مكونات الضريبة المؤجلة:
 م 2020 م 2021 
   

 22,709,158 29,315,715 خسائر ضريبة مرحلة 
 ( 9,563,788) ( 1,566,334) المحاسبة والوعاء الضريبي للممتلكات واآلالت والمعداتالفرق في 

 1,369,779 3,422,256 المخصصات 
 332,015 502,130 منافع الموظفين 

 ───────── ───────── 

 14,847,164 31,673,767 صافي موجودات الضريبة المؤجلة
 ═════════ ═════════ 

 
 ديسمبر: 31الحركة في موجودات الضريبة المؤجلة خالل السنة المنتهية في فيما يلي 

 م 2020 م 2021 
   

 - 14,847,164 يناير 1كما في 
 14,784,710 16,780,623 ضريبة مؤجلة دائنة خالل السنة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة 

 62,454 45,980 ضريبة مؤجلة مدرجة في الدخل الشامل اآلخر 
 ───────── ───────── 

 14,847,164 31,673,767 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 
 الربوط الزكوية 

 
 الربوط الزكوية والضريبية: 
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية  م.2012والضريبي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى    أنهت الشركة وضعها الزكوي

االقرارات الزكوية للسنوات من  م.2022ابريل    30م وحصلت على شهادة زكاة سارية المفعول حتى تاريخ  2020وضريبة الدخل لسنة  
                                  م حاليا  قيد المراجعة لدى الهيئة.2020م إلى 2013

 
 مخصص رسوم االمتياز    .21

 
 م 2020 م 2021 

   
 9,254,481 21,911,194 رسوم االمتياز المتعلقة بالسنة الحالية
 - ( 1,710,573) رسوم االمتياز المتعلقة بسنة سابقة

 ───────── ───────── 

 20,200,621 9,254,481 
 ═════════ ═════════ 

 
 م 2020 م 2021 
   

 2,000,001 8,756,154 يناير  1في 

 9,254,481 20,200,621 المخصص خالل السنة

 ( 2,498,328) ( 8,756,154) مخصص مدفوع خالل السنة
 ───────── ───────── 

 8,756,154 20,200,621 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 
االيرادات في قائمة الربح أو الخسارة. جزء من تكلفة كتظهر رسوم االمتياز 
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 اإليرادات، صافي   .22

 
 م 2020 م 2021 
   

   إيرادات من العقود مع العمالء: 
 188,736,950 239,844,681 النحاس  ات        م رك ز

 137,856,648 205,655,604 الزنك  ات        م رك ز

 59,128,552 155,295,314 معادن نفيسة 
 ───────── ───────── 

 600,795,599 385,722,150 
 ( 10,571,398) ( 14,142,281) الحركة في تعديالت التسعير المؤقتة خالل السنة 

 ───────── ───────── 

 586,653,318 375,150,752 
 ═════════ ═════════ 

 
 مصاريف البيع والتسويق   .23

 
 م 2020 م 2021 
   
 14,008,720 22,257,669 نقل

 2,533,842 6,383,827 وحمالت ترويجاعالنات 
 ───────── ──────── 

 28,641,496 16,542,562 
 ═════════ ════════ 

 
 المصاريف العمومية واإلدارية  . 24

 
 م 2020 م 2021 
   

 10,405,277 12,316,809 تكاليف موظفين 
 5,780,278 3,201,912 أجور ومكافآت لإلدارة

 1,015,761 4,714,326 أتعاب مهنية
  2,419,909 2,208,538 أجهزة حاسب آلي ومستلزمات مكتبية 

 358,655 - أخرى
 ───────── ──────── 

 22,441,585 19,979,880 
 ═════════ ════════ 

 
 تكاليف تمويل    .25

 
 م 2020 م 2021 
   

 5,377,067 12,166,588 تكلفة تمويل متعلقة بقروض ومصاريف بنكية
 792,899 436,395 تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

 581,887 943,987 عكس قيد تكلفة إغالق منجم
 ───────── ──────── 

 13,546,970 6,751,853 
 ═════════ ════════ 
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 ربحية السهم    .26

 
للسهم بقسمة الربح للسنة العائد لحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية   األساسية يتم احتساب الربحية  
وكذلك لم يتم عرض ربحية السهم المستقلة من العمليات المستمرة   ال ينطبق على الشركة الربحية المخفضة للسهم.  القائمة خالل السنة. 

  وجود عمليات متوقفة خالل السنة. بسبب عدم
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 
 
 م 2020 م 2021 
   

 88,803,707 197,264,769 صافي ربح للسنة
 ═════════ ═════════ 

 54,870,015 54,870,015 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 ═════════ ═════════ 

 1.62 3.60 األساسية والمخفضة –خسارة السهم 
 ═════════ ═════════ 

 
 التقارير القطاعية  . 27

 
التنفيذي. الرئيس  إلى  التقارير الداخلية  آلية رفع  القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع  التقارير عن  التشغيلي هو   يتم رفع  القطاع  إن 

 مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
 
 تدر إيرادات. تعمل في أنشطة  (1)
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر تقييم األداء. (2)
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3)
 

مل وفقا  ألنواع األنشطة ألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات ع  العربية السعودية.  المملكة  -تتم جميع عمليات الشركة في نجران  
 الرئيسية ولديها قطاعين يتم رفع التقارير بشأنها على النحو التالي:

 
النحاس والزنك والمنتجات المزدوجة مثل المعادن الثمينة   مثل مكثفات يمثل قطاع منجم المصانع استخراج وانتاج المعادن األساسية   •

 مثل سبائك الذهب والفضة. 
 
 يان استخراج وانتاج المعدان الثمينة مثل سبائك الذهب والفضة. قيمثل قطاع منجم جبل  •
 
  يمثل قطاعات التشغيل.إن عرض معلومات الشركة ال   الشركة مسئولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما في ذلك تمويل المشاريع. •
 

يقوم مسؤول اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج العمليات لوحدات  لم يتم تجميع قطاعات التشغيل لتكوين قطاعات التشغيل المفصح عنها أعاله. 
يتم تقييم   على أنها الجهة الرئيسية التخاذ القرار. األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد وتقييم األداء وتعتبر  

مع ذلك،  أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية.
ال توجد معلومات قطاعية او   لقطاعات التشغيلية.تتم إدارة أنشطة االستغالل والزكاة وضريبة الدخل على نطاق الشركة وتوزيعها على ا

م نظرا  ألن منجم المصانع كان القطاع التشغيلي الوحيد خالل تلك السنة. 2020ديسمبر  31المنتهية في  تشغيلية للسنة
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 التقارير القطاعية )تتمة(  . 27

 
  يانقجبل     منجم المصانع  

  المنجم  
 
  الشركة 

 
  اإلجمالي

     م:2021ديسمبر   31المنتهية في للسنة 

     اإليرادات 

 600,795,599 - 109,883,986 490,911,613 عمالء خارجيين 

 ( 14,142,281) - 920,316 ( 15,062,597) الحركة في اإليرادات المرحلية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 586,653,318 - 110,804,302 475,849,016 إيرادات، صافي 

 ( 318,955,821) ( 20,200,621) ( 62,255,204) ( 236,499,996) تكلفة اإليرادات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 267,697,497 ( 20,200,621) 48,549,098 239,349,020 إجمالي الربح 

 ( 28,641,496) - - ( 28,641,496) مصاريف البيع والتوزيع 

 ( 22,441,585) ( 22,441,585) - - العمومية واإلدارية المصاريف 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 216,614,416 ( 42,642,206) 48,549,098 210,707,524 الربح التشغيلي 

 ( 13,546,970) - ( 4,462,796) ( 9,084,174) تكاليف تمويل 

 65,093 65,093 - - إيرادات أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 203,132,539 ( 42,577,113) 44,086,302 201,623,350 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
     

 ( 5,867,770) ( 5,867,770) - - زكاة وضريبة دخل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 197,264,769 ( 48,444,883) 44,086,302 201,623,350 صافي ربح السنة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,112,261,198 145,451,218 221,916,603 744,893,377 موجودات قطاعية 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 463,825,120 96,715,454 94,984,728 272,124,938 مطلوبات القطاع 
 ════════  ════════  ════════   ════════  



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

46 

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها  . 28

 
فيما يلي بيان  إدارة الشركة.يتم اعتماد سياسة تسعير وشروط المعامالت من قبل   تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين والمنشآت المنتسبة لهم وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي المجموعة

 بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة: 
 

 المعامالت   طبيعة المعاملة   العالقة   الجهة ذات العالقة 

 م 2020 م 2021      
        

 2,020,333 3,100,085  مصروفات سفر  جهة أخرى ذات عالقة   الشركة التجارية العربية للسفريات 
 51,030 53,130   مصروفات مياه  جهة أخرى ذات عالقة   شركة مياه نجران الصحية المحدودة

 
 ، فيما يلي تفاصيل أرصدة الجهة ذات العالقة مستحقة الدفع كما في نهاية السنة: 15إضافة للضمانات المقدمة من المساهمين كما هو مفصح عنه في اإليضاح 

 
 م 2020 م 2021 

   مبلغ مستحق من / )إلى( جهة ذات عالقة 
 1,569 - لألسمنت شركة نجران 

 ───────── ───────── 

  ( 982,833) ( 593,846) الشركة التجارية العربية للسفريات 
 ───────── ─────── 

 
 تعويضات اإلدارة العليا 

 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
 
 م 2020 م 2021 
   

 10,201,349 9,780,764 رواتب ومنافع أخرى
 203,767 744,619 منافع نهاية الخدمة 

 ───────── ──────── 

 10,525,383 10,405,116 
 ───────── ──────── 
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 االلتزامات واالرتباطات الطارئة    .29

 
 ارتباطات طارئة 

م: 2020مليون لاير سعودي تتعلق بمخصص تكلفة اغالق مناجم )  44,4م، لدى الشركة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  2021ديسمبر    31في  
 ال شيء لاير سعودي( صدرت ضمن دورة األعمال العادية. 

 
 االلتزامات

 مليون لاير سعودي(. 16.2م: 2020)مليون لاير سعودي  100.4م، لدى الشركة التزامات مستقبلية بمبلغ 2021ديسمبر  31في 
 
 إدارة مخاطر األدوات المالية    .30

 
الغرض الرئيسي للمطلوبات المالية هذه هو  تتكون المطلوبات المالية الرئيسية من قروض وسلف والتزامات اإليجار، وذمم دائنة تجارية.

الموجودات المالية للشركة ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى ونقد وما تتضمن   تمويل عمليات الشركة وتقديم ضمانات لدعم عملياتها.
 في حكمه. 

 
أنشطة الشركة تعرضها إلى العديد من المخاطر المالية والمتمثلة في مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر العملة،  

امج إدارة الشركة الكلي على دعم إدارة السيولة وكذلك مراقبة العديد من يركز برن ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 
 متغيرات السوق ذات الصلة والسعي المستمر لتقليل التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة. 

 
 مخاطر السوق 

                                                                لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغي رات في وتمثل مخاطر السوق مخاطر التقلبات التي قد تطرأ على القيمة العادلة  
معنويات                                                                                                                           معدالت أرباح السوق أو أسعار السوق لألوراق المالية نتيجة للتغي ر في التصنيف االئتماني للجهة الم صدرة أو األداة أو التغي ر في 

  والسيولة في السوق.السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية  
 

 مخاطر أسعار العمولة 
النقدية  المالي والتدفقات  المركز  السائد على  العمولة  التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب سعر  العمولة هي  مخاطر أسعار 

األسعار العمولة العائمة وتخضع إلعادة                                                                              وتنشأ مخاطر أسعار العمولة التي تتعر ض لها الشركة بصفة  رئيسة  من قروضها ذات   للشركة. 
 وتراقب الشركة التقلبات التي تطرأ على أسعار العمولة.  التسعير بصورة منتظمة.

 
 حساسية أسعار العمولة 

ومع  يبين الجدول التالي حساسية الشركة تجاه التقلبات المحتملة المعقولة في أسعار عموالت لهذا الجزء المتأثر من القروض والسلف.
م هو 2020م و 2021ديسمبر    31بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، فإن تأثير ربح الشركة قبل الزكاة والضريبة للسنتين المنتهيتين في  

 كما يلي: 

   
زيادة / نقص في نقاط 

 االساس
التأثير على الربح قبل 

 الزكاة والضريبة
     

 ( 3,291,311) 100+   م 2021
   -100 3,291,311 

     
 ( 3,931,179) 100+   م 2020

   -100 3,931,179 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 
وتجري  مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبية.

 السعودي والدوالر األمريكي.الشركة معامالتها الرئيسة باللاير 
 

                                                                                                                       وتعتقد اإلدارة أن  المخاطر الناشئة عن الخسائر الجوهرية نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ضئيلة نظر ا ألن  معظم األصول  
ركة لمخاطر العمالت                                                                                                 والمطلوبات النقدية باللاير السعودي أو بعمالت ثابت سعر صرفها مقابل اللاير السعودي، ومن ثم  فال تتعرض الش

 األجنبية. 
 

 مخاطر أسعار البضاعة 
   ة                                                                                                                               تتعر ض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السلع السائدة في السوق على تشكيلة المنتجات المعدنية التي تنتجها، وهي تتمثل بصفة  رئيس

وتعتبر أسعار النحاس والزنك والفضة والذهب في السوق هي   ق العالمية.في النحاس والزنك والفضة والذهب التي تبيعها في األسوا
                                                                      وغالب ا ما ت عد الشركة منت ج ا غير متحو ط له بأن تتحو ط لمساهميها من   المحركات الرئيسة لقدرة المجموعة على تحقيق التدفقات النقدية.
وتعتمد الحساسية على افترض حركة أسعار النحاس  والفضة والذهب.                                                        مخاطر التعر ض للتغيرات في أسعار السوق من النحاس والزنك  

                                        ، مع بقاء كافة المتغي  رات األخرى ثابتة. % 10والزنك والفضة والذهب بنسبة 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

48 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(   .30

 
 مخاطر أسعار البضاعة )تتمة( 

 

التأثير على الربح قبل  
الضريبة للسنة  

  المنتهية في
  م2021ديسمبر  31

 زيادة / )نقص( 

 التأثير على الربح  
قبل الضريبة للسنة  

  المنتهية في 
  م2020ديسمبر  31

 زيادة / )نقص(
   

   زيادة / )نقص( في سعر النحاس 
+10% 23,079,903 18,381,108 
-10% (23,079,903 ) (18,381,108 ) 

   زيادة / )نقص( في سعر الزنك 
+10% 19,780,790 13,439,673 
-10% (19,780,790 ) (13,439,673 ) 

   زيادة / )نقص( في سعر الذهب 
+10% 15,326,593 5,196,744 
-10% (15,326,593 ) (5,196,744 ) 

   زيادة / )نقص( في سعر الفضة 
+10% 478,045 497,551 
-10% (478,045 ) (497,551 ) 
 

 مخاطر االئتمان 
 االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.مخاطر  

الشركة معرضة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بالدرجة األولى الذمم المدينة التجارية( ومن أنشطتها االستثمارية ومعامالت 
 نبية واألدوات المالية االخرى. تحويل العمالت األج

 
 ذمم مدينة تجارية 

مخاطر  بإدارة  المتعلقة  والضوابط  واإلجراءات  الثابتة  الشركة  إلى سياسة  الخاضعة  الشركة  قبل  من  العمالء  ائتمان  مخاطر  إدارة  يتم 
                       وليس لدى الشركة حالي ا  مخاوف ائتمانية إلى اإلدارة العليا.                                                                      وت راق ب دوري ا الحسابات التجارية المدينة غير الم سد دة، وت ر فع أي   االئتمان.

 مليون لاير سعودي(.   326.6م:  2020م ) 2021مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في    445.4إال عميل رئيس واحد تمثل مبيعاته نحو  
                                          الخسارة االئتمانية المتوق عة حسبما يستلزمه                                                                                     ت ظهر الحسابات التجارية المدينة بالصافي بعد حسم االنخفاض في القيمة بناء  على نموذج

 (.9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

تعكس   يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
والقيمة باالحتماالت  المرجحة  النتائج  إعداد   عملية االحتساب  بتاريخ  المتاحة  والمؤيدة  المعقولة  والمعلومات  والمطلوبات  للنقود  الزمنية 

يتم شطب الذمم المدينة التجارية عادة إذا   القوائم المالية عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
زيز، وذلك إذا كان يتوقع أن تكون تكلفة مثل هذا النشاط أعلى بكثير من منفعة القيام كانت متأخرة السداد ألكثر من سنة وال تخضع للتع

                                                                              وتعتبر خطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان، إن وجدت، جزء  ال يتجزأ من  الشركة ال تحتفظ بأية ضمانات. بذلك.
 فاض في القيمة.                                                         الذمم المدينة التجارية وت ؤخذ في االعتبار عند احتساب االنخ

 
 األدوات المالية والتأمينات النقدية 

                                      وال ت ستثمر األموال الفائضة إال لدى بنوك                                                                                      تتم إدارة مخاطر االئتمان من االرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية طبقا  لسياسة الشركة. 
 تجارية ذات تصنيفات ائتمانية قوية.

 
 31االئتمان للنقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما في    إن أقصى تعرض قد يواجه الشركة من مخاطر 

 م يعادل القيم الدفترية المعنية.2020م و2021ديسمبر 
 

 مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة   تها المرتبطة باألدوات المالية.تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة التزاما

تتم إدارة مخاطر السيولة على أساس منتظم عن طريق  قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.
اية التزامات مستقبلية. لمقابلة  التسهيالت االئتمانية  المثال، قد تنشأ تركزات مخاطر  عل التأكد من توفر أموال كافية من خالل  ى سبيل 

فيما يلي  السيولة عن شروط سداد المطلوبات المالية، مصادر القروض او االعتماد على سوق معين التي فيها تتحقق الموجودات السائلة.
 الية إلدارة مخاطر السيولة.الشركة ال تحتفظ بموجودات م تحليل مواعيد االستحقاق التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للشركة. 

ولهذا فإن هذه المخاطر لم يتم أخذها باالعتبار عند تحليل االستحقاق.
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  .30

 
 مخاطر السيولة )تتمة( 

 التعاقدية غير المخصومة: يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على أساس الدفعات 
 

 
 م 2021

 
 خالل سنة واحدة 

 
 سنوات   5إلى   1

 5أكثر من 
 سنوات  

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     
 332,633,336 15,800,000 208,166,668 108,666,668 القروض والسلف 

 3,751,855 - 1,644,182 2,107,673 التزامات عقود اإليجار 
 18,052,017 - - 18,052,017 ذمم دائنة تجارية 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 128,826,358 209,810,850 15,800,000 354,437,208 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 م 2020
 

 خالل سنة واحدة 
 
 سنوات   5إلى  1

 سنوات  5أكثر من 
 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 419,300,000 28,300,000 304,333,332 86,666,668 القروض والسلف 
 6,632,747 - 2,802,543 3,830,204 التزامات عقود اإليجار 

 16,554,026 - - 16,554,026 ذمم دائنة تجارية 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 107,050,898 307,135,875 28,300,000 442,486,773 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 إدارة رأس المال    .31

 
ولغرض إدارة رأسمال الشركة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة على حملة 

 الغرض الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم قيمة المساهم.  الشركة.األسهم في 
 

 تدير الشركة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه، وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية.
ح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهم أو وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل توزيعات األربا

                                                                                                       تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الحركة والذي يمثل صافي الدين مقسوما  على إجمالي رأس المال   إصدار أسهم جديدة.
 يجار ضمن الدين.تتضمن الشركة الجزء المتداول والجزء غير المتداول للسلف والتزامات عقود اإل              زائدا  الدين.

 
 م 2020 م 2021 
   

 399,173,181 332,660,853 التزامات عقود اإليجار والقروض والسلف )بما في ذلك الجزء المتداول(  -الدين 
 451,986,048 648,436,078 حقوق الملكية 

 ────────── ────────── 

 851,159,229 981,096,931 رأس المال والدين 
 ────────── ────────── 

 %46.90 % 33.91 معدل الحركة 
 ══════════ ══════════ 
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات   .32

 
نظامي القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على أساس  

 يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:  ما بين أطراف السوق الرئيسية في تاريخ القياس.
 
  من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •
  الرئيسية.من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق  •
 

  يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.
 

االلتزام على   أو  السوق عند تسعير األصل  أطراف  التي يستخدمها  االفتراضات  باستعمال  االلتزام  أو  العادلة لألصل  القيمة  قياس  يتم 
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة  ح اقتصادية لهم.افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصال

أطراف السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق 
 الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 

 
تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات تستخدم الشركة أساليب تقييم  

 الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد. 
 

ئم المالية تصنف في نطاق الهيكل الهرمي جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم من أجلها قياس القيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوا
  للقيم العادلة المبين أدناه استنادا  إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا  لقياس القيمة العادلة ككل:

 
  األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :1المستوى  •
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير   -الهامة لقياس القيمة العادلة    -تبر مدخالت المستوى األدنى  طرق تقييم تع  :2المستوى   •

  مباشرة.
 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  :3المستوى  •
 

القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس  
ت لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماال  بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس مدخال

 المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل. 
 

م 2021من أساليب التقييم في كلتا السنتين. خالل السنة المنتهية في    1األدوات المالية مقاسة بالقيمة العادلة باستخدام المستوى    جميع
 م لم تكن هناك حركات بين المستويات. 2020و 
 

األخرى والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات  قامت اإلدارة بتقييم أن كل من النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة  
 المتداولة األخرى، تقارب قيمها الدفترية بصورة كبيرة بسبب آجال االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. 

 
االقتراض القيم العادلة لقروض وسلف الشركة المحددة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الخصم تعكس معدل 

م، لم تختلف القيمة الدفترية للقرض والسلف بشكل  2020ديسمبر    31م و 2021ديسمبر    31كما في   كما في نهاية فترة القوائم المالية.
  جوهري عن قيمها العادلة المحسوبة.
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 التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية    .33

 
 المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية:فيما يلي تسوية التغيرات في 

  
  يناير 1

 م 2021
 

 تدفقات نقدية  إضافات 
 

 أخرى
ديسمبر   31

2021  
     

 3,529,770 436,395 ( 3,324,485) 362,550 6,055,310 التزامات عقود اإليجار
 329,131,083 11,543,699 ( 75,530,487) - 393,117,871 قروض وسلف 

 ──────── ──────── ───────── ──────── ───────── 

 332,660,853 11,980,094 ( 96,214,972) 17,722,550 399,173,181 مجموع االلتزامات من األنشطة التمويلية
 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 

  

 م 2020يناير  1
 

 تدفقات نقدية  إضافات 
 

  م2020ديسمبر  31 أخرى
     

 6,055,310 792,899 ( 4,048,946) 1,156,234 8,155,123 التزامات عقود اإليجار
 393,117,871 8,678,399 65,792,000 - 318,647,472 قروض وسلف 

 ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 

 399,173,181 9,471,298 ( 57,696,946) 120,596,234 326,802,595 مجموع االلتزامات من األنشطة التمويلية
 ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ 

 
تص نف الشركة الفائدة المدفوعة كتدفقات نقدية  يتضمن بند "أخرى" تأثير رسوم تمويل على عكس قيد قروض والتزامات عقود اإليجار.

 من األنشطة التشغيلية. 
 
 19-كوفيد . 34

 
الجديد )"كوفيدتسبب تفشي   أنحاء الصين ثم عالميا  في تعطيل األعمال  2020"( منذ بداية  19-فيروس كورونا                                                             م وانتشاره في جميع 

" كوباء، حيث أصدرت 19-وقد قامت منظمة الصحة العالمية بتعريف "كوفيد واألنشطة االقتصادية بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
أدى ذلك إلى حاجة الشركة إلعادة تقييم األحكام ومصادر التقديرات األساسية  ة لمواطنيها وشركاتها.الحكومات لوائح وتوجيهات صارم

 المطبقة. 
 

م، قامت اإلدارة بإجراء تقييم حول مدى التأثير الكلي على عمليات الشركة وأعمالها التجارية 2021ديسمبر    31خالل الفترة السنة في  
التي   العوامل  المواد بما في ذلك بعض  التوقف عن توريد  المنتجات بسالسة والتحصيل وعدم  العمالء وإجراءات توصيل  الطلب من 

ديسمبر    31وتوقعات رأس المال العامل. بناء على هذا التقييم، لم تكن هناك تعديالت جوهرية مطلوبة في القوائم المالية للسنة المنتهية في  
ما في ذلك التغيرات الجديدة وتأثيرها على الظروف االقتصادية العالمية وقد يستمر  يتطور بسرعة ب  19-إن الوضع حول كوفيد م.2021

المحيط بكوفيد المالي في    19-الوضع  الشركة ونتائج عملياتها ووضعها  الوضع غير مؤكد،  م.2022في تأثيره على أعمال  ال يزال 
على أعمال   19-أعمال الشركة ككل والتأثير المحتمل ككل لكوفيدعلى    19-وبالتالي من الصعب التنبؤ يقينا بالمدى الزمني لتأثير كوفيد

 الشركة وعملياتها ووضعها المالي.
 
 
 



 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2021ديسمبر  31كما في 

 ( جميع المبالغ بالرياالت السعودية اال بذكر خالف ذلك)

52 

 
 معلومات المقارنة    .35

 
التعديالت لتحسين جودة  تم عمل هذه   تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتماشى مع العرض في السنة الحالية. 

 إن تغيرات إعادة التصنيف ال تعكس الربح أو حقوق الملكية المصرح عنها سابقا   المعلومات المعروضة.
 

 م: 2020ديسمبر  31الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  والدخلفيما يلي ملخص إلعادة التصنيف في قائمة الربح أو الخسارة 
 

كما هو مبلغ عنه   
 سابقا  

 
 إعادة التصنيف 

كما هو مفصح عنه  
 حاليا  

    
 ( 249,891,654) ( 9,254,481) ( 240,637,173) تكلفة اإليرادات 
 - 9,254,481 ( 9,254,481) رسوم امتياز

 
 األحداث الالحقة    .36

 
م والتي قد يكون لها تأثير جوهري على 2021ديسمبر    31ال توجد أحداث الحقة جوهرية منذ السنة المنتهية في  في رأي اإلدارة أنه  

 المركز المالي للشركة كما هو مبين في هذه القوائم المالية.. 
 
 الموافقة على القوائم المالية  . 37

 
 م(. 2022مارس  21هـ )الموافق 1443شعبان  18تم الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 تقرير لجنة املراجعة الى الجمعية العامة العادية 

 م2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 
 

 الرحيم  الرحمن هللا بسم

 

 املوقرين    السادة/ مساهمي شركة املصانع الكبرى للتعدين 

 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته،
 

 
 
واملادة   نظام من 104 رقم للمادة  وفقا هيئة    91الشركات  حوكمة  الئحة 

تقدم املالية،  ل  السوق  املراجعة  للتعدين  لجنة  الكبرى  املصانع  شركة 

تقريرها التالي عن السنة املالية املنتهية في   الشركة مساهمي إلى   )"الشركة"(

 :م2021ديسمبر  31
 

 :
ً
ائم املالية واملراجعين الخارجيين اوال  القو

املالي   • للعام  الخارجي  املراجع  بتعيين  الخاصة  العروض  مراجعة 

 م واختيار األفضل من بينها.  2021

 

إعتماد التوصية ملجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية بتعيين   •

 م.2021مراجع الحسابات الخارجي للعام املالي 

املالي   • للعام  السنوية  للمراجعة  الخارجي  املراجع  خطة  مراجعة 

  م.2021

السنوية ومناقشتها   • املالية  األولية والقوائم  املالية  القوائم  دراسة 

الرأي   وإبداء  الخارجي  الحسابات  ومراجع  الشركة  إدارة  مع 

مجلس   على  عرضها  قبل  بشأنها  الالزمة  والتوصيات  واملالحظات 

 اإلدارة.
 

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي واملالحظات فيها   •

بتطبيق   والتزامها  الشركة  أنشطة  طبيعة  مع  مالئمتها  من  للتأكد 

 معايير املحاسبة الدولية املعتمدة.  

 
الحسابات   • مراجع  بتقارير  الواردة  املالحظات  ومناقشة  دراسة 

 ت.  الخارجي للشركة ومتابعة ما تم بشأنها من مستجدا
 

 املراجعة والتوصية بإعتماد القوائم املالية الربعية والسنوية.   •

 

Audit Committee report to the AGM 

For the fiscal year ended 31 December 2021 AD 

 
In the Name of Allah, the Most Grateful, the Most 

Merciful 
 

 

M/s. Shareholders of Al-Masane Al-Kobra Mining 
Company      
 
Peace and mercy of Allah may be upon you, 

 
In accordance with Article 104 of the companies law and 
Article 91 of the CMA Corporate Governance Regulations, 
the Audit Committee of AlMasane AlKobra Mining 
Company (the "Company") submits to the company's 
shareholders its following report for the fiscal year ended 
31 December 2021: 

 
First: Financial statements and external auditors 
 

• Review and evaluate the proposals submitted for 
the purpose of appointing the external auditor for 
the fiscal year 2021 AD and select the best among 
them.  

• Provide a recommendation to the Board of 
Directors and the AGM to appoint the external 
auditor for the fiscal year 2021 AD. 

• Review the external auditor’s plan for the annual 
audit of the fiscal year 2021 AD.  
 

• Analys the Company's interim financial 
statements and annual financial statements and 
discuss them with the company's management 
and external auditor and express the necessary 
opinions, observations and recommendations 
before presenting them to the Board of Directors. 

 

• Examine the applicable accounting policies and 
give the opinion and remarks in order to ensure 
that they are appropriate to the nature of the 
company's activities and its commitment to the 
application of the approved international 
accounting standards.  

• Review and discuss the remarks contained in the 
company's external auditor's reports and follow 
up on the updates.  

• Recommend the quarterly and annual financial 
statements for approval. 
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• ( اإلدارة  خطاب  على  املراجع  Management Letterاإلطالع  مع   )

 . م31/12/2021الخارجي عن السنة املالية املنتهية في 
 

 :
ً
 املراجعة الداخليةثانيا

الفوزان   • أم جي  بي  الداخلي شركة كي  املراجع  مراجعة خطة عمل 

قانونيون   ومراجعون  محاسبون  املالي    KPMGوشركاه  للعام 

 م. 2022

مراجعة التقرير الدوري للمراجعة الداخلية وتقييم ما تم تحقيقه   •

من انجازات وتطورات، وكذلك متابعة نتائج أعمال املراجعة بشكل  

 ربع سنوي.  

 ستجابة اإلدارة ملالحظات وتوصيات املراجع الداخلي.  تقييم مدى ا •

 
 

 م2021إجتماعات اللجنة عن عام  ثالثا: 

 م. 2021( خمسة إجتماعات خالل العام املالي 5عقدت اللجنة )
 

 :
ً
 تشكيل لجنة املراجعة رابعا

 

على  م  25/11/2021الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت في  اقّرت  

تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية،  (  سنوات  3)  تعيين اعضاء لجنة املراجعة ملدة

 :وهم
 

 من خارج املجلس( -رئيسا )مستقل   األستاذ / وليد بن احمد بامعروف – 1

 )مستقل(   ي  األستاذ /عبد السالم بن عبد هللا الدريب - 2
 
 عضوا

 

 )غير تنفيذي  األستاذ /حسن بن ياسين التكروري  - 3
 
 من خارج املجلس( -عضوا

 

 )مستقل  األستاذ / منصور بن ناصر الشريف - 4
 
 من خارج املجلس( -عضوا

 

 )مستقل  األستاذ / مهيدب بن صالح املهيدب - 5
 
 من خارج املجلس( -عضوا

 

 

عقدت   التي  اللجنة  اجتماع  التصويت  13/03/2022بتاريخ  وفي  تم  م، 

 باإلجماع على تعيين األستاذ / وليد احمد بامعروف رئيسا للجنة املراجعة. 

 

 

 

• Review the management letter with the external 
auditors for the fiscal year ended 31 December 
2021.  

 
Second: Internal audit 
 

•  KPMG Al Fozan & Partners Audit for fiscal year 
2022.  

 

 
 

• Review the periodic report for internal audit and 
evaluate the achievements and developments 
achieved, as well as follow up the results of the 
audit work quarterly.  

 

• Assess the extent to which management responds 
to internal audit remarks and recommendations.  

 
Third: Committee meetings for 2021 
 

The committee held (5) five meetings during fiscal year 
2021.  
 

Fourth: Audit Committee Formation  
 
The company AGM, held on 25 November 2021, approved 
the appointment of the audit committee members for a 
period of (3 years) starting from the date of the meeting, 
namely: 
 

1-Mr.Waleed Ahmed Bamarouf as Chairman 

(Independent - From Outside the board) 

2.Mr. Abdulsalam bin Abdullah Aldraibi as a member 

(independent) 

3.Mr. Hassan Yassin Altakrouri as a member (non-

executive - from outside the board) 

4.Mr. Mansour bin Nasser Alsharif as a member 

(independent - from outside the board) 

5. Mr. Mehaideb bin Saleh Almehaideb as a member 

(independent - from outside the board) 

 
 
In the committee meeting held on 13 March 2022, Mr. 
Waleed Ahmed Bamarouf was unanimously voted to be 
appointed as Chairman of the Audit Committee. 
 
 
 
 
            WB
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ً
 : الخاتمة:خامسا

 

بناء  على ما تم عرضه على اللجنة من تقارير املراجعين الداخلين والخارجيين،  

التقارير أية مالحظات   تلك  في  تؤثر على  فإن لجنة املراجعة ال ترى  جوهريـة 

وإدارة املخاطر في الشركة قد   الداخلية الرقابة سير أعمال الشركة وأن نظم 

 .تم إعدادها على أسس سليمة وتم تنفيذها بفاعلية

 

 وهللا املوفق،،،

 

 م 2022/ 4/ 22: التاريخ

 

 

 وليد بن أحمد بامعروف 

 رئيس لجنة املراجعة 

Fifth: Conclusion: 
 

Based on the reports submitted to the Committee by 
internal and external auditors, the audit Committee does 
not find any significate observations affecting the 
company's business in those reports and that the 
company's internal control and risk management systems 
have been properly designed and effectively implemented. 

 
Allah the Arbiter of Success, 

 
 
Date: 22/4/2022 AD 
 

 
 

Waleed Ahmed Bamarouf  
Audit Committee Chairman 
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  لجنة املراجعة  -م 2022( 1اجتماع رقم: )

 املكان: عبر تقنية االتصال املرئي )زووم( 

 هـ10/08/1443: التاريخ

افق:   م 13/03/2022املو

 

أحد من املرشحين   إعتماد توصية لجنة املراجعة بخصوص إختيار املوضوع: 

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث  

م ورفعها للجمعية 2023م والربع األول من عام  2022والسنوي للعام املالي  

   العامة العادية

 
 

قامت لجنة املراجعة بدراسة العروض املقدمة ملراجعة حسابات الشركة للربع  

م، 2023م والربع األول من عام 2022للعام املالي   الثاني والثالث والسنوي 

مكاتب مراجعة لتقديم عروضها، وتم الحصول على عروض   4حيث تمت دعوة 

 منها وذلك بحسب نطاق العمل املعتمد. 3من 

 

عليه تم تحليل ومقارنة العروض املقدمة مع األخذ في االعتبار عدد من املعايير  

لعملية التقييم واختيار العرض األنسب، وبعد التداول واملناقشة بين أعضاء  

 اللجنة، وبناًء على ما تقدم قررت اللجنة ما يلي:  

 
 
 

بشكل   بناًء على التقييم الفني وخبرة مراجعي الحسابات في قطاع التعدين  .1

عام، وأعمال الشركة بشكل خاص، واألسعار التنافسية في تقديم خدمات 

املراجعة واالستشارات الزكوية والضريبية توص ي اللجنة مجلس اإلدارة بترشيح  

 كل من:  

 
( بإجمالي أتعاب قبل  E&Yآرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون ) . أ

 ريال سعودي.   465,000الضريبة قدره 

 Allied Accountants(RMSتحدون آر إم إس )املحاسبون امل .ب

 ريال سعودي.  340,000أتعاب قبل الضريبة قدرها  بإجمالي

بإجمالي أتعاب قبل الضريبة قدرها   PKF Al Bassamبي كي أف البسام  .ج

 ريال سعودي.  299,000

 
 

Meeting No. (1) 2022 AD - Audit Committee  

Place: Via video conferencing program (Zoom) 

Date: 10/08/1443 AH. 

Corresponding to: 13/03/2022 AD 

 
Subject: Approving the recommendation of the 
Audit Committee regarding the selection of one of 
the candidates in order to examine, review and 
audit the financial statements for the second, third 
quarters and annual of the fiscal year 2022 and 
the first quarter of the fiscal year 2023 and submit 
it to the AGM.  

 
The audit committee reviewed the proposals 
submitted to audit the company’s financial statements 
for the second, third quarter, and annual of the fiscal 
year 2022 and the first quarter of 2023, where 4 audit 
offices were invited to submit their proposals, and 3 of 
them sent their proposals according to the scope of 
the approved work. 
Accordingly, the audit committee analyzed and 
compared the proposals submitted taking into account 
a number of criteria in the evaluation process and to 
the selection of the most appropriate proposal, and 
after deliberation and discussion among the members 
of the Audit Committee, based on the above, the 
Committee decided:  
 
1. Based on the technical evaluation and the 
experience of the auditors in the mining sector in 
general, the company's work, and competitive prices 
in the provision of audit services and advisory 
services, the Committee recommends to the Board of 
Directors to appoint:  

 
A. Ernst & Young &Co. with a total fee of SAR 465,000. 

Not inclusive of tax. 
 
 

B. RSM Allied Accountants with a total fee of SAR 
340,000 Not inclusive of tax. 

 

C. PKF Al Bassam with a total fee of SAR 299,000 Not 
inclusive of tax. 

 
 
            WB
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أحد العروض املقدمة،   رفع التوصية إلى الجمعية العامة العادية إلختيار  .2

لتولي مراجعة حسابات الشركة الربعية والسنوية للربع الثاني والثالث 

 م .2023م والربع األول من العام املالي 2022والسنوي من العام املالي 

 
 

شركة آرنست  ( بتعيين  1بناًء على ماجاء في الفقرة ) وتوص ي لجنة املراجعة

( وذلك لسمعتها وملا تتمتع به من  E&Yويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )

 خبرة سابقة في أعمال الشركة.   

 

 

 

 وليد بن أحمد بامعروف 

 رئيس لجنة املراجعة 

 
 

 
2. Provide a recommendation to the AGM to select one 

of the proposals submitted, to audit the company's 
quarterly and annual statements for the second, 
third quarters and annual of the fiscal year 2022 and 
the first quarter of the fiscal year 2023. 

 
 

The audit committee recommends appointing what 
stated in no.(1) above to appoint Ernst, Young & Co. 
(E&Y), for its reputation and previous experience in 
the company's business field.   

 
 
 
 

 
Waleed Ahmed Bamarouf 
Audit Committee Chairman  
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The EY Digital Audit: High-quality audit 
now available to the Company
By harnessing the connectivity and insight enhanced by technology, your management and 
finance teams can experience an audit that is more effective, and the Audit Committee can 
benefit from new perspectives and greater risk insights.

Click here or scan QR 
Code to watch our 
video on Digital Audit

EY Canvas: The first totally online platform in the 
profession. Hosted on the EY private cloud, it 
connects our audit professionals together and 
with you, wherever the audit occurs. 
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EY Smart Automation is our global suite of 
automation solutions deployed through the EY 
Canvas Automation hub. It maximizes the use of 
robotics and advanced automation techniques to 
automate administrative and repetitive tasksA
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EY Helix: Our global audit analytics platform. It 
allows analytics to be embedded into every 
significant aspect of the audit.

A
n

a
ly

z
in

g
 

Click here or scan QR 
Code to watch video 

on EY Canvas

Click here or scan QR 
Code to watch video 

on EY Smart 
Automation

Click here or scan QR 
Code to watch video 

on EY Helix

https://players.brightcove.net/1066292269001/BJmSlObm_default/index.html?videoId=6013508089001
https://players.brightcove.net/1066292269001/BJmSlObm_default/index.html?videoId=6013508089001
https://players.brightcove.net/1066292269001/BJmSlObm_default/index.html?videoId=6233259008001
https://players.brightcove.net/1066292269001/BJmSlObm_default/index.html?videoId=6233259008001
https://players.brightcove.net/1066292269001/BJmSlObm_default/index.html?videoId=6170420374001
https://players.brightcove.net/1066292269001/BJmSlObm_default/index.html?videoId=6170420374001
https://players.brightcove.net/1066292269001/BJmSlObm_default/index.html?videoId=5580563690001
https://players.brightcove.net/1066292269001/BJmSlObm_default/index.html?videoId=5580563690001


Our technology positions EY 
at the forefront of innovation

Value to the Company:

• Quality through the enhanced way we can look at your risk

• Insight and perspectives for your business strategy

• Better project management, communication and elimination of surprises

• Operational benefits and significantly reduced burden on your teams when supporting the audit

An award winning firm:

• EY has been awarded the first SCA Financial Markets 
Innovation Award in its 2018 edition in the UAE. Our 
Innovation & Digital Audit projects were ranked #1 by 
the Innovation Committee of SCA

• EY has been named the Universum’s World’s Most 
Attractive Professional Services Employer for the 
fourth consecutive year (2019)

• EY MENA Assurance won the ICAEW 2019 MENA 
Excellence Award for Innovation for its EY Digital 
Audit. This award demonstrates how EY MENA has 
combined best in class audit professionals with strong 
data analyzers, powerful BOTs and integrated digital 
audit platforms to significantly enhance audit quality 
and enrich the value and insights to our clients

• EY recently won MENA’s Most Innovative Knowledge 
Enterprise Award of 2019

EY has harnessed the use of advanced digital 
technology across the end-to-end delivery of our 
audits and have developed a digital roadmap that 
continues to evolve our audit ahead of the 
market. Our recent recognition by the UAE 
Securities & Commodities Authority (SCA) and 
Institute of Chartered Accountants in England & 
Wales (ICAEW) in MENA evidences the fact. 

Our industry leading digital audit platforms incorporate the latest advances in technology. These platforms are 
used by every EY audit professional in every location.
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Dear Mr. Bamarouf,

Thank you for giving us the opportunity to submit our proposal to provide audit services to Al Masane Al Kobra Mining 

Company (AMAK) (“the Company”) for the year ending 31 December 2022, 2023 and 2024. 

We believe that the combination of our strong local presence and our industry experience, in conjunction with our global and 
regional resources, represents a winning combination that will enable us to deliver world-class services. We would like to 
point out that our working style focuses on directness, clarity, an emphasis on value, and our eagerness to listen and act on
your concerns.

EY has a proud history that stretches back more than 150 years globally, along with a presence in the Kingdom of Saudi 
Arabia since 1974. Over that time, we have based our reputation on quality, trust and integrity. With NextWave - our new 
Global strategy and ambition, EY is committed to doing its part in building a better working world. The insights and quality 
services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and economies around the world. In response to 
the ambitious Vision 2030 set forth by the Kingdom we at EY recognized the potential and opportunity inlaid within and 
aligned our services to better complement and bolster the objectives set forth by Vision 2030.

We did and will always rely on the national employees as an integral part of building EY’s career across the kingdom. The 
nationals represent almost half of the firm’s employees. We always set our employees as a priority by coaching them and 
implementing them in the proper engagements which shape their knowledge and experience. 

Within our proposal we have reflected the reasons why we believe you should appoint EY as its external auditor. Selecting 
EY will provide the Company with:

• A team you can rely on

• Industry leadership to reflect best practices

• Strong assurance leveraging market-leading digital innovation techniques

• A smooth transition process to ensure no disruption 

The goal of this document is to clearly demonstrate our commitment to the Company, and to make it absolutely clear that EY 
is the right firm to provide audit services to you. In addition to setting our audit service to the highest quality standards, we 
make a clear difference by providing a smart digital audit using the latest technologies in data analytics and robotics. 

Our support during the pandemic is focused on realigning client's digital strategies to a largely virtual model. We have 
successfully integrated our audit approach leveraging our strategic alliances to tap the full value of digital at work, thus 
enabling the client targets as well. 

We continue to support our clients in many industries around the world and across the region by following the Government 
guidelines like facility sanitization, updating workplace policies, employee travel guideline and also keeping everyone safe.

We are in the process of completing our risk management procedures and will advise you promptly of any matters, should 
they arise. We look forward to developing a solid and mutually beneficial relationship with the Company, and we are 
confident in our ability to serve you. 

For Ernst & Young,

Abdullah Ali AlMakrami
Partner
Certified Public Accountant
License No. 476

Private and confidential

Mr. Waleed Bamarouf

Chairman of Audit Committee

Al Masane Al Kobra Mining Company

P.O. Box 96, Najran, Kingdom of Saudi Arabia
22 March 2022

Proposal For External Audit Services

Ernst & Young Professional Services (Professional LLC)
Paid-up capital (SR 5,500,000 – Five million five hundred thousand Saudi Riyal)
King’s Road Tower, 13th Floor
King Abdul Aziz Road (Malek Road)
P.O. Box 1994
Jeddah 21441
Kingdom of Saudi Arabia

C.R. No. 4030276644

Tel: +966 12 221 8400
Fax: +966 12 664 4408

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com
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Executive summary

Section 1

What we promise to deliver …

Our extensive experience in auditing other major global sector 
companies has given us knowledge of issues unique to your 
industry — experience that is both valuable to the Company and 
provides assurance to the markets and regulators. 

Our local team is linked in, and works closely with, our global 
practice and will work with our colleagues who audit existing 
markets to bring our firm’s experience to you. This allows us to call 
in experts, as and when the need arises. 

At EY, we are committed to building a better working world — with 
increased trust and confidence in business, sustainable growth, 
development of talent in all its forms, and greater collaboration.

We want to build a better working world through our own actions 
and by engaging with like-minded organizations and individuals. 
This is our purpose — and why we exist as an organization.

We want to use our global reach and scale to facilitate the 
conversation on the challenges facing economies and the capital 
markets.

Our research and insights provide broad and robust perspective, 
helping you stay informed and up-to-date on important current and 
emerging issues affecting your business and industry.

To harness the value of a working in a virtual environment, we have 
a number of different tools and platforms, ensuring delivering 
robust through a suite of virtual collaboration tools, picking the 
right tool for the right job.

Deep industry insight locally and globally



Al Masane Al Kobra Mining Company (AMAK)Confidential — All Rights Reserved — EY

8

Executive summary (contd)
Exceeding the expectation

Section 1

Insightful and 
smart…

No disruption 
from rotation… 

Fair and 
competitive fee…

Because our team includes
subject matter experts, our 
platforms produces Data 
Analytics reports and EY Atlas 
knowledge library is shared with 
you. 

Because we are leaders in audit 
transitions and have mastered the 

process. 

Because we provide you with 
differentiated value, share 

technology efficiencies with you 
and have no transition or hidden 

costs. 

EY Digital Audit: 
The Audit 
of the Future 

Highest Performing & 
Integrated Team…

Market 
Leadership & 

Sector Expertise…

Because we not only deliver 
a conventional audit, but also 
enhance it with the power of our 
Data Analyzers, Robotics (RPAs) 
and digital audit platforms.

Because our talents have 
wide experience in the 

Automotive sector supported by 
subject matter experts. 

Because we audit the major 
Automotive companies, listed 

entities and core businesses in the 
Suadi Arabia and MENA. 

Fully connected… 
With the current need to conduct more business remotely, our Digital Audit can minimize or eliminate the need for face-
to-face meetings. Our data-driven approach allows us to connect with your teams virtually to capture data and conduct 

our audit procedures effectively. We are already prepared to leverage our experience with remote collaboration and 
virtual communication tools for effective project execution to deliver the audit. Through our Client Portal, your 

Management will remain connected in real-time to EY Canvas, our Global Audit Platform
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Executive summary (contd)
Exceeding the expectation

Section 1

• EY’s industry leading digital audit platforms incorporate the latest advances in technology. 

• EY delivers a true analytics driven audit with EY Helix applications available across the end-to-end operating 
cycle of a business and fully embedded into our Global Audit Methodology

• Our core platforms, EY Canvas and EY Helix, deliver full global connectivity and interoperability. Through 
the use of Robotics Process Automation, EY serves to further drive innovation in the way our audits are 
delivered.

• A consistent audit globally, performed to International Standards.

• Consistency of approach, co-developed with you, decision making in the hands of the team, and regular interaction with 
Management and the Audit Committee giving you confidence that there will be no surprises at year-end.

• You will have access to ‘EY Canvas’ which drives a centrally-led audit with real-time information and it differentiates from 
other audit platforms as it is used internally by all EY audit professionals; and externally with your team to communicate 
and coordinate all activities with you.

• We have significantly reduced the burden on your teams when supporting the audit through our use of Robotics Process 
Automation (RPA). We implement RPA to run manual and routine activities, as well as labor intensive work. 

Value to the Company

Digitally driven and globally consistent audit

• We will tackle issues upfront; pragmatically discussing the judgements you are making whilst remaining 
robust in our viewpoint on areas that really matter. 

• Our use of data analytics in key areas means perform substantive procedures using 100% of a population of 
data supporting an account balance or process and focus attention on anomalies, not relying on random 
sample testing

• Our exposure with leading companies in the sector means that we understand the dynamics of the sector 
and the underlying drivers, issues, challenges of the leading players in the industry.

• No surprises and timely conclusion on key audit matters with decision making in the hands of the Engagement Partner and 
the team.

• Better assurance from data analytics with greater coverage and risk focus.

• Unrivalled transition experience meaning no surprises, minimal disruption and confidence in your reporting timetable. 

Value to the Company

Robust audit with unmatched sector expertise

• With central control and a single point of contact we will keep our teams focused in their approach.

• A clear commitment and process to keep fees fair and at a competitive level.

• Abdullah AlMakrami’s commitment to transparent fee discussions gives you confidence that we will be fair in all our fee 
quotes.

• Bring you value in excess of the fee we charge.

Value to the Company

Value for money
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Executive summary (contd)
Exceeding the expectation

Section 1

• We have selected our key team members for their industry knowledge, technical competency and service 
excellence. They are energetic and enthusiastic at the prospect of working with you.

• We recognize that our strength is our people, and the continuity of engagement resources is crucial to 
delivering quality services. We strive to maintain this continuity as a matter of policy. To that end, EY has 
employed key techniques to address staff retention. 

• You have partners and managers that have ‘been there and done it’ with clear roles meaning nothing is left to chance. You 
will have a team that works closely with you throughout the year and avoids surprises. 

• Team stability is fostered by our commitment to maintaining a work environment that attracts and retains top 
professionals.

• Our presence at your local office means you have real time access to our subject matter and sector experts to ensure you 
receive immediate attention to your business agenda. EY’s ‘one team, one solution’ approach means our Audit is consistent 
and we will mobilize and deploy the right people, with the right skills, at the right time at your doorstep

Value to the Company

Team

• We will tell you what we think based on what we see and hear across the business. 

• You will have access to specialists as part of our audit service in areas of the business important to your 
strategy and risk management. 

• While all major accounting firms state that they have an integrated audit, at EY we know we raise the bar. 
We started from scratch several years ago, anticipating where the accounting and auditing standards-
setters were heading, and designed a single platform for our audit.

• We analyze much more than just the financial statements, internal control, and information technology 
processes. We also scan the risks of the industry and the effort required in critical areas.

• We will bring a fresh perspective on your data with a focus on opportunities for improved control and increased efficiencies.

• Our Engagement Partner will give you a point of view on what they see in completing the audit work; we will give direct 
feedback on people, processes and systems to allow you to make the most of these valuable assets.

• Our methodology covers the key effort areas, allowing the appropriate team members to focus on the appropriate pieces of 
the audit.

• Data Analyzer reports are produced with deeper insights.

• Access to EY Atlas — cloud-based platform for accessing accounting and auditing content including external standards, EY 
interpretations and thought leadership.

Value to the Company

Insightful

• In response to the COVID-19 pandemic, governments have launched public health measures to curb the 
spread of the virus. Such measures have led to:

• Reduction in domestic and international business travel 

• Work-from-home policies for some workers and physical-distancing-at-work measures for others

• EY teams are already prepared to continue delivering on client service commitments despite these measures

• You will have an audit team with strong culture of flexible and remote working. 

• Information will remain secure ‒ even when working remotely ‒ because all team members have encrypted laptops

• Our teams will be connected with you daily via video-conferencing platforms (Go- To-Meeting, Microsoft Teams, etc.)

Value to the Company

Mitigating the COVID-19 Disruption 
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Executive summary (contd)
Smart digital audit

Section 1

Embracing data analysis to transform 
your audit

• Analytics at EY is not about tools looking for issues. It’s about our auditors 
considering what the analyzed data means and assessing its implication to 
the audit

• Data analytics enables focusing on the right risk, revealing hidden 
patterns, identifying anomalies and providing greater business insights

• Future audit is available today with EY’s integration of data analysis into 
multiple aspects of the audit

Bringing in unparalleled Auditing excellence with 
Robotics

• EY continues to invest in leading technology world over, 
to bring you the highest quality audit 

• We are the first in the region to use Robotic Process Automation 
(RPA or ‘BOTS’) to support our audit for repetitive, 
high-volume tasks such as:

• Data transformation

• Automatic comparison of different data sources 

• Handling confirmation processes

• Sampling

Next generation of digital technologies

• Also internally EY has invested remarkably in automation to drive speed, quality and accuracy

At EY in MENA, We 
have applied Data 
Analytics (DA) to 

approximately 70% 
of our eligible audit 

engagements

In 2020, our RPAs 
were used more 

than 32,000 times 
in engagements in 

MENA

Connected, Automated, Smart …

Performing a smart digital audit requires the shift from 
traditional methods of auditing and, at EY, we are instilling 
digital at our core — our people — across all levels and 
functions.

EY is driving 
“Flexibility 

of 
Workplace”

Staying connected with our communities…virtually

• EY has worked on creating a Rapid Response kit that aims to drive productivity and 
collaboration in an engaging way to support employees when working remotely and how 
best to upskill our employees on leveraging available tools to make the transition to remote 
ways of working as seamless as possible



The team you can trust
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Section 2

We have an integrated team coordinated and based locally, 
including leading industry specialists with first-hand 
experience in the sector.

Key benefits

• Passionate, enthusiastic and committed to the 
Company

• Flexible and pragmatic people who will continue to push 
and challenge the Company  in order for you to get the 
most out of this engagement

• Partner availability at all times

• Interactional conversation with one point of contact at 
all times

• Specialists for deeper assurance and wider solutions

• Continued long-term commitment from all partners and 
team members

Meetings with our market specialists 

We understand the Company’s need for sector experts and 
we will ensure periodic scheduled meetings with our teams 
to exchange insight and knowledge. In addition to the 
embedded specialist sector knowledge in the core team, 
our network of professionals have extensive experience in 
their respective sectors and you will be able to discuss 
market issues with these professionals on an ongoing 
basis. 

Our service commitment

Our service commitment is centred on our most critical 
objective of performing a high-quality audit of the 
Company financial statements. Additionally, we strive to 
deliver exceptional client service and recognise that 
service quality extends well beyond execution of our audit 
methodology. It is driven by the quality of our team and 
the effectiveness and value of our communications with 
Management. Our overall service commitment to the 
Company is aligned with our EY Assurance Service 
Delivery Approach.

Communications

We have consistently heard that timely and proactive 
communication and effective consultation on technical 
matters are very important elements to a mutually 
successful audit services relationship. Our team 
understands this level of importance and has the 
necessary level of experience, technical knowledge and 
specific knowledge of your business and industry, to 
facilitate timely communication on matters important to 
you.

Our team members believe in an open and frequent 
communication style with Management. That means 
accessibility to engagement executives; pre-meetings with 
Management; and periodic updates. Our goal is to become 
your trusted advisor and work directly with Management 
so that the Company achieves its potential. 

Our core team to serve the Company

Our proposed audit team members’ and their 
skills and qualifications are directly relevant 
to the requirements needed to conduct the 
the Company audit



Fair and transparent fees
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Section 3

We are committed to 
providing you with the 
maximum value for your 
business at a fee that is 
competitive in the market 
place. We intend to 
continue to be a long-
term partner for you and 
therefore seek a fee that 
is mutually acceptable 
over the long-term

Fair and transparent fees

• The Company is a Priority Account for EY. Our 
philosophy throughout our service relationship with 
you will be to provide quality services for a fair and 
competitive fee. We strive to keep our fees at a 
reasonable level, consistent with professional 
standards and market trends. The intent of our fee 
structure is to demonstrate our capabilities and 
commitment to establishing a long-term relationship 
with the Company 

• Billings will be made based on a mutually agreed 
schedule of billing

• We will define our expectations in terms of the 
cooperation required from you

Value dimension

• We understand that you take your relationship with 
your independent audit provider very seriously and are 
looking for a firm that has the ability and desire to form 
a long-lasting business relationship

• Successful relationships link value received to fees 
paid. While we realize fees are a component in your 
decision, we anticipate you will, first and foremost, 
select the firm that is most qualified to serve you, and 
offers the greatest quality and audit service

• A fair fee arrangement should help you achieve your 
expectations. This requires an understanding of how 
fees and value correlate and the resultant impact on 
risk, as well as a clear articulation of how value is 
defined, tracked, measured and communicated

Fair and transparent fees

Fair Value Fees

Management LetterAudit of Financial Statements

Access to Knowledge PortalData Analytics Insights
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Fees 

Section 3

Our fees are charged on the basis of time occupied and expenses incurred having regard to the degree of 
responsibility involved and the experience and skill required for the audit of the financial statements of the 
Companies. The fee estimate assumes we will receive appropriate assistance from your staff in preparation of 
schedules and other matters, and that this assistance is on a timely basis.

Audit and review Fee (SAR)

Statutory audit of financial statements for the year ending 31 December 2022 325,000

Quarterly reviews (30 June 2022, 30 September 2022, and 31 March 2023) per quarter 50,000

Note 1:
The above fee covers the statutory audit and quarterly reviews of the financial statements of the Company, and is based on
our current understanding of company size and status which is becoming public listed.

Note 2:
The above fees exclude VAT and other applicable taxes which will be billed separately, and does not include travel expenses.

Audit and review Fee (SAR)

Statutory audit of financial statements for the year ending 31 December 2023 340,000

Quarterly reviews (30 June 2023, 30 September 2023, and 31 March 2024) per quarter 50,000

Audit and review Fee (SAR)

Statutory audit of financial statements for the year ending 31 December 2024 358,000

Quarterly reviews (30 June 2024, 30 September 2024, and 31 March 2025) per quarter 50,000



Detailed CVs
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Lead Engagement Partner 

Tel :    +966 12 221 8400 
Mobile :    +966 55 579 4940
Email :    Abdullah.AlMakrami@sa.ey.com

Background 

• Abdullah re-joined EY in 2009 and is based in 

Jeddah office

• Holds a bachelor degree in accounting with 

concentration in finance from The American 

University in Cairo

• Holds a Master of Science degree in Accounting 

(MSA) from Boston College, Boston, USA

• He is a licensed member of the Saudi Organization 

of Certified Public Accountants (SOCPA), and is a 

Certified Public Accountant (CPA) licensed by 

Massachusetts Board of Public Accountancy since 

2010

Role on the audit

• Abdullah will the engagement senior principal on the 

engagement. He will be responsible for contact with 

the Company. He will also ensure that the service 

requirements of the Company are met, ensure 

delivery of audit services in a planned, efficient and 

timely manner. 

• He will meet with Those Charged With Governance 

to understand the expectations and assess the 

governance over the financial reporting process.  

• He will also be licence partner on the engagement

Professional experience

• Abdullah has assimilated over 13 years of a wide 

and diversified experience with multinational and 

local industries, which include:

❖ Joint Stock & privately held investment & asset 

management companies

❖ Consumer products and retail sector

❖ Real  estate Investments, construction and 

hospitality sectors

❖ Manufacturing, transportation, information 

technology, and advertising

• International experience: Abdullah was seconded to 

EY USA for two years (2012 & 2013), where he was 

involved in audits of companies in diverse industries 

such as Railroad transportation services, Clinical 

research, manufacturing, insurance (broker-dealers) 

and contracting.

• Specialized in the Consumer Products & Retail (CPR) 

sector from market & accounting perspectives

• Participated in major learning and professional 

training programs for local and international EY 

employees as well as for SOCPA sponsored 

programs

Abdullah AlMakrami

Appendix A
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Partner, Engagement Quality Reviewer

Tel +9714 3129 115
Mobile +97150 455 9418
Fax +9714 332 4004
Email thodla.hari-gopal@ae.ey.com

Background 
► Hari began his career in the Middle East practice of

EY in 1992.

►He is a Graduate of University of Madras, India and is
a Chartered Accountant (Fellow Member of the
Institute of Chartered Accountants of India)

► Hari has gained extensive experience in assurance
and advisory business services.

► His client portfolio services, mainly covers a variety
of industries including Real Estate and construction,
oil & gas and related support service industries.

► He has been involved in a number of non-assurance
engagements including due diligence and feasibility
studies and lectured on various internal and external
IFRS courses.

Professional experience

• Hari is responsible for a large portfolio of audit 
clients mainly specializing in Real Estate and 
Construction including: 

• Real Estate: 

• Nakheel PJSC

• Limitless LLC

• Jumeirah Golf Estate LLC

• Al Hamra Real Estate LLC

• Dubai International Real Estate LLC

• Al Hamra Hotels

• Landmark Hotels

• Al Hathboor Real Estate LLC

• Green Coast Real Estate

• Al Naboodah Real Estate

• IMG Theme Park LLC

• Long term contracting entities:

• Al Hamra Construction LLC 

• Costain 

• Al Naboodah Construction LLC

• Petrofac Limited

• Saipem

• J Ray McDermott Inc CH2 Hill       

• Drydocks World Dubai

• Dodsal Engineering and Construction Limited

Thodla Hari Gopal

Appendix A



Al Masane Al Kobra Mining Company (AMAK)Confidential — All Rights Reserved — EY

20

Partner, Independent Technical Reviewer

Tel: + 966  13 849 9500
Fax: + 966 3 882 7224
Email:    Nadeem.Asghar@sa.ey.com

Background 
• Nadeem is a fellow member of the Institute of

Chartered Accountants of Pakistan (ICAP).

• Nadeem will be Independent Technical Reviewer
for the engagement. He will ensure that the team
delivers world-class service to the Company. He
will perform an independent quality review of the
audit work of the engagement team and advise on
the technical accounting and auditing issues.

Professional experience

• Nadeem is a Fellow member of the Institute of 
Chartered Accountants of Pakistan. He has 
worked with 2 of the global big 4 professional 
firms over a period of 25 years.  

• Nadeem has worked on a wide variety of clients 
on audit, taxation, finance and advisory 
assignments. Nadeem has experience of clients 
engaged in manufacturing, industrial products, 
financial services, petrochemicals,  retail, trading, 
contracting (including construction and 
construction management), medical services and 
oilfield services.

• Nadeem has also worked on variety of non audit 
assignments including due diligence, internal 
controls and internal audits.  

• Nadeem is one of the key resources for our Global 
Audit Methodology. He has lectured and attended 
various E&Y seminars including IFRS and 
Advanced Audit & Accounting.  He is actively 
involved in training of the firm’s staff.

Mir Nadeem Asghar

Appendix A
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Engagement Manager

Mobile :   +966 59 388 8932
Email :    muhammad.wakeel@sa.ey.com

Background 
• Wakeel is a Member of the Institute of Chartered 

Accountants of Pakistan (ICAP) and has Master of 
Commerce degree from University of Punjab —
Pakistan 

► Wakeel will be responsible for supporting the 
engagement partner in managing the deliverables 
and for ensuring execution of detailed audit field 
work.

► He will be a key point of contact for your 
management team working with Engagement 
Executives to ensure the audit process is efficient 
and coordinated and critical accounting issues are 
considered and dealt with in a timely manner.

Professional experience

• Wakeel  have over thirteen years experience of 
working in KSA and Pakistan on a wide range of 
clients with globally diverse operations

• After working for eleven years in Pakistan, he 
joined EY Jeddah office in start of 2015

• During this period, he has gained extensive audit 
experience in the following sectors:

• Consumer products

• Construction and contracting

• Hospitality and leisure

• Manufacturing

• Home appliances

• Electronics

• Trading

• Retail, shipping and utility industries

Muhammad Wakeel
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Associate Principal - Tax 

Email: mirza.ashraf@sa.ey.com

Background 

• Mirza is an Associate Principal with EY MENA 
practice based in Riyadh

• Mirza is a member of Institute of Chartered 
Accountant of Canada

• Mirza is a Certified Public Accountant from 
Colorado, USA

• Mirza has presented a number of workshops on 
Saudi Arabian tax aspects to major construction 
companies, banks and financial institutions

• Mirza has over eighteen years of experience in 
Tax and Zakat in KSA and also in other 
jurisdictions.

• Mirza’s current portfolio comprises major 
contracting, engineering and defense companies, 
banks and financial institutions. 

• Mirza has extensive involvement in tax advisory 
assignments of various entities

• Mirza has been involved in assisting clients in 
business planning, contract   reviews and tax 
compliance services.

Professional experience

• Mirza has extensive experience in  compliance 
and tax advisory work.

• Mirza has experience in financial model review 
from a tax and zakat perspective. Also he has 
been working directly with clients and their legal 
advisors on new ventures, mergers and 
acquisitions and valuation of financial feasibility 
projects.

• Mirza has been involved in number of consultancy 
and advisory engagement  for foreign 
multinationals, many of which are operating 
successfully in Saudi Arabia.

• Mirza has been involved  in controversies and 
assisted the clients in successfully winning the 
cases before appellate authorities.

• Mirza has led several due diligence assignments.

• Mirza has been involved in discussions with the 
senior executives of Saudi tax department in 
successfully presenting the client cases.

Mirza Ashraf
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Senior Manager - Tax

Email: kamran.khan@sa.ey.com
Phone: +966 598191918

Background 
• Chartered Accountant – Associate member of the 

Institute of Chartered Accountants of Pakistan

• Kamran has  more than 9 years of experience in 
the tax practice. He joined the tax department of 
EY Saudi Arabia in 2013 and is actively involved 
in providing tax compliance and advisory services 
to domestic and multinational companies. 

Professional experience
• Kamran is a member of a team advising both 

existing and potential foreign investors in 
structuring all aspects of their Saudi Arabian 
operations and joint venture arrangements.

• Prior to joining EY Saudi Arabia, Kamran worked 
for PWC Pakistan  (A.F. Ferguson & Co.) from 
2009 – 2013 where he actively involved in 
supervision of statutory audits and dealing with 
personal and corporate tax clients which includes 
advisory services, compliance services and 
representation before the tax authorities 
including representation before appellate 
authorities. 

Kamran Khan

Appendix A
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Executive Director - Assurance and Advisory Business 
services

Tel : +966 122218400
Mobile : +966 122218528
Email : jawad.shaikh@sa.ey.com

Background 
• Jawad is a Associate Principal in Ernst & Young’s 

Consulting Services based in Saudi Arabia, providing 
Information Technology Consulting and Assurance 
services to clients in Automotive, Manufacturing, 
Retail, Trade, Contracting, Distribution, Oil & Gas, 
Utilities, Banking and Government sectors.

• With over 18+ years of professional experience, 
Jawad has been working with Ernst & Young since 
April 2001. Before joining E&Y, Jawad worked at 
PwC in Pakistan (1996-2001)

• Jawad has an MBA in international business, 
Bachelor in Computer Sciences, CISA, ITIL 
Foundation and has Oracle Certified Developer 
(OCP)

Professional experience
• Project Management of the SAP GRC

implementation at a leading University. The scope of 
the engagement was to implement SAP GRC Access 
Controls for all University Processes along with their 
SAP implementation partner. The project involved 
risk analysis, rule design, risk remediation, and risk 
mitigation activities. 

• Led and executed a system selection exercise for a 
leading commercial auto leasing company in Saudi 
Arabia.

• Managed the development of functional 
requirements and technical specification of an 
eMemo application for a leading bank in KSA. As 
part of the engagement, defined the business 
communication rules, conducted gap analysis of 
current and future processes and also performed a 
change impact analysis for organizational roles 
affected by the implementation of the new system.

Professional experience (contd.)
• Conducted Oracle 11.5.10 Implementation that 

involved implementation of Oracle Financials, Order 
Management, Purchasing and Inventory modules for 
a leading electronics distributor in the KSA

• Managed and conducted a focused diagnostic of a 
leading Bank’s IT environment to develop an IT Road 
Map with initiatives ranging from in-house 
development to outsourcing to co-sourcing over the 
next 3 to 5 years taking into consideration the most 
suitable mix of leading standards i.e. VAL IT, CobiT, 
ITIL, ISO 20000, and ISO 27001 as applicable

• Conducted Information Systems Audits including 
application integrity audits on systems ranging from 
Oracle 11i, SAP, JD Edwards, BaaN, MS Dynamics, 
PeopleSoft, ACCPAC, etc. at clients in diverse 
industry sectors

• Developed Balanced Scorecards, IT Organization 
Structure, Job Description, and IT Policies and 
Procedures for a leading Automotive distributor in 
KSA.

• Managed Oracle Integrity Review for Oracle R12 at a 
leading carpet manufacturing company covering the 
Order to Cash, Procure to Pay and Payroll business 
cycles. Application controls were assessed in terms 
of the inputs, processing and output controls. 
Conflicting roles and responsibilities were identified 
with suggestions for improvement and risk 
mitigation were provided.

• Project managed and conducted Third Party 
Application Integrity Audit Of Plant Settlement 
System (Billing) And Fuel Demand Model for three 
leading Utility Providers. Developed a mathematical 
model to calculate power, fuel and water tariffs to 
audit the Billing and Fuel Demand system. Reviewed 
application controls enabled in the Billing and Fuel 
Demand system with respect to data input, 
processing, and output controls.

Jawad Shaikh
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Manager, Technology Risk Services

Tel : +966 12 221 8379 
Mobile : +966 540342055
Email : atif.hameed@sa.ey.com

Background 
• Atif is Manager in EY Technology Risk Consulting 

group with extensive experience of IT and IS 
auditing.

• He has earned exposure of serving numerous 
clients in financial and non financial services 
sector in the MENA region. Prior to join EY, Atif 
has led Internal audit department in BDO Bahrain. 

• His extensive career includes 5 years of 
consulting with EY-MENA (2015 to date) and 4 
years with BDO-Bahrain (2011-15). He has also 
worked for KPMG (2006-10) Pakistan, KSA and 
Oman offices.

• Atif’s professional qualifications include Fellow of 
Certified Chartered Accountant (FCCA-UK), 
Certified Internal Auditor (CIA-USA), and Certified 
Internal Control Auditor (CICA-USA). Earlier, he 
earned his Bachelor degree from prestigious 
institution of Pakistan.

Professional experience

• Atif has Involved in IT internal audit outsourcing
and co-sourcing engagements and carries in-
depth knowledge and experience of review,
analysis, design and structural internal controls in
business processes with multiple engagements
including Oil and gas, energy, construction,
Retail, hospitality and manufacturing sector

• Review of Security and Logical Access on SAP
ERP, Unix, Linux, Windows, Open VMS, AS / 400,
Oracle Financials, HP-UX, AIX, Solaris, Oracle,
SQL Server

• Performed IT effectiveness review of a large
group in Saudi Arabia. This comprehensive review
was conducted to assess effectiveness and
integration of various IT domains including IT
planning and budgeting, IT strategy development,
IT project management, IT governance, change
management, IT operations and information
security.

Professional experience
• Managed a portfolio of IT Audit and IT Risk 

Assurance clients and tracked progress in terms 
of engagement economics and revenue. The type 
of projects include SOX Compliance Review, IT 
General Control Review, IT Application Control 
Review.

• He is well versed with risk based IS audits and 
consulting including design and review of IT 
security policies and Standard Operating 
Procedures (SOPs) and performing controls risk 
assessments.

• He has led various cyber governance projects in 
Saudi Arabia and across Mena.

• Conducted Enterprise Risk Assessment and Risk 
and Control effectiveness Assessment for various 
industry to assess the maturity of organization’s 
risk and control effectiveness. Also facilitated the 
management in determining how effectively the 
relationship between risk, control and 
performance is managed.

• Managed and developed the IT organization 
structure, roles, responsibilities, IT Policies and 
associated procedures for a leading Company in 
the Bahrain. Also developed Business Continuity 
Plan and IT Disaster Recovery Plan for the same 
organization. 

• Managed an IT Asset Management for a large 
financial institution, which included review in the 
areas of IT hardware and IT Software.

• Managed and conducted IT Risk Assessment for a 
leading hotel in Bahrain. Also, conducted an IT 
internal audit for the group of hotels covering 
applications reviews, BCM and Network reviews.

• Managed and conducted IT Security Assessment 
based on the controls surrounding the 11 
domains under ISO27001 for a leading 
Healthcare provider in KSA.

• Coordinated and executed IT Audits across MENA 
and International locations for multiple leading 
companies.

Atif Hameed
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EY  |  Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create 
long-term value for clients, people and society and build trust 
in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 
countries provide trust through assurance and help clients 
grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and 
transactions, EY teams ask better questions to find new 
answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the 
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate 
legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by 
guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY 
collects and uses personal data and a description of the rights individuals have 
under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member 
firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information 
about our organization, please visit ey.com.

The MENA practice of EY has been operating in the region since 1923. For 
over 97 years, we have grown to over 7,500 people united across 21 offices 
and 16 countries, sharing the same values and an unwavering commitment to 
quality. As an organization, we continue to develop outstanding leaders who 
deliver exceptional services to our clients and who contribute to our 
communities. We are proud of our accomplishments over the years, 
reaffirming our position as the largest and most established professional 
services organization in the region.

© 2021 EYGM Limited.
All Rights Reserved.

This material has been prepared for general informational purposes only and is 
not intended to be relied upon as accounting, tax, legal or other professional 
advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com
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Working with those charged with governance
We will play our part in ensuring that the Company 
has an effective risk management process and in 
supporting those charged with governance role by 
providing clear opinions and insights on topics that 
directly impact your ability to manage risk and 
uncertainty.

We will work with others to provide coherent, 
understandable views that lead to practical 
recommendations.

Specialist Panel
We have already set up a team of specialists for the 
companies who will sit alongside the core audit 
team, and meet with you on a regular basis to 
provide insight and facilitate audit team’s 
responsiveness to the Company requests. The panel 
comprises some of our most experienced 
Partners/Directors in their respective fields who 
would be there to help you.

Value

A competitive fee 
We will be the best value, not measured just on price 
but also on the level of quality and insight, 
knowledge and people we will bring to the table.

Our proposal aims to bring to life the solutions and 
benefits that working in partnership with us can bring 
to the Company.

We look forward to the opportunity to continue to 
build a long-term relationship with you. 

In the meantime, please feel free to contact us with 
any questions. 

Mohammed Al Nader
Managing Partner  

We are delighted to have the opportunity to propose 
our audit and review services for Al Masane Al Kobra
Mining Company (the “Company”).

(Refer to page no. 4 for details of services)

RSM is among the major professional firms providing
audit, tax and consulting services in the Kingdom of 
Saudi Arabia. We have continued to invest in our 
people and processes in order to meet the demands 
of our clients who operate in almost all sectors of the 
economy domestically and abroad.

Our proposal, which is detailed over the following 
pages, mirrors the approach we will take for your audit 
– a true partnership which features robust 
communication, a joined-up team bringing you fresh 
ideas and innovative thinking, with the underlying 
support from across the firm to help you grow the 
business.

We are very excited to present our ideas on how we 
envisage working together, but most importantly the 
benefits you will get from appointing RSM. 

Key features of our proposal

Our team
We have picked a team for their powerful combination 
of credentials, skills, working style and enthusiasm. 
They have unprecedented experience of auditing 
several sectors and large conglomerates. They fully 
understand business risks and will be able to advise 
you on the matters of significant judgement. The team 
will be duly supported by specialists and subject matter 
advisors.

Proposal Letter
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Scope of work
We will perform audit service for the financial 
statements of the Company for the year ending 31 
December 2022, and the interim review services for 
interim periods ending 30 June 2022, 30 September 
2022 and 31 March 2023 as detailed below.

Audit

Our principal objective will be to express an opinion 
whether the financial statements taken as a whole 
present fairly the financial position of the Company, 
results of their operations and their cash flows in 
accordance with International Financial Reporting 
Standards that are endorsed in the Kingdom of Saudi 
Arabia and other standards and pronouncements 
issued by the Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA).

Our audit will be carried out in accordance with 
International Standards of Auditing (ISA) and, 
accordingly, will include such test of the accounting 
records, selection of items on a test basis, evaluation 
of accounting policies adopted by management and 
accounting estimates and such other auditing 
procedures that we consider necessary in the 
circumstances. 

Quarterly review

We shall perform reviews of your quarterly interim
financials in accordance with the ISRE 2410, “Review
of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity”, endorsed in the
Kingdom of Saudi Arabia. Accordingly, our review will
be limited primarily to analytical procedures applied to
financial data and enquires of Company personnel on
financial and accounting matters. Our reviews will be
substantially less in scope than an audit in accordance
with the ISA that are endorsed in the Kingdom of
Saudi Arabia, the objective of which is the expression
of an opinion regarding the financial statements taken
as a whole; accordingly, we will not express such an
opinion.

Qawaem filing 

It is RSM’s responsibility for the electronic filing of the 
financial statements in the Qawaem System at the 
Ministry of Commerce and Investment (the” Ministry”) 
in accordance with the resolution of the Ministry No. 
353/S dated 18/2/1436H, requires the electronic filing 
of the financial statements in the Qawaem System 
which is applicable for all statutory financial statements 
signed subsequent to the date of the mentioned 
resolution.

Also, 

It is our normal practice to write a management letter 
at the conclusion of our audit, setting out our 
comments on the systems and controls, together with 
suggestions for improvements and other matters 
relevant to the financial statements which merit 
management’s attention and necessary action. Our 
aim is to offer constructive comments with the 
objective of assisting our clients to manage their 
business more effectively.
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The RSM network connects member firms through
common methods and processes, including commonly
agreed and applied quality standards. This connection
provides comfort to RSM member firm partners and 
their clients that the quality of service and advice to
referred clients will be to a consistently high standard,
everywhere in the world.

Many RSM member firms are among the top firms in 
their respective countries and possess some of the best 
professional resources and experience available. The 
member firms have a broad client base, from large listed 
and international companies to smaller, Owner-
Managed Businesses in the public and private sectors.
In addition to traditional assurance services, RSM
possesses significant resources and experience in tax, 
transaction support, risk advisory, internal audit and 
corporate recovery and insolvency.

The brand and trademark RSM and other intellectual 
property rights used by members of the network are 
owned by RSM International Association, an 
association governed by article 60 et seq of the Civil 
Code of Switzerland whose seat is in Zug.

THE RSM INTERNATIONAL NETWORK

REQUIREMENTS OF MEMBER FIRMS 

RSM member firms agree to adopt and align with the 
following policies and procedures as a requirement of 
membership:

 RSM Quality Assurance and Risk Containment 
Policies and Procedures. 

 RSM Audit Manual and its methodology

 RSM Ethics and Independence Policies.

 RSM Assurance Services Training and CPD
Policies. 

 RSM Member Firm Inspection Programme Policies 
and Guidelines. 

 RSM Anti-bribery and Corruption Policies and 
Procedures

MANAGEMENT AND GOVERNANCE

The organisational structure of RSM International is 
aimed at executing the RSM global strategy – the 
Power of Focus – and providing member firms with the 
platforms to develop business together in a high-
quality manner. The structure also reflects the 
network’s geographic coverage, ensuring 
representation from all key regions.

REGIONAL OPERATION

Currently, the key regions of RSM International are
Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, North 
America and Middle East/North Africa (MENA).

Regional Leaders are devoted to the development of the 
region and work with the member firms in that region on 
a daily basis.

The current Regional Leaders are:

Africa

Clive Betty

Europe

Gregor Schmidt

MENA

Bassam Dahman

Asia Pacific

Jason Yau

Latin America

Eileen Turkot

North America

RSM US LLP 
International Office

RSM INTERNATIONAL’S COMMITMENT TO 
QUALITY

Quality is the absolute cornerstone for RSM
International and as such every member firm is 
required to meet a number of obligations in relation to
quality. To ensure consistent practices and standards 
among member firms, RSM International has 
developed a number of global methodologies, policies 
and practices which are compliant with International 
Standards (where applicable). These have been 
developed by specialists and leaders at member firms 
and the Global Executive Office, under the oversight 
of the RSM Transnational Assurance Services 
Executive Committee.

Every member firm is required to conduct an internal 
inspection over the quality of services delivered and 
compliance with network policies and procedures as 
well as their own incremental policies and procedures
each year. RSM International organises global 
observations of these inspections on a cyclical basis, 
not to exceed every three years. If a firm’s annual 
inspection or the cyclical global observations highlight 
significant non-compliance, a follow-up review is 
scheduled to check progress on issues raised.
Significant non-compliance can result in a number of 
sanctions being imposed on the firm, including up to 
termination of the firm’s membership in RSM
International.
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RSM is a leading provider of audit, tax and consulting 
services to global leaders. 

Middle East and North Africa

The ongoing political and social changes in the 
Middle East and North Africa continue to present both 
challenges and opportunities. RSM draws on its deep 
experience of the financial landscape across the 
region to anticipate change, business trends and help 
clients to enable change.

We believe in providing all of our clients with a 
consistent service going above and beyond their 
expectations, wherever they are in the world. That 
means providing both full-service local support and 
coordinating with RSM network firms around the 
world to unlock the international knowledge and 
insights of our most experienced senior 
professionals. 

3,750820

120+

48,000

$6.3bn

As an integrated team, we share skills, insight and 
resources, as well as a client-centric approach that’s 
based on a deep understanding of your business. This is 
how we empower our clients to move forward with 
confidence and enable them to achieve their full 
potential.

THE FIVE C’S OF RSM

THE RSM INTERNATIONAL NETWORK

RSM has been placed 6th in the 2020 World 
Survey rankings, as published by the 
International Accounting Bulletin (IAB).

RSM has been placed 7th in the 2020 by IAB 
ranking for audit and advisory firms for the 
Kingdom of Saudi Arabia.
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The business world is evolving rapidly. Through 
advances in technology, communications and 
infrastructure, business barriers are disappearing and 
each day we become ever more global. 
In this fast-paced environment, you need an adviser 
that thinks ahead and rapidly responds to your 
changing needs. At RSM, we build strong relationships 
based on deep understanding of what matters most to 
our clients. 

It is our strong, collaborative approach that 
differentiates us. We will strive to truly understand you, 
your strategies and your aspirations and endeavour to 
be considered the adviser of choice to your business. 
By sharing the ideas and insights of our most senior 
professionals, we bring our expert local and global 
knowledge and resources to your environment, so you 
feel understood and empowered to move forwards with 
confidence. 

This is the power of being understood. 

This is the RSM experience and our commitment to 
you. 

Vision
To be the adviser of choice to middle market leaders 
globally.

Purpose
To deliver The Power of Being Understood to our 
clients, Colleagues and commodities. 

Distinguishing Beliefs
A set of principles through which we can realize our 
vision and empower all our clients to make confident 
decisions, being accessible, responsive and adaptive.

Collaboration
Building strong, collaborative and lasting relationships 
with all our stakeholders, being accessible, responsive 
and adaptive.

Understanding
Gaining a deep understanding of clients’ needs, 
strategy and aspirations and striving to be an 
essential part of their business environment.

Ideas and Insight
Ensuring every client benefits from tailored thinking 
and the insight of our more senior experts, both 
locally and globally.

Values
As a network, we underpin our brand with the 
following VALUES that are integral to the way we act 
with each other and with clients;

Respect
We display respect in each interaction with:

 Clients
 Employees
 Partners

Integrity
We stay true to our beliefs:

 In decisions 
 In negotiations 
 In communications

Teamwork
We cultivate genuine collaboration:

 In our work groups
 Across member firms 
 Across functions 

Excellence
We achieve distinction through:

 Our standards
 Our operations
 The work we deliver

Stewardship
We make RSM a better place by:

 Developing our people 
 Building our brand
 Supporting our communities
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RSM ALLIED ACCOUNTANTS 

Allied Accountants Professional Services Company is 
one of the quality firms in the field of audit, tax & zakat 
and consulting services. Allied Accountants is 
member of RSM since 2009.

Commercial Registration No. 4030228773

License No. 323/11/168

CMA registration No. 190900 (dated 29/07/2019)

OUR EXPERIENCE

RSM has experience across multiple sectors and 
throughout the global market. We focus that diverse 
experience into a complete knowledge package of 
international best practices and expertise to provide 
you with an internationally competitive service. 
Additionally, RSM has had the pleasure of working 
with other organizations in the MENA region, and has 
a developed knowledge by offering audit services to 
customer-focused organizations within this geographic 
area.

Our professional staff across the world offering a full 
range of audit and assurance services. RSM will talk 
to management about their observations and findings 
during the audit to help the business improve its 
compliance and performance. Our professionals 
specialize in particular sectors and industries, to give 
a deeper understanding of the challenges that may be 
faced. Prior to commencing an audit, our audit teams 
will visit you to understand how your business 
operates, the risks it faces and how to work with you 
to complete an effective and high-quality audit.

Our audit methodology has been developed by our 
leading firms with public interest as priority. Of course 
we need to complete an audit in accordance with 
relevant international and national standards but our 
audit process is flexible, which enables our audit 
teams to modify their audit approach to better match 
the client needs and circumstances.

We work closely with our clients to meet their service 
expectations and we pride ourselves on being a 
responsive, pragmatic and approachable team.

We believe we are ideally placed to provide 
professional services for the following reasons:

 A team of experienced professionals will be 
assigned to serve you. Our team has extensive 
experience in providing audit, zakat & tax and 
consulting Services

 Team members are committed to provide high 
quality service throughout the project and possess 
thorough industry knowledge and exposure

 Our proposed fee is reasonable compared to the 
quality of services which we are committed to 
provide to Client.

RSM Allied Accountants

Details of Partners 

 Mohammed Farhan Bin Nader

 Abdul Hamid Nazer

All partners are Certified Public Accountants
(CPAs) registered with Saudi Organisation for
Chartered and Professional Accountants (SOCPA).



11

Over
220+

Partners 
and Staff

Operating 
from            

3
Locations

Total 
revenue

SAR 35.8m

FIRM'S KEY STATISTICS

Western Region
Jeddah Office

Eastern Region
Khobar Office

Central Region
Riyadh Office
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Audit Methodology and Commitment 
to Quality
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Consistency – All audit professionals involved in the Company’s audit will use the same
methodology. Applying a consistent approach globally promotes efficiency, regardless of
the location where the audit is performed.

Industry knowledge – Access to industry knowledge facilitates our audit professionals’
ability to focus on what’s important to your business. Our global knowledge base allows us to
provide you feedback on how your processes and controls compare with industry leaders.

ONGOING COMMUNICATION

CLOSE COORDINATION

• Understand business, 
external forces and 
management dynamics

• Perform risk 
assessment procedures 
and identify risks at 
significant account and 
financial statement 
level

• Consider potential 
financial statement 
effects

• Determine audit 
strategy

• Determine planned 
audit approach

• Understand 
accounting and 
reporting activities

• Evaluate design and 
implementation of 
significant controls 
over the recording, 
processing, and 
reporting of 
transactions

• Test controls for 
design and operating 
effectiveness

• Assess control risk & 
Risk of misstatement

• Plan substantive audit 
procedures

• Perform audit at 
transactional level and 
obtain sufficient audit 
evidence to support 
our opinion (incl. 
external confirmations 
and stock counts, 
where applicable)

• Consider if audit 
evidence is sufficient 
and appropriate and 
evaluate audit 
differences

• Perform completion 
procedures

• Perform overall 
evaluation of audit 
differences

• Perform overall 
evaluation of internal 
control deficiencies

• Perform final review of 
financial statements

• Form audit opinion

Planning
Control 

evaluation
Substantive 

Audit Procedures
Completion

Outputs for you

• Engagement letter
• Audit plan

• Report significant 
deficiencies and 
material 
weaknesses in 
internal control

• Timely 
communication of 
issues with 
management and 
provide regular 
status updates

• Audit Committee 
presentation

• Audit report
• Management letter

CLOSE COORDINATION

Efficient, effective audit
• Highly focused on significant 

risks
• Reliance on Internal Audit, 

where relevant and possible

Ongoing communication 
• Prompt response to emerging issues including changes in 

accounting and regulatory requirements.
• Reduction in year-end “crunch”
• Year-round interaction with the Audit Committee and 

management

Added value
• Sounding Board on business and 

people issues
• Meaningful feedback and advice
• Comparison with industry “leading 

practices”

OUR AUDIT METHODOLOGY
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COMMITMENT TO QUALITY
RSM Allied Accountants primary objective is the maintenance and enhancement of quality which leads to
a sustainable and profitable business.

COMMITMENT

Our commitment is underpinned by our emphasis on 
professional and decisive leadership, IT capability 
and investment, effective training and personal 
development, the operations of the Quality 
Assurance Department (QAD) and being responsive 
to the findings of the firm’s regulators. We  are 
continually striving to improve our internal 
monitoring procedures and our response to external 
monitoring.

The firm aims to attain the highest standard of 
professional conduct through the cumulative effect 
of the following:

 Internal quality control procedures (at the point of 
delivery

 Internal quality assurance by reviews of 
engagements and of principals’ and staff’s 
competence;

 Continuous training, informing and assessment 
of all principals and staff;

 Feedback from staff and RIs; and

 The external quality monitoring by the firm’s 
regulators.

QUALITY AND CULTURE

It is vital that the firm is constantly assessing its 
messaging and the behavior of staff to ensure that 
quality culture permeates throughout the firm. the 
Management looks for signs that any aspects of 
culture need redressing and the Ethics team 
promotes and monitors adherence to independence 
and integrity. 

All partners and staff are provided with access to the
employee guide which sets out the firm’s code of 
conduct the employee guide contains information 
covering all aspects of day to day working life and is 
available on the intranet as a reference tool, ensuring 
that both partners and staff always act in a 
professional manner.
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THE FIRM DEVOTES A HIGH DEGREE OF 
RESOURCE TO ETHICS

Ethics materials and personal advice are readily 
available to staff at all levels, covering the external 
ethical obligations to which the firm is subject as 
well as its own ethical policies and access to advice 
from the Ethics Partner or a member of the Ethics 
Team on request and at any time of day.

Staff receive regular short messages on ethics via 
front page intranet news alerts e.g. around gifts and 
hospitality. This is supplemented by an ad hoc 
newsletter, which goes to all staff directly from the 
Ethics Partner.

ETHICS PARTNER, ETHICS TEAM AND PANEL

The Ethics Partner keeps members of the Panel 
informed on operational and policy related issues 
and briefs its members on his expectations across 
all of the service lines. The Terms of Reference of 
the Panel acknowledge the Ethics Partner’s 
entitlement to determine any matter related to the 
taking on, continuation of, and disengagement from 
an audit engagement for ethical reasons, an 
entitlement emphasised by the Ethics Partner’s own 
Terms of Reference. The Ethics Partner prepares 
and distributes the agenda for Panel meetings.

The firm’s ethical policies lies with the Ethics 
Partner, assisted by the Ethics Team. It is the Ethics 
Partner’s function to act as the ultimate arbiter of the 
application of the ethical codes to any given set of 
circumstances and all partners and audit staff are 
apprised of the need to consult the Ethics Team on 
any issue, particularly of interpretation, that they are 
unclear about.

In addition to the above, there are internal reviews 
of independence practices Each year, a summary 
report in relation to the independence declarations 
that all principals and staff need to make is provided 
to the Ethics Partner.

POLICIES AND PROCEDURES

The firm has well-established systems and 
procedures in place to help safeguard the objectivity 
of staff and avoid conflicts of interest, whilst 
complying with ethical and other applicable 
standards. 

Partners and staff are required to declare financial 
interests held by themselves, members of their 
immediate or close family or in their capacity as 
trustee in any client or affiliate.

Similarly, policies are in place providing guidance on 
business relationships and the purchasing of goods 
and services in the normal course of business. The 
annual declarations completed by staff, partners and 
consultants are monitored for any change in 
business relationships.

Compliance with the firm’s audit rotation policy is 
monitored and is applied to all audit partners and 
senior members of staff involved in an audit.

There are clear guidelines for dealing with gifts, 
hospitality and sponsorship so that any self-interest 
threat is avoided and objectivity is not impaired. The 
firm has a clear and extensive gifts and hospitality 
policy in place to determine whether or not a gift or 
hospitality should be accepted and it is kept 
refreshed.

ETHICS AND INDEPENDENCE



All staff and partners are expected to embody the values of the firm with regards to risk 
and follow correct procedures. The promotion of risk mitigation is a key theme at audit 
workshops and meetings. 

RISK MANAGEMENT PROCEDURES

Across the firm, the management has primary responsibility for dealing with 
strategic and operational risk management including internal controls. The firm 
has also established an internal Risk Advisory Group which is led by the head of 
operations and comprises members from its Compliance, Legal and QA teams. 
Their work is to look at risk matters and internal controls within the firm and 
advise and support management to improve risk management strategy, 
operations and internal controls.

The firm requires the completion of the Client and Engagement Acceptance 
Programme (CEAP) for all new clients and additional and continuing 
engagements in relation to existing clients. The programme is designed to assist 
in identifying and managing risk, including the risk of breaching ethical 
standards, and incorporates an automated upward review and authorisation 
process. It forms an important element of the firm’s procedures to enable the firm 
to obtain reasonable assurance that it, and its personnel, comply with those 
standards before undertaking or retaining an engagement. Compliance and QAD 
undertake frequent checks to ensure procedures are being followed 
appropriately. System is continually enhanced and extensive intranet guidance 
and training is provided to users.

A wide Risk Register has been compiled and is used by QAD in the performance 
of an internal audit function. The compilation of the Risk Register and the review 
of effectiveness of controls have made use of the FRC Guidance on Risk 
Management and Internal Control.

RISK MANAGEMENT

16
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Audit Approach
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Transition experience 
on more than 400 

companies
in last 5 years

Deep sector 
knowledge

Upfront discussion on 
potential issues and 

appropriate responses

Agree deadlines 
and audit calendar

Training and 
workshops

Continuous
communication

Smooth
transition

Seamless
transition
through…

Collaborative approach
- respecting your view

point

We realize that a change in the audit relationship can be a significant undertaking for Company 
of your size and complexity. The transition needs to be approached with great care and
professionalism. Our team has significant experience in determining a smooth auditor transition,
based on successful transition at many complex and non-complex organisations. 
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AUDIT APPROACH

Our audit will be aligned to your business drivers and challenges. We will ensure quality and 
timely delivery with an emphasis on proactive and pre-emptive advice and above all a quality 
audit opinion.

Risk assessment and impact on our audit approach:
Our audit is risk based and therefore knowledge of your business risks is the most essential part of
our approach. Based on our understanding through meetings with senior management, review of
annual financial statements and using our understanding of companies operating in similar
industries, we have developed the following risk map that will be in core focus for the audit (but not
limited to). The risk map identifies key risks and how these are translated into audit risk. We would
discuss this in more detail during audit planning meetings.
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Meeting strategic 
objectives

Appropriateness of 
inventory aging and 

valuation of PPE

Valuation of mine 
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Standardisation of 
product quality

Compliance with terms 
of arrangements

Setting appropriate 
risk limits

Compliance with 
applicable 
regulations

Timing of cash flows to 
ensure availability of 

financing for on-going 
projects 

Timing of cash flows to 
ensure availability of 

financing for on-going 
operations
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Our robust risk-based audit approach uses a globally consistent methodology and leverages technology 
platforms to identify key focus areas and engage with clients proactively to address them. Some of the 
key elements of our audit approach, which enable us to deliver a ‘no surprises’ audit consistently are set 
out below:

Delivering  a proactive, timely, robust and ‘no 
surprises’ audit

We are geared to meet audit completion deadlines - even the most stringent timelines 

We engage with you closely to anticipate issues ahead of time

We are proactive and provide prompt feedback on reporting and compliance

We have extensive experience in working in multiple locations

Our audit planning and approach is risk-based and focuses on what is relevant 

Significant audit senior management presence throughout the engagement

Skills and proven experience in audit transition

RSM delivered strong growth in 2019 but, for that to be sustainable, we must maintain a focus on quality and remain dedicated to ensuring 
that we also continue to meet and exceed the expectations of our rapidly growing, international client base.”

“Our strategy for this year includes expansion into new markets, expanding our capabilities and footprint through aggressive M&A 
strategies, creating new products and services and identifying emerging new sectors - while delivering the service and expertise our 
clients expect.”

Jean Stephen CEO of RSM international
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Our risk based audit approach is based on several elements which we 
believe contribute to a successful audit

Highest quality 

audit opinion

One firm

There is no challenge that our multi-
disciplinary firm will be unable to 

assist with. We will work closely with 
our technical department, tax and IT 
where necessary to ensure an audit 

that covers every aspect that is 
important to you.

Tailored 
approach

We will invest a large amount of time 
to understand the key challenges and 

drivers affecting your business. 
Our Audit approach is carefully 
designed to align with these.

Adding 
value

The knowledge gained from our Audit 
combined with our depth of 

experience means we have value to 
add in areas that are broader than 

just those affecting the financial 
statements. We will use this 

knowledge to develop open and 
constructive dialogue with you on 

how your approach differs to common 
practice. We will share with 
Management and the Audit 

Committee our key observations.

Insightful
reporting

You will expect us to form 
Independent views on the key 

accounting issues. We will express 
these clearly and concisely in a way 

that is understandable to accountants 
and non-accountants alike. Our Audit 
gives us an independent view on your 

key results drivers. We will use this 
knowledge to challenge the key 

messages delivered by your internal 
reporting systems. We will discuss 

these areas with Management early 
and ensure “no surprises”.

Independence

Independence 
and quality is at 
the foundation 

of our 
approach.          
We have 

systems and 
processes in 

place to ensure 
our ongoing 

independence.

Risk 
based 

approach

We work 
closely with 

Management to 
understand the 
business and 
its challenges 
to ensure our 

Audit responds 
to changes in 
the business. 
Our Audit plan 

outlines our 
assessment of 
Audit risk and 

highlights 
specific areas 
of focus. This 

approach 
ensures both 
quality and 
efficiency.
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Advice beyond audit

We seek to provide our audit clients with advice beyond a statutory audit. Elements of this
philosophy that would benefit the Company are listed below:

Thought Leadership and Newsletters:

• Access to newsletters and knowledge
updates:

– Accounting and Auditing Update

– Voices on Reporting

– First Notes

Working with regulators

• Close engagement with regulators

• Active participation in initiatives of the SOCPA, 
including membership of Committees and
Working Groups

• Leadership on IFRS convergence initiatives

Training / Benchmarking

• Training and awareness sessions on 

regulatory, compliance and financial

reporting developments

• Benchmarking of accounting policies with

Saudi and global peers in the sector

through Accounting Advisory subject

matter experts

Other initiatives

• Access to the International Standards
Group – specialists based in London

• Working with independent directors

Globally, RSM audit teams are coordinated or assisted by our Global Engagement Leaders, whose 
role it is to ensure the seamless delivery of high quality audit services to our global clients.
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Our Credentials   
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Our experience
Audit & Assurance
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Our experience
IFRS, ADVISORY, VAT, IKTVA & OTHERS
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CLIENT FEEDBACK

It is vital that audits are robust and independent but 
they also need to deliver a useful product to 
business managers and audit committees. We 
regularly carry out face to face interviews with our 
clients. These are conducted by
personnel who have not been involved with any 
aspect of the service.

We frequently conducts reviews on audit clients. 
Clients were given the opportunity to comment on 
quality in delivery, staff competence and integrity.

Key themes

Each client interview is reviewed by the 
management and any issues on audit quality or 
service are addressed with the RI and the team. 
When particular themes emerge these are 
discussed and addressed the Management.

https://iktva.sa/

https://www.se.com.sa/en-
us/business/Pages/LEILocalContentDevelopmentStrateg
ic.aspx

https://socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/Magazine-
Journal.aspx

OTHER ASSURANCE SERVICES
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RSM Team For You
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Mohammed Al Nader, SOCPA, CPA, MSc
Managing Partner 
Kingdom of Saudi Arabia

Mobile # +966(55)228 4828
malnader@rsmsaudi.com

Mohammed is Managing Partner of RSM in Saudi Arabia. He has experience in providing
a range of consultancy services in GCC. He has extensive experience in IFRS, US, and
Canadian GAAP. He has worked with Big-4 auditing firms providing audit and advisory
services to major banks, investment companies and clients from telecom and other
industries.

Mohammed’s portfolio includes some major listed and non-listed companies in the
Kingdom of Saudi Arabia, such as Saudi Telecommunication Company (STC), Saudi
Arabian Basic Industrial Company (SABIC), Al Bilad Bank, Riyad Bank, and major capital
companies in Canada, such as Merrill Lynch, State street, Permal Group, Alange Energy
Corp (Oil and Gas, Public Company- Toronto Exchange Market) and Shell Chemicals.

He has led risk based compliance reviews / inspections of several regulated entities in
Saudi Arabia mainly in the financial services sector. These projects were conducted on
behalf of the respective regulators.

Mohammed is also member of audit committee and board of directors of various listed
companies.

“I have personally ensured that the right team is available to serve you. You
will get nothing less than total dedication from your audit team. I am satisfied
that all the resources that you require are made available to you, and that
you will see a continuous and on-going effort towards service improvement
and delivering added value”.

Mohammad Al Nader
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Kamran Naseem, FCA
Assurance Leader 
Kingdom of Saudi Arabia

Mobile # +966 (50) 167 8870
knaseem@rsmsaudi.com

Kamran is the Assurance leader of RSM in Saudi Arabia. He has over 20 years of

experience in providing a range of assurance services in Saudi Arabia and Pakistan. He is

a technology driven leader and always focused on exceeding the clients expectations by

bringing in new ways to streamline the delivery, understanding the clients needs and

delivering high value services.

He has previously worked with a Big-4 professional firm and provided assurance and

related services to his clients. His client portfolio includes companies operating in

petrochemicals, engineering and construction, retail, industrial manufacturing and other

sectors. Few of his key clients were Saudi Kayan Petrochemical Company, Al Jubail

Petrochemical Company, Saudi Petrochemical Company, Nesma & Partners Contracting

Company Ltd, Sinopec Group, Saudi Arabian Bechtel Company, Al Rashed Group,

Rawabi Vallianz Offshore Services, Nobel Drilling Company, Shelf Drilling Company, KCA

Duetag Drilling etc.

He has also led various other assurance projects for the petrochemicals and other

companies in Saudi Arabia including compliance testing of various agreements e.g.

marketing and off take agreement, joint production etc., IFRS conversions, IFRS advisory

etc.

“I have always brought a fresh perspective for my clients and worked closely
with the senior management to understand their business needs and
objectives. One of the key challenge for clients is auditor transition which I
have ensured by deploying teams with the right skill set, early commencing
the audit work and working closely with clients to avoid any surprises. I
always believed that only the value adding service provider can survive in
this competitive market and my clients have always appreciated the value
added to them”.

Kamran Naseem
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Hesham is a senior director in our Jeddah office at RSM in Saudi Arabia. He has over 20

years of experience in providing a range of assurance services in Saudi Arabia. Hesham

is qualified, CPA and DipIFR beside his MBA from The University of Manchester. He is a

value driven individual and is always focused on providing the clients with workable and

smart solutions to ensure timely delivery, responding to the clients needs and delivering

high quality results

He has previously worked with a Big-4 professional firm and provided assurance and

related services to his clients. His client portfolio included companies operating in real

estate, retail, hospitality, investment properties, holding investment, engineering,

construction, retail, industrial manufacturing and other sectors. Few of his key clients were

Dallah AlBarkah Holding Company and related subsidiaries, Bugshan holding company

and related subsidiaries, Ismail Ali Abudawood Trading Company (P&G distributor ), Food

Manufactures Company (ULKER), L’Oreal Saudi Arabia, Halwani Brother Company,

Basamah Industrial Company, Munief AlNahdi Group (MIZE), National Aquaculture group,

AlKhomasya International for Real Estate, Development, AlSaad general Contracting

Company, Rabya Trading and Agriculture Company, Etihad AlAfandi Company (traffic

violation operator in western region), Intercontinental Travel Company, Jeddah

Development and Urban Regeneration, Arabian Peninsula Trading Company (MARS),

Arabian Gulf Manufacturers Company, Middle East Company for Manufacturing and

Producing Paper (MEPCO), Magrabi Optical Company, etc.

He has also led various other assurance projects for the petrochemicals and other

companies in Saudi Arabia including compliance testing of various agreements e.g.

marketing and off take agreement, joint production etc., IFRS conversions, IFRS advisory

etc.

Hesham Sabry M. Elbakry, CPA-DipIFR-MBA
Senior Director – Independent Quality Reviewer
Kingdom of Saudi Arabia

Mobile # +966 (50) 864 4190
helbakry@rsmsaudi.com
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Muhammad Hamood, FCCA, BSc
Senior Manager 
Kingdom of Saudi Arabia

Mobile # +966 (56) 430 3296
mhamood@rsmsaudi.com

Hamood is a senior manager in our Khobar office at RSM in Saudi Arabia. He has over 8

years of experience in providing a range of assurance services in Saudi Arabia. He is a

value driven individual and always focused on providing the client with workable and

smart solutions to ensure timely delivery, responding to the clients needs and delivering

high quality results.

He has previously worked with a Big-4 professional firm and provided assurance and

related services to his clients. His client portfolio included companies operating in

insurance, petrochemicals, engineering and construction, retail, industrial manufacturing

and other sectors. Few of his key clients were Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance

Company, AXA Cooperative Insurance Company, Al Sagr Cooperative Insurance

Company, Tecnicas Reunidas Saudia for Services and Contracting Company Ltd,

Mondelez Arabia for Trading, Daelim Saudi Arabia Company, Farabi Petrochemicals

Company, Rosen Saudi Arabia, International Ports Services Company, SPIE Oil & Gas

Services, etc.

He has also led various other assurance assignments for the insurance and other

companies in Saudi Arabia including agreed upon procedures, and other non-audit

assurance engagements.

“I have always attuned myself and my team in a way that my clients consider
the services provided to be highly valuable as they are deeply rooted with
trust and mutual support. This helps both the engagement team and the
clients in seamless transitioning to ensure timely completion of assignments
with no late surprises. I believe in extending my support by being available
for my clients in order to assist them on any technical and business matters
even outside the engagement period as this goes beyond expectations and
forms basis of long lasting positive relationships”.

Mohammed Hamood
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Commercial 
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Our overriding philosophy is to provide with a high quality, value for money service. Our fees are
based on the degree of skills and experience required for the engagement through combination of Senior
Director level resources accompanied by Subject Matter Experts and consultants to ensure that tasks are
done right at the first time.

Generally, our fees are based upon hours of professional services at standard rates, according to the level of
individuals assigned to the engagement, plus out-of-pocket expenses. However, based on the preliminary
information made available to us, we estimate our total fees as follows:

Notes:

 The size and complexity of the business will not change significantly (Changes might cause a revision
to quoted fess upon signing the engagement letter).

 Involvement of relevant auditor’s experts/ industry specialists has not been considered, and may cause
a revision to the quoted fee if considered necessary upon signing the engagement letter.

 You will provide key documents on the dates agreed and there will not be any significant delays
beyond our control.

 We will be able to place reasonable reliance on the Company’s internal controls, documents and
records.

 Our proposed fee (exclusive of applicable VAT). Out of pocket expenses for travelling and stay in
outstation areas etc. will be billed at actual).

 Our proposal is subject to our customary client evaluation procedures which are in progress and
signing of a formal engagement letter.

Sr.# Services Fees (SAR)

Audit and quarterly review services

1 Audit of the financial statements for the year ending 31 December 2022 220,000
3 Quarterly reviews (per interim period) 40,000
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Our Presence in Saudi Arabia
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RIYADH
1st Floor, Building No. 3193,
Uroba road, Olaya District
P. O. Box 2227
Riyadh 7749-12253
Mob: +966 55 228 4828
Tel: +966 11 416 9361
Fax: +966 11 416 4349
Email: info@rsmsaudi.com

AL-KHOBAR
4th Floor Eastern Cement Tower,
Al Rawabi District, Khobar Dammam
Highway, Al-Khobar
Mob: +966 54 833 3033
Tel: +966 13 814 7098
Email: info@rsmsaudi.com

JEDDAH
Office No. 41, 4th Floor, Building 
No. 2786, Al Badriah Towers,. Al 
Khalidiyah District,
P.O. Box 756 
Jeddah 23422 – 7490
Tel.: +966 12 6061405
Email: info@rsmsaudi.com

KIGDOM OF SAUDI ARABIA



Disclaimer

Allied Accountants Professional Services Company is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any 
description in any jurisdiction. 

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London 
EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq 
of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© 2021 RSM International Association. All rights reserved.

THANK YOU FOR 

CONSIDERING 

RSM FOR THIS 

OPPORTUNITY
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Dear Sir,

We are pleased to present our proposal for audit of the financial statements of the Al Masane Al Kobra Mining Company, (hereinafter referred to as the ‘Company’). We appreciate your interest in
our professional services and look forward to the opportunity of working with you. Our proposal describes our understanding of your needs and proposes how we can assist you in meeting your
requirement.

PKF International Limited is a member of the Forum of Firms - an organisation dedicated to consistent and high quality standards of financial reporting and auditing practices worldwide. The forum
comprises of over 2 firms. The member firms of PKFI deliver world-class assurance, advisory, tax, and consulting services, with more than 20,000 staff in over 480 locations in around 150 countries.
The member firms serve some of the world’s largest companies, as well as large national enterprises, public institutions, and successful fast-growing companies.

We feel that our firm is best equipped to respond to all of your service needs. Our strong local presence combined with the international strength of our affiliate, PKFI, will result in prompt effective
responses to all of your local needs. We have a proven track record in delivering audits and advisory services to clients ranging from small, family owned businesses to multi-national and listed
entities.

Our mission is to help our clients and people excel. This mission requires an uncompromising commitment to high professional and technical quality and service excellence. Through the varied
disciplines and expertise our firm possesses, both at the local and international level, we believe that the quality of services we offer will exceed your expectations.

In this proposal we have described the scope of the work that we propose and our team of professionals. We believe that we are well qualified to serve as the independent auditor to the Company, all
the members of our team also share the same commitment of providing outstanding service to you.

Yours faithfully/sincerely,

Al Bassam & CO.

Ibrahim Ahmed Al Bassam

March 9, 2022

To: Chief Executive Officer

Al Masane Al Kobra Mining Company 

Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

PROVISION OF AUDIT SERVICES
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Executive Summary
We understand that the company is seeking to appoint an auditor, who will deliver an efficient, pro-active and value-for-money service, whilst building a long-lasting relationship with
its auditor. You want a reliable service, delivered by a highly responsive and capable core team, with continuity wherever possible. We are confident that we can meet such
requirements, and this proposal document explains why.

Al Bassam & CO. is focused on achieving a high-quality service where our clients have direct access to decision-makers. Our people are driven to build and maintain positive,
personal relationships and to really understand the sectors in which our clients operate. Our approach to the company would be no different. Al Bassam & CO. can provide local
expertise, with the support of a global family of firms, PKF.

Our approach to audit is risk-based, innovative and efficient. We focus on improving the audit process, year on year, and providing quality feedback to management on internal
systems and controls.

We also add value to our clients through our approach to tax compliance and planning. We work with clients to provide awareness of pending changes in legislation and assess the
impact on their business.

We are confident that the team we have included has the industry expertise, and the technical knowledge, to deliver the high-quality service that our current client base has become
accustomed to.

Caveats:

• The proposal is subject to successful completion of our client on-boarding procedures.
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Engagement Team

Independence Declaration

We hereby confirm & declare that we are fully independent firm and are not related to
Company’s Management.
We are not aware of any reason / relation / case / situation / position that would cause
any conflict of interest with the Company.

Frequent and thoughtful communication is a necessary part of building a strong
working relationship. Our team places a real emphasis on less formal approaches as
well. You can expect to hear from us often. Our formal procedures for communication
with the Audit Committee/ Board of Directors and management will involve well-
planned meetings.

Summary of Overall Approach

Communication

The leadership are at the root of our planning, be it industry knowledge, coordination
and technological advancement, Al Bassam & Co. team assembled to serve you,
reflects these strengths.

Audit Approach- An Audit that Focuses on Risks

Our risk-based audit approach focuses on the business risks inherent in industry and
is designed to anticipated issues and add value at all levels for engagements. Our
methodology focuses on management’s responsibilities and performance as well as
specific regulatory, operational and financial reporting concerns. Our audit approach
emphasizes the need to identify and manage the risks inherent in organizations and
its operations. This central focus allows us to economically allocate resources to
audit, based on a risk assessment at the appropriate transactional and organizational
unit.

Our investment

We believe that the Company should become our client because we are a qualified
and responsive firm in the industry. We also understand the Company’s desire to pay
no more than it needs to for this engagement and respect your decision to test
market conditions as part of the proposal process.

We are glad to underscore our professional interest in the opportunity to become the
specialized, responsive business advisors that Company requires at this stage.

Mr. Ibrahim Ahmed Al Bassam will be Lead Client Service Partner for this
engagement. He will bring a wealth of Local and International expertise to this
engagement. He will be assisted by a team of professionals to lead the day-to-day
activities related to this engagement.

Continuity

We want to provide you with continuity, particularly at the engagement management
level. Specifically, for the life of this engagement, we will endeavor not to change our
partners, nor transfer key managers.
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Your Requirements

Summary and Discussion Of Scope Of Services

Our proposal is to carry out the following services to the Company:

a) Statutory audit of financial statements of the Company for the financial year in
accordance with International Financial Reporting Standards that are endorsed in
Kingdom of Saudi Arabia;

b) Statutory audit of financial statements of the subsidiaries for the financial year in
accordance with International Financial Reporting Standards that are endorsed in
Kingdom of Saudi Arabia;

c) Review of financial statements of the Company for the periods ended June 30 and
September 31, 2022 and March 31, 2023 in accordance with International
Financial Reporting Standards that are endorsed in Kingdom of Saudi Arabia;

d) Submission of annual zakat return for the Company and its Subsidiaries.

e) AUP report on Chairman of the Board of Directors’ Declaration for the year ended
31 December 2022

f) Management Letter addressed to CFO and senior Management identifying control
weakness.
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Professional Fees
Our fees are charged on the basis of time occupied and expenses incurred having regard to the degree of responsibility involved and the experience and skills required for the
assignment.

For the requested services as mentioned in this proposal, we estimate our fee to be as follows:

Service Fees*

Audit of the financial statements for the year ending 31 December 2022 200,000

Quarterly reviews of the financial statements SR 33,000/Quarter 99,000

Report on Chairman of the Board of Directors’ Declaration for the year ended 31 December 2022 25,000

Filing and presenting Zakat and Tax Return 40,000

Total 364,000

* Fees excluding VAT

 The above fee is based on the present dormant operational circumstances of the entity. Should the company resumes commercial operations during the period incremental
fee charge will be mutually discussed and agreed.

 The proposed fees are based on the assumption that all information requested by ourselves is available on the first day of the assignment and are of a very high quality.

 It is our practice to request a 50% advance payment upon signing the Engagement Letter, 35% upon start the field work, and the remaining 15% upon issuance of draft.

 Out of pocket expenses, if any, would be billed on actual basis after being discussed with management.
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Our Approach And Reporting 
The Audit and Reviews Emphasis on Understanding Your Environmental 

Controls 

Our audit approach evolves as we learn more about your business and its
operations, and adapts to technological advances and changes in regulatory
requirements. As a result, we constantly review and challenge the methods we
are using, in order that we continue to provide a first-class service that adds
value to your business.

We follow a risk-based approach and our substantive testing is supplemented,
where possible, with IT audit and data analytics. These techniques allow us to
review large populations of data and focus our audit testing on the exceptions
identified. Our use of IT audit specialists within the business can increase the
coverage of our audit testing and achieve efficiencies in the audit process. We
also review the general IT environment of our clients and provide feedback to
management on areas of potential improvement.

During the audit process, where opportunities are identified to improve internal
controls, or potential areas where efficiencies could be gained, we will report
these to management in our closing meeting and issue a management report
detailing these thereafter.

Attaining and continually helping management to enhance confidence in the controls
will be a primary objective of our engagement. Our audit effectiveness is much greater
when we are able to rely on controls and financial management procedures at a level
that permits greater attention to those items where risks and/or exceptions are
identified. We will clearly report our findings to management and the board, and make
recommendations as appropriate, at the earliest possible date.
For audit objectives where we plan to rely on controls to modify the nature, timing, and
extent of our substantive procedures, our control evaluation includes:
 Evaluating the design and implementation of entity-wide controls;
 Understanding the relevant accounting and reporting activities for each audit

objective, such as transactions processing, we look for significant risk points / places
where errors could occur;

 Evaluating and testing any antifraud controls you have implemented;
 Evaluating selected controls over the significant risk points where material

misstatements may occur;
 Performing a “walkthrough test,” tracing a transaction through the accounting

activities and selected controls to confirm that we understand how your accounting
activities and controls work; and

 Testing the operating effectiveness of selected controls.
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Our Approach And Reporting – Cont’d
Focus on Planning, Quality and Clear Communications

Through comprehensive audit planning and the tracking of scheduled audit activities, we are able to consistently achieve timely
results whilst minimizing risks of surprises. Our audit team preliminarily identifies the areas where the risk of material misstatements
in the financial statements is the highest. We will do this through structured interviews of upper management, finance team and
others, analytical procedures, observation, and inspection to review activities, share observations, and expectations. Specifically,
we may consider the financial reporting framework, business and industry, accounting policies and practices, financial performance
and internal control.

We will also identify areas where estimates and management judgment could have a material impact on the financial statements.
We analyse the significance of risks we have identified and determine our procedures accordingly. Our Planning Matrix links risk to
significant accounts and related assertions in the financial statements, and Company’s the assertions about these accounts into the
audit objectives. These assertions are; completeness, existence, accuracy, value, ownership, and presentation. For each objective,
the team assigns a risk level and preliminarily determines an effective combination of tests of internal control, analytical procedures,
and tests of individual transactions and balances.

We build up our audit planning procedures properly in order to ensure that it is closely and appropriately aligned with Company's
activities, processes and cycles, and we will endeavor to build sound working relationships, fully respective of our imperatives
related to objectivity and independence.
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Our Approach And Reporting – Cont’d

A uniform approach by

• Submitting audit and review instructions to all PKF offices involved

• Define and communicate an agreed timeline for year-end audit 

• Applying the PKF audit methodology as stipulated in the PKF Audit Manual

• Using uniform audit tools, e.g. audit software

• Compiling uniform audit documentation, e.g. summary of adjusted/unadjusted audit/review differences, inter-office audit/review memo

… working closely with you from the outset

We tailor our work to fit you and your business … 

Our Activities

Your involvement / our deliverables 

Planning Controls testing Substantive testing Completion

• Understand business, risks and
areas of sensitivity and subjectivity

• Understand accounting and reporting
activities

• Plan audit procedures

• Agree on audit timetable

• Identify and document key systems and
processes

• Evaluate design and implementation of
selected controls

• Test operating effectiveness of selected
controls

• Perform substantive audit procedures
with a balance sheet approach

• Audit of statutory accounts process

• Report to management

• Audit planning meeting

• Audit information requests

• Early warning of any issues and areas of
focus

• Report on control observations • Discuss audit findings • Audit completion meeting

• Insightful reporting on audit
findings

• Audit report and audit opinion
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In addition to our audit procedures, we will endeavor to provide you with an added value service via the development and submission of a Management letter depicting areas of
improvements whether from internal control perspective or accounting and financial matters.
The report will include the following:

1. Management Letter: Auditing Standards require that auditors should inform their clients either orally or by a formal letter. Our approach requires us to separately report any
significant deficiencies relating to internal control structure noted during our audit and bring to your attention any material errors and irregularities or illegal acts of which we
become aware of during our audit in the form of a letter which will be submitted, after discussion with Company’s management, to the Audit Committee or the Board of
Director of the Company.

2. Report on issues along with the recommendations for remedial action.

Our Approach And Reporting – Cont’d
Management Letter
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We will conduct our audit in accordance with International Standards on Auditing “ISA”. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free of material misstatements.

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation.

International Standards on Auditing “ISA” require that we obtain reasonable, rather than absolute, assurance about whether the financial statements are free of material
misstatements, whether caused by an error or irregularity. While an effective internal control structure reduces the likelihood that errors or irregularities (including
misappropriation of assets) may occur and remain undetected, it does not eliminate that possibility. For that reason and because we use selective testing in our audit, a
material misstatement may remain undetected and we cannot guarantee that material errors or irregularities, if present, will be detected.

Our audit should, therefore, not be relied upon to discover defalcations or other irregularities that may have occurred, but their discovery, if they exist, may result from the audit
tests that we undertake, and we will report such cases.

Pursuant to professional standards, in the unusual event that we are unable to complete the audit or are unable to form or have not formed an opinion, we may decline to
express an opinion or decline to issue a report.

As part of our audit, we will obtain an understanding of the Company's internal control structure solely to plan the audit and determine the nature, timing and extent of our audit
procedures. This understanding will not be sufficient to enable us to render a separate opinion on the effectiveness of the internal control structure over financial reporting.

The working papers, prepared in conjunction with our work, are the property of our firm, constitute confidential and proprietary information and will be retained by us in
accordance with our firm’s policies and procedures.

Audit Responsibilities, Limitations And Reporting Framework
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We remind you that, in accordance with Regulation No. 175 of the Saudi Companies’ Regulations, it is the responsibility of the Company’s management to prepare the
financial statements including adequate disclosures. This includes the maintenance of adequate accounting records and internal controls, the selection and application of
accounting policies, and the safeguarding of the Company's assets.

Management’s Responsibilities And Representations And 
Regulatory Requirements 

Audit Objectives

1 • Independent opinion and report that adds creditability to
financial information released by the Company

2
• Observation and recommendation on financial and internal

control reporting, zakat, tax and business issues from
senior professional who have in-depth understanding of
your business and industry.

• Share our experience on industry best practice issues.

3

• Independent assurance that the financial statements are presented
fairly and in accordance with IFRS for SMEs as endorsed in
kingdom of Saudi Arabia

• Communicating areas of high audit risk and explaining the impact
on audit approach

• Reporting significant internal control weaknesses identified during
the course of the audit
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In accordance with Applicable Standards on Auditing, the Auditor has a responsibility to consider the risk of fraud in the audit. Hence, we will undertake specific procedures
and report findings to the Company management in respect of financial reporting fraud. The following highlights the phases of our work on fraud:

Fraud considerations

 Discussions with: 

− Company management

 Preliminary fraud risk 
assessment

− Pressure to meet financial 
targets

− Employee pressures

− Management override 

− Internal control framework

− Nature of industry

− Structure of the entity

− Attitudes / culture

 Increased risk due to difficult market
conditions potentially increases the level of
procedures

 Review and test the fraud risk assessment
process, systems and controls to prevent,
deter and detect fraudulent activity

 Evaluate the design of financial reporting
controls during process testing to assess
their effectiveness in detecting fraud

 Identify and select specific journal entries
for detailed substantiation for appropriate
evidence and basis

 Review significant accounting estimates for
possible management bias

01 Discuss fraud 02 Assess fraud risk 03 Tailor audit response
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IAS 19 (the standard governing employee benefits) requires companies to make provisions for post-employment and other long term benefits. This involves an actuarial
valuation of the employee benefit liabilities and determining the current year provisions together with the relevant disclosures. Our audit procedures will include reviewing the
following procedures in place by the client:

Actuarial Services under IAS 19

Jupiter

01 Data Reconciliation, Plan 
Details and Valuation 

Basis
02 Actuarial Liability 

Calculation 03 Presentation and 
Disclosure
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We have outlined below our proposed timetable for the audit engagement; however this is indicative and we are flexible depending on your requirements
and preferences.

Illustrative timeline

• Planning meeting with 
management

• Review of systems 
and controls

• Audit fieldwork 
performed

• Closing meeting with 
management

• Provision of draft 
financial statements, 
including taxation 
provision

6 – 8 Weeks 

• Attendance at Audit 
Committee and audit 
opinion presented

• Approval of financial 
statements

• Performance of 
procedure to identify 
subsequent events

• Submission of 
Management Letter

1 – Week 1 – 2 Weeks
After approval of 
Financial Statements 

1 Month after Financial 
Statement approval
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Our audit work is undertaken in accordance with relevant legal and regulatory
requirements, International Standards on Auditing and our firm’s internal audit policy.
Our regular programme of internal reviews ensures compliance with this.

Furthermore, we have access to specialist technical resources and draw on these as
and when required. Independent partner reviews are completed on a number of
audit files throughout the year. As a member of PKF, we are also subject to the PKF
Global Monitoring Programme, ensuring compliance and best practice. The results
of such review processes are shared with staff, and learning opportunities are
identified thereafter.

PKF International Limited is a member of the Forum of Firms - an organisation
dedicated to consistent and high quality standards of financial reporting and auditing
practices worldwide.

Quality Assurance
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Established Late 2002 in Saudi Arabia and late 2005 in Bahrain. We have since then established ourselves as one of
the leading firms in Saudi Arabia as evidenced by our wide portfolio of clients that includes many well-established
companies across a spectrum of different industries.

In today’s changing global economy, businesses need trusted advisers. Al Bassam & Co. (hereinafter referred to as
“The firm” or “firm”) provides experienced, comprehensive professional services to the industry as it responds to the
challenges and opportunities of a changing economic, regulatory, and market environment. Firm keeps pace with
regional developments and anticipates both country specific and global trends. We have helped clients to respond to
change, playing an integral role in national regulatory reform and other initiatives.

We are the only non-Big three firm in the Kingdom currently auditing the Foreign Bank Branches. Further we are
second largest firm engaged in auditing of the listed clients. We were the first firm in Kingdom to register from the
Capital Market Authority to perform audit of the listed clients.

The dynamics of each industry demand the very best services to ensure sound project and organizational structures,
solid financial packaging arrangements, comprehensive financial reporting information, and expert global tax planning
and management strategy.

With our Lead client service partner and Engagement leader, the firm will have ready access to the global resources of
PKFI, wherever and whenever they are needed.

Our network of firms transcends geographic boundaries, enabling us to direct our resources to provide clients with
services and solutions throughout the world.

We are confident that the team we have included has the industry expertise, and the technical knowledge, to deliver
the high quality service that our current client base has become accustomed to.

AL BASSAM & Co. 

Our Share of Listed Clients In The Saudi 
Market As Compared To The Big 3*

Firm Category Big – 3 PKF Big – 3 Big – 3 Non – Big 3 Others

Number of Listed Clients 48 46 35 30 33 41

21%

13%

20%
15%

14%

18%

LISTED CLIENT PERCENTAGE

KPMG PWC PKF EY Crowe Other
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Majority of our Partners , Directors and Managers are former Big 4 and carry formal qualifications from recognized accounting bodies i.e. American institute of
certified public accountants (CPA) and Association of chartered certified accountants (ACCA);

Around 160+ Staff in Saudi Arabia including 9 partners and senior directors, 14 directors, managers and 66 professionals;

Located in the 3 Major Cities in Saudi Arabia (Riyadh, Jeddah & Eastern Province).

AL BASSAM & Co. – Cont’d

•Professionals who ‘fit’

•We have a team in place for the audit, who have the ability to work effectively with you and with each other, and who remain totally
committed to serving the Company into the future.

•Furthermore, we understand the need to adapt with the culture of the Company and to fit well within it. The members of our team will
have a goal to develop highly productive relationships with management at all levels built on common values and mutual respect, while
rigorously preserving their professional objectivity and independence at any times.

•UNIQUE QUALIFIFICATION

There are many reasons why we believe PKF is uniquely qualified to meet the needs of the Company reasons which differentiate
our firm from other competitors are:
 Our team quality who has extensive expertise working in a number of countries;
 We have been the auditors of other businesses in the same industry for long time of years
 The provision of a ‘no surprises’ audit
 The total professionalism with which we approach our work

•AUTHORITY

•We will be proactive in keeping you informed, responding to your requests, addressing issues that need to be resolved and
making sure that deadlines are met.

•Company will be part of PKF Family, a program through which we serve our largest and most valued clients. Among other
benefits, this means that PKF’s global network of resources can be accessed by Company at any time.
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Increased interaction with those charges with governance

• The role of those charged with governance is significant and our Lead Client Service Partner will be continuously available to attend all the meetings if specific
issues arise that require their presence. In addition to the Engagement manager presenting the key issues, PKF team will be available to provide their
perspectives on local risks, issues and accounting developments.

• We will also keep the Company’s senior management fully informed of developments.

Tools for Professionalism

Use of specialist knowledge

We use dedicated professionals in specialist areas as an integral part of PKF’s audit process. This helps to ensure that you are provided with feedback based on an
in-depth understanding of the risks and issues involved.

Independence

• PKF has been, and continues to be, independent of the Company.

• Our initial risk management procedures require us to seek formal approval from our risk management team prior to proposing for any non-audit related
services.

No conflicts of interest

The team that will serve the Company is specialized in the particular industry. They are highly experienced in auditing and advising clients in these industries, yet
they have no conflicts of interest.

Smooth transition

We are confident that our current knowledge of you and the market the Company operates in will translate directly into a smooth transition, a short learning curve
and the rapid deployment of a value-added audit.

AL BASSAM & Co. – Cont’d
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AL BASSAM & Co. – Cont’d
Enhancing our credibility by enabling our clients to meet their objectives through clarity in engagement, excellence in delivery, and
committed fulfilment, nurturing talent, competence and continuous learning. In order to reach the goals of our mission we work on
the following areas:

Continuous improvement
Continuous improvement is an integral part of our audit methodology. Our standard audit work papers all require improvement
points to be documented throughout the audit and these form the basis of our audit debrief.

Training program
As part of our quality control policies and procedures, all our staff are obligatory required to complete at least 75 hours of technical,
managerial, soft skills, and professional training on an annual basis.

Quality Review
As a member firm of PKF International, our firm is subject to periodical peer review from PKF. Also, we have been reviewed by
SOCPA several times and last review were conducted in December 2017 with satisfactory outcome.

Performance measurement

Our performance will be measured in several ways:

 Annual client service reviews incorporate a points scoring system covering various aspects of our performance,

 We will adopt a variety of measures to ensure the quality of our work.
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Services offered by Firm
Al Bassam & Co. is specialized in providing the following professional services:

 Assurance services- Audit & review assignments; 

 Tax and Zakat services;

 Actuarial & Advisory services- Financial due diligence, business plan and feasibility 
studies;

 Banking and insurance technical training. 

Al Bassam

Technical 
Training

Actuarial & 
Advisory

Tax & ZakatAssurance

• Financial 
Statement 
Assurance

• Direct Taxation 
• Indirect 

Taxation
• Corporate 

Taxation 
• International 

Taxation

• Due Diligence 
• Feasibility 
• Actuarial 

Services IAS -
19

• Banking 
• Insurance
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ACCA Approved Employer - Platinum

The ACCA Approved Employer Programme recognizes employers’ high standards of staff training and development. ACCA is committed to ensuring its students, affiliates and
members have the right skills, ethics and competences to add value and drive businesses around the world forward.

Effective January 25, 2018 Al Bassam & Co. obtained a country wide approval as the “ACCA Approved Employer – Trainee Development, Platinum” status, which is the highest
in this given category.

We would like to highlight, that we are the only firm within the tier 2 and the third firm amongst the big 4s to have obtained this prestigious recognition, and that
even on a Country wide level.

With ACCA’s presence of more than a century and core competencies in IFRS and ISAs, the qualification directly correlates with the present Saudi regulatory environment. As
highlighted above, being one of the approved employers, is a significant achievement for us as a firm, and, reflects the quality of our staff and the work we deliver at our clients.

Association of Chartered Certified Accountants

Founded in 1904, the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) is the global professional accounting body offering the Chartered
Certified Accountant qualification (ACCA or FCCA). From Dec 2017, ACCA recorded that it has 200,000 members and 486,000 students in 180
countries. ACCA's headquarters are in London with principal administrative office in Glasgow. ACCA works through a network of over 100 offices
and centers and more than 7,200 Approved Employers worldwide, who provide employee development.

Al Bassam & Co. – ACCA Approved Employer – Platinum Employer number - 26276962

The firm believes in promoting Saudi Talent and has been maintaining the required Saudization percentage as required by the Ministry of Labor and SOCPA guidelines.

Currently, our current Saudization percentage is 33% and the firm aims to increase this to 70% within in the next 5 years along with developing our Saudi Staff under National
Development Program. The Executive Management of the firm has a Saudization of 60% based on 6 out of 10 partners being Saudi National.

Under the NDP the firm has launched two programs in order to develop and promote local talent.

• PKF SCOPA Program

• PKF ACCA Program

Saudization Percentage at Our Firm
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We have a proven track record in delivering audits and advisory services to clients ranging
from small, family-owned businesses to multi-national and listed entities. We have built up
an extensive level of experience and expertise and have selected a team that
demonstrates these credentials. We believe in our people, and in giving you direct access
to our decision makers.

We have specific experience of working with clients in the Banking and Financial sector
and believe this knowledge will be invaluable in delivering a quality service to you. We
understand the nature of your business, the challenges it faces, and the trends in the
sector that you are currently experiencing.

Currently, we are providing statutory audit services to a large number of foreign bank
branches in the Kingdom.

Our experience in the Banking sector is perhaps best demonstrated with reference to
some of our current client base:

We’ve got what it takes
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We’ve got what it takes – Cont’d 
FINANCIAL INSTITUTION FOCUS AND EXPERIENCE

 Relevant Experience of our Firm in Banking and Insurance Industry

AUDIT CLIENTS IN BANKING 

 First Abu Dhabi Bank – Saudi Arabian Branch

 Qatar National Bank – Saudi Arabian Branch

 Industrial and Commercial Bank of China – Saudi 
Arabian Branch

 Ziraat Bank

 Emirates NBD Bank – KSA Branch

 Standard Chartered Bank – KSA Branch

 Deutsche Bank – Riyadh Branch

 National Bank of Bahrain BSC – Riyadh Branch

SAMA- Agreed Upon Procedures

 Alinma Bank

 Emirates NBD – Saudi Arabia Branch

AUDIT CLIENTS IN INSURANCE SECTOR

 United Cooperative Insurance & Reinsurance (UCA) 

 Al Sagr Cooperative Insurance & Reinsurance 

 Trade Union Cooperative Insurance & Reinsurance 

 Al Ahli Takaful Company 

 Ace Cooperative Insurance 

 ARABIA Insurance Cooperative Company 

 Buruj Cooperative Insurance 

 SALAMA

 Al Ahlia for Cooperative Insurance 

 Arabian Shield Cooperative Insurance Company

 Alinma Tokio Marine Insurance Company

 Saudi reinsurance Company

 Amana Cooperative insurance Company

 Wala Insurance Company

 Al Jazira Takaful Company

 Gulf General Cooperative Insurance Company

 Saudi Enaya Cooperative Insurance Company

NON - AUDIT CLIENTS IN INSURANCE SECTOR

Reporting accountant for IPOs

 Medgulf Cooperative Insurance & Reinsurance 

 Trade Union Cooperative Insurance & Reinsurance 

 Al Sagr Cooperative Insurance & Reinsurance

 United Cooperative Insurance & Reinsurance (UCA)

 Saudi Re.

 Buruj Cooperative Insurance 

 Al Rajhi Cooperative Insurance 

 Solidarity Saudi Takaful

Internal Audit – Full outsourcing 

 Sanad Insurance and Reinsurance 

Internal Control GAP Assessment 

 SALAMA 

 Gulf Union Cooperative Insurance

Due diligence, valuation and other advisory services:

 Medgulf Cooperative Insurance & Reinsurance.

 Trade Union Cooperative Insurance & Reinsurance. 

 Al Sagr Cooperative Insurance & Reinsurance.

 United Cooperative Insurance & Reinsurance.
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We’ve got what it takes – Cont’d 
FINANCIAL INSTITUTION FOCUS AND EXPERIENCE

 Relevant Experience of our Firm in Finance and leasing

AUDIT CLIENTS IN FINANCE AND LEASING

 Ijarah Financing Corporation

 Aljabr Financing Corporation 

 Saudi Finance Company

 National Finance Company

 Own financing 

 Saudi Lease Registry Company

 Gulf finance Company

 United finance Company 

NON - AUDIT CLIENTS IN FINANCE AND LEASING

 Consulting and Financial Advisory Services: 

 Al Amthal Financing Company  (Complete internal Audit) 

 Morabha Marina Financing Company (Credit Risk Modeling)

 Al Jasriah  Financing Company (Credit Risk Modeling)

 Osoul Modern Financing Company (Credit Risk Modeling)

 Matager Financing Corporation (Credit Risk Modeling)

 National Instalment Company (Credit Risk Modeling)

 Taajeer Finance Lease Company (Credit Risk Modeling)

 Ajil Finance Company( Impairment Analysis under IFRS 9)
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We’ve got what it takes – Cont’d 
FINANCIAL INSTITUTION FOCUS AND EXPERIENCE

 Relevant Experience of our Firm in Authorized Person and Investment Funds

AUDIT CLIENTS

 Riyad Capital 

 38 funds managed by Riyad Capital included Riyad 
REIT Fund.

 Al Jazeera Mawten REIT Fund.

 Al Mather REIT Fund

 5 Private funds managed by Rajhi Capital

 3 Private Funds Managed by Osoul & Bakhet 
Investments Company

 Maceen Capital

 Muscat Capital Funds

 Al Jazeera Funds

 Al Awwal Funds

 Alpha Capital

 Derayah Funds

NON - AUDIT CLIENTS

Consulting and Financial Advisory Services: 

 Wasatah Capital (full internal Audit) 

 Falcom Financial Services (full internal Audit) 

 Wasatah Capital Basel / Pillar 2 - (ICAAP) 

 Maceen Capital Basel / 
Pillar 2 - (ICAAP) 

 Maceen Capital Basel / 
Pillar 3 Report 

 NOMW Capital Basel / 
Pillar 3 Report 

 FALCOM (Internal Audit)

AUDIT CLIENTS IN NON FINANCIAL SECTOR

NON - FINANCIAL INSTITUTION FOCUS AND EXPERIENCE

 Relevant Experience of our Firm in Listed non financial 
entity

 Al Khaleej Training and Education Company

 Takween Advanced Industries Co.

 Saudi Ceramics Company

 Saudi Steel Pipes Company

 Nama Chemicals Company

 Saudi Paper Manufacturing Company

 Arab Sea Company

 Al Samani 

 Al-Ahsa Development Co

 Al Sorayai Trading and Industrial Group

 United Electronics Co

 Arabian Pipes Company

 Herfy Foods services

 Al Omran Industrial Trading Company

 Saudi Advance Industries Company
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Our people. Your team
• The Lead Client Service Partner and the Engagement Leader assure the quality of performance in each phase of the audit work and ensure that the reports are delivered

promptly on or before the predetermined delivery dates.

LCSP 

Engagement 
Leader

Audit Manager 

Quality Review 
Partner

Subject Matter 
Expert

Team Lead
IT Auditor
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Our people. Your team 

Role
Ibrahim will be serving as the lead client services partner for the
engagement.

Education & Professional Background
Ibrahim is a Certified Public Accountant and a member of SOCPA (Saudi
Organization of Certified Public Accountant. Further, he is also Certified
Information Systems Auditor (CISA).

Experience
Ibrahim has more than 22 years of experience of providing professional
services in Kingdom of Saudi Arabia and Bahrain. His experience include
performing Audit and Assurance, Advisory, Due Diligence, Zakat and Tax
services for wide range of industries such as Financial Institution,
Transportation, Real Estate, Healthcare, Education, Hospitality,
Contracting, Investment, Advertising, Manufacturing and Trading.

He has also served on a number of committees of SOCPA and
participated as a team leader in various SOCPA Peer Review visits.

IBRAHIM AL BASSAM
SENIOR PARTNER 

Email: Ibrahim.Albassam@pkf.com

Phone: +966 11 256333

Mobile: +966 50 6825333

Certain Clients in region
 Saudi Post Corporation
 Al Othman Group of Companies
 Arabian Pipes Company (S.J.C.)
 Al Khaleej for Training and Education (S.J.C.)
 Al-Samaani Factory For Metal Industries (NOMU)
 Yamama Cement Company (S.J.C.)
 Adraj Group of Companies 
 King Faisal Specialist Hospital and Research Center
 National Gas and Industrialization (GASCO)
 Al Arkan Group
 Al Judee Group
 Gecat limited Company
 Al Shifa Medical Company
 Ash Sharqiyah Development Company (S.J.C.)
 United Cooperative Company (S.J.C.)
 AlSagr Cooperative Insurance (S.J.C.)
 Sleep High
 Salman Group of Companies
 A.A. Al Qahtani & Sons Group
 Allianz Saudi Fransi (S.J.C.).
 Saudi Re(S.J.C.).
 Saudi General Investment Fund
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Our people. Your team 

Role
Ahmed will be the QCR leader for the proposed engagement.

Education & Professional Background
Zaheer is a fellow member of SOCPA (Saudi Organization of Certified Public
Accountant. He holds bachelors degree in accounting from Qassim University.

Experience
Ahmed has more than 25 years of experience in providing professional services in
Kingdom of Saudi Arabia. His experience include performing Audit and Assurance,
Advisory, Zakat and Tax services for wide range of industries such as Financial
Institution, Transportation, Real Estate, Healthcare, Education, Hospitality,
Contracting, Investment, Advertising, Manufacturing and Trading.

AHMED MOHANDIS
TECHNICAL PARTNER

Certain Clients in region
 AL SORAYAI Trading and Industrial Group Company and 
its subseries. 
 SNASCO Holding Company.
 Abdul Latif Banaja Holding Company. 
 Abdul Latif Banaja Sofian Pharma. 
 Abdul Latif Banaja Sofian Medical Servicies. 
 Abdul Latif Banaja Sofian Logistic. 
 Saudi Center for Pharmaceuticals. 
 Banaja Trading Company .
 Aljazira Takaful Company (S.J.C.)
 Acig Company (S.J.C.) 
 United Cooperative Assurance (S.J.C.)
 Gulf General Cooperative Insurance Company (S.J.C.)
 Saudi Enaya Cooperative Insurance (S.J.C.)

Email: ahmed.mohandis@pkf.com

Phone: +966 12 652 5333

Mobile: +966 50 566 6424
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Our people. Your team 

Role
Khaled will be the engagement leader for the proposed engagement.

Experience
Khaled has more than 25 years of experience of providing professional services in
Kingdom of Saudi Arabia and Egypt. His experience include performing financial
advisory and audit for clientele engaged in transportation, real estate, healthcare,
education, hospitality, contracting, investment, advertising, service and manufacture /
trading in consumer products.

Khaled is a Senior Director in our firm and has been working in the profession for
almost a decade. Prior to joining our firm in 2016, He has been working for Deloitte,
PwC, KPMG and EY in Egypt.

KHALED SHAABAN
ENGAGEMENT LEADER

Certain Clients in region
 Siemens Ltd. Company
 Pepsi Cola Egypt “Egyptian Bottling Company” 
 Schlumberger Logelco (Petroleum Co)
 Afri Medical Company (Medical Industry).
 United Company For Paints and Chemicals - S.A.E.
 Nortel Networks Inc.
 SCIB Chemicals.
 Alico-Egypt- S.A.E.
 EMAAR Misr
 Grandview BVI (Private Equity Company owned 18 
subsidiary)
 Beltone Financial Holding.
 Beltone Capital.
 Beltone Brokerage.
 Beltone Assets Management.
 Beltone Investments Banking.
 P&G Egypt.
 Citadel group.
 Egyptian International Beverage Co.
 Societe Arab International De Banque (SAIB)

Email:khaled.shaaban@pkf.com

Phone: +966 12 652 5333

Mobile: +966 56 552 2205
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Our people. Your team 

Role

Jabran will be leading the role of Subject Matter Expert for the proposed engagement.

Education & Professional Background

Jabran holds a master degree in Economics from the University of Karachi. He is also a fellow member of Society of Actuaries USA, Institute of
Actuaries UK and certified Professional Risk Manager from PRMIA Institute.

Experience

Jabran is currently working as Senior Director in our Riyadh office for actuarial services. Prior to joining our firm he was working for Munich Re in
their Sydney office. Jabran also has a vast experience of working in the Middle East region including Bahrain and Dubai. He has held the
position of Chief Actuary in State life Insurance Company in Pakistan for 4 years.

Jabran Noor has worked as an actuary with a wide range of organizations including large government insurer, growing private insurance
company, insurance startup, actuarial consultancy and reinsurer. He has led teams in all aspects of actuarial activities ranging from product
development, pricing, operations, strategic consultancy, economic capital, financial modeling, reinsurance, investment strategy and operations.

JABRAN NOOR
SUBJECT MATTER EXPERT

Email: jabran.noor@pkf.com

Phone: +966 11 2065333

Mobile: +966 58 3649144
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Our people. Your team 

Role
Mohammed will be the engagement manager for the proposed engagement.
Mohammed will be supported by a other team members.

Education & Professional Background
Mohammed is a member of The Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA) and Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP),. He also holds a
Bachelor degree from the University of Central, Pakistan.

Experience
During his professional career, he gained rich experience as he was involved in
financial advisory and audit for clientele engaged in real estate, healthcare,
education, hospitality, investment, advertising, service and manufacture / trading in
consumer products, mainly in insurance sector.

.

Mohammed Atif
ENGAGEMENT MANAGER

Major clients in region
 Al Ahsa Development Company(S.J.C.)
 SAMSUNG Saudi Arabia
 Al Osais Contracting Company
 Al Berry United Food Company
 Rehal Al Sharq Logistic Company
 Al Arabi Factory for steel Work
 SRACO HR
 United Chemical Manufacturing Co. (SIDCO)
 Al Sale Estern Company
 Enco Corp Contracting Company 
 Kubota manufacturing Company
 Al Ghanem Investment  Company  
 Khafji International Aviation Company 
 Saudi Pan Gulf  Company
 VITA food products 
 Environment Solution Company
 Pan Gulf Building Material Compnay
 MIZAT Al Khaleej Group Companies 
 AL Kheriji Investment Company
 Al Khwarizmi Actuarial Service Company
 AL Ghamdi Holding Company
 Dar Al Baraka investment Company 
 Qurat Al Masharee Contracting Company 
 Consumer Oasis trading Company
 Al Mutawaa contracting company
 Sirti Saudi Arabia
 Advanced Technology Marketing Co.  

Email: mohammed.atif@pkf.com

Phone: +966 12 652 5333

Mobile: +966 53 726 0929



40STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

PKF International 

Appendix 1:



01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |   Appendix 1 : About PKF

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL 41

About PKF
What differentiates PKF?

A global family

Our firm is connected to 220 firms within the PKF network by a shared commitment
to quality, integrity and the creation of clarity in a complex regulatory environment.
As a result, we can provide you with world-class, clear solutions in
Assurance, Advisory, Taxation and Business Services anywhere in the world.

Global standards

PKF firms believe in creating a culture where client service comes first and are
committed to delivering cost-effective solutions while adhering to global
quality standards.

A personal approach

What truly sets us apart is the emphasis we place on listening to your unique
circumstances. You get direct access to the decision-makers in our firm, and
together we carve out the solutions you need, now.

A values-based approach

Our values reflect who we are and what we stand for. Our five core values are:

PASSION
We have an appetite for progress. We strive to exceed
your expectations and provide opportunities to our people to grow
personally and professionally.

TEAMWORK
We are advisers without borders. Member firms are independently owned
and managed, but strong personal relationships allow us to work
seamlessly. We treat our fellow members’ clients as if they were our own.

INTEGRITY
We have shared standards and a mutual respect for entrepreneurs and
influential leads, which extends our voice and reach. There is a strong
sense of support and encouragement to make things happen together.

CLARITY
We initiate clear and direct action and believe in being transparent at all
times.

QUALITY
We apply the highest standards of quality to our work and are all party to
the PKF Commitment.
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Proudly part of the 
global PKF family
We act together, sharing diverse ideas, niche expertise, 
specialist resources and deep relationships for 
everyone’s benefit.

Operational in 
150 countries

Over 220
firms

Over 480 offices 
worldwide

Ranks 15th international 
accountancy network

20,000 professionals 
across the globe

Member firms generate 1.4 billion 
in aggregate fee income
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Too Good To Be Ignored
Competitive pricing We will always be transparent in the way we work and how we price

World class service levels As a top client for PKF you will be an extremely important client for the Company

A significant investment of time in the 
relationship 

We will invest all the time necessary to understand your business and its processes

A fully coordinated, dedicated and highly 
qualified team

Your individually selected and highly qualified team will be coordinated by an experienced Partner and Manager

A robust and efficient audit process We understand the importance of the audit process; delivering a robust audit, helping you to achieve ‘good governance’ 
and working to tight deadlines

Continuous communication leading to a 
“no surprises audit”

We will speak with you in a straight forward and candid way, take a transparent approach to our working relationship, and 
give you clarity on technical issues

Client satisfaction and improvement You will be asked for feedback throughout the audit, ensuring we constantly refine our approach, and will also receive an 
annual face to face client service review



Ibrahim Al Bassam is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of 

any individual member or correspondent firm or firms.

PKFALBASSAM.COM

right people
right size
right solutions

Ibrahim Ahmed Al Bassam
Lead Client Service Partner
T: +966 12 652 5333
M: +966 50 6825333
E: ibrahim.albassam@pkf.com

Khaled Shaaban
Engagement Leader
T: +966 12 652 5333
M: +966 56 552 2205
E: khaled.shaaban@pkf.com

Mohammed Atif
Manager
T: +966 12 652 5333
M: +966 53 726 0929
E: mohammed.atif@pkf.com

Contact us
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