
إن نشــرة اإلصــدار األوليــة هــذه هــي بغــرض عرضهــا علــى المســتثمرين مــن المؤسســات فــي عمليــة بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب، وال تحتــوي علــى ســعر الطــرح. وســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار النهائيــة المتضمنــة ســعر الطــرح بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب وتحديــد ســعر الطــرح.

شركة  هي  »الشركة«(  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  للتعدين  الكبرى  المصانع  شركة 
مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة بموجب السجل التجاري رقم 5950017523 وتاريخ 
وتاريخ  247/ق  رقم  الوزاري  والقرار  2010م(،  أكتوبر   11 )الموافق  1431/11/03هـ 
1428/10/09هـ )الموافق 21 أكتوبر 2007م(. تم نقل المركز الرئيسي للشركة بتاريخ 
1435/07/21هـ )الموافق 20 مايو 2014م( من مدينة جدة إلى مدينة نجران، وعليه 
جرى تعديل السجل التجاري رقم 5950017523 بتاريخ 1431/11/3هـ )الموافق 11 
أكتوبر 2010م( بمدينة نجران ليكون السجل التجاري الرئيسي للشركة. يبلغ رأس مال 
الشركة الحالي خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة 
وثالثمائة  مليون  وخمسون  ستة  إلى  مقسم  سعودي،  ريال   )563,288,650( وخمسين 
بقيمة  عادي  سهم   )56,328,865( وستون  وخمسة  وثمانمائة  ألف  وعشرون  وثمانية 
أو  )»األسهم«(  لكل سهم  رياالت سعودية   )10( بالكامل قدرها عشر  اسمية مدفوعة 
)»سهم«(. تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 
4030175345 وتاريخ 1429/01/07هـ )الموافق 16 يناير 2008م( والصادر من مدينة 
جدة، برأس مال قدره أربعمائة وخمسين مليون )450,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى 
خمسة وأربعين مليون )45,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 

عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم.
وبتاريخ 1432/05/02هـ )الموافق 6 أبريل 2011م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة 
إلى  سعودي  ريال   )450,000,000( مليون  وخمسون  أربعمائة  من  الشركة  مال  رأس 
خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( 
لكل  سعودية  رياالت   )10( عشرة  قدرها  بالكامل  مدفوعة  اسمية  بقيمة  عادي  سهم 
من  قيمتها  دفعت  جديد  سهم  ماليين  خمسة   )5,000,000( إصدار  خالل  من  سهم، 
)الموافق 9 ديسمبر 2012م(، وافقت  وبتاريخ 1434/01/25هـ  المساهمين.  قبل أحد 
الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة مليون )500,000,000( ريال 
سعودي إلى خمسمائة وخمسون مليون )550,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة 
وخمسين مليون )55,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 
)5,000,000( سهم  إصدار خمسة ماليين  من خالل  لكل سهم،  رياالت سعودية   )10(
1436/06/10هـ  وبتاريخ  جديد.  ومساهم  المساهمين  قبل  من  قيمتها  دفعت  جديد 
)الموافق 30 مارس 2015م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من 
خمسمائة وخمسون مليون )550,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة وأربعون مليون 
سهم   )74,000,000( مليون  وسبعون  أربعة  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )740,000,000(
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد 
من خالل منح )19( سهم جديد مقابل )55( سهم مملوك لكل مساهم، وتحويل مبلغ 
مائة وتسعين مليون )190,000,000( ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار بموجب 
مايو   17 )الموافق  1437/08/10هـ  وبتاريخ  الحسابات.  مراجع  من  الصادرة  الشهادة 
وأربعون  سبعمائة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  العامة  الجمعية  وافقت  2016م(، 
 )780,000,000( مليون  وثمانون  سبعمائة  إلى  سعودي  ريال   )740,000,000( مليون 
ريال سعودي مقسم إلى ثمانية وسبعون مليون )78,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 
مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، من خالل إصدار 
وبتاريخ  المساهمين.  قبل  من  قيمتها  دفعت  جديداً  )4,000,000( سهماً  أربعة ماليين 
1440/02/17هـ )الموافق 28 أكتوبر 2018م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال 
الشركة من سبعمائة وثمانون مليون )780,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة وعشرون 
مليون )820,000,000( ريال سعودي مقسم إلى اثنان وثمانون مليون )82,000,000( سهم 
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، 
من خالل منح سهمان مقابل كل )39( سهماً مملوكاً لكل مساهم، وتحويل مبلغ أربعين 
مليون )40,000,000( ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار بموجب الشهادة الصادرة 
أكتوبر 2018م(، وافقت  )الموافق 28  وبتاريخ 1440/02/17هـ  الحسابات.  من مراجع 
الجمعية العامة على تفويض مجلس اإلدارة بشراء 10% من أسهم الشركة من مساهميها 
بقيمة )30( ريال سعودي لالحتفاظ بها كأسهم خزينة. وبتاريخ 1440/03/23هـ )الموافق 
وأربعمائة  ألفاً  وتسعون  وأربعمائة  مليونين  بشراء  الشركة  قامت  2018م(،  ديسمبر   2
خزينة.  كأسهم  بها  لالحتفاظ  المساهمين  من  سهماً   )2,490,445( وأربعين  وخمسة 
خمسة  بشراء  الشركة  قامت  2019م(،  سبتمبر   2 )الموافق  1441/01/03هـ  وبتاريخ 
ماليين وسبعمائة وتسعة آالف وخمسمائة وخمسة وخمسون )5,709,555( سهم من أحد 
المساهمين المؤسسين وهي شركة تريكورا ريسورسز والتي قامت ببيع جميع أسهمها في 
الشركة إلى الشركة وبعض المساهمين، وتم تخصيص هذه األسهم لالحتفاظ بها كأسهم 
خزينة. وبتاريخ 1442/08/10هـ )الموافق 23 مارس 2021م(، وافقت الجمعية العامة 
على تخفيض رأس مال الشركة من ثمانمائة وعشرون مليون )820,000,000( ريال سعودي 
إلى أربعمائة وسبعة وستون مليون )467,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وأربعون 
مليون وسبعمائة ألف )46,700,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل إلغاء ستة ماليين وتسعمائة وتسعين 
ثمانية  وإلغاء  الخزينة  أسهم  من  سهم   )6,990,526( وعشرون  وستة  وخمسمائة  ألف 
وعشرين مليون وثالثمائة وتسعة آالف وأربعمائة وأربعة وسبعون )28,309,474( سهم 
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية إلطفاء خسائر 
الشركة والتي بلغت )29.35%( من رأس مال الشركة. وبتاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 
3 أكتوبر 2021م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وسبعة 
وستون مليون )467,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين 
وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين )563,288,650( ريال سعودي مقسم إلى ستة 
وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( 
بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم  سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 
الواحد، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل )4.85( سهم يمتلكه المساهمون المقيدون 
بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بما في ذلك تخصيص مائتان 
الزيادة  وخمسون ألف ومائتان وتسعون )250,290( سهم كأسهم خزينة، وتمت تغطية 
عن طريق رسملة مبلغ الزيادة من حساب األرباح وحساب االحتياطي النظامي للشركة. 
وبتاريخ 1443/04/13هـ )الموافق 2021/11/18م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة 
رأس مال الشركة من خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة 
وخمسين )563,288,650( ريال سعودي إلى إلى ستمائة وستين مليون )660,000,000( 
اسمية  بقيمة  عادي  )66,000,000( سهم  مليون  وستين  ستة  إلى  مقسم  ريال سعودي 

شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 5950017523 وتاريخ 1431/11/03هـ )الموافق 11 أكتوبر 2010م(، والقرار الوزاري رقم 247/ق وتاريخ 1428/10/09هـ )الموافق 21 أكتوبر 2007م(.
طرح تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال شركة المصانع الكبرى للتعدين بعد زيادة رأس المال )والتي تمثل ما نسبته 35.15% من رأس مال 

الشركة قبل زيادة رأس المال(، وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر ]•[ ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح: ثالثة )3( أيام تبدأ من يوم االربعاء 1443/08/06هـ )الموافق 2022/03/09م( إلى يوم الجمعة 1443/08/08هـ )الموافق 2022/03/11م(.

مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وطرح تسعة عشر 
مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم عادي من خالل عملية طرح عام أولي. 

ألف  وثمانمائة  مليون  )»الطرح«( بطرح تسعة عشر  األولي  العام  الطرح  تتمثل عملية 
)19,800,000( سهم كالتالي: )1( بيع عدد عشرة مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف 
و)2(  البيع«(؛  )»أسهم  الحالية  األسهم  من   )10,128,865( وستون  وخمسة  وثمانمائة 
إصدار تسعة مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وثالثون )9,671,135( 
بـ »أسهم  سهم جديد )»األسهم الجديدة«(. ويشار لألسهم الجديدة وأسهم البيع معاً 
الطرح« )ويشار لكل منها بـ »سهم طرح«(. ويبلغ سعر الطرح ]●[ )]●[( ريال سعودي 
للسهم الواحد )يشار إليه فيما يلي بـ »سعر الطرح«(، والذي يمثل قيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها عشرة رياالت سعودية )10( لكل سهم مدفوع بالكامل. ومن المتوقع تبعاً 
لذلك أن تمثل أسهم البيع واألسهم الجديدة، بعد عملية الطرح، ما نسبته )%15.35( 
و)14.65%( من رأس المال المصدر للشركة )على التوالي( مما يساوي في مجموعه %30 

من رأس المال المصدر للشركة.
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة 
بعد  فيما  ٍإليهم  )ويشار  األوامر  سجل  بناء  لتعليمات  وفقاً  األوامر  سجل  بناء  في 
من  )لمزيد  المشاركة«(  »الفئة  بـ  منهم  كل  وإلى  المشاركة«  »الفئات  بـ  مجتمعين 
أسهم  ويبلغ عدد  والمصطلحات«(.  »التعريفات   1 القسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل، 
مليون  عشر  تسعة  مبدئي  بشكل  المشاركة  للفئات  تخصيصها  سيتم  التي  الطرح 
وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي 
أسهم الطرح. في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير سجل 
اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثالثة 
عشر مليون وثمانمائة وستون ألف )13,860,000( سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 
سبعون بالمئة )70%( من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي 
الشركة  بالتشاور مع  المالي،  المستشار  المشاركة من قبل  للفئات  سيتم تخصيصها 

باستخدام آلية التخصيص االختيارية. 
السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل  األفراد:  المكتتبون  )ب(  الشريحة 
الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج 
غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت 
أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي 
غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً 
بنكياً، ويحق لهم فتح حساب استثماري، لدى إحدى الجهات المستلمة )ويشار إليهم فيما 
بعد مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد« ومنفردين بـ »المكتتب الفرد«(. ويعد الغياً اكتتاب 
من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق 
مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ 
االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى خمسة 
ماليين وتسعمائة وأربعون ألف )5,940,000( سهم، والتي تمثل نسبة ثالثين بالمئة )%30( 
من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم 
المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب 

مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.
)»لمحة  الجدول  32-4  في  المذكورين  المساهمين  قبل  من  البيع  أسهم  بيع  وسيتم   
عامة عن ملكية األسهم قبل الطرح وبعده«( من )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين 
البائعين«(، والذين يمتلكون مجتمعين جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال 
بالمائة )%70(  تقارب نسبته سبعين  ما  البائعون  المساهمون  الطرح، سيمتلك  عملية 
في  بحصة مسيطرة  البائعون  المساهمون  وبالتالي سيحتفظ  الشركة.  مال  رأس  من 
)»صافي  الطرح  مصاريف  بعد خصم  الطرح،  متحصالت  توزيع  يتم  وسوف  الشركة. 
متحصالت الطرح«( على النحو التالي: )1( سوف يتم توزيع ]●[ )]●[( ريال سعودي 
على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع التي يجري بيعها 
خالل عملية الطرح، و)2( سوف يتم توزيع حوالي ]●[ )]●[( ريال سعودي على الشركة 
خام  مكمن  تطوير  مشروع  لتمويل  الطرح  متحصالت  من  الجزء  هذا  استخدام  ويتم 
معيض، وأنشطة الكشف في المناطق المحتملة للنحاس والذهب والزنك والنيكل بموجب 
تراخيص االستكشاف الحالية، وألغراض عامة للشركة )لمزيد من التفاصيل، يرجى 
مراجعة القسم 8 »استخدام متحصالت الطرح«(. علماً أنه قد تم التعهد بتغطية الطرح 
بالكامل من قبل متعهد التغطية )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 14 )»التعهد 
بتغطية الطرح«((. علماً بأنه يحظر على كبار المساهمين في الشركة والذين يملكون 
5% أو أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة )»كبار المساهمين«( التصرف 
في أسهمهم، وذلك لفترة ستة )6( أشهر )»فترة الحظر«( من تاريخ بدء تداول أسهم 
الشركة في مجموعة تداول السعودية )»تداول« أو »السوق المالية« أو »السوق«(. وبعد 
فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم، علماً بأن كبار المساهمين 
هم: الشركة العربية للتعدين وشركة أساس للخدمات التعدينية ومحمد مانع أبا العال 
الرصاص  لصهر  الوطنية  والشركة  آل سعود  عبدالعزيز  بن  بن سعود  مشعل  واألمير 
والشركة العربية للتعدين - الفجيرة. وترد تفاصيل نسب الملكية الخاصة بكل منهم 
في الجدول 1-2 )»كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح«( من 

ملخص الطرح في الصفحة )ك(.
)الموافق  1443/08/06هـ  األربعاء  يوم  في  األفراد  للمكتتبين  الطرح  فترة  تبدأ 
2022/03/09م( وتستمر لمدة ثالثة )3( أيام حتى نهاية يوم الجمعة 1443/08/08هـ 
)الموافق 2022/03/11م( )»فترة الطرح«(. ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم 
)»الجهات  توفرها  التي  المستلمة  الجهات  لدى  اإللكترونية  القنوات  عبر  الطرح 
التفاصيل،  من  )لمزيد  الطرح  فترة  خالل  )ط(  الصفحة  في  المدرجة  المستلمة«( 
المشاركة  للفئات  ويمكن  االكتتاب«(.  وأحكام  )»شروط   19 القسم  مراجعة  يرجى 
)المعرفين في  المؤسسات  اكتتاب  الطرح من خالل مدير سجل  االكتتاب في أسهم 
القسم 1 )»التعريفات والمصطلحات«(( خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل 

طرح األسهم على المكتتبين األفراد.
بطلب  التقدم  الطرح،  أسهم  في  يكتتبون  الذين  األفراد  المكتتبين  من  كل  على  يجب 

هو  لالكتتاب  األقصى  الحد  بأن  علماً  أدنى،  كحد  أسهم   )10( عشرة  بعدد  االكتتاب 
مائتين وخمسين ألف )250,000( سهم لكل مكتتب فرد، وأن الحد األدنى للتخصيص 
هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح 
)إن وجد( على أساس تناسبي بناًء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد 
األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص في حال 
تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسمائة وأربعة وتسعون ألف )594,000( مكتتب فرد، 
وسيتم التخصيص بالتساوي على جميع المكتتبين. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب 
)إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة 
ذات العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب 
في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م( )لمزيد من 
التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )س( )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«( والقسم 

 19 )»شروط وأحكام االكتتاب«((.
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، 
ويحق لكل مساهم في الشركة )يشار ٍإليه فيما بعد بـ »المساهم«( أياً كان عدد أسهمه 
حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )يشار ٍإليه فيما بعد بـ »الجمعية العامة«( 
والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. وتستحق أسهم 
هذه  اإلصدار  نشرة  تاريخ  من  اعتباراً  الشركة  تعلنها  أرباح  أي  من  نصيبها  الطرح 
)»النشرة«( والسنوات المالية التي تليها )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 
13 )»المعلومات القانونية«(( والقسم 7 )»سياسة توزيع األرباح«(. لم يسبق إدراج أسهم 
الشركة سواء داخل المملكة أو في أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت 
الشركة بطلب: )1( لهيئة السوق المالية )»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم؛ و)2( للسوق 
الهيئة  التي طلبتها  المؤيدة  المستندات  كافة  تقديم  وتم  إدراج األسهم.  لقبول  المالية 
والسوق المالية وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة، بما فيها متطلبات إدراج الشركة في 
السوق المالية، وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح، بما في ذلك 
هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء 
من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )لمزيد 
من التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )س( )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«((. 

وبعد تسجيل الشركة وادراج اسهمها في السوق المالية، سوف يسمح لمواطني المملكة 
العربية السعودية واألفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة 
نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار المؤسسة في المملكة وفي دول مجلس 
التعاون الخليجي ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء 
تداولها في السوق المالية. ويجوز كذلك للمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة تداول أسهم 
الشركة بموجب قواعد الهيئة المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في 
األوراق المالية المدرجة. كما أنه يجوز للمستثمرين االستراتيجيين األجانب تداول األسهم 
وفقاً للتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب )كما قد ورد تعريفه 
في هذه النشرة(. ويحق لألفراد غير الخليجيين الذين يعيشون خارج المملكة والمؤسسات 
إليهم  )المشار  المملكة  والتي تعمل خارج  الخليجي  التعاون  المسجلة خارج دول مجلس 
مجتمعين بـ »المستثمرين األجانب« ومنفردين »المستثمر األجنبي«( االستثمار بشكل غير 
مباشر للحصول على المنفعة االقتصادية من أسهم الشركة، وذلك من خالل إبرام اتفاقيات 
مبادلة مع أحد األشخاص المرخص لهم بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول 
فيها لصالح المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة سوف 

يبقى األشخاص المرخص لهم هم المالكون النظاميون لألسهم.
ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة. لغرض المناقشة حول 
بعض العوامل التي ينبغي دراستها فيما يخص االكتتاب في أسهم الطرح، يرجى مراجعة 
ينبغي  قسم )»إشعار مهم«( في الصفحة )أ(، والقسم   2 )»عوامل المخاطرة«(، حيث 

دراسة هذين القسمين بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية 
بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة 
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )والمشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب إدراج األوراق 
ويتحمل  السعودية.  المالية  بالسوق  الخاصة  اإلدراج  قواعد  متطلبات  بحسب  المالية 
أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )هـ( مجتمعين ومنفردين كامل 
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم 
واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي 
وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 
وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات 
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي 

خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/05/18هـ )الموافق 2021/12/22م( 

 المستشار المالي ومدير االكتتاب

ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

نشرة إصدار







إشعار مهم
تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية وافية تتعلق بالشركة وأسهم الطرح، وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح، ستتم معاملة المستثمرين من 
الفئات المشاركة واألفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة أو مدير 
االكتتاب أو الجهات المستلمة، أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة )www.amak.com(، أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.cma.org.sa(، أو الموقع 

.)www.alrajhi-capital.com( أو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي ،)www.saudiexchange.sa( اإللكتروني للسوق المالية السعودية

وقد قامت الشركة بتعيين الراجحي المالية كمستشار مالي )ويشار ٍإليه فيما بعد بـ »المستشار المالي«( و متعهد التغطية )ويشار ٍإليه فيما بعد بـ »متعهد 
التغطية«( ومدير االكتتاب )ويشار ٍإليه فيما بعد بـ »مدير االكتتاب«( ومدير سجل اكتتاب المؤسسات )ويشار ٍإليه فيما بعد بـ »مدير سجل اكتتاب المؤسسات«(. 

تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة )كما ورد تعريفه في 
القسم 1 )»التعريفات والمصطلحات«((، وقواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم 
في الصفحة )هـ(، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع 

الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن تؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة.

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً 
كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالسوق والقطاع التي تعمل فيها الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد 
لدى الشركة أو المستشار المالي أو مدير سجل اكتتاب المؤسسات أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحات )ز( - )ح( من هذه 
النشرة )ويشار إليهم جميعاً مع المستشار المالي بـ »المستشارون«( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، 
إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو أي من مستشاريها، وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان بشأن دقة أو 

اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح 
التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية 
أو العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 2 )»عوامل المخاطرة«((. وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة 
أو أية معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار 

بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو الجهات المستلمة أو أي من 
المستشارين، للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح. وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ 
في االعتبار أهداف االستثمار الفردية، أو الوضع المالي، أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح. ويتحمل 
كل مستلم لهذه النشرة، قبل اتخاذ قراره باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص 
االكتتاب لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات االستثمارية أو المالية الخاصة به، بما 
في ذلك المزايا والمخاطر المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم، ويجب 
على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدارسة المفترض قيامهم بها فيما يخص 

فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الفردية ألولئك المستثمرين.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة 
في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 1 )»التعريفات والمصطلحات«((؛ والشريحة )ب( 
المكتتبين األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج 
غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً، ويحق لهم فتح حساب استثماري، 

لدى إحدى الجهات المستلمة.

ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق المكتتب الفرد الذي قام بتقديم الطلب. وفي حال 
تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

ال تمثل هذه النشرة عرًضا لبيع أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به في ذلك البلد 
لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب. 

ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
و/ أو المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة، على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. يتعين على جميع مستلمي هذه 
النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. يتعين على كل مكتتب فرد مؤهل وجهة مشاركة 
مؤهلة قراءة النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحامين، والمستشارين الماليين، وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية، 
والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في األسهم، وسوف يتحملون شخصياً الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من المحامين، 
والمحاسبين، وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة. وال يمكن تقديم أي ضمانات من 

ناحية تحقيق األرباح.
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معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على المعلومات في القسم  3 )»معلومات عن السوق والقطاع«( من تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 2 يونيو 2021م من قبل سي أر يو 

لالستشارات )»مستشار دراسة السوق«( لصالح الشركة فيما يتعلق بقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية )»دراسة السوق«(.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الخاصة بدراسة السوق الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى، بما في 
ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار دراسة السوق، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات 
بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي 

مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

تأسس مستشار دراسة السوق في عام 1969م ولديه أكثر من 290 موظف في أكثر من 11 مكتب في جميع أنحاء العالم يعملون حصرًيا حتى 30 يونيو 
 .)www.crugroup.com( 2021م. ويقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة، وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مستشار دراسة السوق

إن مستشار دراسة السوق ال يملك مباشرة أو من خالل أي من شركاته التابعة أو شركاته الزميلة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو 
مدراءه أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة، وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه وشعاره 

ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

بيانات الموارد المعدنية واحتياطيات المعادن الخام

تم الحصول على معلومات الموارد المعدنية واحتياطيات المعادن الخام والمعلومات األخرى المتعلقة بالتعدين الواردة في القسم  4 )»الشركة«( من تقرير 
أر كيه لالستشارات )»الشخص  يونيو 2021م من قبل إس  المعد في  العربية السعودية  المملكة  المعدنية للشركة في  الشخص المختص عن األصول 

المختص«( لصالح الشركة )»تقرير الشخص المختص«(.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات المستخرجة من تقرير الشخص المختص هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم 
التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه 

األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

تأسس الشخص المختص في عام 1974م ولديه أكثر من 1500 موظف في أكثر من 45 مكتب في جميع أنحاء العالم يعملون حصرًيا حتى 30 يونيو 2021م. 
 .)www.srk.com( ويقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة، وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشخص المختص

إن الشخص المختص ال يملك مباشرة أو من خالل أي من شركاته التابعة أو شركاته الزميلة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه 
أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة، وقد أعطى الشخص المختص موافقته الخطية على استعمال اسمه وشعاره ومعلومات 

السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

هناك درجة من عدم اليقين في تقدير وتصنيف احتياطيات المعادن الخام والموارد المعدنية والدرجات الموازية التي يتم استخراجها أو المخصصة 
لإلنتاج المستقبلي. حتى يتم استخراج احتياطيات المعادن الخام والموارد المعدنية و معالجتها بالفعل، يجب اعتبار كمياتها و درجاتها على أنها تقديرية. 
وتختلف كمية احتياطيات المعادن الخام والموارد المعدنية حسب أسعار المعادن وتكاليف التشغيل وعوامل التعديل األخرى كما يتم تحديد تقديرات 
احتياطي الخام على أساس توقعات الشركة أو األشخاص المختصين لألسعار على المدى الطويل ودرجات العزل والتكاليف التي قد تكون غير دقيقة. 
قد يؤثر أي تغيير جوهري في كمية أو جودة احتياطيات المعادن الخام أو نسبة التعرية على الجدوى االقتصادية للمشاريع. وقد ال يمكن مطابقة نتائج 
االختبارات المعملية الصغيرة الستخراج الذهب أو المعادن األخرى باختبارات االستخراج الكبيرة التي تجري تحت ظروف الموقع خالل فترة اإلنتاج. كما 
قد تتطلب التقلبات في أسعار السلع األساسية ونتائج الحفر واختبارات المعادن وإنتاج وتقييم خطط المناجم الالحقة لتاريخ أي تقديرات مراجعة تلك 
التقديرات. قد ال تطابق كميات ودرجات احتياطيات المعادن الخام المستخرجة والمعالجة مع معدالت االستخراج والكميات والدراجات المتوقعة حالًيا. 
كما قد يكون ألي انخفاض جوهري في تقديرات احتياطيات المعادن الخام أو قدرة الشركة على استخراج احتياطيات المعادن الخام هذه آثاراً سلبية 
على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها. يتعين على المكتتبين المحتملين قراءة هذا القسم باالقتران مع قسم »عوامل 
المخاطرة« الوارد بهذه النشرة، وال سيما الخطر الوارد بعنوان »الكمية والدرجة الفعلية الحتياطيات المعادن الخام والموارد المعدنية ومعدل إنتاجها قد 

ال يتفق مع التوقعات الحالية، إذ إن احتياطيات المعادن الخام والموارد المعدنية تقديرية ».

إن المعيار الذي تم تبنيه إلعداد التقارير بشأن بيانات الموارد المعدنية واحتياطيات المعادن الخام لألصول المعدنية الموضحة في هذه النشرة هو ذلك 
المحدد بالمصطلحات والتعريفات الواردة في »النظام األسترالي لعام 2012م إلعداد تقارير نتائج عمليات التنقيب والموارد المعدنية واحتياطيات المعادن 
الصادر عن اللجنة المشتركة الحتياطي المعادن الخام التابع للمعهد األسترالي للتعدين والمعادن، والمعهد األسترالي لعلماء الجيولوجيا ومجلس المعادن 

األسترالي )»نظام جورك لعام 2012«(.
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هذا ويعرف نظام جورك الموارد المعدنية على أنها »تركيز أو وجود مواد لها فائدة اقتصادية أو على القشرة األرضية بدرجة/نوعية وكمية معينة تشير 
إلى احتماالت معقولة بإمكانية إجراء عملية استخراج اقتصادية لهذه المواد في نهاية المطاف. ويتم التعرف على موقع هذه الموارد المعدنية وكميتها 
ودرجتها وخصائصها الجيولوجية ومدى استمرارية توافرها أو تقديرها أو تفسيرها من خالل أدلة ومعرفة جيولوجية محددة. وتنقسم الموارد المعدنية، 

من أجل زيادة الثقة الجيولوجية، إلى الفئات التالية: مستنبطة ومستدل عليها ومقدرة«. وعلى وجه التحديد:

الموارد المعدنية المستنبطة: هي نوع من الموارد المعدنية التي تقدر كميتها أو درجتها ومحتواها المعدني بمستوى منخفض من الثقة. وفي  	
حين يُستدل عليها ويُفترض وجودها باالستناد إلى األدلة الجيولوجية، إال أنه ال يمكن تأكيد االستمرارية الجيولوجية ووجود درجات لهذا 
المعدن. ويعتمد وجود المعادن في هذه الحالة على المعلومات التي يتم جمعها بواسطة تقنيات مالئمة من المواقع مثل النتوءات والخنادق 
والحفر والحفريات والفتحات األرضية التي قد تكون محدودة أو من نوعية غير مؤكدة وغير موثوق منها. كما أن درجة الثقة ببيانات الموارد 
المستنبطة أقل من درجة الثقة ببيانات الموارد المستدل عليها ويجب عدم تحويلها إلى احتياطيات معادن خام. ويتوقع بشكل معقول أن يتم 

تحويل غالبية الموارد المعدنية المستنبطة إلى درجة موارد معدنية مستدل عليها من خالل إجراء عمليات االستكشاف بشكل مستمر.
الموارد المعدنية المستدل عليها: هي نوع من الموارد المعدنية التي تقدر كميتها وكثافتها وشكلها وخصائصها الفيزيائية ودرجتها ومحتواها  	

تم جمعها من خالل  والتي  واالختبارات  العينات  وأخذ  االستكشاف  بوجودها على عمليات  المتعلقة  البيانات  وتستند  كافية.  بثقة  المعدني 
التقنيات المالئمة من مواقع مثل النتوءات والخنادق والحفر والحفريات والفتحات األرضية. وتُعتبر التي يتم عندها جمع البيانات بعيدة جدا 
عن بعضها البعض أو بشكل غير مالئم لتأكيد االستمرارية الجيولوجية والدرجة/النوعية، إال أنها متقاربة بما يكفي الفتراض وجودها. كما أن 
درجة الثقة ببيانات الموارد المستدل عليها أقل من درجة الثقة ببيانات الموارد المقدرة ويمكن تحويلها فقط إلى احتياطي معدن خام محتمل.

الموارد المعدنية المقدرة: هي نوع من الموارد المعدنية التي تقدر كميتها وكثافتها وشكلها وخصائصها الفيزيائية ودرجتها ومحتواها المعدني  	
بدرجة عالية من الثقة. وتقوم البيانات المتعلقة بها على أعمال كشف مفصلة وموثوق بها، وأخذ العينات واالختبارات والتي تم جمعها من خالل 
التقنيات المالئمة من مواقع مثل النتوءات والخنادق والحفر والحفريات والفتحات األرضية. وتكون المواقع التي يتم عندها جمع البيانات 
متقاربة بدرجة كافية لتأكيد االستمرارية الجيولوجية والدرجة/ النوعية. يتمتع المورد المعدني المقدر بمستوى ثقة أعلى من ذلك المطبق على 

المورد المعدني المستدل عليه أو المورد المعدني المستنبط. ويمكن تحويله إلى احتياطي معدن خام مؤكد أو محتمل.

تشمل بيانات الموارد المعدنية الواردة في هذه النشرة على الموارد المعدنية التي تم تعديلها لتقوم بإنشاء احتياطيات المعادن الخام.

هذا ويعرف نظام جورك »احتياطي المعادن الخام« على أنه الجزء القابل للتعدين اقتصادياً من الموارد المعدنية المقدرة وفي بعض األحيان، من الموارد 
المستدل عليها. وتشتمل هذه االحتياطيات على مواد تخفيف وبدالت للخسائر التي قد تحدث عند تعدين المواد. ويتم تحديد االحتياطي الخام من 
خالل دراسات وتقييمات تشمل الفحص والتعديل من خالل عوامل تعدين مفترضة وواقعية، وعوامل تعدينية، واقتصادية، وتسويقية، وقانونية، وبيئية، 
في  الثقة  زيادة  أجل  ومن  الصلة.  ذي  التقرير  إعداد  وقت  في  معقول،  بشكل  مبرر  االستخراج  أن  التقييمات  هذه  مثل  وتظهر  وحكومية.  واجتماعية، 
احتياطيات المعادن الخام، فهي تنقسم إلى »محتملة« و«مؤكدة«، بحيث يتمتع احتياطي المعادن الخام المحتمل بدرجة من الثقة أقل من تلك المطبقة 
على احتياطي المعادن الخام المؤّكد، ولكنه ذو جودة كافية لكي يُتخذ قرار بشأن تطوير الرواسب. ويكمن االختالف بين احتياطيات المعادن الخام المؤكدة 

والمحتملة على وجه التحديد فيما هو آت:

احتياطي الخام المحتمل هو الجزء القابل للتعدين اقتصادًيا من موارد معدنية مستدل عليها، وفي بعض الحاالت، من موارد معدنية مقدرة.  	
وتشتمل هذه االحتياطيات على مواد تخفيف وبدالت للخسائر التي قد تحدث عند تعدين المواد. ويتم تحديد االحتياطي الخام من خالل 
دراسات وتقييمات تشمل الفحص والتعديل من خالل عوامل تعدين مفترضة وواقعية، وعوامل تعدينية، واقتصادية، وتسويقية، وقانونية، وبيئية، 
واجتماعية، وحكومية. وتظهر مثل هذه التقييمات أن االستخراج مبرر بشكل معقول، في وقت إعداد التقرير ذي الصلة. يتمتع احتياطي معدن 
الخام المحتمل بدرجة من الثقة أقل من تلك المطبقة على احتياطي معدن الخام المؤّكد، ولكن نوعيته كافية ليكون بمثابة أساس التخاذ قرار 

بشأن تطوير الرواسب.
احتياطي الخام المؤكد هو الجزء القابل للتعدين اقتصادًيا من الموارد المعدنية المقدرة. وتنطوي احتياطيات المعادن الخام المؤكدة على  	

أعلى درجة من الثقة وتشمل تحديدا درجة عالية من الثقة في عوامل التعديل. ويمكن أن يعني أسلوب التعدين أو العوامل األخرى أن احتياطيات 
المعادن الخام المؤكدة ال يمكن الحصول عليها من بعض الرواسب.

المعلومات المالية واإلحصائية

تم عرض القوائم المالية المذكورة أدناه في ملحقات هذه النشرة:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م )»قوائم السنة المالية 2018م«( و بتاريخ 31 ديسمبر 2019م - 1
)»قوائم السنة المالية 2019م«( باإلضافة إلى اإليضاحات المرفقة بها، المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة وغيرها 
في  المتعارف عليها  المحاسبية  )»المعايير   )»SOCPA«( والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  واإلصدارات  المعايير  من 
المملكة«(، والتي تم إعدادها ومراجعتها من قبل الماجد والعنزي )محاسبون ومراجعون قانونيون(، كما ورد في تقريرهم المرفق بهذه النشرة.

القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م )»قوائم السنة المالية 2020م«( و بتاريخ 31 ديسمبر - 2
2019م )»قوائم السنة المالية 2020م«( باإلضافة إلى اإليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية  في 30 
يونيو 2021م )»قوائم فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م«( المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة وغيرها 
في  المتعارف عليها  المحاسبية  )»المعايير   )»SOCPA«( والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  واإلصدارات  المعايير  من 
المملكة«(، والتي تم إعدادها ومراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة(، كما 

ورد في تقريرهم المرفق بهذه النشرة.
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ترد القوائم المالية أعاله في القسم 21 )»القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بشأنها«(. تقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

المعايير  بموجب  مطلوبة  وغير  للمراجعة  غير خاضعة  إضافية  إجراءات  وهي  والمالي ألعمالها،  التشغيلي  األداء  لتقييم  معينة  إجراءات  الشركة  تتبع 
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة أو المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهي غير مقدمة 
وفقا لها. تشمل هذه اإلجراءات المالية التي ال تندرج ضمن المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة هامش الربح اإلجمالي )حسب القوائم 
المالية(، وهامش الربح اإلجمالي )كما تم تعديله( ، وهامش التشغيل، وهامش الربح الصافي، ونسبة المديونية، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على 
الموجودات، واألرباح قبل دفع الفوائد والزكاة ومخصص االستهالك واإلطفاء )EBITDA(، واألرباح المعدلة قبل دفع الفوائد والزكاة ومخصص االستهالك 
Ad�( كما تم تعريفه في هذه النشرة، وهامش األرباح المعدلة قبل دفع الفوائد والزكاة ومخصص االستهالك واإلطفاء )Adjusted EBITDA )واإلطفاء 
justed EBITDA Margin( واألموال من العمليات. وتستخدم اإلدارة هذه اإلجراءات لقياس أداء العمليات وكأساس للتخطيط االستراتيجي وعمل التوقعات 
المستقبلية، وهي تعتقد أن هذه اإلجراءات وغيرها تُستخدم على نطاق واسع من قبل بعض المستثمرين ومحللي األوراق المالية واألطراف المعنية األخرى 
كمقاييس تكميلية لألداء. وقد ال تكون هذه اإلجراءات التي ال تندرج ضمن المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة قابلة للمقارنة مع اإلجراءات 
األخرى المستخدمة من قبل الشركات األخرى والمماثلة من حيث العنوان، كما أنها أدوات تحليلية تنطوي على بعض القيود وال ينبغي دراستها بمعزل 
عن أدوات أخرى أو كبديل لها لدى تحليل نتائج الشركة التشغيلية على النحو المفصح عنها بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة أو 
المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية. لمزيد من التفاصيل حول كيفية احتساب الشركة لهامش الربح اإلجمالي 
)حسب القوائم المالية(، وهامش الربح اإلجمالي )كما تم تعديله(، وهامش التشغيل، وهامش الربح الصافي، ونسبة المديونية، والعائد على حقوق الملكية، 
والعائد على الموجودات، واألرباح قبل دفع الفوائد والزكاة ومخصص االستهالك واإلطفاء )EBITDA(، واألرباح المعدلة قبل دفع الفوائد والزكاة ومخصص 
 )Adjusted EBITDA Margin( وهامش األرباح المعدلة قبل دفع الفوائد والزكاة ومخصص االستهالك واإلطفاء ،)Adjusted EBITDA( االستهالك واإلطفاء

واألموال من العمليات، يرجى مراجعة الهوامش المدرجة تحت قسم »ملخص المعلومات المالية« أدناه.

إن المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه قد يكون هناك اختالف بسيط 
بين األرقام المبينة لنفس البند في الجداول المختلفة، كما قد يكون المجموع في بعض الجداول ال يساوي المجموع الحسابي لألرقام التي سبقته. وفي 
الحاالت التي يتم فيها تحويل المبالغ الواردة في هذه النشرة من عملة أجنبية إلى الريال السعودي، فقد تم استخدام سعر صرف الريال السعودي مقابل 

العملة المعنية كما في تاريخ هذه النشرة.

في هذه النشرة، تم ذكر التواريخ الهجرية مع التواريخ الميالدية الموافقة لها، عند االقتضاء. ويتم إعداد التقويم الهجري باالستناد إلى دورات القمر 
المرتقبة. ولكن يتم تحديد بداية كل شهر من خالل المراقبة والمشاهدة الفعلية للقمر. ولهذا السبب، غالباً ما تكون التحويالت من التقويم الهجري إلى 
التقويم الميالدي عرضة لتباينات تقدر بيوم واحد. فضاًل عن ذلك، إن أي إشارة إلى »سنة« أو »سنوات« هي إشارة إلى سنوات ميالدية، ما لم تحدد هذه 

النشرة صراحة خالف ذلك.

التوقعات والبيانات المستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق، باإلضافة إلى معلومات السوق 
المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي 

من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة إلى حد علمها المعقول بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية«. ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض المفردات 
مثل »تعتزم« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »يتوقع« أو »من الممكن« أو »سيكون« أو »يجب« أو »ُمتوقع« أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها 

من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. 

وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهات نظر الشركة حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي، حيث أن هناك 
العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها الفعلية أو النتائج التي تحققها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً 
صراحًة أو ضمناً. وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصياًل لبعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر )لمزيد 
من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم  2 )»عوامل المخاطرة«((. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا ثبت عدم صحة 
أو دقة أي من االفتراضات، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة أو معتقدة أو 

متوقعة أو مخطط لها.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يتعين على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد نشر 
هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها أي مما يلي: 

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.أ- 
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار هذه. ب- 

في  الواردة  المستقبلية  اإلفادات  أو  السوق  أو  بالقطاع  متعلقة  معلومات  أي  تعديل  أو  تحديث  تعتزم  ال  الشركة  فإن  المذكورتين،  الحالتين  عدا  وفيما 
هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور االحتمالية 
واالفتراضات األخرى، فإن األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. 
وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات في ضوء هذه التوضيحات وعدم االعتماد على 

تلك اإلفادات بشكل أساسي.
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دليل الشركة

مجلس إدارة الشركة

أعضاء مجلس إدارة الشركة1(:  1ل1الجدول )

تاريخ استقالليةالصفةالجنسيةالمنصباالسمالرقم
التعيين

نسب الملكية المباشرة 
)%(

نسب الملكية غير 
المباشرة )%(

بعد قبل الطرح
بعد قبل الطرحالطرح

الطرح

محمد مانع أبا 1-
العال

رئيس 
مجلس 
االدارة

عضو غير سعودي
تنفيذي

عضو غير 
مستقل

28 أكتوبر 
4.28%6.16%*5.80%8.33%2018م

إبراهيم بن 2-
مسلم

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

عضو غير سعودي
تنفيذي

عضو غير 
مستقل

28 أكتوبر 
5.12%7.36%**1.80%2.59%2018م

عضو غير أردنيعضوطالل السعدي3-
تنفيذي

عضو 
مستقل

28 أكتوبر 
----2018م

-4
أيمن 

عبدالرحمن 
الشبل

عضو غير سعوديعضو
تنفيذي

عضو 
مستقل

28 أكتوبر 
--1.42%2.04%2018م

مهيدب صالح 5-
عضو غير سعوديعضوالمهيدب

تنفيذي
عضو غير 

مستقل
28 أكتوبر 

----2018م

فكري يوسف 6-
عضو غير مصريعضومحمد

تنفيذي
عضو غير 
مستقل 

23 مارس 
----2021م

محمد احمد 7-
عضو غير إماراتيعضوالشحي

تنفيذي
عضو غير 

مستقل
23 مارس 

----2021م

ماجد يوسف 8-
عضو غير سعوديعضوالمقال

تنفيذي
عضو 
مستقل

23 مارس 
----2021م

ماجد علي بن 9-
عضو غير سعوديعضومسلم

تنفيذي
عضو غير 

مستقل
23 مارس 

4.28%6.16%***1.59%2.28%2021م

المصدر: الشركة
* يمتلك محمد مانع أبا العال نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 6.16% قبل الطرح نتيجة لنسبة ملكية قدرها 31.30% في شركة أساس التعدين والتي تملك 19.67% من أسهم الشركة قبل الطرح.
** يمتلك إبراهيم علي بن مسلم نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 7.36% قبل الطرح نتيجة لنسبة ملكية قدرها 37.40% في شركة أساس التعدين والتي تملك 19.67% من أسهم الشركة قبل 

الطرح.
*** يمتلك ماجد علي بن مسلم نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 6.16% قبل الطرح نتيجة لنسبة ملكية قدرها 31.30% في شركة أساس التعدين والتي تملك 19.67% من أسهم الشركة قبل 

الطرح.

إن أمين سر مجلس ادارة الشركة الحالي هو أيمن عبدالرحمن الشبل، وهو يمتلك 1,149,451 سهم في الشركة.

1  بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 25 نوفمبر 2021م( قامت الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ مدتها من 
9 يناير 2022م وتنتهي في 8 يناير 2025م. وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة للدورة القادمة يتكون من نفس األعضاء في الدورة الحالية باستثناء طالل السعدي ومهيدب صالح المهيدب 

وماجد يوسف المقال حيث تم تعيين عبداإلله بن عثمان الصالح وعبدالسالم بن عبداهلل الدريبي وسافاس ساهين بدالً منهم.
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها

شركة المصانع الكبرى للتعدين
ص.ب 3181 - 66244

نجران 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2264 529 17 966+
فاكس: 8722 523 17 966+

 www.amak.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@amak.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثلي الشركة

أيمن بن عبدالرحمن الشبل
عضو مجلس اإلدارة

ص.ب 66244
نجران 3181

المملكة العربية السعودية
هاتف: 75292264 1 966+ )تحويلة 109( 

فاكس: 75238722 1 966+
 www.amak.com.sa :الموقع اإللكتروني

aalshibl@amak.com.sa :البريد اإللكتروني

كمران بخش
المدير المالي
ص.ب 66244
نجران 3181

المملكة العربية السعودية
هاتف: 75292264 1 966+ )تحويلة 107(

فاكس: 75238722 1 966+
 www.amak.com.sa :الموقع اإللكتروني

 kghous@amak.com.sa :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

أيمن بن عبدالرحمن الشبل
ص.ب 66244
نجران 3181

المملكة العربية السعودية
هاتف: 75292264 1 966+ )تحويلة 109(

فاكس: 75238722 1 966+
 www.amak.com.sa :الموقع اإللكتروني

 aalshibl@amak.com.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

مجموعة تداول السعودية
طريق الملك فهد - العليا 6897 

الوحدة رقم: 15
الرياض 12211- 3388

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1919 000 92 966+
فاكس: 9133 218 11 966+

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa:البريد اإللكتروني
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المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الراجحي المالية
شارع الملك فهد

ص. ب. 5561
الرياض 11432

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5856 92000 11 966+
فاكس: 0625 460 11 966+

 www.alrajhi-capital.com :الموقع اإللكتروني
 PR@alrajhi-capital.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمصدر

عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
والمرخص بها لمزاولة مهنة المحاماة واالستشارات الشرعية والنظامية بموجب 

شهادة تسجيل شركة مهنية رقم 498/12/323
مبنى العليان، برج 2، الدور 3

شارع األحساء، الملز
ص.ب. 69103
الرياض 11547

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8900 265 11 966+
فاكس: 8999 265 11 966+

 www.legal-advisors.com :الموقع اإللكتروني
 legal.advisors@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي 

كي بي إم جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض، طريق المطار

ص.ب 92876
الرياض 11663

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8500 874 11 966+
فاكس: 8600 874 11 966+

 www.kpmg.com/sa :الموقع اإللكتروني
 marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني
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مستشار دراسة السوق 

سي أر يو لالستشارات
الطابق األول، 71 هاي هولبورن

 )WC1V 6EA( لندن
المملكة المتحدة

هاتف: 2000 7903 20 44+
 www.crugroup.com :الموقع اإللكتروني

aurelien.henry@crugroup.com :البريد اإللكتروني

الشخص المختص

أس أر كي لالستشارات
الطابق الخامس، تشرشل هاوس

17 تشرشل واي
 )CF10 2HH( مدينة ومقاطعة كارديف

ويلز، المملكة المتحدة
الهاتف: +442920348150

www.srk.com :الموقع اإللكتروني
enquiries@srk.co.uk :البريد اإللكتروني

مراجعي الحسابات المستقلين )قوائم السنة المالية 2018م و قوائم السنة المالية 2019م(

الماجد والعنزي )محاسبون قانونيون معتمدين(
مركز النمر 2، الطابق 5، رقم المكتب 503

ص.ب. 230240
الرياض 11321

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0801 464 11 966+
فاكس: 6230 217 11 966+

www.mfcpa.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@mfcpa.com.sa :البريد اإللكتروني

مراجعي الحسابات المستقلين )قوائم السنة المالية 2020م وقوائم فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(

شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة(
برج طريق الملك، الدور الثالث عشر

طريق الملك عبدالعزيز )طريق مالك(
ص.ب. 1994
جدة 21441

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8400 221 12 966+
فاكس: 8575 221 12 966+

www.ey.com/mena :الموقع اإللكتروني
ey.ksa@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

مالحظة

قدم كل من المستشارين ومراجعين الحسابات المستقلين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم، وشعاراتهم المنسوبة إليهم وتضمين 
إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، هذا وال يمتلك أي من منهم وال أي من 

العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
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الجهات المستلمة

مصرف الراجحي
شارع العليا
ص.ب 28

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 11 966+
فاكس: 8881 609 11 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555، جدة 21481
المملكة العربية السعودية
هاتف: 966126493333+
فاكس: 966126437426+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
حي الشهداء

ص.ب 22622 الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 4013030 )11( 966+
فاكس رقم: 4865909 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

ط
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي 
قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة 
ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين مع األخذ بعين االعتبار كافة 

المعلومات في هذه النشرة ككل.

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم )»إشعار مهم«( في الصفحة )أ( والقسم  2 )»عوامل المخاطرة«( قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري في أسهم الطرح. 

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

شركة المصانع الكبرى للتعدين )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة«( هي شركة مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة بموجب السجل التجاري 
1428/10/09هـ  وتاريخ  247/ق  رقم  الوزاري  والقرار  2010م(،  أكتوبر   11 )الموافق  1431/11/03هـ  وتاريخ   5950017523 رقم 
)الموافق 21 أكتوبر 2007م(. تم نقل المركز الرئيسي للشركة بتاريخ 1435/07/21هـ )الموافق 20 مايو 2014م( من مدينة جدة إلى 
بتاريخ 1431/11/3هـ )الموافق 11 أكتوبر 2010م( بمدينة  التجاري رقم 5950017523  مدينة نجران، وعليه جرى تعديل السجل 
نجران ليكون السجل التجاري الرئيسي للشركة. يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين 
ألف وستمائة وخمسين )563,288,650( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة 
وخمسة وستون )56,328,865( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر )10( رياالت سعودية لكل سهم )»األسهم«( 
أو )»سهم«(.تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030175345 وتاريخ 1429/01/07هـ 
)الموافق 16 يناير 2008م( والصادر من مدينة جدة، برأس مال قدره أربعمائة وخمسين مليون )450,000,000( ريال سعودي، مقسم 

إلى خمسة وأربعين مليون )45,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم.
وبتاريخ 1432/05/02هـ )الموافق 6 أبريل 2011م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وخمسون مليون 
)450,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهم عادي 
بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم، من خالل إصدار )5,000,000( خمسة ماليين سهم جديد 
دفعت قيمتها من قبل أحد المساهمين. وبتاريخ 1434/01/25هـ )الموافق 9 ديسمبر 2012م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس 
مال الشركة من خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسون مليون )550,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى خمسة وخمسين مليون )55,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم، 
من خالل إصدار خمسة ماليين )5,000,000( سهم جديد دفعت قيمتها من قبل المساهمين ومساهم جديد. وبتاريخ 1436/06/10هـ 
)الموافق 30 مارس 2015م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة وخمسون مليون )550,000,000( ريال 
سعودي إلى سبعمائة وأربعون مليون )740,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعة وسبعون مليون )74,000,000( سهم عادي بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل منح )19( سهم جديد مقابل )55( سهم مملوك 
لكل مساهم، وتحويل مبلغ مائة وتسعين مليون )190,000,000( ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار بموجب الشهادة الصادرة 
من مراجع الحسابات. وبتاريخ 1437/08/10هـ )الموافق 17 مايو 2016م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من 
سبعمائة وأربعون مليون )740,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة وثمانون مليون )780,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية 
وسبعون مليون )78,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، من خالل 
إصدار أربعة ماليين )4,000,000( سهماً جديداً دفعت قيمتها من قبل المساهمين. وبتاريخ 1440/02/17هـ )الموافق 28 أكتوبر 
2018م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة وثمانون مليون )780,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة 
مدفوعة  اسمية  بقيمة  عادي  سهم   )82,000,000( مليون  وثمانون  اثنان  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )820,000,000( مليون  وعشرون 
بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، من خالل منح سهمان مقابل كل )39( سهماً مملوكاً لكل مساهم، وتحويل 
مبلغ أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار بموجب الشهادة الصادرة من مراجع الحسابات. وبتاريخ 
1440/02/17هـ )الموافق 28 أكتوبر 2018م(، وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس اإلدارة بشراء 10% من أسهم الشركة من 
قامت  ديسمبر 2018م(،   2 )الموافق  وبتاريخ 1440/03/23هـ  كأسهم خزينة.  بها  لالحتفاظ  ريال سعودي   )30( بقيمة  مساهميها 
الشركة بشراء مليونين وأربعمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعين )2,490,445( سهماً من المساهمين لالحتفاظ بها كأسهم 
خزينة. وبتاريخ 1441/01/03هـ )الموافق 2 سبتمبر 2019م(، قامت الشركة بشراء خمسة ماليين وسبعمائة وتسعة آالف وخمسمائة 
وخمسة وخمسون )5,709,555( سهم من أحد المساهمين المؤسسين وهي شركة تريكورا ريسورسز والتي قامت ببيع جميع أسهمها 
1442/08/10هـ  وبتاريخ  خزينة.  كأسهم  بها  لالحتفاظ  األسهم  هذه  تخصيص  وتم  المساهمين،  وبعض  الشركة  إلى  الشركة  في 
)الموافق 23 مارس 2021م(، وافقت الجمعية العامة على تخفيض رأس مال الشركة من ثمانمائة وعشرون مليون )820,000,000( ريال 
سعودي إلى أربعمائة وسبعة وستون مليون )467,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وأربعون مليون وسبعمائة ألف )46,700,000( 
سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل إلغاء ستة ماليين وتسعمائة 
وتسعين ألف وخمسمائة وستة وعشرون )6,990,526( سهم من أسهم الخزينة و إلغاء ثمانية وعشرين مليون وثالثمائة وتسعة آالف 
وأربعمائة وأربعة وسبعون )28,309,474( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية إلطفاء خسائر 
الشركة والتي بلغت )29.35%( من رأس مال الشركة. وبتاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 3 أكتوبر 2021م(، وافقت الجمعية العامة 
على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وسبعة وستون مليون )467,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين 
وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين )563,288,650( ريال سعودي مقسم إلى ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون 
ألف وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل )4.85( سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية، بما في ذلك تخصيص مائتان وخمسون ألف ومائتان وتسعون )250,290( سهم كأسهم خزينة، وتمت تغطية الزيادة عن طريق 
رسملة مبلغ الزيادة من حساب األرباح وحساب االحتياطي النظامي للشركة. وبتاريخ 1443/04/13هـ )الموافق 2021/11/18م(، 
وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين 
)563,288,650( ريال سعودي إلى ستمائة وستين مليون )660,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ستة وستين مليون )66,000,000( 
سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وطرح تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف 

)19,800,000( سهم عادي من خالل عملية طرح عام أولي. 

ي



أنشطة الشركة

تتمثل العمليات الرئيسية للشركة بتشغيل منجم المصانع ومنجم قيان. ويقع منجم المصانع في مخيم تعدين المصانع الرئيسي والذي 
يقوم بإنتاج مركزات النحاس والزنك وسبائك الفضة والذهب. ويقع منجم قيان على بعد حوالي 12 كيلومتر من منجم المصانع، والذي 

يقوم بإنتاج سبائك الذهب والفضة. 
تشمل األهداف الرئيسية للشركة وفًقا لنظامها األساسي ما يلي:

إنتاج سبائك الذهب والفضة. 	
إنتاج مركزات الزنك. 	
إنتاج مركزات النحاس. 	
استخراج مركزات الجرانيت والنيكل ومركزات الرصاص. 	
تصنيع الجرانيت. 	
تفجير الصخور. 	
إنشاء مصانع إلنتاج البالط ومواد البناء األخرى. 	

كبار المساهمين وعدد 
أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل 

الطرح وبعده

يوضح الجدول أدناه أسماء كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح.

كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح(:  2ل1الجدول )

اسم المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة 

االسمية )ريال 
سعودي(

نسبة الملكية 
عدد األسهمالمباشرة

القيمة 
االسمية )ريال 

سعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

الشركة العربية 
14.24%20.469,398,37193,983,710%11,526,049115,260,490للتعدين 

شركة أساس 
13.69%19.679,035,21090,352,100%11,080,674110,806,740التعدين

األمير مشعل 
بن سعود 

عبدالعزيز آل 
سعود

4,958,77149,587,710%8.804,043,39540,433,950%6.13

الشركة 
الوطنية لصهر 

الرصاص 
المحدودة 
)رصاص(

4,916,41649,164,160%8.734,008,85840,088,580%6.07

محمد مانع أبا 
5.80%8.333,825,41338,254,130%4,691,44146,914,410العال

الشركة العربية 
للتعدين - 

الفجيرة
2,973,98429,739,840%5.282,424,99424,249,940%3.67

49.60%71.2732,736,241327,362,410%37,173,351371,733,510املجموع

رأس مال الشركة )كما في 
خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين )563,288,650( ريال سعودي.تاريخ هذه النشرة(

رأس مال الشركة )بعد زيادة 
ستمائة وستين مليون )660,000,000( ريال سعودي.رأس المال(

إجمالي عدد األسهم 
المصدرة )كما في تاريخ 

هذه النشرة(
ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( سهم عادي.

إجمالي عدد األسهم 
المصدرة )بعد زيادة رأس 

المال(
ستة وستين مليون )66,000,000( سهم عادي.

ك



الطرح

طرح تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد عملية الطرح كالتالي: 
)1( بيع عشرة مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )10,128,865( سهم من األسهم الحالية )»أسهم البيع«(؛ و

)2( إصدار تسعة مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وثالثون )9,671,135( سهم جديد )»األسهم الجديدة«(. 
بسعر طرح يبلغ ]●[ ريال سعودي للسهم الواحد والمتضمن قيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد.

تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. القيمة االسمية للسهم

نسبة أسهم الطرح من رأس 
مال الشركة

تمثل أسهم الطرح ما نسبته 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال )والتي تمثل ما نسبته 35.15% من رأس مال الشركة 
قبل زيادة رأس المال(.

]●[ ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

 ]●[ ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

استخدام متحصالت الطرح

مليون  بـثالثين  المقدرة  الطرح  مصاريف  )بعد خصم  سعودي  ريال   ]●[ حوالي  البالغة  الطرح  متحصالت  توزيع صافي  يتم  سوف 
)30,000,000( ريال سعودي( على النحو التالي: )1( سوف يتم توزيع ]●[ مليون ريال سعودي على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة 
ملكية كل منهم في أسهم البيع التي يجري بيعها خالل عملية الطرح، و)2( سوف يتم توزيع حوالي ]●[ )]●[( ريال سعودي على الشركة 
ويتم استخدام هذا الجزء من متحصالت الطرح لتمويل مشروع تطوير مكمن خام معيض، وأنشطة الكشف في المناطق المحتملة 
للنحاس والذهب والزنك والنيكل بموجب تراخيص االستكشاف الحالية )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 8 »استخدام 

متحصالت الطرح«(.

عدد أسهم الطرح المتعهد 
تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم عادي.بتغطيتها

إجمالي المبلغ المتعهد 
]●[ ريال سعودي.بتغطيته

فئات المستثمرين 
المستهدفين

االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل 
األوامر )ويشار ٍإليهم فيما بعد مجتمعين بـ »الفئات المشاركة« وإلى كل منهم بـ »الفئة المشاركة«( )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة 
القسم 1 »التعريفات والمصطلحات«(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي تسعة عشر 
مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كاٍف 
من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثالثة 
عشر مليون وثمانمائة وستون ألف )13,860,000( سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته سبعون بالمئة )70%( من أسهم الطرح. وسيتم 
تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة باستخدام 

آلية التخصيص االختيارية. 
الشريحة )ب( المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو 
األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة 
أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
العربي ممن لديهم حساباً بنكياً، ويحق لهم فتح حساب استثماري، لدى إحدى الجهات المستلمة )ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين 
بـ »المكتتبين األفراد« ومنفردين بـ »المكتتب الفرد«(. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا 
النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول 
باالعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى خمسة ماليين وتسعمائة وأربعون ألف )5,940,000( سهم، والتي تمثل 
نسبة ثالثون بالمئة )30%( من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم، 
يحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد األسهم المطروحة 
للفئات المشاركة 

تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهماً عادياً، تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود 
طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، وقيام الفئات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهل الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي 
تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثالثة عشر مليون وثمانمائة وستون ألف )13,860,000( سهم، لتمثل ما نسبته 

70% من إجمالي أسهم الطرح.

عدد األسهم المطروحة 
خمسة ماليين وتسعمائة وأربعون ألف )5,940,000( سهم كحد أقصى، تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح.للمكتتبين األفراد

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للفئات 
المشاركة 

يحق للفئات المشاركة التقدم بنموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة أو طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر أثناء فترة بناء سجل 
األوامر، وذلك من خالل نموذج طلب المشاركة التي سيقوم المستشار المالي ومدير سجل االكتتاب بتوفيره وفقاً للتعليمات المبينة في 
القسم 19 )»شروط وأحكام االكتتاب«(. وعلى الفئات المشاركة تعبئة نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح 

بناء على عدد األسهم المخصصة لهم بشكل مبدئي.

ل



طريقة االكتتاب للمكتتبين 
األفراد

سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة الطرح للمكتتبين األفراد لدى المواقع االلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه 
الخدمة. ويجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب األفراد وفقاً للتعليمات المبينة في القسم 19 )»شروط وأحكام االكتتاب«(. بإمكان المكتتبين 
األفراد الذين اشتركوا في إحدى االكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة 
الصراف اآللي )ATM( التابعة لفروع الجهات المستلمة التي تقّدم أي من تلك الخدمات شريطة أن )أ( يكون لدى المكتتب حساب 
لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات 

الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى لالكتتاب 
مائة ألف )100,000( سهم.للفئات المشاركة 

الحد األدنى لالكتتاب 
عشرة )10( أسهم.للمكتتبين األفراد

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
]●[ ريال سعودي.للفئات المشاركة 

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
]●[ ريال سعودي.للمكتتبين األفراد

الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األقصى لالكتتاب 
ثالثة مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون )3,299,999( سهم.للفئات المشاركة 

الحد األقصى لالكتتاب 
مائتين وخمسون ألف )250,000( سهم.للمكتتبين األفراد

قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األقصى 
]●[ ريال سعودي.لالكتتاب للفئات المشاركة 

قيمة الحد األقصى 
]●[ ريال سعودي.لالكتتاب للمكتتبين األفراد

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص أسهم الطرح 
للفئات المشاركة 

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير االكتتاب، وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق 
مع الشركة باستخدام آلية التخصيص االختيارية، بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 
الطرح،  تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم  ألف )19,800,000( سهم  وثمانمائة  مليون  المشاركة تسعة عشر  للفئات  مبدئياً 
علماً بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات 
المشاركة إلى ثالثة عشر مليون وثمانمائة وستون ألف )13,860,000( سهم لتمثل ما نسبته 70% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام 

عملية اكتتاب األفراد.

تخصيص أسهم الطرح 
للمكتتبين لألفراد

)الموافق  1443/08/12هـ  الثالثاء  يوم  تتجاوز  ال  فترة  األفراد خالل  للمكتتبين  الطرح  أسهم  تخصيص  من  االنتهاء  يتم  أن  يتوقع 
2022/03/15م( علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو 
مائتين وخمسين ألف )250,000( سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما 
طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص في حال تجاوز عدد المكتتبين 

األفراد خمسمائة وأربعة وتسعون ألف )594,000( مكتتب فرد.

رد فائض أموال االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة، كما هو 
محدد في نموذج طلب اكتتاب األفراد. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه يوم 
الخميس1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م( )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )س( )»التواريخ المهمة وإجراءات 

االكتتاب«( والقسم 19 )»شروط وأحكام االكتتاب«(.

فترة الطرح
يبدأ االكتتاب في يوم األربعاء بتاريخ 1443/08/06هـ )الموافق 2022/03/09م( ويستمر لمدة ثالثة )3( أيام حتى نهاية يوم الجمعة 
وإجراءات  المهمة  )»التواريخ  )س(  الصفحة  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  )لمزيد  2022/03/11م(  )الموافق  1443/08/08هـ 

االكتتاب«(.

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها )لمزيد توزيع األرباح
من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم  7 )»سياسة توزيع األرباح«((.

م



حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية، حيث أنه لكل مساهم 
صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة، ويجوز للمساهم تفويض شخص آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفين 
الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيهن )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 13-15 )»وصف 

األسهم«(.

القيود المفروضة على 
األسهم )فترة الحظر(

يخضع كبار المساهمين، التي ترد تفاصيل نسب الملكية الخاصة بكل منهم في الجدول 1-2 )»كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في 
الشركة قبل وبعد الطرح«( في الصفحة )ك(، لفترة حظر تمنعهم من التصرف في أسهمهم لفترة ستة )6( أشهر )»فترة الحظر«( من 
تاريخ بدء تداول األسهم في مجموعة تداول السعودية )»تداول« أو »السوق المالية« »السوق«(. ال يجوز لكبار المساهمين خالل فترة 

الحظر التصرف في أسهمهم. بعد انتهاء فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم. 

إدراج وتداول األسهم 

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم وطرحها 
وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وتقدمت إلى مجموعة تداول السعودية بطلب اإلدراج وفقا لقواعد اإلدراج. 
وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي 
طلبتها الهيئة وتداول وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة، بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق، وتم الحصول على جميع الموافقات 
المتعلقة بعملية الطرح. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )لمزيد 

من التفاصيل، يرجى مراجعة الصفحة )س( )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«((.

عوامل المخاطرة 
هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: )أ( المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة، 
و)ب( المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية، و)ج( المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح، وقد تم استعراض هذه المخاطر 

في القسم  2 )»عوامل المخاطرة«(، ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح.

مصاريف الطرح

ان المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح تقدر تقريباً بمبلغ ثالثين مليون )30,000,000( ريال سعودي، وسيتم توزيع مصاريف الطرح 
على المساهمين البائعين والشركة على اساس يتناسب مع أسهم الطرح المباعة أو الصادرة )أيهما ينطبق( في الطرح، وتشمل أتعاب 
والتوزيع وغيرها من  والطباعة  التسويق  المستلمة ومصاريف  الجهات  أتعاب  إلى  المالي والمستشارين االخرين، إضافًة  المستشار 

المصاريف ذات العالقة. وسيتم توزيع مصاريف الطرح على المساهمين البائعين والشركة على أساس تناسبي.

المستشار المالي ومدير 
االكتتاب ومدير سجل 

اكتتاب المؤسسات ومتعهد 
التغطية

الراجحي المالية
شارع الملك فهد

ص. ب. 5561
الرياض 11432

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5856 92000 11 966+
فاكس: 0625 460 11 966+

www.alrajhi-capital.com :الموقع اإللكتروني
PR@alrajhi-capital.com :البريد اإللكتروني

مالحظة

يجب دراسة قسم )»إشعار مهم«( في الصفحة )أ( والقسم  2 )»عوامل المخاطرة«( بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح 
بموجب هذه النشرة.

ن

http://www.alrajhi-capital.com
mailto:PR@alrajhi-capital.com


التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

الجدول الزمني المتوقع للطرح(:  3ل1الجدول )

التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء 
سجل األوامر

فترة مدتها سبعة )7( أيام تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م( وتنتهي 
بانتهاء يوم الثالثاء بتاريخ 1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(

تبدأ فترة االكتتاب من يوم األربعاء بتاريخ 1443/08/06هـ )الموافق 2022/03/09م( ويستمر لمدة ثالثة فترة اكتتاب األفراد
)3( ايام وتنتهي بانتهاء يوم الجمعة بتاريخ 1443/08/08هـ )الموافق2022/03/11م(

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 
بناء على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل 

منهم
يوم الثالثاء بتاريخ 1443/08/05هـ )الموافق 2022/03/08م(

آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب األفراد وسداد 
يوم الجمعة بتاريخ 1443/08/08هـ )الموافق 2022/03/11م(قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بناء 
يوم الخميس بتاريخ 1443/08/07هـ )الموافق 2022/03/10م(على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم الثالثاء بتاريخ 1443/08/12هـ )الموافق 2022/03/15م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الخميس بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م(إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات 
تداول  وموقع  المحلية  الصحف  في  األسهم  تداول  بدء  عن  اإلعالن  وسيتم  العالقة.  ذات  النظامية 

.)www.saudiexchange.sa( اإللكتروني

مالحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية 
المالي  المستشار  وموقع   )www.amak.com.sa( الشركة  وموقع   ،)www.saudiexchange.sa( اإللكتروني  تداول  موقع  وعلى  المملكة  في  اليومية 

.)www.alrajhi-capital.com(

س

http://www.saudiexchange.sa
http://www.amak.com.sa
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر )لمزيد 
من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 1 )»التعريفات والمصطلحات«( والقسم 19 )»شروط وأحكام االكتتاب«((.

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم )يملك حساب بنكي، ويحق له فتح حساب استثماري، لدى إحدى الجهات المستلمة( أو مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً، ويحق لهم فتح حساب استثماري، لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب 
باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام المعني بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني 

الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

الفئات المشاركة 

يمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر، والحصول على 
نماذج االكتتاب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات - بعد الحصول على موافقة الهيئة - 
بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل 
كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلب االكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب مّوقع إلى مدير سجل اكتتاب 

المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والفئة المشاركة مقدمة الطلب.

المكتتبون األفراد

سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة طرح المكتتبين األفراد لدى المواقع االلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة ويمكن 
للمكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف اآللي )ATM( التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه 

الخدمات للمكتتبين األفراد شريطة:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. 	
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في آخر  	

طرح أولي.

يجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب األفراد من قبل كل مكتتب فرد وفقاً للتعليمات الواردة في القسم 19 )»شروط وأحكام االكتتاب«( وعلى كل مكتتب فرد أن 
يكمل جميع بنود نموذج طلب اكتتاب األفراد ذات الصلة. تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه 
ألي من شروط وأحكام االكتتاب. وفي حال تم تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد مرتين، يعتبر التقديم الثاني الغياً ويتم أخذ التقديم األول فقط باالعتبار. 
وال يسمح بإجراء أي تعديالت على نموذج طلب اكتتاب األفراد أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر نموذج طلب اكتتاب األفراد في حال تسليمه عرضاً 

ملزماً بين المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، لحساب المكتتب الفرد الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداء، ودون أي عموالت 
أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.

لمزيد من المعلومات عن اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، يرجى مراجعة القسم 19 )»شروط وأحكام االكتتاب«(.

ع



ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، غير أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات 
التي قد تهم المستثمرين المحتملين. ولذلك، يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينصح مستلم هذه النشرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي أن 
يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بالكامل. خصوصا، قسم )»إشعار مهم«( في الصفحة 

)أ(، والقسم  2 )»عوامل المخاطرة«( قبل اتخاذ قرار استثمار فيما يتعلق بأسهم الطرح.

لمحة عامة على الشركة

شركة المصانع الكبرى للتعدين هي شركة مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة في مدينة جدة بموجب القرار الوزاري رقم ق/247 وتاريخ 1428/10/09هـ 
)الموافق 21 أكتوبر 2007م( ومسجلة في السجل التجاري برقم 4030175345 وتاريخ 1429/01/07هـ )الموافق 16 يناير 2008م(.

تم نقل المركز الرئيسي للشركة بتاريخ 1435/07/21هـ )الموافق 20 مايو 2014م( من مدينة جدة إلى مدينة نجران، وعليه جرى تعديل السجل التجاري 
رقم 5950017523 بتاريخ 1431/11/3هـ )الموافق 11 أكتوبر 2010م( بمدينة ثار نجران، ص.ب. 46، الرمز البريدي 55461، ليكون السجل التجاري 
الرئيسي للشركة. ويقع مركزها الفعلي في المبنى 7847، الوحدة رقم 2، 66244-3181، في مدينة نجران. تم تأسيس الشركة بهدف إنتاج مركزات 
الزنك والنحاس وسبائك الفضة والذهب. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين 
)563,288,650( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( سهم عادي بقيمة 

اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

بلغ مجموع مبيعات الشركة لفترة الستة أشهرالمنتهية في 30 يونيو 2021م مبلغاً وقدره 264,209,935 ريال سعودي )مقارنة بمبيعات قدرها 145,084,213 
ريال سعودي،  ريال سعودي، و297,837,262  بمبلغ 375,150,752  الشركة مبيعات  يونيو 2020م(. كما حققت  الستة أشهر في 30  لفترة  ريال سعودي 
و263,384,837 ريال سعودي، للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م، على التوالي. وبلغ الربح اإلجمالي في للفترة المنتهية 
في 30 يونيو 2021م مبلغاً وقدره 126,504,396 ريال سعودي )مقارنة بربح إجمالي بلغ قدره 38,173,961 ريال سعودي للفترة المنتهية في 30 يونيو 
2020م(. كما حققت الشركة ربح إجمالي بلغ قدره 134,513,579 ريال سعودي، و80,877,575 ريال سعودي، و69,015,318 ريال سعودي للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م، على التوالي. وبلغت القيمة اإلجمالية لموجودات الشركة بتاريخ 30 يونيو 2021م مبلغ 1,008,878,827 
ريال سعودي )مقارنة بمبلغ 946,917,474 ريال سعودي، و820,450,923 ريال سعودي، و826,992,227 ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 
)مقارنة  يونيو 2021م   30 بتاريخ  ريال سعودي  وقدره 464,679,058  مبلغاً  المطلوبات  إجمالي  وبلغ  التوالي(.  على  و2018م،  و2019م  ديسمبر 2020م 
بمبلغ 494,931,426 ريال سعودي، و398,937,065 ريال سعودي، و357,512,521 ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م 

و2018م، على التوالي(. 

تتمثل العمليات الرئيسية للشركة بتشغيل منجم المصانع ومنجم قيان. ويقع منجم المصانع في مخيم تعدين المصانع الرئيسي وهو ينتج مركزات النحاس 
والزنك وسبائك الذهب والفضة. ويقع منجم قيان على بعد حوالي 12 كيلومتر من منجم المصانع، وهو ينتج سبائك الذهب والفضة. 

كما في 30 يونيو 2021م، يعمل بالشركة 454 موظًفا )باستثناء المقاولين واالستشاريين(. وقد بلغت نسبة الموظفون السعوديون 31.5% مقارنة بعدد 
الموظفين في 31 ديسمبر 2020م حيث بلغ عددهم 417 موظفاً وبلغت نسبة الموظفون السعوديون 32.4% وللمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على 

قسم 5 )»الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمته«(.

ف



يبين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده: (:  4ل1الجدول )

اسم المساهمالرقم
بعد الطرحقبل الطرح

 قيمة األسهم عدد األسهم
 قيمة السهم عدد األسهمنسبة الملكية)ريال سعودي(

نسبة الملكية)ريال سعودي(

14.24%20.469,398,37193,983,710%11,526,049115,260,490الشركة العربية للتعدين - 1

13.69%19.679,035,21090,352,100%11,080,674110,806,740شركة أساس التعدين - 2

األمير مشعل بن سعود  - 3
6.13%8.804,043,39540,433,950%4,958,77149,587,710بن عبدالعزيز آل سعود

الشركة الوطنية لصهر  - 4
6.07%8.734,008,85840,088,580%4,916,41649,164,160الرصاص المحدودة

5.80%8.333,825,41338,254,130%4,691,44146,914,410محمد مانع أبا العال - 5

الشركة العربية للتعدين  - 6
3.67%5.282,424,99424,249,940%2,973,98429,739,840- الفجيرة

وضحا بنت حسين بن  - 7
2.72%3.911,796,38417,963,840%2,203,06422,030,640جابر نصيب

إبراهيم بن علي بن  - 8
1.80%2.591,190,81711,908,170%1,460,40414,604,040حسين بن مسلم

ماجد بن علي بن حسين  - 9
1.59%2.281,049,21910,492,190%1,286,75012,867,500بن مسلم

شركة الشاعر للتجارة  - 10
1.47%2.11971,2029,712,020%1,191,07111,910,710والصناعة والمقاوالت

أيمن بن عبدالرحمن  - 11
1.42%2.04937,2659,372,650%1,149,45111,494,510الشبل

خالد بن علي بن عمر  - 12
1.36%1.95894,4988,944,980%1,097,00210,970,020بابطين

بدر بن مانع بن سلطان  - 13
1.04%1.50688,4696,884,690%844,3308,443,300أبا العال

دالل بنت علي بن حسين  - 14
0.86%1.24569,1725,691,720%698,0266,980,260بن مسلم

شركة وارف لالستثمار  - 15
0.83%1.19545,6245,456,240%669,1476,691,470ش.ذ.م.م

0.69%0.99455,3374,553,370%558,4205,584,200المه بنت علي بن مسلم - 16

17 - 
عبدالمحسن بن 

عبدالرحمن بن صالح 
المحيسن

509,7885,097,880%0.91415,6824,156,820%0.63

عبدالعزيز بن علي بن  - 18
0.52%0.74341,5033,415,030%418,8154,188,150مسلم

عبدالسالم بن عبداهلل  - 19
0.46%0.66303,1243,031,240%371,7483,717,480بن عبدالعزيز الدريبي

ناصر بن علي بن أحمد  - 20
0.46%0.66303,1243,031,240%371,7483,717,480المنصور الشريف

0.29%0.42194,0011,940,010%237,9202,379,200سافاس ساهين2 - 21

ريضه بنت هامل بن حمد  - 22
0.28%0.40181,8751,818,750%223,0492,230,490اليامي

سالم بن علي بن سالم  - 23
0.24%0.35159,6541,596,540%195,7981,957,980باجندوح

عبداالله بن عثمان بن  - 24
0.18%0.26121,2501,212,500%148,7001,487,000ناصر الصالح

0.17%0.25113,8341,138,340%139,6051,396,050نورة بنت علي بن مسلم - 25

2  )لمزيد من التفاصيل حول األسهم الخاصة بسافاس ساهين، يرجى مراجعة القسم 4-6 )»لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها«((.

ص



اسم المساهمالرقم
بعد الطرحقبل الطرح

 قيمة األسهم عدد األسهم
 قيمة السهم عدد األسهمنسبة الملكية)ريال سعودي(

نسبة الملكية)ريال سعودي(

فاطمة بنت علي بن  - 26
0.17%0.25113,8341,138,340%139,6051,396,050مسلم

عبداهلل بن محمد بن  - 27
0.14%0.2194,626946,260%116,0481,160,480حسين بن مسلم

طالل بن محمد بن  - 28
0.14%0.2194,626946,260%116,0481,160,480حسين بن مسلم

0.11%0.1675,781757,810%92,937929,370نوال بنت علي بن مسلم - 29

0.11%0.1674,149741,490%90,936909,360حسن بن علي الصيرفي - 30

0.11%0.1672,749727,490%89,219892,190مسفر سالم الوسيمر - 31

عبداهلل بن علي بن  - 32
0.09%0.1361,529615,290%75,458754,580محمد المشيقح

سلمان بن عبدالعزيز بن  - 33
0.09%0.1360,624606,240%74,349743,490سعد بن شهيوين

ياسر بن فيصل بن يحي  - 34
0.06%0.0939,406394,060%48,327483,270الشريف

جابر بن عبداهلل بن  - 35
0.05%0.0730,896308,960%37,890378,900جابر اليامي

ليلى بنت عبداهلل بن علي  - 36
0.02%0.0315,156151,560%18,587185,870المشيقح

علي بن منصور بن يحي  - 37
0.02%0.0312,358123,580%15,156151,560بيضي

أحمد بن عبداهلل بن  - 38
0.01%0.027,22272,220%8,85788,570سليمان السليمان

هاجر بنت عبداهلل بن  - 39
0.01%0.016,06360,630%7,43574,350علي المشيقح

مريم بنت عبداهلل بن  - 40
0.01%0.016,06360,630%7,43574,350علي المشيقح

لنا بنت أحمد بن عبداهلل  - 41
0.01%0.014,79247,920%5,87758,770السليمان

أنس بن سليمان بن سالم  - 42
0.00%0.013,00130,010%3,68036,800حافظ

2.21%2.591,458,85014,588,500%1,458,85014,588,500أسهم خزينة - 43

30.00%19,800,000198,000,000---الجمهور - 44

100.00%100.0066,000,000660,000,000%56,328,865563,288,650املجموع

المصدر: الشركة

ق



رؤية الشركة ورسالتها

الرؤية

تهدف الشركة إلى أن تكون شركة التعدين األولى في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول الخليج، والتمكن من تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب 
المصلحة بمن فيهم المساهمين والموظفين والمجتمعات التي تضطلع بأعمالها فيها والمقاولين والموردين. 

الرسالة

تستمر الشركة في دأبها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل من خالل كشف واكتشاف وتطوير مشاريع التعدين التي ستضيف قيمة إلى تطلعات رؤية 
2030م. وتتبع الشركة استراتيجية طويلة األمد في االستثمار في مشاريع التعدين المحلية واإلقليمية ذات السجل الحافل بقوة أدائها المالي والتشغيلي.

المزايا التنافسية للشركة ونقاط قوتها واستراتيجياتها

ترى الشركة أنها تتمتع بالمزايا التنافسية ونقاط القوة األساسية التالية:

الدعم الحكومي لقطاع التعدين 	

من المتوقع أن يشهد قطاع المعادن والتعدين في المملكة العربية السعودية توسًعا كبيًرا وفًقا ألهداف رؤية 2030، حيث تزداد أهمية دور قطاع المعادن 
والتعدين مع شروع المملكة في مسيرتها لتنويع مصادر اقتصادها لتشمل قطاعات أخرى غير النفط والغاز.

ورسمت رؤية 2030 دوراً لقطاع التعدين ليسهم إسهاماً كبيراً في االقتصاد الوطني. كما أّن تطوير قطاع التعدين هو أولوية وطنية، كونه يعّد الركيزة الثالثة 
من ركائز التنويع االقتصادي وذلك بعد إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات. وينبع تركيز رؤية 2030 على قطاع التعدين من األثر اإليجابي المتوقع أن يتركه 
قطاع التعدين على االقتصاد. ووفًقا لرؤية 2030 يمكن لقطاع التعدين في المملكة إضافة ما يصل إلى 219 ألف فرصة عمل وزيادة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة ليصل إلى 240 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م.

إمكانات نمو الشركة 	

شهدت عمليات الشركة وأداؤها المالي نمواً مطرداً خالل السنوات المالية الثالثة الماضية المنتهية في كٍل من 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م 
و31 ديسمبر 2020م، باإلضافة إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتتوقع الشركة استمرار هذا النمو. وقامت الشركة في أواخر عام 
2020م بتشغيل منجم قيان وهو منجم ذو سطحي وفيه أكثر من 1.7 مليون طن من احتياطيات المعادن الخام. وتواصل الشركة أنشطة الكشف بموجب 

رخص التعدين الحالية وتخطط إجراء مزيد من أعمال الكشف.

الطلب على منتجات الشركة 	

وفًقا لدراسة السوق، يتوقع استمرار الطلب القوي على النحاس والزنك على مدار الخمسة عشر سنًة القادمة. ويرجع الطلب على النحاس بشكل أساسي 
إلى النمو االقتصادي األوسع نطاقاً وزيادة استخدام الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. وتشير دراسة السوق إلى أنه يتوقع زيادة االستهالك العالمي 
للنحاس خالل الخمسة عشر سنًة القادمة من 26.9 مليون طن في عام 2020م ليصل إلى 37.6 مليون طن في عام 2035م، وتمثل هذه الزيادة معدل نمو 

سنوي مركب إجمالي بنسبة %2.2.

كما تشير دراسة السوق إلى أنه يتوقع زيادة الطلب العالمي على الزنك المنقى على المدى الطويل من 13.0 مليون طن في عام 2020م ليصل إلى 15.4 
مليون طن في عام 2035م، وتمثل هذه الزيادة معدل نمو سنوي إجمالي بنسبة 1.1%. ويتوقع كذلك أن يشهد الطلب على الزنك زيادة مترتبًة عن اإلنتاج 
انبعاثات  وتعادل  المتجددة  الطاقة  بمصادر  السعي لالستعانة  نتيجة  وذلك  المولدات  وبطاريات  الشمسية  واأللواح  الرياح  لتوربينات  العالمي  والتركيب 

الكربون.

األعمار الطويلة للمناجم بما يتجاوز العشرة أعوام، والتي يمكن تنفيذ أعمال كشف أعمق عن الرواسب المتواجدة  	
فيها، وامتدادات للمعادن المعروفة في جميع امتيازات الكشف والتعدين

وفًقا لتقرير الشخص المختص يحتوي منجم المصانع على إجمالي احتياطيات معادن خام مؤكدة ومحتملة تبلغ حوالي 7.9 طن متري وهو ما يعادل عمر 
منجم يبلغ 10 سنوات دون أي أعمال كشف إضافية، ويحتوي منجم قيان على إجمالي احتياطيات معادن خام مؤكدة ومحتملة تبلغ حوالي 1.7 مليون طن 

وهو ما يعادل عمر منجم يبلغ 6 سنوات دون أي أعمال كشف إضافية.

شركة التعدين الرائدة التي تعمل في المملكة العربية السعودية 	

ترى الشركة أنها شركة التعدين الرائدة التي تركز على تعدين المعادن األساسية والمعادن الثمينة في المملكة العربية السعودية. وبفضل موظفيها الكفؤين 
وشبكتها الموثوقة من الموردين وعالقاتها القوية مع المقرضين، فإن الشركة بمقدورها في السنوات القادمة توسيع مواقع المشاريع المعدنية في منطقة 
عسير ونجران ومناطق أخرى في المملكة العربية السعودية. حيث أنه لدى الشركة بموجب الرخص التي تحملها مساحة واسعة إلجراء أعمال الكشف 

والتطوير والتعدين في جميع أنحاء المملكة، ال سيما في المناطق الجنوبية.
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وبفضل الحضور المحلي القوي للشركة وسجلها الحافل بأعمال التطوير والتنفيذ المنجزة بنجاح، فإن الشركة قادرة على تنمية أعمالها من خالل فرص 
نمو ذاتية وغير ذاتية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

فريق قوي وذو خبرة في قطاع التعدين 	

يتمتع فريق إدارة الشركة بخبرات تعدين دولية متنوعة في العديد من الدول التي تمتاز بقطاع تعدين قوي، والتي تشمل أستراليا وجنوب أفريقيا وتركيا، مما 
يشكل مجموعة خبرات مميزة في أعمال التعدين تحت األرض، وتطوير المشاريع وتنفيذها، ومعالجة الذهب، ومعالجة المعادن األساسية، وأعمال الكشف 
عن الموارد المعدنية الجديدة القريبة من المناجم واألراضي غير مستغلة. ويتمتع الرئيس التنفيذي للشركة، وهو مهندس تعدين، بما يناهز 25 عاماً 
من الخبرة في شركات تعدين المعادن األساسية والذهب في تركيا وأستراليا. ويتمتع مدير العمليات، وهو مهندس تعدين، بأكثر من 35 عاًما من الخبرة 
في عمليات تعدين مماثلة في كندا وجنوب إفريقيا وأستراليا. والمدير المالي للشركة هو محاسب قانوني معتمد )CPA( وعضو في جمعية المحاسبين 

.)IFRS( ويتمتع بخبرة واسعة بالمحاسبة في مجال التعدين ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية ،)ACCA( القانونيين المعتمدين

)COVID-19( خالل  	 نتيجة جائحة كورونا  المعادن  التي شهدتها أسواق  الرغم من االضطرابات  أداء مالي قوي على 
العامين الماضيين

كان األداء المالي للشركة على مدى السنوات المالية الثالثة الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 31 ديسمبر 2019م و 31 ديسمبر 2020م باإلضافة 
إلى فترة الستة أشهرالمنتهية في 30 يونيو 2021م أداًء قوياً؛ حيث نمت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.3% من 263.4 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م لتصل إلى 375.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، ونما 
صافي الدخل بمعدل قدره 622.9% من 12.8 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهرالمنتهية في 30 يونيو 2020م ليصل إلى 92.8 مليون ريال سعودي في 
عام2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وترتب ذلك النمو بشكل أساسي عن زيادة إنتاجية وعمليات المنجم، وإدارة التكاليف بفعالة 

وانخفاض تكاليف اإلنتاج، وزيادة توفر األصول واستخدامها، وتعزيز أسعار السلع األساسية.

شركة منتجة للنحاس والزنك بتكاليف منخفضة 	

وفًقا لدراسة السوق، بلغ متوسط التكاليف النقدية والتي شملت حسابات المنتجات الثانوية في مناجم النحاس حوالي 2.250 دوالر للطن في عام 2020م. 
ويقدر مستشار السوق أّنه بلغ صافي التكلفة النقدية المباشرة لمنجم المصانع حوالي -65 دوالًرا للطن، متخذاً مكانة في الربع األول من منحنى تكاليف 
النحاس الدولي لعام 2020م. وقد ترتبت تلك التكلفة النقدية السلبية عن الحسابات المستلمة من المنتجات الثانوية للذهب والفضة في المركزات المنتجة 

في منجم المصانع.

بلغ المتوسط الدولي للتكاليف النقدية للزنك المستخرج من تحت األرض وفًقا لدراسة السوق حوالي 950 دوالًرا للطن في عام 2020م. ويقدر مستشار 
السوق أّنه بلغ صافي التكلفة النقدية المباشرة قيمة تبلغ 493 دوالًرا للطن، متخذاً مكانة في الربع األول من منحنى تكاليف الزنك العالمي لعام 2020م.

خامات ذهب ومعادن أساسية عالية الجودة 	

وفًقا لتقرير الشخص المختص، يتكون محتوى المعادن األساسي في منجم المصانع من متوسط معدل تلقيم من النحاس بنسبة 0.7% ومن الزنك بنسبة 
3.5 %. ويحتوي منجم المصانع باإلضافة إلى هذه المعادن األساسية على خام ذهب وفضة معالج عالي الجودة، حيث يبلغ محتوى الذهب من خام التلقيم 
حوالي 0.9 جرام لكل طن ومحتوى الفضة 40 جرام لكل طن. ويبلغ خام منجم المصانع المكافئ للنحاس 2.5% من النحاس، وتعّد هذه الجودة عالية 
مقارنة بالمعايير المعمول بها في القطاع. كما تشير دراسة السوق إلى أّن تكلفة إنتاج النحاس التي تتكبدها الشركة تبلغ 65- دوالًرا نتيجة الحسابات 

المترتبة عن الذهب والفضة. وعليه، تعد الشركة أحد منتجي النحاس بأقل التكاليف في السوق الدولية.

تتمثل خامات منجم المصانع )في مناطق صعدة والحورة ومعيض( في كبريتيد ضخم يتيح التعدين الجماعي. وطريقة التعدين المستخدمة في منجم 
المصانع هي التعدين بطريقة الحفر الطويلة، وهي طريقة ُمنِتجة نسبياً. تقدر الشركة تكاليف إنتاج عمليات التعدين تحت األرض بحوالي 17-18 دوالًرا 
للطن، وهي تكاليف منخفضة جداً لمنجم تحت األرض. وتقدر تكلفة أعمال الفرز بحوالي 20-22 دوالًرا للطن )ويشمل ذلك الترشيح ودائرة جهاز اإلرسال 

للبحث واإلنقاذ )SART( التي تنتج منتجات مصاحبة للذهب والفضة(.

منجم قيان هو سطحي، وتساوي نسبة موارد الذهب فيه حوالي 3.0 جرام لكل طن. يبلغ معدل استخراج المعادن لهذا الخام من خالل مصنع معالجة قيان 
نسبة 93%. ووفًقا لدراسة السوق، فإّنه عند مقارنته بالمناجم السطحية األخرى، تجعل كُل من الجودة العالية للخام المستخرج من قيان ومعدل استخراج 
المعادن منه الشركة في الربع الثالث من منحنى تكاليف منتجي الذهب. وفًقا لـدراسة السوق، تقدر تكلفة إنتاج الشركة للذهب خالل عمر المنجم بحوالي 

755 دوالًرا لألونصة الواحدة.

امتيازات أعمال كشف كبيرة للمعادن األساسية )النحاس والزنك والرصاص والنيكل( والذهب في المنطقة 	

تمتلك الشركة حالًيا حقوق رخص لحوالي 152 كيلومتر مربع من منطقة الكشف الواقعة في قيان وقطان، ومساحة تبلغ 54 كيلومتًرا مربًعا بموجب رخصة 
تعدين المصانع ورخصة تعدين قيان. هناك عدد من أهداف االستكشاف ضمن تراخيص الكشف والتعدين الحالية لكل من المصانع وقيان وقطان.
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استراتيجيات الشركة

تشتمل االستراتيجيات الرئيسية للشركة والتي تهدف لتنمية أعمالها على ما يلي:

إطالة أعمار المناجم لتتجاوز عشرين )20( عاًما من خالل تطوير الموارد بمستوى أعمق، والكشف في المناطق القريبة والمناطق المحلية،  	
واالستطالع عن المشاريع غير المستغلة والكشف فيها بموجب االمتيازات الجديدة التي يتم الحصول عليها من وكالة الوزارة للثروة المعدنية.

قامت الشركة مؤخًرا بمضاعفة مساحة منطقة الكشف القريبة من رخصة المصانع الحالية بأكثر من ثالثة أضعاف، وتعتزم إجراء المزيد من  	
عمليات الكشف فيها. تتضمن تلك المنطقة أربع مناطق تعدينية معروفة تم ذكرها في تقرير الشخص المختص. وترى الشركة أن أكثر المناطق 
الواعدة هي منطقة وادي شن وتعتزم البدء بأعمال التنقيب عن الماس فيها في الربع الثاني من عام 2021م. كما يرد في رخصة منجم المصانع 

للتعدين العديد من المعادن األخرى التي تم تحديدها وال يزال يلزم إجراء مزيد من األعمال والدراسات الجيولوجية حولها. 
الحفاظ على مركزها ضمن منتجي النحاس والزنك والذهب بتكاليف منخفضة المصنفين ضمن نسبة 25% األولى، وذلك بغية التخفيف من  	

وطأة اآلثار المترتبة على دورات تقلب أسعار المعادن. وتعّد الشركة ُمنِتًجا للنحاس والزنك بتكاليف منخفضة نظًرا لسبائك الذهب والفضة 
في مركزات النحاس، وطريقة إنتاج كميات كبيرة تكون فعالة من حيث التكلفة لما تحت األرض. 

الحفاظ على مركزات النحاس والزنك ذات الجودة العالية والشوائب القليلة. ال تزال تلك المركزات هي المنتجات المفضلة لدى مصاهر  	
النحاس والزنك في جنوب شرق آسيا. إّن مركزات الزنك التي تنتجها الشركة قابلة للتداول مع المصاهر الصينية لقلة الشوائب وارتفاع محتوى 
معدن الزنك فيها. كما تحتوي مركزات النحاس على كمية كبيرة من الذهب )أعلى من 5 جرام في الطن الواحد( والفضة )أعلى من 300 جرام 

في الطن الواحد(، األمر الذي يلفت بعض المصاهر للمركزات مما سييّسر عملية تسويق منتجات الشركة وقابلية دفع رسوم أعلى مقابلها.
والفنيين  	 المهندسين  وتعليم  تدريب  على  تركيزها  الوافدة، وصب  العمالة  على  اعتمادها  نسبة  من  للحد  السعودية  البشرية  الموارد  تأهيل 

السعوديين الذين سيتولون تطوير وإدارة عمليات التعدين في المملكة والمنطقة.
االستثمار في التحول الرقمي لعمليات التعدين للشركة للحد من تعرض العاملين لظروف عمل محفوفة بالمخاطر. وتتمثل أولويات أعمال  	

التحول الرقمي التي تنفذها الشركة في كٍل من أتمتة عمليات المناجم الجديدة ومناطق اإلنتاج الواقعة تحت األرض.
احترام البيئة والمجتمعات المحلية التي تضطلع بأعمالها فيها، وتعمل الشركة على استخدام المياه بأكفأ صورة للحد من هدر موارد المياه،  	

مع االمتثال ألحكام سياسات عدم إيقاع أي ضرر وعدم تصريف مواد خطرة.

لمحة عامة على سوق التعدين والقطاع

تستمد الشركة القسم األكبر من إيراداتها وتدفقاتها النقدية التشغيلية من إنتاج وبيع النحاس والزنك والذهب والفضة. فيما يلي لمحة موجزة عن هذه 
المنتجات:

النحاس

تُعد صناعة النحاس أكبر صناعة للمعادن األساسية في العالم. يُصنع النحاس المنقى عن طريق تعدين ومعالجة وتنقية مجموعة متنوعة من خامات أكسيد 
النحاس والكبريتيد، ويكون هذا المنتج الخام مرّكزا ويجري شحنه إلى مجمعات المصاهر والمصافي الواقعة بالقرب من أسواق االستهالك الرئيسية 
في أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكية واليابان والصين لمعالجته حيث يتم تحويله إلى العديد من المنتجات شبه المصنعة كالقضبان السلكية 

والقضبان والشرائط والصفائح. فيما يلي ملخص للتوقعات طويلة األجل للنحاس حتى عام 2035م:

يتوقع مستشار دراسة السوق أن يصل متوسط النمو العالمي السنوي الستهالك النحاس المنقى إلى 1.7% على مدى السنوات الخمس عشرة  	
المقبلة، نظراً للدور الكبير الذي ستلعبه السيارات الكهربائية.

تشير التحاليل األساسية طويلة األجل للنحاس إلى أّن الطلب المتزايد سيتخطى إنتاج المناجم الملتزمة بمشاريع، مما سيؤدي إلى نشوء ثغرة  	
كبيرة بين العرض والطلب اعتباًرا من منتصف عام 2020م، األمر الذي سيدعم األسعار دعًما كبيراً. والمشاريع المقررة المستقبلية غير الملتزم 

بها كافية لتحفيز العرض الجديد وتلبية الطلب.
يتوقع مستشار دراسة السوق أن يرتفع السعر النقدي للنحاس في بورصة لندن في عام 2035م من 6,181 دوالًرا للطن في عام 2020م إلى مبلغ  	

قدره 11,071 دوالًرا للطن بالمعدالت االسمية )8,370 دوالًرا للطن وفق المعدالت الحقيقية لعام 2021م(.
نتيجة  	 االسمية حتى عام 2035م  أكثر من ضعف معدالتها  إلى  والتنقية  المعالجة  لرسوم  السنوية  االسمية  المعدالت  تزيد  أن  المتوقع  من 

انخفاض سعة المصهر وزيادة تكاليفه.

الزنك

تنتج مناجم الزنك أكسيد الزنك وخامات الكبريتيد، والتي تتم معالجتها عادة في موقع المنجم، إلنتاج مركزات الزنك، وإرسالها بعد ذلك إلى المصهر 
للزنك حتى  المدى  للتوقعات طويلة  يلي ملخص  للنحاس والذهب والفضة. فيما  ثانوًيا  أيًضا منتًجا  الزنك  الزنك. ويجوز أن يكون خام  إلنتاج معدن 

عام 2035م؛

الخمسة عشر سنًة  	 المنقى نسبة 1.1% على مدار  الزنك  السنوي الستهالك  العالمي  النمو  يبلغ متوسط  أن  السوق  يتوقع مستشار دراسة 
القادمة. وهناك زيادة محتملة في الطلب على النحاس نظراً لتركيب توربينات الرياح واأللواح الشمسية وبطاريات المولدات.

يشبه حال التحاليل األساسية للزنك حال التحاليل األساسية للنحاس، مع وجود اختالف يتمثل في كون المشاريع المقررة المستقبلية للزنك  	
أقل من مشاريع النحاس. كما سيتأثر العرض على المدى البعيد بإغالق المناجم المتزامن في نهاية هذا العقد.

ت



من المتوقع أن يرتفع السعر النقدي للزنك في بورصة لندن للمعادن ليصل إلى 3,403 دوالًرا للطن بالمعدالت االسمية )بلغت قيمته 2,573  	
دوالًرا للطن وفق المعدالت الحقيقية لعام 2021م( بعد أن كان 2,376 دوالًرا للطن في عام 2020م.

ستنخفض المعدالت االسمية السنوية لرسوم المعالجة بنسبة 40% بالقيمة االسمية حتى عام 2035م، حيث تستجيب المصاهر لقلة توافر  	
المركزات.

الذهب

يتوفر الذهب في الحبيبات أو الجسيمات المستقرة في الصخور وفي الرواسب الغرينية، وتتم عمليات معظم مناجم الذهب في سياق مناجم مكشوفة. 
وعلى غرار المعادن األخرى، يتم استخراج خامات الذهب أوالً ثم سحقها وطحنها للمزيد من المعالجة. ويتم استخراج الذهب بالدمج أو التجميع وصوال 

إلى سبائك الذهب الممزوج )gold doré( التي تحتوي عموما على 50-75% من معدن الذهب.

وتخضع سبائك الذهب بعد ذلك للمزيد من المعالجة في معامل التنقية إلنتاج الذهب المنقى مثل سبائك أو حبيبات الذهب المسكوكة. هذا ويُعد الذهب 
معدنا ثمينا شديد المقاومة للتآكل وذا مرونة عالية. كما أن ليونته تيسر عمليات الصب، مما يجعله خياًرا ممتازا لصناعة الحلي والمجوهرات. ومما يعزز 
شهرته أيضا خصائصه العالية في التوصيل الحراري والكهربائي في القطاعات الصناعية واإللكترونية. وفيما يلي ملخص لتوقعات الذهب على المدى 

الطويل حتى عام 2035م:

سيتم دعم سعر الذهب بواسطة برامج التيسير النقدي الجارية والحوافز المالية الحكومية المكثفة والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، حيث  	
ستدعم هذه العوامل سعر الذهب حتى تعود السياسات النقدية لنطاقها االعتيادي، األمر المتوقع حدوثه حوالي عام 2024م.

تستند توقعات مستشار دراسة السوق لعام 2035م ألسعار الذهب على التكاليف الحّدية طويلة األمد إلنتاج الذهب المعّدن. ويتوقع مستشار  	
دراسة السوق أن تعود أسعار الذهب إلى التكاليف الحّدية طويلة األمد األصلية البالغة 1,400 دوالر لألونصة وفق المعدالت الحقيقية )لعام 

2021م( مقارنة مع القيمة المتوسطة البالغة 1,766 دوالًرا لألونصة في عام 2020م و1,852 دوالرا لألونصة في تاريخ دراسة السوق.

الفضة

إن الفضة هي معدن ثمين مرن وأبيض والمع، ويتمتع بأعلى مستويات التوصيل الكهربائي والحراري من بين جميع المعادن. وإذا أضفنا ذلك إلى خصائص 
نقدياً، ولذلك  أخرى مثل الحساسية للضوء واالنعكاسية ومقاومة الصدأ، أصبحت الفضة معدناً صناعياً هاماً. وللفضة تاريخ طويل باعتبارها معدناً 
فإنها مستمرة في جذب مصالح المستثمرين كسلعة تحفظ القيمة. وشأنها شأن الذهب، يُنَظر للفضة غالباً باعتبارها مالذاً آمناً في مواجهة الظروف 

االقتصادية أو الوقائع الجغرافية السياسية غير المواتية. فيما يلي ملخص للتوقعات طويلة المدى للفضة حتى عام 2035م؛

يتوقع مستشار دراسة السوق أن يتحول الفائض السوقي الحالي في االقتصاد المتأثر بوباء كوفيد-19 إلى عجز في منتصف عام 2020م مع  	
تالشي المشاكل االقتصادية. وسيتجاوز العرُض على المدى الطويل الطلَب المتراجع على الفضة نتيجة الضرر الذي ألحقه العصر الرقمي 

بقطاع االستخدام النهائي في مجاالت كالتصوير الفوتوغرافي والعمالت المعدنية والميداليات.
يعتبر مستشار دراسة السوق أّن نسبة الذهب إلى الفضة هي المعيار األكثر موثوقية على المدى الطويل، ويقّدر أّن سعر الفضة سيبلغ ذروته  	

بسعر قدره 34.4 دوالًرا لألونصة في عام 2025م قبل أن ينخفض إلى سعر قدره 28.5 دوالًرا لألونصة بحلول عام 2035م )21.5 دوالًرا 
لألونصة وفق المعدالت الحقيقية لعام 2021م(.

ملخص توقعات شركة »سي أر يو« ألسعار السلع حتى عام 2035م(:  5ل1الجدول )

20152020202520302035الوحدةالسعر

5,4976,1818,9909,76111,071دوالر للطن )المعدل االسمي(السعر النقدي للنحاس في بورصة لندن

6,0966,3128,2838,1488,370دوالر للطن )المعدل الحقيقي لعام 2021م(السعر النقدي للنحاس في بورصة لندن

1,9282,3762,1702,7433,403دوالر للطن )المعدل االسمي(السعر النقدي للزنك في بورصة لندن

2,1392,4271,9992,2902,573دوالر للطن )المعدل الحقيقي لعام 2021م(السعر النقدي للزنك في بورصة لندن

1,1601,7662,0101,9311,852دوالر لألونصة )المعدل االسمي(الذهب

1,2931,8001,8601,6121,400دوالر لألونصة )المعدل الحقيقي لعام 2021م(الذهب

15.720.534.431.928.5دوالر لألونصة )المعدل االسمي(الفضة

16.320.931.826.621.5دوالر لألونصة )المعدل الحقيقي لعام 2021م(الفضة

المصدر: دراسة السوق

ث



ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة ملخص المعلومات المالية مع القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى القوائم 
المالية المفحوصة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية - المملكة العربية السعودية، 
باإلضافة إلى المعلومات الواردة في »المعلومات المالية واإلحصائية« في االعلى. هذه المراجعة المالية الموحدة البيانات واإليضاحات المتعلقة بها هي 

كل تضمينها في القسم 21 )»القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بشأنها«(.

قائمة الدخل

بالريال السعودي
السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2018م

السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2020م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2021م

263,384,837297,837,262375,150,752264,209,935إيرادات، بالصافي

)137,705,539()240,637,173()216,959,687()194,369,519(تكاليف إيرادات

69,015,31880,877,575134,513,579126,504,396إجمالي الربح

28,354,87740,185,78497,991,137100,387,537الربح التشغيلي

15,868,28227,288,30588,803,70792,753,328صافي ربح السنة

21,558,92135,614,58991,446,93493,852,965الدخل قبل حساب رسوم االمتياز والزكاة وضريبة الدخل

15,868,28226,849,14487,567,74092,213,721إجمالي الدخل الشامل للسنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

قائمة المركز المالي

كما فيبالريال السعودي
31 ديسمبر 2018م

كما في
31 ديسمبر 2019م

كما في
31 ديسمبر 2020م

كما في
30 يونيو 2021م

196,518,219197,359,189202,906,313258,664,960إجمالي األصول المتداولة

630,474,008623,091,734744,011,161750,213,867إجمالي األصول غير المتداولة

826,992,227820,450,923946,917,4741,008,878,827إجمالي األصول 

71,569,846104,244,817149,340,224163,014,398إجمالي المطلوبات المتداولة

285,942,675294,692,248345,591,202301,664,660إجمالي المطلوبات غير المتداولة

357,512,521398,937,065494,931,426464,679,058إجمالي المطلوبات

820,000,000820,000,000820,000,000467,000,000رأس المال

92,213,721)240,632,501()328,200,241()352,262,829(األرباح المبقاة )الخسائر المتراكمة(

1,742,5354,427,4494,427,4494,427,449احتياطي نظامي

469,479,706421,513,858451,986,048544,199,769إجمالي حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة االستة أشهر المنتهيتة في 30 يونيو 2021م

خ



قائمة التدفقات النقدية

بالريال السعودي
السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2018م

السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2020م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2021م

69,015,86063,735,008119,040,15954,661,225صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

)31,322,862()150,892,035()44,023,022()20,227,872(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

)42,066,101(1,022,31214,776,700)49,555,431(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

31,510,49652,244,79435,169,61816,441,880النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهيتة في 30 يونيو 2021م

مؤشرات األداء الرئيسية

السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2018م

السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2019م

السنة المالية 
المنتهية في

31 ديسمبر 2020م

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2021م

48%36%27%26%هامش الربح اإلجمالي

35%24%9%6%هامش صافي الربح

159%136%189%275%الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

46%52%49%43%إجمالي المطلوبات / إجمالي األصول

85%110%95%76%إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق الملكية

17%20%6%3%العائد على حقوق الملكية

9%9%3%2%العائد على األصول

82%26%13%93%معدل نمو اإليرادات

623%225%72%ال ينطبقمعدل نمو صافي الدخل

المصدر: تم احتسابها من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

ذ



ملخص عوامل المخاطرة
قبل أن يقرر المستثمرون المحتملون االستثمار في أسهم الطرح، يتوجب عليهم دراسة جميع المعلومات المشمولة في نشرة اإلصدار هذه بعناية، وبوجٍه 

خاص عوامل المخاطرة الواردة أدناه والتي يتم وصفها بالتفصيل في القسم  2 )»عوامل المخاطرة«(.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركةأ- 

المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف اإلنتاج 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على البنية التحتية الداعمة بما في ذلك وسائل النقل والشحن 	
المخاطر المتعلقة بالصعوبات التشغيلية التي تؤثر على اإلنتاج 	
المخاطر المتعلقة بإنشاء المشاريع الجديدة وتطوير المشاريع القائمة 	
المخاطر المتعلقة بأعمال الكشف 	
المخاطر المتعلقة بمتطلبات التمويل اإلضافية 	
المخاطر المتعلقة بتركز العمالء 	
المخاطر المتعلقة بالحجم الفعلي الحتياطيات المعادن الخام والموارد المعدنية المتاحة للشركة 	
المخاطر المتعلقة بااللتزام باألنظمة والمعايير البيئية 	
المخاطر المتعلقة بوقوع مخاطر بيئية 	
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة المحتملة  	
المخاطر المتعلقة بالقدرة على االستمرار في تحقيق نمو إيجابي في أعمال ومشاريع الشركة المستقبلية 	
المخاطر المتعلقة بعدم وضوح تطبيق أحكام نظام االستثمار التعديني الجديد على تراخيص الشركة 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود اللوائح التنفيذية لنظام البيئة 	
المخاطر المتعلقة باحتساب المقابل المالي بموجب نظام االستثمار التعديني 	
المخاطر المتعلقة بعدم مقدرة الشركة على االلتزام بشروط رخص التعدين 	
المخاطر واألحداث التشغيلية التي ال يمكن التنبؤ بها ألعمال الشركة 	
	 )COVID � 19( المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا
المخاطر المتعلقة بوثائق التمويل 	
المخاطر المتعلقة بالقيود المفروضة على توزيع أرباح األسهم في وثائق التمويل 	
المخاطر المتعلقة باألطراف المتعاقدة مع الشركة 	
المخاطر المتعلقة بعدم الوضوح في بنود العقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة 	
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت 	
المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار الموظفين 	
المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة 	
المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 	
المخاطر المتعلقة بدخول الشركة في دعاوى قضائية 	
المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة 	
المخاطر المرتبطة باألخطاء أو سوء السلوك من قبل موظفي الشركة 	
المخاطر المتعلقة بالتعامالت والعقود مع أطراف ذات عالقة 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام الشركات 	
المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية 	
المخاطر المتعلقة بإهالك األصول الثابتة 	

ض



المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيميةب- 

المخاطر المتعلقة بالتغييرات في سوق السلع المعدنية 	
المخاطر المتعلقة بتفاوت كمية الُمَركزات المباعة من قبل الشركة 	
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 	
أثر المخاطر السياسية واالقتصادية على عمليات الشركة 	
المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى 	
المخاطر المتعلقة بالتغييرات في أسعار الطاقة والمياه والخدمات ذات الصلة بالمصاريف التشغيلية للشركة 	
المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية 	

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرحج- 

المخاطر المتعلقة بتأثير كبار المساهمين على مصالح الشركة والمساهمين اآلخرين  	
المخاطر المتعلقة بعدم طرح األسهم في سوق سابق  	
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد الطرح  	
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في السعر السوقي لألسهم  	
المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح  	

غ
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قائمة الجداول 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ه أعضاء مجلس إدارة الشركة اجلدول )1ل1(:  

����������������������������������������������������������������������������������������������������� ك كبار املساهمني ونسب ملكيتهم يف الشركة قبل وبعد الطرح اجلدول )1ل2(:  

اجلدول الزمني املتوقع للطرح��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� س اجلدول )1ل3(:  

������������������������������������������������������������������������������������������������� ص يبني اجلدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده:  اجلدول )1ل4(:  

ملخص توقعات شركة »سي أر يو« ألسعار السلع حتى عام 2035م����������������������������������������������������������������������������������������������� ث اجلدول )1ل5(:  

22 ���������������������������������������������������� الطلب على النحاس حسب قطاع االستخدام النهائي )النحاس املكرر وبقايا النحاس( لعام 2020م اجلدول )3ل1(:  

الطلب على النحاس وفق املنطقة )النحاس املكرر وخردة النحاس( لألعوام 2015م-2035م��������������������������������������������������������������� 23 اجلدول )3ل2(:  

24 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� إنتاج مناجم النحاس حسب أسلوب املعاجلة، 2015م-2035م اجلدول )3ل3(:  

إنتاج مناجم النحاس الفعلي وامللتزم به، حسب املنطقة، 2015م-2035م�������������������������������������������������������������������������������������� 24 اجلدول )3ل4(:  

توريد مناجم النحاس الفعلية وامللتزم بها، مع احتمالية التوريد من مشاريع غير ملتزم بها، والطلب األساسي على النحاس، 2015م-2035م�� 25 اجلدول )3ل5(:  

سعر النحاس النقدي، حسب بورصة لندن للمعادن، اإلسمي واحلقيقي لعام 2020م، ورصيد سوق النحاس النقي والنحاس املركز، 2025ل اجلدول )3ل6(:  
26 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2035م

مصاريف معاجلة وتنقية النحاس، 2015م-2035م���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 اجلدول )3ل7(:  

الطلب على الزنك النقي من املستخدمني النهائيني، 2020م��������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 اجلدول )3ل8(:  

28 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� الطلب على الزنك النقي حسب املنطقة، 2015م-2035م اجلدول )3ل9(:  

إنتاج مناجم الزنك الفعلي وامُللتَزم به، حسب املنطقة، وإنتاج الزنك النقي، 2015م-2035م��������������������������������������������������������������� 28 اجلدول )3ل10(:  

الزنك،  والطلب األساسي على  التوريد احملتمل من مشاريع غير ملتزمة، خارج الصني  به، مع  وامللتزم  الفعلي  الزنك  توريد مناجم  اجلدول )3ل11(:  
2015م-2035م����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29

السعر النقدي للزنك حسب بورصة لندن للمعادن، االسمي واحلقيقي، عام 2021م ورصيد سوق الزنك النقي واملركز، 2015م-2035م������������ 30 اجلدول )3ل12(:  

30 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مصاريف معاجلة الزنك، 2015م-2035م اجلدول )3ل13(:  

الطلب على الذهب حسب االستخدام النهائي-2020م����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 اجلدول )3ل14(:  

31 ��������������������������������������������������������������������������������� الطلب على تصنيع الذهب حسب املناطق، خالل الفترة من 2015م-2035م اجلدول )3ل15(:  

إنتاج مناجم الذهب حسب املنطقة، 2015م-2035م��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 اجلدول )3ل16(:  

33 ����������������������������������������������������������������� سعر الذهب اإلسمي واحلقيقي لعام 2021م، ورصيد سوق الذهب لألعوام 2015م-2035م اجلدول )3ل17(:  

الطلب على الفضة حسب االستخدام النهائي-2020م����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 اجلدول )3ل18(:  

إنتاج مناجم الفضة حسب املنطقة، 2015م-2035م��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 اجلدول )3ل19(:  

سعر الفضة االسمي والسعر احلقيقي يف عام 2021م، ورصيد سوق الفضة من، 2015م-2035م����������������������������������������������������������� 36 اجلدول )3ل20(:  

التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 اجلدول )4ل1(:  

هيكل ملكية الشركة عند تأسيسها���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 اجلدول )4ل2(:  

41 ������������������������������������������������������������������������������ هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1431/01/03هـ )املوافق 20 ديسمبر 2009م( اجلدول )4ل3(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1431/7/17هـ )املوافق 29 يونيو 2010م(����������������������������������������������������������������������������������� 42 اجلدول )4ل4(:  

42 ������������������������������������������������������������������������������ هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1431/10/17هـ )املوافق 26 سبتمبر 2010م( اجلدول )4ل5(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1432/5/2هـ )املوافق 6 أبريل 2011م(�������������������������������������������������������������������������������������� 43 اجلدول )4ل6(:  

44 ��������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1432/07/16هـ )املوافق 18 يونيو 2011م( اجلدول )4ل7(:  

44 ������������������������������������������������������������������������������ هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1432/11/02هـ )املوافق 30 سبتمبر 2011م( اجلدول )4ل8(:  

45 �������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1443/03/26هـ )املوافق 19 فبراير 2012م( اجلدول )4ل9(:  

46 ���������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1433/06/23هـ )املوافق 15 مايو 2012م( اجلدول )4ل10(:  

46 ������������������������������������������������������������������������������ هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1434/01/25هـ )املوافق 9 ديسمبر 2012م(* اجلدول )4ل11(:  

47 ���������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1434/07/18هـ )املوافق 28 مايو 2013م( اجلدول )4ل12(:  



هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1436/06/10هـ )املوافق 30 مارس 2015م(��������������������������������������������������������������������������������� 48 اجلدول )4ل13(:  

48 ������������������������������������������������������������������������������ هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1437/03/02هـ )املوافق 14 ديسمبر 2015م( اجلدول )4ل14(:  

49 ���������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1437/8/10هـ )املوافق 17 مايو 2016م(* اجلدول )4ل15(:  

50 ��������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1437/09/13هـ )املوافق 19 يونيو 2016م( اجلدول )4ل16(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1439/7/9هـ )املوافق 26 مارس 2018م(������������������������������������������������������������������������������������ 50 اجلدول )4ل17(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1439/12/17هـ )املوافق 28 أغسطس 2018م(����������������������������������������������������������������������������� 51 اجلدول )4ل18(:  

52 �������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1440/02/17هـ )املوافق 28 أكتوبر 2018م( اجلدول )4ل19(:  

53 ������������������������������������������������������������������������������ هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1441/01/17هـ )املوافق 16 سبتمبر 2019م( اجلدول )4ل20(:  

54 ��������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1441/08/28هـ )املوافق 22 أبريل 2020م( اجلدول )4ل21(:  

55 ���������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1441/09/27هـ )املوافق 20 مايو 2020م( اجلدول )4ل22(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1442/01/01هـ )املوافق 20 أغسطس 2020م(����������������������������������������������������������������������������� 56 اجلدول )4ل23(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1442/02/13هـ )املوافق 1 أكتوبر 2020م(���������������������������������������������������������������������������������� 57 اجلدول )4ل24(:  

58 �������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1442/03/11هـ )املوافق 28 أكتوبر 2020م( اجلدول )4ل25(:  

59 ������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1442/04/07هـ )املوافق 23 نوفمبر 2020م( اجلدول )4ل26(:  

60 �������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1442/07/09هـ )املوافق 21 فبراير 2021م( اجلدول )4ل27(:  

هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1442/08/09هـ )املوافق 23 مارس 2021م(��������������������������������������������������������������������������������� 61 اجلدول )4ل28(:  

62 ������������������������������������������������������������������������������ هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1443/02/09هـ )املوافق 16 سبتمبر 2021م( اجلدول )4ل29(:  

63 ������������������������������������������������������������������������������ هيكل ملكية الشركة كما يف تاريخ 1443/02/15هـ )املوافق 22 سبتمبر 2021م( اجلدول )4ل30(:  

هيكل ملكية الشركة احلالي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 65 اجلدول )4ل31(:  

حملة عامة عن ملكية األسهم قبل الطرح وبعده������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 اجلدول )4ل32(:  

كبار املساهمني قبل الطرح وبعده������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 68 اجلدول )4ل33(:  

69 ����������������������������������������������������������������������������������������������� هيكل ملكية الشركة العربية للتعدين كما يف تاريخ هذه النشرة اجلدول )4ل34(:  

هيكل ملكية الشركة الوطنية لصهر الرصاص احملدودة كما يف تاريخ هذه النشرة�������������������������������������������������������������������������� 70 اجلدول )4ل35(:  

71 ��������������������������������� األداء التشغيلي ملنجم املصانع خالل األعوام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م اجلدول )4ل36(:  

إجمالي املوارد املعدنية )مبا يف ذلك احتياطيات املعادن اخلام(، كما يف 31 ديسمبر 2020م���������������������������������������������������������������� 72 اجلدول )4ل37(:  

إجمالي احتياطيات املعادن اخلام، كما يف 31 ديسمبر 2020م��������������������������������������������������������������������������������������������������� 73 اجلدول )4ل38(:  

إنتاج منجم املصانع عن السنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 م و31 ديسمبر 2019 م و31 ديسمبر 2020 م وفترة الستة أشهر املنتهية  اجلدول )4ل39(:  
75 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� يف 30 يونيو 2021م

76 ������������������������������������������������������� املوارد املعدنية ملشروع املصانع )مبا يف ذلك احتياطيات املعادن اخلام(، كما يف 31 ديسمبر 2020م اجلدول )4ل40(:  

77 ������������������������������������������������������������������������������������������ احتياطيات املعادن اخلام ملشروع املصانع، كما يف 31 ديسمبر 2020م اجلدول )4ل41(:  

املوارد املعدنية جلبل قيان )مبا يف ذلك احتياطيات املعادن اخلام( كما يف 31 ديسمبر 2020م������������������������������������������������������������� 80 اجلدول )4ل42(:  

احتياطيات املعادن اخلام يف جبل قيان، كما يف 31 ديسمبر 2020م��������������������������������������������������������������������������������������������� 80 اجلدول )4ل43(:  

أداء الشركة )باستثناء املقاولني( لعدد من مؤشرات الصحة والسالمة من 2018م وفترة الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م������������������ 83 اجلدول )4ل44(:  

87 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هيكل امللكية يف الشركة قبل الطرح وبعده اجلدول )5ل1(:  

89 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ أعضاء مجلس إدارة الشركة اجلدول )5ل2(:  

أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99 اجلدول )5ل3(:  

أعضاء جلنة املراجعة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102 اجلدول )5ل4(:  

104 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أعضاء اللجنة التنفيذية اجلدول )5ل5(:  

105 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أعضاء اللجنة التجارية اجلدول )5ل6(:  

106 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ تفاصيل اإلدارة العليا اجلدول )5ل7(:  



ملخص عقود العمل املبرمة مع أعضاء اإلدارة العليا للشركة������������������������������������������������������������������������������������������������� 110 اجلدول )5ل8(:  

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111 اجلدول )5ل9(:  

تفاصيل تعامالت الشركة مع األطراف ذات عالقة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114 اجلدول )5ل10(:  

أعداد املوظفني بالشركة حسب اإلدارة كما يف تاريخ 31 ديسمبر 2018م، و 2019م، و 2020م و30 يونيو 2021م������������������������������������������ 114 اجلدول )5ل11(:  

115 �������������������������������������������������������������������������� متوسط نسبة التوطني وفئة النطاق يف الشركة كما يف تاريخ 30 سبتمبر 2021م اجلدول )5ل12(:  

132 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مؤشرات األداء الرئيسية اجلدول )6ل1(:  

133 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ نتائج العمليات - قائمة الربح أو اخلسارة اجلدول )6ل2(:  

اإليرادات بحسب املنتج����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 135 اجلدول )6ل3(:  

اإليرادات من ُمركز النحاس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 135 اجلدول )6ل4(:  

اإليرادات من ُمركز الزنك�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137 اجلدول )6ل5(:  

اإليرادات من الذهب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139 اجلدول )6ل6(:  

اإليرادات من الفضة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140 اجلدول )6ل7(:  

140 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املبيعات بحسب الوكيل والعمالء اجلدول )6ل8(:  

تكلفة اإليرادات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 141 اجلدول )6ل9(:  

رواتب ومكافآت املوظفني��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 142 اجلدول )6ل10(:  

املواد اخلام واملرافق املستخدمة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143 اجلدول )6ل11(:  

استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات وأصول حق االستخدام�������������������������������������������������������������������������������������������������� 144 اجلدول )6ل12(:  

145 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ تكاليف اإلصالح والصيانة اجلدول )6ل13(:  

اإلطفاء����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 146 اجلدول )6ل14(:  

147 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املصاريف العامة األخرى اجلدول )6ل15(:  

مصاريف بيع وتسويق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 148 اجلدول )6ل16(:  

149 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مصاريف عمومية وإدارية اجلدول )6ل17(:  

تكاليف التمويل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150 اجلدول )6ل18(:  

151 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� دخل آخر اجلدول )6ل19(:  

152 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� قائمة املركز املالي اجلدول )6ل20(:  

أصول استكشاف وتقييم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155 اجلدول )6ل21(:  

155 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ممتلكات املنجم اجلدول )6ل22(:  

منجم قيد اإلنشاء���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 156 اجلدول )6ل23(:  

املمتلكات واآلالت واملعدات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 157 اجلدول )6ل24(:  

158 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ إضافات للممتلكات واآلالت واملعدات اجلدول )6ل25(:  

160 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ األصول غير امللموسة اجلدول )6ل26(:  

تفاصيل أصول حق االستخدام������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160 اجلدول )6ل27(:  

احلركة يف أصول حق االستخدام����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160 اجلدول )6ل28(:  

مكونات الضريبة املؤجلة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 161 اجلدول )6ل29(:  

162 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخزون اجلدول )6ل30(:  

163 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مخصص املخزون بطيء احلركة اجلدول )6ل31(:  

164 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حسابات جتارية مدينة وحسابات مدينة أخرى  اجلدول )6ل32(:  

احلسابات التجارية املدينة واحلسابات املدينة األخرى حسب الوكيل / العميل���������������������������������������������������������������������������� 164 اجلدول )6ل33(:  

تقادم احلسابات التجارية املدينة واحلسابات املدينة األخرى�������������������������������������������������������������������������������������������������� 165 اجلدول )6ل34(:  



مة ومبالغ مدفوعة مقدًما ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 165 ُدفعات مقدَّ اجلدول )6ل35(:  

َمة إلى مساهمني���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 166 فعات ُمقدَّ دُّ اجلدول )6ل36(:  

167 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� النقد وما يف حكمه اجلدول )6ل37(:  

حقوق امللكية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 167 اجلدول )6ل38(:  

168 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القروض والسلف اجلدول )6ل39(:  

169 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص وضع التمويل اجلدول )6ل40(:  

169 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� التزامات عقود اإليجار كما يف 31 ديسمبر 2020م اجلدول )6ل41(:  

مخصص تكلفة إغالق منجم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 170 اجلدول )6ل42(:  

مكافآت املوظفني������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 171 اجلدول )6ل43(:  

حسابات جتارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 171 اجلدول )6ل44(:  

172 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� احلسابات التجارية الدائنة حسب املوردين اجلدول )6ل45(:  

تقادم احلسابات التجارية الدائنة كما يف 31 ديسمبر 2020م �������������������������������������������������������������������������������������������������� 172 اجلدول )6ل46(:  

مخصص الزكاة وضريبة الدخل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 174 اجلدول )6ل47(:  

مخصص رسوم االمتياز���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 174 اجلدول )6ل48(:  

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175 اجلدول )6ل49(:  

176 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� قائمة التدفقات النقدية للسنوات 2018م و2019م و2020م اجلدول )6ل50(:  

176 ������������������������������������������������������������������������������� قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية يف 2018م و2019م و2020م اجلدول )6ل51(:  

177 ����������������������������������������������������������������������������� قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية يف 2018م و2019م و2020م اجلدول )6ل52(:  

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لألعوام 2018م و2019م و2020م�������������������������������������������������������������������������� 178 اجلدول )6ل53(:  

االلتزامات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 178 اجلدول )6ل54(:  

179 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ املصاريف الرأسمالية التاريخية اجلدول )6ل55(:  

180 ����������������������������������������������������������������������������������������� قائمة نتائج العمليات التشغيلية – قائمة الربح أو اخلسارة املوجزة اجلدول )6ل56(:  

اإليرادات بحسب املنتج����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 181 اجلدول )6ل57(:  

اإليرادات من ُمركز النحاس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 182 اجلدول )6ل58(:  

اإليرادات من ُمركز الزنك�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 183 اجلدول )6ل59(:  

اإليرادات من الذهب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 184 اجلدول )6ل60(:  

اإليرادات من الفضة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 185 اجلدول )6ل61(:  

186 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املبيعات بحسب الوكيل والعمالء اجلدول )6ل62(:  

تكلفة اإليرادات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 187 اجلدول )6ل63(:  

رواتب ومكافآت املوظفني��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 187 اجلدول )6ل64(:  

املواد اخلام واملرافق املستخدمة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 188 اجلدول )6ل65(:  

189 ������������������������������������������������������������������������������������������������ استهالك املمتلكات واملصانع واملعدات وأصول حق االستخدام اجلدول )6ل66(:  

189 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ تكاليف اإلصالح والصيانة اجلدول )6ل67(:  

اإلطفاء����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 190 اجلدول )6ل68(:  

190 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املصاريف العامة األخرى اجلدول )6ل69(:  

مصاريف بيع وتسويق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 191 اجلدول )6ل70(:  

192 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مصاريف عمومية وإدارية اجلدول )6ل71(:  

تكاليف التمويل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 193 اجلدول )6ل72(:  

193 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� دخل آخر اجلدول )6ل73(:  



194 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� قائمة املركز املالي اجلدول )6ل74(:  

196 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ممتلكات املنجم اجلدول )6ل75(:  

ممتلكات وآالت ومعدات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 197 اجلدول )6ل76(:  

198 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� إضافات للممتلكات واآلالت واملصانع واملعدات اجلدول )6ل77(:  

تفاصيل أصول حق االستخدام – صايف القيمة الدفترية������������������������������������������������������������������������������������������������������ 199 اجلدول )6ل78(:  

احلركة يف أصول حق االستخدام����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 اجلدول )6ل79(:  

مكونات الضريبة املؤجلة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 اجلدول )6ل80(:  

201 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخزون اجلدول )6ل81(:  

202 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مخصص مخزون بطيء احلركة اجلدول )6ل82(:  

202 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حسابات جتارية مدينة وحسابات مدينة أخرى  اجلدول )6ل83(:  

احلسابات التجارية املدينة واحلسابات املدينة األخرى حسب الوكيل / العميل���������������������������������������������������������������������������� 202 اجلدول )6ل84(:  

مة ومبالغ مدفوعة مقدًما ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 203 ُدفعات مقدَّ اجلدول )6ل85(:  

204 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� النقد وما يف حكمه اجلدول )6ل86(:  

حقوق امللكية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 204 اجلدول )6ل87(:  

205 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� القروض والسلف اجلدول )6ل88(:  

205 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ملخص وضع التمويل اجلدول )6ل89(:  

206 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ التزامات عقود اإليجار كما يف 30 يونيو 2021م اجلدول )6ل90(:  

مخصص تكلفة إغالق منجم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 206 اجلدول )6ل91(:  

مكافآت املوظفني������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 207 اجلدول )6ل92(:  

حسابات جتارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 208 اجلدول )6ل93(:  

208 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� احلسابات التجارية الدائنة حسب املوردين اجلدول )6ل94(:  

تقادم احلسابات التجارية الدائنة كما يف 30 يونيو 2021م������������������������������������������������������������������������������������������������������ 209 اجلدول )6ل95(:  

مخصص الزكاة وضريبة الدخل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 210 اجلدول )6ل96(:  

مخصص رسوم االمتياز���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210 اجلدول )6ل97(:  

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 211 اجلدول )6ل98(:  

212 ������������������������������������������������������������������������������������������ قائمة التدفقات النقدية كما يف 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م  اجلدول )6ل99(:  

212 �������������������������������������������������������������� قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية خالل 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م اجلدول )6ل100(:  

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية خالل 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م������������������������������������������������������������ 213 اجلدول )6ل101(:  

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية خالل 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م��������������������������������������������������������������� 213 اجلدول )6ل102(:  

االلتزامات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 214 اجلدول )6ل103(:  

216 ��������������������������������������������������� األغراض الرئيسية الستخدام صايف متحصالت الطرح بعد توزيع مستحقات املساهمني البائعني  اجلدول )8ل1(:  

216 ������������������������������������������ تفاصيل تكاليف االستثمار املطلوبة ملشروع تطوير مكمن خام معيض ومصادر التمويل )بالريال سعودي( اجلدول )8ل2(:  

اجلدول الزمني لصرف املبالغ املخصصة ملشروع تطوير مكمن خام معيض من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2021م-2023م )بالريال  اجلدول )8ل3(:  
217 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� السعودي( 

اجلدول الزمني لصرف املبالغ املخصصة ملشروع تطوير مكمن خام معيض من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2021م-2023م )بالريال  اجلدول )8ل4(:  
218 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� السعودي(

تفاصيل تكاليف االستثمارات لنفقات أعمال الكشف وكيفية متويلها )بالريال سعودي(����������������������������������������������������������������� 218 اجلدول )8ل5(:  

219 ��� اجلدول الزمني لصرف املبالغ املخصصة جلميع مشاريع الكشف من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2022م - 2027م )بالريال السعودي( اجلدول )8ل6(:  

اجلدول الزمني لصرف املبالغ املخصصة ملشاريع الكشف يف منجم املصانع من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2022م - 2027م )بالريال  اجلدول )8ل7(:  
219 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� السعودي(



اجلدول الزمني لصرف املبالغ املخصصة ملشاريع الكشف يف منجم قطان من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2022م - 2027م )بالريال  اجلدول )8ل8(:  
220 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� السعودي(

اجلدول الزمني لصرف املبالغ املخصصة ملشاريع الكشف يف منجم قيان من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2022م -2027 م )بالريال  اجلدول )8ل9(:  
221 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� السعودي(

رسملة رأس مال الشركة واملديونية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 223 اجلدول )9ل1(:  

233 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ هيكل امللكية يف الشركة قبل الطرح وبعده اجلدول )13ل1(:  

التراخيص والتصاريح والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة������������������������������������������������������������������������������������ 235 اجلدول )13ل2(:  

236 ������������������������������������������������������������������� تفاصيل التراخيص األخرى التي حصلت عليها الشركة فيما يتصل مبشروع املصانع اجلدول )13ل3(:  

تفاصيل التراخيص التي حصلت عليها الشركة فيما يتصل مبشروع قيان��������������������������������������������������������������������������������� 238 اجلدول )13ل4(:  

238 ������������������������������������������������������������������������������������������ تفاصيل تراخيص االستطالع األخرى التي حصلت عليها الشركة اجلدول )13ل5(:  

اتفاقية التنقية فيما بني الشركة وإم كي إس )سويسرا( إس أيه )»إم كي إس«(، بتاريخ 20 أبريل 2016م )وتعديالتها بتاريخ 17 أبريل 2019م،  اجلدول )13ل6(:  
239 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� و 18 يوليو 2019م و 18 ديسمبر 2020م(

اتفاقية الوكالة بني الشركة وأوشن بارتنرز يو كيه ليمتد )»الوكيل«(، بتاريخ 25 سبتمبر 2016م )وتعديالتها بتاريخ 1 أغسطس 2017م و 31  اجلدول )13ل7(:  
240 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ديسمبر 2020م(

اتفاقية مبيعات بني الشركة وأوشن بارتنرز يو كيه ليمتد )»البائع«( وأي إكس إم إس أيه )»املشتري«( بتاريخ 1 ديسمبر 2020م��������������������� 240 اجلدول )13ل8(:  

241 �� اتفاقية املبيعات فيما بني الشركة، و »أوشن بارتنرز يو كيه ليمتد« )البائع(، و »أم آر آي تريدينغ أيه جي« )املشتري(، بتاريخ 3 ديسمبر 2020م اجلدول )13ل9(:  

عقد خدمات تعدين سطحي فيما بني الشركة، ومؤسسة سعيد حمد علي آل سالم للمقاوالت العامة )»املقاول«(، بتاريخ 1 يوليو 2019م  اجلدول )13ل10(:  
241 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )واملعدلة بتاريخ 25 أغسطس 2020م(

242 ��������������������������������������������� اتفاقية شحنات بني الشركة وشركة بن هركيل التجارية احملدودة )»بن هركيل«(، بتاريخ 16 مارس 2020م اجلدول )13ل11(:  

242 �������������������������������� اتفاقية اإلرساليات فيما بني الشركة وشركة التعدين املتطورة احملدودة )»شركة التعدين«(، بتاريخ 16 مارس 2020م اجلدول )13ل12(:  

تفاصيل تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة غير خاضعة لعقود رسمية�������������������������������������������������������������������������������� 243 اجلدول )13ل13(:  

243 ���� التسهيالت اجلارية فيما بني البنك السعودي الفرنسي والشركة، بتاريخ 17 ديسمبر 2019م، مببلغ إجمالي قدره 50,000,000 ريال سعودي اجلدول )13ل14(:  

244 �������������������������� الضمانات احلالية فيما بني البنك السعودي الفرنسي والشركة مبوجب التسهيالت املمنوحة بتاريخ 17 ديسمبر 2019م اجلدول )13ل15(:  

قدره  إجمالي  2010م، مببلغ  سبتمبر   1 بتاريخ  والشركة،  السعودي  الصناعية  التنمية  بني صندوق  فيما   ،2234 رقم  القرض  اتفاقية  اجلدول )13ل16(:  
330,000,000 ريال سعودي، وفق ما مت تعديلها بتاريخ 5 أغسطس 2015م، و8 يوليو 2018م، والتي أحلق بها خطاب من صندوق التنمية 

244 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الصناعية السعودي بتاريخ 18 يونيو 2020م

اتفاقية القرض رقم 3729، فيما بني صندوق التنمية الصناعية السعودي والشركة، بتاريخ 28 يونيو 2020م، مببلغ إجمالي قدره 94,300,000  اجلدول )13ل17(:  
244 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ريال سعودي

تفاصيل وثائق التأمني����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 245 اجلدول )13ل18(:  

246 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تفاصيل العالمة التجارية املسجلة للشركة اجلدول )13ل19(:  

246 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ تفاصيل اسم موقع الشركة على اإلنترنت اجلدول )13ل20(:  

ملخص اتفاقيات إيجار العقارات����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 246 اجلدول )13ل21(:  

247 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ملخص اتفاقيات إيجار املعدات اجلدول )13ل22(:  

األسهم املتعهد بتغطيتها�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 259 اجلدول )14ل1(:  

قائمة األشكال
مواقع مناجم الشركة يف اململكة العربية السعودية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70 الشكل )4ل1(:  

مواقع الكشف والتعدين اخلاصة بالشركة يف اململكة العربية السعودية�������������������������������������������������������������������������������������� 71 الشكل )4ل2(:  

74 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� موقع منجم املصانع يف اململكة العربية السعودية الشكل )4ل3(:  

87 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هيكل الشركة التنظيمي كما يف تاريخ هذه النشرة الشكل )5ل1(:  



التعريفات والمصطلحات.  1

قبول إدراج كامل االسهم في السوق المالية وفقا لقواعد اإلدراج.اإلدراج

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وكبار التنفيذيين بالشركة.اإلدارة

أي سهم عادي مدفوع بالكامل من الشركة بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد في رأس مال الشركة األسهم
والذي يتم إصداره من وقت آلخر.

عشرة مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )10,128,865( سهم من أسهم الشركة الحالية التي أسهم البيع
سيتم بيعها من قبل المساهمين البائعين خالل عملية الطرح.

تسعة مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسة وثالثون )9,671,135( سهم جديد يتم تخصيصه وإصداره من األسهم اجلديدة
قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح.

تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( والتي تتضمن إجمالي األسهم الجديدة وأسهم البيع.أسهم الطرح

أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس مجلس اإلدارة

األقارب

الزوج والزوجة واألوالد القصر. وألغراض الئحة حوكمة الشركات:
اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا. 	
األوالد وأوالدهم وإن نزلوا. 	
اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم. 	
األزواج والزوجات. 	

فريق المسؤولين التنفيذيين بالشركة.اإلدارة العليا

أمين سر مجلس اإلدارة.أمني سر

)ISO( أيزو.)ISO( المنظمة الدولية للمعايير

بلدية في المملكة العربية السعودية.أمانة

التعليمات بشأن املستثمرين 
االستراتيجيني األجانب

التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة الصادرة من 
مجلس إدارة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 17 يونيو 2019م( وتعديالتها.

تعليمات بناء سجل األوامر
تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
القرار رقم 2-94-2016 الصادر بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 20 يوليو 2016م(، كما جرى تعديلها وفقاً لقرار هيئة 

السوق المالية رقم 3-102-2019 الصادر بتاريخ 1441/1/18هـ )الموافق 17 سبتمبر 2019م(.

جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية في المملكة.اجلريدة الرسمية

الجمعية العامة غير العادية و/أو الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة. تعني »الجمعية العامة« أي جمعية عامة للشركة.اجلمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي.اجلمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تعقد وفقاً للنظام األساسي.اجلمعية العامة غير العادية

اجلمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الشركة.أ- 
المساهمون الكبار في الشركة.ب- 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة. ج- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركات التابعة للشركة. د- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.ه- 
أي أقرباء للمشار إليهم في )أ، ب، ج، د، ه( أعاله.و- 
أي شركة يسيطر عليها المشار إليهم في )أ، ب، ج، د، ه، و( أعاله.ز- 
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.ح- 

مصرف الراجحي، البنك األهلي السعودي، بنك الرياضاجلهات املستلمة 

حكومة المملكة العربية السعودية، ويُفّسر مصطلح »حكومي« على هذا األساس.احلكومة أو احلكومة السعودية
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دراسة السوق المعدة من مستشار دراسة السوق فيما يتعلق بتوقعات أسعار المعادن وتكاليفها والمعدة بتاريخ 02 يونيو دراسة السوق
2021م. 

الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.الدوالر 

الرؤية 2030 التي أعلنتها حكومة المملكة العربية السعودية في عام 2016م.الرؤية 2030

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة.ريال

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس مجلس اإلدارة

الزكاة المفروضة على المسلمين وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم.الزكاة

المساهمون الذين ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول 4-32 )»لمحة عامة عن ملكية األسهم قبل الطرح وبعده«( املساهمون البائعون
والذين سيقومون ببيع بعض أسهمهم في الطرح.

شركة أوشن بارتنرز بصفتها كوكيل تسويق وفًقا التفاقية الوكالة. الوكيل

اتفاقية الوكالة بين الشركة وشركة أوشن بارتنرز بتاريخ 25 سبتمبر 2016م )بصيغتها المعدلة في 1 أغسطس 2017م اتفاقية الوكالة
و31 ديسمبر 2020م(.

]●[ ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.سعر الطرح

متطلبات السعودة المطبقة في المملكة فيما يتعلق بسوق العمل.السعودة

الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2018م وتنتهي في 31 ديسمبر 2018م.السنة املالية 2018م

الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2019م وتنتهي في 31 ديسمبر 2019م.السنة املالية 2019م

الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2020م وتنتهي في 31 ديسمبر 2020م.السنة املالية 2020م

الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2021م وتنتهي في 30 يونيو 2021م.الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م

مجموعة تداول السعودية.السوق املالية أو تداول أو السوق

شركات مجلس التعاون املستثمرة

أي شركة تكون غالبية رأسمالها مملوكًة لمواطنين أو حكومات من دول مجلس التعاون، وذلك وفقا للتعريف الموّضح 
في قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته الخامسة عشر والمعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)16( وتاريخ 1418/01/20هـ، باإلضافة إلى الصناديق التي تم تأسيسها في إحدى دول المجلس والتي تطرح وحداتها 
في اكتتاب عام على مستثمرين من تلك الدول، حيثما تكون غالبية رؤوس أموال الصناديق المذكورة مملوكًة لمواطنين أو 

حكومات من دول مجلس التعاون الخليجي.

الشركة أو املصدر
وتاريخ   5950017523 رقم  التجاري  السجل  بموجب  سعودية  مساهمة  شركة  هي  للتعدين،  الكبرى  المصانع  شركة 
1431/11/03هـ )الموافق 11 أكتوبر 2011م(، والقرار الوزاري رقم 247/ق وتاريخ 1428/10/09هـ )الموافق 21 أكتوبر 

2007م(.

شهادات الزكاة التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.شهادات الزكاة

ضريبة القيمة المضافة التي تُعرف كذلك بضريبة السلع والخدمات.ضريبة القيمة املضافة

الطرح العام األولي ألسهم الشركة.الطرح

طرف أو األطراف ذو عالقة

يشتمل مصطلح »طرف ذو عالقة« أو »أطراف ذوي عالقة« في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في 
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/8/20هـ 
1441/3/21هـ  بتاريخ   2019-127-3 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2004م(،  أكتوبر   4 )الموافق 

)الموافق 18 نوفمبر 2019م(، أي من الجهات التالية:
تابعي المصدر.أ- 
المساهمين الكبار في المصدر.ب- 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.ج- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.د- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.ه- 
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ، ب، ج، د، أو ه( أعاله.و- 
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )أ، ب، ج، د، ه، أو و( أعاله.ز- 

في الفقرة )ز(، تعني كلمة »سيطرة« القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )1( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت 

في الشركة؛ أو )2( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتُفّسر كلمة »المسيطر« وفقاً لذلك.
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طلبات املشاركة يف بناء سجل األوامر
دون  اإللكتروني  البريد  أو  الهاتف  عبر  االكتتاب  سجل  مدير  إلى  تقدم  التي  األوامر  سجل  بناء  في  المشاركة  طلبات 
الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة وفقاً للتعليمات المذكورة في القسم 19 )»شروط وأحكام 

االكتتاب«(.

فترة الستة )6( أشهر التي ال يجوز خاللها لكبار المساهمين التصرف في أي من أسهمهم بدءاً من تاريخ بدء تداول أسهم فترة احلظر
الشركة في السوق. ويجوز لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم بعد فترة الحظر.

الفترة التي يسمح خاللها للفئات المشاركة تقديم نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة والتي تم تحديدها في الصفحة فترة بناء سجل األوامر
)س( )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(.

الفئات املشاركة 

تعني:
الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، إذا كانت شروط أ- 

االستثمار  صناديق  الئحة  في  عليها  المنصوص  والقيود  باألحكام  االلتزام  مع  ذلك،  لها  تتيح  الصندوق  وأحكام 
وتعليمات بناء سجل األوامر؛

األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص ب- 
عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم نموذج طلب المشاركة؛

عمالء شخص مرخص له من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليها في ج- 
تعليمات بناء سجل األوامر؛

األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويشمل ذلك د- 
األشخاص االعتباريين األجانب الذين يجوز لهم االستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المصدر، مع مراعاة 
ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة رقم 
)05158/6( وتاريخ 1435/08/11هـ )الموافق 09 يونيو 2014م( الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم )28-9-

2014( وتاريخ 1435/07/20هـ )الموافق 19 مايو 2014م(؛
الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز ه- 

اإليداع؛
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة؛ و و- 
الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.ز- 

قواعد اإلدراج لتداول الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ قواعد اإلدراج
)الموافق 27 ديسمبر 2017م(، وتعديالتها.

قواعد الكفاية المالية الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم 1-40-2012 وتاريخ 1434/2/17هـ )الموافق 30 ديسمبر قواعد الكفاية املالية
2012م(، وتعديالتها.

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات 
املالية األجنبية

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية بموجب القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1437/7/15هـ )الموافق 4 مايو 2015م( والمعدلة بقرار مجلس 

هيئة السوق المالية رقم 1-3-2018 وتاريخ 1439/4/22هـ( الموافق 9 يناير 2018م(.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 
1439/4/9هـ )الموافق 27 ديسمبر 2017م( والمعدلة بقرار رقم 1-7-2021 بتاريخ 1441/06/01هـ )الموافق 14 يناير 

2021م(، باالستناد إلى نظام السوق المالية.

القوائم املالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  المالية  السنة   )1( الحسابات فيما يخص:  الُمراجعة من قبل مراجع  المالية  القوائم 
واإليضاحات المرفقة بها، وقد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة، و )2( السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و)3( السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، واإليضاحات المرفقة بها، و)4( 
للمعايير الدولية  القوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م والتي تمت مراجعتها وفحصها وفقاً 
للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ويشار إليها أيضاً في هذه النشرة بـ »القوائم المالية 

المراجعة«.

أعضاء اإلدارة العليا للشركة والذين ترد أسماؤهم في الجدول 5-7 )»تفاصيل اإلدارة العليا«(.كبار التنفيذيني

المساهم الذي يملك 5% أو أكثر من األسهم.كبار املساهمني

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ الئحة حوكمة الشركات
1438/05/16هـ )الموافق 13 فبراير 2017م( )بموجب نظام الشركات( وتعديالتها.

2018م(، دليل حوكمة الشركة الداخلية مايو   6 )الموافق  1439/08/20هـ  بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المعتمدة  الداخلية  الشركة  حوكمة  دليل 
وتعديالته.

لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية واللجنة التجارية.جلان مجلس اإلدارة أو اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة.جلنة الترشيحات واملكافآت

اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة.اللجنة التنفيذية
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لجنة مراجعة الشركة. جلنة املراجعة

ميالدي.م

شركة الراجحي المالية.متعهد التغطية

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة أو املجلس

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون

مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.مجلس الوزراء

منجم تحت األرض للنحاس والزنك والفضة والذهب تديره الشركة كما هو موضح في القسم 4-8-2 )»منجم المصانع«(.منجم املصانع

محطة المعالجة الخاصة بمنجم المصانع.محطة معاجلة منجم املصانع

تعني أي من رخصة تعدين المصانع الحالية أو رخصة تعدين المصانع الجديدة.رخصة تعدين املصانع

رخصة تعدين املصانع احلالية
هـ   1413/12/01 بتاريخ  م/17،  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  والممنوح  المصانع  بمنجم  الخاص  التعدين  ترخيص 
)الموافق 2 مايو 1993م(، والذي يسمح باستخراج واستغالل النحاس والزنك والخامات األساسية والمعادن المصاحبة، 

والمنتهية بتاريخ 1443/12/01هـ )الموافق 30 يونيو 2022م(.

رخصة تعدين املصانع اجلديدة
ترخيص التعدين الخاص بمنجم المصانع والممنوح بموجب قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم 1443/1/2202، 
بتاريخ 1443/05/10هـ )الموافق 14 ديسمبر 2021م(، والتي تسمح للشركة باستغالل خامات النحاس والزنك والرصاص 

والذهب والفضة، والمنتهية بتاريخ 1473/11/30هـ )الموافق 8 أغسطس 2051م(.

منجم ذهب مفتوح يقع على بعد حوالي 12 كم من طريق ممهد إلى الشمال الغربي من منجم المصانع ومحطة معالجة منجم قيان
منجم المصانع كما هو موضح في القسم 4-8-3 )»منجم قيان«(.

محطة المعالجة الخاصة بمنجم قيان.محطة معاجلة منجم قيان

رخصة تعدين منجم قيان الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 9598/ق، بتاريخ 1436/11/24هـ )الموافق 8 سبتمبر رخصة تعدين قيان
2015م(، لمصلحة الشركة، ألجل استغالل الذهب والفضة والخامات المعدنية.

رخصة الكشف ملشروع قيان
ترخيص الكشف الممنوح بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، برقم 9599/ق، 
والزنك  والنحاس  والفضة  الذهب  لكشف  الشركة،  لمصلحة  2015م(،  سبتمبر   8 )الموافق  1436/11/24هـ  وتاريخ 

والمعادن المصاحبة في جبل قيان، في نجران.

مدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب 
شركة الراجحي المالية.املؤسسات

املركز الرئيسي
المكتب الذي تتواجد به اإلدارة التنفيذية للشركة وموظفو اإلدارة والدعم الرئيسيين، ويقع مقرها كما في السجل التجاري 
في مدينة ثار نجران، ص.ب. 46، الرمز البريدي 55461، ويقع مقرها الفعلي في المبنى 7847، الوحدة رقم 2، 66244-

3181، في مدينة نجران.

أي مالك ألسهم في الشركة.املساهم

املستثمر األجنبي املؤهل
مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. 
الستثمار  المنظمة  للقواعد  وفقا  وقبوله  الطلب  بتقييم  ليقوم  له  المرخص  الشخص  إلى  التأهيل  طلب  تقديم  ويتم 

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

املستثمر االستراتيجي األجنبي 

لتملّك  المنظمة  للتعليمات  وفقاً  المدرجة  الشركات  في  استراتيجية  حصة  تملك  إلى  يهدف  أجنبي  اعتباري  شخص 
المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة. ويقصد بمصطلح »حصة استراتيجية« 
نسبة الملكية المباشرة في أسهم الشركة المدرجة، التي يهدف من خاللها إلى المساهمة في تعزيز األداء المالي أو 

التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.

املستثمرون األجانب
األفراد غير الخليجيين الذين يعيشون خارج المملكة والمؤسسات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة خارج 
المملكة، والتي يحق لها االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة االقتصادية ألسهم الطرح، وذلك من خالل 

إبرام اتفاقيات مبادلة )SWAPs( مع أحد األشخاص المرخص لهم بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية.

دراسة السوق فيما يتعلق بتوقعات أسعار المعادن وتكاليفها المعدة من قبل مستشار دراسة السوق بتاريخ 02 يونيو 2021م.دراسة السوق

سي أر يو لالستشارات.مستشار دراسة السوق

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح، والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )ز( - )ح(، من هذه النشرة.املستشارون / املستشارين

شركة الراجحي المالية. املستشار املالي 

المعامالت المبرمة بين الشركة واألطراف ذات العالقة )بما في ذلك المستأجرين الداخليين(، والمبينة في القسم 13-6 املعامالت مع األطراف ذات العالقة
من هذه النشرة )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«(.
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مجموعة المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.املعايير احملاسبية الدولية

املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة 
)IFRS( يف اململكة العربية السعودية

الدولية  المعايير  تضم  والتي  والمحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 
من  وغيرها  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المطلوبة  اإلضافية  واإلفصاحات  المتطلبات  إلى  باإلضافة 
المعايير والتصريحات التي أقرتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية 

المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة.

املعايير احملاسبية املتعارف عليها يف 
اململكة 

للمراجعين  السعودية  الهيئة  أقرتها  التي  والتصريحات  والمعايير  المملكة  في  عليها  المتعارف  المحاسبية  المعايير 
والمحاسبين.

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.املكتتب / املكتتبون

املكتتبون األفراد

األشخاص السعوديون الطبيعيون، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها ّ أوالد قصر من زوج غير 
سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني 
بنكياً، ويحق لهم فتح حساب استثماري، لدى إحدى الجهات  العربي ممن لديهم حساباً  الخليجي  التعاون  دول مجلس 

المستلمة.

المملكة العربية السعودية.اململكة أو السعودية

البنوك وشركات الخدمات المالية.املؤسسات املالية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

إجمالي الناتج المحلي )وهو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة. ويمثل القيمة النقدية لجميع الناجت احمللي اإلجمالي
البضائع والخدمات المنتجة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معينة(.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس للناتج االقتصادي لدولة معينة آخذا في الحسبان عدد سكانها )ويتم الناجت احمللي اإلجمالي للفرد
حسابه بقسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان(.

نسبة السعودة
النسبة المئوية من الموظفين في أي قوة عاملة ممن يسهمون في مستوى السعودة ضمن القوى العاملة ألي شركة، بما في 
ذلك المواطنين السعوديين واألشخاص المتزوجين من سعوديين، علما بأن بعض الفئات، مثل الموظفين السعوديين من 

ذوي اإلعاقة، يمثلون وزناً أكبر عند احتساب مستوى السعودة.

هذه النشرة المعّدة من قبل الشركة والمتعلّقة بالطرح.نشرة اإلصدار أو النشرة

النظام األساسي للشركة الوارد ملخصه في القسم 13-14 من هذه النشرة )»ملخص النظام األساسي«(.النظام األساسي

نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ، )الموافق 31 يوليو 2003م(، نظام السوق املالية
وتعديالته.

1437/01/28هـ نظام الشركات وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
)الموافق 10 نوفمبر 2015م( وتعديالته.

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ )الموافق 27 سبتمبر 2005م(، نظام العمل
وتعديالته.

نموذج طلب اكتتاب األفراد ونموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة.منوذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة الطرح المخصصة منوذج طلب اكتتاب األفراد
لفئة األفراد.

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر، منوذج طلب اكتتاب الفئات املشاركة
ويشمل هذا المصطلح )حسب الحال( استمارة الطلب اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

يحدث عندما يشارك فرد أو مؤسسة في مصالح متعددة، واحدة منها أو أكثر يمكن أن تثير خالفا من البقية، وتفسد تعارض املصالح
الدافع. 

هجري.هـ

هيئة السوق المالية بالمملكة.هيئة السوق املالية أو الهيئة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.هيئة املساحة اجليولوجية السعودية

وزارة التجارة في المملكة.وزارة التجارة

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة.وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
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وزارة املوارد البشرية والتنمية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.االجتماعية

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم عمل

إصدار 2004م من نظام اللجنة المشتركة الحتياطات المعادن الخام.جورك 2004م

إصدار 2012م من نظام اللجنة المشتركة الحتياطات المعادن الخام.جورك 2012م

النظام األسترالي إلعداد تقارير نتائج عمليات التنقيب والموارد المعدنية واحتياطات المعادن الخام.نظام جورك

نظام االستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 بتاريخ 1425/08/20 هـ )الموافق 5 يوليو 2004م(. نظام التعدين

يناير اللوائح التنفيذية لنظام التعدين  11 )الموافق  هـ   1425/11/30 بتاريخ  ج/173  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التعدين  لنظام  التنفيذية  اللوائح 
2005م(.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.وزارة الصناعة

المشاريع الصناعية التي قد يكون لها تأثير سلبي على البيئة. املشاريع ذات األثر السلبي

سبيكة شبه نقية من الذهب والفضة، يتم إنتاجها عادة في موقع المنجم، بعد ذلك يتم نقلها إلى مصفاة لمزيد من التنقية. سبيكة الذهب
ويمكن أن تختلف نسب الفضة والذهب إلى حد كبير جداً. 

شكل من أشكل التعدين، يستخدم بشكل رئيسي إلنتاج المعادن من وضعه كخام، وهو يتضمن إنتاج الفضة والحديد والزنك الصهر
وغيرها من معادن األساس من شكلها الخام. 

تقنية تعدين سطحي الستخراج المعادن الصخرية عن طريق إزالتها من حفرة مفتوحة.التعدين السطحي

هو الجزء القابل للتعدين اقتصادًيا من الموارد المعدنية المقدرة و / أو المستدل عليها.احتياطيات املعادن اخلام 

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملكة. الرئاسة

منطقة تقع داخل المملكة تحتوي على موارد كثيفة للذهب.منطقة قطاع الذهب األوسط

تقنية فصل إلزالة الذهب من المحلول المتحصل عليه بغسل خامات الذهب بمادة السيانيد.عملية استخراج »ميريل-كرو«

بثقة املوارد املعدنية املقدرة  الفيزيائية  أو نوعيتها وكثافتها و شكلها و خصائصها  أو درجتها  التي تقدر كميتها  المعدنية  الموارد  هي نوع من 
كافية للسماح بتطبيق عوامل التعديل لدعم التخطيط المفصل للمنجم و إجراء تقييم للجدوى االقتصادية من المخزون.

املوارد املعدنية املستدل عليها
هي نوع من الموارد المعدنية التي تقدر كميتها ودرجتها أو نوعيتها وكثافتها وشكلها وخصائصها الفيزيائية بثقة كافية 
للسماح بتطبيق عوامل التعديل بتفصيل كاف لدعم تخطيط المنجم وإجراء التقييم النهائي تقييم الجدوى االقتصادية 

من المخزون.

املوارد املعدنية املستنبطة
هي نوع من الموارد المعدنية التي تقدر كميتها أو درجتها أو نوعيتها على أساس األدلة الجيولوجية المحدودة وبطريقة 
أخذ العينات. وتكون األدلة الجيولوجية كافية لإلشارة إلى وجود التكوين المعدني ولكنها ال تؤكد االستمرارية الجيولوجية 

ووجود درجات لهذا المعدن.

هي اعتبارات تستخدم لتحويل الموارد المعدنية إلى احتياطيات خام.عوامل التعديل

احتياطي اخلام احملتمل
هو الجزء القابل للتعدين اقتصادياً من موارد معدنية مستدل عليها وفي بعض الحاالت من موارد معدنية مقدرة. كما أن 
درجة الثقة ببيانات عوامل التعديل المطبقة على احتياطي معدن خام محتمل أقل من تلك المطبقة على احتياطي معدن 

خام مؤكد.

هو الجزء القابل للتعدين اقتصادياَ من مورد معدني مقدر. وتنطوي احتياطات المعادن الخام المؤكدة على درجة من الثقة احتياطي اخلام املؤكد
في عوامل التعديل. ويعتبر احتياطي الخام المؤكد أعلى ثقة من حيث تقديرات االحتياطات.

أس أر كي لالستشارات )المملكة المتحدة( المحدودة.الشخص املختص

يقصد به التقرير الذي أعده الشخص المختص في يونيو 2021م. تقرير الشخص املختص
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عوامل المخاطرة.  2

يتعين على المستثمرين المحتملين، قبل أن يقرروا االستثمار في أسهم الطرح، دراسة جميع المعلومات المشمولة في نشرة اإلصدار هذه بعناية، وبوجٍه 
خاص عوامل المخاطرة الواردة أدناه. وقد ال تشتمل عوامل المخاطرة الموضحة أدناه على جميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة، فقد تكون هناك 

مخاطر إضافية غير معلومة للشركة في الوقت الراهن، أو قد يتم اعتبارها غير جوهرية إال أنها قد تؤثر على عمليات الشركة.

وقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكٍل سلبي وجوهري إذا حدثت -أو أصبحت جوهرية- أيٌّ من المخاطر 
المشار إليها أدناه، أو أية مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن. ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها 
من العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة، فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة 
التي تتوقعها الشركة و / أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو قد ال تحدث على اإلطالق. وبالتالي، ينبغي على المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية 
الواردة في هذه النشرة في ضوء هذا التفسير وعدم االعتماد على تلك اإلفادات دون التحقق منها )لمزيٍد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم )»التوقعات 

والبيانات المستقبلية«( في الصفحة )د(، وقسم 11 )»اإلقرارات«(، وقسم 17 )»تعهدات الشركة فيما بعد اإلدراج«(.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه، على حد علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه بخالف تلك المذكورة 
في هذا القسم والتي قد يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.

إن االستثمار في أسهم الطرح ال يناسب إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار، والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل أية 
خسارة قد تنتج عن هذا االستثمار. ويجب على أي مستثمٍر محتمل، إن كان لديه أية شكوك بخصوص اإلجراءات التي عليه اتخاذها، أن يستشير مستشاراً 

مالياً مرخصاً له من قبل الهيئة طالباً منه المشورة فيما يخص أي استثماٍر في أسهم الطرح.

إن المخاطر الواردة أدناه قد ذكرت بترتيٍب ال يعكس أهميتها أو األثر المتوقع لها على الشركة. كما قد تحدث مخاطر أخرى للشركة غير معلومة أو تلك 
التي تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة. وعليه، فإن المخاطر المبينة في هذا القسم 
أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد: )أ( ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق التي 

تعمل فيها؛ و / أو )ب( ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة  1 2

المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف اإلنتاج 2-1-1

من الممكن أن ترتفع تكاليف إنتاج الشركة وأن تؤثر بالتالي تأثيراً كبيراً على ربحيتها. وتشمل تكاليف اإلنتاج الرئيسية في الوقت الحاضر تكلفة المواد 
الخاصة  الطاقة  مولدات  في  المستخدم  الديزل  وتكلفة  واإلنتاج،  التعدين  عملية  في  المستخدمة  الكيميائية  والكواشف  المتفجرات  مثل  االستهالكية 

بالشركة، وتكلفة استهالك الكهرباء، وتكاليف العمالة، وتكاليف اإلصالح وقطع الغيار والصيانة. 

قد تطرأ تغييرات في أي من تكاليف اإلنتاج المذكورة أعاله نتيجة ألحداث غير متوقعة خارجة عن سيطرة الشركة. على سبيل المثال، إن أسعار المواد 
االستهالكية وقطع الغيار عرضة للتقلبات حيث أنها تعتمد على عالقات العرض والطلب. باإلضافة إلى ذلك، قد يرتفع سعر الديزل الذي تستخدمه الشركة 
حالياً، وقد تتأثر تكاليف العمالة بالتغيرات التي قد تطرأ على الحد األدنى لألجور أو فرض رسوم حكومية إضافية فيما يتعلق بتوظيف العمال األجانب.

وعليه، فإن أي زيادات جوهرية في تكاليف اإلنتاج ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية 
و/ أو سعر أسهمها. 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على البنية التحتية الداعمة بما في ذلك وسائل النقل والشحن 2-1-2

تعتمد أنشطة التعدين والمعالجة والتطوير والكشف على توفر بنية تحتية مناسبة. وعلى وجه الخصوص، فإن الشركة بحاجة إلى طرق يمكن االعتماد 
عليها ومرافق تخزين وإلى ميناء جيزان للوصول إلى منتجاتها النهائية ونقلها وتخزينها وشحنها. وتعتمد الشركة أيضاً على شبكة النقل لتوصيل المواد 
االستهالكية وقطع الغيار والديزل، وقد يؤدي هطول األمطار الغزيرة أو غيرها من األحوال الجوية أو األحداث الطبيعية إلى عرقلة استخدام الطرق، 
كما قد يتعذر الوصول إلى الميناء في حال إغالقه ألي سبب من األسباب. لذا، فإن توفر وسائل النقل وتكلفتها لهما تأثير مباشر على تكاليف الشركة 

الرأسمالية والتشغيلية، وعلى قدرة الشركة على المحافظة على المستويات المتوقعة من اإلنتاج والمبيعات.

عالوة على ذلك، فقد تُصاب البنية التحتية الداعمة للشركة باألعطال أو يتعذر استخدامها، ويشمل ذلك مثاًل خزانات الوقود التي تستخدمها الشركة 
لتخزين كميات كبيرة من الديزل، أو آبار المياه التي تُستخدم لتأمين كميات المياه الكبيرة والتي تتطلبها عمليات الشركة، أو أي تقصير في صيانة أو إدارة 

البنية التحتية للمياه عموما، وهذه عوامل يمكن أن تؤثر سلباً على إنتاج الشركة من مناجمها.

وسوف يكون ألي انقطاع في وسائل النقل أو البنية التحتية الداعمة أثر سلبي على قدرة الشركة على تسليم منتجاتها في المواعيد النهائية، مما سيكون 
له أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و / أو سعر أسهمها.
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المخاطر المتعلقة بالصعوبات التشغيلية التي تؤثر على اإلنتاج 2-1-3

يعتمد األداء المالي للشركة بشكل كبير على قدرتها على المحافظة على إنتاج سلس ومتواصل وفقاً لمعدالت اإلنتاج المتوقعة أو المحبذة. وقد يتأثر إنتاج 
الشركة من المعادن بعدة عوامل منها:

تعمل محطة معالجة المصانع حالًيا بكامل طاقتها االستيعابية بواقع 2,400 طن في اليوم )أي ما يعادل 800,000 طن سنوًيا(، وإن أي زيادة في  	
قدرة المعالجة سوف تتطلب زيادة الطاقة االستيعابية للمحطة.

حدوث مشاكل أو حوادث في أداء المعدات الميكانيكية الموجودة في محطات المعالجة أو إغالق تلك المحطات بسبب أعمال إصالح أو  	
صيانة غير متوقعة.

انخفاض مستويات عمليات التعدين التي تجريها الشركة، وذلك بسبب عوامل مثل تغيب الموظفين عن العمل أو أحداث القوة القاهرة، والتي  	
تتسبب في انخفاض كميات المعادن الخام المستخرجة والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف وحدات اإلنتاج وانخفاض اإلنتاج واإليرادات.

التقلبات في درجة المعدن الخام المستخرج أو الظروف الجيولوجية غير المتوقعة والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف المعالجة على حساب  	
كفاءة عمليات اإلنتاج.

مواجهة صعوبات في تجهيز كميات المخزون بطريقة فعالة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف رأس المال العامل مما يقلل من التدفق النقدي من  	
األنشطة التشغيلية.

كما تجدر اإلشارة إلى أن الشركة ال تملك قوائم مفصلة توضح تقادم مخزونها للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م كما لم يكن لديها سياسة 
 6 القسم  من  )»المخزون«(  الفرعي 8-7-6  القسم  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من  )للمزيد  الفترة  ذات  للمخزون عن  المتقادمة  البضائع  لمخصصات 
)»مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال«((. إن إخفاق الشركة في وضع حلول لإلشكاالت العملية التي تطرأ أثناء عملية اإلنتاج، 
بما في ذلك العوامل المشار إليها أعاله، سوف يحول دون تمكنها من تحقيق أهدافها اإلنتاجية وتحقيق مستويات المبيعات المطلوبة، وسيؤثر ذلك على 
تدفقات الشركة النقدية وزيادة تكاليف وحدات اإلنتاج ذات العالقة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية و / أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بإنشاء المشاريع الجديدة وتطوير المشاريع القائمة 2-1-4

تشمل أنشطة الكشف والتطوير المخطط لها والمحتملة للشركة على تحويل مكمن خام معيض إلى منجم مستقل، وتمديد عمر منجم قيان من خالل إجراء 
المزيد من أعمال الكشف داخل المنطقة التي تغطيها رخص الكشف والتعدين الخاصة بمنجم قيان، واستكشاف مكامن خام جديدة من النحاس والزنك 
داخل المنطقة التي تغطيها رخصة التعدين الخاصة بمنجم المصانع، وأعمال الكشف عن النيكل والمعادن ذات الصلة بموجب رخصة كشف وادي قطان. 

ويعتمد إنجاز مشاريع التطوير هذه بشكل ناجح على عوامل مختلفة، العديد منها ال يخضع لسيطرة الشركة. وتشمل هذه العوامل:

استكمال دراسات الجدوى لتأكيد قابلية مشروع التطوير على تحقيق المنافع االقتصادية. 	
منح تراخيص الكشف والتعدين المطلوبة وغيرها من الموافقات والتراخيص والتصاريح في الوقت المحدد وبشروط معقولة. 	
بما أن التقديرات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية والرأسمالية تعد تقريبية خالل مرحلة التطوير، فبالتالي من الممكن أن تزيد قيمة التكاليف  	

الفعلية عن التكاليف المقدرة.
التأخر في بدء التشغيل واإلنتاج في محطة المعالجة الجديدة أو المنجم الخاص بمكمن خام معيض أو أي محطة معالجة أو منجم آخر في  	

المستقبل، مما قد يؤدي إلى انخفاض اإليرادات و / أو ارتفاع تكاليف وحدات اإلنتاج، حيث يُعد تعدين المناجم في بداية أو نهاية عمرها 
التشغيلي أقل فعالية من حيث التكلفة، وبالتالي فقد تتراجع هوامش الربح والتدفقات النقدية المنسوبة إلى تلك األصول.

الصعوبات المحتملة في الحصول على اإلمدادات الرئيسية والمواد االستهالكية والديزل والمياه. 	
احتمالية أن تختلف درجة وحجم المواد الخام المستخرجة، ومزيج المعادن الموجودة فيها عما كان متوقعاً استناداً إلى نتائج الحفر أو أن تكون  	

تكلفة معالجة ذلك الخام أعلى من القيمة االقتصادية المتوقعة.
النقص المحتمل في المعدات والشركات المتعاقد معها ذات الخبرة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء وموظفي التشغيل المتخصصين  	

والمصانع والمعدات ومواد البناء.
تمويل النفقات الرأسمالية الالزمة لتطوير مرافق االستخراج والمعالجة والبنية التحتية. 	
ظروف السوق المتغيرة، بما في ذلك انخفاض الطلب على منتجات الشركة وأسعار السوق. 	
يمكن أن تفضي الصعوبات التشغيلية، مثل التغيرات الجيولوجية والجيوتقنية غير المتوقعة إلى تقصير كبير، مما يمكن أن يؤثر على تكاليف  	

واستمرارية عمليات الشركة لفترات غير محددة.

ال يمكن تقديم أي ضمانات بشأن موعد اكتمال مشاريع تطوير الشركة، أو التأكيد على أن العمليات الناتجة عنها سوف تحقق أحجام اإلنتاج المتوقعة، 
أو أن تكاليف تطوير هذه المشاريع ستكون متماشية مع التوقعات السابقة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي و/ أو سعر سهمها.

المخاطر المتعلقة بأعمال الكشف 2-1-5

تنظر الشركة في عدد من مشاريع الكشف المحتملة الواقعة ضمن رخصة تعدين المصانع، ورخصة تعدين قيان ورخصة كشف قيان ورخصة كشف قطان 
والتي ال تزال في مراحل مختلفة من عملية االستطالع الجيولوجي والكشف. وتنطوي أنشطة الكشف عن المعادن على العديد من المخاطر والعوامل 

الخارجة عن سيطرة الشركة. هذا وال تؤدي جميع أنشطة الكشف إلى تطوير منجم نشط.
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يعتمد نجاح عملية كشف المعادن، من بين أمور أخرى، على اآلتي:

اكتشاف وإثبات وجود موارد أو احتياطيات صالحة لالستخراج من الناحية االقتصادية، أو االستحواذ على مثل هذه الموارد أو االحتياطيات. 	
توافر رأس المال الكافي خالل مراحل االستحواذ والكشف وتطوير المشروع. 	
الحصول على ملكية رخص الكشف والتعدين والحفاظ عليها. 	
الحصول على موافقات التطوير المطلوبة والالزمة لمراحل االستحواذ والكشف والتطوير واإلنتاج. 	
إيجاد الموظفين التنفيذيين ذوي الخبرة الالزمة، واإلدارة المالية المناسبة، وتعيين المقاولين واالستشاريين والموظفين المتخصصين. 	

وال يمكن التأكيد على أن عمليات الكشف التي يتم إجراؤها على أي من مشاريع الكشف المحتملة، أو أي مواقع أخرى يتم شراؤها مستقباًل سيؤدي إلى 
اكتشاف مورد معدني ذي جدوى اقتصادية. وحتى لو تم تحديد أي رواسب تبدو صالحة لالستغالل من الناحية االقتصادية، فليس هناك ما يضمن إمكانية 
استغاللها اقتصادياً. وليس هناك ما يضمن أن أعمال الكشف أو دراسات المشروع التي تجريها الشركة ستفضي إلى اكتشاف رواسب معدنية مجدية 
اقتصادياً. هذا وقد تتأثر أنشطة الكشف المستقبلية للشركة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الجيولوجية والقيود المفروضة على األنشطة 
بسبب عوامل الطقس الموسمية والصعوبات التشغيلية والفنية غير المتوقعة والحوادث الصناعية والبيئية وتغيير اللوائح الحكومية والعديد من العوامل 

األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة.

تستند تكاليف أعمال الكشف التي تم رصدها ضمن الميزانية والموضحة في القسم 8 )»استخدام متحصالت الطرح«( إلى تقديرات معينة فيما يتعلق 
بطريقة الكشف وتوقيته. وتخضع هذه التقديرات الفتراضات جوهرية وغير مؤكدة، وبناًء عليه، فقد تختلف التكاليف الفعلية عن التقديرات وبالتالي 
ال يمكن ضمان أن التكلفة المقدرة يمكن تحقيقها وفقاً لالفتراضات التي قامت عليها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر سهمها.

المخاطر المتعلقة بمتطلبات التمويل اإلضافية 2-1-6

تُعتبر متحصالت الطرح كافية لتمويل مشروع تطوير مكمن خام معيض وتحويلها إلى منجم نشط مستقل ولتغطية تكاليف االستكشاف المدرجة في 
الميزانية كما هو موضح في القسم 8 )»استخدام متحصالت الطرح«(. قد يستلزم التنفيذ الفعال الستراتيجية الشركة طويلة األجل تموياًل إضافياً. كما 
قد يستلزم الحصول على تمويل إضافي لالستفادة من فرص االستحواذ أو المشاريع المشتركة أو فرص العمل األخرى أو لتلبية أي التزامات أو نفقات غير 
متوقعة قد تتكبدها الشركة. باإلضافة إلى ذلك، وإذا اعتبرت الشركة أن نتائج الكشف تشجع على بدء اإلنتاج في أي من مشاريعها المحتملة، فستحتاج 
في هذه الحالة إلى تمويل إضافي لتنفيذ خطط تطوير الشركة والتي ال يزال حجمها غير معروف حتى تاريخ هذه النشرة. عليه، قد تسعى الشركة إلى 

جمع المزيد من األموال من خالل تمويل األسهم أو الديون، أو المشاريع المشتركة، أو ترتيبات المشاركة في اإلنتاج، أو أي وسائل أخرى.

إال أن عدم تأمين التمويل الكافي ألنشطة الشركة والمشاريع المستقبلية قد يؤدي إلى تأخير وتأجيل غير محدد ألعمال الكشف أو التطوير أو اإلنتاج 
الخاصة بممتلكات الشركة، أو حتى إلى فقدان حصص الشركة في تلك الممتلكات. وال يمكن ضمان توفر التمويل اإلضافي عند الحاجة إليه، أو في حالة 
توفره، قد ال تكون شروط التمويل مواتية للشركة، وقد تنطوي على تخفيض كبير في قيمة األسهم األصلية المملوكة للمساهمين، مما سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي و/ أو سعر سهمها.

المخاطر المتعلقة بتركز العمالء 2-1-7

لقد تحققت جميع إيرادات الشركة من عمليات بيع مركزات النحاس والزنك إلى خمسة عمالء وذلك خالل السنوات المالية الثالث األخيرة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م باإلضافة إلى فترة الستة أشهرالمنتهية في 30 يونيو 2021م. في حين كانت جميع اإليرادات 
من بيع سبائك الذهب والفضة من المبيعات لشركة »إم كي أس«. ووفقاً لذلك، فإن خسارة أحد هؤالء العمالء أو جميعهم سيكون له تأثير سلبي على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر سهمها.

قد تؤدي فترات الركود االقتصادي الطويلة أو الكبيرة إلى عدم قدرة واحد أو أكثر من عمالء الشركة الرئيسيين على الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم 
مع الشركة، مما قد يؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن هذه العقود أو إلى اإلخالل بها من قبل عمالئها. وسيؤدي تخلف هؤالء العمالء عن سداد المدفوعات 
المستحقة للشركة إلى ارتفاع حجم مخصصات الديون المعدومة التي يجب أن تأخذها الشركة في االعتبار وتبينها في قوائمها المالية، وسيؤدي ذلك 
إلى انخفاض كبير في إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية. وال يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على إيجاد عميل بديل بشروط تعاقدية مماثلة، أو 
أنها ستالقي طلباً كافياً على منتجاتها من مصادر أخرى، خصوصاً فيما يتعلق بمبيعات مركزات النحاس والزنك، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر سهمها.

المخاطر المتعلقة بالحجم الفعلي الحتياطيات المعادن الخام والموارد المعدنية المتاحة للشركة 2-1-8

وفًقا لتقرير الشخص المختص كما في 31 ديسمبر 2020م، يبلغ إجمالي حجم احتياطيات المعادن الخام من منجم المصانع 7,872 ألف طن، في حين 
يساوي إجمالي مجموع احتياطيات منجم قيان 1,732 ألف طن )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 4-8-1 )»مؤشرات األداء الرئيسية«((. كما 
بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، بلغ العمر التقديري لمنجم المصانع 10 أعوام، وذلك وفقاً لتقرير الشخص المختص، بينما تنتهي صالحية رخصة تعدين 
المصانع الجديدة في تاريخ 1473/11/30هـ )الموافق 8 أغسطس 2051م( )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 13-4-2-1 )»رخصة تعدين 
المصانع«(. وإذا أرادت الشركة أن تقوم بتمديد عمر مناجمها، وضمان استمرار تشغيل األعمال وتحقيق استراتيجيتها التنموية، وجب عليها االستمرار في 
تحقيق احتياطيها الحالي من المعادن الخام إلى إنتاج فعلي، وتحويل الموارد المعدنية القابلة للتعدين إلى احتياطيات من المعادن الخام، وتطوير قاعدة 

مواردها من خالل استغالل اإلمكانات للمواد المعدنية المستدل عليها و / أو إجراء أعمال كشف ناجحة أو شراء موارد جديدة. 
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إن احتياطيات الشركة من المعادن الخام والموارد المعدنية المذكورة في هذه النشرة تشكل تقديرات تتوافق مع أساليب التقييم القياسية المستخدمة 
بشكل عام في صناعة التعدين الدولية وقد جرى ذكرها وفًقا لنظام اللجنة المشتركة الحتياطي الخامات. إال أنه ال يمكن تقديم أي ضمان بخصوص 
هذه التقديرات، والسيما فيما يخص تحقق التوقعات الكمية والنوعية، أو التوصل إلى مستوى االسترداد المحدد، أو إمكان استرداد الموارد المعدنية 
أو معالجتها بشكل مربح. وقد ال تتوافق االحتياطيات الفعلية مع التوقعات الجيولوجية أو المعدنية أو التوقعات األخرى، وقد يكون حجم ونوع الخام 
المستخرج دون المستويات المقدرة. باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن استرداد المعادن في اختبارات تُجرى على نطاق صغير داخل المختبرات 
سوف يتكرر في اختبارات واسعة النطاق ضمن الموقع الفعلي أو أثناء اإلنتاج. ونتيجة النخفاض أسعار السوق وزيادة تكاليف اإلنتاج وانخفاض معدالت 
االسترداد وعوامل أخرى، يجوز أن يكون استغالل احتياطيات الشركة غير مجد من الناحية االقتصادية، مما قد يؤدي إلى مراجعة الشركة لتقديرات 
احتياطي معادن الخام من وقت آلخر، علما بأنه ليس في بيانات احتياطيات الخام الحالية ما يشير إلى النتائج المستقبلية للعمليات. وإذا كانت احتياطيات 
الشركة من المعادن الخام والموارد المعدنية دون التقديرات الحالية، أو إذا لم تتمكن الشركة من تطوير قاعدة مواردها من خالل تحقيق اإلمكانات 

المعدنية المحددة، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر سهمها.

المخاطر المتعلقة بااللتزام باألنظمة والمعايير البيئية  2-1-9

تخضع عمليات الشركة وأنشطة الكشف والتطوير لاللتزام بأنظمة ولوائح شاملة تحكم مختلف األمور، ومن ذلك حماية البيئة، وإدارة واستخدام المواد 
السامة والمتفجرات، وإدارة الموارد الطبيعية، وأعمال الكشف، وتطوير المناجم، واإلنتاج، والضرائب، ورسوم االمتياز، ومعايير العمل والصحة والسالمة 
المهنية )يرجى االطالع على القسم 12 )»نظرة عامة على اإلطار التنظيمي للشؤون التعدينية والبيئية في المملكة العربية السعودية«(، من هذه النشرة.

وتُعد التكاليف المرتبطة باالمتثال لهذه األنظمة واللوائح باهظة، وقد تُضاف إليها مصاريف ونفقات رأس مالية جديدة، ويجوز أن تُقيد أو تعلق عمليات 
الشركة وأن يتأخر تطوير مشاريعها نتيجة تغيير القوانين واللوائح الحالية )بما في ذلك رفع الضرائب ورسوم االمتياز( أو تطبيقها بشكل أكثر صرامة أو 

تقييدا من قبل السلطات الحكومية.

كما أن عدم التزام الشركة الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق مرافق التشغيل الخاصة بالشركة، أو إلى فرض غرامات أو 
عقوبات أو جزاءات مدنية أو جنائية كبرى. وإذا كانت تكاليف االمتثال أو الدعاوى أو الغرامات كبيرة، فسوف ينتج عنها تأثير سلبي على سمعة الشركة 

في السوق وأعمالها وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي و/ أو سعر سهمها.

تخضع حماية البيئة في المملكة العربية السعودية لنظام البيئة، الذي تم سنه مؤخًرا ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2020م. قبل سن نظام البيئة، نَظم 
النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية حماية البيئة في المملكة العربية السعودية. وقد ألغى نظام البيئة، عند سّنه، النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية 
وحل محلهما. وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم حتى اليوم نشر اللوائح التنفيذية لنظام البيئة التي تتناول شروط وأحكام إصدار التصاريح والتراخيص البيئية 
التي سيتم منحها والحفاظ عليها بموجب نظام البيئة. ووفًقا لذلك، من الممكن أن تصبح اللوائح التنفيذية بموجب نظام البيئة أكثر تقييًدا من تلك التي 
كانت سارية سابًقا بموجب النظام العام للبيئة، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في الصناعات الثقيلة مثل التنقيب عن خامات الذهب النحاس والزنك 

والفضة وخامات الذهب، وفي إنتاج وتكرير وتنقية النحاس والزنك والفضة والذهب.

وإذا تغيرت التزامات االمتثال البيئي للشركة نتيجة نظام البيئة الجديد أو لوائحه التنفيذية أو بسبب افتراضات معينة تقوم بها لتقدير االلتزامات، أو 
إذا ظهرت ظروف غير متوقعة في عملياتها، فإن نفقات الشركة ومخصصاتها سترتفع لكي تعكس هذه التغييرات. إذا كانت هذه التكاليف والمخصصات 

عالية، فسيكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر سهمها.

المخاطر المتعلقة بوقوع مخاطر بيئية 2-1-10

تخضع أنشطة التعدين عموًما لمخاطر بيئية ناتجة عن العمليات والمواد الكيميائية المستخدمة في طرق االستخراج واإلنتاج، مثل استخدام مادة السيانيد 
في إنتاج سبائك الذهب. من ناحية أخرى، يمكن أن يتسبب تخزين المخلفات في مخاطر على البيئة والممتلكات واألشخاص في حالة حدوث أي تسرب 
أو عطل في سدود مخلفات الخامات، أو إذا كانت تلك المخلفات تحتوي على مواد مولدة للحمض ولم يتم إدارتها كما يلزم للحد من تأثيراتها على المياه 

الجوفية والسطحية.

وقد تتعرض الشركة للمساءلة عن الخسائر المرتبطة بمثل هذه المخاطر، أو قد تضطر إلى القيام بإجراءات تصحيحية واسعة النطاق، أو إلى دفع تكاليف 
اإلجراءات الحكومية بخصوص اإلجراءات التصحيحية، حتى في الحاالت التي تكون فيها هذه المخاطر ناتجة عن المالك السابقين أو الحاليين للممتلكات 
المجاورة، أو عائدة لظروف طبيعية. وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس اإلدارة يعتقدون أن الشركة تمتثل إلى حد كبير للقوانين واللوائح المعمول بها، 
إال أنهم ال يضمنون عدم تأثير هذه القوانين أو اللوائح أو تطبيقاتها العملية أو المطالبات الخاصة تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة أو توقعاتها 

المستقبلية أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة المحتملة 2-1-11

في  المنتهية  المالية  السنوات  عن  والضريبة  الزكوية  إقراراتها  الشركة  قدمت  وقد  والجمارك،  والضريبة  الزكاة  هيئة  ولوائح  ألنظمة  الشركة  تخضع 
31 ديسمبر 2008م حتى 31 ديسمبر 2020م، وحصلت بموجب ذلك على شهادات الزكاة لهذه األعوام. إال أن الشركة لم تحصل على الربوط الزكوية 
والضريبية النهائية عن أي من هذه األعوام، حيث أن جميع إقراراتها الزكوية والضريبية ال تزال قيد المراجعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وقد 
بلغت مخصصات الشركة الزكوية 3,275,326 ريال سعودي و 4,475,659 ريال سعودي و2,307,918 ريال سعودي و 2,741,150 ريال سعودي عن السنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020 م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.
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هذا وقد قامت الشركة بتجنيب مخصص للزكاة والدخل في حساباتها لجميع الفترات التاريخية، إال أن هذا المخصص قد ال يكفي لمقابلة التزامات 
الزكاة والدخل للفترات التاريخية المذكورة أعاله. وفي حالة عدم كفاية مخصصات الزكاة والدخل المجنبة في حساباتها لمقابلة أي التزامات زكوية أو 
ضريبية إضافية تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ستقوم الشركة بتكوين مخصصات إضافية تغطي قيمة هذه االلتزامات الزكوية أو الضريبية، 
وستتحمل الشركة أي مطالبات إضافية قد تنشأ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها 

المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي و / أو الوضع المالي لسعر السهم أو نتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالقدرة على االستمرار في تحقيق نمو إيجابي في أعمال ومشاريع الشركة المستقبلية  2-1-12

تتوقع الشركة أن تشهد نمًوا كبيًرا في السنوات القادمة في حال نجاحها في التوسع في أنشطتها االستكشافية، األمرالذي من المحتمل أن يسفر عن 
صعوبات تشغيلية وإدارية.

تعتمد قدرة الشركة على إدارة نمو أعمالها في المستقبل على عدة عوامل، بما في ذلك قدرتها على زيادة فعالية نطاق أنظمتها التشغيلية والمالية للتعامل 
مع زيادة التعقيدات وتوسيع المنطقة الجغرافية لعملياتها، واستقطاب الموظفين المؤهلين وتدريبهم واالحتفاظ بهم إلدارة وتشغيل أعمالها المتنامية، 
والحصول على التصاريح أو الموافقات الالزمة من السلطات والوكاالت الحكومية؛ والحصول على التمويل الكافي بشروط معقولة تجارياً وتشغيل أعمال 

جديدة؛ وسيعتمد أيًضا على قدرة الشركة على تعديل وتحسين تنظيمها لهيكلها اإلداري والتشغيلي.

وال تضمن الشركة مقدرتها على استقطاب إداريين متمرسين ومن ذوي الكفاءات واالحتفاظ بهم أو إدارة نموها المستقبلي بنجاح. إن عدم قدرة الشركة 
على إدارة نموها بنجاح سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بعدم وضوح تطبيق أحكام نظام االستثمار التعديني الجديد على تراخيص الشركة 2-1-13

مرت األنظمة واللوائح المتعلقة بقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية بعدد من التغييرات في السنوات الخمسين الماضية. وكان قد صدر نظام 
التعدين األول بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 1392/05/20هـ )الموافق 2 يوليو 1972م( )»نظام التعدين األصلي«(.

تم استبدال نظام التعدين األصلي بنظام االستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 47( وتاريخ 1425/8/20هـ )الموافق 5 أكتوبر 
2004م( )»نظام االستثمار التعديني القديم«(، والذي حل محل نظام التعدين األصلي. وتم منح رخصة تعدين قيان بموجب نظام االستثمار التعديني 

القديم، وبالتالي كان يخضع لاللتزامات والمتطلبات بموجب نظام االستثمار التعديني القديم.

دخل نظام االستثمار التعديني الجديد ولوائحه حيز التنفيذ في 1442/04/21هـ )الموافق 6 ديسمبر 2020م( )»نظام االستثمار التعديني الجديد«( وحل 
محل نظام االستثمار التعديني القديم، وألغى جميع األحكام المخالفة فيه. 

ليس من الواضح من نظام االستثمار التعديني الجديد ما إذا كان يلزم الحاصل على رخصة التعدين أو الكشف الصادرة بموجب نظام التعدين األصلي 
أو نظام االستثمار التعديني القديم أن يلتزم بمتطلبات نظام االستثمار التعديني الجديد وهي أكثر صرامة بشكل عام، أو االلتزام بمتطلبات النظام الذي 
صدرت بموجبه رخصة التعدين األصلية. وعلى وجه التحديد، ليس واضحا ما إذا كان صاحب الرخصة الممنوحة بموجب أحد أنظمة التعدين السابقة 
مطالبا اآلن بالحصول على ضمان مالي إلعادة تأهيل موقع المنجم وإقفاله، أو تقديم دراسة األثر االجتماعي كجزء من طلب تجديد الترخيص، أو االمتثال 

للمتطلبات األكثر شموالً لطلبات تجديد الترخيص، مثل دراسات الجدوى االقتصادية والدراسات البيئية األكثر تفصياًل.

إذا تم اعتبار التزامات ومتطلبات نظام االستثمار التعديني الجديد سارية، فسوف يكون لذلك تأثير سلبي على الشركة اعتمادا على مدى صرامة تلك 
االلتزامات والمتطلبات الجديدة بالمقارنة مع تلك التي سبقتها. 

عالوة على ذلك، يمكن أن يؤدي عدم الوضوح المتعلق بتفسير نظام االستثمار التعديني الجديد والسياسات المتعلقة بتطبيقه وإنفاذه إلى زيادة التكاليف 
والغرامات والعقوبات المحتملة والنفقات الرأسمالية والقيود على عمليات الشركة أو تعليقها والتأخير في تطوير أصول التعدين، وهذا من الممكن أن يؤثر 

بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود اللوائح التنفيذية لنظام البيئة 2-1-14

تخضع حماية البيئة في المملكة العربية السعودية لنظام البيئة الذي دخل حيز التنفيذ بعد 180 يوًما من نشره في أم القرى بتاريخ 1441/11/26هـ 
)الموافق 17 يوليو 2020م(. وعند سنه، ألغى نظام البيئة النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وحل محله.

تنص المادة 48 من نظام البيئة على أن يقوم وزير البيئة والمياه والزراعة بنشر اللوائح التنفيذية لنظام البيئة خالل مدة ال تتجاوز 180 يوًما من نشر النظام، 
إال أن هذه اللوائح لم تصدر حتى تاريخ هذه النشرة. والجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد نشرت العديد من اللوائح التنفيذية المنفصلة 
عن نظام البيئة، بما في ذلك الالئحة التنفيذية إلعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، والالئحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث 
التربة، واللوائح التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات، ومع ذلك، لم تصدر حتى تاريخ هذه النشرة اللوائح التنفيذية المتعلقة بشروط وأحكام إصدار 

التصاريح والتراخيص البيئية والحفاظ عليها.

وفي حالة عدم نشر اللوائح التنفيذية المتعلقة بشروط وأحكام إصدار التصاريح والتراخيص البيئية والحفاظ عليها، سوف يكون تفسير متطلبات نظام 
البيئة موضوع شكوك كثيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف والغرامات والعقوبات المحتملة والنفقات الرأسمالية وإلى فرض قيود على عمليات الشركة 
أو تعليقها وتأخير تطوير أصولها التعدينية، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.
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المخاطر المتعلقة باحتساب المقابل المالي بموجب نظام االستثمار التعديني 2-1-15

بموجب نظام االستثمار التعديني الجديد والئحته التنفيذية، يتعين على حامل رخصة االستغالل للمعادن من الفئة )أ( الذي ال يخضع لضريبة الدخل في 
المملكة أن يدفع »معادل ضريبة الدخل«، على النحو المنصوص عليه في الالئحة، على أن تُخصم من ذلك المبلغ أي زكاة مستحقة على المرخص له. 
باإلضافة إلى ذلك، يتعين على جميع المرخص لهم باستغالل المعادن من الفئة )أ( )بغض النظر عما إذا كانوا خاضعين لضريبة الدخل(، دفع »مقابل 
مالي« بناًء على نسبة مئوية محددة من قيمة المعادن التي يستخرجها المرخص له، على أن تحدد الالئحة النسب المئوية ذات الصلة لكل معدن ومنهجية 

احتساب الدفعة المطلوبة.

إن الشركة حاصلة على رخص التعدين لمنجمي المصانع وقيان )وهي رخص استغالل( والتي من خاللها تقوم الشركة بتعدين الزنك والنحاس والفضة 
والذهب )وهي معادن من الفئة )أ((. ونظًرا لوجود مساهمين سعوديين وغير سعوديين في الشركة، تتوقع الشركة أن تُطالب بسداد »معادل ضريبة الدخل'' 
و ''المقابل المالي'' عن أنشطتها التعدينية في منجم المصانع ومنجم قيان. بافتراض منح ترخيص منجم المصانع، لن يتم دفع الجزء الثاني من المقابل 
المالي وهو عبارة عن مبلغ لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي اإليرادات من النشاط المشمول بالترخيص، لمدة خمس سنوات من تاريخ منح 

الترخيص.

الجديد  التعديني  االستثمار  نظام  ينطوي عليها  التي  المالي«  »المقابل  و  الدخل«  »معادل ضريبة  بفرض وحساب مدفوعات  المتعلقة  األحكام  وتُعتبر 
ولوائحه أحكاما معقدة وغامضة، ولم تتلق الشركة أي إرشادات بشأن المنهجية الواجب اتباعها في حساب هذه المدفوعات.

وقد طولبت الشركة، في الماضي، بإجراء مدفوعات مماثلة بموجب نظام االستثمار التعديني القديم الذي كان سارًيا حتى 6 ديسمبر 2020م.

وفي ظل عدم وضوح طريقة حساب »معادل ضريبة الدخل« و »المقابل المالي« بموجب نظام االستثمار التعديني الجديد، ال يمكن تقدير مستويات 
المدفوعات التي سيتعين على الشركة سدادها عن السنة المالية المنتهية في 2021م والسنوات المالية المستقبلية. في حال تعدت مبالغ المدفوعات إلى 
حد كبير المدفوعات المعادلة التي تم دفعها في السنوات األخيرة، فقد يؤثر ذلك بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة و/ أو توقعاتها المستقبلية 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي و/ أو على سعر أسهمها. 

المخاطر المتعلقة بعدم مقدرة الشركة على االلتزام بشروط رخص التعدين 2-1-16

تخضع رخص التعدين الخاصة بالشركة للشروط التي حددتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية )»الوزارة«( وال يوجد ما يضمن أن تحقق الشركة أهداف 
متطلبات اإلنفاق المتفق عليها التي فرضتها الوزارة أو أي التزامات أخرى مفروضة بموجب نظام االستثمار التعديني الجديد، ويحق للوزارة إنهاء رخصة 
التعدين أو إصدار أمر بتعليق النشاط إذا لم يتم االلتزام بهذه الشروط. كما يحق للوزارة أيًضا إنهاء رخص التعدين إذا لم تتمكن الشركة في غضون 60 
يوًما من استالمها إشعاراً خطياً من الوزارة من االمتثال ألي شرط من شروط الترخيص أو نظام االستثمار التعديني الجديد أو الئحته، أو في حال لم 
تسدد الشركة المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد عن 180 يوماً، أو إذا قّدمت الشركة إلى الوزارة معلومات غير صحيحة عن األثر الجوهري الضار 
لألعمال أو أي معلومات أخرى تتعلق بأعمال الشركة. وفي حالة إنهاء الرخصة، ال يجوز لمن سبق الترخيص له التقّدم بطلب للحصول على رخصة تعدين 

أخرى لنفس الموقع أو جزء منه لمدة ثالث )3( سنوات من تاريخ إنهاء الترخيص.

يكون لكل من رخص التعدين التي تحصل عليها الشركة فترة محدودة ويخضع تجديدها للمتطلبات المطبقة في هذا الشأن. للوزارة السلطة التقديرية 
لتجديد رخص التعدين لمدة أو لمدد ال تتجاوز 30 عاًما. وسيكون لعدم تجديد ترخيص أو عدم إصداره تأثير سلبي على الشركة يتمثل في تفويت فرصة 
اكتشاف أو تطوير أي موارد معدنية ضمن منطقة الرخصة. وتعتمد قدرة الشركة على تجديد تراخيصها على التزامها بالقواعد واإلجراءات المنصوص 

عليها في نظام االستثمار التعديني الجديد وكذلك القواعد المنصوص عليها في الرخصة محل التجديد.

يمكن أن يؤدي عدم استيفاء أي شروط مفروضة بموجب رخصة التعدين أو نظام االستثمار التعديني إلى عقوبات مالية، وحظر أنشطة التعدين، وإلغاء 
الرخصة، ومصادرة اآلالت والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. كما يحق للوزارة استرداد المعادن واحتياطات الخام والمشتقات )أو اإليرادات 
المتأتية منها( التي تم استخراجها مخالفة للنظام أو شروط الرخصة. قد يكون لالنتهاكات تأثير سلبي على قدرة الشركة على تجديد تراخيصها، وقد 
يكون تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد رخص التعدين الخاصة بالشركة أو أي عقوبات مالية تفرض عليها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر واألحداث التشغيلية التي ال يمكن التنبؤ بها ألعمال الشركة 2-1-17

تشّغل الشركة مرافق ضخمة وعلى درجة عالية من التعقيد في مجال التعدين والمعالجة والتي تعتبر معرضة لمخاطر تشغيلية كبيرة تنطبق على شركات 
التعدين بشكل عام. وتشمل هذه المخاطر ما يكون غير مألوف أو غير متوقع من الظروف الجيولوجية والحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية والتي تخرج 
جميعها عن سيطرة الشركة. ومن ضمن المخاطر المتعلقة بعمليات التعدين في المناجم المفتوحة التي تجريها الشركة انهيار تلك المناجم نتيجة عمليات 
التفجير في عملية التعدين والفيضانات الطبيعية، ومن ضمن المخاطر المتعلقة بعمليات المعالجة والتكرير التي تجريها الشركة في مناجمها مخاطر 

الحوادث المرتبطة بتشغيل معدات التكسير والتركيز. وقد تعاني الشركة وعملياتها نتيجة أحداث عامة أخرى من نوع القوة القاهرة.

وقد تتسبب تلك المخاطر أو األحداث في إلحاق ضرر كبير بمرافق الشركة أو قد تضر بقواها العاملة وتتسبب في تعطيل عملياتها اإلنتاجية وقدرتها 
على توفير منتجاتها و/ أو قد يترتب عليها تكّبد الشركة لخسائر أو ديون كبيرة، وإن حصلت سيكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.
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2-1-18 )COVID � 19( المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا

يترتب على تفشي األمراض المعدية – مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )MERS( وفيروس اإلنفلونزا )H1N1( ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة 
)SARS( وفيروس كورونا المستجد )COVID�19( – في الشرق األوسط و/ أو في أي منطقة أخرى أثر سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة وعمليات 
الشركة. ومنذ أواخر شهر ديسمبر 2019م، أخذ فيروس كورونا )COVID�19( بالتفشي بدايًة في الصين ومن ثّم في جميع أنحاء العالم. يُعد فيروس كورونا 

)COVID�19( مرضاً معدياً يسببه فيروس شديد العدوى يُحدث التهابات في الجهاز التنفسي وأعراضاً أخرى كالحمى والسعال وضيق التنفس.

وعقب تفشي فيروس كورونا )COVID�19(، قامت حكومات العديد من البلدان بفرض قيود على السفر و/ أو تدابير الحجر الصحي اإللزامي للمسافرين 
الدوليين، إضافة إلى فرض قيود، في بعض الحاالت، على سكان مناطق أو أقاليم أو مقاطعات بعض البلدان. قامت الحكومة السعودية بفرض مجموعة 

من التدابير الحتواء تفشي العدوى، وقد تم رفع العديد منها منذ ذلك الحين مع انخفاض مستويات العدوى.

في حالة زيادة انتشار فيروس كورونا )COVID�19( في المملكة العربية السعودية مرة أخرى، فمن الممكن أن تفرض الحكومة السعودية تدابير احتواء مرة 
أخرى قد تؤثر على حركة األشخاص.

وفي حال ارتفاع مستويات العدوى، فمن الصعب تقدير التأثير المحتمل الذي قد يحدثه ذلك على اقتصاد المملكة العربية السعودية والعمليات التجارية 
للشركة. وباإلضافة إلى ذلك، ال يمكن ضمان أّن إجراءات االحتواء ستنجح في إيقاف أو الحد من انتشار فيروس كورونا )COVID�19( في المملكة. كما 
سيكون لهذه اإلجراءات آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها، مما سيؤثر بدوره، وبشكل 

سلبي وجوهري، على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا )COVID�19( في المملكة العربية السعودية وفي األماكن األخرى، ستتعرض الشركة لمخاطر انقطاع األعمال، وبشكل خاص، 
سيتم تعليق أو تأخير أو التأثير سلبياً على توريد بعض المواد الخام التي تشتريها الشركة من موردين موجودين في الدول المتأثرة جداً، مثل الصين وعدة 
دول أوروبية. باإلضافة إلى ذلك، لو تعرض أحد المديرين أو أعضاء اإلدارة العليا أو الموظفين اآلخرين لفيروس كورونا )COVID�19(، سيتأثر عمل الشركة 
بصورة مؤقتة و/ أو سيخضع األفراد المعنيون للحجر الصحي، وهذا ما من شأنه أن يعّطل التشغيل العادي ألعمال الشركة، وسوف يكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل 2-1-19

أبرمت الشركة اتفاقية تمويل رئيسية مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 17 ديسمبر 2019م بقيمة 50,000,000 ريال سعودي )»تسهيل البنك السعودي 
الفرنسي«( واتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 1 سبتمبر 2010م، بصيغته المعدلة بقيمة 330,000,000 ريال سعودي )»تسهيل 
بقيمة  م   2020 يونيو   28 بتاريخ  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  مع  أخرى  قرض  واتفاقية  2010م«(  لعام  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق 
94,300,000 ريال سعودي )»تسهيل صندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 2020م«( )يُشار إلى تسهيل البنك السعودي الفرنسي وتسهيلي صندوق 
التنمية الصناعية السعودي لعامي 2010م و2020م فيما يلي باسم »وثائق التمويل«( )لمزيد من المعلومات حول التسهيالت المنصوص عليها في وثائق 

التمويل، يرجى الرجوع إلى القسم 13-7 )»التسهيالت االئتمانية والقروض«((.

يتعّين على الشركة بموجب وثائق التمويل االمتثال لتعهدات بعدم الرهن وعدة تعهدات مالية، بما في ذلك القيود المفروضة عن الحصول على مزيد من 
الديون، والّتصرف في األصول، ووضع أو السماح بوضع ضمان على األصول العقارية الخاصة بالشركة، وتوزيع أرباح األسهم والنفقات التشغيلية. تفرض 
كذلك وثائق التمويل تعهدات مالية صارمة تتطلب الوفاء بنسب مالية معّينة كما تفرض قيود معينة على توزيعات األرباح. وعلى الشركة التزامات باإلفصاح 

للبنوك ذات الصلة بموجب وثائق التمويل، عن التغييرات التي تطرأ على الوضع المالي للشركة وإدارتها والمساهمين فيها ووضعها القانوني.

تحتوي وثائق التمويل على أحكام تقّيد قدرة الشركة على إجراء تغييرات في هيكل ملكيتها أو سيطرة الشركة أو عقاراتها. وفي حين حصلت الشركة على 
خطابات عدم ممانعة من البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1442/10/20هـ )الموافق 1 يونيو 2021م(، ومن صندوق التنمية الصناعية السعودي، بتاريخ 
1442/07/25هـ )الموافق 9 مارس 2021م( وتاريخ 1442/08/19هـ )الموافق 2 إبريل 2021م(، للتنازل عن هذه األحكام واإلقرار بالطرح العام األولي 

للشركة، إال أن خطابات التنازل ال تتنازل صراحًة عن جميع األحكام األخرى المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ينص تسهيل البنك السعودي الفرنسي على حقوق التعديل من جانب واحد، مثل الحق في تعديل أو إلغاء أو تقليل التسهيالت وتعديل األسعار ذات الصلة 
والمطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة بغض النظر عن وقوع حدث التخلف عن السداد.

وفي حالة عدم االمتثال ألي من األحكام المنصوص عليها في وثائق التمويل، يحق للجهة المقرضة ذات الصلة اتخاذ أي خطوات للحفاظ على حقوقها، 
مثل طلب التعجيل بدفع المبالغ المستحقة وإنهاء التسهيالت، األمر الذي قد يكون له آثار سلبية وجوهرية على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. وفي مثل هذه الحاالت، قد ال تتمكن الشركة من الحصول على مصادر تمويل بديلة لسداد هذه الديون.

وتجدر اإلشارة بأن التسهيالت المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي لعامي 2010م و2020م مضمونة برهونات مقدمة من قبل الشركة 
على األصول والمباني واألجهزة والمعدات المتعلقة بالمشاريع الممولة. وبناء على ذلك فإنه في حال حدوث إخالل بشروط هذه التسهيالت فإنه يحق 
لصندوق التنمية الصناعية السعودي التنفيذ على هذه األصول مما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

13



والجدير بالذكر أن التزامات الشركة بموجب تسهيل البنك السعودي الفرنسي مضمونة بضمانات شخصية من قبل محمد بن مانع أبا العال وإبراهيم علي 
حسين بن مسلم وماجد علي حسين بن مسلم كما أن تسهيل صندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 2020م مضمون بضمان شخصي مقدم من قبل 
األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وماجد بن علي بن حسين بن مسلم و إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم ؛ باإلضافة إلى ذلك فإن تسهيلي 
صندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 2010م و2020م مضمونان بسند رهن وينص على وجوب التزام الشركة بإنشاء مزيد من الرهون وفقاً لما يطلبه 
صندوق التنمية الصناعية السعودي من وقت آلخر. وفي حال قام أٌي من الضامنين بسحب ضمانه أو عدم تجديده )عند طلب الممولين منه ذلك(، أو إذا 
أصبحت الضمانات غير صالحة ألي سبب من األسباب، حينها يجوز للممولين اعتبار ذلك مخالفة من جانب الشركة بموجب اتفاقية القرض ذات الصلة، 
األمر الذي قد يؤدي إلى المطالبة بالسداد الفوري للمبالغ المستحقة. وليس لدى الشركة في مثل هذه الحالة ما يضمن قدرتها على الحصول على مصادر 
تمويل بديلة كافية لسداد تلك الديون، وال ما يضمن استمرار الضامنين بتقديم الضمانات بعد تاريخ الطرح، األمر الذي سيؤّثر على قدرة الشركة على 

الحصول على التسهيالت االئتمانية الالزمة مستقباًل.

المخاطر المتعلقة بالقيود المفروضة على توزيع أرباح األسهم في اتفاقيات التمويل 2-1-20

يتعين على الشركة بموجب وثائق التمويل االلتزام بقيود معينة على توزيع أرباح األسهم وهي:

التنمية الصناعية - 1 عدم توزيع أرباح األسهم بما يتجاوز )أ( 25% من رأس مال الشركة المدفوع، أو )ب( مبالغ السداد المستحقة لصندوق 
السعودي خالل سنة مالية واحدة.

عدم توزيع أرباح األسهم في حال وقوع حدث إخالل بموجب تسهيالت صندوق التنمية الصناعية ذات العالقة. - 2

وتجدر اإلشارة بأن عدم تمكن الشركة من دفع أرباح نتيجة للقيود المفروضة بموجب وثائق التمويل قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. لمزيد من المعلومات حول التسهيالت المنصوص عليها في وثائق التمويل، يرجى الرجوع إلى القسم 

13-7 )»التسهيالت االئتمانية والقروض«(.

المخاطر المتعلقة باألطراف المتعاقدة مع الشركة  2-1-21

تتعاقد الشركة مع العديد من الجهات وفقاً لما تفرضه احتياجات أعمالها، وتشمل هذه الجهات المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن والمهندسين 
المعماريين والمشغلين ومديري المشاريع وغيرهم من مقدمي الخدمات والموردين والعمالء، وعليه فإّن الشركة عرضة لخطر عدم قدرة الجهة المتعاقدة 
معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب، بما في ذلك نتيجة 
إلفالسها أو عدم مالئتها المالية أو تعطل عملياتها. وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حدة في ظل ظروف السوق الصعبة التي 

يزيد فيها خطر إخاللها بااللتزامات المترتبة عليها. 

عالوة على ذلك، تتعرض الشركة لمخاطر اإلجراءات الناتجة عن تصرفات األطراف المتعاقد معها والتي تسبب ضرًرا أو إصابة ألفراد الجمهور أو موظفي 
الشركة، وفي هذه الحالة قد تكون الشركة مسؤولة وتخضع للمطالبة للتعويض. كما قد ال تتمكن الشركة من التعاقد مع األطراف المقابلة ذات الخبرة 
المناسبة في األماكن التي تعمل فيها، وقد تنخرط األطراف المتعاقد معها في الشركة في تعهدات محفوفة بالمخاطر، أو قد يواجهون صعوبات مالية أو 
صعوبات أخرى، أو يمنحون األولوية لمشاريع أخرى ويحّولون الموارد بعيًدا عن الشركة. قد يكون ألي مما سبق ذكره تأثير سلبي على سمعة الشركة ويؤثر 

سلًبا وجوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وكما بتاريخ هذه النشرة، تعتمد الشركة على اتفاقية وكالة مبرمة ما بينها وبين شركة أوشن بارتنرز، والتي عّينت بموجبها الشركة أوشن بارتنرز لتكون 
وكيلها الوحيد والحصري لتسويق وبيع مرّكزات الزنك والنحاس التي تنتجها في منجم المصانع. وخالل مدة سريان االتفاقية، تلتزم الشركة ببيع مرّكزات 
الزنك والنحاس التي تنتجها في منجم المصانع حصرياً من خالل شركة أوشن بارتنرز، وليس بإمكان الشركة البيع إال من خالل شركة أوشن بارتنرز خالل 
مدة سريان االتفاقية. وتعد هذه االتفاقية من االتفاقيات الجوهرية للشركة، حيث بلغت إجمالي صافي مبيعات الشركة التي تمت عن طريق أوشن بارتنرز 
251.3 مليون ريال سعودي، و 268.6 مليون ريال سعودي، و 318.2 مليون ريال سعودي، و 199.3 مليون ريال سعودي، مما يمثل نسبة 95.4%، و %90.2، 
و 84.8%، و 75.4%، من إجمالي صافي مبيعات الشركة، للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، 2019م، 2020م باإلضافة إلى فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي. تعتمد الشركة على األطراف األخرى من المتعاقدين والمستشارين، من أجل تقديم الخدمات التي تشمل 
إدارة المشاريع والهندسة والبناء وتصميم العمليات والتخطيط. فعلى سبيل المثال، قد يتم التعاقد مع العديد من المقاولين في مجال األعمال الهندسية 
والمشتريات والبناء وذلك لبناء المرافق المطلوبة لمشاريع التطوير الجديدة. قد تتوفر بعض الخدمات المطلوبة لعمليات الشركة وتطوير المشروع بشروط 
معقولة تجارًيا من مقدم خدمة واحد فقط أو عدد محدود من مقدمي الخدمات المهنيين. وقد تتوقف هذه العمليات وعمليات تطوير المشروع أو تتأثر 
سلًبا بسبب عدم توريد أو التأخير في توريد هذه الخدمات من قبل مزودين خارجين و/أو بسبب عدم توفير المزودين الخارجين للخدمات التي تلبي 

متطلبات الجودة لدى الشركة.

إذا ما اضطرت الشركة إلى إنهاء عالقتها التعاقدية مع أي من مقدمي الخدمات من األطراف المشار إليهم أعاله، فإن ذلك سيضطرها إلى التعاقد مع 
مقدم خدمات آخر، وبالتالي تحملها لتكاليف إضافية جديدة واحتمال حدوث انقطاع أو توقف للعمليات الحالية أو تطوير المشاريع التي تعتمد على مقدم 
الخدمة المذكور )كالمقاولين مثال(، أو بعض اآلثار السلبية األخرى على أعمالها. وال تضمن الشركة مقدرتها على التعاقد مع مقدم خدمة جديد ليحل 
محل مقدم الخدمة المنتهية خدماته في الوقت المناسب أو على اإلطالق. كما قد ال تتمكن الشركة من الرجوع على المقاولين المتعاقد معهم بقيمة الضرر 
الذي يلحق بها نتيجة إلخالل مقّدم الخدمات الجديد بالتزاماته أو تقصيره في العمل الموكل به إليه، لذلك ستضطر الشركة إلى تحمل تكاليف إضافية 
الستكمال المشروع المعني. وسيكون لهذه التكاليف اإلضافية تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ 

أو سعر أسهمها.
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المخاطر المتعلقة بعدم الوضوح في بنود العقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة 2-1-22

أبرمت الشركة اتفاقية وكالة بتاريخ 25 سبتمبر 2016م مع شركة أوشن بارتنرز والتي تم تعديلها بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، والتي عّينت بموجبها الشركة 
أوشن بارتنرز لتكون وكيلها الوحيد والحصري لتسويق وبيع مرّكزات الزنك والنحاس التي تنتجها في منجم المصانع. وأبرمت كذلك أوشن بارتنرز بموجب 

شروط اتفاقية الوكالة عقدي بيع وذلك لبيع المرّكزات إلى مشترين مختلفين.

تّم صياغة أحكام كل عقد من عقدي البيع بحيث يتم إنفاذها على العالقة القائمة بين »البائع« )أي أوشن بارتنرز( و«المشتري«، مع وجود حكم عام يفيد 
بأن جميع البنود والشروط بين البائع والمشتري تكون متتالية وبين البائع والشركة )بصفتها »الُمنِتج«(، وتكون الشركة طرفاً في اتفاقية البيع. هذا وليس 

واضحاّ إذا كانت االتفاقية تُعطي الشركة حق رجوع تعاقدي على أوشن بارتنرز )بصفتها البائع( ألي تقصير يبدر عنها.

كما تنص اتفاقية الوكالة على أنه يحق ألوشن بارتنرز العمل بصفة وسيط وشراء مرّكزات من الشركة وبيعها للعمالء، شرط إبرام عقد شراء منفصل بين 
الشركة وأوشن بارتنرز وعقد بيع منفصل بين أوشن بارتنرز بصفتها البائع والعميل بصفته »المشتري«. هذا وال توجد اتفاقيات مستقلة مبرمة بين الشركة 
والبائع تماثل شروطها شروط االتفاقية المبرمة مع البائع، األمر الذي يترتب عنه عدم وضوح مدى مسؤولية الشركة عن األضرار التي تتسبب بحدوثها 

شركة »أوشن بارتنرز« لألطراف الخارجية.

وأبرمت الشركة كذلك أربع )4( اتفاقيات تأجير معدات واتفاقية تأجير عقارات مع شركة آجل للخدمات التمويلية، والتي تنص جميعها على بداية فترة 
اإليجار من تاريخ التسليم. هذا ولم تتلق الشركة محاضر التسليم المطلوبة، وبالتالي هناك شكوك بشأن تاريخ بداية فترة اإليجار ومدة كل اتفاقية من 

اتفاقيات اإليجار.

يمكن أن يؤدي عدم الوضوح في البنود المذكورة أعاله إلى نشوء نزاعات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على العالقات القائمة بين وكيل 
الشركة وعمالئها، والتي يُمكن أن يكون لها بدورها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو 

سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت  2-1-23

بالدوالر األمريكي وباليورو(. وبالتالي  المملكة بعملة أجنبية )تحديداً  المنتجات من موردين خارج  تستورد الشركة )بشكل مباشر وغير مباشر( بعض 
ستتعرض الشركة لزيادة التكاليف التشغيلية نتيجة أي تقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل هذه العمالت األجنبية وغيرها من العمالت األجنبية. إذا 
كانت الشركة ال تتحوط ضد تعرضها ألي زيادات في تكاليف التشغيل بسبب تقلبات في أسعار صرف الريال السعودي من خالل رفع أسعار البيع، فإن هذا 

بدوره سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار الموظفين 2-1-24

يعتمد نجاح الشركة على استمرارية عمل وأداء إدارتها العليا وكبار موظفيها اآلخرين، وكذلك على قدرتها على إيجاد موظفين مؤهلين في المستقبل 
وتوظيفهم وتطويرهم وتحفيزهم والحفاظ عليهم. وتعتمد الشركة على عدد من األفراد األساسيين في فريق إدارتها العليا، ممن لديهم خبرات قيمة في 
قطاع التعدين، وممن ساهموا بشكل كبير في تطوير عمليات الشركة وتوسعها. وهناك تنافٌس شديد على كبار التنفيذيين في قطاع التعدين، وليس بمقدور 

الشركة أن تضمن قدرتها على االحتفاظ بموظفيها أو على جذب موظفين جدد مؤهلين بشكٍل مناسب.

وقد تحتاج الشركة الستثمار موارد مالية وبشرية كبيرة لجذب تنفيذيين و/ أو موظفين كبار جدد والحفاظ عليهم. إن فقدان خدمات كبار التنفيذيين لدى 
الشركة قد يؤخر أو يحول دون تنفيذ وتحقيق أهداف الشركة االستراتيجية، وقد يؤدي إلى تحويل اهتمام اإلدارة للبحث عن بديل مؤهل، ومن شأن ذلك 
التأثير سلباً على قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفاعلية وكفاءة. باإلضافة إلى ذلك، فيمكن ألي من كبار التنفيذيين أو الموظفين أن يستقيل في أي وقت. 
وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف والحفاظ على كبار التنفيذيين الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات في المجاالت المناسبة، فسيكون لذلك 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية وزيادة مصروفاتها.

وقد يرتكب كبار التنفيذيين والموظفين أعماال قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة بما في ذلك سوء استخدام معلومات الشركة أو نظمها أو اإلفصاح عن 
معلوماٍت سّرية أو الضلوع في نشر معلوماٍت مضللة. كما قد ال تتمكن الشركة دوماً من منع كبار التنفيذيين والموظفين من ارتكاب أفعال ترقى لمستوى 
األخطاء الجسيمة أو التأكد من تقيدهم باللوائح الداخلية للشركة. وقد تؤدي أي من تلك األفعال إلى تكبد الشركة خسائر أو غرامات أو التزاماٍت مالية، 
أو قد تؤدي إلى اإلساءة لسمعة الشركة، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكٍل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة 2-1-25

إن كبار التنفيذيين يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في المملكة والتقيد باألنظمة واللوائح التي 
تخضع لها، وسيتوجب ذلك حصول كبار التنفيذيين على وجه الخصوص على التدريب الداخلي أو الخارجي في إدارة شركة مساهمة سعودية مدرجة، إلى 
جانب التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية 
للشركة. وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، فسوف يعرضها ذلك لعقوبات وغرامات نظامية من شأنها التأثير 

سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.
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المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  2-1-26

قد تتأثر عمليات الشركة بعدد من المخاطر، منها الكوارث الطبيعية وحوادث العمل واألعمال اإلرهابية واألحداث المرتبطة بالحروب ومواجهة التكوينات 
الجيولوجية غير المتوقعة والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجارًيا )لمزيد من المعلومات حول وثائق التأمين التي 
تحتفظ بها الشركة، يرجى مراجعة القسم 13-8 )»التأمين«((. باإلضافة إلى ذلك، فإن جدية وتكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث ، وانقطاعات 
العمل أو األضرار المحتملة لمرافق الشركة ومعداتها الناجمة عن سوء األحوال الجوية واألخطاء البشرية والتلوث والنزاعات العمالية والكوارث الطبيعية 
جميعها أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة أو تعرضها اللتزامات تتجاوز التغطية التأمينية التي توفرها. وال تقدم الشركة ضمان للمستثمرين 
بأن تكون التغطية التأمينية كافية لتغطية الخسائر الناشئة عن أي أو كل من هذه األحداث، أو أنها سوف تكون قادرة على تجديد التغطية التأمينية القائمة 

بشروط معقولة تجارًيا أو حتى تجديدها من األساس.

باإلضافة إلى ذلك، تخضع وثائق التأمين الخاصة بالشركة على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق 
بالتغطية التأمينية يتم التفاوض عليها مع شركات التأمين. كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات 
العالقة على المالءة المالية لشركة التأمين وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض. لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تتكبدها الشركة وال 
يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية التأمينية الواردة في هذه الوثائق. وفي حال لم 
يتوفر لدى الشركة تغطية تأمينية كافية لحادث ما، فقد تفقد الشركة رأس المال المستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات 
المستقبلية المتوقعة من تلك الممتلكات، وقد تتعرض الشركة في بعض الحاالت اللتزامات مالية تتعلق بالملكية المتضررة. وبالمثل في حالة إجراء أي 
تقييم ضد الشركة بما يتجاوز أي تغطية تأمينية تحتفظ بها الشركة، فقد تتعرض موجوداتها للحجز أو المصادرة بموجب اإلجراءات القضائية المختلفة.

وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بدخول الشركة في دعاوى قضائية 2-1-27

قد تدخل الشركة، و/ أو أعضاء مجلس إدارتها، و/ أو مسؤوليها، في دعاوى قضائية وإجراءاٍت تنظيمية مع طرف واحد أو أكثر، بما في ذلك مورديها 
أو موظفيها أو منافسيها أو عمالئها أو أي من الجهات التنظيمية. كما قد تكون الشركة أيضاً الطرف المدعي في تلك اإلجراءات والدعاوى القضائية.

وفي حال لم تكن األحكام الصادرة في تلك الدعاوى واإلجراءات التنظيمية في مصلحة الشركة، فسيترتب على ذلك أثٌر سلبي وجوهري على أعمال الشركة 
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وإضافًة إلى ذلك، وبصرف النظر عن نتيجة هذه الدعاوى أو اإلجراءاٍت التنظيمية، فقد تتكبد 
الشركة مصاريف باهظة وتضطر لتخصيص موارد كبيرة للرد على هذه المطالبات والدفاع عن نفسها، األمر الذي سيؤدي إلى أثر سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة  2-1-28

إّن القروض بموجب تسهيالت البنك السعودي الفرنسي للشركة هي في األساس بمعدالت متغيرة من الفائدة. قد تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة المتغيرة 
وغير الخاضعة للحماية وفقا التفاقيات التحوط إلى زيادة تكلفة قروض الشركة وزيادة مصروفات الفائدة وخفض التدفقات النقدية. كما تتأثر أسعار 
الفائدة بعوامل عديدة منها عوامل تتعلق بالسياسات الحكومية والنقدية والضريبية والظروف االقتصادية الدولية والمحلية، وعوامل أخرى تخرج عن 
نطاق سيطرة الشركة. ال تتحوط الشركة حالًيا ضد تعرضها ألي تقلبات في أسعار الفائدة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تكبدها لخسائر في حال ارتفاع 

أسعار الفائدة، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و / أو سعر أسهمها.

المخاطر المرتبطة باألخطاء أو سوء السلوك من قبل موظفي الشركة 2-1-29

يمكن لموظفي الشركة التصرف بطريقة تؤثر سلًبا على أعمال الشركة، بما في ذلك من خالل إساءة استخدام اآلالت أو المعدات أو المعلومات أو األنظمة 
أو الكشف عن معلومات سرية أو نشر معلومات مضللة. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تكون الشركة دائًما قادرة على منع موظفيها من ارتكاب أي سوء سلوك 
جسيم أو ضمان االمتثال للوائح والسياسات الداخلية للشركة، مما قد يؤدي إلى خسائر أو غرامات أو التزامات مالية للشركة، أو إلحاق الضرر بسمعة 
الشركة. يمكن أن تؤثر أي غرامات أو خسائر أو مطالبات سلًبا على ربحية الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤثر الدعاية السلبية فيما يتعلق بسوء سلوك 
الموظف على سمعة الشركة وإيراداتها وأي سوء سلوك من هذا القبيل من قبل الموظف سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بالتعامالت والعقود مع أطراف ذات عالقة 2-1-30

تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتاد مع عدد من األطراف ذوي العالقة، وكما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة ثالثة تعامالت غير خاضعة لعقود 
رسمية مع شركة اسمنت نجران، وشركة مياه نجران الصحية، وشركة المشاريع التجارية العربية للسفريات المحدودة، وهي أطراف ذات عالقة )للمزيد 
من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 13-6 )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«((. وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعية العامة قد قامت بالموافقة 
على جميع تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م.3 
وقد بلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة مع هذه األطراف 3,192,718 ريال سعودي، و2,726,086 ريال سعودي، و2,104,078 ريال سعودي، و829,793 ريال 
سعودي، عن السنوات المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، 
على التوالي، وهي تشكل 1.21%، و0.92%، و0.56%، و0.31% من إجمالي إيرادات الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 

2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

تتعهد الشركة بأن تحصل على موافقة الجمعية العامة على تعامالتها مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، قبل اإلدراج.  3
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وكما في تاريخ هذه النشرة، إن جميع تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة تتم على أسس تجارية بحتة. وفي حال أبرمت الشركة عقودا مع أية 
أطراف ذات عالقة على أسس غير تجارية بحتة و / أو في حال يترتب على تلك التعامالت نقل مزايا ألطراف ذات عالقة بالشركة دون وجه حق، فقد 
يؤثر ذلك سلباً على تكاليف الشركة وإيراداتها، األمر الذي سيؤثر بدوره، وبشكل سلبي وجوهري، على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

وفي حال عدم تجديد التعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة في المستقبل عند انتهاء مددها أو عدم موافقة مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة 
للشركة على تجديد تلك التعامالت والعقود من جهة أو عدم موافقة األطراف ذات العالقة على تجديدها وفقاً للشروط الحالية أو بشروط مجدية للشركة، 
فقد ال تتمكن الشركة من إبرام تعامالت وعقود بديلة بنفس الشروط أو بشروط مقبولة للشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام الشركات 2-1-31

يفرض نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( بعض المتطلبات النظامية التي 
يتوجب على الشركة االلتزام بها، ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ إجراءات محددة لاللتزام بمثل هذه المتطلبات مثل تعديل النظام األساسي للشركة 
ليتوافق مع نظام الشركات. والجدير بالذكر أن الشركة في السابق لم تلتزم بشكل كامل بالضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة الصادرة 
عن وزارة التجارة، حيث أنه قد سبق لرصيد أسهم الخزينة تجاوز رصيد األرباح المبقاة للشركة، وذلك حيث قامت الشركة بشراء أسهمها من عدد من 
مساهميها السابقين بقيمة 74.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، كما قامت بشراء المزيد من أسهمها من مساهم 
سابق بقيمة 57.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، قد بلغت قيمة أسهم الخزينة 

131.8 مليون ريال سعودي، بينما بلغت خسائر الشركة المتراكمة 240.6 مليون ريال سعودي.

يفرض نظام الشركات عقوبات صارمة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية، حيث قد تصل الغرامات عند مخالفة بعض من األحكام إلى )500,000( 
خمسمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي في حال تعرضت الشركة إلى أحد هذه العقوبات نتيجة لعدم التزامها بتلك األحكام، أو في حال عدم التزامها بأحكام 

النظام األساسي للشركة، فسوف يكون لذلك أثراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية 2-1-32

تماشياً مع قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية 
)IFRS(، وذلك للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
.)SOCPA( يونيو 2021م. وقد كانت الشركة في السابق تعد قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

وهناك عدد من االختالفات الجوهرية بين معايير المحاسبة الدولية )IFRS( ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
)SOCPA(، وقد نتج عنها تغيير في المعالجات المحاسبية لعدد من البنود في القوائم المالية للشركة. كما تجدر اإلشارة إلى أنه منذ تطبيق الشركة للمعايير 
المحاسبية الدولية )IFRS(، وحتى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، تم تصنيف أحد عناصر األصول الثابتة )قطع الغيار(، والتي تبلغ قيمتها 

4 مليون ريال سعودي، تحت بند المخزون، مما ترتب على ذلك عدم تكوين مخصص الستهالك هذه األصول الثابتة.

وبناء على ما ذكر أعاله، فقد أدى تطبيق الشركة لمعايير المحاسبية الدولية )IFRS( إلى تغيرات على قوائمها المالية للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 31 
ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، كما سيؤدي إلى تغييرات مماثلة في السنوات 
المالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم تظهر آثارها بعد أو قد ال تعلمها الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. كما أن حداثة تطبيق المعايير 
المحاسبية الدولية )IFRS( على النحو المعتمد في المملكة قد ينتج عن تغييرات جوهرية على القوائم المالية للشركة. وبالتالي، فإن أي تغييرات في هذه 

المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن تؤثر سلباً على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بإهالك األصول الثابتة 2-1-33

كانت الشركة في السابق تطبق سياسة القسط الثابت لحساب إهالك ممتلكاتها ومبانيها ومعداتها، وابتداّء من السنة المالية المنتهية في 2018م، تم 
تغيير سياسة اإلهالك المطبقة لدى الشركة، من سياسة القسط الثابت إلى سياسة اإلهالك حسب وحدات اإلنتاج، وذلك حسب ما هو متعارف عليه في 
قطاع التعدين. وقد بلغت قيمة اإلهالك لممتلكات الشركة ومبانيها ومعداتها 72.4 مليون ريال سعودي، و61.5 مليون ريال سعودي، و58.4 مليون ريال 
سعودي، و 25.8 مليون ريال سعودي، وذلك خالل السنوات المالية الثالث األخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م باإلضافة إلى فترة الستة أشهرالمنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي. وفي حال عدم تطبيق الشركة لهذا التغيير، كانت لتبلغ نسبة إهالك 
ممتلكات الشركة ومبانيها ومعداتها 103.9 مليون ريال سعودي، و 90.8 مليون ريال سعودي، و61.8 مليون ريال سعودي، خالل السنوات المالية الثالث 
األخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م، على التوالي. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إهالك بعض عناصر 
األصول الثابتة، وهي السيارات، والمعدات، واألعمال المدنية وسدود المخلفات، بنسبة 99% و64% و63.7% كما في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2021م، على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، ال زالت الشركة مستمرة باستخدام هذه األصول الثابتة.

في حال عادت الشركة إلى تطبيق سياسة القسط الثابت، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة االستهالك وبالتالي انخفاض صافي أرباح الشركة مما يؤثر 
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية و / أو سعر أسهمها.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية   2 2

المخاطر المتعلقة بالتغييرات في سوق السلع المعدنية 2-2-1

تخضع التقلبات في األسعار السوقية لمنتجات الزنك والنحاس والذهب والفضة للعديد من العوامل التي تخرج عن سيطرة الشركة، بما في ذلك الظروف 
والتوقعات الدولية لالقتصاد الكلي والظروف السياسية ومستويات العرض والطلب وأنماط االستهالك العالمي أو اإلقليمي وأسعار المواد الخام الالزمة 
لمعالجة أو إنتاج المنتجات وأي تهديدات فعلية أو محتملة الستقرار العرض و / أو الطلب ومستويات المخزون الذي يحتفظ به المستخدمين وتوافر 

مصادر معدنية بديلة وأسعار النفط.

تشمل العوامل اإلضافية التي تؤثر على األسعار السوقية للذهب ما يلي:

التغيرات في الطلب على الستخدام الذهب في قطاع المجوهرات ولالستخدامات الصناعية ولالستثمار. 	
التغيرات في مستويات إنتاج الذهب وحجم االستثمار وعمليات التحّوط. 	
توقعات السوق المالية المتعلقة بمعدل التضخم، وقوة عملة الدوالر األمريكي )وهي العملة التي تتأثر بها تجارة الذهب دولًيا( مقارنة بالعمالت  	

األخرى، والتغيرات في أسعار الفائدة.
مبيعات الذهب للبنوك المركزية الفعلية أو المتوقعة. 	
مبيعات منتجي الذهب في المعامالت اآلجلة. 	
الظروف السياسية أو االقتصادية الدولية واإلقليمية. 	
تكاليف إنتاج الذهب في الدول الرئيسية المنتجة للذهب، مثل جنوب إفريقيا والواليات المتحدة وأستراليا. 	

باإلضافة إلى ذلك، قد تتغير األسعار السوقية للمنتجات بين الوقت الذي يتم فيه شحنها ووقت تسليمها ودفع سعرها النهائي.

وقد تزداد حدة هذه التقلبات أيضا نتيجة المواقف التي يتخذها المضاربون أو المستثمرون الماليون. فالمضاربون والمستثمرون يجعلون من الصعب التنبؤ 
بالعرض والطلب بشكل دقيق في المستقبل، وقد يساهمون أيضا في زيادة تقلب األسعار. وقد تتأثر أسعار هذه المنتجات المعدنية أيضا بعوامل مختلفة 
أخرى غير مؤكدة بالسوق مثل توقعات السوق المالية بشأن أسعار الفائدة والتضخم )لمزيد من التفاصيل بشأن األسعار السوقية للنحاس والزنك والفضة 

والذهب، يرجى مراجعة القسم 3 »معلومات عن السوق والقطاع« من هذه النشرة(.

وقد تؤدي فترات الركود االقتصادي أو النمو الضعيف إلى خفض الطلب على منتجات الشركة وخفض أسعارها، وبالتالي تقليل الربحية والتدفقات النقدية 
لدى الشركة. وقد اتسمت األوضاع المالية العالمية األخيرة بالتقلب وعدم اليقين، مما يجعل األمر أكثر صعوبة للتنبؤ بتأثير هذه العوامل وتأثير مستويات 
العرض والطلب على أسعار منتجات الشركة. ونظرا لمحدودية الرؤية المستقبلية، فإن أي تغييرات في مستويات اإلنتاج و / أو المبيعات لدى الشركة 
بسبب األسعار الحالية أو المتوقعة يمكن أن يستند على تقديرات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار السوق في المستقبل. وسيكون ألي من هذه العوامل 

تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بتفاوت كمية الُمَركزات المباعة من قبل الشركة 2-2-2

تحدد إيرادات الشركة بصورة أساسية من خالل )1( كمية المعدن القابل للدفع في الُمَركزات المنتجة؛ و)2( السعر الذي تباع به الُمَركزات. لذلك، التفاوت 
في كمية المعدن القابل للدفع و / أو سعر ُمَركزات الشركة سوف تؤثر على مستوى اإليرادات التي يمكن أن تحققها الشركة في مبيعاتها.

كمية مستويات الزنك والنحاس والذهب والفضة المتواجدة داخل الُمَركزات المباعة قد تتأثر بعدة عوامل خارجة عن سيطرة الشركة، من ضمنها مستويات 
العرض والطلب، أسعار المواد الخام الالزمة الستخراج الُمَركزات، توافر الموارد المعدنية الالزمة، باإلضافة إلى درجات عزل وتحاليل نقاوة الُمَركزات 

المباعة.

تخضع التقلبات في األسعار السوقية لمنتجات الزنك والنحاس والذهب والفضة للعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة )لتفاصيل أكثر يرجى 
الرجوع للقسم 2-2-1 )»المخاطر المتعلقة بالتغييرات في سوق السلع المعدنية«(.

أي انخفاض في كميات المعدن القابل للدفع في الُمَركزات المنتجة من الشركة أو أي انخفاض في أسعار السوق لُمَركزات الشركة سيؤدي إلى انخفاض 
في إيرادات الشركة مما قد يؤثر سلبياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها. 

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين  2-2-3

وافقت الحكومة في عام 2016م على عدد من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل السعودي، من خالل فرض رسوم إضافية 
على كل موظف غير سعودي يعمل لدى المؤسسات السعودية اعتباراً من 2018/01/01م، باإلضافة إلى رسوم إضافية على إصدار تصاريح اإلقامة ورسوم 
التجديد الخاصة بالعائالت غير السعودية اعتباراً من 2017/07/01م، مع مراعاة أنها ستزيد تدريجياً لكل موظف في عام 2020م، األمر الذي يعني أّن 
الرسوم الحكومية التي تدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين ستزيد بشكل عام. وخالل العام 2020م، بلغت رسوم اإلقامات التي تكبدتها الشركة 
لموظفيها غير السعوديين 2,868,329 ريال سعودي )مما ينتج عنه متوسط   رسوم إضافية شهرية تبلغ 239,027 ريال السعودي(، بينما بلغت رسوم اإلقامات 
التي تكبدتها الشركة لموظفيها غير السعوديين 1,515,582 ريال سعودي )مما ينتج عنه متوسط   رسوم إضافية شهرية تبلغ 252,597 ريال السعودي( خالل 
فترة الستة أشهرالمنتهية في 30 يونيو 2021م. كما قد تؤدي الرسوم المرتفعة لتصاريح إقامة عائالت الموظفين من غير السعوديين إلى ارتفاع تكاليف 

المعيشة على أولئك الموظفين.
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وقد يؤدي ذلك إلى بحث موظفي الشركة من غير السعوديين عن فرص عمل في دول أخرى بتكاليف معيشة أقل. وفي هذه الحالة، سيصعب على الشركة 
إيجاد وجذب واالحتفاظ بموظفين غير سعوديين من ذوي المهارات والكفاءات المطلوبة، وقد تضطر إلى تحمل التكلفة اإلضافية في الرسوم الحكومية 
لتصاريح اإلقامة ألسر الموظفين من غير السعوديين، األمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركة. وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها. 

أثر المخاطر السياسية واالقتصادية على عمليات الشركة 2-2-4

تتركز كامل موجودات الشركة في المملكة، ولذلك فإن األداء المالي للشركة يعتمد على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة 
للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة.

وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط، مما قد يؤثر بشكٍل سلبي على اقتصاد 
المملكة. والجدير بالذكر أّن معدل النمو االقتصادي في المملكة شهد تباطؤاً خالل األعوام األخيرة. كما تواجه المملكة أيضاً تحدياٍت تتعلق باالرتفاع 
النسبي في معدالت النمو السكاني. وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثير سلبي على اقتصاد المملكة، األمر الذي سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهرّي على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وإضافًة إلى ذلك، على الرغم من أن المملكة تتمتع عموًما باستقرار سياسي محلي ودولي سليم، تعاني العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط من 
عدم استقراٍر سياسي أو أمني في الوقت الراهن والتي قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية و/ أو سعر سهمها. 

نظًرا ألن جميع منتجات الشركة يتم تصديرها، فإن أداء الشركة يعتمد أيًضا على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في البلدان التي تصدر إليها 
منتجاتها، بما في ذلك، من بين دول أخرى، الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا. 

وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في العالقات مع هذه الدول، أو الظروف االقتصادية والسياسية في تلك الدول، أو في دوٍل أخرى، لن تؤثر 
سلباً على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة بوجٍه عام، كما أنه ليس هناك ما يضمن أن تلك العوامل 

لن تؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

من شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و/أو أية دول أخرى في الشرق األوسط، بما في ذلك، 
على سبيل المثال ال الحصر، التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها من 

التطورات، أن تؤثر سلباً وبشكٍل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى  2-2-5

يُعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبا نظاميا بالمملكة، حيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبٍة 
معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة. وتتفاوت نسب السعودة المطلوبة حسب أنشطة الشركات. وقد تم 
تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني، ويعني ذلك أن الشركة متقيدة بمتطلبات السعودة الحالية، علماً بأنه يتاح للشركات المتقيدة بتلك المتطلبات 
الحصول على تأشيرات عمل. وكما في 30 سبتمبر 2021م، بلغت نسبة التوطين في الشركة 32.2%. وقد حصلت الشركة على شهادات بذلك من وزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

وقد ال تستطيع الشركة الوفاء بالمتطلبات الحالية أو المعّدلة الخاصة بالسعودة أو غير ذلك من أنظمة العمل األخرى في المستقبل و/ أو أن الحد األدنى 
لألجور التي يجب على الشركة التقيد بها لن يرتفع مستقباًل )لمزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بمتطلبات العمالة األجنبية يرجى مراجعة 
القسم 3-2-2 )»المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين«((. في حال عدم االلتزام بمتطلبات السعودة، فستواجه 
الشركة عقوبات تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن الشركة 
من توفير القوى العاملة المطلوبة وتوظيف العدد المطلوب من العاملين السعوديين والعاملين األجانب دون تكبد تكاليف إضافية، أو قد ال تتمكن من القيام 
بأي من ذلك على اإلطالق، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. لمزيٍد 

من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 5-8 )»السعودة«(.

وبموجب عقد تقديم الطعام والتنظيف المبرم بتاريخ 1437/07/05هـ )الموافق 12 إبريل 2016م( بين الشركة وبين شركة أيادي الجود، تقوم شركة أيادي 
الجود بتوفير 16 موظًفا للشركة لتقديم خدمات تقديم الطعام والتنظيف وغيرها من الخدمات. والجدير بالذكر أن شركة أيادي الجود ليست شركة قوى 
عاملة مرخصة، كما أن صالحية شهادات أجير المقدمة للموظفين قد انتهت وأن مهن الموظفين المختلفة المذكورة في شهادات أجير ليست ضمن أنشطة 

شركة أيادي الجود، مما يخالف أحكام نظام العمل.

تشمل العقوبات المفروضة على الجهات المخالفة غرامة قدرها 25,000 ريال سعودي، حظر توظيف األجانب لمدة عام واحد، وتتضاعف تلك الغرامة في 
حالة تكرار المخالفات. وفي حال تعرض الشركة ألي من تلك الغرامات فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية و/ أو سعر أسهمها.
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التشغيلية  2-2-6 بالمصاريف  الصلة  ذات  والخدمات  والمياه  الطاقة  أسعار  في  بالتغييرات  المتعلقة  المخاطر 
للشركة

أصدر مجلس الوزراء السعودي القرار رقم 95 وتاريخ 1437/03/17هـ )الموافق 28 ديسمبر 2015م(، بشأن رفع أسعار الطاقة )بما في ذلك الوقود( 
وتعريفات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في عام 2016م، وذلك كجزء من سياسات المملكة الهادفة إلى 
بتاريخ 1439/03/24هـ )الموافق 12 ديسمبر 2017م( حول خطة برنامج  ترشيد برنامج الدعم الحكومي. وقد أصدرت وزارة الطاقة والصناعة بياناً 
التوازن المالي إلصالح أسعار منتجات الطاقة. وقد أدى ذلك إلى زيادة في أسعار البنزين 91 والبنزين 95 ووقود الديزل لألغراض الصناعية والمرافق، 

ووقود الديزل للنقل، والكيروسين، اعتبارا من 1439/04/14هـ )الموافق 1 يناير 2018م(.

وقد بلغت مصاريف المياه للشركة 634,240 ريال سعودي )وهذا يمثل 0.24% من اإليرادات( خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ونحو 
80,064 ريال سعودي )وهذا يمثل 0.03% من اإليرادات( خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. ونحو 1,017,041 ريال سعودي )وهذا يمثل 
0.27% من اإليرادات( خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، ونحو 1,744,638 ريال سعودي )وهذا يمثل 0.66% من اإليرادات( خالل فترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

إن زيادات األسعار المبينة أعاله، وكذلك أية زيادات أخرى محتملة، قد تفضي إلى انخفاض دخل العمالء المتاح لإلنفاق بوجه عام. وبناًء عليه، فقد يتأثر 
حجم المبيعات في متاجر الشركة بشكل سلبي، وقد تزداد مصاريف الشركة التشغيلية تبعاً لذلك، وهو أمر سيؤدي إلى أثر سلبي وجوهري على عمليات 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية  2-2-7

تخضع الشركة لمجموعٍة من أنظمة ولوائح المملكة، والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقا لسياسات الحكومة وتوجيهاتها. وبالتالي، 
تعمل الشركة في بيئة تنظيمية قابلة للتغيير والتغييرات في قوانين وسياسات الدولة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة )بما في ذلك السعودة( والضرائب 
ورسوم االمتياز وسحب االستثمارات والواردات والصادرات والعملة وإعادة رأس المال وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية واستخدام المواد الخطرة 
والمتفجرات والكشف وتطوير المناجم واإلنتاج واالستصالح وإعادة التأهيل بعد اإلغالق ومعايير العمل والصحة والسالمة المهنية والحفاظ التاريخي 
والثقافي سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة وآفاقها ونتائج عملياتها ووضعها المالي و/ أو سعر سهمها. كما قد تتأثر أعمال الشركة بوجٍه عام 
المحتملة في نفقات  المستقبلية  واللوائح  واللوائح ويمكن أن تتسبب األنظمة  المرتبطة باالمتثال لهذه األنظمة  التكاليف  نتيجة  بشكل سلبي وجوهري 

إضافية ونفقات رأسمالية وقيود على عمليات الشركة أو تعليقها وتأخيرات في تطوير أصول التعدين الخاصة بها.

باإلضافة إلى ذلك، قد تسمح هذه األنظمة واللوائح للسلطات الحكومية واألطراف الخاصة برفع دعاوى قضائية بناًء على األضرار التي لحقت بالممتلكات 
واإلصابة باألشخاص الناتجة عن اآلثار البيئية والصحية والسالمة لعمليات الشركة السابقة والحالية والمستقبلية، ويمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات 
كبيرة أو عقوبات أو عقوبات مدنية أو جنائية أخرى. إذا كانت تكاليف االمتثال أو المطالبات أو الغرامات جوهرية، فقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها مستقبلية و / أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح  3 2

المخاطر المتعلقة بتأثير كبار المساهمين على مصالح الشركة والمساهمين اآلخرين 2-3-1

بعد إتمام عملية الطرح، سوف يمتلك كبار المساهمون الحاليون )بشكل مباشر أو غير مباشر( ما نسبته 49.60% من الشركة، ولذلك، فسوف يكون بمقدور 
كبار المساهمين التأثير على جميع األمور والقرارات التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، واعتماد العقود، وأنشطة 

الشركة الهامة، والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة ونظامها األساسي.

وقد تختلف مصالح كبار المساهمين عن مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة، وقد يمنع كبار المساهمون الشركة من اتخاذ قراراٍت أو إجراءاٍت معينة 
قد تحمي مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة. وقد ينتج عن ذلك أيضاً تأجيل أو تأخير أو منع أليِّ تغييٍر في السيطرة على العائدات أو توزيعها، وقد 
يقلص من الطلب على األسهم، وهو ما قد يحرم المساهمين اآلخرين في صفقة بيع في المستقبل من فرصة الحصول على عالوة اإلصدار المدفوعة على 

أسهمهم وسيكون له تأثير سلبي على قيمة األسهم.

وقد يتم استخدام تلك الصالحيات بطريقٍة تؤثر بشكٍل سلبي وجوهريٍّ على أعمال الشركة، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم طرح األسهم في سوق سابق 2-3-2

لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقاً في سوق عام لألسهم، وال يوجد ضمان بوجود أو استمرار وجود سوق نشط ويتمتع بالسيولة لألسهم بعد الطرح. 
وفي حال عدم وجود أو استمرار وجود سوق نشط ويتمتع بالسيولة لألسهم، فسيكون لذلك تأثير سلبي على سعر أسهم الشركة، أو قد يؤدي إلى خسارة 

كامل أو جزء من استثمارات المكتتبين في الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين.
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المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد الطرح  2-3-3

إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية عقب إتمام عملية الطرح أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع سيؤثر سلبا على السعر السوقي لألسهم.

بعد إتمام عملية الطرح بنجاح، سوف يخضع كبار المساهمين لفترة حظٍر مدتها ستة أشهر من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق المالية، ال يجوز لهم 
خاللها التصرف بأيٍّ من األسهم التي يملكونها. وقد يترتب على بيع عدٍد كبيٍر من األسهم، من جانب أيٍّ من المساهمين الكبار، بعد فترة الحظر التي 

مدتها ستة أشهر، أثٌر سلبي على سوق األسهم، مما قد ينتج عنه انخفاض السعر السوقي لألسهم.

ال تعتزم الشركة في الوقت الراهن إصدار أسهم إضافية بعد نهاية الطرح. وفي حال قررت الشركة زيادة رأس مالها من خالل إصدار أسهٍم جديدة، فقد 
يؤثر إصدار تلك األسهم سلباً على قيمة األسهم. وقد يترتب عن وقوع أي من العوامل السابقة أثر سلبي وجوهري على على العائدات المتوقعة للمكتتبين، 

أو أو قد يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في سعر السهم بعد الطرح 2-3-4

لقد تم تحديد سعر الطرح بناًء على عدة عوامل، بما في ذلك األداء السابق للشركة، والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة، والقطاع الذي تعمل فيه، 
واألسواق التي تتنافس فيها، والتقييم إلدارة الشركة وعملياتها ونتائجها المالية. وقد ال يكون سعر الطرح مساوياً لسعر تداول األسهم بعد إتمام الطرح، 

وقد يتعذر على المستثمرين إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو بسعٍر أعلى، أو قد يتعذر عليهم بيع األسهم إطالقا.

وبوجه عام، يتعرض سوق األسهم، من وقت آلخر، لتقلبات شديدة في السعر والحجم، وقد تؤدي تقلبات السوق إلى تغيرات كبيرة في سعر األسهم، األمر 
الذي قد يتسبب في تراجع قيمة األسهم، مع زيادة في تقلب األسعار إذا انخفض حجم التداول. وقد يتأثر سعر األسهم سلباً بسبب عدة عوامل، بما في 
ذلك أداء الشركة، ونتائج عملياتها المتوقعة، وترك الموظفين الرئيسيين لمناصبهم، والتغّيرات في تقديرات أو توقعات األرباح، والتغيرات في استراتيجية 
األعمال، وظروف السوق الخاصة بقطاع الشركة، والوضع العام القتصاد المملكة، وأي تغيرات في األنظمة واللوائح، واألعمال اإلرهابية، وأعمال الحروب 
أو حاالت البلبلة الواسعة النطاق، والكوارث الطبيعية، واألحداث المأساوية، وتقلبات األسعار في سوق األسهم. وسيؤدي حدوث أي من تلك المخاطر 

أو العوامل األخرى إلى أثر جوهري وسلبي على المردودات المتوقعة للمكتتبين، أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم في الشركة. 

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح  2-3-5

سوف يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل، من بينها على سبيل المثال ال الحصر األرباح المستقبلية، والظروف المالية، والتدفقات النقدية، 
ومتطلبات رأس المال العامل، والمصاريف الرأسمالية، واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع. باإلضافة إلى عوامل أخرى، فقد يتعذر على الشركة توزيع 
أي أرباح، وقد ال يوصي أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح، وقد ال يوافق المساهمون على توزيع تلك األرباح. وإضافًة إلى ذلك، فقد يكون محظوراً على 
الشركة، بموجب األحكام الواردة في اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية المبرمة مع الجهات الممولة والتي يستلزم بعضها الحصول على موافقة 
خطية من الجهة الممولة قبل توزيع أي أرباح على المساهمين. وقد تتكبد الشركة مصاريف أو التزامات قد تضطرها لخفض المبلغ المتاح لتوزيع األرباح 
أو تلغيه من األساس. وإذا لم تقم الشركة بتوزيع أرباح األسهم، فقد ال يتلقى المساهمون أيُّ عائٍد على استثمارهم في األسهم ما لم يقوموا ببيع األسهم 
بسعٍر أعلى من سعر السهم في وقت الشراء، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين. لمزيٍد من التفاصيل، 

يرجى مراجعة القسم 7 )»سياسة توزيع األرباح«(. 
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معلومات عن السوق والقطاع.  3

المقدمة  1 3
تستند المعلومات الواردة في هذا القسم 3 )»معلومات عن السوق والقطاع«( على تقرير دراسة السوق والمعد بتاريخ 02 يونيو 2021م من ِقبل شركة سي 
آر يو لالستشارات )»مستشار دراسة السوق«( لصالح الشركة فيما يتعلق بقطاع التعدين في المملكة )»دراسة السوق«(. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة 

.)www.crugroup.com( الموقع اإللكتروني لمستشار دراسة السوق

شركة سي آر يو العالمية هي شركة عالمية مستقلة تقدم خدمات التحليل واالستشارات التي تركز على صناعات المعادن والتعدين واألسمدة. تأسست 
في عام 1969م في المملكة المتحدة ولديها قاعدة عمالء متنوعة تشمل أكبر الشركات في مجال المعادن والتعدين. شركة سي آر يو لالستشارات تتولى 
االستشارات اإلدارية لشركة سي آر يو العالمية وتعمل كمزود مستقل ألبحاث السوق االستراتيجية المفصلة وبيانات السوق والتحليالت على مجموعة 

واسعة من السلع والمنتجات.

تستند المعلومات الواردة في هذا القسم إلى دراسة السوق المستقلة التي أجراها مستشار دراسة السوق. وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته 
الخطية على استخدام اسمه ومعلوماته وأبحاث السوق التي قدمها للشركة بالشكل والصيغة المبينين في هذه النشرة ولم يَعِدل عن تلك الموافقة بتاريخ 
هذه النشرة. وال تمتلك شركة سي آر يو لالستشارات أو أيٍّ من موظفيها أو أقاربهم أّي حصص أو مصالح من أّي نوع في الشركة أو أّي شركة تابعة لها.

بناء على  آر يو لالستشارات،  التي أعّدتها شركة سي  البحثية  الدراسة السوقية  القسم على أساس  الواردة في هذا  التقديرات والتوقعات  تّم تحضير 
التحليالت والتوقعات الداخلية لـ شركة سي آر يو لالستشارات ، والتي تم تشكيلها بناًء على خبرة المحللين المستقلين في شركة سي آر يو لالستشارات 

وأبحاث السوق والعالقات القوية مع المشاركين الرئيسيين في السوق حول العالم .

وبناًء على ما سبق، تعتقد شركة سي آر يو لالستشارات أّنها استخدمت مصادر المعلومات والمنهجيات المناسبة في هذه الدراسة، ولكّنها ال تضمن أو 
تتعهد بدقة أو اكتمال هذه المعلومات نظراً إلى طبيعة التقنيات والمنهجيات الُمستخدمة في األبحاث السوقية. وال يجب االعتماد على مراجع شركة سي 

آر يو لالستشارات كرأي خاٍص بها فيما يخّص ضمان أو صالحية االستثمار في الشركة.

ويرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والمستقاة من مصادر أخرى، بما فيها تلك المقدمة من مستشار دراسة السوق، 
موثوق بها، إال أنه لم يتم التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المستشارين أو المساهمين البائعين، ولذلك 

ال يتحمل أي منهم أية مسؤولية عن دقة هذه المعلومات أو عن اكتمالها.

التوقعات الخاصة بالنحاس  2 3

معلومات أساسية عن صناعة النحاس 3-2-1

تعد صناعة النحاس أكبر صناعة للمعادن األساسية في العالم. يُصنع النحاس المكرر عن طريق تعدين ومعالجة وتنقية مجموعة متنوعة من خامات 
أكسيد النحاس والكبريتيد، ويتم تركيز الخام وشحن المركز إلى مجمعات المصاهر والمصافي الواقعة بالقرب من أسواق االستهالك الرئيسية في أوروبا 
الغربية والواليات المتحدة األمريكية واليابان والصين لمعالجته حيث يتم تحويله إلى العديد من المنتجات شبه المصنعة كالقضبان السلكية والقضبان 

والشرائط والصفائح.

الطلب على النحاس 3-2-2

يعد قطاع اإلنشاءات المدنية والمباني أكبر قطاع استخدام نهائي طوال السنوات األخيرة، حيث بلغ معدل استهالكه للنحاس حوالي 30% من الطلب على 
النحاس سنوياً. ويعد قطاع المرافق، وال سيما قطاع الطاقة والكابالت وقطاع اآلالت، ثاني أكبر قطاعين مستهلكين للنحاس حيث بلغت نسبة استهالكهما 
)كأفران  المعمرة  االستهالكية  السلع  استهالك  نسبة  وبلغت  2020م.  عام  في  النحاس  على  الطلب  إجمالي  من  التوالي  على   %15 ونسبة   %16 نسبة 

الميكروويف والغساالت ووسائل النقل أجهزة التكييف والتبريد( والنقل 10% من إجمالي الطلب في نفس العام كما هو موضح في الجدول )3-1( أدناه.

الطلب على النحاس حسب قطاع االستخدام النهائي )النحاس المكرر وبقايا النحاس( لعام 2020م(:  1ل3الجدول )

 اإلجمالي 
الحصة )%()بآالف األطنان من النحاس(

28%7,609اإلنشاءات المدنية والمباني
16%4,411المرافق
15%4,157اآلالت

13%3,514السلع االستهالكية المعمرة
10%2,619النقل

8%2,114التكييف والتبريد
10%2,568غيرها

100%26,991المجموع
المصدر: دراسة السوق
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يُعزى نمو الطلب على النحاس إلى حد كبير إلى نمو اقتصادي أوسع نطاقاً وتغيرات في مدى االستخدام. عادًة ما يمثل النحاس المكرر نسبة تتجاوز 
80% من االستهالك العالمي، بينما يتكّون باقي االستهالك من بقايا النحاس. وعلى مدار الخمسة عشر سنًة القادمة، من المتوقع أن يزداد االستهالك 

العالمي للنحاس من 26.9 مليون طن في عام 2020م إلى 37.6 مليون طن في عام 2035م، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب إجمالي قدره %2.2.

تعتبر الصين على نطاق واسع أنها تدنو من نقطة تحّول، فحتى مع األخذ في االعتبار الزيادات المستمرة في اإلنتاجية، سيكون النمو االقتصادي المستقبلي 
للصين أبطأ بشكل ملحوظ في الخمسة عشر سنًة القادمة مما كان عليه في العقدين الماضيين. واألهم من ذلك أّن النمو االقتصادي يتغير من كونه نمو 
يقوده االستثمار ليصبح نمواً يقوده المستهلك، مما يترتب عليه حتماً أن يقل مدى استخدام النحاس. وعليه من المرجح أن يصل استهالك الصين المتوقع 
للنحاس المكرر إلى ذروته في عام 2029م ليصل إلى 13.3 مليون طن. ويعني ذلك أّنه بين عامي 2020م و 2035م سينخفض الطلب في الصين بمعدل 

نمو سنوي مركب إجمالي قدره %0.3.

ولكن الوضع أكثر إيجابية في الدول المتقدمة التي تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وشمال شرق آسيا وأستراليا. سيكون لالنخفاض المستمر في مدى 
استخدام النحاس الناتج عن النكوص عن التصنيع وانخفاض المتطلبات المعدنية لكل دوالر من المخرجات الصناعية أثر سلبي على نمو قطاع النحاس، 
ولكن زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية ستعّوض ذلك االنخفاض وأكثر، حيث سيتراوح نمو معدالت الطلب بين نسبة -%0.1 

إلى نسبة 2.6% من معدل النمو السنوي المركب في تلك المناطق خالل الفترة المشمولة بالتوقعات

واستناداً إلى النمو السكاني ومدى استخدام النحاس، ستكون معظم الزيادة في الطلب على النحاس في دول العالم النامي )باستثناء الصين(، باألخص في 
البلدان الناشئة األخرى الواقعة في آسيا. وستحتاج الدول اآلسيوية إلى 3.6 مليون طن من النحاس بحلول عام 2035م لتلبية احتياجاتها. وستشهد كذلك 

أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأفريقيا والشرق األوسط والهند نمًوا بشكل عام.

ونشأ طلب جديد على النحاس للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في السنوات األخيرة، وضم العديد من قطاعات االستخدام النهائي كونه يشمل 
المحركات وأجهزة الشحن وتخزين البطاريات والبنية األساسية للشبكة. وترى شركة سي يو أر أّن نقطة التحّول الرئيسية للنقلة نحو المركبات اإللكترونية 
ستكون من منتصف إلى أواخر عام 2020م، وذلك عندما يتوفر لدى مصنعي المعدات األصلية الموارد والخبرات الالزمة لبدء اإلنتاج بالجملة للمركبات 
الكهربائية على نطاق واسع. وسيكون الدور الذي تلعبه المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في استمرار نمو الطلب في سوق النحاس أمراً بالغ 
األهمية، حيث تتوقع شركة سي أر يو أّن إجمالي الطلب على النحاس من قطاع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات سيرتفع من 400 ألف طن 
تقريًبا في عام 2020م إلى 1200 ألف طن في عام 2025م. وبعدها سيكون للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والبنية التحتية المرتبطة بها أثر 
أكبر على الطلب على النحاس، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس من قطاع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ليصل إلى 4,678 مليون 
طن في عام 2035م، بحيث تمثل الصين ما تبلغ نسبته 40% من هذا الطلب. وستزداد حصة إجمالي الطلب القادم من قطاع النقل الستهالك النحاس 

المرتبط بالمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من نسبة 10% في عام 2020م إلى نسبة 14% في عام 2035م.

الطلب على النحاس وفق المنطقة )النحاس المكرر وخردة النحاس( لألعوام 2015م-2035م(:  2ل3الجدول )

2035م2030م2025م2020م2015مالوحدةالمنطقة
11,56013,20515,17615,94515,960آالف األطنان من النحاسالصين

5,0474,7465,8547,0048,354آالف األطنان من النحاسدول آسيا )باستثناء الصين(
1,3041,2771,5222,0212,316آالف األطنان من النحاسالشرق األوسط وتركيا

4,9924,3825,1425,6175,941آالف األطنان من النحاسأوروبا
2,7322,6923,1433,6593,940آالف األطنان من النحاسأمريكا الشمالية

660495593662685آالف األطنان من النحاسأمريكا الجنوبية والوسطى
302171244322425آالف األطنان من النحاسأفريقيا

2222212121آالف األطنان من النحاسالمنطقة األسترالية اآلسيوية
26,60026,99131,69435,25137,642آالف األطنان من النحاسالعالم

الحصة

42.4%45.2%47.9%48.9%43.5%%الصين
22.2%19.9%18.5%17.6%18.9%%دول آسيا )باستثناء الصين(

6.2%5.7%4.8%4.7%4.9%%الشرق األوسط وتركيا
15.8%15.9%16.2%16.2%18.8%%أوروبا

10.5%10.4%9.9%10.0%10.3%%أمريكا الشمالية
1.8%1.9%1.9%1.8%2.5%%أمريكا الجنوبية والوسطى

1.1%0.9%0.8%0.6%1.1%%أفريقيا
>0.1%>0.1%0.1%0.1%0.1%%المنطقة األسترالية اآلسيوية

المصدر: دراسة السوق
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إنتاج مناجم النحاس 3-2-3

تعتبر أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى تاريخيا منطقة مناجم النحاس الرئيسية، وقد أنتجت تلك المنطقة 40% من النحاس في العالم في عام 2020، 
وكان لدولة تشيلي نصيب األسد من ناتج القارة. ويأتي بعد ذلك قارة آسيا، مع استبعاد الصين، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وكانت حصة كل منها %12 

من ناتج مناجم النحاس عالمياً.

ويمكن معالجة خام النحاس بعدة طرق. وتجري عادًة معالجة خامات الكبريتيد عن طريق التعدين الحراري، وينتج عن ذلك نحاس مركز حيث يجري 
بعد ذلك صهره وتنقيته. وتجري معالجة خامات األكسيد عن طريق التعدين الحراري وتتمثل المراحل الرئيسية لذلك في: ترشيح الخامات المتجمعة، 
واستخراج المذيبات، والتحليل الكهربائي. وهناك معالجات أخرى أقل شيوعاً وتشمل عمليات تقوية، حيث يترسب النحاس من المحلول من خالل االتصال 

بالحديد المعدني. ويمثل إنتاج النحاس المركز نسبة تزيد عن 80-85% من إنتاج النحاس كما هو موضح في الجدول )3-3( أدناه.

باإلضافة إلى كاثود النحاس المميز، والذي ينتج عن معالجات الصهر-التنقية واستخراج المذيبات والتحليل الكهربائي، يجري بيع النحاس في جميع أنحاء 
العالم بأشكال أقل نقاوة في مراحل مبكرة من عملية اإلنتاج، مثاًل كنحاس مركز، أو حبات أو أقطاب موجبة.

إنتاج مناجم النحاس حسب أسلوب المعالجة، 2015م-2035م(:  3ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدةالمعالجة

14.61616.45617.74614.90813.140آالف األطنان من النحاسالنحاس المركز

4.0793.8433.5902.8632.209آالف األطنان من النحاسالتحليل الكهربائي

32823018812874آالف األطنان من النحاسطرق أخرى

19.02420.52921.52417.89915.423آالف األطنان من النحاسالمجموع

الحصة

85.2%83.3%82.4%80.2%76.8%%النحاس المركز

14.3%16.0%16.7%18.7%21.4%%التحليل الكهربائي

0.5%0.7%0.9%1.1%1.7%%طرق أخرى

المصدر: دراسة السوق

ومن المتوقع إلنتاج مناجم النحاس العالمي الفعلي والملتزم به أن يصل إلى الذروة في عام 2023م، حيث سيبلغ اإلنتاج 22.2 مليون طن قبل أن يتراجع 
ليصبح 15.4 مليون طن في عام 2035م بسبب نضوب المصدر وانخفاض درجات الخام. وبين عامي 2020 و2025، سوف يتراجع إنتاج مناجم النحاس 
بنسبة 1.9% في معدل النمو السنوي المركب، مع حدوث 75% من تقلص حجم اإلنتاج بمقدار 5.1 مليون طن في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى 

وأفريقيا كما هو موضح في الجدول ) 4-3(.

إنتاج مناجم النحاس الفعلي والملتزم به، حسب المنطقة، 2015م-2035م(:  4ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدةالمنطقة

1.4171.6241.8771.6401.648آالف األطنان من النحاسالصين

2.1822.3892.4752.4332.021آالف األطنان من النحاسآسيا

1021671018119آالف األطنان من النحاسالشرق األوسط وتركيا

1.6271.8412.0951.7941.643آالف األطنان من النحاسأوروبا

2.7292.5522.3411.9531.476آالف األطنان من النحاسأمريكا الشمالية

7.9078,5109.1267.3666.536آالف األطنان من النحاسأمريكا الجنوبية والوسطى

2.0402.4432.6102.1811.714آالف األطنان من النحاسأفريقيا

1.0201.002899452364آالف األطنان من النحاسأستراليا/آسيا

19.02420.52921.52417.89915.423آالف األطنان من النحاسالعالم

الحصة

10.7%9.2%8.7%7.9%7.4%%الصين

11.511.611.513.613.1%آسيا

0.1%0.50.5%0.8%0.5%%الشرق األوسط وتركيا
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20152020202520302035الوحدةالمنطقة

10.7%10.0%9.7%9.0%8.6%%أوروبا

9.6%10.9%10.9%12.4%14.3%%أمريكا الشمالية

42.4%41.2%42.4%41.5%41.6%%أمريكا الجنوبية والوسطى

11.1%12.2%12.1%11.9%10.7%%أفريقيا

2.4%2.5%4.2%4.9%5.4%%أستراليا/آسيا

المصدر: دراسة السوق

ويرى مستشار دراسة السوق أن الطلب المتنامي وتراجع التوريد الملتزم به سيؤدي إلى فجوة ملموسة في التوريد بدءاً من منتصف عام 2020م، األمر 
الذي يدعم السعر بشكل كبير. وهناك فجوة في التوريد بين توقعات مستشار دراسة السوق بالنسبة للطلب األساسي على النحاس المستخرج من المناجم 

والتوقعات إلنتاج المناجم من العمليات الفعلية أو القائمة والمشاريع الملتزم بها المشار إليها بمصطلح »اإلنتاج الملتزم به«(.

ويفسر ذلك وجوب أن يغطي إنتاج مناجم النحاس الجديدة الفجوة في التوريد، ونعتقد أنه سيكون من الالزم تلبية الطلب. وتشتمل مشاريعنا العالمية على 
67 مشروع محتمل و132 مشروع ممكن، والتي من المتوقع دخولها مرحة اإلنتاج، وقد وضعنا نماذج للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل بالنسبة لكل 
مشروع، وذلك لتحديد السعر الالزم لكل مشروع. ومع افتراض دخول جميع المشاريع غير الملتزم بها حيز التنفيذ، كما هو مجدول له، فسوف يمكن من 
خالل اإلنتاج الملتزم به والمشاريع المحتملة الوفاء بالطلب حتى عام 2026م، مع إمكانية وفاء المشاريع بالطلب حتى نهاية مدة التوقعات. وفي ظل تلك 

االفتراضات، لن تكون هناك حاجة ألية مشاريع افتراضية كما هو موضح في الجدول )5-3(.

النحاس، (:  5ل3الجدول ) والطلب األساسي على  بها،  التوريد من مشاريع غير ملتزم  احتمالية  بها، مع  والملتزم  الفعلية  النحاس  توريد مناجم 
2015م-2035م

20152020202520302035الوحدة

توريد المناجم

19.02420.52921.52417.89915.423آالف األطنان من النحاساإلنتاج الفعلي والملتزم به

3.16412.27717.494--آالف األطنان من النحاسالمشاريع المحتملة

1.6843.3462.921--آالف األطنان من النحاسالمشاريع الممكنة

1.4606.7907.534--آالف األطنان من النحاسالمشاريع االفتراضية

19.02420.52927.83340.31243.373آالف األطنان من النحاسالعالم

19.03020.69022.58623.48524.345آالف األطنان من النحاسالطلب األولي على النحاس

المصدر: دراسة السوق

إنتاج النحاس النقي 3-2-4

اليابان وكوريا الجنوبية، 46% و19%، على التوالي، من النحاس النقي عالمياً. ويجري إنتاج  في الوقت الراهن، تنتج الصين وباقي قارة آسيا، وأساساً 
الكمية المتبقية في قارة أمريكا الجنوبية وقارة أوروبا بنسبة 13% لكل منهما في حين تنتج كل من قارة أفريقيا وقارة أمريكا الشمالية 9% من النحاس 

النقي عالمياً.

وقد كانت الصين هي مركز النمو في أعمال صهر وتنقية المعدن في السنوات األخيرة، ولن يتغير ذلك على المدى المتوسط حيث هناك مشاريع صينية 
لصهر النحاس.

ونظرياً، فإن أي نقص في أعمال الصهر والتنقية قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج المعدن النقي، حتى ولو لم يكن هناك أي نقص في المادة الخام. وعلى أي 
حال، فإن تجريب وبناء محطة جديدة ووحدة تنقية للنحاس ال تستغرق وقتاً طوياًل. ويمكن بناء معامل صهر وتنقية في مناطق تحقق مصالح اقتصادية 
للمالك نظراً ألنها ال تعتمد، مثل المناجم، على الموارد التي يجري صهرها وتنقيتها. ولذلك، فإنه يمكن لقطاع الصهر والتنقية االستجابة سريعاً للحاجة 
لطاقة المعالجة الجديدة كلما كانت هناك توريدات من منجم جديد. وفضاًل عن ذلك، فليس من المتوقع أن تمثل عملية الصهر والتنقية أي عائق لتوريد 

النحاس على المدى الطويل.

وسوف يؤدي نقص إنتاج مناجم النحاس الملتزم به إلى اتجاه مماثل في إنتاج المعدن النقي، والذي سينخفض من 22.6 مليون طن في عام 2020م ليصبح 
19.2 مليون طن في عام 2035م، ويمثل ذلك تراجعاً في معدل النمو السنوي التراكمي بنسبة %1.4.
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سعر النحاس، ومصاريف المعالجة والتنقية  3 3
حتى انقضاء القرن المنصرم، أدى بطء نمو الطلب، وتطوير عدد من حفر التنقيب الكبرى، وهبوط تكلفة رأس المال واالقتصاد في المصاريف، كل ذلك 
أدى إلى انخفاض في التكاليف وزيادة في المخزون. وقد هبطت األسعار إلى ما دون 2.205 دوالر للطن قبل أن ترتفع األسعار في عام 2005م، في أعقاب 
نمو غير متوقع في الطلب من الصين، مصحوباً بانخفاض االستثمارات في قطاع التعدين. وبعد األزمة المالية العالمية، كان عام 2010م عاماً جيداً، مع 
تحسن الطلب من األسواق الناشئة. ووصل متوسط األسعار النقدية للنحاس، حسب بورصة لندن للمعادن، وصل إلى 7.539 دوالر للطن كقيمة إسمية 
عن السنة. وسعت المناجم المنتجة بجد لتلبية وتغطية التطلعات، وبلغ سعر النحاس في السوق 9.921 دوالر للطن في وقت مبكر من عام 2011م، قبل 
تجدد المخاوف بشأن االقتصاد العالمي، وبوجه خاص في أوروبا، األمر الذي أسهم في نمو االستهالك واألسعار أثناء الفترة المتبقية من السنة، ووصل 

متوسط السعر إلى 8.811 دوالر للطن.

وأثناء الفترة من عام 2011م إلى عام 2014م، مر سعر النحاس بعمليات تصحيح، واستمر السعر في الهبوط في عامي 2015م و2016م نتيجة لفائض 
النحاس المورد وزيادة المخاوف المحيطة باالقتصاد الصيني. وفي عام 2016م، هبط السعر ليصبح 4.862 دوالر للطن.

وأدى النمو الملموس في استهالك النحاس النقي إلى دعم ارتفاع األسعار لتصبح 6.166 دوالر للطن في عام 2017م، حسب السعر النقدي لبورصة لندن 
للمعادن، ووصل السعر إلى 6.523 دوالر للطن في عام 2018م. وبين نهاية عام 2020م واألسابيع األولى من عام 2021م، ارتفع السعر النقدي للنحاس 
بمبلغ يزيد عن 1.000 دوالر للطن ليصل إلى 8.000 دوالر للطن. ويمكن أن يُعَزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك إقبال المستثمرين المتزايد 
على األصول المحفوفة بالمخاطر، وتطويرات اللقاحات والضعف الذي تعرض له الدوالر. وأسهم في ذلك االرتفاع عوامل تتصل بالنحاس بحد ذاته: هبوط 

األوراق المالية في األسواق المالية، واستمرار تدفقات رأس المال في عمليات طويلة األجل تتعلق بالنحاس، والبيانات اإليجابية عن االقتصاد الصيني.

ومن المتوقع أن تستفيد أسعار عام 2021م من هذا االتجاه، وأن تتغلب على تأثير الفائض بالسوق، ومن المتوقع أال يطول االرتفاع في عامي 2020م-2021م، 
مع وصول األسعار اإلسمية إلى الذروة عند سعر 9,348 دوالر للطن في عام 2021م. وبالتالي، فسوف ينخفض الطلب ما بعد مرحلة جائحة كوفيد-19، 
وسوف تؤثر األطنان األولى من مجموعة المشاريع الجديدة الملتزم بها على الموقف، ومن المتوقع أيضاً أن ينتج عنها فائض بالسوق بين عامي 2022م 

و2024م، األمر الذي سينعكس على األسعار ويؤدي إلى انخفاضها لتصبح دون 8,500 دوالر للطن في عامي 2022م-2023م.

الُملتَزم بها، والمطلوبة للوفاء بالطلب في المستقبل، والسعر  وعلى المدى الطويل، نظر مستشار دراسة السوق في اإلمداد من مشاريع النحاس غير 
المطلوب لتحفيز إنتاج الواردات المطلوبة. وسوف تؤدي حاالت العجز بالسوق، التي تلوح في األفق، فيما يتصل فقط بأعمال التوريد الُملتَزم بها من 
المناجم، سوف تؤدي إلى رفع األسعار على مدى مدة التوقع لتصل إلى 11,071 دوالر أمريكي للطن كسعر اسمي في عام 2035م كما هو موضح في 

الجدول )6-3(.

سعر النحاس النقدي، حسب بورصة لندن للمعادن، اإلسمي والحقيقي لعام 2020م، ورصيد سوق النحاس النقي والنحاس المركز4، (:  6ل3الجدول )
2025ل2035م

20152020202520302035الوحدة

األرصدة

-9,733-6,240-964654-20آالف األطنان من النحاسالنحاس النقي

-2.381-3.107-558-337-182آالف األطنان من النحاسالنحاس المركز

السعر

السعر النقدي حسب 
5.4976.1818,9909,76111,071دوالر للطن )إسمي(بورصة لندن للمعادن

السعر النقدي حسب 
6,0966,3128,2838,1488,370دوالر للطن )الحقيقي لعام 2021(بورصة لندن للمعادن

المصدر: دراسة السوق

مصاريف معالجة النحاس وتنقيته 3-3-1

تقوم معامل الصهر بخصم مصاريف معالجة وتنقية النحاس من سعر النحاس المركز. ويُعبَر عن مصاريف المعالجة بمبلغ بالدوالرات األمريكية لكل طن 
من النحاس المركز. ويُعبَر عن مصاريف التنقية بمبلغ بالدوالرات األمريكية يتوجب دفعه عن كل أوقيه من النحاس.

وتعتمد التوقعات الخاصة بمصاريف المعالجة والتنقية على توازن سوق المعادن المركزة، واقتصاديات معامل الصهر ومعدالت االستخدام. وإذا هبط 
اإلنتاج األساسي للمناجم الرئيسية، تزيد مصاريف المعالجة والتنقية حيث تتوفر لمعامل الصهر خيارات أكثر لتأمين إمدادات النحاس المركز. وإذا كان 
هناك عجز في النحاس المركز بالسوق، تتراجع مصاريف المعالجة والتنقية حيث تنشأ منافسة بين معامل الصهر. ويجري وضع حد نظري من خالل 
هوامش ربح تشغيل معامل الصهر، وهو يمثل المستوى الذي يمكن أن يهبط إليه الناتج قبل بدء الخسائر وتسببها في إغالق معامل الصهر. ويتم وضع 

السقف النظري عند المستوى الذي يحدد فيه أصحاب المناجم أنه من األجدى اقتصاديا الحفاظ عليه رأسياً.

4  رصيد الكمية المنقاة والمعادن المركزة المبينة في الرسم البياني )1( قائمة على إنتاج المناجم الُملتَزم به فقط.
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ومن المتوقع زيادة مصاريف المعالجة والتنقية السنوية من حيث القيمة اإلسمية من 62 دوالر للطن )6 دوالر لألوقية( في عام 2020م لتصبح 138 دوالر 
للطن )14 دوالر لألوقية( في عام 2035م. ونتوقع أن يؤدي االنخفاض الحالي في مصاريف المعالجة والتنقية وندرة المواد الخام إلى انخفاض قدرات 
معامل الصهر )أي: إقفال معامل الصهر عالية التكاليف(، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في مصاريف المعالجة والتنقية لمعامل الصهر المتبقية. وبعد ذلك، 

ستحدث زيادات أخرى في مصاريف المعالجة والتنقية نتيجة لتكاليف معامل الصهر المتزايدة كما هو موضح في الجدول )7-3(.

مصاريف معالجة وتنقية النحاس، 2015م-2035م(:  7ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدة

1076275120138سنت/أوقية )اإلسمي(مصاريف المعالجة السنوية

11681214سنت/أوقية )اإلسمي(مصاريف التنقية السنوية

1196369101104دوالر /طن )الحقيقي 2020(مصاريف المعالجة السنوية

12671111سنت/أوقية )الحقيقي 2020(مصاريف التنقية السنوية

المصدر: دراسة السوق

التوقعات الخاصة بالزنك  4 3

معلومات أساسية عن صناعة الزنك 3-4-1

تنتج مناجم الزنك أوكسيد الزنك وخامات الكبريتيد، والتي تجري معالجتها، عادًة في موقع المنجم، إلنتاج الزنك المركز. وفي مرحلة تالية يتم إرسال تلك 
المواد المركزة إلى معمل صهر حيث يتم إنتاج معدن الزنك. ويمكن أيضاً أن يكون خام الزنك منتجاً فرعياً للنحاس والذهب والفضة.

الطلب على الزنك 3-4-2

بحلول عام 2017م على وجه التقريب، توقف استهالك الزنك الزائد الذي كان يميز الصين منذ بدء األلفية، عندما بدى أن الصين قد وصلت إلى ذروة 
إنتاج الزنك. ومنذ ذلك الحين، ظل الطلب الصيني مستقراً وثابتاً، حتى في عام 2020م أثناء جائحة كوفيد-19. وقد ساعد تعافي الصين بشكل كبير من 
جائحة كوفيد-19، ساعد في الحد من خسائر الطلب العالمي والذي مازال يقدر بتراجع الطلب من الصين بنسبة 8,9% سنوياً. وقد تقلص الطلب العالمي 

على الزنك النقي بنسبة 5,6% سنوياً في عام 2020 )أي 625 ألف طن( من 13,7 إلى 13,1 مليون طن.

وكان قطاعا اإلنشاءات والنقل، وهما يمثالن 70% من الطلب العالمي على الزنك في عام 2020م كما هو موضح في الجدول )3-8(، كانا هما العامالن 
الرئيسيان في تعافي الصين، األمر الذي يسرته اإلجراءات الحكومية ورفع القيود التي ُفِرَضت بسبب جائحة كوفيد-19. وقد أدت زيادة االستثمار في 
األصول العقارية الثابتة والبنية األساسية إلى تزايد الطلب على المعادن، كما وأسفرت الطفرة في قطاع الفوالذ عن زيادة بواقع 5,2% سنوياً في ناتج األلواح 
المجلفنة، األمر الذي كان بالغ اإليجابية بالنسبة للطلب على الزنك. وخالفاً للحال بالنسبة للدول الرئيسية األخرى المنتجة للمركبات، فقد تعافى أيضاً 
وبشكل جيد قطاع السيارات، مع تمثل الخسارة في سنة كاملة في ناتج السيارات فيما نسبته 1,9% سنوياً في عام 2020م. وقد ساعد الطلب المرتفع من 

األسواق الداخلية وأسواق التصدير، ساعد في دعم قطاع التصنيع.

الطلب على الزنك النقي من المستخدمين النهائيين، 2020م(:  8ل3الجدول )

% للحصةاإلجمالي-آالف األطنان من الزنك
45%5,886اإلنشاءات

25%3,270النقل
23%3,008بضائع المستهلك
7%916اآلليات الصناعية

100%13,080العالم

المصدر: دراسة السوق

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الزنك النقي من 13 مليون طن في عام 2020م إلى 15,4 مليون طن في عام 2035م، أي بمعدل 
نمو سنوي تراكمي قدره 1,1% كما هو موضح في الجدول )3-9(. وهناك احتمال لتغير الطلب على الزنك مع التحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة، وقد تثبت 

حيادية الكربون وإمكانية االنتفاع من خالل تصاعد اإلنتاج العالمي، وتركيب التوربينات الهوائية، وألواح الطاقة الشمسية، وبطاريات الستخدامات المرافق.

وبين عامي 2020م و2035م، من المتوقع زيادة االستهالك الصيني بمقدار مليون طن بنسبة نمو سنوي تراكمي قدرها 0.8%. وتلك هي أكبر زيادة في أحجام 
االستهالك بنسبة ألية منطقة في العالم، إال أن النمو سيكون أكثر بطئاً من باقي العالم، مع استبعاد الصين، حيث ستبدأ في االختفاء المحفزات الصينية 
وسوف يتباطأ النمو في الفترة من 2022م إلى 2025م. وباستثناء الصين، سوف تتمثل عوامل النمو في دول قارة آسيا في ذات المدة، مع زيادة الطلب على 
الزنك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2% بسبب النمو السكاني ونمو الناتج بشكل ملموس. ويأتي ذلك مقارنة بنمو بطيء نسبياً، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
0,6-0,7% في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث سيتضاءل الطلب على الزنك لكل فرد نظراً لتحول االقتصاد تدريجياً ليصبح قائما بشكل أكثر على الخدمات، 
األمر الذي يتطلب قدراً أقل من الزنك. وسوف يزداد الطلب على الزنك، في أوروبا وأمريكا الشمالية، بمقدار 181 ألف طن و130 ألف طن، على التوالي. وعلى 

أي حال، فإننا نتوقع تضاؤل الطلب على الزنك في المستقبل بشكل بسيط، مقارنة بالعالم في مرحلة ما بعد كوفيد-19.
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الطلب على الزنك النقي حسب المنطقة، 2015م-2035م(:  9ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدةالمنطقة

6.2506,6507.1207.4057.544آالف األطنان من الزنكالصين

2.2031,9952.3962,5412,700آالف األطنان من الزنكقارة آسيا، مع استبعاد الصين

1.2791.2571,3491,3541,387آالف األطنان من الزنكأمريكا الشمالية

2.1061,9072,1552,1112,088آالف األطنان من الزنكأوروبا

219194226246280آالف األطنان من الزنكروسيا

1.1921,0771,3141,3551,388آالف األطنان من الزنكباقي العالم

13.24913,08014,56015,01215,386آالف األطنان من الزنكالعالم

الحصة

49%49.3%48.5%50.3%47.0%%الصين

17.5%16.9%16.5%15.3%16.6%%قارة آسيا، مع استبعاد الصين

9.0%9.0%9.3%9.6%9.7%%أمريكا الشمالية

13.6%14.1%14.8%14.6%15.9%%أوروبا

1.8%1.6%1.6%1.5%1.7%%روسيا

9.0%9.0%9.0%8.8%9.0%%باقي العالم

المصدر: دراسة السوق

إنتاج الزنك  5 3

إنتاج مناجم الزنك 3-5-1

تعتبر الصين، في الوقت الحالي، أكبر منتج للزنك وأكبر الدول التي تقوم بصهره، وهي تنتج ثلث ناتج المناجم عالمياً، و45% من إنتاج الزنك النقي عالمياً. 
وتعتبر أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية وقارة آسيا، مع استبعاد الصين، وأستراليا/آسيا، تعتبر أيضاً من المناطق الكبرى لتعدين 

الزنك، في حين أن قارة آسيا، مع استبعاد الصين، وقارة أوروبا تمثالن مراكز أخرى لصهر الزنك. 

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مناجم الزنك، الفعلي والملتزم به عالمياً، من 12,2 مليون طن في عام 2020م ليصبح 13,1 مليون طن في عام 2021م حيث 
ستتخلص المناجم من آثار التوقفات الحادثة بسبب كوفيد-19، إلى جانب تنامي مشاريع جديدة، األمر الذي سيعوض الخسارة الممثلة في 200 إلى 
250,000 طن من توريدات الزنك بسبب حاالت اإلقفال الناجمة عن األسعار في الربع األول من عام 2020م. ونتوقع وصول اإلنتاج الُملتَزم به إلى الذروة 
في عام 2023م، ويلي ذلك تراجع في معدل النمو السنوي التراكمي بواقع 2,7% بحلول عام 2035م، وذلك بسبب حاالت تقلص األعمال وإقفالها، وبوجه 
خاص في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى كما هو موضح فب الجدول )3-10(. وسوف يؤدي ذلك إلى خسارة 3.9 مليون طن من إنتاج الزنك بين عام 
2023م )13,8 مليون طن( وعام 2035م )9,9 مليون طن(. ويأتي التراجع الواضح في اإلنتاج بمقدار مليون طن في عام 2031م نتيجة إلقفال العديد من 

المناجم، مثل رد دوغ في الواليات المتحدة، أو فازانتي في البرازيل أو هويز في الصين باعتبارها أكبر المناجم.

إنتاج مناجم الزنك الفعلي والُملتَزم به، حسب المنطقة، وإنتاج الزنك النقي، 2015م-2035م(:  10ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدةالمنطقة

4.1004,0665,0885,3784,840آالف األطنان من الزنكالصين

1,5231,5071,9191,6981,587آالف األطنان من الزنكآسيا

135139151151130آالف األطنان من الزنكالشرق األوسط وتركيا

1.0281,0991,122970553آالف األطنان من الزنكأوروبا

1.7811.7151.7891.3751.164آالف األطنان من الزنكأمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية وأمريكا 
2,0091.8191.9021.017489آالف األطنان من الزنكالوسطى

288499442403332آالف األطنان من الزنكأفريقيا

1.6181,3161,248853802آالف األطنان من الزنكأستراليا/آسيا
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20152020202520302035الوحدةالمنطقة

12.48212.16013.66011.8459.896آالف األطنان من الزنكالعالم

الحصة

48.9%45.4%37.2%33.4%32.8%%الصين

16%14.3%14%12.4%12.2%%آسيا

1.3%1.3%1.1%1.1%1.1%%الشرق األوسط وتركيا

5.6%8.2%8.2%9%8.2%%أوروبا

11.8%11.6%13.1%14.1%14.3%%أمريكا الشمالية

4.9%8.6%13.9%15%16.1%%أمريكا الجنوبية والوسطى

3.3%3.4%3.2%4.1%2.3%%أفريقيا

8.1%7.2%9.1%10.8%13.0%%أستراليا/آسيا

المصدر: دراسة السوق

وكما هو الحال بالنسبة للنحاس، تعتقد سي آر يو أن الطلب المتنامي على الزنك، مع تراجع اإلنتاج، سيؤدي لحدوث فجوة في التوريد اعتبارا من منتصف 
عام 2020م، األمر الذي سيدعم األسعار بشكل كبير. ويتطلب هذا العجز في التوريد توفر مناجم جديدة تدخل مرحلة اإلنتاج. وحسب السيناريو المتوقع 
والممثل في ظهور مشاريع غير ُملتَزم بها خارج الصين، كما هو مخطط له، فسوف يكون بمقدور اإلنتاج الملتزم به والمشاريع المحتملة الوفاء بالطلب 

حتى عام 2025م، مع ضرورة وفاء جميع المشاريع األخرى بالطلب حتى عام 2035م كما هو موضح فب الجدول )11-3(.

توريد مناجم الزنك الفعلي والملتزم به، مع التوريد المحتمل من مشاريع غير ملتزمة، خارج الصين والطلب األساسي على الزنك، (:  11ل3الجدول )
2015م-2035م

20152020202520302035الوحدة

توريد المناجم

12,48212,16013.66011.8459.896آالف األطنان من الزنكاإلنتاج الفعلي والُملتَزم به

001.3751,9951,696آالف األطنان من الزنكالمشاريع المحتملة

007651.3521.144آالف األطنان من الزنكالمشاريع الممكنة

001,1191,3471.395آالف األطنان من الزنكالمشاريع المفترضة

12.48212.16016,91816.53914.132آالف األطنان من الزنكاإلجمالي

12.73812.43913.36713.75614.091آالف األطنان من الزنكالطلب األساسي على الزنك

المصدر: دراسة السوق

إنتاج الزنك النقي 3-5-2

كما هو الحال بالنسبة للنحاس، فقد تتسبب بعض العوائق، على مستوى معامل الصهر، في أعطال لتوريد المعدن النقي، حتى عندما تكون هناك وفرة 
في المعدن المركز. ويتوقع مستشار دراسة السوق ارتفاعاً في طاقة الصهر العالمية من 15,10 مليون طن في عام 2020م لتصل إلى 16,85 مليون طن 
في عام 2025م، بزيادة قدرها 1,75 مليون طن. ومن المرجح أن تستمر معامل الصهر الغربية في اإلنتاج طبقاً لعقودها طويلة األجل، مع ثبات معدالت 
االستخدام حول 90%. وسوف يستمر ناتج المعدن النقي في الصين في النمو، إال أنه من المتوقع حدوث هبوط في معدالت االستخدام بسبب الزيادة 
المتوقعة في طاقة أعمال الصهر. وفي الصين، هناك مجموعة من مشاريع معامل الصهر، تشجعها هوامش الربح اآلخذة في التحسن في هذا الصدد على 
مدى السنوات القليلة الماضية، مع التركيز على عمليات أعلى من طاقة استيعاب تلك المعامل، وقدرة تصميم المعامل لالستجابة بشكل أفضل للتقلبات 

في الحجم المطلوب من المعدن المركز.

ومع تطبيق لوائح بيئية أكثر صرامًة، وزيادة توفر عناصر التغذية الثانوية )معادة التدوير(، هناك أيضاً نمو سريع في طاقة صهر الزنك الثانوي. ويتزايد 
بشكل عادي ناتج عن معامل الصهر الثانوية الموجودة بمقدار حوالي 10,000 إلى 50,000 طن سنوياً، وقد قامت بعض من معامل صهر الزنك األولي 

القديمة بتغيير التقنية المطبقة لتنتج فقط زنك ثانوي أو لزيادة ناتج الزنك الثانوي بدال من السبائك األولية.

وسوف يتراجع إنتاج الزنك النقي على مدى السنوات الخمسة عشر القادمة، األمر الذي سيتأثر بشكل مباشر لتراجع إنتاج المناجم الُملتَزم به. وسيجري 
تعويض تراجع إنتاج الزنك األولي أثناء عامي 2024م و2025م من خالل زيادة أحجام اإلنتاج الثانوي. وسوف يصل اإلنتاج إلى الذروة في عام 2025م قبل 

تراجع الناتج بمقدار 4,1 مليون طن بحلول عام 2035م، بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره %1.6.
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سعر الزنك ومصاريف المعالجة  6 3

رصيد السوق وسعر الزنك حسب بورصة لندن للمعادن 3-6-1

تراوحت األسعار النقدية للزنك، حسب بورصة لندن للمعادن )باألسعار اإلسمية(، بين 1,900 دوالر للطن و2,100 دوالر للطن، أثناء المدة بين عامي 2012م 
و2016م، قبل ارتفاعها لتصل إلى حوالي 2,900 دوالر للطن في عام 2017م وعام 2018م، محققًة ارتفاعاً لمدة عشرة أعوام حيث تغلب المستثمرون 
على ظروف انحسار السوق. وهبطت األسعار نتيجة لعجز سوق الزنك النقي، وتوفر فائض في سوق الزنك المركز، األمر الذي عجل بخروج المستثمرين 
المتسرعين من السوق. وهبطت األسعار النقدية للزنك، حسب بورصة لندن للمعادن، لتصبح 2,617 دوالر للطن في عام 2019م، وهبطت مرة أخرى لتصبح 
1,842 دوالر للطن في النصف األول من عام 2020م حيث تأثر الطلب بجائحة كوفيد-19. وأدت عودة الصين للعمل إلى دعم تعافي السعر بقوة، وترتب 
على ذلك، إلى جانب الحوافز االقتصادية العالمية، إلى عودة األسعار النقدية، حسب بورصة لندن للمعادن، لتصبح 2,600 دوالر للطن. ومنذ ذلك الحين، 
أدى الطلب الصيني وانحسار سوق المعادن المركزة، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بشأن لقاح كوفيد-19، كل ذلك أدى إلى الوصول بالسعر إلى ما يقارب 

2,900 دوالر للطن في وقت مبكر من شهر فبراير من عام 2021م.

ويتوقع مستشار دراسة السوق أن تحظى األسعار االسمية بدعم من جراء تعافي الطلب من خالل الحوافز وانحسار سوق المعدن المركز في عام 2021م، 
إال أن األسعار ستظل منخفضة وسوف تتراوح بين 2000 و2,400 دوالر للطن بعد ذلك. وعندما تنضم فوائض المعدن المركز إلى فوائض المعادن األخرى، 
اعتبارا من عام 2022م، فسوف يصل المخزون المشترك إلى ارتفاعات تاريخية، وسوف يلزم تخفيض األسعار حسب منحنى التكلفة كي يصل السوق إلى 

توازن معقول.

وبالرغم من أن مستشار دراسة السوق ال يزال يرى أن سعر الزنك مبالغ فيه، حسب المستويات الحالية، فمن المرجح أن يستمر المستثمرون في اندفاعهم 
نحو شراء السلع إذا أخذنا في االعتبار الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الصناعي في تعافي السوق من خالل عروض مشجعة. وحتى مع استمرار فائض 
معدن الزنك النقي في التراكم نظرا ألن العالم، باستثناء الصين، يكافح للعودة إلى مستويات الطلب ما قبل الجائحة، فإن انحسار سوق المعدن المركز 

والفكر اإليجابي للمستثمرين، وكذلك ضعف موقف الدوالر األمريكي، كل ذلك من المرجح أن يدعم سعر الزنك.

وعلى المدى البعيد، نظرت سي آر يو في توريدات مشاريع الزنك غير الُملتَزم بها، والمطالبة بالوفاء بالطلب في المستقبل، وماهية السعر الالزم لتحفيز 
توفير الكميات الموردة لإلنتاج، ونظراً لتغير صورة التوريد/الطلب مع تنامي العجز في المعدن المركز )أو األولي( والزنك النقي استنادا إلى توريد المناجم 
الملتزم به، فإننا نتوقع صعود سعر الزنك بحلول العام 2035م، ونتوقع أن يصل السعر االسمي إلى 3,403 دوالر للطن كما هو موضح في الجدول )12-3(.

السعر النقدي للزنك حسب بورصة لندن للمعادن، االسمي والحقيقي، عام 2021م ورصيد سوق الزنك النقي والمركز، 2015م-2035م(:  12ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدة

األرصدة

-4,649-4715082602,162آالف األطنان من الزنكالنحاس النقي

-4,195-2941,912-279-256آالف األطنان من الزنكالنحاس المركز

السعر

1.9283.3762.1702.7433.403دوالر للطن )االسمي(السعر النقدي حسب بورصة لندن للمعادن

2.1392.4271.9992.2902.573دوال للطن )الحقيقي 2021(السعر النقدي حسب بورصة لندن للمعادن

المصدر: دراسة السوق

مصاريف معالجة الزنك 3-6-2

تسير مصاريف معالجة الزنك بطريقة مماثلة لمصاريف معالجة النحاس. يرجى الرجوع للقسم 2-3-3 لمزيد من اإليضاح.

بالنظر لما هو متوقع من تزايد مخزون المعدن المركز حتى عام 2025م، يجب أن تكون معامل الصهر قادرة على دعم مصاريف المعالجة، علماً بأن 
المعلومات عن تكاليف التحويل محدودة، إذا تم األخذ في عين في االعتبار عدم دقة التوقعات الخاصة بالسعر، ولذلك فإن مستشار دراسة السوق يرى 
أن مصاريف المعالجة ستصل إلى ذروة قدرها 240 دوالر للطن كسعر اسمي في عام 2025م كما هو موضح في الجدول )3-13(. ويتوقع مستشار دراسة 
السوق أن مصاريف المعالجة ستتراجع لتصل إلى 174 دوالر للطن من حيث السعر االسمي في عام 2035م. ويأتي ذلك طبقاً للعجز المتوقع في المعدن 

المركز، والذي قد يصل إلى 4,2 مليون طن في عام 2035م، مقارنة بالفائض البالغ 0,3 مليون طن في عام 2035م.

مصاريف معالجة الزنك، 2015م-2035م(:  13ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدة

247300240208174دوالر للطن )االسمي(مصاريف المعالجة السنوية

274306221174131دوالر للطن )الحقيقي 2021(مصاريف المعالجة السنوية

المصدر: دراسة السوق
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التوقعات الخاصة بالذهب  7 3

معلومات أساسية عن صناعة الذهب 3-7-1

يمكن أن يوجد الذهب في الحبيبات أو الجسيمات المستقرة في الصخور وفي الرواسب الغرينية. وتنطوي معظم مناجم الذهب على عمليات مفتوحة 
الستخالص المعادن، وشأنه شأن المعادن األخرى، حيث يجري أوال تعدين خام الذهب، وبعد ذلك تكسيره وطحنه إلجراء معالجات أخرى. ويتم استخراج 
الذهب بالدمج أو التجميع وصوال إلى سبائك الفضة الذهبية، والتي تحتوي عموما على نسبة 50-75% من معدن الذهب. ويتم إجراء معالجات أخرى 

لسبائك الفضة الذهبية في مصفاة إلنتاج ذهب نقي، مثل سبائك الذهب المسكوك أو حبيبات الذهب.

ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة عالية المقاومة للصدأ والمرنة بشكل استثنائي. ومرونة الذهب تجعله سهل التشكيل، األمر الذي يجعله خيارا جذابا 
لصناعة الحلي والمجوهرات. ونظراً الرتفاع قدرته على التوصيل الحراري والكهربائي، فإن تلك الخصائص تجعله شائعاً ومنتشراً في قطاعي الصناعة 

وإللكترونيات.

الطلب على الذهب 3-7-2

الذهب،  أكبر قطاع مستهلك في تصنيع  دوماً  والمجوهرات  الحلي  كانت  وقد  واالستثمار،  التصنيع  الذهب، وهما  للطلب على  رئيسيان  هناك مجاالن 
بمتوسط حصة تمثل 77% من عام 2010م إلى عام 2020م. ويتصل الطلب على الحلي الذهبية عادًة بالدخل المتاح والذي يمكن التصرف فيه، ولذلك 
فإنه يتصل بشكل سلبي بالسعر، وخصوصا في العالم المتطور حيث يُنَظر إليه باعتباره بنداً من بنود الرفاهية أكثر منه استثماراً. وتمثل الحلي 69% من 
إجمالي الطلب على الذهب المصنع في عام 2020م، وقد تأثرت مبيعات الحلي بجائحة كوفيد-19. وتمثل العمالت المعدنية والميداليات 18% من الطلب 
على التصنيع في عام 2020م، والبنود الكهربائية/اإللكترونية 12%، والباقي في يتعلق بطب األسنان واالستخدامات الصناعية األخرى كما هو موضح في 
الجدول )3-14(. ومن حيث االستثمار، عادًة ما يتفوق الذهب على العمالت الورقية على المدى الطويل، ومن ثم فإنه مستخدم كبند تحوط وتغطية في 

مواجهة التضخم. ويمثل الذهب أيضا مالذاً آمناً لتقليص المخاطر أو فترات التقلب وعدم االستقرار.

الطلب على الذهب حسب االستخدام النهائي-2020م(:  14ل3الجدول )

% للحصةاإلجمالي / طن ذهب

69%1.412الحلي والمجوهرات

18%367العمالت المعدنية والميداليات

12%248البنود الكهربائية / اإللكترونية

%1<12ما يتعلق بطب األسنان

%1<17استخدامات صناعية أخرى

100%2,055المجموع

المصدر: دراسة السوق

وفي عام 2020م، كانت تمثل الصين والهند 24% و23%، على التوالي، من إجمالي الطلب على تصنيع الذهب. وكانت منطقة غرب أوروبا وأمريكا الشمالية 
معا تمثالن 13.4% من الطلب العالمي على تصنيع الذهب في عام 2020م كما هو موضح في الجدول )15-3(.

الطلب على تصنيع الذهب حسب المناطق، خالل الفترة من 2015م-2035م(:  15ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدةالمنطقة

738474638751865طن ذهبالهند

778503675794913طن ذهبالصين

80557487101طن ذهباليابان

279196263309355طن ذهبأمريكا الشمالية

11783113133152طن ذهبغرب أوروبا

1.0577451.0171.2001.382طن ذهبباقي دول العالم

3.0502,0552.7803.2743.768طن ذهبالمجموع

الحصة

22.8%22.8%22.8%22.8%23.9%%الهند

24.0%24.0%24.1%24.2%25.2%%الصين
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20152020202520302035الوحدةالمنطقة

2.6%2.6%2.7%2.7%2.6%%اليابان

9.3%9.3%9.4%9.4%9.0%%أمريكا الشمالية

5.2%5.2%5.2%5.2%5.2%%غرب أوروبا

36.1%36.0%36.0%35.7%34.2%%باقي دول العالم

إنتاج مناجم الذهب 3-7-3

تعتبر قارة آسيا هي أكبر منطقة إلنتاج الذهب في العالم، وتمثل 24% من إجمالي إمداد الذهب المستخرج من المناجم في عام 2020م. وقد شهدت أكبر 
دولة منتجة، وهي الصين، تراجعاً في اإلمداد في عامي 2019م و2020م، حيث اتخذت الحكومة الصينية إجراءات لمقاومة وتقليص التلوث في مختلف 
الصناعات. ونتيجة لذلك، فإن العديد من مناجم الذهب التي لم تفلح في الوفاء بمتطلبات صارمة تتعلق بانبعاث الغازات، اضطرت لإلقفال. وخارج قارة 
آسيا، تعتبر أستراليا ثاني أكبر مورد للذهب المستخرج من المناجم، وتمثل 12% من إجمالي إمداد الذهب المستخرج من المناجم عالمياً في عام 2020م. 

ومن بين الدول األخرى التي تمثل الموردين الرئيسيين للذهب المستخرج من المناجم، هناك روسيا وكندا والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا.

وحسب تقديرات سي آر يو، لعام 2020م، فقد تراجع إمداد الذهب العالمي المستخرج من المناجم بواقع 4.7% عما كان عليه في عام 2019م، وذلك 
بسبب انخفاض في الناتج من المناجم، وبالنظر لما سببته جائحة كوفيد-19 في تعطيل األعمال. وقد أتى هذا االنخفاض كعنصر موازنة في ظل اإلنتاج 
المتزايد من مناجم الذهب الجديدة وزيادة إنتاج منجم غراسبيرغ بي تي فريبورت في إندونيسيا )»بي تي إف آي«(، وذلك بعد انتقاله من حفرة مفتوحة 

إلى أعمال تعدين تحت األرض.

وفي حين أنه من المتوقع أن يظل إنتاج مناجم الذهب في العالم دون تغيير، في عام 2035م، بمقدار 2,979 طن، مقارنة بـ 2,916 طن في عام 2020م، 
فسوف يتحكم بشكل أساسي في نمو التوريد دول من قارة آسيا، بما في ذلك الصين وإندونيسيا وأوزبكستان والفلبين. وسوف تمثل الصين 15% من اإلنتاج 

العالمي في عام 2035م، مقارنة بـ 13% في عام 2020م، في حين أن إنتاج أوروبا سينخفض بواقع 10% إلى 8% في ذات الفترة.

إنتاج مناجم الذهب حسب المنطقة، 2015م-2035م(:  16ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدةالمنطقة

450374401420440طن ذهبالصين

415407463501538طن ذهبآسيا، مع استبعاد الصين

294342320276233طن ذهبأوروبا

491469541579614طن ذهبأمريكا الشمالية

484423461462463طن ذهبأمريكا الجنوبية والوسطى

550523549547544طن ذهبأفريقيا

346378279197148طن ذهبأستراليا

3.0302,9163.0142,9822,979طن ذهبالمجموع

الحصة

14.8%14.1%13.5%12.8%14.9%%الصين

18%15.716.8%14%13.7%%آسيا، مع استبعاد الصين

7.8%9.3%10.4%11.7%9.7%%أوروبا

20.6%19.4%18.4%16.1%16.2%%أمريكا الشمالية

15.5%15.5%15.4%14.5%16%%أمريكا الجنوبية والوسطى

18.3%18.3%18.3%17.9%18.1%%أفريقيا

5%6.6%8.3%13%11.4%%أستراليا

المصدر: دراسة السوق
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سعر الذهب 3-7-4

تقوم جمعية سوق سبائك الذهب في لندن )جمعية سوق الذهب( بتحديد األسعار االستداللية للذهب، وقد حلت تلك األسعار محل أسعار »لندن غولد 
فيكس« في عام 2015م، وهي مستخدمة كمعايير لنشاط تجارة الذهب السائب عالمياً. وتجري المتاجرة في الذهب في العديد من أسواق المال، بما في 

ذلك السوق المالية السعودية، وبورصة الذهب في شنغهاي وبورصة شنغهاي للمعامالت المستقبلية.

وكانت أسعار »لندن غولد فيكس« متقلبة بين عامي 2007م و2015م. وبعد األزمة المالية العالمية، بدأت إدارة االحتياطي الفيدرالي بالواليات المتحدة 
في سياستها الخاصة بالتيسير الكمي، والتي خفضت من قيمة الدوالر األمريكي، وأدت إلى زيادة في االستثمار في الذهب كوسيلة تحوط في مواجهة 
التضخم. وظلت أسعار الذهب لدى جمعية سوق الذهب مستقرة نسبياً بين عامي 2015م و2019م، بمتوسط أسعار يتراوح بين 1.200 دوالر لألونصة 

و1.400 دوالر لألونصة.

للتيسير  وقد أدت الظروف السياسية واالقتصادية غير المستقرة في عامي 2019م و2020م، باإلضافة إلى جائحة كوفيد-19 والسياسات المستمرة 
الكمي، كل ذلك أدى إلى جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين كمالذ آمن ووسيلة لدعم األسعار طيلة عام 2020م. وفي أواخر شهر يوليو 2020م، تحرك 
سعر جمعية سوق الذهب إلى ما فوق الذروة اليومية في عام 2011م ليصبح 1.921 دوالر لألونصة، قبل أن يسجل رقما قياسيا قدره 2.067 دوالر 
لألونصة بتاريخ 6 أغسطس 2020م. وفي النصف الثاني من عام 2020م، بدأ سعر الذهب في الهبوط، وهناك عدة عوامل أسهمت في ذلك التراجع: 
أصبحت البنوك المركزية جهات لبيع الذهب حيث أجبرت الجائحة البعض على اللجوء الحتياطيهم من الذهب، وانعدام الثقة أو االستقرار بخصوص 
المستقبل، كما وأن مجموع الحوافز األمريكية خفضت من توقعات التضخم، في حين أن التغيرات المؤقتة في قوة الدوالر األمريكي واألخبار المتداولة عن 
لقاح كوفيد-19 فرضت ضغطاً على األسعار. وبالرغم من هذا التراجع، فقد كان متوسط سعر الذهب 1.766 دوالر أمريكي لألونصة في عام 2020م، 

وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27% في السنة.

القول بأن  وبالرغم من تطور اللقاحات، األمر الذي ينبغي أن يقلص من خطر كوفيد-19 الذي يتهدد االقتصاد العالمي، فإنه مازال من المبكر تماماً 
الجائحة قد أصبحت تحت السيطرة. ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن يظل الذهب قسماً هاماً من محافظ االستثمار المنوع، وسوف يحظى بالدعم من 
برامج التيسير المالي المستمرة، والمحفزات المالية الحكومية الموسعة، والمخاطر الجغرافية السياسية المستمرة. وسوف تؤدي هذه العوامل مجتمعة 
إلى تقوية توقعاتنا الخاصة بأسعار الذهب حتى وصول السياسات المالية إلى حالتها العادية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك تقريباً في عام 2024م. وتتوقع 

سي آر يو أن يكون ذلك نقطة تحول بشأن أسعار الذهب.

وبدءاً من عام 2023م، فسوف يبدأ إنتاج المناجم األكثر نضجاً في التضاؤل، وذلك مع اقترابها من انتهاء مدتها االفتراضية االقتصادية. ولذلك، فسوف 
يلزم ظهور بمعدل ثابت لمناجم جديدة تبدأ في اإلنتاج لتحل محل اإلنتاج المفقود وللحفاظ على استمرارية حالة النمو. وعلى أي حال، فقد يكون ذلك 
أمراً صعباً ألسباب تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الضيق الطبيعي لخط أنابيب المشروع، واالفتقار الكتشافات كبرى، والتكاليف الرأسمالية 
والتشغيلية المتصاعدة، وضيق البيئة المتاحة بشكل سريع، والمتطلبات االجتماعية ومتطلبات الحوكمة. ونتيجة لذلك، فإن االتجاه للتراجع في إمداد 
المناجم الجديدة، األمر الذي تتوقع سي آر يو بدايته في عام 2023م، من المتوقع أن يتسارع مرة أخرى في عام 2026م. وتتوقع سي آر يو أنه، بين عامي 

2020م و2035م، سوف يتراجع فائض السوق األساسي حيث سيتعدل السوق نظرا للزيادة الملموسة في التوريدات في عام 2020م.

وبالرغم من أن سي آر يو أن ترى بعضاً من التحسن في الطلب على الذهب وأساسيات التوريد ما بعد عام 2024م، فإن تلك العوامل بمفردها، حتى ولو 
تبعتها فترات متقطعة من الطلب على عناصر تحوط آمنة، فال يُرَجح أن توفر دافعاً قوياً يدعو للتفاؤل ويكفي إلحداث تسابق مستدام على الذهب. ولذلك، 
تتوقع سي آر يو أن تبدأ أسعار الذهب في التراجع في عام 2024م، إلى أن يحدث مزيد من التوازن في أساسيات السوق، وإلى أن تتالشى االتجاهات 

المعاكسة الناجمة عن عودة األسعار إلى وضعها الطبيعي من جراء السياسات المالية العالمية.

وإذا نظرنا في عام 2035م، فسوف نجد أن توقعات سعر الذهب لدى سي آر يو قائمة على التكلفة الجانبية على المدى الطويل إلنتاج الذهب من المناجم. 
وتتوقع سي آر يو أن تعود أسعار الذهب إلى التكلفة الجانبية على المدى الطويل والبالغة 1.400 دوالر لألونصة في عام 2035م )1.852 دوالر لألونصة 

كسعر اسمي( كما هو موضح في الجدول )17-3(.

سعر الذهب اإلسمي والحقيقي لعام 2021م، ورصيد سوق الذهب لألعوام 2015م-2035م(:  17ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدة

3871,9621,5391,026531طن ذهبالرصيد

السعر

1.1601.7662.0101.9311.852دوالر /أونصة )إسمي(الذهب

دوالر /أونصة )فعلي الذهب
)20211.2931,8001.8601.6121.400

المصدر: دراسة السوق
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التوقعات الخاصة بالفضة  8 3

معلومات أساسية عن صناعة الفضة 3-8-1

إن الفضة هي معدن ثمين مرن وأبيض والمع، ويتمتع بأعلى مستويات التوصيل الكهربائي والحراري من بين جميع المعادن. وإذا أضفنا ذلك إلى خصائص 
أخرى مثل الحساسية للضوء واالنعكاسية ومقاومة الصدأ، كل ذلك يجعل الفضة معدناً صناعياً هاماً. وللفضة تاريخ طويل باعتبارها معدناً مالياً، ولذلك 
آمناً في مواجهة  باعتبارها مالذاً  يُنَظر للفضة غالباً  فإنها مستمرة في جذب مصالح المستثمرين كسلعة حافظة للقيمة. وشأنها شأن الذهب، حيث 

الظروف االقتصادية غير المواتية أو الوقائع الجغرافية السياسية غير الجيدة.

الطلب على الفضة 3-8-2

الطلب  الفضية. ويتضح  والعمالت/السبائك  الحلي  بين  الباقي  للفضة، وينقسم  الفعلي  أكثر من 60% من االستهالك  الصافي  الصناعي  الطلب  يشكل 
والعمالت   ،)%6( الكهروضوئية  والخاليا   ،)%24( واإللكترونية  الكهربائية  والبنود   ،)%27( الفضية  واألواني  الحلي  في  أساساً  الفضة  على  الصناعي 
وإنتاج مواد  المرايا/الزجاج،  اللحام وصناعة  للفضة، مثل  البارزة األخرى  والتصوير )10%(. وهناك بعض االستخدامات  الفضية )%10(،  والميداليات 

كيماوية مثل أكسيد اإلثيلين والفورمالديهايد، وتشكل تلك البنود معاً نسبة الـ 23% المتبقية كما هو موضح في الجدول )18-3(.

الطلب على الفضة حسب االستخدام النهائي-2020م(:  18ل3الجدول )

% للحصةإجمالي أطنان الفضة

27%7.854الحلي

24%6.998البنود الكهربائية/اإللكترونية

6%1,658الخاليا الكهروضوئية

10%2.908العمالت والميداليات الفضية

10%2,830التصوير

23%6.709بنود أخرى

100%28,957املجموع

المصدر: دراسة السوق

وفي عام 2020م، بلغ استهالك الفضة 29 ألف طن، وحدث انكماش بواقع 7.4% سنوياً نتيجة لتأثير جائحة كوفيد-19 على االقتصاد العالمي. ونتوقع 
أن يعود الطلب إلى ما كان عليه في عام 2021م، إال أن الذروة ستكون في عام 2024م، وسيصل االستهالك إلى 32.8 ألف طن قبل أن يتراجع مجدداً 
إلى مستويات مماثلة، كما كان الحال في عام 2020م، وذلك بحلول عام 2025م. ومن المتوقع أن يؤثر ثبات عادات المستهلك المصاحبة لعصر التطبيقات 
الرقمية، من المتوقع أن يؤثر على الطلب الخاص بالتصوير أو العمالت أو الميداليات الفضية في العالم المتحضر واالقتصاديات الناشئة، مثل الصين 

والهند.

إنتاج مناجم الفضة 3-8-3

بلغ إجمالي إنتاج مناجم الفضة عالمياً 25,2 طن في عام 2020م. وتأتي نسبة 55% من إنتاج المناجم العالمي من أمريكا، في حين تنتج الصين وأوروبا 
17% و12% من ناتج المناجم عالمياً، على التوالي.

ومنذ عام 2020م، يمر سوق الفضة بمرحلة إعادة توازن حيث ينتقل من حالة العجز إلى حالة الفائض. وقد نتج هذا االنتقال عن نمو في توريد المناجم 
المنتجين  الفضة نظراً ألن  إلى حد كبير، عن سيطرة أصحاب مناجم  التحول خارج،  المعادن األساسية. وهذا  بسبب تدفق معدن جديد من عمليات 

األساسيين للفضة يتعاملون في أقل من 25% من إنتاج مناجم الفضة عالمياً.

ويجري توريد القسم األكبر من الفضة من مناجم النحاس، ويلي ذلك مناجم الرصاص/الزنك. ويمكن أن تتغير حصة توريد الفضة حسب المصدر بسبب 
أساسيات سوق الفضة وكذلك أساسيات سوق النحاس والرصاص/الزنك. وكان إنتاج الفضة قد انخفض عالمياً بنسبة 5.9% سنوياً ليصبح 25,2 ألف 
طن في عام 2020م، إال أننا نتوقع أن يصل اإلنتاج إلى الذروة في عام 2023م ليصبح 27,7 ألف طن، قبل التحول ببطء في عام 2035م للمستويات التي 

كانت سائدة في عام 2020م كما هو موضح في الجدول )19-3(.
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إنتاج مناجم الفضة حسب المنطقة، 2015م-2035م(:  19ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدةالمنطقة

3,7204,3654,4744,5614,643طن فضةالصين

1,9632,1372,4252,4672,494طن فضةقارة آسيا، مع استبعاد الصين

195202209202189طن فضةالشرق األوسط وتركيا

3,5673,1272,9462,7792,505طن فضةأوروبا

7,4457,9018,3508,4698,427طن فضةأمريكا الشمالية

9,1286,7397,5707,1216,561طن فضةأمريكا الجنوبية والوسطى

450448493460428طن فضةأفريقيا

1,6051,2561,1611,041881طن فضةأستراليا/آسيا

28,07325,17527,62827,10126,129طن فضةالمجموع

الحصة

17.8%16.8%16.2%17.3%13,3%%الصين

9.5%9.1%8.8%8.5%7.0%%قارة آسيا مع استبعاد الصين

0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%%الشرق األوسط وتركيا

9.6%10.3%10.7%12.4%12,7%%أوروبا

32.3%31.3%30.2%27.4%26,5%%أمريكا الشمالية

25.1%26.3%27.4%26.8%32,5%%أمريكا الجنوبية والوسطى

1.6%1.7%1.8%1,8%1.6%%أفريقيا

3.4%3.8%4.2%5,0%5,7%%أستراليا/آسيا

المصدر: دراسة السوق

سعر الفضة 3-8-4

تاريخياً، كان، ومازال، سوق الفضة أكثر تقلباً من سوق الذهب. وقد أدى الطلب على اقتناء أصول احتياطية آمنة، أثناء األزمة المالية العالمية، أدى إلى 
الصعود باألسعار إلى 20,9 دوالر لألونصة. وفي عام 2011م، أصدرت وكالة التصنيف »إس & بي« بياناً سالباً حول مديونية الواليات المتحدة، وتحول 
المستثمرون إلى المعادن الثمينة كإجراء تحوطي احتياطي في مواجهة التدهور االقتصادي المحتمل. ووصل السعر الفوري لتجارة الفضة إلى 49,8 دوالر 

لألونصة. 

وبعد طفرة الفضة في عام 2011م، بدأت الصناعة في استيعاب المخزون الزائد على مستوى الفضة الجديدة ومستوى بقايا الفضة. واستقرت األسعار 
حتى نهاية 2015م عندما دخل السوق في حالة من التوازن ووصل متوسط السعر الفوري الصادر عن رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية والفضية إلى 

15,7 دوالر لألونصة، وبدأ بعد ذلك الطلب في استعادة عافيته، وتحرك السوق ليصل إلى حالة من النقص والعجز من عام 2017م إلى عام 2019م.

وفي شهر أكتوبر من عام 2020م، أصبحت البنوك المركزية جهات بائعة للذهب ألول مرة منذ عام 2010م، وانتفعت بعض الدول المنتجة من األسعار 
المرتفعة لتقليص آثار الضغوط االقتصادية الناجمة عن الجائحة. وطبقاً لمجلس الذهب العالمي، قادت كل من أوزبكستان وتركيا عمليات بيع الذهب. 

وكانت روسيا من بين البائعين ألول مرة منذ 13 عاماً.

وقد استفادت الفضة، شأنها شأن الذهب، من الطلب على سبل التحوط الرأسمالي اآلمن أثناء جائحة كوفيد-19. ومنذ بدء عام 2020م وحتى 16 ديسمبر 
2020م، ارتفع سعر الفضة بنسبة %40,2.

وقد يكون اتجاه أسعار الفضة معتمداً على نوعية الفضة اآلخذة في الصعود: هل هي نوعية السلع الصناعية أم األصول اآلمنة االحتياطية. وبالنسبة 
لألسعار المتنافسة للصعود والتي تحتفظ بمستويات أعلى من األسعار، فإنه يلزم توفر أسس السوق المادية وإقبال المستثمرين، إال أن هذا المزيج مزيج 
نادر نظراً ألن أي صعود في الطلب الصناعي عادة ما يحدث أثناء فترات النمو االقتصادي، وفي ظل بيئة كتلك، يتراجع الطلب على سبل التحوط اآلمنة.
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إن مسوغات السعي لسبل تحوط آمنة من خالل الفضة ليست بقوة تلك الخاصة بالذهب، إال أن نشاط المستثمرين في سوق الذهب يمتد أحياناً ليشمل 
سوق الفضة. وبالرغم من الفائض الفعلي في السوق، فإن أسعار الذهب المتزايدة، والناتجة عن عدم صرامة السياسات المالية، سوف تصل بالطلب إلى 
الفضة. وتتوقع سي آر يو متوسط زيادة في أسعار الفضة من 20,4 دوالر لألونصة في عام 2020م إلى 28 دوالر لألونصة بحلول عام 2023م. وبعد ذلك، 
من المتوقع أن يدخل سوق الفضة في حالة من النقص والعجز لتقلص الوارد من المناجم، األمر الذي من المتوقع أن يكون سبباً في ارتفاع أسعار الفضة 

لتصل إلى 34.4 دوالر لألونصة بحلول عام 2025م.

وإذا أخذنا في االعتبار طبيعة الفضة كمنتج فرعي في األساس، ومصلحة المستثمر في المادة، فإننا نرى أن نسبة الذهب/الفضة هي أفضل دليل يمكن 
االعتماد عليه بشأن التوقعات طويلة األجل. وعلى المدى الطويل، تعتقد سي آر يو أنه من المتوقع حدوث تقارب في نسبة الذهب/الفضة بحوالي 70-60. 
وقد تصل الزيادة في سعر الذهب بهذه النسبة إلى 128 في الربع األول والربع الثاني من عام 2020م، إال أننا نتوقع ثبات النسبة واستقرارها على المدى 

الطويل.

ويتوقع مستشار دراسة السوق أن يصل سعر الذروة اإلسمي للفضة إلى 35,1 دوالر لألونصة بحلول عام 2026م وفي ظل اقتصاد ما بعد كوفيد-19، فسوف 
تكون السياسات المالية غير الصارمة سبباً في إحجام مشتري االستثمار، وسوف يظهر فائض بالسوق، األمر الذي سيؤدي إلى تراجع السعر إلى 28.5 

دوالر لألونصة بحلول عام 2035م كما هو موضح في الجدول )20-3(.

سعر الفضة االسمي والسعر الحقيقي في عام 2021م، ورصيد سوق الفضة من، 2015م-2035م(:  20ل3الجدول )

20152020202520302035الوحدة

2,6084,758-78145621طن فضةالرصيد

السعر

15,720,434.431,928,5دوالر لألونصة )السعر االسمي(الفضة

16.320.931.826.621.5دوالر لألونصة )السعر الحقيقي 2021(الفضة

المصدر: دراسة السوق
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الشركة.  4

لمحة عامة عن الشركة وأنشطتها التجارية  1 4
شركة المصانع الكبرى للتعدين هي شركة مساهمة مقفلة سعودية مؤسسة في مدينة جدة بموجب القرار الوزاري رقم ق/247 وتاريخ 1428/10/09هـ 

)الموافق 21 أكتوبر 2007م( ومسجلة في السجل التجاري برقم 4030175345 وتاريخ 1429/01/07هـ )الموافق 16 يناير 2008 م(.

تم نقل المركز الرئيسي للشركة بتاريخ 1435/07/21هـ )الموافق 20 مايو 2014م( من مدينة جدة إلى مدينة نجران، وعليه جرى تعديل السجل التجاري 
رقم 5950017523 بتاريخ 1431/11/3هـ )الموافق 11 أكتوبر 2010م( بمدينة ثار نجران ص.ب. 46، الرمز البريدي 55461، ليكون السجل التجاري 
الرئيسي للشركة. ويقع مركزها الفعلي في المبنى 7847، الوحدة رقم 2، 66244-3181، في مدينة نجران. تم تأسيس الشركة بهدف إنتاج مركزات 
الزنك والنحاس وسبائك الفضة والذهب. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين 
)563,288,650( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( سهم عادي بقيمة 

اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

بلغ مجموع مبيعات الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مبلغاً وقدره 264,209,935 ريال سعودي )مقارنة بمبيعات قدرها 145,084,213 
ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م(. كما حققت الشركة مبيعات بمبلغ 375,150,752 ريال سعودي، 297,837,262 ريال سعودي، 
الستة  لفترة  الربح اإلجمالي في  وبلغ  التوالي.  المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م، على  المالية  للسنوات  263,384,837 ريال سعودي، 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مبلغاً وقدره 126,504,396 ريال سعودي )مقارنة بربح إجمالي بلغ قدره 38,173,961 ريال سعودي لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2020م(. كما حققت الشركة ربح إجمالي بلغ قدره 134,513,579 ريال سعودي، 80,877,575 ريال سعودي، 69,015,318 ريال 
سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م، على التوالي. وبلغت القيمة اإلجمالية لموجودات الشركة بتاريخ 30 يونيو 
2021م مبلغ 1,008,878,827 ريال سعودي )مقارنة بمبلغ 946,917,474 ريال سعودي، 820,450,923 ريال سعودي، 826,992,227 ريال سعودي للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م و2018م، على التوالي(. وبلغ إجمالي المطلوبات مبلغاً وقدره 464,679,058 ريال سعودي بتاريخ 30 يونيو 
2021م )مقارنة بمبلغ 494,931,426 ريال سعودي، 398,937,065 ريال سعودي، 357,512,521 ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2020م و2019م و2018م، على التوالي(. 

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

كما في 30 يونيو 2021م، يعمل بالشركة 454 موظًفا )باستثناء المقاولين واالستشاريين(. وقد بلغت نسبة الموظفون السعوديون 31.5% مقارنة بعدد 
الموظفين في 31 ديسمبر 2020م حيث بلغ عددهم 417 موظفاً وبلغت نسبة الموظفون السعوديون 32.4% وللمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على 

قسم 5 )»الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمته«(. وال تمتلك الشركة أي شركات تابعة كما بتاريخ هذه النشرة.

رؤية الشركة ورسالتها  2 4

الرؤية 4-2-1

تهدف الشركة إلى أن تكون شركة التعدين األولى في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول الخليج، والتمكن من تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب 
المصلحة بمن فيهم المساهمين والموظفين والمجتمعات التي تضطلع بأعمالها فيها والمقاولين والموردين. 

الرسالة 4-2-2

تستمر الشركة في دأبها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل من خالل كشف واكتشاف وتطوير مشاريع التعدين التي ستضيف قيمة إلى تطلعات رؤية 
2030م. وتتبع الشركة استراتيجية طويلة األمد في االستثمار في مشاريع التعدين المحلية واإلقليمية ذات السجل الحافل بقوة أدائها المالي والتشغيلي.

المزايا التنافسية ونقاط القوة األساسية  3 4
ترى الشركة أنها تتمتع بالمزايا التنافسية ونقاط القوة األساسية التالية:

الدعم الحكومي لقطاع التعدين 	

من المتوقع أن يشهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية توسًعا كبيًرا وفًقا ألهداف رؤية 2030، حيث تزداد أهمية دور قطاع المعادن والتعدين 
مع شروع المملكة في مسيرتها لتنويع مصادر اقتصادها لتشمل قطاعات أخرى غير النفط والغاز.

ورسمت رؤية 2030 دوراً لقطاع التعدين ليسهم إسهاماً كبيراً في االقتصاد الوطني. كما أّن تطوير قطاع التعدين هو أولوية وطنية، كونه يعّد الركيزة الثالثة 
من ركائز التنويع االقتصادي وذلك بعد إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات. وينبع تركيز رؤية 2030 على قطاع التعدين من األثر المفيد المتوقع أن يتركه 
على االقتصاد. ووفًقا لرؤية 2030 يمكن لقطاع التعدين في المملكة إيجاد ما يصل إلى 219 ألف فرصة عمل إضافية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج 

المحلي اإلجمالي للمملكة ليصل إلى 240 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م.
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إمكانات نمو الشركة 	

شهدت عمليات الشركة وأداؤها المالي نمواً مطرداً خالل السنوات المالية الثالثة الماضية المنتهية في كٍل من 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م 
و31 ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتتوقع الشركة استمرار هذا النمو. وقامت الشركة في أواخر عام 2020م بتشغيل منجم 
قيان وهو منجم سطحي وفيه أكثر من 1.7 مليون طن من احتياطيات المعادن الخام. وتواصل الشركة أنشطة الكشف بموجب رخص التعدين الحالية 

وتخطط إجراء مزيد من أعمال الكشف.

الطلب على منتجات الشركة 	

وفًقا لدراسة السوق، يتوقع استمرار الطلب القوي على النحاس والزنك على مدار الخمسة عشر سنًة القادمة. ويرجع الطلب على النحاس بشكل أساسي 
إلى النمو االقتصادي األوسع نطاقاً وزيادة استخدام الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. وتشير دراسة السوق إلى أنه من المتوقع زيادة االستهالك 
العالمي للنحاس خالل الخمسة عشر سنًة القادمة من 26.9 مليون طن في عام 2020م ليصل إلى 37.6 مليون طن في عام 2035م، وتمثل هذه الزيادة 

معدل نمو سنوي إجمالي بنسبة %2.2.

كما تشير دراسة السوق إلى أنه من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الزنك المنقى على المدى الطويل من 13.1 مليون طن في عام 2020م ليصل إلى 
15.4 مليون طن في عام 2035م، وتمثل هذه الزيادة معدل نمو سنوي إجمالي بنسبة 1.1%. ويتوقع كذلك أن يشهد الطلب على الزنك زيادة مترتبًة عن 
اإلنتاج والتركيب العالمي لتوربينات الرياح واأللواح الشمسية وبطاريات المولدات وذلك نتيجة السعي لالستعانة بمصادر الطاقة المتجددة وتعادل انبعاثات 

الكربون.

األعمار الطويلة للمناجم بما يتجاوز العشرة أعوام، والتي يمكن تنفيذ أعمال كشف أعمق عن الرواسب المتواجدة  	
فيها، وامتدادات للمعادن المعروفة في جميع امتيازات الكشف والتعدين

وفًقا لتقرير الشخص المختص يحتوي منجم المصانع على إجمالي احتياطيات معادن خام مؤكدة ومحتملة تبلغ حوالي 7.9 مليون طن متري وهو ما يعادل 
عمر منجم يبلغ 10 سنوات دون أي أعمال كشف إضافية، ويحتوي منجم قيان على إجمالي احتياطيات معادن خام مؤكدة ومحتملة تبلغ حوالي 1.7 مليون 

طن وهو ما يعادل عمر منجم يبلغ 6 سنوات دون أي أعمال كشف إضافية.

شركة التعدين الرائدة التي تعمل في المملكة العربية السعودية 	

ترى الشركة أنها شركة التعدين الرائدة من خالل تركيزها على تعدين المعادن األساسية والمعادن الثمينة في المملكة العربية السعودية. وبفضل موظفيها 
الكفؤ وشبكتها الموثوقة من الموردين وعالقاتها القوية مع المقرضين، فإن الشركة بمقدورها في السنوات القادمة توسيع مواقع المشاريع المعدنية في 
منطقة عسير ونجران ومناطق أخرى في المملكة العربية السعودية. لدى الشركة بموجب الرخص التي تحملها مساحة واسعة إلجراء أعمال الكشف 

والتطوير والتعدين في جميع أنحاء المملكة، ال سيما في المنطقة الجنوبية.

وبفضل تمتع الشركة بحضور محلي قوي وسجلها الحافل بأعمال التطوير والتنفيذ المحرزة بنجاح، فإن الشركة قادرة على تنمية أعمالها من خالل فرص 
نمو ذاتية وغير ذاتية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

فريق قوي وذو خبرة في قطاع التعدين 	

يتمتع فريق إدارة الشركة بخبرات دولية متنوعة في قطاع التعدين في العديد من الدول التي تمتاز بقطاع تعدين قوي، والتي تشمل أستراليا وجنوب أفريقيا 
وتركيا، مما يشكل مجموعة خبرات مميزة في أعمال التعدين تحت األرض، وتطوير المشاريع وتنفيذها، ومعالجة الذهب، ومعالجة المعادن األساسية، 
وأعمال الكشف عن الموارد المعدنية الجديدة القريبة من المناجم واألراضي غير المستغلة. ويتمتع الرئيس التنفيذي للشركة، وهو مهندس تعدين، بما 
يناهز 25 عاماً من الخبرة في شركات تعدين المعادن األساسية والذهب في تركيا وأستراليا. ويتمتع مدير العمليات، وهو مهندس تعدين، بأكثر من 35 
عاًما من الخبرة في عمليات تعدين مماثلة في كندا وجنوب إفريقيا وأستراليا. والمدير المالي للشركة هو محاسب قانوني معتمد )CPA( وعضو في جمعية 

.)IFRS( ويتمتع بخبرة واسعة بالمحاسبة في مجال التعدين ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية ،)ACCA( المحاسبين القانونيين المعتمدين

)COVID-19( خالل  	 نتيجة جائحة كورونا  المعادن  التي شهدتها أسواق  الرغم من االضطرابات  أداء مالي قوي على 
العامين الماضيين

كان األداء المالي للشركة على مدى السنوات المالية الثالثة الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 31 ديسمبر 2019م و 31 ديسمبر 2020م باإلضافة 
إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م أداًء قوياً؛ حيث نمت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.3% من 263.4 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م لتصل إلى 375.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، ونما 
صافي الدخل بمعدل قدره 622.9% من 12.8 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م ليصل إلى 92.8 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وترتب ذلك النمو بشكل أساسي عن زيادة إنتاجية وعمليات المنجم، وإدارة التكاليف بفعالة وانخفاض 

تكاليف اإلنتاج، وزيادة توفر األصول واستخدامها، وتعزيز أسعار السلع األساسية.
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شركة منتجة للنحاس والزنك بتكاليف منخفضة 	

وفًقا لدراسة السوق، بلغ متوسط التكاليف النقدية والتي شملت حسابات المنتجات الثانوية في مناجم النحاس الدولية حوالي 2.250 دوالر للطن في 
عام 2020م. ويقدر مستشار السوق أّنه بلغ صافي التكلفة النقدية المباشرة لمنجم المصانع حوالي -65 دوالًرا للطن، متخذاً مكانة في الربع األول من 
منحنى تكاليف النحاس الدولي لعام 2020م. وقد ترتبت تلك التكلفة النقدية السلبية عن الحسابات المستلمة من المنتجات الثانوية للذهب والفضة في 

المركزات المنتجة في منجم المصانع.

بلغ المتوسط الدولي للتكاليف النقدية للزنك المستخرج من تحت األرض وفًقا لدراسة السوق حوالي 950 دوالًرا للطن في عام 2020م. ويقدر مستشار 
السوق أّنه بلغ صافي التكلفة النقدية المباشرة قيمة تبلغ 493 دوالًرا للطن، متخذاً مكانة في الربع األول من منحنى تكاليف الزنك العالمي لعام 2020م.

خامات ذهب ومعادن أساسية عالية الجودة 	

وفًقا لتقرير الشخص المختص، يتكون محتوى المعادن األساسي في منجم المصانع من متوسط معدل تلقيم من النحاس بنسبة 0.7% ومن الزنك بنسبة 
3.5 %. ويحتوي منجم المصانع باإلضافة إلى هذه المعادن األساسية على خام ذهب وفضة معالج عالي الجودة، حيث يبلغ محتوى الذهب من خام التلقيم 
حوالي 0.9 جرام لكل طن ومحتوى الفضة 40 جرام لكل طن. ويبلغ خام منجم المصانع المكافئ للنحاس 2.5% من النحاس، وتعّد هذه الجودة عالية 
مقارنة بالمعايير المعمول بها في القطاع. كما تشير دراسة السوق إلى أّن تكلفة إنتاج النحاس التي تتكبدها الشركة تبلغ 65- دوالًرا نتيجة الحسابات 

المترتبة عن الذهب والفضة. وعليه، تعد الشركة أحد منتجي النحاس بأقل التكاليف في السوق الدولية.

تتمثل خامات منجم المصانع )في مناطق صعدة والحورة ومعيض( في كبريتيد ضخم يتيح التعدين الجماعي. وطريقة التعدين المستخدمة في منجم 
المصانع هي التعدين بطريقة الحفر الطويلة. تقدر الشركة تكاليف إنتاج عمليات التعدين تحت األرض بحوالي 17-18 دوالًرا للطن، وهي تكاليف منخفضة 
جداً لمنجم تحت األرض. وتقدر تكلفة أعمال الفرز بحوالي 20-22 دوالًرا للطن )ويشمل ذلك الترشيح وعملية استخراج ميريل-كرو التي تنتج منتجات 

ثانوية للذهب والفضة(.

منجم قيان هو منجم سطحي، وتساوي نسبة موارد الذهب فيه حوالي 2.35 جرام لكل طن. يبلغ معدل استخراج المعادن لهذا الخام من خالل مصنع 
للخام  العالية  الجودة  من  كُل  تجعل  كمناجم سطحية،  المصنفة  األخرى  بالمناجم  مقارنته  عند  فإّنه  السوق،  لدراسة  ووفًقا   .%93 نسبة  قيان  معالجة 
المستخرج من قيان ومعدل استخراج المعادن منه الشركة في الربع الثالث من منحنى تكاليف منتجي الذهب. وفًقا لـدراسة السوق، تقدر تكلفة إنتاج 

الشركة للذهب خالل عمر المنجم بحوالي 755 دوالًرا لألونصة الواحدة.

امتيازات أعمال كشف كبيرة للمعادن األساسية )النحاس والزنك والرصاص والنيكل( والذهب في المنطقة 	

تمتلك الشركة حالًيا حقوق رخص لحوالي 152 كيلومتر مربع من منطقة الكشف الواقعة في قيان وقطان، ومساحة تبلغ 54 كيلومتًرا مربًعا بموجب رخصة 
تعدين ضمن امتياز منجمي المصانع وقيان. هناك عدد من أهداف االستكشاف ضمن تراخيص الكشف والتعدين الحالية لكل من المصانع وقيان وقطان.

استراتيجيات الشركة  4 4
تشتمل االستراتيجيات الرئيسية للشركة والتي تهدف لتنمية أعمالها على ما يلي:

إطالة أعمار المناجم لتتجاوز عشرين )20( عاًما من خالل تطوير الموارد بمستوى أعمق والتي ال تزال قابلة لمزيد من تنمية الموارد، والكشف  	
في المناطق القريبة والمناطق المحلية، واالستطالع عن المشاريع غير المستغلة والكشف فيها بموجب االمتيازات الجديدة التي سيتم الحصول 

عليها من وكالة الوزارة للثروة المعدنية.
توسيع مناطق ترخيص االستكشاف للشركة. ولهذه الغاية، قامت الشركة مؤخًرا بمضاعفة مساحة منطقة الكشف القريبة من رخصة المصانع  	

الحالية بأكثر من ثالثة أضعاف، وتعتزم إجراء المزيد من عمليات الكشف فيها. تتضمن تلك المنطقة أربع مناطق تعدينية معروفة تم ذكرها 
في تقرير الشخص المختص. وترى الشركة أن أكثر المناطق الواعدة هي منطقة وادي شن وتعتزم البدء بأعمال التنقيب فيها في الربع الثاني 
من عام 2021م. كما يرد في رخصة منجم المصانع للتعدين العديد من المعادن األخرى التي تم تحديدها وال يزال يلزم إجراء مزيد من األعمال 

والدراسات الجيولوجية حولها. 
الحفاظ على مركز الشركة ضمن منتجي النحاس والزنك والذهب بتكاليف منخفضة المصنفين ضمن الربع األول على منحنى التكلفة، وذلك  	

بغية التخفيف من اآلثار المترتبة على دورات أسعار المعادن. وتعّد الشركة ُمنِتًجا للنحاس والزنك بتكاليف منخفضة نظًرا لسبائك الذهب 
والفضة في مركزات النحاس، وطريقة إنتاج كميات كبيرة تكون فعالة من حيث التكلفة لما تحت األرض. 

الحفاظ على مركزات النحاس والزنك ذات الجودة العالية والشوائب القليلة. ال تزال تلك المركزات هي المنتجات المفضلة لدى مصاهر  	
النحاس والزنك في جنوب شرق آسيا. إّن مركزات الزنك التي تنتجها الشركة قابلة للتداول مع المصاهر الصينية لقلة الشوائب وارتفاع محتوى 
معدن الزنك فيها. كما تحتوي مركزات النحاس على كمية كبيرة من الذهب )أعلى من 5 جرام في الطن الواحد( والفضة )أعلى من 300 جرام 

في الطن الواحد(، األمر الذي يلفت بعض المصاهر للمركزات مما سييّسر عملية تسويق منتجات الشركة وقابلية دفع رسوم أعلى مقابلها. 
والفنيين  	 المهندسين  وتعليم  تدريب  على  تركيزها  الوافدة، وصب  العمالة  على  اعتمادها  نسبة  من  للحد  السعودية  البشرية  الموارد  تأهيل 

السعوديين الذين سيتولون تطوير وإدارة عمليات التعدين في الدولة والمنطقة.
االستثمار في التحول الرقمي لعمليات التعدين في شركة للحد من تعرض العاملين لظروف عمل محفوفة بالمخاطر. وتتمثل أولويات أعمال  	

التحول الرقمي التي تنفذها الشركة في كٍل من أتمتة المناجم الجديدة ومناطق اإلنتاج الواقعة تحت األرض.
احترام البيئة والمجتمعات المحلية التي تضطلع بأعمالها فيها، وتعمل الشركة على استخدام المياه بأكفأ صورة للحد من هدر موارد المياه،  	

مع االمتثال ألحكام سياسات عدم إيقاع أي ضرر وعدم تصريف مواد خطرة.
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التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها  5 4
يظهر الجدول التالي التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.

التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها(:  1ل4الجدول )

الحدث/التطورالسنة

2007م

تم تأسيس شركة المصانع الكبرى للتعدين كشركة مساهمة يتمّثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مركزات الزنك والنحاس وسبائك الذهب  	
والفضة.

الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل بناء منجم المصانع. 	
إبرام عقود بناء مع شركة نسما لإلنشاءات والمؤسسة الصينية الوطنية للجيولوجيا والتعدين لبناء منجم المصانع. 	

نقل رخصة التعدين الخاصة بمنجم المصانع من شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً( إلى الشركة. 	2008م

2011م

تشغيل منجم المصانع. 	
زيادة رأس مال الشركة إلى خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي، مقسًما إلى خمسين مليون )50,000,000( سهم عادي بقيمة  	

اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية من خالل إصدار خمسة ماليين )5,000,000( سهم للمساهمين مقابل حصص 
نقدية.

بدأ منجم المصانع باإلنتاج التجاري. 	2012م

2013م
زادت الشركة رأس مالها إلى خمسمائة وخمسين مليون )550,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقسًما إلى خمسة وخمسين مليون  	

)55,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية من خالل إصدار خمسة ماليين )5,000,000( سهم للمساهمين 
مقابل حصص نقدية.

2015م
تم تعليق أنشطة التعدين في منجم المصانع بسبب انخفاض أسعار السلع واقتصرت عمليات منجم المصانع على أعمال الصيانة. 	
تمت زيادة رأس مال الشركة إلى سبعمائة وأربعين مليون )740.000.000( ريال سعودي، مقسًما إلى أربعة وسبعين مليون )74,000,000(  	

سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية من خالل تحويل عالوة األسهم. 

2016م

جرت ترقية محطة معالجة المصانع من خالل إجراء تجديد شامل للمحطة. 	
بدء برنامج الحفر الكشفي لمشروع ذهب قيان. 	
تمت زيادة رأس مال الشركة إلى سبعمائة وثمانين مليون )780,000,000( ريال سعودي، مقسًما إلى ثمانية وسبعين مليون )78,000,000(  	

سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية من خالل إصدار أربعة ماليين )4,000,000( سهم إضافي 
للمساهمين مقابل حصص نقدية.

استأنفت الشركة اإلنتاج التجاري للنحاس والزنك في منجم المصانع، وأدخلت العديد من التحسينات على المحطة لزيادة سعة الفرز  	2017م
وأداء المعالجة وجودة المنتج. 

2018م

قامت محطة معالجة المصانع بمعالجة ما يبلغ مجموعه 617,756 طًنا من الخام وإنتاج إجمالي 26,889 طن متري جاف من مركزات  	
النحاس و32,348 طن متري جاف من مركزات الزنك.

أنتجت سبائك الذهب والفضة ألول مرة كمنتجات ثانوية في منجم المصانع وبيعت في السوق. 	
أعد مستشار مستقل دراسة جدوى أكدت الجدوى االقتصادية لمشروع ذهب قيان. 	
تمت زيادة رأس مال الشركة إلى ثمانمائة وعشرين مليون )820,000,000( ريال سعودي، مقسًما إلى اثنين وثمانين مليون )82,000,000(  	

سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية من خالل تحويل عالوة األسهم.

2019م

قامت محطة معالجة المصانع بمعالجة رقم قياسي بلغ 768,044 طن متري جاف من المعادن الخام، وأنتجت ما يبلغ مجموعه 23,246  	
طن متري جاف من مركزات النحاس و40,194 طن متري جاف من مركزات الزنك.

ارتفاع إنتاج الذهب )باعتباره منتجاً ثانوياً لعمليات إنتاج النحاس والزنك( بنسبة 260.8% إلى 5,805 أونصة. 	
انخفاض تكاليف إنتاج المحطات في منجم المصانع بحوالي نسبة 9% مقارنة بعام 2018م نتيجة تحسن استخدام السعة وبعض مشاريع  	

تحسين األتمتة. 
الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل أعمال بناء منجم قيان. 	

2020م

قامت محطة معالجة المصانع بمعالجة رقم قياسي قدره 800,798 طن متري جاف من المعدن الخام وأنتجت إجمالي 24,592 طن متري  	
جاف من مركزات النحاس و45,825 طن متري جاف من مركزات الزنك.

قامت الشركة وبعض المساهمين بشراء كامل حصة شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(. 	
تم إتمام أعمال بناء منجم قيان. 	
تم اختبار محطة معالجة قيان. 	
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الحدث/التطورالسنة

2021م

إنتاج أول سبائك ذهب في محطة معالجة قيان. 	
تم تخفيض رأس مال الشركة إلى أربعمائة وسبعة وستين مليون )467,000,000( ريال سعودي مقسًما إلى أربعين مليون وسبعمائة ألف  	

)46,700,000( سهم وذلك بإلغاء ستة ماليين وتسعمائة وتسعين ألف وخمسمائة وستة وعشرون )6,990,526( سهم من أسهم الخزينة 
وثمانية وعشرين مليون وثالثمائة وتسعة آالف وأربعمائة وأربعة وسبعون )28,309,474( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 

عشرة )10( رياالت سعودية إلطفاء خسائر الشركة والتي بلغت )29.35%( من رأس مال الشركة.
تم زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وسبعة وستون مليون )467,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين  	

وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين )563,288,650( ريال سعودي مقسم إلى ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف 
وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، 
وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل )4.85( سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، 
بما في ذلك تخصيص مائتان وخمسون ألف ومائتان وتسعون )250,290( سهم كأسهم خزينة، وتمت تغطية الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 

الزيادة من حساب األرباح وحساب االحتياطي النظامي للشركة.

المصدر: الشركة

لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها  6 4
الوزاري رقم ق/247 وتاريخ 1428/10/09هـ  للتعدين كشركة مساهمة مقفلة سعودية في مدينة جدة بموجب القرار  تأسست شركة المصانع الكبرى 
)الموافق 21 أكتوبر 2007م( ومسجلة في السجل التجاري برقم 4030175345 وتاريخ 1429/01/07هـ )الموافق 16 يناير 2008م(، وبرأس مال مرخص 
به قدره أربعمائة وخمسون مليون )450,000,000( ريال سعودي تم دفعه بالكامل بتاريخ 1430/08/14هـ )الموافق 5 أغسطس 2009م(، مقسم إلى خمسة 

وأربعين مليون )45,000,000( سهم. تم توزيع أسهم الشركة عند تأسيسها على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة عند تأسيسها(:  2ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

5022,500,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

167,200,00010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

104,500,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

83,600,00010%األمير نواف بن مشعل سعود عبدالعزيز آل سعود

52,250,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

52,250,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

41,800,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2900,00010%عمر بن علي بن عمر بابطين

ل10045,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

بتاريخ 1431/01/03هـ )الموافق 20 ديسمبر 2009م( ، قامت شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً( بتحويل )1( مليون ومائتين 
والصناعة  للتجارة  الشاعر  إلى شركة  )810,000( سهم  آالف  ثمانمائة وعشرة   )2( العال،  أبا  مانع  إلى محمد  )1,296,000( سهم  ألف  وتسعين  وستة 
والمقاوالت، )3( ستمائة وثمانية وأربعون ألف )648,000( سهم لألمير نواف بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ، )4( أربعمائة وخمسة آالف 
)405,000( سهم إلبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم ، ) 5( أربعمائة وخمسة آالف )405,000( سهم لماجد بن علي بن حسين بن مسلم، )6( ثالثمائة 

وأربعة وعشرون ألف )324,000( سهم في شركة ثمرات نجران المحدودة و )7( مائة واثنان وستون ألف )162,000( سهم إلى عمر علي عمر بابطين.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد تحويالت األسهم المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1431/01/03هـ )الموافق 20 ديسمبر 2009م((:  3ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

4118,450,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

18.888,496,00010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

11.805,310,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

9.444,248,00010%األمير نواف بن مشعل سعود عبدالعزيز آل سعود
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

5.902,655,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

5.902,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

4.722,124,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.361,062,00010%عمر علي عمر بابطين

ل10045,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

بتاريخ 1431/7/17هـ )الموافق 29 يونيو 2010م(، قامت شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً( بتحويل ألف )1,000( سهم في 
الشركة إلى كل من: غازي هاشم سلطان، وروبرت كينيدي، ونيكوالس كارتر، وإلين ماكي. كما قامت شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت بتحويل 
ألف )1,000( سهم إلى طالل علي حسين الشاعر. وقامت شركة ثمرات نجران المحدودة بتحويل ألف )1,000( سهم في الشركة إلى أيمن عبدالرحمن 

الشبل. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد تحويالت األسهم المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1431/7/17هـ )الموافق 29 يونيو 2010م((:  4ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

40.9918,446,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

18.888,496,00010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

11.805,309,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

9.444,248,00010%األمير نواف بن مشعل سعود عبدالعزيز آل سعود

5.902,655,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

5.902,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

4.722,123,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.361,062,00010%عمر علي عمر بابطين

01,00010%غازي هاشم سلطان

01,00010%روبرت كينيدي

01,00010%نيكوالس كارتر

01,00010%إلين ماكي

01,00010%طالل علي حسين الشاعر

01,00010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

ل10045,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

بتاريخ 1431/10/17هـ )الموافق 26 سبتمبر 2010م( نقل محمد أبا العال مليون وخمسة وسبعين ألف )1,075,000( سهم في الشركة إلى إبراهيم بن علي 
بن حسين بن مسلم. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد نقل األسهم المذكور أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1431/10/17هـ )الموافق 26 سبتمبر 2010م((:  5ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

40.9918,446,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

16.497,421,00010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

11.805,309,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

9.444,248,00010%األمير نواف بن مشعل سعود عبدالعزيز آل سعود

8.293,730,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

5.902,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

4.722,123,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.361,062,00010%عمر علي عمر بابطين

01,00010%غازي هاشم سلطان

01,00010%روبرت كينيدي

01,00010%نيكوالس كارتر

01,00010%إلين ماكي

01,00010%طالل علي حسين الشاعر

01,00010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

ل10045,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

وبتاريخ 1432/02/02هـ )الموافق 6 أبريل 2011م(، تمت زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وخمسين مليون )450,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة 
مليون )500,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. وتم دفع رأس 
مال الشركة بالكامل من خالل إصدار خمسة ماليين )5,000,000( سهم جديد للشركة العربية للتعدين مقابل حصص نقدية. يبّين الجدول التالي هيكل 

ملكية الشركة بعد إجراء عملية زيادة رأس المال المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1432/5/2هـ )الموافق 6 أبريل 2011م((:  6ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

36.8918,446,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

105,000,00010%الشركة العربية للتعدين

14.847,421,00010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

10.625,309,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

8.54,248,00010%األمير نواف بن مشعل سعود عبدالعزيز آل سعود

7.463,730,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

5.312,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

4.252,123,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.121,062,00010%عمر علي عمر بابطين

01,00010%غازي هاشم سلطان

01,00010%روبرت كينيدي

01,00010%نيكوالس كارتر

01,00010%ألين ماكي

01,00010%طالل علي حسين الشاعر

01,00010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

ل10050,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
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بتاريخ 1432/07/16هـ )الموافق 18 يونيو 2011م( قامت شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت بتحويل ثالثة ماليين وستمائة ألف )3,600,000( 
سهم في الشركة إلى الشركة الوطنية لصهر الرصاص. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد نقل األسهم المذكور أعاله: 

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1432/07/16هـ )الموافق 18 يونيو 2011م((:  7ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

36.8918,446,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

105,000,00010%الشركة العربية للتعدين

14.847,421,00010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

3.421,70900010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

8.54,248,00010%األمير نواف بن مشعل سعود عبدالعزيز آل سعود

7.463,730,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

5.312,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

4.252,123,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.121,062,00010%عمر علي عمر بابطين

01,00010%غازي هاشم سلطان

01,00010%روبرت كينيدي

01,00010%نيكوالس كارتر

01,00010%ألين ماكي

01,00010%طالل علي حسين الشاعر

01,00010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

7.203,600,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

ل10050,000,000%املجموع

المصدر: الشركة 

وبتاريخ 1432/11/02هـ )الموافق 30 سبتمبر 2011م(، قام محمد بن مانع بن سلطان أبا العال بنقل)1( تسعة وعشرون ألف وخمسمائة )29,500( سهم 
أليمن عبدالرحمن الشبل، و)2( خمسمائة ألف )500,000( سهم لعبد المحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية 

الشركة بعد تحويالت األسهم المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1432/11/02هـ )الموافق 30 سبتمبر 2011م((:  8ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

36.8918,446,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

105,000,00010%الشركة العربية للتعدين

13.786,891,50010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

3.421,709,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

8.54,248,00010%األمير نواف بن مشعل سعود عبدالعزيز آل سعود

7.463,730,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

5.312,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

4.252,123,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.121,062,00010%عمر علي عمر بابطين

01,00010%غازي هاشم سلطان

01,00010%روبرت كينيدي
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

01,00010%نيكوالس كارتر

01,00010%ألين ماكي

01,00010%طالل علي حسين الشاعر

0.0630,50010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

7.203,600,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

1500,00010%عبد المحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

ل10050,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

بتاريخ 1443/03/26هـ )الموافق 19 فبراير 2012م(، قامت شركة ثمرات نجران المحدودة بتحويل )1( مليون وعشرين ألف )1,020,000( سهم إلى محمد 
أبا العال ، و )2( مليون وعشرون ألف )1,020,000( سهم لألمير نواف بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. نقل األمير نواف بن مشعل بن سعود 
بن عبد العزيز آل سعود كامل حصته في الشركة البالغة خمسة ماليين ومائتين وثمانية وستين ألف )5,268,000( سهم إلى األمير مشعل بن سعود بن عبد 

العزيز آل سعود. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد تحويالت األسهم المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1443/03/26هـ )الموافق 19 فبراير 2012م((:  9ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

36.8918,446,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

105,000,00010%الشركة العربية للتعدين

15.827,911,50010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

3.421,709,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

10.545,268,00010%األمير مشعل سعود عبدالعزيز آل سعود

7.463,730,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

5.312,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

0.1783,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.121,062,00010%عمر علي عمر بابطين

01,00010%غازي هاشم سلطان

01,00010%روبرت كينيدي

01,00010%نيكوالس كارتر

01,00010%ألين ماكي

01,00010%طالل علي حسين الشاعر

0.0630,50010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

7.203,600,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

1500,00010%عبد المحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

ل10050,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
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وبتاريخ 1433/06/23هـ )الموافق 15 مايو 2012م(، قامت الشركة العربية للتعدين بنقل ألف )1,000( سهم في الشركة إلى سلطان جمال شاولي. قام 
محمد أبا العال بتحويل اثني عشر ألف )12,000( سهم في الشركة إلى عبداهلل علي محمد المشيقح. قام روبرت كينيدي بنقل ألف )1,000( سهم في 

الشركة إلى تشارلي جورينجر. يرد في الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد إتمام عمليات النقل المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1433/06/23هـ )الموافق 15 مايو 2012م((:  10ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

36.8918,446,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

15.807,899,50010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

3.421,709,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

10.545,268,00010%األمير مشعل بن سعود عبدالعزيز آل سعود

7.463,730,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

5.312,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

0.1783,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.121,062,00010%عمر علي عمر بابطين

01,00010%غازي هاشم سلطان

01,00010%تشارلي جورينجر

01,00010%سلطان جمال شاولي

01,00010%نيكوالس كارتر

01,00010%إلين ماكي

01,00010%طالل علي حسين الشاعر

0.0630,50010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

104,999,00010%الشركة العربية للتعدين

7.203,600,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

1500,00010%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.0212,00010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

ل10050,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

إلى خمسمائة  ريال سعودي  مليون )500,000,000(  الشركة من خمسمائة  مال  رأس  زيادة  تمت  ديسمبر 2012م(   9 )الموافق  وبتاريخ 1434/1/25هـ 
وخمسين مليون )550,000,000( ريال سعودي، مقسًما إلى خمسة وخمسين مليون )55,000,000( سهم متساوي القيمة بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 
رياالت للسهم الواحد. تم دفع رأس مال الشركة بالكامل من خالل إصدار خمسة ماليين )5,000,000( سهم جديد للمساهمين مقابل حصص نقدية. وقام 
غازي هاشم سلطان بنقل ألف )1,000( سهم إلى شركة تريكورا ريسورسز، وقام تشارلي جورينجر بنقل ألف )1,000( سهم إلى شركة تريكورا ريسورسز. 
وقام سلطان جمال شاولي بنقل ألف )1,000( سهم إلى الشركة العربية للتعدين. وقام نيكوالس كارتر بنقل ألف )1,000( سهم إلى شركة تريكورا ريسورسز. 
وقام إلين ماكي بنقل ألف )1,000( سهم إلى شركة تريكورا ريسورسز. وقام طالل علي حسين الشاعر بنقل ألف )1,000( سهم إلى شركة الشاعر للتجارة 
والصناعة والمقاوالت. وقامت شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت بنقل ستمائة وثمانية وأربعين )648,000( سهم إلى الشركة الوطنية لصهر 

الرصاص. يرد في الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد إتمام عملية زيادة رأس المال المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1434/01/25هـ )الموافق 9 ديسمبر 2012م(*(:  11ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

36.9018,450,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

15.807,899,50010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

2.121,062,00010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

10.545,268,00010%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

7.463,730,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

5.312,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

0.1783,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

2.121,062,00010%عمر علي عمر بابطين

0.0630,50010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

105,000,00010%الشركة العربية للتعدين

8.504,248,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

1500,00010%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.0212,00010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

ل10050,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
* تم االنتهاء من إجراءات زيادة رأس المال من خمسمائة مليون ريال سعودي )500,000,000 ريال سعودي( إلى خمسمائة وخمسين مليون ريال سعودي )550,000,000 ريال سعودي( في بداية 

السنة المالية 2013م.

بتاريخ 1434/07/18هـ )الموافق 28 مايو 2013م( تم االكتتاب باألسهم الجديدة الصادرة بموجب زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة مليون ريال سعودي 
)500,000,000 ريال سعودي( إلى خمسمائة وخمسين مليون ريال سعودي )550,000,000 ريال سعودي( بالكامل من قبل المساهمين.

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1434/07/18هـ )الموافق 28 مايو 2013م((:  12ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

35.2519,387,50010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

14.367,899,50010%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

2.121,168,20010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

9.585,268,00010%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

6.783,730,00010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

4.832,655,00010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

0.1583,00010%شركة ثمرات نجران المحدودة

1.931,062,00010%عمر علي عمر بابطين

0.0633,55010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

15.498,521,55010%الشركة العربية للتعدين

8.504,675,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

0.91500,00010%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.0213,20010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.013,50010%أنس سليمان حافظ

ل10055,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

إلى  ريال سعودي  الشركة من خمسمائة وخمسين مليون )550,000,000(  زيادة رأس مال  )الموافق 30 مارس 2015م( تمت  وبتاريخ 1436/06/10هـ 
سبعمائة وأربعين مليون )740,000,000( ريال سعودي مقسًما إلى أربعة وسبعين مليون )74,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ 
عشرة )10( رياالت للسهم الواحد من خالل طرح )19( سهماً لكل )55( سهماً يملكها كل مساهم وتحويل عالوة األسهم بمبلغ قدره )190,000,000( ريال 
سعودي بموجب شهادة صادرة عن المحاسب القانوني. قام إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم بتحويل )1( مائة وأربعة وثالثين ألًفا وخمسمائة وخمسة 
وأربعين )134,545( سهًما لعبد اهلل مسلم، و )2( سبعة وستون ألًفا ومئتان وثالثة وسبعون )67,273( سهًما إلى طالل مسلم. يبّين الجدول التالي هيكل 

ملكية الشركة بعد عملية زيادة رأس المال المذكورة أعاله:
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هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1436/06/10هـ )الموافق 30 مارس 2015م((:  13ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

35.2526,085,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

14.3610,628,41810%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

9.587,087,85510%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

15.4911,465,35810%الشركة العربية للتعدين

6.514,816,72710%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.506,290,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

4.833,572,18210%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

2.121,571,76010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

1.931,428,87310%عمر علي عمر بابطين

0.91672,72710%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.18134,54510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.15111,67310%شركة ثمرات نجران المحدودة

0.0967,27310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0645,14010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0217,76010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,70910%أنس سليمان حافظ

ل10074,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

وبتاريخ 1437/03/02هـ )الموافق 14 ديسمبر 2015م( ، قام محمد بن مانع بن سلطان أبا العال بنقل خمسين ألف )50,000( سهم إلى جابر بن عبداهلل 
بن جابر اليامي، وبنقل عشرين ألف )20,000( سهم إلى علي بن منصور بن يحي بيضي، وستمائة ألف )600,000( سهم إلبراهيم مسلم. نقل األمير مشعل 
بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ستمائة ألف )600,000( سهم إلبراهيم مسلم. نقل عمر بابطين مائة وعشرين ألف )120,000( سهم إلى مالك حسن 
الحربي. نقل إبراهيم مسلم مائة وثمانية وثالثين ألفاً وسبعمائة وخمسين )138,750( سهماً إلى إسماعيل محمد أمين حسن. يرد في الجدول التالي هيكل 

ملكية الشركة بعد إتمام عمليات النقل المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1437/03/02هـ )الموافق 14 ديسمبر 2015م((:  14ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

35.2526,085,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

13.469,958,41810%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.776,487,85510%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

15.4911,465,35810%الشركة العربية للتعدين

7.945,877,97710%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.506,290,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

4.833,572,18210%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

2.121,571,76010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

1.771,308,87310%عمر علي عمر بابطين

0.91672,72710%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.19138,75010%إسماعيل محمد أمين حسن

0.18134,54510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

0.16120,00010%مالك بن حسن بن محمد الحربي

0.15111,67310%شركة ثمرات نجران المحدودة

0.0967,27310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0750,00010%جابر بن عبداهلل بن جابر اليامي

0.0645,14010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0320,00010%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.0217,76010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,70910%أنس سليمان حافظ

ل10074,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

بتاريخ 1437/8/10هـ )الموافق 17 مايو 2016م( تمت زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة وأربعين مليون )740,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة 
وثمانين مليون )780,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثمانية وسبعين مليون )78,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل إصدار أربعة ماليين )4,000,000( سهم جديد للمساهمين مقابل حصص نقدية. قامت شركة ثمرات نجران 
المحدودة بنقل كامل أسهمها في الشركة على النحو اآلتي )1( خمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة وثالثون )55,836( إلى محمد أبا العال، و)2( خمسة 
وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثالثون )55,837( لألمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. يرد في الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد إتمام 

عملية زيادة رأس المال المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1437/8/10هـ )الموافق 17 مايو 2016م(*(:  15ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

35.2526,085,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(
13.5310,014,25410%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.846,543,69210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
15.4911,465,35810%الشركة العربية للتعدين

7.945,877,97710%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
8.506,290,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

4.833,572,18210%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم
2.121,571,76010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

1.771,308,87310%عمر علي عمر بابطين
0.91672,72710%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.19138,75010%إسماعيل محمد أمين حسن
0.18134,54510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.16120,00010%مالك بن حسن بن محمد الحربي
0.0967,27310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0750,00010%جابر بن عبداهلل بن جابر اليامي
0.0645,14010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0320,00010%علي بن منصور بن يحي بيضي
0.0217,76010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,70910%أنس سليمان حافظ

ل10074,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
* تم االكتتاب باألسهم الجديدة الصادرة نتيجة زيادة رأس المال من سبعمائة وأربعين مليون ريال سعودي )740,000,000 ريال سعودي( إلى سبعمائة وثمانين مليون ريال سعودي )780,000,000 

ريال سعودي( بالكامل من قبل الشركة العربية للتعدين بتاريخ 1437/08/16 هـ )الموافق 24 مايو 2016م(.
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بتاريخ 1437/09/13هـ )الموافق 19 يونيو 2016م(، قام عبداهلل علي المشيقح بشراء عشرة آالف )10,000( سهم من زيادة رأس المال. يوضح الجدول 
التالي هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال وتحويل األسهم المذكورة أعاله: 

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1437/09/13هـ )الموافق 19 يونيو 2016م((:  16ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

33.4426,085,00010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

12.8410,014,25410%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.396,543,69210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

19.8115,455,35810%الشركة العربية للتعدين

7.545,877,97710%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.066,290,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

4.583,572,18210%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

2.021,571,76010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

1.681,308,87310%عمر علي عمر بابطين

0.86672,72710%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.18138,75010%إسماعيل محمد أمين حسن

0.17134,54510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.15120,00010%مالك بن حسن بن محمد الحربي

0.0967,27310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0650,00010%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.0645,14010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0320,00010%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.0427,76010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,70910%أنس سليمان حافظ

ل10078,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

وبتاريخ 1439/07/09هـ )الموافق 26 مارس 2018م(، قامت شركة تريكورا ريسورسز بنقل أحد عشر ألفاً وثالثمائة واثنان وثالثون )11,332( سهماً إلى 
أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان، وبنقل سبعة آالف وخمسمائة وثمانية عشر )7,518( سهماً إلى لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان. يرد في الجدول 

التالي هيكل ملكية الشركة بعد إتمام عمليات النقل المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1439/7/9هـ )الموافق 26 مارس 2018م((:  17ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

33.4226,066,15010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

12.8410,014,25410%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.396,543,69210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

19.8115,455,35810%الشركة العربية للتعدين

7.545,877,97710%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.066,290,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

4.583,572,18210%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

2.021,571,76010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

1.681,308,87310%عمر علي عمر بابطين

0.86672,72710%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.18138,75010%إسماعيل محمد أمين حسن

0.17134,54510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.15120,00010%مالك بن حسن بن محمد الحربي

0.0967,27310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0650,00010%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.0645,14010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0320,00010%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.0427,76010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,70910%أنس سليمان حافظ

0.0111,33210%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,51810%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

ل10078,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

وبتاريخ 1439/12/17هـ )الموافق 28 أغسطس 2018م( قام عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن بنقل كافة حصته البالغة ستمائة واثنين 
للتعدين بنقل )1( مائتين ألف وثالثمائة وثمانية  إلى وزارة المالية. وقامت الشركة العربية  ألًفا وسبعمائة وسبعة وعشرين )672,727( سهماً  وسبعين 
وخمسين )200,358( سهم إلى ماجد بن علي بن حسين بن مسلم، و )ب( )45,000( سهم إلى عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح. يرد في الجدول التالي 

هيكل ملكية الشركة بعد إتمام عمليات النقل المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1439/12/17هـ )الموافق 28 أغسطس 2018م((:  18ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

33.4226,066,15010%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

12.8410,014,25410%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.396,543,69210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

19.5015,210,00010%الشركة العربية للتعدين

7.545,877,97710%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.066,290,00010%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

4.843,772,54010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

2.021,571,76010%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

1.681,308,87310%عمر علي عمر بابطين

0.18138,75010%إسماعيل محمد أمين حسن

0.17134,54510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.15120,00010%مالك بن حسن بن محمد الحربي

0.0967,27310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0650,00010%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.0645,14010%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0320,00010%علي بن منصور بن يحي بيضي
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

0.0972,76010%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,70910%أنس سليمان حافظ

0.0111,33210%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,51810%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

0.86672,72710%وزارة المالية

ل10078,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

بتاريخ 1440/02/17هـ )الموافق 28 أكتوبر 2018م( تمت زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة وثمانين مليون )780,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة 
وعشرين مليون )820,000,000( ريال سعودي مقسًما إلى اثنين وثمانين مليون )82,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل طرح سهمين )2( لكل )39( سهم يملكه كل مساهم وتحويل عالوة أسهم بقيمة أربعين مليون )40,000,000( ريال 

سعودي بموجب الشهادة الصادرة عن المحاسب القانوني. كما قامت الشركة بإعادة شراء )2,490,445( سهماً وتخصيصها كأسهم خزينة.

يرد في الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد إتمام عملية زيادة رأس المال المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1440/02/17هـ )الموافق 28 أكتوبر 2018م((:  19ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

33.4227,402,87610%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

12.8410,527,80510%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.396,879,26610%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

19.5015,990,00010%الشركة العربية للتعدين

7.546,179,41210%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

4.843,966,00410%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

2.021,652,36310%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

1.681,375,99410%عمر بن علي بابطين

0.86707,22610%وزارة المالية

0.18145,86510%إسماعيل محمد أمين حسن

0.17141,44510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.15126,15410%مالك بن حسن بن محمد الحربي

0.0970,72310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0652,56410%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.0647,45510%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0321,02610%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.0976,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,95010%أنس سليمان حافظ

0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
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وبتاريخ 1441/01/17هـ )الموافق 16 سبتمبر 2019م(، قامت شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً( بتحويل مائة ألف )100,000( 
سهم إلى سافاس ساهين. نقل محمد أبا العال مائة ألف )100,000( سهم إلى سلمان عبد العزيز بن شهوين وخمسة وعشرون ألف )25,000( سهم لسافاس 
ساهين. نقل إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم خمسة وعشرين ألف )25,000( سهم إلى سافاس ساهين. يرد في الجدول التالي هيكل ملكية الشركة 

بعد إتمام عملية النقل المذكورة أعاله5:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1441/01/17هـ )الموافق 16 سبتمبر 2019م((:  20ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

32.2826,467,42210%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

12.059,880,23210%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.136,669,53210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

18.9115,502,50010%الشركة العربية للتعدين

7.285,966,01510%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

4.693,845,08910%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

1.951,601,98610%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

0.17141,41810%إسماعيل محمد أمين حسن

0.17141,44510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.15122,30810%مالك بن حسن بن محمد الحربي

0.0970,72310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0650,96110%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.0646,00810%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0220,38510%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.0976,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.84685,66410%عبد المحسن بن عبدالرحمن المحيسن

0.014,95010%أنس سليمان حافظ

0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

1.631,334,04510%خالد علي بابطين

0.18150,00010%سافاس ساهين

0.12100,00010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

3.042,490,44510%أسهم خزينة

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

5  تم تحويل هذه األسهم لسافاس ساهين كحافز لقاء أعماله كرئيس تنفيذي للشركة. وكما بتاريخ هذه النشرة، فإن ملكية هذه األسهم خاضعة للحصول على موافقة وزارة االستثمار 
أو االلتزام بجميع اإلجراءات النظامية الالزمة وفقاً لألنظمة واللوائح المطبقة 
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وبتاريخ 1441/8/28هـ )الموافق 22 أبريل 2020م(، قامت شركة تيكورا ريسورسز بتحويل أربعة ماليين )4,000,000( سهم إلى الشركة العربية للتعدين. 
قام محمد أبا العال بتحويل )1( سبعين ألف )70,000( سهم إلى عبد اهلل علي محمد المشيقح، )2( خمسمائة ألف )500,000( سهم لعبد السالم علي 
الدريبي، )3( خمسمائة ألف )500,000( سهم إلى أيمن بن عبدالرحمن الشبل، )4( مائتين ألف )200,000( سهم لعبد اإلله عثمان الصالح و )5( عشرون 
ألف )20,000( سهم لسالم باجندوح. نقل إبراهيم مسلم خمسمائة ألف )500,000( سهم إلى ناصر علي الشريف. كما قام ماجد بن مسلم بنقل تسعمائة 
وثمانية وثالثين ألف وثمانمائة وثالثة وأربعين )938,843( سهًما إلى دالل بن مسلم. يرد في الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد إتمام عمليات النقل 

المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1441/08/28هـ )الموافق 22 أبريل 2020م((:  21ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

27.4022,467,42210%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

10.488,590,23210%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.136,669,53210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

23.7819,502,50010%الشركة العربية للتعدين

6.675,466,01510%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

3.542,906,24610%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

1.951,601,98610%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

0.17141,41810%إسماعيل محمد أمين حسن

0.17141,44510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.15122,30810%مالك بن حسن بن محمد الحربي

0.0970,72310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0650,96110%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.67546,00810%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0220,38510%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.18146,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,95010%أنس سليمان حافظ

0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

1.631,334,04510%خالد بن علي بابطين

0.18150,00010%سافاس ساهين

0.12100,00010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

3.042,490,44510%أسهم خزينة

0.84685,66410%عبد المحسن بن عبدالرحمن المحيسن

1.14938,84310%دالل بن مسلم

0.61500,00010%عبدالسالم الدريبي

0.61500,00010%ناصر علي الشريف

0.24200,00010%عبداإلله عثمان الصالح

0.0220,00010%سالم باجندوح

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
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بتاريخ 1441/09/27 هـ )الموافق 20 مايو 2020م( نقل إبراهيم بن مسلم ثالثمائة ألف )300,000( سهم إلى ريضة هامل اليامي. يوضح الجدول التالي 
هيكل ملكية الشركة بعد نقل األسهم المذكور أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1441/09/27هـ )الموافق 20 مايو 2020م((:  22ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

27.4022,467,42210%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

10.488,590,23210%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.136,669,53210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

23.7819,502,50010%الشركة العربية للتعدين

6.305,466,01510%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

3.542,906,24610%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

1.951,601,98610%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

0.17141,41810%إسماعيل محمد أمين حسن

0.17141,44510%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.15122,30810%مالك بن حسن بن محمد الحربي

0.0970,72310%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.0650,96110%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.67546,00810%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0220,38510%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.18146,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,95010%أنس سليمان حافظ

0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

1.631,334,04510%خالد بن علي بابطين

0.18150,00010%سافاس ساهين

0.12100,00010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

3.042,490,44510%أسهم خزينة

0.84685,66410%عبد المحسن بن عبدالرحمن المحيسن

1.14938,84310%دالل بن مسلم

0.61500,00010%عبدالسالم الدريبي

0.61500,00010%ناصر علي الشريف

0.24200,00010%عبداإلله عثمان الصالح

0.0220,00010%سالم باجندوح

0.37300,00010%ريضة هامل اليامي

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
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بتاريخ 1442/01/01هـ )الموافق 20 أغسطس 2020م(، قامت شركة تريكورا ريسورسز بنقل )1( تسعمائة وخمسة وسبعين ألًفا )975,000( سهم إلى 
أيمن بن عبدالرحمن الشبل، و )2( سبعون ألف وواحد )70,001( سهم إلى سافاس ساهين. قام محمد أبا العال بتحويل خمسمائة ألف )500,000( سهم 
إلى شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م. نقل إسماعيل حسن مائة وواحد وأربعين ألًفا وأربعمائة وثمانية عشر )141,418( سهًما إلى خالد علي بابطين. قام 
عبد اهلل المشيقح بتحويل )1( خمسة وعشرين ألف )25,000( سهم إلى ليلى عبد اهلل المشيقح، و )2( عشرة آالف )10,000( سهم إلى هاجر عبد اهلل 

المشيقح، و )3( عشرة آالف )10,000( سهم لمريم عبد اهلل المشيقح.

تريكورا  الشركة بشراء خمسة ماليين وسبعمائة وتسعة آالف وخمسمائة وخمسة وخمسين )5,709,555( سهًما من شركة  إلى ذلك، قامت  باإلضافة 
ريسورسز وتخصيصها كأسهم خزينة. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد عمليات التحويل المذكورة أعاله لألسهم6: 

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1442/01/01هـ )الموافق 20 أغسطس 2020م((:  23ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
19.1615,712,86610%شركة تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً(

9.878,090,23210%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال
8.136,669,53210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

23.7819,502,50010%الشركة العربية للتعدين
8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

3.542,906,24610%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم
6.305,166,01510%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

1.951,601,98610%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت
0.17141,44510%عبداهلل محمد مسلم
0.15122,30810%مالك حسن الحربي
0.0970,72310%طالل محمد مسلم

0.0650,96110%جابر اليامي
1.851,521,00810%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0220,38510%علي منصور البيضي
0.12101,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,95010%أنس سليمان حافظ
0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان
1.801,475,46310%خالد بن علي بن عمر بابطين

0.27220,00110%سافاس ساهين
0.12100,00010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

108,200,00010%أسهم خزينة
0.84685,66410%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

1.14938,84310%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
0.61500,00010%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.61500,00010%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.24200,00010%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح

0.0220,00010%سالم بن علي بن سالم باجندوح
0.37300,00010%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
0.61500,00010%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.0325,00010%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة

6  تم تحويل هذه األسهم لسافاس ساهين كحافز لقاء أعماله كرئيس تنفيذي للشركة. وكما بتاريخ هذه النشرة، فإن ملكية هذه األسهم خاضعة للحصول على موافقة وزارة االستثمار 
أو االلتزام بجميع اإلجراءات النظامية الالزمة وفقاً لألنظمة واللوائح المطبقة 
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بتاريخ في 1442/02/13هـ )الموافق 1 أكتوبر 2020م(، قامت شركة تريكورا ريسورسز بنقل كامل حصتها في الشركة وفًقا لما يلي: )1( أربعة عشر مليوًنا 
وتسعمائة وثالثة آالف وأربعمائة واثنان وسبعون )14,903,472( سهًما إلى شركة أساس للتعدين، )2( ثالثمائة وثمانية عشر ألًفا وأربعمائة وسبعة وتسعون 
)318,497( سهًما لمحمد أبا العال، )3( مائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة )147,400( سهم إلبراهيم بن مسلم ، )4( ثالثمائة وثمانية عشر ألًفا وأربعمائة 
وسبعة وتسعون )318,497( سهم لصالح ماجد بن مسلم و )5( خمسة وعشرون ألف )25,000( سهم أليمن بن عبدالرحمن الشبل. يوضح الجدول التالي 

هيكل ملكية الشركة بعد عمليات التحويل المذكورة أعاله لألسهم:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1442/02/13هـ )الموافق 1 أكتوبر 2020م((:  24ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

10.258,408,72910%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال
18.1714,903,47210%شركة أساس للتعدين

8.136,669,53210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
23.7819,502,50010%الشركة العربية للتعدين

8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص
3.933,224,74310%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

6.485,313,41510%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
1.951,601,98610%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

0.17141,44510%عبداهلل محمد مسلم
0.15122,30810%مالك حسن الحربي
0.0970,72310%طالل محمد مسلم

0.0650,96110%جابر اليامي
1.891,546,00810%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0220,38510%علي منصور البيضي
0.12101,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,95010%أنس سليمان حافظ
0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان
1.801,475,46310%خالد بن علي بن عمر بابطين

0.27220,00110%سافاس ساهين
0.12100,00010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

108,200,00010%أسهم خزينة
0.84685,66410%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

1.14938,84310%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
0.61500,00010%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.61500,00010%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.24200,00010%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح

0.0220,00010%سالم بن علي بن سالم باجندوح
0.37300,00010%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
0.61500,00010%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.0325,00010%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
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بتاريخ 1442/03/11هـ )الموافق 28 أكتوبر 2020م(، قامت الشركة العربية للتعدين بنقل أربعة ماليين )4,000,000( سهم في الشركة إلى الشركة العربية 
للتعدين - الفجيرة. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد نقل األسهم المذكور أعاله: 

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1442/03/11هـ )الموافق 28 أكتوبر 2020م((:  25ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

10.258,408,72910%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال
18.1714,903,47210%شركة أساس للتعدين

8.136,669,53210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
18.9115,502,50010%الشركة العربية للتعدين

4.884,000,00010%الشركة العربية للتعدين - الفجيرة
8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

3.933,224,74310%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم
6.485,313,41510%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

1.951,601,98610%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت
0.17141,44510%عبداهلل محمد مسلم
0.15122,30810%مالك حسن الحربي
0.0970,72310%طالل محمد مسلم

0.0650,96110%جابر اليامي
1.891,546,00810%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0220,38510%علي منصور البيضي
0.12101,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,95010%أنس سليمان حافظ
0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان
1.801,475,46310%خالد بن علي بن عمر بابطين

0.27220,00110%سافاس ساهين
0.12100,00010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

108,200,00010%أسهم خزينة
0.84685,66410%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

1.14938,84310%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
0.61500,00010%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.61500,00010%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.24200,00010%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح

0.0220,00010%سالم بن علي بن سالم باجندوح
0.37300,00010%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
0.61500,00010%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.0325,00010%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
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وارف  إلى شركة  الشركة  ألف )400,000( سهم في  أربعمائة  بتحويل )1(  العال  أبا  نوفمبر 2020م(، قام محمد  )الموافق 23  بتاريخ 1442/04/07هـ 
لالستثمار ش.ذ.م.م، و )2( عشرون )20,000( سهم إلى ياسر فيصل الشريف. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد نقل األسهم المذكور أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1442/04/07هـ )الموافق 23 نوفمبر 2020م((:  26ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم

9.747,988,72910%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال
18.1714,903,47210%شركة أساس للتعدين

8.136,669,53210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
18.9115,502,50010%الشركة العربية للتعدين

4.884,000,00010%الشركة العربية للتعدين - الفجيرة
8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

3.933,224,74310%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم
6.485,313,41510%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم

1.951,601,98610%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت
0.17141,44510%عبداهلل محمد مسلم
0.15122,30810%مالك حسن الحربي
0.0970,72310%طالل محمد مسلم

0.0650,96110%جابر اليامي
1.891,546,00810%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0220,38510%علي منصور البيضي
0.12101,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,95010%أنس سليمان حافظ
0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان
1.801,475,46310%خالد بن علي بن عمر بابطين

0.27220,00110%سافاس ساهين
0.12100,00010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

108,200,00010%أسهم خزينة
0.84685,66410%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

1.14938,84310%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
0.61500,00010%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.61500,00010%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.24200,00010%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح

0.0220,00010%سالم بن علي بن سالم باجندوح
0.37300,00010%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
1.10900,00010%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.0325,00010%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح

0.0220,00010%ياسر فيصل الشريف

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
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بتاريخ 1442/07/09هـ )الموافق 21 فبراير 2021م(، قام محمد أبا العال بنقل )1( خمسين ألف )50,000( سهم في الشركة إلى سافاس ساهين، و )2( 
مائة وعشرون ألف )120,000( سهم إلى مسفر سالم الوسيمر. كما قام إبراهيم بن مسلم بنقل )1( )25,000( سهم في الشركة إلى سافاس ساهين، و 
)2( مليونان وتسعمائة وثالثة وستون ألف ومائة وخمسة عشر )2,963,115( سهًما إلى وضحة حسين نصيب. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة 

بعد نقل األسهم المذكور أعاله7:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1442/07/09هـ )الموافق 21 فبراير 2021م((:  27ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
9.547,818,72910%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

18.1714,903,47210%شركة أساس للتعدين
8.136,669,53210%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

18.9115,502,50010%الشركة العربية للتعدين
4.884,000,00010%الشركة العربية للتعدين - الفجيرة

8.066,612,56410%الشركة الوطنية لصهر الرصاص
3.903,199,74310%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

2.842,325,30010%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
1.951,601,98610%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

0.17141,44510%عبداهلل محمد مسلم
0.15122,30810%مالك حسن الحربي
0.0970,72310%طالل محمد مسلم

0.0650,96110%جابر اليامي
1.891,546,00810%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

0.0220,38510%علي منصور البيضي
0.12101,49110%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.014,95010%أنس سليمان حافظ
0.0111,91310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان

0.017,90410%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان
1.801,475,46310%خالد بن علي بن عمر بابطين

0.39320,00110%سافاس ساهين
0.12100,00010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

108,200,00010%أسهم خزينة
0.84685,66410%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

1.14938,84310%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
0.61500,00010%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.61500,00010%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.24200,00010%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح

0.0220,00010%سالم بن علي بن سالم باجندوح
0.37300,00010%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
1.10900,00010%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.0325,00010%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0110,00010%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح

0.0220,00010%ياسر فيصل الشريف
3.612,963,11510%وضحة حسين نصيب
0.15120,00010%مسفر سالم الوسيمر

ل10082,000,000%املجموع

المصدر: الشركة
7  تم تحويل هذه األسهم لسافاس ساهين كحافز لقاء أعماله كرئيس تنفيذي للشركة. وكما بتاريخ هذه النشرة، فإن ملكية هذه األسهم خاضعة للحصول على موافقة وزارة االستثمار 

أو االلتزام بجميع اإلجراءات النظامية الالزمة وفقاً لألنظمة واللوائح المطبقة
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وبتاريخ 1442/08/09هـ )الموافق 23 مارس 2021م( تم تخفيض رأس مال الشركة من ثمانمائة وعشرين مليون )820,000,000( ريال سعودي إلى أربعمائة 
وسبعة وستين مليون )467,000,000( ريال سعودي، مقسًما إلى ستة وأربعين مليون وسبعمائة ألف )46,700,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل إلغاء ستة ماليين وتسعمائة وتسعين ألف وخمسمائة وستة وعشرين )6,990,526( سهم 
من أسهم الخزينة وثمانية وعشرون مليون وثالثمائة وتسعة آالف وأربعمائة وأربعة وسبعون )28,309,474( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ 

عشرة رياالت سعودية )10 ريال سعودي( للسهم الواحد، لتعويض الخسائر المتراكمة البالغة 29.35% من رأس مال الشركة.

كما قام مالك حسن الحربي بتحويل كامل حصته في الشركة البالغة مائة واثنين وعشرين ألًفا وثالثمائة وثمانية )122,308( سهًما إلى حسن الصيرفي. 
نقل إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم )1( أربعة عشر ألًفا وستمائة وتسعة وثالثين )14,639( سهًما إلى عبد اهلل مسلم )2( خمسة وثمانين ألًفا 
وثالثمائة وواحد وستون )85,361( سهًما إلى طالل مسلم )3( اثنان وعشرون ألًفا وخمسة مائة )22,500( سهم لياسر فيصل الشريف )4( مائة وخمسة 
وعشرون ألف )125,000( سهم لنوال علي بن مسلم. قام ماجد بن علي بن حسين بن مسلم بنقل )1( اثنين وعشرين ألًفا وخمسمائة )22,500( سهًما إلى 
ياسر فيصل الشريف )2( سبعمائة وواحد وخمسون ألًفا وأربعة وسبعون )751,074( سهًما إلى المه علي مسلم )3( خمسمائة وثالثة ستون ألف وثالثمائة 
وستة )563,306( سهم لعبد العزيز بن مسلم )4( مائة وسبعة وثمانين ألًفا وسبعمائة وثمانية وستون )187,768( سهًما لنورة علي مسلم )5( مائة وسبعة 
وثمانون ألًفا وسبعمائة وستون ثمانية )187,768( سهم لفاطمة علي مسلم. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد إتمام عملية تخفيض رأس المال 

ونقل األسهم المذكورة أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1442/08/09هـ )الموافق 23 مارس 2021م((:  28ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
20.469,555,78410%الشركة العربية للتعدين

19.679,186,54210%شركة أساس التعدين
10.324,819,48610%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.804,111,11810%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
8.734,076,00310%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

5.282,465,61110%الشركة العربية للتعدين - الفجيرة
3.911,826,47210%وضحا بنت حسين بن جابر نصيب

2.741,280,76210%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
2.11987,46910%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

2.04952,96410%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل
1.96916,79310%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

1.95909,48010%خالد بن علي بن عمر بابطين
1.24578,70510%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
1.19554,76310%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.99462,96410%المه بنت علي بن مسلم 
0.91422,64510%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.74347,22310%عبدالعزيز بن علي بن مسلم
0.66308,20110%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.42197,25010%سافاس ساهين
0.40184,92110%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي

0.26123,28110%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح
0.25115,74110%نورة بنت علي بن مسلم

0.25115,74110%فايما بنت علي بن مسلم
0.2196,21110%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.2196,21110%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم
0.1677,05010%نوال بنت علي بن مسلم
0.1675,39110%حسن بن علي الصيرفي

0.66308,20110%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.1673,96810%مسفر سالم الوسيمر

0.1362,55910%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح
0.1361,64010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
0.0940,06610%ياسر بن فيصل بن يحي الشريف

0.0731,41310%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي
0.0315,41010%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح

0.0312,56510%علي بن منصور بن يحي بيضي
0.0312,32810%سالم بن علي بن سالم باجندوح

0.027,34310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان
0.016,16410%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.016,16410%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.014,87210%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

0.013,05110%أنس سليمان حافظ
2.591,209,47410%أسهم خزينة

ل10046,700,000%املجموع

المصدر: الشركة

بتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 16 سبتمبر 2021م(، قام محمد أبا العال بنقل )1( سبعمائة ألف )700,000( سهم في الشركة إلى بدر أبا العال، و )2( 
مائة وخمسون ألف )150,000( سهم إلى سالم باجندوح. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد نقل األسهم المذكور أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 16 سبتمبر 2021م((:  29ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
20.469,555,78410%الشركة العربية للتعدين

19.679,186,54210%شركة أساس التعدين
8.503,969,48610%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال

8.804,111,11810%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
8.734,076,00310%الشركة الوطنية لصهر الرصاص

5.282,465,61110%الشركة العربية للتعدين - الفجيرة
3.911,826,47210%وضحا بنت حسين بن جابر نصيب

2.741,280,76210%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
2.11987,46910%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

2.04952,96410%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل
1.96916,79310%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

1.95909,48010%خالد بن علي بن عمر بابطين
1.50700,00010%بدر بن مانع بن سلطان أبا العال

1.24578,70510%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
1.19554,76310%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.99462,96410%المه بنت علي بن مسلم
0.91422,64510%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.74347,22310%عبدالعزيز بن علي بن مسلم
0.66308,20110%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.42197,25010%سافاس ساهين
0.40184,92110%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
0.35162,32810%سالم بن علي بن سالم باجندوح

0.26123,28110%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح
0.25115,74110%نورة بنت علي بن مسلم

0.25115,74110%فايما بنت علي بن مسلم
0.2196,21110%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
0.2196,21110%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.1677,05010%نوال بنت علي بن مسلم
0.1675,39110%حسن بن علي الصيرفي

0.66308,20110%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.1673,96810%مسفر سالم الوسيمر

0.1362,55910%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح
0.1361,64010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

0.0940,06610%ياسر بن فيصل بن يحي الشريف
0.0731,41310%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.0315,41010%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0312,56510%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.027,34310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان
0.016,16410%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.016,16410%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.014,87210%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

0.013,05110%أنس سليمان حافظ
2.591,209,47410%أسهم خزينة

ل10046,700,000%املجموع

المصدر: الشركة

بتاريخ 1443/02/15هـ )الموافق 22 سبتمبر 2021م(، قام محمد أبا العال بنقل ثمانون ألف )80,000( سهم في الشركة إلى ماجد بن مسلم. كما قام 
إبراهيم بن مسلم بنقل سبعون ألف )70,000( سهم في الشركة إلى ماجد بن مسلم. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد نقل األسهم المذكور 

أعاله:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1443/02/15هـ )الموافق 22 سبتمبر 2021م((:  30ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
20.469,555,78410%الشركة العربية للتعدين

19.679,186,54210%شركة أساس التعدين
8.804,111,11810%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

8.734,076,00310%الشركة الوطنية لصهر الرصاص
8.333,889,48610%محمد بن مانع بن سلطان أبا العال
5.282,465,61110%الشركة العربية للتعدين - الفجيرة
3.911,826,47210%وضحا بنت حسين بن جابر نصيب

2.591,210,76210%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
2.281,066,79310%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

2.11987,46910%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت
2.04952,96410%أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

1.95909,48010%خالد بن علي بن عمر بابطين
1.50700,00010%بدر بن مانع بن سلطان أبا العال

1.24578,70510%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
1.19554,76310%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.99462,96410%المه بنت علي بن مسلم
0.91422,64510%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.74347,22310%عبدالعزيز بن علي بن مسلم
0.66308,20110%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.42197,25010%سافاس ساهين
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
0.40184,92110%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
0.35162,32810%سالم بن علي بن سالم باجندوح

0.26123,28110%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح
0.25115,74110%نورة بنت علي بن مسلم

0.25115,74110%فايما بنت علي بن مسلم
0.2196,21110%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.2196,21110%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم
0.1677,05010%نوال بنت علي بن مسلم
0.1675,39110%حسن بن علي الصيرفي

0.66308,20110%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.1673,96810%مسفر سالم الوسيمر

0.1362,55910%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح
0.1361,64010%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين

0.0940,06610%ياسر بن فيصل بن يحي الشريف
0.0731,41310%جابر بن عبداهلل بن جابر ال قنة اليامي

0.0315,41010%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0312,56510%علي بن منصور بن يحي بيضي

0.027,34310%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان
0.016,16410%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.016,16410%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.014,87210%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

0.013,05110%أنس سليمان حافظ
2.591,209,47410%أسهم خزينة

ل10046,700,000%املجموع

المصدر: الشركة

وبتاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 3 أكتوبر 2021م(، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وسبعة وستون مليون )467,000,000( 
ريال سعودي إلى خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين )563,288,650( ريال سعودي مقسم إلى ستة وخمسون 
مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت 
سعودية للسهم الواحد، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل )4.85( سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية، بما في ذلك تخصيص مائتان وخمسون ألف ومائتان وتسعون )250,290( سهم كأسهم خزينة، وتمت تغطية الزيادة عن طريق رسملة مبلغ الزيادة 

من حساب األرباح وحساب االحتياطي النظامي للشركة. يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد إتمام عملية زيادة رأس المال المذكورة أعاله:

الجدول  430: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 3 أكتوبر 2021م(

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
20.4611,526,04910%الشركة العربية للتعدين

19.6711,080,67410%شركة أساس التعدين
8.334,691,44110%محمد مانع أبا العال

8.804,958,77110%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
8.734,916,41610%الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة

5.282,973,98410%الشركة العربية للتعدين - الفجيرة
3.912,203,06410%وضحا بنت حسين بن جابر نصيب

2.591,460,40410%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
2.111,191,07110%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

2.041,149,45110%أيمن بن عبدالرحمن الشبل
2.281,286,75010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
1.951,097,00210%خالد بن علي بن عمر بابطين

1.24698,02610%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
1.19669,14710%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.99558,42010%المه بنت علي بن مسلم
0.91509,78810%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.74418,81510%عبدالعزيز بن علي بن مسلم
0.66371,74810%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.66371,74810%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.42237,92010%سافاس ساهين

0.40223,04910%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
0.26148,70010%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح

0.25139,60510%نورة بنت علي بن مسلم
0.25139,60510%فاطمة بنت علي بن مسلم

0.21116,04810%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم
0.21116,04810%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.1692,93710%نوال بنت علي بن مسلم
0.1690,93610%حسن بن علي الصيرفي

0.1689,21910%مسفر سالم الوسيمر
0.1375,45810%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.1374,34910%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين
0.0948,32710%ياسر بن فيصل بن يحي الشريف
0.0737,89010%جابر بن عبداهلل بن جابر اليامي

0.0318,58710%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0315,15610%علي بن منصور بن يحي بيضي
0.35195,79810%سالم بن علي بن سالم باجندوح

0.028,85710%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان
0.017,43510%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.017,43510%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.015,87710%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

0.013,68010%أنس بن سليمان بن سالم حافظ
1.50844,33010%بدر بن مانع بن سلطان أبا العال

2.591,458,85010%أسهم خزينة
ل10056,328,865%املجموع

المصدر: الشركة

هيكل ملكية الشركة الحالي(:  31ل4الجدول )

قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
20.4611,526,04910%الشركة العربية للتعدين

19.6711,080,67410%شركة أساس التعدين
8.334,691,44110%محمد مانع أبا العال

8.804,958,77110%األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
8.734,916,41610%الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة

5.282,973,98410%الشركة العربية للتعدين - الفجيرة
3.912,203,06410%وضحا بنت حسين بن جابر نصيب

2.591,460,40410%إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم
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قيمة السهمعدد األسهمنسبة الملكيةاالسم
2.111,191,07110%شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت

2.041,149,45110%أيمن بن عبدالرحمن الشبل
2.281,286,75010%ماجد بن علي بن حسين بن مسلم

1.951,097,00210%خالد بن علي بن عمر بابطين
1.24698,02610%دالل بنت علي بن حسين بن مسلم
1.19669,14710%شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م

0.99558,42010%المه بنت علي بن مسلم
0.91509,78810%عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن

0.74418,81510%عبدالعزيز بن علي بن مسلم
0.66371,74810%عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي

0.66371,74810%ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف
0.42237,92010%سافاس ساهين8

0.40223,04910%ريضه بنت هامل بن حمد اليامي
0.26148,70010%عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح

0.25139,60510%نورة بنت علي بن مسلم
0.25139,60510%فاطمة بنت علي بن مسلم

0.21116,04810%عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم
0.21116,04810%طالل بن محمد بن حسين بن مسلم

0.1692,93710%نوال بنت علي بن مسلم
0.1690,93610%حسن بن علي الصيرفي

0.1689,21910%مسفر سالم الوسيمر
0.1375,45810%عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح

0.1374,34910%سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين
0.0948,32710%ياسر بن فيصل بن يحي الشريف
0.0737,89010%جابر بن عبداهلل بن جابر اليامي

0.0318,58710%ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.0315,15610%علي بن منصور بن يحي بيضي
0.35195,79810%سالم بن علي بن سالم باجندوح

0.028,85710%أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان
0.017,43510%هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.017,43510%مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح
0.015,87710%لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان

0.013,68010%أنس بن سليمان بن سالم حافظ
1.50844,33010%بدر بن مانع بن سلطان أبا العال

2.591,458,85010%أسهم خزينة
ل10056,328,865%املجموع

المصدر: الشركة

لمحة عامة عن هيكل الشركة  7 4

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده 4-7-1

يبلغ رأس مال الشركة الحالي كما في تاريخ هذه النشرة خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين )563,288,650( 
ريال سعودي، مقسم إلى ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( سهم بقيمة عشرة )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد. يتضمن الجدول التالي لمحة عامة عن ملكية األسهم:

8  تم تحويل هذه األسهم لسافاس ساهين كحافز لقاء أعماله كرئيس تنفيذي للشركة. وكما بتاريخ هذه النشرة، فإن ملكية هذه األسهم خاضعة للحصول على موافقة وزارة االستثمار 
أو االلتزام بجميع اإلجراءات النظامية الالزمة وفقاً لألنظمة واللوائح المطبقة 

66



لمحة عامة عن ملكية األسهم قبل الطرح وبعده(:  32ل4الجدول )

اسم المساهمالرقم
بعد الطرحقبل الطرح

 قيمة األسهم عدد األسهم
 قيمة السهم عدد األسهمنسبة الملكية)ريال سعودي(

نسبة الملكية)ريال سعودي(

14.24%20.469,398,37193,983,710%11,526,049115,260,490الشركة العربية للتعدين - 1

13.69%19.679,035,21090,352,100%11,080,674110,806,740شركة أساس التعدين - 2

األمير مشعل بن سعود بن  - 3
6.13%8.804,043,39540,433,950%4,958,77149,587,710عبدالعزيز آل سعود

الشركة الوطنية لصهر الرصاص  - 4
6.07%8.734,008,85840,088,580%4,916,41649,164,160المحدودة

5.80%8.333,825,41338,254,130%4,691,44146,914,410محمد مانع أبا العال - 5

3.67%5.282,424,99424,249,940%2,973,98429,739,840الشركة العربية للتعدين - الفجيرة - 6

2.72%3.911,796,38417,963,840%2,203,06422,030,640وضحا بنت حسين بن جابر نصيب - 7

1.80%2.591,190,81711,908,170%1,460,40414,604,040إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم - 8

1.59%2.281,049,21910,492,190%1,286,75012,867,500ماجد بن علي بن حسين بن مسلم - 9

شركة الشاعر للتجارة والصناعة  - 10
1.47%2.11971,2029,712,020%1,191,07111,910,710والمقاوالت

1.42%2.04937,2659,372,650%1,149,45111,494,510أيمن بن عبدالرحمن الشبل - 11

1.36%1.95894,4988,944,980%1,097,00210,970,020خالد بن علي بن عمر بابطين - 12

1.04%1.50688,4696,884,690%844,3308,443,300بدر بن مانع بن سلطان أبا العال - 13

0.86%1.24569,1725,691,720%698,0266,980,260دالل بنت علي بن حسين بن مسلم - 14

0.83%1.19545,6245,456,240%669,1476,691,470شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م - 15

0.69%0.99455,3374,553,370%558,4205,584,200المه بنت علي بن مسلم - 16

عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن  - 17
0.63%0.91415,6824,156,820%509,7885,097,880صالح المحيسن

0.52%0.74341,5033,415,030%418,8154,188,150عبدالعزيز بن علي بن مسلم - 18

عبدالسالم بن عبداهلل بن  - 19
0.46%0.66303,1243,031,240%371,7483,717,480عبدالعزيز الدريبي

ناصر بن علي بن أحمد المنصور  - 20
0.46%0.66303,1243,031,240%371,7483,717,480الشريف

0.29%0.42194,0011,940,010%237,9202,379,200سافاس ساهين9 - 21

0.28%0.40181,8751,818,750%223,0492,230,490ريضه بنت هامل بن حمد اليامي - 22

0.24%0.35159,6541,596,540%195,7981,957,980سالم بن علي بن سالم باجندوح - 23

عبداالله بن عثمان بن ناصر  - 24
0.18%0.26121,2501,212,500%148,7001,487,000الصالح

0.17%0.25113,8341,138,340%139,6051,396,050نورة بنت علي بن مسلم - 25

0.17%0.25113,8341,138,340%139,6051,396,050فاطمة بنت علي بن مسلم - 26

عبداهلل بن محمد بن حسين بن  - 27
0.14%0.2194,626946,260%116,0481,160,480مسلم

0.14%0.2194,626946,260%116,0481,160,480طالل بن محمد بن حسين بن مسلم - 28

9  تم تحويل هذه األسهم لسافاس ساهين كحافز لقاء أعماله كرئيس تنفيذي للشركة. وكما بتاريخ هذه النشرة، فإن ملكية هذه األسهم خاضعة للحصول على موافقة وزارة االستثمار 
أو االلتزام بجميع اإلجراءات النظامية الالزمة وفقاً لألنظمة واللوائح المطبقة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 4-6 )»لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها«((.
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اسم المساهمالرقم
بعد الطرحقبل الطرح

 قيمة األسهم عدد األسهم
 قيمة السهم عدد األسهمنسبة الملكية)ريال سعودي(

نسبة الملكية)ريال سعودي(

0.11%0.1675,781757,810%92,937929,370نوال بنت علي بن مسلم - 29

0.11%0.1674,149741,490%90,936909,360حسن بن علي الصيرفي - 30

0.11%0.1672,749727,490%89,219892,190مسفر سالم الوسيمر - 31

0.09%0.1361,529615,290%75,458754,580عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح - 32

سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن  - 33
0.09%0.1360,624606,240%74,349743,490شهيوين

0.06%0.0939,406394,060%48,327483,270ياسر بن فيصل بن يحي الشريف - 34

0.05%0.0730,896308,960%37,890378,900جابر بن عبداهلل بن جابر اليامي - 35

0.02%0.0315,156151,560%18,587185,870ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح - 36

0.02%0.0312,358123,580%15,156151,560علي بن منصور بن يحي بيضي - 37

أحمد بن عبداهلل بن سليمان  - 38
0.01%0.027,22272,220%8,85788,570السليمان

هاجر بنت عبداهلل بن علي  - 39
0.01%0.016,06360,630%7,43574,350المشيقح

0.01%0.016,06360,630%7,43574,350مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح - 40

0.01%0.014,79247,920%5,87758,770لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان - 41

0.00%0.013,00130,010%3,68036,800أنس بن سليمان بن سالم حافظ - 42

2.21%2.591,458,85014,588,500%1,458,85014,588,500أسهم خزينة - 43

30.00%19,800,000198,000,000---الجمهور - 44

100.00%100.0066,000,000660,000,000%56,328,865563,288,650املجموع

المصدر: الشركة

يبّين الجدول التالي كبار المساهمين أصحاب الملكية المباشرة وغير المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده.

كبار المساهمين قبل الطرح وبعده(:  33ل4الجدول )

اسم المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)ريال سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة

14.24%20.469,398,37193,983,710%11,526,049115,260,490الشركة العربية للتعدين 

13.69%19.679,035,21090,352,100%11,080,674110,806,740شركة أساس التعدين

األمير مشعل بن سعود عبدالعزيز 
6.13%8.804,043,39540,433,950%4,958,77149,587,710آل سعود

الشركة الوطنية لصهر الرصاص 
6.07%8.734,008,85840,088,580%4,916,41649,164,160المحدودة )رصاص(

5.80%8.333,825,41338,254,130%4,691,44146,914,410محمد مانع أبا العال

3.67%5.282,424,99424,249,940%2,973,98429,739,840الشركة العربية للتعدين - الفجيرة

49.60%71.2732,736,241327,362,410%37,173,351371,733,510املجموع

المصدر: الشركة
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لمحة عامة عن كبار المساهمين 4-7-2

الشركة العربية للتعدين 4-7-2-1

الشركة العربية للتعدين هي شركة مساهمة عربية يقع مركزها الرئيسي في األردن بموجب قرار مجلس الوحدة االقتصادية العربية بتاريخ 1974/06/10م 
ويبلغ رأس مالها مائتي مليون )200,000,000( دوالر مقسًما إلى مائتي ألف )200,000( سهم بقيمة 1,000 دوالر.

إّن الهدف الرئيسي للشركة هو االستثمار في المشاريع اإلنتاجية ومشاريع التنمية في الدول العربية. وفي سبيل ذلك، تقدم الشركة مختلف األنشطة الفنية 
والصناعية والتجارية المرتبطة بالتعدين والمكملة له، مثل أعمال االستكشاف واالستخراج والتركيز والمعالجة والنقل والتسويق والتصنيع.

يبّين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة العربية للتعدين كما في تاريخ هذه النشرة.

هيكل ملكية الشركة العربية للتعدين كما في تاريخ هذه النشرة(:  34ل4الجدول )

نسبة الملكيةاسم المساهم
20.20%اإلمارات العربية المتحدة
20.20%المملكة العربية السعودية

20.20%جمهورية العراق
20.20%هيئة االستثمار الكويتية

10.10%الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية
2.75%جمهورية مصر العربية

1.43%الجمهورية اليمنية
1.10%الشركة العربية لالستثمار

1.10%المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم / المملكة المغربية
1%المملكة األردنية الهاشمية

1%جمهورية الصومال
0.46%الجمهورية العربية السورية

0.11%الجمهورية التونسية
0.11%الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

0.04%جمهورية السودان
100%المجموع

المصدر: الشركة

شركة أساس التعدين 4-7-2-2

شركة أساس التعدين هي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسًما إلى ألف )1,000( سهم بقيمة اسمية 
قدرها مائة )100( ريال سعودي، وهي مسجلة في السجل التجاري لمدينة جدة برقم 4030211171، وتاريخ 1432/5/7هـ )الموافق 11 أبريل 2011م(. 
ويقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي مملوكة لمحمد بن مانع بن سلطان أبا العال وإبراهيم بن مسلم وماجد بن مسلم.

تشمل األنشطة التجارية لشركة أساس التعدين وفًقا لسجلها التجاري تعدين المعادن الثمينة والخامات المعدنية وغير المعدنية والتي تشمل األلومنيوم 
والنحاس والرصاص.

محمد بن مانع بن سلطان أبا العال 4-7-2-3

السيد محمد بن مانع بن سلطان أبا العال هو أحد مؤسسي الشركة ورئيس مجلس إدارتها. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية 
ويتمتع بخبرات واسعة بواقع عمله في مكاتب األشغال العسكرية في الرياض والمنطقة الشرقية والبحرين والمنطقة الجنوبية. كما يشغل محمد بن مانع 
القسم 5-1-4 )»السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين  التفاصيل يرجى مراجعة  المناصب األخرى )ولمزيد من  العال عدًدا من  أبا  بن سلطان 

المجلس«((.

األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود 4-7-2-4

ولد األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 1366/7/1هـ )الموافق 21 مايو 1947م(، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران. 
األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود مساهم في الشركة منذ 30 مارس 2015م.
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الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة 4-7-2-5

الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها أربعة وأربعين مليون )44,000,000( ريال سعودي مقسًما 
برقم  الرياض  لمدينة  التجاري  السجل  في  وهي مسجلة  ريال سعودي،   )100( مائة  قدرها  اسمية  بقيمة  )440,000( سهم  ألف  وأربعين  أربعمائة  إلى 

1010077017، وتاريخ 1410/10/25هـ )الموافق 20 مايو 1990م(، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تشمل األنشطة التجارية للشركة الوطنية لصهر الرصاص وفًقا لسجلها التجاري إنتاج سلفات الصوديوم والبولي بروبلين والرصاص النقي.

يبّين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة الوطنية لصهر الرصاص كما في تاريخ هذه النشرة.

هيكل ملكية الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة(:  35ل4الجدول )

نسبة الملكيةاسم المساهم
96.84%شركة التصنيع الوطنية

3.16%الشركة الوطنية الدولية للتنمية الصناعية
100%المجموع

المصدر: الشركة

الشركة العربية للتعدين – الفجيرة 4-7-2-6

الشركة العربية للتعدين – الفجيرة هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها ثالثة مائة ألف )300,000( درهم مقسًما إلى ثالثة مائة 
)300( سهم بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( درهم، وهي مسجلة في السجل التجاري إلمارة الفجيرة برقم 11315818، بتاريخ 1440/1/2هـ )الموافق 

12 سبتمبر 2018م(، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الفجيرة باإلمارات العربية المتحدة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة العربية للتعدين.

إّن الغرض الرئيسي للشركة العربية للتعدين – الفجيرة هو دراسة وتطوير وتنفيذ مشروع إلنتاج ألياف وقضبان البازلت في الفجيرة.

لمحة عامة على األنشطة الرئيسية للشركة  8 4
تتمثل العمليات الرئيسية للشركة في تشغيل منجم المصانع ومنجم قيان. وينتج منجم المصانع مركزات النحاس والزنك وسبائك الفضة والذهب. ويقع 

منجم قيان على بعد حوالي 12 كيلومتر من منجم المصانع، وهو ينتج سبائك الذهب والفضة. 

وتبّين الخريطة التالية موقع عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية:

مواقع مناجم الشركة في المملكة العربية السعودية(:  1ل4الشكل )
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ويرد في الخريطة التالية جميع االمتيازات الحاصلة عليها الشركة.

مواقع الكشف والتعدين الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية(:  2ل4الشكل )

وكما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أية أنشطة أو منتجات جوهرية جديدة لم يتم وصفها فيها.

مؤشرات األداء الرئيسية 4-8-1

يظهر الجدول التالي مقاييس التشغيل الرئيسية لمنجم المصانع عن السنوات المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من األعوام 2018م و2019م 2020م، وسوف 
تتوفر مقاييس التشغيل عن سنة كاملة من اإلنتاج في منجم قيان بحلول نهاية عام 2021م، وذلك عندما يكون المنجم قد أتم السنة األولى من التشغيل 

كاملًة.

األداء التشغيلي لمنجم المصانع خالل األعوام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(:  36ل4الجدول )

منجم المصانع

2020م2019م2018م
لفترة الستة 

أشهرالمنتهية في 30 
يونيو 2021م

إحصائيات اإلنتاج

664,797748,672823,537387,551األطنان المستخرجة )من تحت األرض( )أطنان مترية(

1.020.941.010.76النحاس )%(

3.553.744.423.49الزنك )%(

0.920.961.020.80الذهب )جرام من كل طن(

29.4930.8137.1430.48الفضة )جرام من كل طن(

699,885768,821800,798387,168األطنان المطحونة )أطنان مترية(

1.100.971.000.74النحاس )%(

3.273.543.743.15الزنك )%(

0.861.120.950.93الذهب )جرام من كل طن(

25.6228.1033.1330.09الفضة )جرام من كل طن(
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منجم المصانع

2020م2019م2018م
لفترة الستة 

أشهرالمنتهية في 30 
يونيو 2021م

80.7880.6981.1278.99النحاس المسترد )%(

72.7379.8580.5380.17الزنك المسترد )%(

32,34840,19445,82519,515مركزات الزنك )طن متري جاف(

26,88923,24624,5929,714مركزات النحاس )طن متري جاف(

1,6095,8058,17210,888الذهب )أونصة(

12,15035,19363,57219,204الفضة )أونصة(

النتائج المالية

7,527,86528,803,66151,967,43663,134,180إيرادات الذهب )بالرياالت السعودية(

621,0232,024,0724,975,5101,820,603إيرادات الفضة )بالرياالت السعودية(

142,320,314162,544,171183,811,078101,588,244إيرادات النحاس )بالرياالت السعودية(

108,940,942106,029,546134,396,72897,666,908إيرادات الزنك )بالرياالت السعودية(

69,015,31880,877,575134,513,579126,504,396مجمل الربح )بالرياالت السعودية(

20,654,28025,211,002163,697,10331,322,862النفقات الرأسمالية )بالرياالت السعودية(

1,247.621,323.141,695.791,791.46متوسط سعر المبيعات المحقق )دوالر /أونصة ذهب(

1,6095,8058,1729,398األونصات المباعة )ذهب(

المصدر: الشركة

ُورد في تقرير  التالي إجمالي الموارد المعدنية للشركة )بما في ذلك احتياطيات المعادن الخام( كما في 31 ديسمبر 2020م، وفق ما  يظهر الجدول 
الشخص المختص.

إجمالي الموارد المعدنية )بما في ذلك احتياطيات المعادن الخام(، كما في 31 ديسمبر 2020م(:  37ل4الجدول )

ألف طنالفئةالنوعالمنجم
جودة المعدن

الذهب )غرام/الزنك )%(النحاس )%(
طن(

الفضة )غرام/
طن(

تحت األرضالمصانع

2,9021.04.81.136.3مقدرة

3,8791.05.11.039.0مستدل عليها

1,7931.05.11.038.6مستنبطة

8,5741.05.01.038.0المجموع

سطحيجبل قيان

-----مقدرة

-2.9--1,783مستدل عليها

-2.6--112مستنبطة

-2.9--1,895المجموع

تحت األرضجبل قيان

-----مقدرة

-2.1--277مستدل عليها

-3.5--424مستنبطة

-2.9--701المجموع
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ألف طنالفئةالنوعالمنجم
جودة المعدن

الذهب )غرام/الزنك )%(النحاس )%(
طن(

الفضة )غرام/
طن(

سطحيالعقيق

-----مقدرة

-----مستدل عليها

-1.9--177مستنبطة

-1.9--177المجموع

تحت األرضالعقيق

-----مقدرة

-----مستدل عليها

-2.9--85مستنبطة

-2.9--85المجموع

المصدر: تقرير الشخص المختص

يظهر الجدول التالي إجمالي احتياطيات المعادن الخام لدى الشركة، كما في 31 ديسمبر 2020م، وفق ما ورد في تقرير الشخص المختص.

إجمالي احتياطيات المعادن الخام، كما في 31 ديسمبر 2020م�(:  38ل4الجدول )

ألف طنالفئةالنوعالمنجم
جودة المعدن

الذهب )غرام/الزنك )%(النحاس )%(
طن(

الفضة )غرام/
طن(

تحت األرضالمصانع

3,5080.73.20.724.2مؤكدة

4,3640.73.80.830.3محتملة

7,8720.73.50.727.6المجموع

سطحيجبل قيان

-----مؤكدة

-2.4--1,732محتملة

-2.4--1,732المجموع

المصدر: تقرير الشخص المختص

منجم المصانع 4-8-2

لمحة عامة 4-8-2-1

تقوم الشركة بتشغيل منجم للنحاس والزنك والفضة والذهب تحت سطح األرض )منجم المصانع( ومنجم للذهب سطحي )منجم قيان للذهب(، وذلك في 
منطقة نجران التي تقع في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية. وتقع المناجم على بُعد حوالي 820 كيلومتر في الجنوب الشرقي لمدينة جدة، 
و68 كيلومتر في الشمال الغربي لمدينة نجران و220 كيلومتر شرق مدينة أبها. وقد تم ربط موقع منجم المصانع بميناء جيزان من خالل طرق مغلقة، 

ومنها طرق تؤدي إلى المطارات اإلقليمية الرئيسية الواقعة في أبها ونجران.

وينتج منجم المصانع ومحطة المعالجة الخاصة به مركزات النحاس والزنك من رواسب خام الكبريتيد البركانية الضخمة وذلك من خالل عمليات التعويم. 
وتنتج الشركة أيًضا سبائك الذهب والفضة كمنتج فرعي لعمليات تركيز المعادن، وذلك باستخدام عملية استخراج »ميريل-كرو«.

وتتوفر لدى منجم المصانع ومحطة المعالجة الخاصة به طاقة معالجة قدرها 2,400 طن يومًيا، مع طاقة كاملة إلنتاج 800,000 طن سنوًيا.

ويتم استخراج المعادن الخام من موقعين رئيسيين، صعدة والحورة، على أعماق تتراوح بين 100 و400 متر تحت سطح األرض. وهناك موقع آخر للخام، 
يسمى معيض، وهو في الوقت الراهن قيد التطوير من السطح وما تحت األرض )لمزيٍد من التفاصيل، يرجى االطالع على القسم 4-8-4 )»مشروع تطوير 

مكمن خام معيض«((.

وتجري جميع أنشطة التعدين والكشف الخاصة بمشروع المصانع، في نطاق منطقة رخصة تعدين المصانع والتي تغطي مساحة 44 كيلومتر مربع في 
منطقة نجران. ولمزيد من المعلومات حول رخصة تعدين المصانع، يرجى الرجوع للقسم 13-4-2-1 )»رخصة تعدين المصانع«(.

تبين الخارطة أدناه المنطقة التي تغطيها رخصة التعدين الخاصة بمنجم المصانع وموقع منجم المصانع.
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موقع منجم المصانع في المملكة العربية السعودية(:  3ل4الشكل )

التاريخ 4-8-2-2

تقع كتل المعادن الخام التابعة لموقعي صعدة والحورة في نطاق منطقة رخصة التعدين الخاصة بمنجم المصانع، وكان قد تم اكتشافها من قبل شركة 
تريكورا ريسورسز )شركة الدرع العربي للتطوير سابقاً( في عام 1967م، وتم منح رخصة كشف لكٍل من تريكورا ريسورسز والشركة الوطنية للتعدين في 

عام 1971م.

وأثناء السنوات العشر التالية، جرت عمليات كشف وتنقيب واسعة من خالل أعمال حفر، مع إتمام أعمال اختبار معدنية أولية ودراسات فنية. وفي عام 
1980م، تم اكتشاف كتلة الخام الثالثة في موقع معيض.

وفي عام 1982م، تم نشر دراسة جدوى تركز على الجدوى االقتصادية إلنتاج مركزات النحاس والزنك من كتل الخام صعدة والحورة. وبعد عدة سنوات 
من أعمال الكشف اإلضافية، منحت الدرع العربي للتطوير شركة المصانع رخصة تعدين في عام 1993م. 

وكان قد تم تكوين الشركة بغرض تمويل أعمال التطوير في عام 2007م، مع تملك الدرع العربي للتطوير لنسبة 50% من أسهم رأس المال الصادرة، وتملك 
عدد من الشركاء المؤسسين الرصيد المتبقي من رأس المال. وفي أعقاب ذلك، تم نقل رخصة التعدين الخاصة بمنجم المصانع من شركة الدرع العربي 

للتطوير إلى الشركة، وقامت الشركة بأعمال تطوير منجم المصانع.

األداء التشغيلي 4-8-2-3

بدأ اإلنتاج التجاري في منجم المصانع في عام 2012م، واستمر حتى عام 2015م عندما تم تعليق أنشطة التعدين بسبب تراجع أسعار المعادن، واقتصرت 
تجديد شاملة  عملية  من خالل  وذلك  2016م،  عام  في  المصانع  معالجة  ترقية محطة  وجرت  والصيانة.  العناية  أعمال  على  المصانع  منجم  عمليات 

للمطاحن، مما أدى إلى استئناف العمليات التجارية في عام 2017م.

ومنذ استئناف العمليات التجارية في عام 2017م، ارتفع انتاج منجم المصانع ومحطة المعالجة الخاصة به بشكل منتظم من خالل عمليات تحسين مختلفة 
جرت في المحطة لزيادة الطاقة االنتاجية واالرتقاء بأداء المعالجة وجودة المعادن المنتجة. 

وفي عام 2020م، قامت الشركة باستخراج حوالي 823,537 طن متري من المعدن الخام من منجم المصانع، حيث أنتجت حوالي 45,825 طن متري من 
مركزات الزنك و24,592 طن متري من مركزات النحاس، محققًة مبيعات بمبلغ 375,150,752 ريـال سعودي، مقارنًة بمعدن خام مستخرج كميته حوالي 
720,486 طن متري من الخام الذي أنتج حوالي 40,193 طن متري من مركزات الزنك و23,246 طن من مركزات النحاس، و مبيعات قدرها 297,837,262 

ريـال سعودي في عام 2019م.
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ويظهر الجدول أدناه ملخصاً لمعدالت اإلنتاج من منجم المصانع، وذلك عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م و31 ديسمبر 2019 م و31 
ديسمبر 2020 م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م:

إنتاج منجم المصانع عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م و31 ديسمبر 2019 م و31 ديسمبر 2020 م وفترة الستة (:  39ل4الجدول )
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

اإلنتاج تحت األرض 
)طن(

كمية مغذيات المطاحن 
)طن(

مركزات النحاس 
المنتجة )طن(

مركزات الزنك المنتجة 
)طن(

2018664,797617,75626,88932,348م

2019748,627768,04423,24640,194م

2020823,537800,79824,59245,825م

387,551387,16810,11320,169الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

المصدر: الشركة

وفي الوقت الراهن تنتج أيًضا محطة معالجة المصانع حوالي غرام واحد للطن من الذهب و35 جرام للطن من الفضة إلنتاج سبائك الذهب والفضة 
كمنتجات فرعية. وشكل ذلك مساهمات َقِيمة تقلص بشكل ملموس من تكلفة إنتاج مركزات الزنك ومركزات النحاس.

عمليات التعدين 4-8-2-4

يتكون منجم المصانع من مكمني خام رئيسيين، هما صعدة والحورة تُستخرج منهما المعادن بطرق معينة من تحت األرض. ويتم الوصول إلى هذين 
المكمنين من السطح عن طريق نفق هابط يبلغ طوله حوالي 700م. ويتقاطع هذا النفق مع نفق أفقي أكبر يتيح دخول شاحنات النقل إلى موقع صعدة 

للمعادن الخام )في اتجاه الشمال( وموقع الحورة للمعادن الخام )في اتجاه الجنوب(.

ويجري استخراج المعادن من كل مكمن خام عند عدة مستويات فرعية تتراوح بين 15 و25 متر رأسًيا، وهي منفصلة ومربوطة من خالل شبكات منحدرات 
حلزونية.

ويلي أعمال التعدين في مكامن المعادن الخام تطوير أنفاق على مستويات مختلفة تحت األرض. ويتم عمل تلك األنفاق عن طريق أعمال حفٍر وتفجير، 
ويتم ربطها من خالل شبكات منحدرات حلزونية. ويُنقل المعدن الخام واألحجار المخلفة بواسطة شاحنات ألعلى النفق إلى السطح حيث يتم وضع المعدن 

الخام ضمن مخزون مجرى المنجم، ويجري استخدام األحجار المخلفة لردم الحفر الصغيرة لإلنتاج المستنفذ.

وتُعرف طريقة التعدين المستخدمة في منجم المصانع بـ »الفتحات المتدرجة الطويلة المفتوحة تحت سطح األرض، مع الردم بالحجارة المخلفة«. 
وتستخدم منصات الحفر ذات الفتحات الطولية لحفر فتحاٍت بين مستويات المنجم، ويتم تفجير تلك الفتحات لتكسير المعادن الخام. ويجري بعد ذلك 
رفع المعادن الخام المتكسرة بواسطة شاحنات إلى السطح. ويُعرف الفراغ الناشئ في األرض، والمترتب على التفجير بمصطلح »الفتحة« )stope(. ويتم 

ردم الفتحة باستخدام األحجار المخلفة، األمر الذي يتيح استخراج كتل تالية من المعدن الخام، وبعد ذلك يتم تكرار تسلسل عملية التعدين.

وتجري عملية أخذ عينات من نوعية أو درجة المعدن الخام أثناء جميع مراحل العملية أعاله لمرقابة عمليات تعدين الخام وعمليات الخلط.

ويستخدم المعدن الخام من مخزون مجرى المنجم إلنتاج »مغذيات الطحن« النهائية والتي يتم بعد ذلك تلقيمها بكسارة أساسية. ويتم عن طريق تلك 
الكسارة تفتيت المعدن الخام لحجم معقول إلجراء المزيد من المعالجة في محطة معالجة المصانع.

وتجري العمليات في موقع منجم المصانع على أساس فترتي عمل يومًيا، مدة كل فترة عمل اثنتي عشرة ساعة، لمدة 365 يوًما في السنة. 

ويتم توفير الخدمات الضرورية ألعمال التعدين، مثل الكهرباء والمياه والتهوية واالتصاالت وأنظمة ضخ مياه الصرف الصحي، وإيصالها لألسفل عبر 
المنحدر، ويجري توزيعها في مختلف أنحاء المنجم.

محطة معالجة المصانع 4-8-2-5

تجري معالجة خامات النحاس والزنك والفضة والذهب في محطة معالجة المصانع، التي تبعد حوالي 500 متر من النفق المؤدي للمنجم تحت األرض. 
وقد بدأت محطة معالجة المصانع عملياتها التجارية في عام 2012م، وجرى تطويرها في عام 2016 م – 2017 م لزيادة طاقتها اإلنتاجية فيما يتجاوز 

طاقتها اإلنتاجية األصلية المقدرة ب 700,000 طن سنوياً.

وتبلغ إجمالي الطاقة االستيعابية لمحطة معالجة المصانع 2,400 طن يومًيا، وذلك يعادل 800,000 طن سنوًيا، األمر الذي يسمح بعمليات اإلقفال والصيانة 
المجدولة. وكان معدل توفر المحطة المخطط له ميكانيكياً، عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، يُقدر بنسبة 92%. وقد كان معدل التوفر الفعلي 
للمحطة بنسبة 94.8%، ولذلك فقد تجاوز معدل التوفر المخطط له. وتعمل الشركة على االرتقاء بمعدل توافر المطحنة من خالل ضمان تخزينها قطع 

غيار للمكونات الحساسة، مثل ناقل حركة المطحنة، كما تقوم بإيقاف العمل إلجراء الصيانة الوقائية كل شهر.
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إنتاج المعدن الخام  الثمينة والثمينة من المعدن الخام المكسر. ويتم  وتستخدم محطة معالجة المصانع عدًدا من المراحل الستخالص المعادن شبه 
المكسر في محطة تكسير منفصلة، حيث تتم تعبئة خام المنجم في كسارة، وبعد ذلك يجري تحميله ضمن مخزون الخام المكسر. وبعد ذلك تجري تغذية 

الخام المكسر في محطة معالجة المصانع حيث تجري معالجة المعدن الخام من خالل المراحل التالية:

الطحن: تجري تعبئة المعدن الخام المكسر من خالل مطحنتين منفصلتين، حيث يتم طحن المعدن الخام على مرحلتين ليصبح مسحوًقا رقيًقا  	
وبعد ذلك يجري إعداد ذلك المسحوق مع مواد كيماوية مناسبة لضبط مستويات الحموضة وجعلها مناسبة لعملية التعويم.

التعويم: يتم بعد ذلك تعبئة المادة القادمة من المطحنة في ثالث )3( خاليا تعويم. وتتم إزالة عنصر التلك من خالل عملية التعويم األولى،  	
وبعد ذلك تتم تعبئة المادة المعالجة في خلية تعويم ثانية يجري فيها فصل النحاس، وبعد ذلك في خلية التعويم الثالثة والتي تفصل الزنك.

التنقية: بعد ذلك يتم استخدام فالتر لتقليل كمية الماء من المادة الناتجة من وحدات النحاس والزنك العائمة، وذلك إلنتاج قشور صلبة مع  	
محتوى من النحاس وقشور صلبة مع محتوى من الزنك، وتعرف بمركزات النحاس ومركزات الزنك.

الترشيح: ترسل مخلفات الزنك إلى خزانات إضافية حيث يضاف سيانيد الصوديوم لحل )ترشيح( الذهب والفضة. 	
استخالص المعادن الثمينة: تجري بعد ذلك معالجة المحلول الناتج من عملية الترشيح في دوائر »ميريل - كرو« و«سارت«، وهي وحدات  	

متخصصة ومصممة الستخالص رواسب الذهب والفضة والنحاس والسيانيد. ويعاد استخدام السيانيد المستخلص في عملية الترشيح.
إنتاج السبائك: تجري بعد ذلك معالجة القشور الصلبة باألحماض، ومن ثم صهرها إلى سبائك من الذهب والفضة عن طريق الفرن. 	

ويتم أخذ عينات من مركزات النحاس ومركزات الزنك المنتجين من محطة معالجة المصانع، وذلك للتأكد من جودتها، ويتم بعد ذلك نقلها من خالل 
شاحنات إلى مستودع الشركة في ميناء جيزان، وتكون بذلك جاهزة للنقل إلى عمالء الشركة.

ويتم إيداع المخلفات الناتجة من محطة معالجة المصانع، في مرفق جاف لتخزين المخلفات، وهو مصمم لتخزين النفايات بما يتفق مع المعايير البيئية 
المطبقة.

الموارد المعدنية واحتياطيات المعادن الخام 4-8-2-6

يظهر الجدول التالي الموارد المعدنية )بما في ذلك احتياطيات المعادن الخام( الخاصة بمشروع المصانع، كما في 31 ديسمبر 2020م، وفقاً لتقرير 
الشخص المختص.

الموارد المعدنية لمشروع المصانع )بما في ذلك احتياطيات المعادن الخام(، كما في 31 ديسمبر 2020م(:  40ل4الجدول )

الذهب )غرام/الزنك )%(النحاس )%(مليون طنمكمن الخامفئة المورد المعدني
طن(

الفضة )غرام/
طن(

معادل 
النحاس )%(

مقدرة

1.221.114.371.0833.203.35صعدة

1.440.964.141.0433.723.11الحورة

0.241.0310.951.2067.785.43معيض

مستدل عليها

1.401.423.840.8224.643.24صعدة

1.120.813.721.0431.302.82الحورة

1.360.707.501.2260.174.11معيض

6.781.014.961.0437.863.42مقدرة + مستدل عليها

مستنبطة

1.011.123.200.8523.172.79صعدة

------الحورة

0.790.807.551.2258.444.21معيض

1.790.985.111.0138.633.41مستنبطة

8.571.004.991.0438.023.42المورد المعدني

المصدر: تقرير الشخص المختص
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يظهر الجدول التالي احتياطيات المعادن الخام لمشروع المصانع، كما في 31 ديسمبر 2020م، وفق ما هو مثبت في تقرير الشخص المختص.

احتياطيات المعادن الخام لمشروع المصانع، كما في 31 ديسمبر 2020م(:  41ل4الجدول )

فئة تصنيف 
احتياطي 

الخام

نوع 
التعدين

ألف 
طن

محتوى المعدنالدرجة

النحاس 
)%(

الزنك 
)%(

الذهب 
)غرام/
طن(

الفضة 
)غرام/
طن(

معادل 
النحاس 

)%(

النحاس 
)ألف 
طن(

الزنك 
)ألف 
طن(

الذهب 
)ألف 
أونصة(

الفضة 
)ألف 
أونصة(

معادل 
النحاس 

)ألف 
طن(

تحت الثابت
3,5080.73.20.724.22.423111792,73183األرض

-----------مخزون

اإلجمالي 
الفرعي 

الثابت

تحت 
3,5080.73.20.724.22.423111792,73183األرض

-----------مخزون

3,5080.73.20.724.22.423111792,73183المجموع

تحت المحتمل
4,2770.73.90.830.22.7281651034,132114األرض

870.73.50.837.62.71321052مخزون

اإلجمالي 
الفرعي 
المحتمل

تحت 
4,2770.73.90.830.22.7281651034,152114األرض

870.73.50.837.62.71321052مخزون

4,3640.73.80.830.32.7291681064,257117المجموع

تحت اإلجمالي
7,7850.73.50.727.52.5512761836,883198السطح

870.73.50.837.62.71321052مخزون

إجمالي 
احتياطي 

الخام
7,8720.73.50.727.62.5522791856,988200المجموع

المصدر: تقرير الشخص المختص

أنشطة الكشف 4-8-2-7

تجري جميع أنشطة الكشف المتعلقة بمشروع تعدين المصانع، في إطار منطقة رخصة تعدين المصانع، والتي تغطي 44 كيلومتر مربع في منطقة نجران، 
في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية.

وكانت هناك أعمال كشف كبرى في نطاق المنطقة المحددة بموجب رخصة التعدين الخاصة بمنجم المصانع منذ 1960م. وقد أثمر عن هذا النشاط 
عمليات مسح جيوكيميائية وجيوفيزيائية واسعة، وحمالت وضع خرائط جيولوجية وبنائية، وبرامج حفر، األمر الذي دعم الشركة في تصور اإلمكانات 

المعدنية الواعدة التي تنطوي عليها المنطقة.

ومنذ عام 2016م، تم استهداف معظم أنشطة الكشف التي تقوم بها الشركة في منجم المصانع، وذلك ضمن تحديد وتوسعة الموارد المعدنية في مناطق 
الرواسب المعدنية في صعدة والحورة ومعيض.

وأكد الشخص المختص أنه لم يتم االنتهاء من أعمال التعدين الخاصة بكٍل من مناطق رواسب المعادن في صعدة والحورة ومعيض، ولم يتم التعمق في هذا 
الشأن وذلك استناًدا إلى أعمال الحفر التي جرت حتى تاريخه. وبوجه خاص، فإن هناك إمكانيات واعدة للتوسع في المعادن المترسبة حالًيا في منطقة 
الحورة باتجاه الشمال بالقرب من السطح نحو منطقة صعدة، وهي مفتوحة لالتجاه الجنوبي على بعض العمق. وكل من صعدة ومعيض مناطق مفتوحة 

شمااًل وجنوًبا وعلى أعماٍق نظًرا لعدم استبعاد أعمال الحفر أو التطوير في تلك المناطق.

وفي الوقت الراهن، هناك سبعة عشر احتماالً واعداً متاحاً للشركة في نطاق منطقة رخصة التعدين الخاصة بمنجم المصانع، كانت قد ُرِصدت فيها قيم 
من النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب. 

وقد جرى بيان موازنة الشركة لبرنامج الكشف الخاص بها في منجم المصانع في القسم 8 )»استخدام متحصالت الطرح«( من هذه النشرة.
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البنية التحتية 4-8-2-8

يتوفر لدى الشركة وحدتان لتوليد الطاقة الكهربائية بإجمالي ثمانية مولدات ديزل، مع خزان ديزل لتغذية المنجم تحت األرض ومحطة معالجة المصانع. 
وهناك وحدة توليد طاقة ثالثة جرى تخصيصها لتوفير الطاقة لمحطة معالجة قيان والتي تحتوي على ثالثة مولدات ديزل.

ولدى الشركة أيًضا أربعة )4( مقار سكنية، ومطبخ، وورش صيانة، ومرافق تخزين لقطع الغيار والبنود االستهالكية، وخزانات لتخزين المياه، ومحطة 
لمعالجة مياه الشرب، ومحطة لمعالجة الصرف الصحي.

منجم قيان 4-8-3

لمحة عامة 4-8-3-1

إن منجم قيان هو منجم ذهب سطحي، يقع على بعد حوالي 12 كيلومتر إلى الشمال- الشمال الغربي من منجم ومحطة معالجة المصانع ويصل الموقعين 
طريق معبد.

وتم االنتهاء من بناء منجم قيان في شهر أغسطس من عام 2020م، وعندها بدأت عمليات التعدين وذلك بفصل المخلفات وتجميع الخامات. وجرى بناء 
محطة تكسير الحجارة في قيان في شهر سبتمبر من عام 2020م.

وجرى استكمال بناء محطة معالجة قيان واختبارها في شهر ديسمبر 2020م.

ويقوم منجم قيان باستخراج الرواسب المعدنية في شمال وجنوب جبل قيان، وتنتج محطة المعالجة الخاصة بالمنجم سبائك الذهب باستخدام عمليات 
الجاذبية وامتصاص الكربون، وقد أنتج المنجم أولى سبائكه الذهبية في شهر يناير من عام 2021م.

ويتوفر لمنجم قيان ومحطة المعالجة الخاصة به طاقة معالجة قدرها 1,000 طن يومًيا، أو 300,000 طن سنوًيا، واستناًدا إلى ذلك، وباألخذ في االعتبار 
جودة المعدن الخام المتوقعة وعوامل االستخراج، فللمنجم طاقة إنتاجية تصل إلى 36,000 أونصة من الذهب سنوًيا.

وتم تقدير معدل اإلنتاج هذا كمعدل متوسط للعمر الحالي للمنجم، والذي تم تقديره بست )6( سنوات. إال أن الشركة تعتقد أن هناك احتمال لتمديد عمر 
المنجم استناًدا إلى وجود رواسب خام معدنية سطحية تم اكتشافها في منطقة أخرى مجاورة والتي تتطلب عمليات حفر إضافية لكي يعتبر تصنيف تلك 
الموارد إلى فئات الموارد المستدل عليها والمقدرة. وبعد انقضاء عمر عمليات المنجم السطحي، سوف تقوم الشركة بعملية تقييم أخرى تأسيًسا على 

العمليات المستمرة على رواسب الشمال والجنوب، حيث أن المناجم تحت األرض تستهدف الرواسب المعدنية أسفل الحفرة المفتوحة حالًيا. 

وتشمل رخصة تعدين قيان ورخصة كشف قيان منطقة تغطي مجموع مساحتها 88 كيلومتر مربع. ويقع منجم قيان في نطاق منطقة رخصة تعدين قيان، 
والتي تغطي حوالي 10 كيلومتر مربع في منطقة نجران، ويحيط بها من الجوانب الشمالية والغربية والجنوبية منطقة رخصة كشف قيان، والتي تغطي 
بتاريخ  بتاريخ 1456/12/01هـ )الموافق 10 فبراير 2035م(، وتنتهي رخصة كشف قيان  مساحة 79 كيلومتر مربع. وسوف تنتهي رخصة تعدين قيان 

1444/05/24هـ )الموافق 18 ديسمبر 2022م( )ولمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 13-4 )»الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية«(.

وجرى بيان موقع رخص تعدين وكشف قيان في الشكل رقم 4-2 أعاله. وتكمن الموارد المعدنية المحتملة في الرواسب المعدنية لمنطقة العقيق، حيث 
تم القيام بأعمال كافية لتحديد الموارد المعدنية. 

التاريخ 4-8-3-2

تعود أعمال التعدين القديمة عبر منطقة مشروع قيان إلى ما ال يقل عن 1,500 سنة ماضية، وقد حددت بعض التقديرات أول عملية حفر وتنقيب قبل 
حوالي 3,000 سنة سابقة. وأعادت أعمال االستطالع الجوي التي جرت في الستينيات من القرن الماضي اكتشاف أعمال جبل قيان الماضية، األمر الذي 
كان سبًبا في القيام بأعمال كشف حديثة، واشتمل ذلك على أعمال مسح موسعة جيوكيميائية وجيوفيزيائية، وحمالت لرسم خرائط جيولوجية وبنائية، 

وحمالت للحفر.

وفي أعقاب إصدار تراخيص التعدين والكشف لقيان لمصلحة الشركة في عام 2015م، قامت الشركة بأعمال مسح جيوفيزيائية، وبعد ذلك بدأت في 
برنامج كشف موسع في عام 2016م لتحديد منطقة تعدين الذهب في نطاق منطقة الرخصة.

التطوير، والوضع في الخدمة، واألداء التشغيلي 4-8-3-3

المعدنية من قبل الشخص  للموارد  تم إعداد تقديرات  النطاق في عام 2017م،  لتحليل  المتقدمة  المعادن بنجاح والدراسات  إتمام أعمال اختبار  بعد 
المختص، وطلبت الشركة إجراء دراسة الجدوى االقتصادية لمنجم قيان في عام 2018م.

وقد توصلت دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع قيان إلى أنه استناًدا إلى تقديرات الموارد المعدنية، فإنه يمكن أن يفضي تشغيل الحفرة المفتوحة 
المقترحة ومحطة معالجة قيان، إلى إنتاج ومعالجة 300,000 طن سنوًيا من الخام الحالي للذهب، مع تقدير عمر المنجم بست )6( سنوات. وقد تم تأكيد 

هذه النتائج في تقرير الشخص المختص.

78



وفي عام 2019م، استعانت الشركة باستشاريين إلكمال تصميم محطة معالجة قيان، وفي شهر نوفمبر من عام 2019م، تم توقيع عقد بناء المحطة. وفي 
شهر ديسمبر من عام 2019م، تم إكمال أعمال األرض بالموقع، وبدأ مقاول البناء بأعمال التجهيز.

وفي شهر سبتمبر 2020م، ُوضعت محطة تكسير الخام في الخدمة، وهي تقع بالقرب من المنجم ذي الحفرة المفتوحة، قبل إطالق عمليات محطة معالجة 
قيان.

وتم االنتهاء من بناء محطة معالجة قيان في شهر ديسمبر 2020م، وجرى إطالق عمليات المحطة في شهر ديسمبر من عام 2020م، وظهر اإلنتاج األول 
لسبائك الذهب في شهر يناير من عام 2021م.

وكان قد تم تصميم منجم قيان ومحطة المعالجة لتعالج 1,000 طن يومًيا )300,000 طن سنوًيا(، ولها طاقة إنتاجية تصل إلى 36,000 أونصة من الذهب 
سنوًيا، تبعا لجودة المعدن المعني. والجدير بالذكر أن منجم ومحطة معالجة قيان وصلت إلى طاقة إنتاجية فوق الطاقة التصميمية حيث بلغت 400,000 

ألف طن سنويا.

عمليات التعدين 4-8-3-4

الرواسب المعدنية بجبل قيان في منجم قيان على قطاعين: الشريان الشمالي والشريان الجنوبي. ويتمثل كل شريان في معادن كوارتز حاملة للذهب تمتد 
من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. ويصل طول الشريان الشمالي إلى حوالي 1,430 متر وطول الشريان الجنوبي إلى حوالي 900 متر.

وتتمثل طريقة التعدين في منجم قيان في تشغيل شاحنة وحفارة تقليدية، مع تجميع الصخور المخلفة والخام، ويتم حفر فتحات يتم تعبئتها بالمتفجرات، 
ويتكسر المعدن الخام من تأثير االنفجار، ويتم بعد ذلك الحفر ورفع المعدن الخام إلى أعلى الحفرة باستخدام شاحنات. ويتم تشغيل المنجم 24 ساعة 

يومًيا بمعدل 6 أيام في األسبوع.

ويجري تفتيت المعدن الخام المجمع في محطة التكسير التي تقع بالقرب من المنجم. ويتم بعد ذلك تحميل المعدن الخام المفتت والمخلوط على شاحنات 
ونقله إلى محطة معالجة قيان، والتي تقع بالقرب من محطة معالجة المصانع الحالية. وفي حين تجري عمليات التعدين تحت إشراف مقاول تعدين، فإن 

الشركة هي المسؤولة عن رقابة جودة المعدن الخام.

وبعد االنتهاء من أعمال التعدين السطحي، من المخطط االستمرار في أعمال تعدين الرواسب المعدنية بواسطة طرق التعدين تحت األرض، وهي تماثل، 
من حيث طبيعتها، الطرق المتبعة في منجم المصانع الحالي. وتجرى في الوقت الراهن الدراسات والتخطيط الالزمين لعمليات تحت األرض.

محطة معالجة قيان 4-8-3-5

تجري معالجة خامات الفضة والذهب في محطة معالجة قيان. ويتم تفتيت المعدن الخام في محطة التكسير، وهي تقع بالقرب من الحفرة المفتوحة. 
وبعد ذلك، يتم نقل المعدن الخام المفتت بًرا إلى محطة معالجة قيان.

وتتم معالجة المعدن الخام المفتت في محطة معالجة قيان من خالل المراحل التالية:

الطحن: يتم تعبئة المعدن الخام المفتت في مطحنتين منفصلتين حيث يتم طحن المعدن الخام على مرحلتين ليصبح مسحوًقا دقيًقا للغاية  	
بما يناسب عملية الترشيح.

الترشيح: يتم بعد ذلك معالجة المادة المطحونة من خالل مجموعة من ستة )6( خزانات ترشيح حيث تجري إضافة مادة السيانيد لحل الذهب  	
على مدى أربع وعشرين )24( ساعة.

المفعل«  	 »الكربون  يقوم  الكربون حيث  مادة  على  المحتوية  الترشيح  خزانات  إلى  الذهب  محلول  إضافة  ذلك  بعد  يتم  الكربون:  امتصاص 
باستخالص وامتصاص الذهب والفضة من المحلول.

التنقية: تتم بعد ذلك إزالة المياه الزائدة من الكربون المفعل المشتمل على الذهب، وذلك باستخدام ماكينة لضغط الفلتر آلًيا. 	
االستخالص والتحليل الكهربائي: عندما يصل محتوى الذهب في الكربون المفعل إلى مستوى معين، يتم نزع الذهب من الكربون في عملية  	

»االستخالص« والتي تستخدم محلواًل لفصل الذهب عن الكربون، ويتم بعد ذلك وضع الذهب في أقطاب سالبة »كاثودات« باستخدام معالجة 
تسمى »التحليل الكهربائي«، وبعد ذلك يعاد استخدام الكربون.

إنتاج السبائك: بعد ذلك يتم صهر المادة الناتجة الحاملة للذهب، المأخوذة من الكاثودات، لتكون سبائك ذهب وفضة عن طريق فرن. 	

ويتم وضع الناتج من النفايات، بعد المعالجة، ضمن سد مخصص للمخلفات.
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الموارد المعدنية واحتياطيات المعادن الخام 4-8-3-6

يظهر الجدول التالي الموارد المعدنية )بما في ذلك احتياطيات المعادن الخام( لمشروع قيان، كما في 31 ديسمبر 2020م، وفق ما ورد في تقرير الشخص 
المختص.

الموارد المعدنية لجبل قيان )بما في ذلك احتياطيات المعادن الخام( كما في 31 ديسمبر 2020م(:  42ل4الجدول )

الفئةالنوعالمشروع
الذهبالكمية

ألف أونصةغرام / طنألف طن

جبل قيان

سطحي

1,7832.9166.2مستدل عليها

1122.69.4مستنبطة

1,8952.9175.6مستدل عليها ومستنبطة

تحت األرض

2772.118.7مستدل عليها

4243.547.7مستنبطة

7012.966.4مستدل عليها ومستنبطة

العقيق

سطحي

---مستدل عليها

1771.910.8مستنبطة

1771.910.8مستدل عليها ومستنبطة

تحت سطح األرض

---مستدل عليها

852.97.9مستنبطة

852.97.9مستدل عليها ومستنبطة

المصدر: تقرير الشخص المختص

يظهر الجدول التالي احتياطيات الخام لمشروع قيان، كما في 31 ديسمبر 2020م، وفق ما هو وارد في تقرير الشخص المختص. وقد جرى بيان أن 
احتياطيات الخام تتعلق فقط بالرواسب المعدنية لجبل قيان، حيث ال تتوفر في الوقت الراهن أيًة بيانات تتعلق باحتياطي الخام بالنسبة للرواسب المعدنية 

في العقيق.

احتياطيات المعادن الخام في جبل قيان، كما في 31 ديسمبر 2020م(:  43ل4الجدول )

احتياطي الخام
ألف طننوع المادةنوع التعدين

مستنبطةمحتوى المعدنالجودة

الذهب )جرام/فئة التصنيف
)جرام/طن(الذهب )أونصة(طن(

الثابت
----سطحي

----مخزون

اإلجمالي الفرعي الثابت

----جميع الموادسطحي

----جميع الموادمخزون

----جميع الموادجميع المعادن

المحتمل
1,7322.351310.63كربون ضمن الترشيحسطحي

----كربون ضمن الترشيحمخزون

اإلجمالي الفرعي المحتمل

1,7322.351310.63جميع أنواع الموادسطحي

----جميع أنواع الموادمخزون

1,7322.351310.63جميع أنواع الموادالمجموع

اإلجمالي
1,7322.351310.63جميع أنواع الموادسطحي

----جميع أنواع الموادمخزون

1,7322.351310.63جميع أنواع الموادجميع األنواعإجمالي احتياطي الخام

المصدر: تقرير الشخص المختص
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أنشطة الكشف 4-8-3-7

بدأت أعمال الكشف الخاصة بمنجم قيان، في شهر فبراير من عام 2016م وفي شهر ديسمبر عام 2019م. وأثناء هذه المدة، قامت الشركة بحفر ما 
مجموعه 26,450 متر، من خالل 224 فتحة حفر، مستخدمًة في ذلك أعمال الحفر في العمق لتحديد عمليات التعدين بشرايين قيان الشمالية والجنوبية 
فيما يتعلق بالرواسب المعدنية بجبل قيان، وكذلك الشرايين المرتبطة بالرواسب المعدنية في منطقة العقيق. وقد تم حفر تلك الفتحات بغرض سد 
الفجوات وتوسيع شرايين قيان الشمالية والجنوبية والرواسب المعدنية لمنطقة العقيق، ولزيادة الثقة في النموذج الجيولوجي، وترقية تصنيف الموارد 

المعدنية، وتوفير معلومات أكثر دقة عن حجم وجودة المعادن، فيما يتعلق بتخطيط المناجم.

وقد أكد تقرير الشخص المختص أن أعمال التعدين بخصوص كل من جبل قيان ومكمن الخام لمنطقة العقيق لم يتم االنتهاء منها بعد بالنسبة للجزء 
السفلي منها وذلك استناًدا إلى أعمال الحفر التي جرت حتى تاريخه. وعليه أوصى الشخص المختص الشركة بمحاولة الحفر في أعماق تلك األجزاء 
السفلى المعروفة بجودتها العالية في جبل قيان نظًرا ألن تحديد تلك المكونات ذات الجودة العالية ما زالت بحاجة لمزيد من العمل )بما في ذلك أعمال 
الحفر لسد فجوات(. وسوف تتواصل في عام 2021م أعمال الحفر في المنطقة األعمق لزيادة قاعدة الموارد وترقية الموارد المستنبطة إلى موارد مستدل 

عليها عند المستويات األدنى من الرواسب الجنوبية.

وكما في تاريخ هذه النشرة، رصدت الشركة ثالثة وعشرين )23( مشروعا واعدا بشأن منجم قيان. 

وقد جرى بيان موازنة الشركة لبرنامج الكشف الخاص بها بخصوص منجم قيان، في القسم 8 )»استخدام متحصالت الطرح«(.

البنية التحتية 4-8-3-8

بما أن محطة معالجة قيان تقع في نطاق مخيم المصانع، فإنه يجري استخدام البنية التحتية الحالية لدعم محطة معالجة قيان، باإلضافة إلى ثالثة )3( 
مولدات ديزل مخصصة الستخدام محطة معالجة قيان.

وتستخدم ورش الصيانة الحالية لدى منطقة المصانع لصيانة محطة معالجة قيان. ويجري أيًضا التشارك في مرافق اإلدارة والتخزين والمياه وتخزين 
وقود الديزل والمختبر والمخيمات.

نظًرا للقيام بأعمال التعدين السطحية وتفتيت المعادن الخام في موقع منجم قيان، فقد تم تشييد بنية أساسية إضافية بالموقع، ويشمل ذلك مرافق 
للمكاتب ومخيم صغير وأعمال صيانة.

وإضافة إلى ذلك، ولتحسين ُسبل الوصول إلى موقع منجم قيان من منجم المصانع، فقد تم االنتهاء في عام 2019م من توفير طريق جديد معبد باألسفلت 
طوله خمسة كيلومترات، من الطريق الرئيسي السريع إلى موقع منجم قيان.

مشروع تطوير مكمن خام معيض 4-8-4

لمحة عامة 4-8-4-1

يحتوي مكمن خام معيض الموجود في منطقة منجم المصانع على مستويات أعلى من الزنك، وكميات أقل من النحاس، وأحجام من الفضة تفوق متوسط   
الجودة المتوفر في كتل الخام الرئيسية الحالية. بناء على ذلك، ينبغي عمل تصميم للمحطة يختلف عن تصميم محطة معالجة المصانع لالستفادة إلى 
أقصى حد ممكن من استخراج مركزات الزنك والنحاس. ولذلك، تخطط الشركة لبناء محطة معالجة مستقلة في معيض لمعالجة المعدن الخام المستخرج 

من مكمن خام معيض حيث يختلف األداء المعدني للخام عن خام المصانع.

واستناًدا إلى بعض األعمال األولية، بما في ذلك التعدين التجريبي لمحطتي اإلنتاج في عام 2020م، وأعمال اختبار التعويم، واستكمال دراسة المعادن في 
شهر فبراير 2021م، تقوم الشركة في الوقت الراهن بأعمال تصميم محطة المعالجة ودراسة الجدوى لمشروع تطوير مكمن خام معيض، وقد أصدرت 

مناقصة إلى مقدمي العطاءات المحتملين لترسية عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء واإلدارة بخصوص بناء محطة معالجة في معيض.

وبحسب األعمال المنجزة حتى اآلن، يُتوقع أن يتم تصميم وهندسة محطة معالجة جديدة في معيض بسعة معالجة متوقعة تبلغ 350 كيلو طن في العام 
في موقع منجم المصانع. 

أجرى الشخص المختص عدًدا من االختبارات الفنية واالقتصادية على مقترح معالجة المعادن الخام من رواسب معيض من خالل محطة معالجة معيض 
كأحد  االقتصادية  الجدوى  اختبار  يجتاز مطلوب  وبالتالي سوف  إيجابية،  اقتصاديات  يظهر  النهج  أن هذا  وأكد  المصانع(  معالجة  )من خالل محطة 

االعتبارات في تحديد احتياطيات المعادن الخام لمشروع تطوير مكمن خام معيض.

حالة المشروع والمراحل الرئيسية 4-8-4-2

فيما يلي ملخص للمراحل الرئيسية التي يجب أو تم تحقيقها قبل أن تبدأ محطة معالجة معيض اإلنتاج التجاري:

تم ترسية عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء واإلدارة لشركة SENET/DRA من جنوب أفريقيا 	
تم االنتهاء من التصميم النهائي لمحطة المعالجة في الربع الرابع من عام 2021م من خالل شركة SENET/DRA من جنوب أفريقيا وشركة  	

MINCORE من أستراليا 

استكمال دراسة الجدوى والهندسة - والمتوقع أن يتم في الربع الرابع من عام 2021م 	
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بدء أعمال البناء - والمتوقع أن يتم في الربع الثاني من عام 2022م 	
وضع محطة معالجة معيض في الخدمة وبدء اإلنتاج - والمتوقع أن يتم في الربع الثاني من عام 2023م 	

في حين أن الشركة تتوقع حالًيا إكمال هذه المراحل على النحو الموضح أعاله، إال إن التواريخ المذكورة هي إرشادية فقط وقد تتغير بسبب عوامل خارجة 
عن سيطرة الشركة.

محطة المعالجة 4-8-4-3

ستبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة معيض 350 ألف طن في العام من المعدن الخام وسيكون موقعها في مخيم التعدين في المصانع. وسيكون 
تصميم محطة معالجة معيض مشابًها لتصميم محطة معالجة المصانع )كما هو موضح في القسم 4-8-2-5 )»محطة معالجة المصانع«(، إال أنه ستتم 
معايرته لمعالجة درجات أعلى من الزنك ودرجات أدنى من النحاس مما تتم معالجته حالًيا في محطة معالجة المصانع. وسيتمثل الفرق الرئيسي في 
استعادة كميات كبيرة من المعادن الثمينة عقب التعويم، وبالتالي فلن تستلزم العملية وحدة الترشيح حيث سيتم إرسال المخلفات إلى خزانات يُضاف فيها 

سيانيد الصوديوم لترشيح الذهب والفضة.

البنية التحتية 4-8-4-4

نظًرا لقرب موقع محطة معالجة معيض من محطة معالجة ومنجم المصانع، فسوف يقتصر األمر على إضافة بنية تحتية محدودة، والتي من المتوقع أن 
تشمل مجموعات إضافية لتوليد الكهرباء ومقار سكنية موسعة.

تكاليف المشروع 4-8-4-5

تقدر التكلفة الرأسمالية إلنشاء محطة معالجة معيض بحوالي 303,907,945 ريال سعودي. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع تطوير مكمن خام معيض يعتبر من المشاريع الجديدة المهمة للشركة. وسيتم تمويل التكلفة الكاملة لمحطة معالجة معيض 
من عائدات الطرح. لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على القسم 8 )»استخدام متحصالت الطرح«(.

مشروع كشف قطان 4-8-5

باإلضافة إلى رخص كشف المصانع وقيان، تمتلك الشركة أيًضا رخصة كشف قطان التي تنتهي صالحيتها في 23 ديسمبر 2022م. وتغطي الرخصة 
المذكورة مساحة 73.42 كيلومتر مربع وتقع في وادي قطان بنجران على بعد حوالي 10 كيلومترات شرق مشروع قيان، كما وتسمح بكشف النيكل والمعادن 
المصاحبة له. تم تجديد رخصة كشف قطان بموجب القرار الوزاري لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 6065 / س وتاريخ 1440/7/20هـ 

)الموافق 27 مارس 2019م(.

لم يتم االنتهاء من تقدير الموارد المعدنية حتى اآلن، حيث ال تستند أي من األعمال المتوقعة بموجب رخصة الكشف على دراسات استكشاف ودعم كافية 
للمباشرة فيها.

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع كشف قطان يعتبر من المشاريع الجديدة المهمة للشركة. ويتضمن القسم 8 ميزانية الشركة لبرنامج كشف مشروع كشف 
قطان )»استخدام متحصالت الطرح«(. 

مشاريع االستطالع األخرى 4-8-6

حصلت الشركة على تراخيص استطالع أخرى من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لعدد من المعادن )الذهب والرصاص والزنك والفضة والنحاس والنيكل 
وخام الحديد( في مختلف مناطق المملكة والتي تشمل الرياض وحائل والجوف والباحة ونجران وعسير وتبوك والقصيم والحدود الشمالية والمدينة 
المنورة ومكة المكرمة. وتجدر اإلشارة إلى أن مشاريع االستطالع التي تقوم بها الشركة تعتبر من المشاريع الجديدة المهمة للشركة. لمزيد من المعلومات، 

يرجى مراجعة قسم  13-4-4-2 )»تراخيص االستطالع األخرى«(.

الصحة والسالمة 4-8-7

تعتمد الشركة عدة برامج للصحة المهنية والبيئية لحماية موظفيها ومقاوليها والمجتمعات المختلفة من المخاطر التي قد تنشأ عن عملياتها وأنشطتها، 
وتشمل تلك البرامج تقييم نظام اإلدارة وتقييم األثر البيئي وإدارة مخلّفات المناجم وحفظ الطاقة وإدارة انبعاثات الهواء والوعي بالكفاءة والتدريب.

وتستخدم الشركة نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة الذي يتوافق مع سياسة السالمة التي تتبعها الشركة، ويساعد نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة 
على توخي االنضباط في تحديد توقعات السالمة ويتيح إطاًرا للمديرين للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالسالمة وتجنب الخسائر. إّن الشركة سّباقة في 
تقديم وتحسين أداء أعمالها المرتبطة بالسالمة فيما يتعلق بالتوقعات واألهداف الموضحة في نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة والبرامج والعمليات 

واإلجراءات والقواعد والمعايير والتعليمات األساسية فيه.

تقيس الشركة أداء السالمة الخاص بها وفق المعايير المعمول بها في القطاع وأهداف األداء الموضوعة وفقاً لممارسات القطاع وذلك بغرض تحسين أداء 
السالمة. ويعد معدل فقد الوقت واإلصابات هو المؤشر الرئيسي لقياس أداء برامج الشركة للصحة والسالمة، والتي تقيس عدد حاالت اإلصابة وفقدان 
الوقت عن كل 200,000 ساعة عمل. يوضح الجدول التالي أداء الشركة )باستثناء المقاولين( لعدد من مؤشرات الصحة والسالمة خالل األعوام 2018م 

و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

82



أداء الشركة )باستثناء المقاولين( لعدد من مؤشرات الصحة والسالمة من 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(:  44ل4الجدول )

الستة أشهر المنتهية في 2020م2019م2018م
30 يونيو 2021م

1,555,7761,403,7171,627,314721,471إجمالي ساعات العمل الفعلية

8231عدد حاالت اإلصابة وفقدان الوقت

17331323عدد حاالت اإلسعافات األولية

1.030.230.371.02معدل فقد الوقت واإلصابات

0001الوفاة

المصدر: الشركة

البيئة 4-8-8

كما هو معتاد للشركات العاملة في مجال التعدين وغيرها من الموارد الطبيعة أن يكون للشركة تأثير حتمي على البيئة التي تباشر أعمالها وأنشطتها فيها.

تلتزم الشركة بحماية البيئة التي تباشر أعمالها وأنشطتها فيها بسعيها للحد من األضرار التي تلحق بالبيئة. وقد ضعت الشركة في هذا الصدد خطة 
إدارة بيئية إلدارة االمتثال البيئي وتعزيز األداء البيئي، ووضعت كذلك خطة اإلدارة البيئية ونظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة بهدف إدارة اآلثار البيئية 
المرتبطة بالعمليات في الموقع. كما تقوم الشركة بإجراء تقييمات األثر البيئي عند تقييمها المشاريع الجديدة، والتي تشمل تقييم تصميم المشروع وأعمال 

التشييد والعمليات وإيقاف التشغيل وفًقا لألنظمة واللوائح والبروتوكوالت والسياسات البيئية السارية.

يكمن الهدف األساسي من خطة اإلدارة البيئية في تحديد المخاطر البيئية الناشئة وإعداد وتطبيق خطة استجابة للتخفيف من آثارها المحتملة، وتنقسم 
خطة اإلدارة البيئية إلى اآلتي:

إدارة المياه 	
إدارة األراضي 	
إدارة الهواء 	
إدارة الضوضاء 	
إدارة اإلضاءة 	
إدارة المخلّفات 	
إدارة الموارد 	
التقارير البيئية 	
خطط اإلغالق 	
التدريب وبث التوعية البيئية 	
المساهمة في المجتمع المحلي 	
معلومات عن األخطار على المنتجات المركزة  	

المبيعات والتسويق  9 4

النحاس والزنك 4-9-1

تقوم الشركة بتسويق مركزات الزنك والنحاس من خالل الوكيل )أوشن بارتنرز( الذي يبيع المنتجات في األسواق الدولية مقابل عمولة تمثل بنسبة مئوية 
من قيمة المركزات المباعة. وقد تم تعيين الوكيل بموجب شروط اتفاقية الوكالة التي ستنقضي مدتها بتاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وفًقا لشروط اتفاقية الوكالة، يبرم الوكيل عقوًدا منفصلة مع كل مشتر لبيع المركزات. وتنص كل اتفاقية مبيعات على شرط عام مفاده أن جميع البنود 
والشروط بين الوكيل )بصفته البائع( والمشتري تكون متتالية وبين البائع والشركة )بصفتها المنتج(، وتكون الشركة طرفاً في اتفاقية البائع.

هناك حالًيا اتفاقيتا مبيعات ساريتان )يرجى االطالع على القسم 13 )»المعلومات القانونية«( للمزيد من المعلومات(. وتنص كل اتفاقية على تسليم 
شحنات ربع سنوية من المركزات ذات التركيبات المعدنية المحددة إلى الموانئ التي يختارها المشتري.

يتم اختيار المشترين من خالل عملية عطاء رسمية يجريها الوكيل، ويتم طرح عطاءات لعدد محدد من الشحنات خالل السنة التقويمية. يتنافس المشترون 
المهتمون على أساس رسوم المعالجة والتكاليف، لكون أسعار الزنك والنحاس محددة دولًيا. ومن ثّم يتم تقييم عروض الشحنات من قبل الوكيل، ويتم التوصية 

بالمشترين المختارين من قبل الوكيل والشركة إلى اللجنة التجارية للنظر فيهم. بعدها تختار اللجنة التجارية المشتري األنسب لمباشرة شحنات معينة.

يتم تخزين مركزات الزنك والنحاس في مستودع الشركة الواقع في ميناء مدينة جيزان والذي تخزن فيه الشركة الكميات الالزمة من المركزات لتسليمها 
عن طريق البحر إلى المشتري.
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تقوم الشركة بإصدار فواتير إلى الوكيل بكل شحنة بمجرد مغادرة السفينة للميناء، ويقوم الوكيل بسداد مبلغ كل شحنة باالطالع على وثائق الشحن األصلية. 
تستلم الشركة عادة ما تبلغ نسبته 95% من المبلغ في غضون 7 أيام من شحن المنتج.

الذهب والفضة 4-9-2

تبيع الشركة سبائك الذهب والفضة وفًقا لشروط اتفاقية التنقية )لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على القسم 13-5 »االتفاقيات الجوهرية«(.

الخطط المستقبلية وفرص النمو  10 4

التوسع الجغرافي 4-10-1

التوسع في المملكة العربية السعودية 4-10-1-1

تمتلك الشركة امتياز كشف واسع في نفس المنطقة التي تتمركز فيها جميع العمليات حالًيا. يبلغ الحجم اإلجمالي لرخص الكشف والتعدين المسجلة 
205 كيلومترات مربعة.

تقوم الشركة حالًيا بإنتاج وتنفيذ عمليات الكشف في تراخيص التعدين في المصانع وقيان. خاصة أن رخصة التعدين الخاصة بمنجم المصانع لديها 
إمكانات عالية جًدا إلجراء مزيد من االكتشافات المشابهة إلنتاج مكامن الخام الحالية لكل من صعدة والحورة ومعيض. عالوة على ذلك، ال تزال مكامن 
المعدنية واحتياطيات  الموارد  القيام بأعمال الحفر والكشف األعمق وزيادة  العمق واالمتدادات. وتواصل الشركة  المنتجة مفتوحة على  الثالثة  الخام 

المناجم في هذه األجسام المعدنية الثالثة.

هناك العديد من المناطق المستهدفة ذات الخصائص والتركيبات الجيولوجية المتشابهة جًدا ضمن نفس رخصة التعدين. كما إن تراخيص التعدين 
والكشف لقيان لها أهداف إنمائية عديدة. من بين أهداف االستكشاف والتطوير العديدة هذه، يتم إنتاج مكمني خام )شمال قيان وجنوب قيان( فقط في 
الوقت الحالي. تخطط الشركة لزيادة كمية الحفر بواسطة رؤوس مشربة باأللماس لتحديد الموارد المعدنية المحتملة إلطالة عمر المنجم في منجمي 

المصانع وقيان. 

تركز الشركة على المملكة العربية السعودية لتنمية أنشطتها، حيث تدعم أنظمة التعدين تماًما تطوير مشاريع تعدين جديدة باإلضافة إلى الحفاظ على 
المناجم المنتجة حالًيا. تخطط الشركة للنمو الذاتي من خالل تطوير المناجم العاملة بدالً من االستحواذ على العمليات. ومع إدخال أنظمة التعدين 
الجديدة التي تسمح بنقل تراخيص التعدين بين شركات التعدين، تبحث الشركة عن فرص للتقدم في شراكات مع شركات التنقيب األخرى األصغر حجماً. 
كما يمكن أيًضا الدخول في شراكات خارج المملكة العربية السعودية، مثل دول شمال وشرق إفريقيا حيث توجد دول تعدين أكثر ليبرالية. وكما في تاريخ 

هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي نشاط تجاري أو جزء جوهري من أصولها خارج المملكة.

الشركة في  لدى  الرئيسية  القوة  نقاط  تكمن  المدى.  والتخطيط طويل  الذكية  المشاريع  وتطوير  التشغيلي  التميز  الشركة هي  لنمو  الرئيسية  العوامل 
موظفيها، وتركيزها على تعدين المعادن األساسية والثمينة. تتماشى الشركة بشكل جيد مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تم وضع التعدين 
كأحد ركائز تنويع اإليرادات، مع مواردها البشرية ذات الخبرة، وزيادة موثوقيتها في المنطقة، وشبكة كوادرها الوطنية والدولية الراسخة والرؤية الواضحة 

للنمو في قطاع التعدين. 

الشهادات   11 4
تحمل الشركة حالياً الشهادات التالية:

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارتوصيف األنشطة المرخصة / الغرضنوع الشهادةالجهة المانحة

ISOشركة آكتيف بيزنيس إنترناشونال

14001:2015
28 أبريل 2024م29 أبريل 2021منظام اإلدارة البيئية

ISOشركة آكتيف بيزنيس إنترناشونال

9001:2015
28 أبريل 2024م29 أبريل 2021منظام إدارة الجودة

ISOشركة آكتيف بيزنيس إنترناشونال

45001:2018
28 أبريل 2024م29 أبريل 2021منظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
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اإلدارة والخدمات المساندة  12 4

قسم العمليات 4-12-1

يترأس مدير قسم العمليات قسم اإلنتاج في الشركة، ويتولى هذا القسم مسؤولية إدارة العمليات اليومية لإلنتاج والخدمات ذات الصلة لتحقيق أهداف 
اإلنتاج. تنقسم عمليات الشركة وفق التالي:

منجم المصانع

لمزيد من المعلومات حول عمليات منجم المصانع يرجى مراجعة القسم الفرعي 4-8-2-4 )»عمليات التعدين«( من القسم 4-8-2 )»منجم المصانع«(.

منجم قيان

لمزيد من المعلومات حول عمليات منجم قيان يرجى مراجعة القسم الفرعي 4-8-3-4 )»عمليات التعدين«( من القسم 4-8-3 )»منجم قيان«(.

قسم االستكشاف 4-12-2

قسم االستكشاف في الشركة مسؤول عن اكتشاف وتقييم آفاق المعادن الجديدة في عقود إيجار الشركة. هدفها هو تحديد آفاق معدنية جديدة وتقييم 
جدواها االقتصادية للتعدين. قسم االستكشاف مسؤول أيًضا عن إضافة الموارد إلى احتياطيات التعدين الحالية من خالل برامج التنقيب القريبة من 

المناجم. 

منصب مدير االستكشاف شاغر كما في تاريخ نشرة اإلصدار، ولكن يقوم مدير جيولوجيا قيان بأنشطة االستكشاف كما في رخصة قيان للتعدين والكشف 
ويقوم ومدير جيولوجيا المصانع بأنشطة االستكشاف كما في ترخيص المصانع للتعدين.

قسم سلسلة اإلمداد 4-12-3

تشمل المسؤوليات الرئيسية المنوطة بقسم سلسلة اإلمداد على تقديم خدمات العطاءات وتنفيذ الشراكات االستراتيجية، وضمان توفر احتياطي من 
المواد الخام والمواد االستهالكية لدى الشركة، وتأمين المواد واإلمدادات والمعدات والخدمات بشروط أكثر تنافسية، وتتبع المنتجات عبر المستودعات 
للتأكد من وصولها إلى وجهتها، واإلشراف على وصول الشحنات، وضمان تطوير وتحديث قائمة الموردين المفضلين حسب تقييمات الموردين، وضمان 

إدارة وتقييم الموردين بصورة فعالة. 

قسم منع الخسائر وخدمات الموقع 4-12-4

تتمثل المسؤوليات الرئيسية المنوطة بقسم منع الخسائر وخدمات الموقع ضمان وجود نظم سالمة مناسبة وامتثال جميع أصحاب المصلحة بها. كما 
يضمن القسم إجراء عمليات صيانة دورية لتلك النظم لمنع وقوع أي حوادث. وحرصاً على تشغيل منجم المصانع ومنجم قيان دون وقوع أي حوادث، 
أعّد قسم منع الخسائر وخدمات الموقع ويدير حاليا نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية، األمر الذي يشمل إجراءات التشغيل القياسية لألنشطة عالية 

الخطورة كالعمل في األماكن المرتفعة واألماكن الحارة ومزاولة أعمال الرفع وغيرها في األماكن الضيقة.

ويحتفظ قسم منع الخسائر وخدمات الموقع بسجل المخاطر والشواغل الخاص بالشركة والذي يجري التسجيل فيه اإلجراءات الخاصة بجميع األنشطة 
التشغيلية الالزمة لمنع وقوع الحوادث. ويتم تحديث قوائم اإلجراءات باستمرار كلما تم إجراء عمليات تدقيق ومالحظات ميدانية جديدة، ويتم دورياّ رصد 

جميع إجراءات التحسين المتخذة وإغالقها.

وتشمل المسؤوليات المنوطة بقسم منع الخسائر وخدمات الموقع إدارة اإلجراءات الوقائية لجائحة كورونا )Covid-19( ورصد االمتثال لتعليمات وزارة 
الصحة.

العامة  الهيئة  الصادرة عن  بها  المعمول  البيئية  اللوائح  االمتثال لجميع  الشركة من خالل ضمان  لعمليات  البيئية  اإلدارة  القسم  كما تشمل مسؤوليات 
لألرصاد وحماية البيئة والمكاتب الحكومية األخرى المختصة. ويُجري قسم منع الخسائر وخدمات الموقع رصد بيئي بصورة دورية باالستعانة بمكاتب 
معتمدة، ويشرف على التقارير الدورية المقدمة إلى الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، األمر الذي يعّد ضرورياً للحفاظ على الرخص البيئية التي 

تحملها الشركة وتجديدها.

يقدم فريق خدمات الموقع جميع الخدمات المرتبطة باإلسكان إلى موظفي الشركة والمقاولين والزوار )إذا اقتضى األمر(. ويضمن فريق خدمات الموقع 
توفر جميع وسائل الراحة األساسية مثل تكييف الهواء واألسّرة واألثاث ومياه الشرب في أماكن اإلقامة وذلك لضمان توفر لجميع الموظفين الوسائل 

الالزمة لحياة مريحة في موقعي منجم المصانع ومنجم قيان. 

وتشمل المسؤوليات المنوطة بفريق خدمات الموقع إدارة حقل صهاريج الوقود الخاص بالشركة لضمان وجود إمدادات كافية من الوقود لمولدات الطاقة 
وجميع المركبات المتواجدة في مواقع مناجم الشركة.
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الشؤون المالية وتقنية المعلومات 4-12-5

قسم الشؤون المالية 4-12-5-1

تشمل المسؤوليات الرئيسية المنوطة بقسم الشؤون المالية: قيادة عملية وضع الميزانية وضمان تقّيد أقسام الشركة بها على مدار السنة المالية، وإدارة 
أنشطة تقييم الهيكلية المالية للشركة وتحديد هيكليات التمويل، وتحديد خيارات ومصادر رأس المال وإدارة أنشطة تقييم االحتياجات المالية، وهيكلة 
التأمين  وشركات  المصارف  مع  العالقة  إدارة  في  مهًما  دوًرا  القسم  يلعب  المشاريع.  وإنجاز  التطوير  قسم  مع  بالتنسيق  المحتملة  التمويلية  المصادر 

والتفاوض بشأن أسعار الفائدة وشروط التمويل ووثائق التأمين وإدارة كافة العالقات مع المستثمرين بالشركة.

قسم تقنية المعلومات 4-12-5-2

يرأس فريق تقنية المعلومات مدير تقنية المعلومات، الذي يقدم تقاريره إلى المدير المالي. يُعنى قسم تقنية المعلومات بمسائل مثل تطوير نظم وتطبيقات 
تقنية المعلومات الالزمة لتلبية احتياجات األقسام األخرى والمشاريع، وصيانة شبكات االتصال على مستوى الشركة.

وقد عمل قسم تقنية المعلومات على تطوير خطط تضمن استمرارية األعمال، والمتابعة الدائمة لكافة األنظمة والبنى التحتية، وإجراء فحوص دورية 
ألنظمة االستعادة في حال وقوع كارثة.

قسم إدارة العالقات الحكومية 4-12-6

التجارة  ووزارة  المعدنية  للثروة  الوزارة  وكالة  مثل  الحكومية  الجهات  وجميع  الشركة  بين  المركزية  الوصل  نقطة  الحكومية  العالقات  إدارة  يمّثل قسم 
والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة. ويتولى القسم مسؤولية المراسالت بالغة األهمية بين الشركة والجهة الحكومية المختصة، ويتولى كذلك مراجعة 

السياسات الداخلية لضمان امتثالها للوائح والتوجيهات الحكومية ذات الصلة.

قسم الموارد البشرية 4-12-7

تشمل المسؤوليات الرئيسية المنوطة بقسم الموارد البشرية في الشركة استحداث وتنفيذ استراتيجيات ترّكز على نزاهة الشركة فيما يخص إدارة الموارد 
البشرية واإلدارة، ووضع سياسات وإجراءات مرتبطة باإلدارة الفعالة للموارد البشرية وتطويرها واستخدامها بشكل فعال، وإدارة واإلشراف على تحديد 

وتقييم الهيكل التنظيمي للشركة والمهام الوظيفية. 

كما يشرف قسم الموارد البشرية على إعداد ومراجعة اإلطار العام للدرجات الوظيفية، وهيكلة الرواتب، واألجور، والبدالت. يقوم القسم كذلك بترسيخ 
ثقافة األداء والتمكين التي تحفز على تحقيق األهداف الفردية والتجارية وضمان الفعالية في توظيف الموظفين وتنميتهم.

قسم األمن الصناعي 4-12-8

يتولى قسم األمن الصناعي مسؤولة الحفاظ على سالمة وأمن نظم التحكم الصناعية الخاصة بالشركة. وتشمل المهام األساسية المنوطة بالقسم ما يلي: 
إدارة جميع نظم المعلومات ومعالجة كافة تصاريح زيارة المواقع، وإدارة وضمان وضع قواعد فعالة لجميع الموظفين والمقاولين وتوفير إجراءات الرقابة 
لجميع الزوار وأرقام شخصية لجميع المستخدمين المتاح لهم الوصول، وإنشاء وتعهد قواعد البيانات لجميع التصاريح، وإعداد التقارير المطلوبة، والتأكد 

من االمتثال لجميع عمليات إدارة األمن الصناعي.

يقوم القسم بإجراء أعمال تفتيش دورية على جميع المنشآت الصناعية والعمليات األمنية.

استمرارية األعمال  13 4
لم يكن هناك أي انقطاع أو تعليق في أعمال الشركة، مما من شأنها أن يؤثر على، أو أن يترتب عليه تأثير جوهري في، أوضاعها المالية خالل االثني عشر 

)12( شهراً السابقة لتاريخ هذه النشرة، كما ال تعتزم الشركة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمالها.

األبحاث والتطوير  14 4
ال تباشر الشركة أي أنشطة في مجال األبحاث والتطوير.
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الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمته.  5

يتألف الهيكل التنظيمي للشركة من مجلس اإلدارة )»مجلس اإلدارة« أو »المجلس«( ولجان الشركة وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، 
اإلدارة  فريق  وعلى  الشركة،  على  العامة  والرقابة  العام  واإلشراف  للتوجيه  النهائية  المسؤولية  المجلس  ويتولى  التنفيذية.  واللجنة  التجارية،  واللجنة 

التنفيذية.

يوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

هيكل الشركة التنظيمي كما في تاريخ هذه النشرة(:  1ل5الشكل )

مدير إدارة 
العمليات

أندرو بيكس

المدير المالي
كمران بخش

مدير إدارة 
التنقيب
(شاغر)

مدير إدارة 
سلسلة 
التوريد 

تانسو أوزركان

مدير إدارة 
الموارد البشرية
سعود السالم

مدير إدارة 
ا�من الصناعي 

صالح المتروك

نائب مدير إدارة 
منع الخسائر 

وخدمات 
الموقع

محمد ساجد

مسؤول 
العالقات 

الحكومية 
دليم الزبداني

الجمعية العامة

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

اللجنة التجارية

لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي
سافاس ساهين@

مجلس ا�دارة

* يشغل سافاس ساهين منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م، وتم تعيين يحيى الشنقيطي رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2022م.

هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده(:  1ل5الجدول )

اسم المساهمالرقم
بعد الطرحقبل الطرح

 قيمة األسهم عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة 
 قيمة السهم عدد األسهمالملكية

نسبة الملكية)ريال سعودي(

14.24%20.469,398,37193,983,710%11,526,049115,260,490الشركة العربية للتعدين -1
13.69%19.679,035,21090,352,100%11,080,674110,806,740شركة أساس التعدين -2
6.13%8.804,043,39540,433,950%4,958,77149,587,710األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -3
6.07%8.734,008,85840,088,580%4,916,41649,164,160الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة -4
5.80%8.333,825,41338,254,130%4,691,44146,914,410محمد مانع أبا العال -5
3.67%5.282,424,99424,249,940%2,973,98429,739,840الشركة العربية للتعدين - الفجيرة -6
2.72%3.911,796,38417,963,840%2,203,06422,030,640وضحا بنت حسين بن جابر نصيب -7
1.80%2.591,190,81711,908,170%1,460,40414,604,040إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم -8
1.59%2.281,049,21910,492,190%1,286,75012,867,500ماجد بن علي بن حسين بن مسلم -9
1.47%2.11971,2029,712,020%1,191,07111,910,710شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت -10
1.42%2.04937,2659,372,650%1,149,45111,494,510أيمن بن عبدالرحمن الشبل -11
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اسم المساهمالرقم
بعد الطرحقبل الطرح

 قيمة األسهم عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة 
 قيمة السهم عدد األسهمالملكية

نسبة الملكية)ريال سعودي(

1.36%1.95894,4988,944,980%1,097,00210,970,020خالد بن علي بن عمر بابطين -12
1.04%1.50688,4696,884,690%844,3308,443,300بدر بن مانع بن سلطان أبا العال -13
0.86%1.24569,1725,691,720%698,0266,980,260دالل بنت علي بن حسين بن مسلم -14
0.83%1.19545,6245,456,240%669,1476,691,470شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م -15
0.69%0.99455,3374,553,370%558,4205,584,200المه بنت علي بن مسلم -16
0.63%0.91415,6824,156,820%509,7885,097,880عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن -17
0.52%0.74341,5033,415,030%418,8154,188,150عبدالعزيز بن علي بن مسلم -18
0.46%0.66303,1243,031,240%371,7483,717,480عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي -19
0.46%0.66303,1243,031,240%371,7483,717,480ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف -20
0.29%0.42194,0011,940,010%237,9202,379,200سافاس ساهين10 -21
0.28%0.40181,8751,818,750%223,0492,230,490ريضه بنت هامل بن حمد اليامي -22
0.24%0.35159,6541,596,540%195,7981,957,980سالم بن علي بن سالم باجندوح -23
0.18%0.26121,2501,212,500%148,7001,487,000عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح -24
0.17%0.25113,8341,138,340%139,6051,396,050نورة بنت علي بن مسلم -25
0.17%0.25113,8341,138,340%139,6051,396,050فاطمة بنت علي بن مسلم -26
0.14%0.2194,626946,260%116,0481,160,480عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم -27
0.14%0.2194,626946,260%116,0481,160,480طالل بن محمد بن حسين بن مسلم -28
0.11%0.1675,781757,810%92,937929,370نوال بنت علي بن مسلم -29
0.11%0.1674,149741,490%90,936909,360حسن بن علي الصيرفي -30
0.11%0.1672,749727,490%89,219892,190مسفر سالم الوسيمر -31
0.09%0.1361,529615,290%75,458754,580عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح -32
0.09%0.1360,624606,240%74,349743,490سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين -33
0.06%0.0939,406394,060%48,327483,270ياسر بن فيصل بن يحي الشريف -34
0.05%0.0730,896308,960%37,890378,900جابر بن عبداهلل بن جابر اليامي -35
0.02%0.0315,156151,560%18,587185,870ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح -36
0.02%0.0312,358123,580%15,156151,560علي بن منصور بن يحي بيضي -37
0.01%0.027,22272,220%8,85788,570أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان -38
0.01%0.016,06360,630%7,43574,350هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح -39
0.01%0.016,06360,630%7,43574,350مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح -40
0.01%0.014,79247,920%5,87758,770لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان -41
0.00%0.013,00130,010%3,68036,800أنس بن سليمان بن سالم حافظ -42
2.21%2.591,458,85014,588,500%1,458,85014,588,500أسهم خزينة -43
30.00%19,800,000198,000,000---الجمهور -44

100.00%100.0066,000,000660,000,000%56,328,865563,288,650المجموع

المصدر: الشركة

10  تم تحويل هذه األسهم لسافاس ساهين كحافز لقاء أعماله كرئيس تنفيذي للشركة. وكما بتاريخ هذه النشرة، فإن ملكية هذه األسهم خاضعة للحصول على موافقة وزارة االستثمار 
أو االلتزام بجميع اإلجراءات النظامية الالزمة وفقاً لألنظمة واللوائح المطبقة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 4-6 )»لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها«((.
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس  1 5

تشكيل مجلس اإلدارة 5-1-1

حسب نظام الشركة األساسي، يتألف مجلس اإلدارة من تسعة )9( أعضاء معينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين. ويعمل نظام الشركات ولوائح 
حوكمة الشركات والنظام األساسي للشركة ودليل حوكمة الشركة الداخلي على تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسؤولياته. وتكون مدة عضوية كل عضو 

منهم بمن فيهم رئيس المجلس ثالث )3( سنوات كحد أقصى. 

وكما في تاريخ هذه النشرة، يتألف مجلس اإلدارة من تسعة )9( أعضاء. وقد تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 
بتاريخ 1440/02/19هـ )الموافق 2018/10/28م( وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1442/08/10هـ )الموافق 2021/03/23م(. 

وتبدأ دورة المجلس من تاريخ 2019/01/09م وتنتهي في تاريخ 2022/01/08م.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء المجلس والمعلومات األخرى ذات الصلة بهم كما في تاريخ إصدار هذه النشرة:

أعضاء مجلس إدارة الشركة11(:  2ل5الجدول )

تاريخ التعيينالصفةالجنسيةالمنصباالسمالرقم

نسب الملكية 
المباشرة

نسب الملكية غير 
المباشرة

قبل 
الطرح

بعد 
بعد قبل الطرحالطرح

الطرح

رئيس مجلس محمد مانع أبا العال1-
4.28%6.16%*5.80%8.33%28 أكتوبر 2018مغير تنفيذيسعودياإلدارة

نائب رئيس مجلس إبراهيم علي بن مسلم2-
5.12%7.36%**1.80%2.59%28 أكتوبر 2018مغير تنفيذيسعودياإلدارة

غير تنفيذي أردنيعضوطالل أسعد السعدي3-
----28 أكتوبر 2018م/ مستقل

أيمن عبد الرحمن 4-
غير تنفيذي سعوديعضو / أمين سرالشبل

--1.42%2.04%28 أكتوبر 2018م/ مستقل

مهيدب صالح 5-
----28 أكتوبر 2018مغير تنفيذيسعوديعضوالمهيدب

----23 مارس 2021مغير تنفيذيمصريعضوفكري يوسف محمد6-

----23 مارس 2021مغير تنفيذيإماراتيعضومحمد أحمد الشحي7-

غير تنفيذي سعوديعضوماجد يوسف المقال8-
----23 مارس 2021م/ مستقل

4.28%6.16%***1.59%2.28%23 مارس 2021مغير تنفيذيسعوديعضوماجد علي بن مسلم9-

المصدر: الشركة
* يمتلك محمد مانع أبا العال نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 6.16% قبل الطرح نتيجة لنسبة ملكية قدرها 31.30% في شركة أساس التعدين والتي تملك 19.67% من أسهم الشركة قبل الطرح.
** يمتلك إبراهيم علي بن مسلم نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 7.36% قبل الطرح نتيجة لنسبة ملكية قدرها 37.40% في شركة أساس التعدين والتي تملك 19.67% من أسهم الشركة قبل 

الطرح.
*** يمتلك ماجد علي بن مسلم نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 6.16% قبل الطرح نتيجة لنسبة ملكية قدرها 31.30% في شركة أساس التعدين والتي تملك 19.67% من أسهم الشركة قبل 

الطرح.

إن أمين سر مجلس ادارة الشركة الحالي هو أيمن عبدالرحمن الشبل، وهو يمتلك 1,149,451 سهم في الشركة.

11  بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 25 نوفمبر 2021م( قامت الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ مدتها من 
9 يناير 2022م وتنتهي في 8 يناير 2025م. وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة للدورة القادمة يتكون من نفس األعضاء في الدورة الحالية باستثناء طالل السعدي ومهيدب صالح المهيدب 

وماجد يوسف المقال حيث تم تعيين عبداإلله بن عثمان الصالح وعبدالسالم بن عبداهلل الدريبي وسافاس ساهين بدالً منهم.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة 5-1-2

تشمل مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس التالي:

مجلس اإلدارة 5-1-2-1

وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة األعمال اليومية للشركة. وبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع 
مجلس اإلدارة بالمسؤوليات اآلتية:

القيادة والتوجيه، ومن ذلك: 	
تحديد رؤية وقيم الشركة والتأكد من تحقيقها ودعمها.- 
تحديد توجه األعمال.- 
التأكد من وضوح المسؤوليات والتواصل داخل الشركة ومراقبة أنشطة الشركة.- 
إيجاد بيئة إيجابية تعزز التحدي البناء لألعمال.- 
مراجعة تشكيل مجلس اإلدارة وأدائه وخطط التعاقب بشكل منتظم.- 
تعيين رئيس مجلس اإلدارة وإقالته إذا لزم األمر.- 

اعتماد التوجهات االستراتيجية للشركة وأهدافها واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك: 	
تحديد األهداف االستراتيجية الرئيسية واألهداف والنتائج االستراتيجية المطلوبة.- 
تطوير خطة العمل وتوفير تحديات بناءة وضمان فعاليتها.- 
اعتماد خطة العمل السنوية والميزانيات السنوية لإليرادات والنفقات التشغيلية والرأسمالية واالستراتيجية المالية التي تدعم تحقيق - 

استراتيجية وخطة الشركة.
وضع إطار عمل للموافقة على ومراجعة السياسات والخطط بشكل دوري لتحقيق األهداف.- 
الشركة -  واستدامة  استمرارية  على  للحفاظ  وذلك  مناسب،  بشكل  المال  رأس  واستخدام  وفعالية،  بكفاءة  األصول  جميع  إدارة  ضمان 

وأصولها على المدى الطويل.
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وعمليات االستحواذ والتصفية.- 
تحديد أهداف األداء المراد تحقيقها واإلشراف على تنفيذها وعلى األداء العام للشركة.- 
المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.- 

إدارة المخاطر، ومن ذلك: 	
إنشاء إطار العمل إلدارة ومراجعة المخاطر واإلشراف عليه، بما في ذلك الموافقة على مستوى تحمل المخاطر.- 
تحديد المخاطر الرئيسية ألعمال الشركة والتأكد من تطبيق األنظمة المناسبة إلدارة تلك المخاطر.- 
المساهمة في مراجعة وتقييم المخاطر االستراتيجية واستالم تقارير دورية عن هذه المخاطر وعن أي من المخاطر المستجدة.- 
التأكد من اعتماد ثقافة إيجابية إلدارة الفرص والمخاطر والشكوك على كافة مستويات الشركة.- 
تحديد السياسات والقرارات المتعلقة بجميع األمور التي قد تؤدي إلى مخاطر مالية كبيرة أو مخاطر أخرى على الشركة، أو تؤثر على - 

الشركة بشكل جوهري.
إثبات القدرة على تحديد وفهم المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة في تحقيق أهدافها من خالل استراتيجياتها وخطط أعمالها.- 

وضع نظام الرقابة الداخلية والمراقبة الفعالة، ومن ذلك: 	
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين. ويشمل ذلك إساءة - 

استخدام أصول الشركة، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية للشركة، بما في ذلك األنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية.- 
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية داخلية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة - 

وطرحها بشفافية.
وضع إطار لتفويض المسؤوليات واإلشراف عليه، وتجنب تفويض مسؤوليات لفترة زمنية غير محددة أو إعطاء صالحيات غير محددة.- 
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.- 
إجراء مراجعة سنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. على الرغم من أن لجنة المراجعة ستقوم بذلك نيابة عن مجلس - 

اإلدارة، إال أن ذلك لن يعفي المجلس من مسؤوليته في هذا الصدد.
مراقبة األداء، ومن ذلك: 	

مراجعة ومراقبة األداء بشكل منتظم فيما يتعلق بالخطط والميزانيات والضوابط والقرارات.- 
العمالء وأصحاب المصالح ومقارنة ذلك بشركات تمارس أنشطة -  يتعلق بمالحظات  الحصول على معلومات األداء والنظر فيها فيما 

مماثلة للشركة.
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إعداد التقارير بشأن أداء الشركة، ومن ذلك: 	
التأكد من أن أعمال الشركة تتم بشكل قانوني ووفقاً لمعايير األداء المعتمدة وبما يتفق مع متطلبات اإلفصاح.- 
التأكد من التزام الشركة بجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.- 
مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن لجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمراجع الداخلي والمراجعين الخارجيين لتقييم أدائهم - 

وتصحيح أي من التناقضات الواردة.
مراجعة معلومات األداء فيما يتعلق بمالحظات أصحاب المصالح ومقارنة ذلك بشركات تمارس أنشطة مماثلة للشركة.- 

اعتماد نظام الحوكمة الداخلي للشركة ومراقبة فعاليته ومراجعته عند االقتضاء. 	
المحافظة على سمعة الشركة والعمل على تعزيزها. 	
الترتيبات التنفيذية واإلدارية، ومن ذلك: 	

تعيين الرئيس التنفيذي وعزله واعتماد راتبه واستحقاقاته وشروط عمله.- 
التأكد من وجود سياسات وأنظمة مناسبة لتعيين الموظفين وتطويرهم واالحتفاظ بهم ومكافأتهم.- 
مراقبة وإدارة التضارب المحتمل بين مصالح اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين، بما في ذلك إساءة استخدام أصول الشركة - 

واستغالل التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
وضع السياسات المتعلقة بتقييم اإلدارة التنفيذية للشركة والتأكد من اعتماد وتطبيق السياسات المناسبة فيما يتعلق بتقييم الموظفين - 

اآلخرين من قبل اإلدارة التنفيذية.
تقييم األداء العام للموظفين وفاعلية مجلس اإلدارة.- 
مراجعة خطط التعاقب الوظيفي وبرامج التطوير اإلداري لإلدارة التنفيذية.- 

إعداد التقارير، ومن ذلك: 	
ضمان نزاهة نظام المحاسبة والتقارير المالية للشركة، بما في ذلك المراجعة المستقلة، واعتماد أنظمة الرقابة المناسبة وال سيما - 

أنظمة مراقبة المخاطر والضوابط المالية واالمتثال لألنظمة ذات العالقة.
اإلشراف على عملية اإلفصاح والتواصل مع المساهمين.- 
اعتماد القوائم المالية للشركة والتأكد من صحتها قبل عرضها على المساهمين.- 

رئيس مجلس اإلدارة 5-1-2-2

تتمحور مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة حول قيادة المجلس وتيسير اإلسهامات والمبادرات البناءة من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة لضمان فاعلية 
المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.

الحكومية. وبموجب الئحة حوكمة  الجهات  أمام سائر  الشركة  لتمثيل  أوسع الصالحيات  اإلدارة  لرئيس مجلس  تكون  للشركة،  للنظام األساسي  ووفقاً 
الشركات، تشمل المسؤوليات األساسية لرئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة. 	
التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 	
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي. 	
تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة. 	
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. 	
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين،  	

وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
مراجع  	 يثيرها  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  يطرحها  مسألة  أي  االعتبار  بعين  األخذ  مع  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  أعمال  جدول  إعداد 

الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. 	
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. 	

تشمل المسؤوليات األخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة والمجلس. 
ومن مهام الرئيس أيضاً إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.

أمين سر المجلس 5-1-2-3

يكون أمين سر مجلس اإلدارة مسؤوال عن تنظيم اجتماعات المجلس. وبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية ألمين سر 
مجلس اإلدارة ما يلي:

التأكد من اتباع إجراءات مجلس اإلدارة ومراجعتها بانتظام. 	
متابعة قرارات مجلس اإلدارة وإبالغ رئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة بأي صعوبات تتم مواجهتها. 	
تزويد رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات المتعلقة بمسؤولياتهم. 	
إعداد وتوزيع مسودة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة. 	
التأكد من توافر جميع المعلومات الضرورية ومشاركتها بين أعضاء مجلس اإلدارة وبين المجلس واإلدارة التنفيذية. 	
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الرئيس التنفيذي 5-1-2-4

الرئيس التنفيذي مسؤول عن األداء المالي والتشغيلي للشركة بشكل عام، وتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، وتنفيذ خطط األعمال السنوية للشركة 
المعتمدة من مجلس اإلدارة. ويمارس الرئيس التنفيذي مهامه تحت اإلشراف المباشر لمجلس اإلدارة.

عقود الخدمات وعقود العمل المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة 5-1-3

لم يتم إبرام أية عقود عمل بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، وإنما يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة المكافآت وفقاً ألحكام النظام األساسي للشركة بما 
ال يتعارض مع الضوابط النظامية الصادرة في هذا الشأن. تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قرارات الجمعية العامة الصادرة في التواريخ المبينة 
في القسم 5-1-4 )»السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس«(. ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 5-4 )»مكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة وكبار التنفيذيين«( الوارد في هذا القسم.

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس 5-1-4

نظرة عامة عن الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس. 

محمد مانع أبا العال 5-1-4-1

61 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

رئيس مجلس اإلدارة المنصب الحالي:

28 أكتوبر 2018متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على شهادة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة والية أركنساس بالواليات المتحدة في عام 1984م. 	
حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة والية أركنساس بالواليات المتحدة في عام 1983م. 	
حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية واالجتماعية من جامعة بورتالند بالواليات المتحدة في عام 1982م. 	

المناصب التنفيذية السابقة:

مدير مكتب األشغال العسكرية بالمنطقة الشرقية من عام 1997م وحتى عام 2005م. 	
مدير مكتب األشغال العسكرية في مملكة البحرين من عام 1993م وحتى عام 1997م. 	
مدير مكتب األشغال العسكرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية من عام 1990م وحتى عام 1993م. 	
مدير مكتب األشغال العسكرية بالمنطقة الجنوبية من عام 1987م وحتى عام 1990م. 	
نائب مدير مكتب األشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة من عام 1984م وحتى عام 1987م. 	

رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة متخصصة في مشاريع صناعة األسمنت، منذ  	العضويات الحالية األخرى: 
عام 2005م.

إبراهيم علي بن مسلم 5-1-4-2

54 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

28 أكتوبر 2018متاريخ التعيين:

حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال والمالية الدولية من الجامعة األمريكية بالواليات المتحدة األمريكية في  	المؤهل العلمي:
عام 1990م.

المناصب التنفيذية السابقة:

رئيس فريق عمليات االستحواذ على عقارات في أوروبا في مجموعة شركات سكاب، وهي شركة مساهمة مقفلة متخصصة  	
في قطاع التطوير العقاري، منذ عام1991م وحتى عام1997م.

الرئيس والمدير التنفيذي في مجموعة صداقة البيئية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في قطاع البيئة، منذ  	
عام 2003م وحتى عام 2004م.

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سكاب، وهي شركة مساهمة مقفلة متخصصة في قطاع التطوير العقاري، منذ عام  	العضويات الحالية األخرى: 
2008م وحتى اآلن.

العضويات السابقة األخرى:

رئيس مجلس إدارة شركة السالم لصناعة الطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، متخصصة في قطاع الطيران، منذ  	
عام 2016م وحتى عام 2020م.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سكاب، وهي شركة مساهمة مقفلة متخصصة في قطاع التطوير العقاري، منذ عام  	
2005م وحتى عام 2012م.
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طالل أسعد السعدي 5-1-4-3

77 سنةالعمر:

أردنيالجنسية:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

28 أكتوبر 2018متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:

حاصل على دبلوم دي أي سي لتكنولوجيا المعادن من جامعة إمبريال للعلوم والتكنولوجيا، جامعة لندن، بالمملكة المتحدة  	
في عام 1970م. 

حاصل على ماجستير في تصميم العمليات المعدنية من جامعة إمبريال للعلوم والتكنولوجيا، جامعة لندن، بالمملكة المتحدة  	
في عام 1970م.

حاصل على ماجستير في علم المعادن الصناعية من جامعة دورهام، بالمملكة المتحدة في عام 1969م. 	
حاصل على بكالوريوس في الجيولوجيا والكيمياء من جامعة القاهرة، بمصر في عام 1965م. 	

المناصب التنفيذية السابقة:

مدير عام الشركة العربية للتعدين في عمان باألردن، وهي شركة عربية مشتركة مؤسسة من مجلس الوحدة االقتصادية  	
العربي متخصصة في قطاع االستثمارات التعدينية والمرتبطة بالتعدين في الوطن العربي، منذ عام 1989م وحتى عام 

2020م.
مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الشركة العربية للتعدين في عمان باألردن، وهي شركة عربية مشتركة مؤسسة من  	

مجلس الوحدة االقتصادية العربي متخصصة في قطاع االستثمارات، منذ عام 1980م وحتى عام 1989م.
مدير مركز األبحاث والتطوير في شركة مناجم الفوسفات األردنية، وهي شركة مساهمة عامة، متخصصة في قطاع التعدين  	

والتصنيع، منذ عام 1975م وحتى عام 1980م.
مدير مختبرات التعدين في سلطة المصادر الطبيعية في األردن منذ عام 1965م وحتى عام 1975م. 	

العضويات السابقة:

نائب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية في األردن، وهي شركة عربية مشتركة، متخصصة في قطاع إنتاج البوتاس  	
كيماويات وأمالح أخرى من البحر الميت، منذ عام 1993م وحتى عام 2002م.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعات البحر الميت األردنية، وهي شركة مساهمة عامة متفرعة عن شركة البوتاس  	
العربية، متخصصة في قطاع دراسة وتطوير مشاريع استخالص أمالح البحر الميت، منذ عام 1995م وحتى عام 2000م.

أيمن عبد الرحمن الشبل 5-1-4-4

59 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

عضو مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

28 أكتوبر 2018متاريخ التعيين:

حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1984م. 	المؤهل العلمي:

الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الطبية المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، متخصصة في تشغيل وتجهيز  	المناصب التنفيذية الحالية:
المستشفيات بالمعدات الطبية، منذ عام 2004م.

عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت نجران، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة متخصصة في مشاريع صناعة االسمنت،  	العضويات الحالية األخرى:
منذ عام 2013م وحتى اآلن.

المناصب التنفيذية السابقة:

نائب الرئيس للشؤون التنفيذية في شركة المجموعة الطبية المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة متخصصة في  	
تشغيل وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، منذ عام 1999م وحتى عام 2004م.

المدير التنفيذي في شركة المجموعة الطبية المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة متخصصة في تشغيل وتجهيز  	
المستشفيات بالمعدات الطبية، منذ عام 1995م وحتى عام 1999م.

مساعد المدير العام في شركة المجموعة الطبية المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة متخصصة في تشغيل  	
وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، منذ عام 1992م وحتى عام 1995م.

مدير قسم نظم المعلومات في شركة المجموعة الطبية المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة متخصصة في تشغيل  	
وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، منذ عام 1991م وحتى عام 1992م.

مدير مشروع في اإلدارة العامة للمشاريع وإدارة الصيانة بوزارة الصحة، منذ عام 1987م وحتى عام 1991م. 	
مهندس مدني لدى قسم الشؤون الفنية بوكالة تصنيف المقاولين بوزارة األشغال العامة واإلسكان، منذ عام 1984م وحتى  	

عام 1987م.

عضو الهيئة السعودية للمهندسين، وهي مجلس مهني علمي تأسس في المملكة العربية السعودية، كمستشار مهندس مدني. 	العضويات الحالية:
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مهيدب صالح المهيدب 5-1-4-5

43 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

28 أكتوبر 2018متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة أفيال بالواليات المتحدة، في عام 2009م. 	
حاصل على شهادة الدراسات العليا )اإلدارة العامة( من جامعة أفيال بالواليات المتحدة، في عام 2009م. 	
حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في عام 1999م. 	

مدير عالقات المستثمرين في شركة التصنيع الوطنية، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية، تعمل في  	المناصب التنفيذية الحالية:
قطاع البتروكيماويات والمعادن والمواد األساسية، منذ عام 2015م وحتى اآلن.

عضو لجنة االلتزام في شركة التصنيع الوطنية، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية، تعمل في قطاع  	العضويات الحالية األخرى:
البتروكيماويات والمعادن والمواد األساسية،منذ عام 2020م وحتى اآلن.

المناصب التنفيذية السابقة:

أمين اجتماعات الجمعية العمومية لشركة التصنيع الوطنية، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية،  	
تعمل في قطاع البتروكيماويات والمعادن والمواد األساسية،منذ عام 2017م إلى 2020م.

مدير مشاريع في شركة التصنيع الوطنية، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية، تعمل في قطاع  	
البتروكيماويات والمعادن والمواد األساسية، منذ عام 2012م وحتى عام 2015م.

مدير اإلمدادات في شركة مصدر للتجهيزات الفنية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تأسست في المملكة العربية السعودية،  	
وتعمل في قطاع إنتاج واستيراد وبيع المثبتات والموصالت، منذ عام 2009م وحتى عام 2012م.

العضويات السابقة:

عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في  	
المملكة العربية السعودية، والتي تعمل في قطاع البطاريات، منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.

عضو مجلس إدارة في شركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة  	
العربية السعودية، والتي تعمل في قطاع البالستيك، منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.

عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تأسست في  	
المملكة العربية السعودية، والتي تعمل في قطاع المواد األساسية، منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.

فكري يوسف محمد 5-1-4-6

59 سنةالعمر:

مصريالجنسية:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

23 مارس 2021متاريخ التعيين:

حاصل على بكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة الزقازيق في مصر، في عام 1984م. 	المؤهل العلمي:

وكيل وزارة البترول المصرية لشؤون الثروة المعدنية، منذ 2014م وحتى اآلن. 	المناصب التنفيذية الحالية:

العضويات الحالية األخرى:

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في شركة بتروسيال للبترول، وهي شركة مشتركة تأسست في مصر وتعمل في قطاع  	
النفط والغاز، منذ 2020م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في هيئة الطاقة النووية المصرية، وهي هيئة حكومية، تأسست في مصر وتعمل في قطاع التنقيب عن  	
المواد الخام النووية واستخراجها، منذ عام 2008م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة النصر للتعدين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في مصر وتعمل في قطاع التنقيب  	
عن الفوسفات واستخراجه، منذ 2020م وحتى اآلن.

رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية للتعدين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  	
األردن وتعمل في قطاع االستثمارات، منذ عام 2018م وحتى اآلن.

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو في مجلس إدارة معهد تطوير الصناعات التعدينية العربية، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في األردن وتعمل في قطاع األبحاث والتطوير، منذ عام 2020م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في غرفة صناعات البترول والتعدين، التي تأسست في مصر، منذ 2015م  	
وحتى اآلن.
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المناصب التنفيذية السابقة:

مدير عام قسم اتفاقيات التعدين في وزارة البترول في مصر، منذ عام 2004م وحتى عام 2008م. 	
مدير جيوفيزيائي في شركة خالدة للبترول، وهي شركة مشتركة، تأسست في مصر وتعمل في قطاع النفط والغاز، منذ عام  	

1995م وحتى عام 2004م.
مشرف جيوفيزيائي في شركة البترول العامة، وهي شركة مملوكة للدولة تأسست في مصر، وتعمل في قطاع النفط والغاز،  	

منذ عام 1992م وحتى عام 1995م.

العضويات السابقة:

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الفوسفات واألسمدة الفوسفاتية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  	
في مصر وتعمل في قطاع الفوسفات واألسمدة الفوسفاتية، منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة في شركة الصناعات الكيمائية للفليور، وهي شركة مساهمة تأسست في  	
تونس وتعمل في قطاع إنتاج فلوريد األلومنيوم، منذ عام 2016م وحتى عام 2020م. 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في شركة شالتين لتعدين الذهب، وهي شركة تأسست في مصر، وتعمل في قطاع  	
تعدين الذهب، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.

عضو مجلس إدارة في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وهي شركة قابضة تأسست في مصر وتعمل في قطاع  	
الغاز، منذ عام 2011م وحتى عام 2015م.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للثروة المعدنية )هيئة المساحة الجيولوجية سابقاً(، منذ عام 2011م وحتى عام 2012م. 	

محمد أحمد الشحي 5-1-4-7

55 سنةالعمر:

إماراتيالجنسية:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

23 مارس 2021متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على ماجستير تنفيذي من الجامعة األمريكية بالشارقة في اإلمارات العربية المتحدة، في عام 2002م. 	
حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ساوث فلوريدا بالواليات المتحدة، في عام 1990م. 	

العضويات الحالية األخرى:

رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع االستثمارات، منذ عام 2016م  	
وحتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية – الفجيرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة امارتية، تعمل في مجال االستثمار  	
في المشروعات الصناعية وتأسيسها وادارتها وتعدين خامات المعادن غير الحديدية، منذ عام 2019م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات العامة للبترول، وهي مؤسسة عامة، تعمل في قطاع الغاز والنفط منذ عام 2010م  	
وحتى اآلن. 

عضو مجلس إدارة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )سالمة(، وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي، تعمل في قطاع  	
التأمين، منذ عام 2021م وحتى اآلن. 

المناصب التنفيذية السابقة:
وكيل وزارة الشؤون االقتصادية بدبي في اإلمارات العربية المتحدة، منذ عام 2006م وحتى عام 2020م. 	
مناصب تنفيذية عليا في مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( في اإلمارات العربية المتحدة وهي مؤسسة تعمل في  	

قطاع االتصاالت، منذ عام 1990م وحتى عام 2006م.
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ماجد يوسف المقال 5-1-4-8

71 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

23 مارس 2021متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية في عام 1981م. 	
حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول بالمملكة العربية السعودية في عام 1976م.  	

المناصب التنفيذية السابقة:

مستشار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهي وزارة حكومية في المملكة العربية السعودية، منذ عام 2018م وحتى عام  	
2019م.

نائب أعلى المشاريع والهندسة في شركة التعدين العربية السعودية )معادن(، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست في  	
المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.

نائب الرئيس األول للمشاريع الهندسية والمشتريات في شركة التعدين السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست في  	
المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2012م وحتى عام 2016م.

المدير التنفيذي ونائب رئيس إدارة المشاريع في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة  	
مدرجة تأسست في المملكة العربية السعودية، تعمل في قطاع الطاقة والنفط، منذ عام 2007م وحتى عام 2012م في 

الظهران.
المدير العام لتطوير األعمال الجديدة في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة  	

تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع الطاقة والنفط، منذ عام 2005م وحتى عام 2007م في الظهران.
المدير العام للتكرير والتوزيع في المنطقة الوسطى والغربية في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي  	

شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع الطاقة والنفط، منذ عام 2001م وحتى عام 
2005م.

رئيس شركة مصفاة أرامكو السعودية )ساسرف( في منطقة جبيل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع  	
الطاقة والنفط، منذ عام 1998م وحتى عام 2001م.

مدير إدارة مشروع رابغ للتكرير في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة  	
تأسست في المملكة العربية السعوية، وتعمل في قطاع الطاقة والنفط، منذ عام 1996م حتى عام 1998م في لندن، المملكة 

المتحدة.
مدير إدارة المشاريع في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست في  	

المملكة العربية السعوية، تعمل في قطاع الطاقة والنفط، منذ عام 1994م وحتى عام 1996م في الظهران.
مدير مشروع ومهندس مشروع في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست  	

في المملكة العربية السعوية، تعمل في قطاع الطاقة والنفط، منذ عام 1982م وحتى عام 1994م في الظهران.
مهندس عمليات في مصفاة رأس تنورة في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة  	

تأسست في المملكة العربية السعوية، تعمل في قطاع الزيت والغاز منذ عام 1976م وحتى عام 1977م.

عضو مجلس إدارة في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة  	العضويات السابقة:
العربية السعودية، تعمل في قطاع الطاقة والنفط، منذ عام 2007م وحتى عام 2012م.

ماجد علي بن مسلم 5-1-4-9

42 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

23 مارس 2021متاريخ التعيين:

حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في المملكة العربية السعودية، في عام  	المؤهل العلمي:
2003م. 

عضو مجلس إدارة شركة السالم لصناعة الطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة العربية  	العضويات الحالية األخرى:
السعودية، وتعمل في قطاع الطيران، منذ عام 2021م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة سكاب، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع التطوير العقاري، تأسست في  	العضويات السابقة:
المملكة العربية السعودية، منذ عام 2007م وحتى عام 2018م.
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عبداإلله عثمان الصالح 5-1-4-10

63 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

المنصب اعتبارًا من بدء دورة 
عضو مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة القادمة:

9 يناير 2022متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على دكتوراه حقوق من جامعة ميتشجان في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1998م. 	
حاصل على عضوية نقابة المحامين األمريكية )ميتشجان( في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1998م. 	
حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1981م. 	

مدير شركة رباط لالستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، منذ عام 2021م  	المناصب التنفيذية الحالية:
وحتى اآلن.

المناصب التنفيذية السابقة:

مهندس متدرب ثم مهندس موقع في األشغال العسكرية / وزارة الدفاع والطيران، وهي إدارة عامة في وزارة الدفاع  	
والطيران، وتعمل في قطاع اإلنشاءات والهندسة والتشغيل والصيانة في القوات المسلحة، منذ عام 1981م حتى عام 

1983م.
مدير مشروع في األشغال العسكرية، إدارة عامة في وزارة الدفاع والطيران، وهي وزارة حكومية، وتعمل في قطاع  	

اإلنشاءات والهندسة والتشغيل والهندسة في القوات المسلحة، منذ عام 1983م حتى عام 1988م.
مدير منطقة في اإلدارة العامة لألشغال العسكرية في وزارة الدفاع، وهي وزارة حكومية، منذ عام 1988م حتى عام  	

1990م. 
مدير اإلدارة الهندسية في اإلدارة العامة لألشغال العسكرية في وزارة الدفاع، وهي وزارة حكومية، منذ عام 1991م حتى  	

عام 1995م.
مستشار قانوني ومدير إدارة العقود والمناقصات في اإلدارة العامة لألشغال العسكرية في وزارة الدفاع، وهي وزارة  	

حكومية، منذ عام 1998م حتى عام 2005م.
 مستشار قانوني خاص في مكتب سمو وزير الدفاع، وهي وزارة حكومية، منذ عام 2005م حتى عام 2008م.  	
مدير إدارة المشتريات الخارجية واالتفاقات الدولية في وزارة الدفاع، وهي وزارة حكومية، منذ عام 2008م حتى عام  	

2012م.
األمين العام لمجلس الخدمة العسكرية الديوان الملكي، وهي جهة حكومية، منذ عام 2012م حتى عام 2016م. 	
األمين العام للتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب، وهو حلف عسكري، منذ عام 2016م حتى عام 2019م.  	

العضويات الحالية:

عضو مجلس مديري شركة التوصيل الذهبي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، تعمل في قطاع المعلومات  	
واالتصاالت، منذ عام 2021م وحتى اآلن.

عضو مجلس مديري شركة أر اس إنفراتك السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية، تعمل في قطاع  	
التشييد، منذ عام 2021م وحتى اآلن.

العضويات السابقة:
رئيس مجلس مديري شركة الرائدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، تعمل في قطاع  	

االستثمار، في عام 2015م.
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وهي مؤسسة حكومية، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م. 	

عبدالسالم عبداهلل الدريبي 5-1-4-11

38 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

المنصب اعتبارًا من بدء دورة 
عضو مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة القادمة:

9 يناير 2022متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:

حاصل على شهادة محلل مالي معتمد )مالية CFA( من معهد التحليل المالي المعتمد )CFA Institute( بالواليات المتحدة  	
األمريكية في عام 2014م.

حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية في عام 2010م. 	
حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية في عام  	

2006م.
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رئيس تنفيذي في شركة أسمنت نجران، وهي شركة مساهمة مدرجة، وتعمل في قطاع األسمنت، منذ عام 2018م وحتى  	المناصب التنفيذية الحالية:
اآلن.

المناصب التنفيذية السابقة:

مدير استثمار أول )قسم االستثمار واالندماج واالستحواذ( في مجموعة صافوال، وهي شركة مساهمة مدرجة، وتعمل في  	
قطاع المواد الغذائية، منذ عام 2015م وحتى عام 2018م.

مدير مساعد )المصرفية االستثمارية( في شركة سويكورب، وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في قطاع الخدمات المالية،  	
منذ عام 2013م وحتى 2015م.

محلل مالي )المصرفية االستثمارية( في شركة سويكورب، وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في قطاع الخدمات المالية،  	
في عام 2013م.

محلل مالي )إدارة األصول( في شركة الرياض المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة، وتعمل في قطاع الخدمات المالية، منذ  	
عام 2010م وحتى عام 2013م.

محلل نظم معلومات في شركة بن زقر يونيليفر السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في قطاع  	
المنتجات االستهالكية، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

العضويات الحالية األخرى:

عضو منتدب في شركة أسمنت نجران، وهي شركة مساهمة مدرجة، وتعمل في قطاع األسمنت، منذ عام 2019م وحتى  	
اآلن.

عضو اللجنة التنفيذية في شركة أسمنت نجران، وهي شركة مساهمة مدرجة، وتعمل في قطاع األسمنت، منذ عام 2019م  	
وحتى اآلن.

عضو لجنة مراجعة في شركة أسمنت نجران، وهي شركة مساهمة مدرجة، وتعمل في قطاع األسمنت، منذ عام 2016م  	العضويات السابقة األخرى:
وحتى عام 2018م.

سافاس ساهين 5-1-4-12

47 سنةالعمر:

تركيالجنسية:

المنصب اعتبارًا من بدء دورة 
عضو مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة القادمة:

9 يناير 2022متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة التعدين من جامعة الشرق األوسط التقنية بتركيا، في عام 1997م. 	
حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال من جامعة بيلكنت بتركيا، في عام 2013م. 	

العضويات الحالية:

عضو الهيئة االستشارية في شركة ايسان اكزاسيباسي للمواد الخام الصناعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  	
في تركيا وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2020م وحتى اآلن.

عضو اللجنة التجارية لدى الشركة منذ عام 2019م وحتى اآلن. 	
عضو اللجنة التنفيذية لدى الشركة منذ عام 2019م وحتى اآلن. 	

الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2017م وحتى 31 ديسمبر 2021م12. 	المناصب التنفيذية الحالية:

المناصب التنفيذية السابقة:

الرئيس التنفيذي لشركة دمير إكسبورت أيه أس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في أنقرة بتركيا، وتعمل في قطاع  	
التعدين، منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.

مساعد المدير العام في شركة دمير إكسبورت أيه أس )الفني( وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أنقرة بتركيا،  	
وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2011م وحتى عام 2013م.

مدير المشروع في شركة دمير إكسبورت أيه أس، منذ عام 2010م حتى عام 2010م. 	
مهندس تعدين أول ومدير مشروع في شركة أس أر كيه لالستشارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في قطاع  	

االستشارات التعدينية، منذ عام 2009م وحتى عام 2010م.
مهندس تعدين في المناجم التركية واألسترالية في تركيا وأستراليا، منذ عام 1997م وحتى عام 2009م. 	

12  يشغل سافاس ساهين منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م، وتم تعيين يحيى الشنقيطي رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2022م.
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لجان مجلس اإلدارة   2 5
يعنى مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان لتحسين إدارة الشركة، حيث أن لكل لجنة ميثاقاً خاصاً بها يحدد قواعد واضحة ألدوارها وصالحياتها ومسؤولياتها. 

كما وتعقد اللجان اجتماعات دورية لغرض القيام بواجباتها.

فيما يلي ملخص عن هيكل ومسؤوليات واألعضاء الحاليين لكل لجنة دائمة:

لجنة الترشيحات والمكافآت 5-2-1

تتمثل المهمة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد األفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاء بمجلس اإلدارة. ويشمل نطاق عمل اللجنة 
القيام بكل األعمال التي تمّكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد األعضاء المؤهلين وترشيحهم النتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ويجوز  	
للجنة وفق تقديرها الخاص النظر في األفراد المقترحين من قبل المساهمين واإلدارة.

المراجعة السنوية للمهارات الالزمة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف لإلمكانيات والمؤهالت المطلوبة لها، والتي تتضمن األوقات التي  	
يتعّين على كل عضو في مجلس اإلدارة تخصيصها ألنشطة مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل كل لجنة من لجان مجلس اإلدارة وترشيح أعضاء المجلس العتمادهم من مجلس اإلدارة ليكونوا أعضاًء في كل لجنة. 	
مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار المرشحين المحتملين للمناصب التنفيذية وتأهيلهم لها وتقييمهم، األمر الذي يشمل الرئيس التنفيذي،  	

واإلشراف على وضع خطط تعاقب للمناصب التنفيذية.
اعتماد برنامج توجيهي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد. 	
وضع عملية تقييم ذاتي سنوي وطرحها على مجلس اإلدارة العتمادها واإلشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس. 	
الخاصة  	 المهني واألخالقي  السلوك  لقواعد  تنفيذي سنوياً  إدارة ورئيس  امتثال كل عضو مجلس  اإلدارة في تحديد مدى  مساعدة مجلس 

بالشركة وإبالغ مجلس اإلدارة بأي انتهاكات لها.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وحجمه وتعويضاته بشكل دوري، األمر الذي يشمل مراجعة المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس اإلدارة  	

واقتراح التعديالت الالزمة.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )بمن فيهم المدير المالي ومدير إدارة العمليات(. 	
اقتراح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. وعلى اللجنة عند قيامها بهذه المهمة أن تسعى إلى جذب وتحفيز ومكافأة واستبقاء أعضاء مجلس  	

اإلدارة ذوي النزاهة الرفيعة والقدرة المتفوقة ممن يصبون تركيزهم على تعزيز حقوق المساهمين على المدى الطويل.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة )3( أعضاء على األقل يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث )3( سنوات. 

مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، يعّين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة وذلك لمدة ثالث سنوات. وعلى مجلس 
اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها بما في ذلك إطالع اللجنة، وبدون أي قيود، على كافة البيانات والمعلومات 

والتقارير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها.

وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 8 مارس 2021م.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(:  3ل5الجدول )

المنصباالسم 

رئيس اللجنة / عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي / مستقلماجد يوسف المقال1

عضو / عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي / غير مستقلمحمد أحمد الشحي2

عضو / نائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي / غير مستقلإبراهيم بن مسلم3

المصدر: الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

ماجد يوسف المقال  5-2-1-1

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-8 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات ماجد يوسف المقال ومناصبه الحالية والسابقة.

محمد أحمد الشحي 5-2-1-2

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-7 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات محمد أحمد الشحي ومناصبه الحالية والسابقة.

إبراهيم علي بن مسلم 5-2-1-3

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-2 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات إبراهيم بن مسلم ومناصبه الحالية والسابقة.
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لجنة المراجعة 5-2-2

إن وجود نظام رقابة داخلية فّعال هو أحد المسؤوليات المناطة بمجلس اإلدارة، وتتمثل المهمة األساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام 
الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة. وتكون اللجنة مسؤولة 
أيضا عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتقرير السنوي للمخاطر وخطط الحد من تأثير تلك المخاطر قبل العرض على مجلس اإلدارة، كما تكون 
اللجنة مسؤولة عن تأكيد االلتزام بقواعد وممارسات حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة. ويشمل 

نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

القوائم المالية: 	
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها - 

وشفافيتها.
إبداء الرأي الفني – بناًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة - 

وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.- 
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي.- 
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.- 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.- 
دراسة مالحظات مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.- 
مراجعة تأثير المبادرات التنظيمية والمحاسبية على القوائم المالية الخاصة بالشركة مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي المستقل.- 
إبالغ مجلس اإلدارة بانتظام عن أي مسائل تنشأ فيما يتعلق بجودة أو سالمة القوائم المالية الخاصة بالشركة، وامتثال الشركة للمتطلبات - 

القانونية والتنظيمية، وأداء واستقاللية مراجع الحسابات الخارجي الذي تستعين به الشركة.
الرقابة الداخلية وسياسات المحاسبة: 	

دراسة السياسات واإلجراءات العامة للشركة مع إدارة الشركة ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين؛ لتأكيد كفاية مبادئ المحاسبة - 
والممارسات المالية التي تتبعها الشركة.

مراجعة مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة، األمر الذي يشمل أمن ورقابة تقنية المعلومات.- 
فهم دور مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين في دراسة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، ومراجعة التقارير حول النتائج - 

والتوصيات الهامة وردود اإلدارة عليها.
مراجعة والتعقيب على التغييرات الجوهرية التي تطرأ على السياسات واإلجراءات الحالية أو تلك الجديدة المعتمدة من قبل اإلدارة، - 

وإبداء الرأي وتقديم التوصيات حولها إلى المجلس.
المراجعة الخارجية: 	

تقّدم لجنة المراجعة سنوياً توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجع حسابات خارجي وعزله ومكافأته.- 
مراجعة وتأكيد استقاللية مراجعي الحسابات الخارجيين بالحصول على بيانات منهم حول العالقات التي تربطهم بالشركة، بما في ذلك - 

العالقات التي تنطوي على تقديم خدمات أخرى غير المراجعة، ومناقشتها مع مراجعي الحسابات.
دراسة تقارير المراجعة الخارجية، والعمل مع مراجعي حسابات خارجيين ودعمهم حيثما أمكن لتوفير طرق تواصل بديلة بين مراجعي - 

الحسابات الخارجيين ومجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
اإلشراف على ترتيبات استكمال القوائم المالية المدققة في نهاية السنة.- 
تنسيق جهود -  ذلك  ويشمل  المقترحة(،  المراجعة  ونهج  نطاق  دراسة  )تحديداً  الخارجي  الحسابات  مراجع  مع  المراجعة  دراسة خطة 

المراجعة مع مراجع الحسابات الداخلي.
دراسة القوائم المالية المدققة وتناول منهج المراجعة والتعديالت المحاسبية مع مراجع الحسابات الخارجي، وتقديم إلى مجلس اإلدارة - 

توصيات لتحسين المراقبة الداخلية وأية نتائج مهمة أخرى تُوّصل إليها من عملية المراجعة.
النظر في مؤهالت مراجع الحسابات الخارجي وتقييم أدائه ومدى استقالليته، بما في ذلك مراجعة وتقييم الشريك الرئيسي – مع - 

مراعاة آراء إدارة الشركة ومراجعي الحسابات الداخليين حول ذلك – وطرح استنتاجاتها على مجلس اإلدارة.
دراسة شروط ومواصفات كل مهمة مراجعة / استشارة خاصة يقوم بها مراجعو الحسابات الخارجيين والمكافآت مقابلها.- 
االجتماع بشكل دوري مع مراجعي الحسابات الخارجيين لمناقشة أي مسائل ترى لجنة المراجعة أو مراجعو الحسابات ضرورة مناقشتها - 

في جلسة مغلقة.
المراجعة الداخلية: 	

التأكد من تحديد الشركة بصورة رسمية هدف وحدة المراجعة الداخلية وصالحياتها والمسؤوليات المكلفة بها إلجراء ودراسة التقييمات - 
المستمرة لعمليات الشركة وعمليات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية بالتنسيق مع اإلدارة العليا ولجنة المراجعة.

اعتماد المكافأة السنوية لرئيس وحدة المراجعة الداخلية وتقييم أدائه وتعديل راتبه وفقاً لسياسة التعويضات والمزايا الخاصة بالشركة.- 
التوصية لرئيس مجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات الداخلي وعزله.- 
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اإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة ميثاقها ونطاقها وكفاءتها واستقالليتها وموضوعيتها وأدائها وخطة عملها. ودراسة - 
النتائج التي توصلت إليها جهود المراجعة الداخلية مع مراجع الحسابات الداخلي كل ربع سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، واالطالع 

على التقارير الدورية والسنوية للمراجعة الداخلية.
دراسة ملخص جميع تقارير المراجعة الداخلية، بما في ذلك ردود اإلدارة واالستثناءات المذكورة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية - 

للملحوظات الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.
اإلشراف على وحدة المراجعة الداخلية الخاصة بالشركة للتأكد من فعاليتها في تنفيذ أعمالها وواجباتها التي يحددها مجلس اإلدارة.- 
تتمتع لجنة المراجعة بالصالحية النهائية التي تُخّولها دراسة واعتماد خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات الرئيسية التي تطرأ - 

عليها.
التأكد من عدم وجود قيود غير مبررة، ودراسة واعتماد تعيين مراجع حسابات داخلي أو استبداله أو عزله.- 
مراجعة أداء مراجع الحسابات الداخلي مرة واحدة سنوياً على األقل، والموافقة على التعويض السنوي وتعديل الراتب إذا اقتضى األمر.- 
الداخليين -  الحسابات  الخاصة بمعهد مراجعي  الدولية  للمعايير  الداخلية، ويشمل ذلك مدى االمتثال  المراجعة  مراجعة فعالية وحدة 

للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات.
الداخلية ضرورة -  المراجعة  وحدة  أو  المراجعة  لجنة  ترى  مسائل  أي  لمناقشة  الداخلي  الحسابات  مراجع  مع  دوري  بشكل  االجتماع 

مناقشتها في جلسة مغلقة.
االلتزام: 	

مراجعة مدى فعالية نظام الرقابة وااللتزام باألنظمة واللوائح، ودراسة نتائج أعمال التحقيق التي تجريها اإلدارة ومتابعتها )بما في ذلك - 
أي إجراءات تأديبية( لحاالت عدم االلتزام.

دراسة نتائج الفحوصات التي تجريها الجهات الرقابية والنظر في مالحظات مراجع الحسابات.- 
مراجعة عملية تبليغ موظفي الشركة بقواعد السلوك المهني واألخالقي، وعملية مراقبة االمتثال لها.- 
الحصول على تحديثات دورية من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل االمتثال.- 

إدارة المخاطر: 	
اإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر الذي تعتمده الشركة وتعزيزه.- 
األهداف -  مع  المخاطر  إدارة  أنشطة  ومواءمة  المخاطر  تلك  إدارة  وتقييم  الشركة  تواجهها  التي  الرئيسية  المخاطر  ورصد  تحديد 

والسياسات العامة للشركة.
ضمان أخذ المخاطر ضمن حدود الحصانة، مع مراعاة أهداف األعمال وحجم الشركة وضغط أعمالها والنسب وأهدافها قصيرة / - 

طويلة المدى.
التأكد من وضع السياسات واإلجراءات المكتوبة وإبقائها لتحديد وقياس ورصد ورقابة جميع المخاطر الرئيسية المرتبطة بعمليات - 

الشركة وأهدافها.
اعتماد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي تحدد المراحل المناسبة العتماد القرارات، وغيرها من الضوابط والموازنات والقيود - 

إلدارة المخاطر وتحديد متطلبات اإلبالغ عن المخاطر من الناحية اإلدارية.
وتقديم -  الشركة،  المخاطر في  إدارة  وإجراءات  بإنفاذ سياسات  المتعلقة  الداخلي  الحسابات  السنوية من مراجع  الدراسة  نتائج  تلقي 

توصيات بالتغييرات إذا ظهرت مسائل تتعلق بقصور اإلدارة أو مشاكل في المنهجيات المتبعة لقياس المخاطر.
االضطالع بمهام الرقابة اإلدارية في جميع المراجعات االحترازية، ومتابعة أي إجراءات إدارية مطلوبة تتخذها القطاعات ذات الصلة. - 

والتأكد من تضمين حّيز لتحليل »الصورة الكلية« للمخاطر المستقبلية مراعيًة فيها االتجاهات.
إجراء تقييم نقدي الستراتيجيات وخطط أعمال الشركة من منظور إدارة المخاطر.- 
تدارس السياسات المتعلقة بتقييم وإدارة المخاطر، والتي تشمل المخاطر المالية الرئيسية التي تكون الشركة عرضًة لها والخطوات التي - 

اتخذتها إدارة الشركة لرصدها ورقابتها.
مراجعة أنشطة تقييم المخاطر الرئيسية بصورة دورية.- 
النظر في المطالبات القانونية المرفوعة ضد الشركة.- 
مراجعة خطة استمرارية األعمال الخاصة بالشركة.- 

رقابة نظم تقنية المعلومات: 	
النظر في مدى فعالية و / أو نقاط ضعف ضوابط ونظام أمن نظام المعلومات الخاص بالشركة.- 
النظر في أي نتائج وتوصيات هامة ذات صلة يقّدمها مراجعو الحسابات الخارجيون ووحدة المراجعة الداخلية وردود اإلدارة عليها؛ - 

ويشمل ذلك النظر في الجدول الزمني الُمعد للعمل بالتوصيات لتقويم نقاط الضعف المرصودة في الضوابط وأنظمة األمن، بما في ذلك 
أي مخاطر جوهرية تتعلق بالضوابط الرئيسية.

دراسة حالة ومدى كفاية نظم المعلومات اإلدارية وتقنيات المعلومات األخرى.- 
النظر في تنسيق جهود المراجعة مع مراجع الحسابات الداخلي ومراجعي الحسابات الخارجيين لضمان أن تشمل المراجعة ضوابط - 

النظام الرئيسية ومجاالت المخاطر المتعلقة بضوابط تقنية المعلومات.
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مسؤوليات تقديم التقارير: 	
تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطة لجنة المراجعة والمشاكل التي تواجهها والتوصيات ذات الصلة.- 
وضع وسيلة اتصال مفتوحة بين مراجع الحسابات الداخلي ومراجعي الحسابات الخارجيين ومجلس اإلدارة.- 
تقديم تقرير سنوي إلى مجلس اإلدارة يتضّمن وصف تشكيل اللجنة ومسؤولياتها وكيفية قيامها بواجباتها، وأي معلومات أخرى تكون - 

الزمة، بما في ذلك اعتماد الخدمات األخرى غير خدمات المراجعة.
مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تكون تتعلق بمسؤوليات اللجنة.- 

المسؤوليات األخرى: 	
أداء األعمال األخرى المتعلقة باألعمال المذكورة أعاله عند طلب مجلس اإلدارة ذلك.- 
متابعة االدعاءات المتعلقة بالمخالفات المادية أو المالية أو األخالقية أو القانونية، والنظر في االنتهاكات الجسيمة لسياسات الشركة، - 

أو االنتهاكات المزعومة لألحكام القانونية أو مخالفات قواعد السلوك المهني التي يسلّط عليها الضوء مراجع الحسابات الداخلي أو 
أي موظف آخر.

إجراء أي تحقيقات خاصة واإلشراف عليها وتوجيهها، كلما دعت الحاجة، في المسائل المتعلقة بالبيانات المالية أو الضوابط الداخلية - 
الخاصة بالشركة أو امتثالها لألنظمة أو ألخالقيات العمل.

مراجعة مع اإلدارة ومراجعي الحسابات الخارجيين جميع المسائل الجوهرية التي تدخل في نطاق ميثاق اللجنة، والتي تشمل أي تغييرات - 
تطرأ على مبادئ المحاسبة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن ممارسات إعداد التقارير التي يتعين على الشركة اتباعها، وتقديم تقرير حول 

ذلك إلى مجلس اإلدارة.
مراجعة وتقييم مدى كفاية ميثاق لجنة التدقيق سنوًيا، وطلب اعتماد مجلس اإلدارة للتغييرات المقترحة، والتأكد من اإلفصاح وفق الطرق - 

المناسبة وبما يتوافق مع أحكام األنظمة واللوائح.
النظر في حالة اإلقرارات الزكوية / الضريبية والمسائل الضريبية مع اإلدارة.- 
التأكيد سنوًيا على االضطالع بجميع المسؤوليات المنصوص عليها في الميثاق.- 
تقييم أداء لجنة المراجعة واألداء الفردي لكل عضٍو فيها بشكل دوري.- 
وضع إجراءات لتلقي وحفظ ومعالجة الشكاوى التي تتلقاها الشركة المتصلة بالمحاسبة أو ضوابط المحاسبة الداخلية أو مسائل تتعلق - 

بالمراجعة، ويشمل ذلك وضع إجراءات للتقارير المقدمة بصورة سرية التي يقدمها موظفي الشركة دون الكشف عن هوياتهم حول مسائل 
المحاسبة أو المراجعة المشبوهة.

أن تكون اللجنة متاحة في جميع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئلة والتوصيات من مراجعي الحسابات الخارجيين ومراجع الحسابات - 
الداخلي واإلدارة التنفيذية.

13  بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م( قامت الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على تعيين لجنة المراجعة للثالث سنوات القادمة والتي تبدأ مدتها من 
2022/01/09م وتنتهي في 2025/01/08م. وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة ستتكون من وليد أحمد بامعروف )عضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة وهو أحد األعضاء في لجنة المراجعة 
الحالية(، ومنصور ناصر الشريف )عضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة(، وعبدالسالم بن عبداهلل الدريبي )عضو مستقل(، وحسن ياسين التكروري )عضو غير تنفيذي(، ومهيدب بن صالح 

المهيدب )عضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة وهو أحد األعضاء في لجنة المراجعة الحالية(.

وتتكون لجنة المراجعة من أربعة )4( أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثالث )3( سنوات، على أن يكون بينهم عضو واحد )1( مستقل 
على األقل وأال تضم أيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وأن يكون من بينهم عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ومع مراعاة الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المراجعة، تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة وذلك لمدة ثالث سنوات. 
وعلى مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها بما في ذلك إطالع اللجنة، وبدون أي قيود، على كافة البيانات 

والمعلومات والتقارير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها.

وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة المراجعة في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1442/08/09هـ )الموافق 23 مارس 2021م(.

أعضاء لجنة المراجعة13(:  4ل5الجدول )

المنصباالسم الرقم

رئيس اللجنة / من خارج المجلسوليد بامعروف1

عضو / عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / غير مستقلفكري يوسف محمد2

عضو / عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / مستقلماجد يوسف المقال3

عضو / عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / غير مستقلمهيدب صالح المهيدب4

المصدر: الشركة
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فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المراجعة:

وليد بامعروف 5-2-2-1

50 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

رئيس لجنة المراجعةالمنصب الحالي:

23 مارس 2021متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:

حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، في عام 1995م. 	
حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، في عام 2009م. 	
حاصل على شهادة محاسب قانوني )معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين( في المملكة العربية السعودية  	

برقم )1-207-1286(، وترخيص رقم )408(، في عام 2005م. 
حاصل على ترخيص مقّيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين برقم )3912000007(، وسجل  	

تجاري رقم )403616413(، في عام 2017م.
حاصل على ترخيص أمين من هيئة اإلفالس برقم )141031(، في عام 2019م. 	
حاصل على شهادة مراجع حسابات داخلي معتمد )CIA( من الواليات المتحدة األمريكية برقم )112032(، في عام 2012م. 	
حاصل على شهادة محاسب إداري معتمد )CMA( من الواليات المتحدة األمريكية برقم )23600(، في عام 2001م. 	
حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد )CPA( من والية إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية برقم )70101( ، في عام  	

1997م.

المناصب االستشارية الحالية:

عضو لجنة المراجعة في شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي لالستثمارات العقارية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل في قطاع االستثمار العقاري، منذ عام 2020م وحتى اآلن.

عضو لجنة المراجعة في مجموعة بن الدن السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية،  	
والتي تعمل في قطاع البناء، منذ 2018م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في عام 2005م وتعمل في قطاع األسمنت  	
منذ عام 2013م وحتى اآلن.

رئيس لجنة المراجعة في شركة تبوك للتنمية الزراعية، وهي شركة مساهمة تأسست في المملكة العربية السعودية، والتي  	
تعمل في قطاع الزراعة، منذ عام 2012م وحتى اآلن.

شريك مراجعة حسابات مرّخص في شركة طالل أبو غزالة وشركاه، وهي شركة مراجعة حسابات واستشارات تأسست في  	
المملكة العربية السعودية، والتي تعمل في قطاع مراجعة الحسابات والضرائب واالستشارات، منذ عام 2009م وحتى اآلن.

المناصب التنفيذية السابقة:

عضو مجلس إدارة في شركة اتحاد عذيب لالتصاالت، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة العربية السعودية،  	
والتي تعمل في قطاع االتصاالت، منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.

رئيس لجنة المراجعة في شركة اتحاد عذيب لالتصاالت، منذ عام 2019م وحتى عام 2020م. 	
عضو مجلس إدارة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة  	

العربية السعودية، والتي تعمل في قطاع البتروكيماويات، منذ عام 2015م وحتى عام 2018م.
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(، منذ عام 2015م وحتى عام 2018م. 	
عضو لجنة المراجعة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(، منذ عام 2015م وحتى عام 2018م. 	
عضو مجلس إدارة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة  	

العربية السعودية، والتي تعمل في قطاع البتروكيماويات، منذ عام 2011م وحتى عام 2014م.
عضو لجنة المراجعة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، منذ عام 2011م وحتى عام 2014م. 	

فكري يوسف محمد 5-2-2-2

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-6 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات فكري يوسف محمد ومناصبه الحالية والسابقة. 

ماجد يوسف المقال 5-2-2-3

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-8 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات ماجد يوسف المقال ومناصبه الحالية والسابقة.

مهيدب صالح المهيدب 5-2-2-4

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-5 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات مهيدب صالح المهيدب ومناصبه الحالية والسابقة.
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اللجنة التنفيذية 5-2-3

تتمثل المهام األساسية للجنة التنفيذية في تقديم العون لمجلس اإلدارة بأداء األنشطة والمهام التي يفوضها إليها بهدف تسيير أعمال الشركة. يشمل 
نطاق عمل اللجنة جميع اإلجراءات التي تمكنها من أداء وظائفها، بما في ذلك:

تقديم العون لمجلس اإلدارة بأداء األنشطة والمهام التي يفوضها إليها المجلس بهدف تسيير أعمال الشركة. 	
تقديم العون لمجلس اإلدارة بوضع األهداف االستراتيجية الرئيسية واستراتيجيات االستثمار الخاصة بالشركة. 	
مساعدة المجلس في تحديد ووضع رؤية ورسالة الشركة. 	
وضع خطة عمل تقوم على رؤية الشركة ورسالتها، وتقديم العون لمجلس اإلدارة بوضع خطط عمل للمدى القصير والطويل. 	
مساعدة مجلس اإلدارة في مراجعة أداء الشركة بشكل دوري لمعرفة إذا كانت الشركة تحقق أهدافها قصيرة وطويلة المدى. 	
مراجعة واعتماد جميع قرارات االستثمار الرئيسية بما يتماشى مع استراتيجيات الشركة المعتمدة. 	
وضع العمليات التجارية والسياسات واإلجراءات التشغيلية الواجب اتباعها في العمليات اليومية للشركة. 	
استكشاف طرق لالضطالع باألعمال بصورة مجدية اقتصادياً وفّعالة تستجيب لتطلعات العمالء وتنال رضاهم. 	
التأكد من وجود تنسيق سليم وسبل تواصل مناسبة بين اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. 	

تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة )3( أعضاء يقوم بتعينهم مجلس إدارة الشركة لمدة ثالثة )3( سنوات.

على مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها بما في ذلك إطالع اللجنة، وبدون أي قيود، على كافة البيانات 
والمعلومات والتقارير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها.

وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/05/04هـ )الموافق 10 يناير 2019م(.

أعضاء اللجنة التنفيذية(:  5ل5الجدول )

المنصباالسم 

رئيس اللجنة / رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي / غير مستقلمحمد أبا العال1

عضو / من خارج المجلسسافاس ساهين2

عضو / نائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي / غير مستقلإبراهيم بن مسلم3

المصدر: الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء اللجنة التنفيذية:

محمد مانع أبا العال 5-2-3-1

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-1 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات محمد مانع أبا العال ومناصبه الحالية والسابقة.

سافاس ساهين  5-2-3-2

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-12 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات سافاس ساهين ومناصبه الحالية والسابقة.

إبراهيم بن مسلم 5-2-3-3

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-2 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات إبراهيم بن مسلم ومناصبه الحالية والسابقة.

اللجنة التجارية 5-2-4

تتمثل المهام األساسية للجنة التجارية في مراقبة إدارة المخاطر التي تهدد األعمال التجارية الخاصة بالشركة، وسياسات اإلدارة، ومدى موثوقية التقارير 
المالية واإلدارية، واالمتثال لألنظمة واللوائح ذات الصلة. يشمل نطاق عمل اللجنة جميع اإلجراءات التي تمكنها من أداء وظائفها، بما في ذلك:

دراسة التوجه االستراتيجي لألنشطة التجارية ورقابة عملية تنفيذ االستراتيجية المعتمدة. 	
مراجعة المعامالت التجارية والمعامالت األخرى للتأكد من توافقها مع االستراتيجية المعتمدة. 	
مراجعة وتقييم أداء األعمال. 	
مراقبة التطورات والتغييرات التي تطرأ على النظام المتعلقة بمسؤوليات والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة. 	

تتألف اللجنة التجارية من خمسة )5( أعضاء يقوم بتعينهم مجلس إدارة الشركة لمدة ثالثة )3( سنوات.

وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في اللجنة التجارية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/05/04هـ )الموافق 10 يناير 2019م(.
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أعضاء اللجنة التجارية(:  6ل5الجدول )

المنصباالسم 

رئيس اللجنة / من خارج المجلسنيكوالس كارتر1-

عضو / رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي / غير مستقلمحمد أبا العال2-

عضو / عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي / مستقلطالل أسعد السعدي3-

عضو / من خارج المجلسسافاس ساهين4-

عضو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي / غير مستقلفكري يوسف محمد5-

المصدر: الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء اللجنة التنفيذية:

نيكوالس كارتر 5-2-4-1

74 سنةالعمر:

أمريكيالجنسية:

رئيس اللجنة التجاريةالمنصب الحالي:

10 يناير 2019متاريخ التعيين:

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من جامعة المار بالواليات المتحدة األمريكية، في عام 1975م. 	المؤهل العلمي:

عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة تريكورا ريسورسز، وهي شركة مساهمة مدرجة بالسوق األمريكي تأسست في  	المناصب االستشارية الحالية:
1967م، والتي تعمل في قطاع الكيماويات، منذ عام 2019م وحتى اآلن.

رئيس مجلس إدارة شركة تريكورا ريسورسز، منذ عام 2009م وحتى عام 2019م. 	المناصب التنفيذية السابقة:

محمد مانع أبا العال 5-2-4-2

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-1 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات محمد مانع أبا العال ومناصبه الحالية والسابقة.

طالل أسعد السعدي 5-2-4-3

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-3 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات طالل أسعد السعدي ومناصبه الحالية والسابقة. 

سافاس ساهين 5-2-4-4

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-12 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات سافاس ساهين ومناصبه الحالية والسابقة. 

فكري يوسف محمد 5-2-4-5

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-6 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات فكري يوسف محمد ومناصبه الحالية والسابقة. 
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اإلدارة العليا   3 5

لمحة عامة على اإلدارة العليا 5-3-1

وتتمثل  المعادن.  التعدين واستخراج  دولية ومحلية في قطاع  يتميزون بخبرة  السعوديين  السعوديين وغير  العليا من أعضاء مؤهلين من  اإلدارة  تتألف 
المسؤولية األساسية للرئيس التنفيذي في إدارة شؤون الشركة واإلشراف على أدائه بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات مجلس اإلدارة والمساهمين.

يتألف فريق اإلدارة العليا للشركة حالياً من ثمانية )8( أعضاء كما هو موضح بالجدول التالي:

تفاصيل اإلدارة العليا(:  7ل5الجدول )

تاريخ التعيين في المنصباالسم
العمرالجنسيةالوظيفة الحالية

عدد 
األسهم 

المملوكة 
قبل الطرح

عدد 
األسهم 

المملوكة 
بعد الطرح

نسب الملكية غير المباشرة

بعد الطرحقبل الطرح

--47237,920194,001تركي5 فبراير 2017مالرئيس التنفيذي14سافاس ساهين

----57سعودي1 يناير 2022مالرئيس التنفيذييحيى الشنقيطي

----56بريطاني1 يوليو 2019ممدير العملياتأندرو بيكس

----35باكستاني1 يوليو 2017مالمدير الماليكمران بخش

----43تركي17 نوفمبر 2017ممدير سلسلة التوريدتانسو أوزركان

سعود السالم
مدير الموارد البشرية

----42سعودي1 مايو 2011م

صالح المتروك
مدير األمن الصناعي 

----48سعودي22 أغسطس 2020م

نائب مدير منع الخسائر محمد ساجد
----44هندي1 أكتوبر 2018موخدمات الموقع

دليم الزبداني
مسؤول العالقات 

----50سعودي1 يونيو 2011مالحكومية 

شاغر*
مدير التنقيب

-------

*منصب شاغر كما في تاريخ هذه النشرة.

المصدر: الشركة

السير الذاتية لكبار التنفيذيين 5-3-2

نورد أدناه نظرة عامة على الخبرات، والمؤهالت، والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو في اإلدارة العليا:

سافاس ساهين 5-3-2-1

يرجى مراجعة القسم 5-1-4-12 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات سافاس ساهين ومناصبه الحالية والسابقة.

14  يشغل سافاس ساهين منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م، وتم تعيين يحيى الشنقيطي رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2022م.
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يحيى الشنقيطي 5-3-2-2

57 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

الرئيس التنفيذيالمنصب الحالي:

1 يناير 2022متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على ماجستير في المعادن الصناعية وإدارة البيئة من جامعة ليدز في المملكة المتحدة في عام 1995م. 	
حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة التعدين من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية في عام 1992م. 	

المناصب التنفيذية 
الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2022م. 	الحالية:

المناصب التنفيذية 
السابقة:

الرئيس التنفيذي في شركة دريل كورب الصحراء السعودية، وهي شركة أجنبية، تأسست في المملكة العربية السعودية وتعمل  	
في قطاع االستكشاف التعديني منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.

مستشار تنفيذي للرئيس التنفيذي في شركة التعدين العربية السعودية )معادن(، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة، تأسست  	
في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، في عام 2018م.

نائب الرئيس للمعادن الثمينة في شركة التعدين العربية السعودية )معادن(، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة، تأسست في  	
المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.

رئيس شركة معادن للذهب ومعادن األساس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة التعدين العربية السعودية  	
)معادن(، تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2010م و حتى عام 2018م.

مدير عام إدارة العمليات في شركة معادن للذهب ومعادن األساس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة التعدين  	
العربية السعودية )معادن(، تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2008م حتى عام 2010م.

مدير التعدين في مشروع معادن لأللمنيوم في شركة التعدين العربية السعودية )معادن(، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة،  	
تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2005م وحتى عام 2008م.

مدير مشروع تطوير منجم الدويحي في شركة معادن للذهب ومعادن األساس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة  	
التعدين العربية السعودية )معادن(، تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2003م و حتى 

عام 2005م.
مدير منجم مهد الذهب في شركة معادن للذهب ومعادن األساس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة التعدين  	

العربية السعودية )معادن(، تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 1997م و حتى عام 
2003م.

العضويات السابقة األخرى:

رئيس مجلس إدارة شركة دريل كورب الصحراء السعودية، وهي شركة أجنبية، تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل  	
في قطاع االستكشاف التعدينى، منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.

رئيس مجلس إدارة شركة معادن وباريك للنحاس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة العربية السعودية،  	
وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.

عضو مجلس إدارة في شركة معادن للذهب ومعادن األساس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة التعدين العربية  	
السعودية )معادن(، تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2010م وحتى عام 2012م. 

عضو مجلس إدارة في شركة معادن للمعادن الصناعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة التعدين العربية  	
السعودية )معادن(، تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام 2008م وحتى عام 2013م.

عضو مجلس إدارة شركة معادن للفوسفات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لكل من شركة شركة التعدين العربية  	
السعودية )معادن( وشركة الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل في 

مجال التعدين، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
عضو مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للتعدين، وهو معهد تدريب سعودي، تأسس في المملكة العربية السعودية، منذ عام  	

2013م وحتى عام 2016م.
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أندرو بيكس 5-3-2-3

56 سنةالعمر:

بريطانيالجنسية:

مدير العملياتالمنصب الحالي:

1 يوليو 2019متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة التعدين من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة في عام 1987م.

حاصل على دبلوم في تهوية المناجم من جامعة ساوث ويلز في المملكة المتحدة في عام 2010م. 
حاصل على شهادة كفاءة المناجم المعدنية الجوفية من جامعة كوينسالند في أستراليا في عام 2005م.

مدير العمليات في الشركة منذ عام 2019م.المناصب التنفيذية الحالية:

مدير عام في شركة هيل إند جولد المحدودة، وهي شركة مساهمة مدرجة في أستراليا، وتعمل في قطاع التعدين، منذ عام المناصب التنفيذية السابقة:
2008م حتى 2010م.

كمران بخش 5-3-2-4

35 سنةالعمر:

باكستانيالجنسية:

المدير الماليالمنصب الحالي:

1 يوليو 2017متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:

المملكة  	 في  بروكس  أوكسفورد  جامعة  من  التطبيقية  المحاسبة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 
المتحدة في عام 2008م.

حاصل على ترخيص )CPA( و )CGA(، محاسب قانوني معتمد ومحاسب عام معتمد في كندا، كولومبيا  	
البريطانية في عام 2017 م.

المملكة  	 في  المالي  كابالن  معهد  من  المعتمدين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  ترخيص  على  حاصل 
المتحدة في عام 2008م.

المدير المالي في الشركة منذ عام 2017م. 	المناصب التنفيذية الحالية:

المناصب التنفيذية السابقة:

مدير مالي في شركة األمثال للتمويل، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية،  	
تعمل في قطاع التمويل والتأجير، منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.

مدير مالي في شركة الرائدة للتمويل، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في المملكة العربية السعودية  	
وتعمل في قطاع التمويل، منذ عام 2011م وحتى عام 2015م.

تانسو أوزركان 5-3-2-5

43 سنةالعمر:

تركيالجنسية:

مدير سلسلة التوريدالمنصب الحالي:

17 نوفمبر 2017متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر من جامعة والية كومرات في مولدوفا في عام 2008م.  	
حاصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة والية إسطنبول في تركيا في عام 2001م. 	

المناصب التنفيذية الحالية:
مدير إدارة سلسلة التوريد في الشركة منذ عام 2017م. 	
رئيس قسم المشتريات والخدمات اللوجستية في الشركة منذ عام 2018م. 	
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سعود السالم 5-3-2-6

42 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

مدير إدارة الموارد البشريةالمنصب الحالي:

1 مايو 2011متاريخ التعيين:

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية في عام  	المؤهل العلمي:
2014م.

مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة منذ عام 2020م. 	المناصب التنفيذية الحالية:

صالح المتروك 5-3-2-7

48 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

مدير إدارة األمن الصناعيالمنصب الحالي:

22 أغسطس 2020متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على شهادة الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة لويوال في الواليات المتحدة في عام 2013م. 	
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية في عام  	

1995م.

مدير إدارة األمن الصناعي في الشركة منذ عام 2020م. 	المناصب التنفيذية الحالية:

محمد ساجد 5-3-2-8

44 سنةالعمر:

هنديالجنسية:

نائب مدير إدارة منع الخسائر وخدمات الموقعالمنصب الحالي:

1 أكتوبر 2018متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة مجاد في الهند في عام 2003م. 	
حاصل على شهادة الدبلوم في إدارة األمن الصناعي من جماعة بنتا في الهند في عام 2006م. 	
حاصل على شهادة الماجستير في علم البيئة من جامعة سيكيم مانيبال في الهند في عام 2011م. 	
حاصل على شهادة البكالوريوس في التقنية والمعلومات من جامعة جي آر إن راجستان فيديابت في الهند في عام 2013م. 	

نائب مدير إدارة منع الخسائر وخدمات الموقع في شركة المصانع الكبرى منذ 1 أكتوبر 2018م. 	المناصب التنفيذية الحالية:

المناصب التنفيذية السابقة:

كبير مشرفي الصحة والسالمة في شركة المصانع الكبرى للتعدين منذ عام 2018م حتى عام 2021م. 	
مشرف الصحة والسالمة في شركة األسمنت المتحدة وهي شركة مساهمة في السعودية، وتعمل في قطاع األسمنت، منذ  	

عام 2015م حتى عام 2018م.
رئيس قسم البيئة والصحة في مصنع اليمامة لألسمنت وهي شركة مساهمة في السعودية، وتعمل في قطاع األسمنت، منذ  	

عام 2013م حتى عام 2015م.
مدير في شركة هولكم أمبوجا لألسمنت المحدودة، وهي شركة في الهند، وتعمل في قطاع األسمنت، منذ عام 2010م حتى  	

عام 2013م.
مسؤول سالمة في شركة الفارج اندييا المحدودة، وهي شركة في الهند، وتعمل في قطاع األسمنت، منذ عام 2007م حتى  	

عام 2010م.
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دليم الزبداني 5-3-2-9

50 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

مسؤول العالقات الحكوميةالمنصب الحالي:

1 يونيو 2011متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
حاصل على دبلوم تقنية معلومات ومعتمد من الخدمة المدنية ومؤسسة التعليم المهني والتقني في عام 2011م.  	
خبرات عملية لمدة 23 عام في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. 	

مسؤول العالقات الحكومية في الشركة منذ عام 2011م. 	المناصب التنفيذية الحالية:

المناصب التنفيذية السابقة:

موظف بإمارة منطقة نجران في دائرة مراقبة المخزون واإلدارة القانونية ووكيل مركز اإلمارة، منذ عام 1991م وحتى عام  	
1998م.

إدارة المشروع بشركة نسما وشركاه للمقاوالت المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال المقاوالت،  	
منذ عام 2007م وحتى عام 2011م.

عقود العمل مع كبار التنفيذيين 5-3-3

أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم حسب مؤهالتهم وخبراتهم. وتتضمن هذه 
العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل السعودي.

يوضح الجدول أدناه التفاصيل الرئيسية لعقود العمل مع كبار التنفيذيين.

ملخص عقود العمل المبرمة مع أعضاء اإلدارة العليا للشركة(:  8ل5الجدول )

الرقم 
تاريخ انتهاء العقدتاريخ إبرام العقدتاريخ التعيينالمنصباالسمالمتسلسل

31 يناير 2022م***1 فبراير 2019م**5 فبراير 2017مالرئيس التنفيذي15سافاس ساهين

1 يناير 2022م1 يناير 2022مالرئيس التنفيذييحيى الشنقيطي
31 ديسمبر 2023م
ويجدد العقد تلقائياً

5 فبراير 2019م**1 يوليو 2019ممدير العملياتأندرو بيكس
7 ديسمبر 2022م

ويجدد العقد تلقائياً

1 يوليو 2020م**1 يوليو 2017مالمدير الماليكمران بخش
1 يوليو 2021م

ويجدد العقد تلقائياً

1 مايو 2018م**17 نوفمبر 2017ممدير سلسلة التوريدتانسو أوزركان
30 أبريل 2019م

ويجدد العقد تلقائياً

سعود السالم
مدير الموارد البشرية

1 مايو 2020م**1 مايو 2011م
30 أبريل 2021م

ويجدد العقد تلقائياً

22 أغسطس 2020م22 أغسطس 2020ممدير األمن الصناعي صالح المتروك
21 أغسطس 2021م
ويجدد العقد تلقائياً

1 أكتوبر 2018م1 أكتوبر 2018منائب مدير منع الخسائر وخدمات الموقعمحمد ساجد
30 سبتمبر 2019م
ويجدد العقد تلقائياً

1 يونيو 2020م**1 يونيو 2011ممسؤول العالقات الحكومية دليم الزبداني
31 مايو 2021م

ويجدد العقد تلقائياً

---مدير التنقيبشاغر*

* منصب شاغر كما بتاريخ هذه النشرة
** تم شغل المنصب وفقاً لتاريخ التعيين المحدد في الجدول، ويعد هذا التاريخ تاريخ إبرام عقد عمل جديد بشروط وأحكام جديدة.

*** يشغل سافاس ساهين منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م. وتم تعيين يحيى الشنقيطي رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2022م.

المصدر: الشركة

15  يشغل سافاس ساهين منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م، وتم تعيين يحيى الشنقيطي رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2022م.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  4 5
وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة في هذا السياق 
ويتم تحديد بدالت حضور  للشركة،  األساسي  والنظام  ذات صلة  أخرى  تكميلية  أنظمة  وأي  الشركات،  نظام  المنصوص عليها في  األحكام  إطار  وفي 

الجلسات وبدالت االنتقال من جانب مجلس اإلدارة وفقاً لألنظمة والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة كما حددتها الجهات المختصة.

تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً للنظام األساسي للشركة ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة، وال كبار التنفيذيين، بسلطة التصويت على مكافآتهم أو تعويضاتهم. 
ويتم تحديد أتعاب كبار التنفيذيين بموجب عقود العمل المبرمة معهم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الشركة.

كما وأن أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين ال يتمتعون بأية سلطة لالقتراض من الشركة، أو التصويت على عقد أو ترتيب تكون لهم فيه مصلحة هامة.

كبار  وأعلى ستة من  اإلدارة  التالي مكافآت أعضاء مجلس  الجدول  التنفيذيين. ويوضح  وكبار  اإلدارة  أية مزايا عينية ألعضاء مجلس  يتم صرف  ولم 
التنفيذيين )ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير العمليات( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(:  9ل5الجدول )

فترة الستة أشهر المنتهية 2020م2019م2018مبالريال السعودي
في 30 يونيو 2021م

-1,796,0001,946,0002,585,000أعضاء مجلس اإلدارة

-160,000170,000190,000لجنة المراجعة

-15,00015,00055,000لجنة الترشيحات والمكافآت

-60,00050,00040,000اللجنة التنفيذية

-80,00075,00085,000اللجنة التجارية

-500,000500,000600,000رئيس مجلس اإلدارة 

4,085,9774,833,5767,032,5231,791,000كبار التنفيذيين )6 موظفين( *

المصدر: الشركة
*وهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير العمليات ورئيس سلسلة التوريد ومدير منع الخسارة وخدمات الموقع ومدير األمن الصناعي.

حوكمة الشركة  5 5

نظرة عامة  5-5-1

وتتمثل المصادر الرئيسية لحوكمة الشركة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام معينة من نظام الشركات وأفضل ممارسات 
حوكمة الشركات في المملكة.

ينظم إطار عمل حوكمة الشركات مختلف العالقات بين مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل وضع 
قواعد وإجراءات لتسهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين وتعزيز قيم المصداقية واإلنصاف والقدرة 

التنافسية والشفافية في سلوك الشركة في سياق السوق المالية وبيئة األعمال.

إن هذه الالئحة تقتضي اإلفصاح الواضح والشفاف وتضمن بالتالي أن يعمل مجلس اإلدارة بما يحقق أفضل مصالح المساهمين ويقدم صورة واضحة 
وعادلة عن الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.

وتهدف سياسة الشركة إلى تبني معايير عالية لحوكمة الشركات، وستطّبق الئحة حوكمة الشركات على الشركة اعتباراً من تاريخ اإلدراج. هذا وتتقيد 
الشركة في الوقت الراهن بأغلبية أحكام الئحة حوكمة الشركات، وسوف تتقيد بشكٍل كامل بالئحة حوكمة الشركات اعتباراً من تاريخ اإلدراج. وترى 

الشركة أّن حرصها على التقيُّد بتلك الالئحة يشكل عاماًل هاماً في استمرار نجاحها.

المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشركة 5-5-2

إّن المتطلبات الرئيسية للحوكمة والتي تتقّيد، وسوف تتقّيد، بها الشركة هي المتطلبات المبّينة في الئحة حوكمة الشركات، والتي تشمل ما يندرج تحت 
التالي:

الحقوق العامة للمساهمين )المواد من 4 إلى 9(. 	
الحقوق المتعلّقة باجتماعات الجمعية العامة )المواد من 10 إلى 15(. 	
مجلس اإلدارة: تكوين المجلس ومسؤولياته وصالحياته وإجراءاته والتدريب )المواد من 16 إلى 41(. 	
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حاالت تعارض المصالح )المواد من 42 إلى 49(. 	
لجان الشركة )المواد من 50 إلى 72(. 	
الضوابط الداخلية، ومراجعي الحسابات الخارجيين، وتقارير وسياسات الشركة، ومسائل متنوعة أخرى )المواد من 73 إلى 98(. 	

نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية 5-5-3

وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1439/08/20هـ )الموافق 6 مايو 2018م( على نظام الحوكمة الخاص بالشركة ولوائحها الداخلية.

يتضمن دليل حوكمة الشركة السياسات الداخلية ولوائح العمل التالية:

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. 	
 سياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس اإلدارة. 	
 سياسات ومبادئ اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة. 	
 المراقبة والتقييم وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية وسياسات الرقابة الداخلية. 	
 سياسات الجمعية العامة. 	
 سياسة توزيع األرباح. 	
  سياسات اإلفصاح. 	
الئحة عمل لجنة المراجعة. 	
الئحة عمل اللجنة التجارية. 	
الئحة عمل اللجنة التنفيذية. 	
 الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 	
سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. 	
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 	
معايير منافسة الشركة. 	

االمتثال بأحكام الئحة حوكمة الشركات 5-5-4

يقّر أعضاء مجلس اإلدارة بأّن الشركة في الوقت الراهن ملتزمة بأغلبية أحكام الئحة حوكمة الشركات، وسوف تلتزم بشكٍل كامل بأحكام الئحة حوكمة 
الشركات اعتباراً من تاريخ اإلدراج.

وتحديداً، فإن أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يتكون حالياً من تسعة )9( أعضاء، هم أعضاء غير تنفيذيين، ويوجد بالمجلس ثالثة )3( أعضاء 
مستقلين. وإضافًة إلى ذلك، فقد تبنى المساهمين طريقة تصويت تراكمي فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة، والتي تتيح لكل مساهم حقوق تصويٍت 
تعادل عدد الحصص التي يملكها. ويحق لكل مساهم استخدام جميع حقوقه التصويتية لمرشٍح واحد أو أن يقسم حقوقه التصويتية فيما بين مرشحيه 
المختارين دون أية ازدواجية في األصوات، وتزيد هذه الطريقة من فرص مساهمي األقلية الذين يعينون ممثليهم في المجلس من خالل ممارسة حقوق 

التصويت التراكمية المتاحة لهم لصالح مرشٍح واحد.

للتقيُّد بأحكاٍم تتناول تعارض المصالح والمصالح المتنافسة )المواد 71 و72 و73 من نظام الشركات  وفضاًل عن ذلك، فقد أعّدت الشركة إجراءاٍت 
والمادتان 44 و46 من الئحة حوكمة الشركات(. وحصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على المعامالت مع أطراٍف ذات عالقة كما ورد في القسم 

13-6 )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«(.

وطبقاً ألحكام الئحة حوكمة الشركات، يحظر على كل عضو بمجلس اإلدارة التصويت على أيِّ قراٍر يتخذه المجلس أو تتخذه الجمعية العامة بخصوص 
معامالٍت وعقود يجري توقيعها لحساب الشركة، وذلك إذا كانت لذلك العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك المعامالت أو العقود )المادة 44 
)ب( )1((. وينص نظام الشركات على متطلباٍت مماثلة تفيد بأنه ال يجوز ألي عضٍو بالمجلس، دون ترخيص من الجمعية العامة العادية، أن تكون له أية 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقاٍت أو عقوٍد يجري إبرامها لحساب الشركة. وإن عضو المجلس ملزٌم أيضاً بإبالغ مجلس اإلدارة بأية مصلحة 
شخصية قد تكون له في تلك المعامالت أو العقود، وال يجوز له المشاركة في التصويت على القرارات المعتزم تبنيها في هذا الخصوص من جانب مجلس 
اإلدارة أو جمعيات المساهمين. ويجب على رئيس مجلس اإلدارة إبالغ الجمعية العامة بأية معامالت وعقود تكون فيها أية مصلحة شخصية مباشرة أو 

غير مباشرة ألي عضٍو بالمجلس، وعليه أن يلحق بذلك تقريراً خاصاً من مراجع الحسابات الخارجي للشركة )المادة 71(.

وتنص الئحة حوكمة الشركات أيضاً على أنه إذا رغب أحد أعضاء مجلس اإلدارة في االنخراط في أعماٍل قد تنافس الشركة أو أياً من أنشطتها، فإنه 
يجب عليه أن يخطر مجلس إدارة المشاريع التي تشكل أعماله منافسًة لها، وعليه أن يمتنع عن التصويت على القرارات ذات الصلة في اجتماعات مجلس 
اإلدارة والجمعية العامة، وعلى رئيس المجلس إبالغ الجمعية العامة العادية باألعمال المنافسة التي يعتزم عضو المجلس االنخراط فيها، ويجب الحصول 

على ترخيص من الجمعية العامة للشركة قبل دخول عضو المجلس في النشاط المنافس. وينطوي نظام الشركات على اشتراطاٍت مماثلة )المادة 72(.
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تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة العامة السعودية باستثناء بعض األحكام الخاصة بالشركات المدرجة والتي 
ال تلتزم بها الشركة حالياً نظراً لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية، وهي التالية:

الفقرة )أ( من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر  	
أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.

الفقرة )ج( من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة )أ( من المادة  	
الثامنة.

الفقرة )د( من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة  	
وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.

الفقرة )ج( من المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق  	
المالية والموقع اإللكتروني للشركة والحصول على معلومات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع 

الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
الفقرة )هـ( من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. 	
على  	 تطرأ  تغييرات  وأي  عضويتهم  وصفات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بأسماء  الهيئة  بإشعار  والمتعلقة  عشرة  السابعة  المادة  من  )د(  الفقرة 

عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب. 	
المادة الثالثة والستون والمتعلقة باجتماعات لجنة المكافآت حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 	
المادة السابعة والستون والمتعلقة باجتماعات لجنة الترشيحات حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 	
اإللكتروني  	 والموقع  للشركة  اإللكتروني  الموقع  اإلدارة في  لعضوية مجلس  الترشح  الشركة إلعالن  بنشر  والمتعلقة  والستون  الثامنة  المادة 

للسوق المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على األقل من تاريخ 
اإلعالن.

تعارض المصالح  6 5
ال يتيح النظام األساسي للشركة، وال أية لوائح أو سياسات داخلية، أية صالحيات تمكن أياً من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي من التصويت 
على أيِّ عقد أو عرض يكون له فيه مصلحًة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك طبقاً ألحكام المادة )71( من نظام الشركات. وتنص المادة المذكورة على 
وجوب أال يكون ألي عضٍو في مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجري لحساب الشركة، باستثناء أن يكون 

ذلك بترخيص من الجمعية العامة العادية. 

وتنص تلك المادة أيضاً على أنه على العضو في مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بمصالحه الشخصية في الصفقات والعقود التي تتم لحساب الشركة، 
وعلى رئيس مجلس اإلدارة، من جانبه، إبالغ الجمعية العامة في اجتماعها بالصفقات والعقود التي يكون فيها ألي عضٍو بالمجلس مصلحة شخصية، على 
أّن الكشف عن األمر على ذلك النحو يجب أن يكون مصحوباً بتقريٍر خاص من مراجع الحسابات، ويجب إثبات ذلك الكشف في محضر اجتماع مجلس 

اإلدارة. وال يجوز للعضو ذي المصلحة أن يشارك في التصويت على القرار المطروح للتصويت عليه في هذا الخصوص. 

وبناًء على ما تقدم ذكره، على أعضاء مجلس اإلدارة التقيد بما هو آت:

التقيد بأحكام المواد )71(، و)72(، و)73(، و)74(، و)75( من نظام الشركات، وأحكام المادتين )44( و)46( من الئحة حوكمة الشركات. 	
االمتناع عن التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركة حيث يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير  	

مباشرة في هذا العقد.
عدم الدخول في منافسٍة مع أنشطة الشركة، ما لم يكن عضو المجلس حاصاًل على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك. 	
واإلبرام في المستقبل جميع الصفقات مع طرف ذو عالقة على أساٍس تنافسي، طبقاً لنص سياسة التعامالت مع األطراف ذات العالقة. 	

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت 
بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال 

ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.

وكما في تاريخ هذه النشرة، ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو شبيهة ألعمال الشركة، عن طريق عضوياتهم في مجالس إدارة 
شركات أخرى.

وقد بلغت قيمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة 3,192,718 ريال سعودي، و2,726,086 ريال سعودي، و2,104,078 ريال سعودي، و829,793 ريال 
سعودي، عن السنوات المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، 
على التوالي، وهي تشكل 1.21%، و0.92%، و0.56%، و0.31% من إجمالي إيرادات الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 

2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

وكما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة ثالثة تعامالت غير خاضعة لعقود رسمية مع شركة اسمنت نجران، وشركة مياه نجران الصحية، وشركة المشاريع 
التجارية العربية للسفريات المحدودة، وهي أطراف ذات عالقة. ويبين الجدول التالي تفاصيل تعامالت الشركة مع األطراف ذات عالقة.

113



تفاصيل تعامالت الشركة مع األطراف ذات عالقة(:  10ل5الجدول )

الطرف ذو 
الطرف ذو طبيعة التعاملالعالقة

طبيعة العالقةالمصلحة

قيمة التعامل أثناء السنة المالية المنتهية 
بتاريخ 31 ديسمبر )ريال سعودي(

قيمة التعامل أثناء 
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2021م )ريال 
سعودي(**

2020م*2019م*2018م*

شركة اسمنت 
نجران

توفير األسمنت 
للشركة 

ألنشطتها 
البنائية

محمد أبالعال
أيمن الشبل

هناك مصلحة ألعضاء 
المجلس في الطرف 

المتعاقد، حيث أن عضوي 
المجلس هم أعضاء مجلس 

شركة إسمنت نجران.

45,73822,94832,715-

شركة مياه 
نجران الصحية

توفير مياه شرب 
لعاملي الشركة

إبراهيم مسلم
ماجد مسلم

هناك مصلحة ألعضاء 
المجلس في الطرف 

المتعاقد، حيث أن عضوي 
المجلس هم مساهمين في 
شركة مياه نجران الصحية.

75,642130,72551,03025,760

شركة المشاريع 
التجارية العربية 

للسفريات 
المحدودة

توفير تذاكر 
السفر لعاملي 

الشركة

إبراهيم مسلم
ماجد مسلم

هناك مصلحة ألعضاء 
المجلس في الطرف 

المتعاقد، حيث أن عضوي 
المجلس هم مساهمين 

في شركة المشاريع 
التجارية العربية للسفريات 

المحدودة.

3,071,3382,572,4132,020,333804,033

المصدر: الشركة
*تم اعتماد تلك التعامالت من الشركاء في اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، المنعقد بتاريخ 1442/08/09هـ )الموافق 23 مارس 2021م(.

** تتعهد الشركة بأن تحصل على موافقة الجمعية العامة على تعامالتها مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، قبل اإلدراج.

الموظفون  7 5
كما في تاريخ 30 يونيو 2021، كان لدى الشركة 454 موظفاً، من بينهم 31.5% من المواطنين السعوديين، و20 موظفاً على كفالة شركات توريد القوى 
العاملة من أطراف ثالثة، يعملون في الشركة بعد حصولهم على إشعار »أجير« 16. وتظهر الجداول الواردة أدناه توزيع الموظفين حسب األقسام، ونسبة 

السعودة.

ويوجد في المركز الرئيسي للشركة في نجران 140 موظفاً سعودياً و311 موظفاً غير سعودي. ويوجد في مكتب الشركة الواقع في مدينة جدة 3 موظفين 
سعوديين، في حين ال يوجد فيه أي موظف غير سعودي.

أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة، وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفقاً لمؤهالتهم وخبراتهم. وتتضمن 
هذه العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل السعودي، ولمزيد من 

التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 5-3-3 )»عقود العمل مع كبار التنفيذيين«(.

ونورد أدناه جدوالً يشير إلى عدد موظفي الشركة حسب اإلدارة، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م، 2019م، و2020م و30 يونيو 2021م.

أعداد الموظفين بالشركة حسب اإلدارة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م، و 2019م، و 2020م و30 يونيو 2021م(:  11ل5الجدول )

القسم
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111019صفر1011صفر110صفر1موقع منجم قيان

24918231271222492643123330742265إدارة العمليات

4صفر44صفر54صفر25صفر2المكتب التنفيذي

9361477167917710إدارة سلسلة التوريد

16  إن إشعار أجير الذي تستعين به الشركة هو عبارة عن وثيقة تصّرح للعامل غير السعودي بالعمل في منشأة غير التي تكفله لفترة زمنية معينة قابلة للتجديد، ويعتبر اإلشعار 
وثيقة قانونية حسب أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
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القسم
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إدارة منع الخسائر 
156920128251114963وخدمات الموقع

اإلدارة المالية وتقنية 
936615716716المعلومات

121111211113112862العالقات الحكومية

إدارة الموارد 
633633523523البشرية

86779صفر7171صفر6767صفر6666إدارة األمن الصناعي

الصحة والسالمة 
صفر11صفر11صفر11صفر11واألمن

إجمالي عدد 
الموظفين لدى 

الشركة 
370412417454

المصدر: الشركة

ونورد أدناه جدوالً يشير إلى نسبة التوطين وفئة النطاق في الشركة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

متوسط نسبة التوطين وفئة النطاق في الشركة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2021م(:  12ل5الجدول )

النطاقنسبة التوطين 

النطاق البالتيني%32.2

المصدر: الشركة

برنامج أسهم الموظفين 5-7-1

كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة أو أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.

السعودة   8 5
تم اعتماد برنامج السعودة »نطاقات« بموجب قرار معالي وزير العمل رقم )4040( بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 10 سبتمبر 2011م(، وذلك بناًء على 
قرار مجلس الوزراء رقم )50( بتاريخ 1415/05/21هـ )الموافق 27 أكتوبر 1994م(، وجرى تنفيذ برنامج »نطاقات« بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 
المواطنين  البشرية والتنمية االجتماعية في تطبيق برنامج »نطاقات« لتشجيع المؤسسات على توظيف  الموارد  10 سبتمبر 2011م( وقد بدأت وزارة 
السعوديين. ومن خالل برنامج »نطاقات« يتم تقييم أداء أية شركة استناداً إلى فئات محددة )نطاقات(، أي: النطاق البالتيني، والنطاق األخضر )مقسم 
إلى نطاقات فرعية، أي: نطاق منخفض ونطاق متوسط ونطاق مرتفع(، والنطاق األحمر. وتعتبر الشركات التي تكون ضمن النطاق البالتيني أو النطاق 
األخضر قد أوفت بمتطلبات السعودة، وبالتالي يحق لها عدد من المزايا، مثل: الحصول على تأشيرات العمل وتجديدها أو بخالف ذلك تغيير مهن العاملين 
األجانب )باستثناء المهن المخصصة حصرياً للمواطنين السعوديين(. وفيما يتعلق بالشركات التي تكون في النطاق األحمر )بناًء على مدى عدم تقّيدها 
بالمتطلبات المحددة(، فإنها تعتبر قد خالفت متطلبات السعودة، وقد تخضع لبعض اإلجراءات الجزائية، مثاًل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات عمل 

الموظفين األجانب أو منع الموظفين األجانب بالكامل من الحصول أو تجديد تأشيرات العمل.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال.  6

مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال مقدمة  1 6
يقدم القسم التالي، مناقشة اإلدارة وتحليلها لألداء التشغيلي والمركز المالي لشركة المصانع الكبرى للتعدين )»الشركة«( للسنوات المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و2021م.

يونيو 2021م   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  وفترة  و2020م  و2019م  ديسمبر 2018م   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  للشركة  المالية  القوائم  ت  أُِعدَّ
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين  وفقاً 

والمحاسبين.

تُعرض كل المبالغ الواردة في هذا القسم بالريال السعودي وتكون كل النسب مقربة إلى أقرب عالمة عشرية، ما لم يذكر خالف ذلك في هذه النشرة. 
ولذلك، قد ال يكون حساب النسبة المئوية للزيادة/النقص بناًء على المبالغ المعروضة في جداول هذا القسم )والموضحة باآلالف( معادالً تماماً للنسب 
المئوية المقابلة الموضحة في الجداول. باإلضافة إلى ذلك، وألغراض قسم مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج األعمال، تم الحصول على 
المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة الواردة في القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وتم الحصول على المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من المعلومات المالية الواردة في 
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وتم الحصول على المعلومات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2020م من المعلومات المالية المقارنة الواردة في القوائم المالية األولية الموجزة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

 ال تمتلك شركة الماجد والعنزي – محاسبون ومراجعون قانونيون )مراجع حسابات الشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و31 
ديسمبر 2019م( أو شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة(، )مراجع حسابات الشركة للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م( أو شركاتها التابعة أو موظفيها أو أي من أقاربهم أية أسهم أو حصص من 
أي نوع في الشركة قد تؤثر على استقالليتهم. وقد قدم المراجعون موافقتهم الخطية على اإلشارة في هذه النشرة إلى دورهم بصفتهم مراجعي حسابات 

الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تشكل القوائم المالية المذكورة أعاله جزًءا ال يتجزأ من هذه النشرة ويجب قراءتها باالقتران مع هذه القوائم واإليضاحات المرفقة بها. وقد تم تضمين 
هذه القوائم المالية في القسم 21 )»القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بشأنها«( من هذه النشرة.

قد يتضمن هذا القسم بيانات افتراضية بشأن التوقعات المستقبلية للشركة بناًء على خطط اإلدارة والتوقعات الحالية لنمو الشركة ونتائج عملياتها 
ووضعها المالي. ولذلك، قد تنطوي على مخاطر وشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختالفاً جوهرياً عن النتائج الواردة صراحة أو ضمناً في 
هذه البيانات اإلفتراضية نتيجة لعوامل وأحداث مستقبلية مختلفة، بما في ذلك تلك الوارد مناقشتها في هذا القسم وفي مواضع مختلفة من النشرة، 

وتحديداً في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

تم استخالص المعلومات المالية الواردة في هذا القسم دون إدخال أي تغييرات جوهرية عليها وتقديمها في بشكل متسق مع القوائم المالية  	
المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و القوائم المالية األولية الموجزة المفحوصة لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها، والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعايير 

واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دون إجراء أي تغييرات جوهرية عليها.
لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة مما قد يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا كبيًرا على المركز المالي في آخر 12 شهًرا.  	
لم تمنح الشركة أي عموالت أو خصومات أو رسوم وساطة أو تعويضات غير نقدية أخرى إلى أٍي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين  	

أو األشخاص الذين يعرضون أو يقدمون األوراق المالية أو أي خبراء آخرين خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 
التسجيل وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ هذه النشرة.

لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري على المركز المالي للشركة أو نشاطها التجاري في السنوات المالية الثالث السابقة لتاريخ تقديم طلب  	
التسجيل وطرح األوراق المالية الواردة في هذه النشرة وكذا في غضون الفترة الممتدة من نهاية الفترة المشمولة بتقرير مراجعي الحسابات 
الخارجيين وحتى تاريخ الموافقة على هذه النشرة شاملة يوم الموافقة، وذلك باستثناء األمور المذكورة في هذا القسم أو في القسم ]02[ 

)عوامل المخاطرة( من هذه النشرة.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أقاربهم أي مساهمة أو حصة من أي نوع في الشركة، وذلك بخالف ما ورد ذكره في الصفحة ]●[ من  	

هذه النشرة.
ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونية أخرى، بما في ذلك السحوبات المصرفية المكشوفة، أو مطلوبات الضمان )المشمولة أو غير  	

المشمولة بضمان شخصي أو رهن عقاري(، أو المطلوبات بموجب القبول، أو ائتمانات القبول، أو التزامات الشراء اإليجاري، باستثناء ما تم 
اإلفصاح عنه في هذا القسم وفي القسم 13 )المعلومات القانونية( من هذه النشرة.

تمتلك الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر )12( شهًرا التالية مباشرة لتاريخ نشر هذه النشرة. 	
ليس لدى الشركة أية ممتلكات، بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية أو األصول األخرى، تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد منها  	
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مما يؤثر بشكل كبير على تقييم المركز المالي.
ال تمتلك الشركة أسهًما تخضع لحقوق خيار كما في تاريخ هذه النشرة. 	
ال تعتزم الشركة إجراء تغييرات جوهرية على أنشطة الشركة في المستقبل. 	
تم اإلفصاح عن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وال توجد معلومات أو وثائق أو حقائق أخرى قد يؤدي  	

إغفال ذكرها إلى جعل أي بيانات واردة في هذه النشرة مضللة.
ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ نشر هذه النشرة. 	

أساس األعداد  2 6
ت هذه  يتطلُب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ الُمفَصح عنها من اإليرادات أُِعدَّ
القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة من الهيئة السعودية 

للمراجعين والمحاسبين )الُمَشار إليها مًعا بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية«(.

ت هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء التزام مكافآت الموظفين الُمعتَرف به بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام  أُِعدَّ
إلى  المخصومة  اإليجار  عقود  والتزامات  المستقبلية،  لاللتزامات  الحالية  بالقيمة  المنجم  إغالق  تكلفة  ومخصص  المتوقعة،  االئتمان  وحدة  طريقة 
القيمة الحالية والقرض طويل األجل المخصوم إلى القيمة الحالية. عالوة على ذلك، تَُعدُّ القوائم المالية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ 

االستمرارية.

ة  3 6 ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

أصول التنقيب والتقييم
د. يشتمل نشاط التنقيب والتقييم على استكشاف الموارد المعدنية وتحديد الجدوى الفنية وتقييم الجدوى التجارية لمْوِرد ُمحدَّ

ن نشاط التنقيب والتقييم ما يلي: 	 ويتضمَّ
البحث عن بيانات التنقيب السابقة وتحليلها 	
جمع بيانات التنقيب من خالل الدراسات الجيوفيزيائية 	
الحفر االتنقيبي وجمع العينات 	
تحديد حجم ودرجة المْوِرد وفحصهما 	
الوقوف على متطلبات النقل والبنية التحتية 	
إجراء دراسات السوق والتمويل 	

وتطبِّق الشركة طريقة التكلفة الكاملة المحاسبية الُمطبَّقة على أساس منطقة االهتمام لتكاليف التنقيبوالتقييم. وتَُرسمل تكاليف الترخيص المدفوعة 
للحصول على الحق في التنقيبفي منطقة استكشاف قائمة وتُستَهلك على مدار العمر اإلنتاجي للمنجم.

ل مصاريف التنقيب والتقييم على الربح أو الخسارة عند تكبُّدها، ما لم تْخلُص الشركة إلى أنه من  وبمجرد الحصول على الحق النظامي في التنقيب، تُحمَّ
ح أن تتحقق فائدة اقتصادية مستقبلية. وتشمل هذه التكاليف ما يتعلق مباشرة من مكافآت الموظفين والمواد والوقود الُمستخَدم وتكاليف المسح  المرجَّ

وتكاليف الحفر والمدفوعات المدفوعة للمقاولين.

ة مصادر مختلفة للمعلومات. وتعتمد المعلومات الُمستخَدمة لتحديد احتمالية  وعند تقييم ما إْن كانت المصاريف تستوفي معايير الرسملة، تُستخَدم ِعدَّ
المنافع المستقبلية على ما أُجِرَي من نطاق التنقيب والتقييم.

وتُقيَّد مصاريف التنقيب والتقييم المتكبَّدة على التراخيص في ظل عدم إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام كمصاريف عند تكبُّدها 
حتى إجراء تقييم كاٍف بغرض إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام.

ق منافع اقتصادية(، ترسمل الشركة  وعند إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام )إْذ ترى الشركة عند هذه المرحلة احتمالية تحقُّ
أي مصاريف تقييم أخرى متكبَّدة على الترخيص المعني كأصول استكشاف وتقييم حتى مرحلة إنشاء احتياطي متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات 

الخام. وتُعتبَر مصاريف التنقيب والتقييم الُمرسَملة أصاًل غير ملموس.

ويُعتَرف مبدئًيا بأصول التنقيب والتقييم المستحَوذ عليها في عملية تجميع منشآت بالقيمة العادلة، بما في ذلك الموارد واحتمالية التنقيب بما تُعتبر تمثل 
َدة والمحتَملة. وعلى غرار ذلك، تُرسَمل أيًضا التكاليف المرتبطة بالحصول على أصل تنقيب وتقييم )التي ال تمثل نشاًطا  قيمة تتجاوز االحتياطيات المؤكَّ
تجارًيا(، وتَُقاس الحًقا بالتكلفة، ناقًصا االنخفاض المتراكم في القيمة، إْن ُوِجَد. وبمجرد إنشاء االحتياطيات المتوافقة مع اللجنة المشتركة الحتياطيات 
ل أي  الخام والموافقة على أعمال التطوير، تُحوَّل أصول التنقيب والتقييم إلى »منجم قيد اإلنشاء«، وهي فئة فرعية ضمن »ممتلكات المنجم«. وال يُحمَّ

إطفاء خالل مرحلة التنقيب والتقييم.
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المنجم قيد اإلنشاء
ل المصاريف من »أصول تنقيب وتقييم« إلى »مناجم قيد اإلنشاء« وهي فئة فرعية من »ممتلكات المناجم« بمجرد أن يدعم العمل المنَجز حتى  تُحوَّ

تاريخه التطوير المستقبلي للممتلكات ويحصل هذا التطوير على الموافقات المناسبة.

وبعد تحويل أصول التنقيب والتقييم، تَُرسمل جميع المصاريف الالحقة على إنشاء أو تركيب أو استكمال مرافق البنية التحتية في »مناجم قيد اإلنشاء«. 
وتمثل مصاريف التطوير صافي عائدات بيع الخام المستخَرج خالل مرحلة التطوير إلى الحدِّ الذي يعتبر جزًءا ال يتجزأ من تطوير المنجم. وتُرسَمل أي 
تكاليف متكبَّدة على اختبار األصول لتحديد ما إن كانت تعمل على النحو المستهَدف، بالصافي بعد حسم أي عائدات مقبوضة من بيع أي منتج أُنِتَج أثناء 
ل  عملية االختبار. وعندما تتجاوز هذه العائدات تكلفة االختبار، يُعتَرف بأي زيادة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. وبعد بدء اإلنتاج، تُحوَّ

جميع األصول الُمدَرجة في »المناجم قيد اإلنشاء« إلى »مناجم اإلنتاج« التي تُعد أيًضا فئة فرعية من »ممتلكات المناجم«.

ممتلكات المنجم، والممتلكات واآلالت والمعدات

االعتراف المبدئي

ل األصول إلى »ممتلكات وآالت ومعدات« أو »ممتلكات منجم«. وتُدَرج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  عند استكمال مرحلة »المنجم قيد اإلنشاء«، تُحوَّ
والمنجم المنِتج بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة.

وتشتمل التكلفة المبدئية لألصل على سعر شراءه أو تكلفة إنشاءه وأي تكاليف مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بالوصول باألصل إلى مرحلة التشغيل والتقدير 
لة )حيثما كان ذلك مناسًبا( وتكاليف االقتراض. ويمثل سعر الشراء أو تكلفة اإلنشاء إجمالي المبلغ المدفوع  المبدئي اللتزام إعادة التأهيل واألصول المؤهَّ

والقيمة العادلة ألي عوض آخر ُدفع لشراء األصل.

وتتألف ممتلكات المناجم أيًضا من القيمة العادلة العائدة الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تعتبر محتَملة االستخراج االقتصادي في 
ا جزًءا من تكلفة  وقت الشراء. وعندما ينتقل مشروع إنشاء المنجم إلى مرحلة اإلنتاج، تتوقف رسملة بعض تكاليف إنشاء المنجم، وتعتبر التكاليف إمَّ
لة للرسملة المتعلقة بإضافات أصول التعدين والتحسينات أو أعمال التطوير األخرى أو  ا ُمدَرجة ضمن المصاريف، باستثناء التكاليف المؤهَّ المخزون وإمَّ

تطوير منجم باطني أو تطوير احتياطي قابل للتعدين.

االستهالك / اإلطفاء

تُستَهلك / تُطَفأ التكاليف المتراكمة لتطوير المنجم على أساس طريقة وحدات اإلنتاج على مدى االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادًيا من المنجم 
وتشمل  الثابت.  القسط  طريقة  الحالة  هذه  في  تُطبَّق  حيث  المنجم؛  عمر  من  أقل  اإلنتاجي  عمرها  يكون  التي  األصول  حالة  في  باستثناء  المعنّي، 

دة والمحتَملة. االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادًيا االحتياطيات المؤكَّ

وتُطفأ القيمة العادلة التقديرية العائدة الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تُعتبر محتَملة االستخراج االقتصادي في وقت الشراء على 
دة والمحتَملة، ولبعض المناجم، هو جزء من الموارد المعدنية المتوقع  أساس طريقة وحدات اإلنتاج، حيث يتمثل العامل المشترك في االحتياطيات المؤكَّ
استخراجها اقتصادًيا. وقد تُدَرج هذه الموارد المعدنية األخرى في حسابات االستهالك في ظل ظروف محدودة وفي ظل وجود درجة عالية من الثقة في 
ذ أعمال التقييم التفصيلية  استخراجها االقتصادي. وتنطبق هذه الحالة عندما ال تتمتع الموارد المعدنية األخرى بوضع االحتياطيات لمجرد أنه لم تُنفَّ
الالزمة بعد، واتفق الموظفون الفنيون المسؤولون على أن إدراج نسبة من الموارد المقاسة والمبيَّنة هو أمر مناسب بناًء على معدالت تحويل االحتياطي 

التاريخية.

تُدَرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إْن ُوِجَدت.

ُن التكلفة المصاريف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بشراء األصل. وتشتمل تكلفة األصول المنشأة ذاتًيا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف  وتَتََضمَّ
أخرى مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بالوصول باألصول إلى حالة العمل لالستخدام المستهَدف منها وتكاليف تفكيك البنود وإزالتها وإصالح الموقع الذي أُنِشئَت 

لة. عليه وتكاليف االقتراض على األصول المؤهَّ

ر العمر اإلنتاجي للمنجم حتى تاريخ 31 مارس 2030م )2019م: 31 مارس 2030م(. وتُستهلك ممتلكات المنجم على مدى فترة العمر اإلنتاجي للمنجم. ويُقدَّ

وتُستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات، باستثناء المباني والسيارات، باستخدام طريقة وحدة اإلنتاج. وقد أُجِرَي تعديل إجمالي وحدات اإلنتاج المتوقعة 
في السنة الحالية من 7.2 مليون طن متري إلى 7.7 مليون طن متري بناًء على أفضل التقديرات. ويعتمد الحساب على مستوى المخرجات أو االستخدام 

المتوقع تحقيقه من بند الممتلكات واآلالت والمعدات.

رة لألصول، على النحو التالي: وتُستهلك المباني والسيارات وفًقا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقدَّ

عدد السنواتالفئات

11 سنةالمباني

4 سنواتالسيارات
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ويتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام معترف به مبدئيا عند البيع أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة 
من استعماله أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عند التوقف عن االعتراف باألصل )محتسبَة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية 

لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل.

ل بأثر مستقبلي، متى كان  وتُجَرى مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات وُطرق استهالكها في كل نهاية سنة مالية، وتُعدَّ
ذلك مالئًما.

وال تُستَهلك األصول قيد اإلنشاء، غير الجاهزة للغرض المقصود منها.

وعندما يُجَرى فحص رئيس )صيانة دورية / توقف عن العمل مخطط أو غير مخطط لهما(، يُعتَرف بالتكلفة المتعلقة به مباشرة في القيمة الدفترية 
ل كبند مسقل له عمر إنتاجي يساوي بوجه عام الفترة الزمنية حتى الفحص الرئيس المقرر  لآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف، وتُسجَّ
التالي )الصيانة الدورية(. وفي حال إجراء الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ المخطط لها، يُعتَرف بأي قيمة دفترية حالية للصيانة الدورية السابقة في 

قائمة الربح أو الخسارة فوًرا.

وتُْدَرُج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة، ناقًصا أي خسارة ُمْعتََرف بها ناشئة عن انخفاض في القيمة. وعند جاهزية األصول لالستخدام المقصود، 
ل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المالئمة من الممتلكات واآلالت والمعدات، وتُجَرى المحاسبة عنها وفًقا لسياسات الشركة. وال تُْستَهلُك  تُحوَّ

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

عقود اإليجار
تُقيِّم الشركة في بداية العقد جميع االتفاقيات لتحديد ما إْن كان هو بحظ ذاته عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد ينقل الحق في 

ًرا في أي معامالت، بل هي ال تتعامل إال بصفة المستأِجر. د لفترة زمنية معينة مقابل ِعوض. والشركة ليست مؤجِّ السيطرة على استخدام أصل ُمحدَّ

الشركة كمستأِجر

تطبِّق الشركة طريقة واحدة لالعتراف والقياس على جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة. 
وتعترف الشركة بمطلوبات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول األساسية.

أصول حق االستخدام

تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام(. وتَُقاس أصول حق 
لة حسب أي إعادة قياس في التزامات عقد اإليجار.  االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّ
دة  وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار الُمسدَّ
في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. وتُستَهلك أصول حق االستخدام وفًقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد 

رة لألصول، أيُّهما أقصر، وذلك على النحو التالي: اإليجار أو األعمار اإلنتاجية الُمقدَّ

المباني  10 سنة 	
المعدات الثقيلة  3 سنوات 	

لت ملكية األصل المستأجر إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يُحتَسب االستهالك باستخدام  وإذا تحوَّ
ر لألصل. وال تخضع أيًضا أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة،  العمر اإلنتاجي الُمقدَّ

التزامات عقود اإليجار

تعترف الشركة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تَُقاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عقد اإليجار. وتشتمل 
مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيِّرة 
ن أيًضا مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء  ل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّ التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ
د بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة الشركة خيار اإلنهاء. ويُعتَرف  المؤكَّ
ل معيَّن، كمصاريف )ما لم تُتكبَّد إلنتاج المخزون( في الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو  بمدفوعات اإليجار المتغيِّرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ

الظرف في إجراء السداد.

الفائدة  ل  ُمعدَّ أنَّ  ذلك  اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  في  لها  اإلضافي  االقتراض  ل  ُمعدَّ الشركة  تستخدم  اإليجار،  لمدفوعات  الحالية  القيمة  وعند حساب 
ر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض  المنصوص عليها ضمنًيا في عقد اإليجار يتعذَّ
دة. فضاًل عن ذلك، يَُعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيُّر في ُمدة عقد اإليجار أو  حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّ
ل ُمستخَدم في تحديد تلك المدفوعات( أو  تغيُّر في مدفوعات اإليجار )كأن تطرأ مثال تغيُّرات على المدفوعات المستقبلية بسبب تغيُّر في مؤشر أو ُمعدَّ

تغيُّر في تقييم خيار شراء األصل محل العقد. ويدَرج إطفاء عنصر تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة.
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تُطبِّق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل )أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ مدتها 12 شهًرا أو أقل من 
ن خيار شراء(، وتُطبِّق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار األصول منخفضة القيمة على عقود اإليجار التي تُعتبر منخفضة  تاريخ بدء العقد وال تتضمَّ
القيمة. ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفًقا لطريقة القسط 

الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

المخزون

ة الصنع البضاعة تامَّ

ح، وتتضمن تكلفة المواد والعمالة  د التكلفة على أساس متوسط   التكلفة المرجَّ يُدَرج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيُّهما أقل. وتُحدَّ
ونسبة مناسبة من المصاريف المباشرة والتكاليف األخرى المتكبَّدة للوصول بها إلى موقعها وحالتها الحاليين.

مخزون الخام

يُعتَرف بمخزون الخام كمخزون عند استخراجه من المنجم، ويمكن إجراء تقييم موثوق به للمحتوى المعدني ويمكن قياس تكلفة اإلنتاج قياًسا موثوًقا. 
وتشتمل تكلفة مخزون الخام على جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للوصول به إلى الموقع والحالة الحاليين. ويُقيَّم مخزون الخام بالتكلفة أو 

بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيُّهما أقل.

ِقطع الغيار والمستهلكات

تُقيَّم ِقطع الغيار والمستهلكات بالتكلفة، ناقًصا مخصص البنود المتقادمة والبطيئة الحركة. ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في 
دة من المخزون. وتُجَرى  د أي مخصص للتقادم بالرجوع إلى بنود ُمحدَّ سياق األعمال االعتيادي، ناقًصا التكلفة التقديرية لإلنجاز ومصاريف البيع. ويُحدَّ

مراجعة دورية لتحديد مقدار أي مخصص للتقادم.

النقد وما في حكمه
يتألف النقد وما في حكمه الُمدَرج في قائمة المركز المالي من نقد لدى بنوك ونقد في الصندوق وودائع عالية السيولة قصيرة األجل يبلغ تاريخ استحقاقها 
دة من النقد وتخضع لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في القيمة. وألغراض قائمة التدفقات النقدية،  ثالثة أشهر أو أقل وقابلة للتحويل الفوري إلى مبالغ ُمحدَّ

يتألف النقد وما في حكمه من نقدية لدى بنوك ونقدية في الصندوق.

األدوات المالية
تتثمل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

األصول المالية

االعتراف المبدئي والقياس

تَُصنَُّف األصول المالية عند االعتراف المبدئي وتُقاُس الحًقا بالتكلفة الُمْطَفَأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة.

ويعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص بالشركة 
ا، تقيس الشركة مبدئًيا أصال مالًيا بقيمته العادلة زائًدا، في حالة عدم  ن عنصًرا تمويلًيا هاّمً إلدارتها. وباستثناء الحسابات التجارية المدينة التي ال تتضمَّ
ن عنصًرا تمويلًيا  تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت. وتَُقاس الحسابات التجارية المدينة، التي ال تتضمَّ

د وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( »اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء«.  ا، بسعر المعاملة الُمحدَّ هاّمً

ومن أجل أْن يُصنَّف أصل مالي أو يَُقاس بالتكلفة المطَفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يستلزم أْن ينشأ عنه تدفقات نقدية تمثل 
د«. ويَُشار إلى هذا التقييم باختبار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة  »مدفوعات حصرية ألصل المبلغ أو الفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّ
د، ويُجَرى تنفيذه على مستوى األداة المالية. وتُصنَّف األصول المالية ذات التدفقات النقدية التي تمثل المدفوعات الحصرية  على أصل المبلغ غير الُمسدَّ

ألصل المبلغ والفائدة، وتَُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بصرف النظر عن نموذج األعمال.

د نموذج العمل ما إْن كانت  ويشير نموذج العمل للشركة المتعلق بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارتها أصولها المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية. ويُحدَّ
التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليْهما. ويُحتَفظ باألصول المالية الُمصنَّفة والُمقاَسة بالتكلفة 
المطَفأة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، فيما يُحتَفظ باألصول المالية الُمصنَّفة 

والُمقاَسة بالقيمة العادلة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
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السوق  المتعاَرف عليها في  تلك  أو  األنظمة  تنص عليها  زمنية  فترة  تسليم األصول خالل  تتطلب  التي  المالية  بيع األصول  أو  بعمليات شراء  ويُعترف 
)المعامالت االعتيادية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل.

القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق، تصنف األصول المالية إلى الفئات التالية:

أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة )أدوات الديْن( 	
أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة دوران األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الديْن( 	
أصول مالية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة دوران األرباح والخسائر المتراكمة عند التوقف عن االعتراف  	

)أدوات حقوق الملكية(
أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 	

األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطَفأة )أدوات الدْين(

ل الفائدة الفعلية، وتخضع لالنخفاض في القيمة. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر  تَُقاس األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطَفأة الحًقا باستخدام طريقة معدَّ
ن األصول المالية  في الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. هذه الفئة هي الفئة ذات الصلة بالشركة. وتتضمَّ

للشركة الُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة النقد وما في حكمه والحسابات المدينة األخرى.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدْين(

فيما يخص أدوات الديْن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يُْعتََرُف بإيرادات الفائدة وإعادة تقييم الصرف األجنبي والخسائر الناشئة عن 
االنخفاض في القيمة أو عكس قيد المخصصات في قائمة الربح أو الخسارة، وتُحتَسب بالطريقة ذاتها التي تُقاُس وفًقا لها األصول المالية بالتكلفة 
المطَفأة. ويُعتَرف بالتغيُّرات المتبقيَّة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن االعتراف، يَُعاد توزيع التغيُّر التراكمي في القيمة 
العادلة الُمعتَرف به ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. وليس لدى الشركة حالًيا أي أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر.

األصول المالية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(

يمكن أن تختار الشركة، عند االعتراف المبدئي، تصنيفا غير قابل لإللغاء ألدوات حقوق ملكيتها كأدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء االعتراف بحقوق الملكية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )32( »أدوات حقوق الملكية«: العرض واألدوات غير 

د التصنيف على أساس كل أداة على ِحدة. المحتفظ بها بغرض الُمتاَجرة. ويُحدَّ

وال يَُعاد مطلقا توزيع األرباح والخسائر من هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة. ويُعتَرف بتوزيعات األرباح كدخٍل تشغيلي آخر في قائمة الربح أو 
ل تلك األرباح، في هذه  الت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، حيث تُسجَّ الخسارة عند نشوء الحق في دفعها، ما لم تستفْد الشركة من هذه المتحصَّ
الحالة، في الدخل الشامل اآلخر. وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في القيمة.

وليس لدى الشركة حالًيا أي أصول مالية ُمصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تُْدَرُج األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي التغيُّرات في 
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

د بعد 30 إلى 90 يوًما من التسليم إلى العميل بناًء على سعر الُمدَرج في  ر بعض مبيعات الشركة مؤقًتا، ما يعني أنَّ سعر البيع النهائي عادة ما يُحدَّ وتُسعَّ
ضة لتحركات في أسعار السلع المستقبلية. وفي كل تاريخ قوائم مالية، وبعد البيع  السوق المنصوص عليه في العقد، ونتيجة لذلك، فإنَّ مبيعات الشركة ُمعرَّ
رة مؤقًتا بأسعار السوق باستخدام أسعار السوق اآلجلة ذات الصلة للفترة المنصوص عليها في  د أسعار الحسابات التجارية المدينة الُمسعَّ المبدئي، تُحدَّ
العقد. ويؤدِّي هذا التعرض لسعر السلع إلى عجز هذه الحسابات التجارية المدينة عن اجتياز اختبار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة ونتيجة 
لذلك، تَُقاس هذه الحسابات المدينة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من تاريخ االعتراف بالبيع المقابل، مع تعديالت الحقة على األسعار 
رة مؤقًتا والقيمة الدفترية للحسابات التجارية المدينة  دة حسب السوق والُمعتَرف بها في أرباح / )خسائر( القيمة العادلة من المنتجات الُمسعَّ الُمحدَّ

رة مؤقًتا ضمن اإليرادات كحركة في إيرادات مؤقتة. القائمة، إْن كانت جوهرية. وتُعَرض أرباح )خسائر( القيمة العادلة من المنتجات الُمسعَّ

التوقف عن االعتراف

يتوقف االعتراف باألصول المالية )أو متى يكون منطبًقا، جزء من األصول المالية أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة( )أي تُحَذف من 
قائمة المركز المالي للشركة( بصورٍة رئيسٍة عند:

انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو 	
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لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير  	 تحويل الشركة حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمُّ
جوهري إلى طرف آخر بموجب »ترتيبات فورية«، وإما )أ( تحويل الشركة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل )ب( أو عدم 

لت السيطرة على األصل. تحويل الشركة أو االحتفاظ فعلًيا بالمنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ

تُقيِّم فيما ما إن كانت الشركة  اتفاقية ترتيبات فورية، فإنها  إبرامها  أو  النقدية من األصل  التدفقات  وعند تحويل الشركة حقوقها في الحصول على 
ُل الشركة مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال تحتفظ بهما  احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بهما. وعندما ال تحوِّ
ُل سيطرتها على األصل، فتستمر الشركة في االعتراف باألصل الُمحوَّل في حدود استمراريتها في التعامل به. وفي تلك الحالة، تعترف الشركة  أو تُحوِّ

ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. أيًضا بااللتزام المرتبط بذلك. ويُقاُس األصل الُمحوَّ

ل بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تَُطالب الشركة  وتَُقاس استمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل الُمحوَّ
بسدادها، أيهما أقل.

االنخفاض في القيمة

تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الديْن غير الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتُحتَسب الخسائر 
قبضها،  الشركة  تتوقع  التي  النقدية  التدفقات  وجميع  للعقد  وفًقا  المستَحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  أساس  على  المتوقعة  االئتمانية 
قة من بيع الضمانات الرهنية  مخصومة حسب تقريب معدل الفائدة الفعلي األصلي. وستشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية المحقَّ

المحتَفظ بها أو تعزيزات األهلية االئتمانية األخرى التي تمثل جزًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.

ويُعتَرف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين؛ ففيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية فيها منذ االعتراف المبدئي بها، 
يُجنَّب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن الخسائر االئتمانية التي تنشأ من حاالت التخلُّف عن السداد المحتَملة خالل االثني عشر شهًرا )الخسارة 
ا المخاطر االئتمانية التي تعرَّضت لزيادة جوهرية فيها منذ االعتراف المبدئي بها، يتعيَّن تجنيب مخصص  االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهًرا(، أمَّ
خسارة عن الخسائر االئتمانية على مدى الفترة المتبقة من حالة التعرُّض، بصرف النظر عن موعد التخلُّف عن السداد )الخسارة االئتمانية المتوقعة 

على الُعمر(.

وتطبُِّق الشركة على الحسابات التجارية المدينة )غير الخاضعة للتسعير المؤقت( والحسابات المدينة األخرى الُمستَحقة في أقل من 12 شهًرا الطريقة 
َطة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حسبما يجيزه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(. وعليه، فال تتبع الشركة التغيُّرات في المخاطر  المبسَّ
االئتمانية، بل تعترف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة لألصل المالي على مدى الُعمر في كل تاريخ قوائم مالية. وقد جنَّبت الشركة 
دة للمدينيين والبيئة االقتصادية. وفيما  ل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّ جدول مخصصات يعتمد على خبرتها السابقة بشأن الخسائر االئتمانية، ويُعدَّ
يتصل بأي أصول مالية أخرى ُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة )الُمستَحقة خالل أكثر من 12 شهًرا(، تُحتَسب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على الخسارة 
االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهًرا. وتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة اثني عشر شهًرا الجزء المناسب من خسارة االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر التي تنشأ من حاالت التعثر في السداد من أداة مالية محتملة خالل 12 شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية. ومع ذلك، فإنه عند وجود زيادة جوهرية 
المتوقعة. وعند  المتوقعة على مدى حياة الخسائر االئتمانية  في مخاطر االئتمان منذ بدايتها، سيُحتسب المخصص على أساس الخسائر االئتمانية 
تحديد ما إْن كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تراعي الشركة 
ن ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية بناًء على  المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود غير ضروريين. ويتضمَّ

الخبرة التاريخية للشركة والتقييم االئتماني القائم على المعرفة، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

وتدرس الشركة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي 90 يوًما. ومع ذلك، فإنَّ الشركة، في حاالت بعينها، قد 
ح للشركة أن تقبض بالكامل المبالغ  تدرس أيًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّ
ع معقول  دة قبل األخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها الشركة. ويُشَطب األصل المالي عند عدم وجود توقُّ التعاقدية غير الُمسدَّ

بشأن استرداد التدفقات النقدية التعاقدية، وعادة ما يقع ذلك عند تجاوز موعد االستحقاق أكثر من سنة واحدة وال يخضع لنشاط اإلنفاذ.

وكما بتاريخ القوائم المالية، تقيِّم الشركة ما إن كانت األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة منخفضة القيمة االئتمانية. وتَُعدُّ األصول المالية منخفضة 
القيمة االئتمانية عندما ينشأ عن حدث أو أكثر من حدث تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصول المالية.

المطلوبات المالية

االعتراف المبدئي والقياس

تَُصنَُّف المطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو القروض أو الحسابات الدائنة، 
تكاليف  بعد حسم  بالصافي  الدائنة،  والحسابات  القروض  وفي حال  العادلة،  بالقيمة  مبدئيا  المالية  المطلوبات  بكافة  ويُعتَرف  يكون مالئًما.  حسبما 
المعامالت المرتبطة بها ارتباًطا مباشًرا. وتشتمل المطلوبات المالية للشركة على الحسابات التجارية الدائنة والتزامات عقود اإليجار وااللتزامات األخرى 

والحسابات الدائنة طويلة األجل.
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القياس الالحق

تَُصنَُّف المطلوبات المالية، ألغراض القياس الالحق، إلى فئتين وهما:

مطلوبات مالية ُمدرَجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 	
مطلوبات مالية ُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة )الحسابات الدائنة طويلة األجل والتزامات عقود اإليجار( 	

المطلوبات المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ُن المطلوبات المالية الُمدرَجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المحتَفظ بها ألغراض المتاجرة والمطلوبات المالية  تَتََضمَّ
الُمصنَّفة عند االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. وتَُصنَُّف المطلوبات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تُكبدت 

لغرض البيع إعادة الشراء على المدى القريب.

ويُْعتََرف باألرباح أو الخسائر من المطلوبات الُمحتَفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة. وال تُصنَّف المطلوبات المالية، الُمصنَّفة عند 
االعتراف المبدئي بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، في تاريخ االعتراف المبدئي إال إذا استُوفيت المعايير المنصوص عليها في المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم )9(. ولم تُصنِّف الشركة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية الُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة )التزامات عقود اإليجار والحسابات الدائنة طويلة 
األجل(

هذه الفئة وثيقة الصلة بالشركة. وتُقاُس التزامات عقود اإليجار والحسابات الدائنة طويلة األجل، بعد االعتراف المبدئي بهما، بالتكلفة الُمطَفأة باستخدام 
ل الفائدة  ل الفائدة الفعلي. ويُعتَرف في قائمة الربح أو الخسارة باألرباح والخسائر الناشئة عن إطفاء تكلفة الفائدة من خالل عملية إطفاء ُمعدَّ طريقة ُمعدَّ

الفعلي والتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية.

ل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.  وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي أتعاب أو تكاليف تُشكِّ
ويُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. وتنطبق هذه الفئة عموًما على التزامات عقود اإليجار والحسابات الدائنة 

طويلة األجل 

التوقف عن االعتراف

يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مالي حالي بآخر من 
ل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهرًيا، يُعتبر هذا التغيير أو التعديل على أنه توقف  نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّ

عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعتَرف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالية
تُجَرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظاميا حالي في إجراء مقاصة 

ا تسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول وسداد المطلوبات في آن واحد. المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ

االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
ة للنقد(. وفي  تجري الشركة تقييًما، في كل تاريخ قوائم مالية، للتأكد ما إن كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما )أو الوحدة الُمِدَرّ
ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة  حال وجود أي مؤشر أو عندما يستلزم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي على األصل، تقدِّ
ة للنقد( ناقًصا تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيُّهما أعلى.  ة للنقد. وتمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل )أو الوحدة الُمِدرَّ الُمِدَرّ
ق من أصول أخرى أو مجموعات  د القيمة القابلة لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن المتحقِّ وتُحدَّ
ة للنقد أكبر ينتمي لها. وفي حال تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة  أصول أخرى، وفي هذه الحالة يخضع األصل لالختبار كجزٍء من وحدة ُمِدرَّ
ة للنقد منخفض القيمة، ويُخفَّضان إلى قيمتهما القابلة لالسترداد. وقد قيَّمت  ة للنقد قيمتهما القابلة لالسترداد، يُعتبر األصل / الوحدة الُمِدَرّ الُمِدرَّ
ة للنقد على أنها مناجم فردية، وهو أدنى مستوى تكون فيه التدفقات النقدية الداخلية مستقلة إلى حدٍّ كبير عن تلك الموجودة في  اإلدارة وحداتها الُمِدرَّ

األصول األخرى.

رة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس  وعند حساب القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية الُمقدَّ
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، تُؤَخذ في االعتبار معامالت 
ر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة، وتتأكد هذه الحسابات من خالل مضاعفات  السوق األخيرة )متى كانت متاحة(. وفي حال تعذُّ

التقييم وأسعار األسهم المدرجة في السوق المالية للشركات المطروح أسهمها للتداول العام أو مؤشرات أخرى متاحة حول القيمة العادلة.

وتبني الشركة حسابات انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والتوقعات، التي تَُعدُّ بصورٍة مستقلٍة عن كل وحدة من الوحدات المدرة للنقد للشركة 
المخصص لها األصول الفردية، بناء على خطط ُعمر المنجم. وتستند التدفقات النقدية التقديرية إلى اإلنتاج المستقبلي المتوقع وأسعار بيع المعادن 
والتكاليف التشغيلية والمصاريف الرأسمالية المتوقعة، فيما تستند التدفقات النقدية التي تتجاوز الخمس سنوات إلى خطط ُعمر المنجم. وال تعكس 
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القيمة قيد االستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بتحسين أو تعزيز أداء األصل، في حين تُدَرج التحسينات المتوقعة على األصول في حسابات 
القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع.

ويُعترف بخسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة، بما في ذلك االنخفاض في قيمة المخزون، في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

ة للنقد، يُجَرى تقييم بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدلُّ على خسائر ناشئة عن انخفاض  وفيما يتعلق باألصول / الوحدات الُمِدَرّ
ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة  القيمة معتَرف بها من قبل ربما لم تَُعْد موجود أو قد نَُقَصت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقدِّ
ة للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابًقا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة  الُمِدرَّ
ة للنقد القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويكون عكس القيد محدوًدا بحيث ال  األصل / الوحدة الُمِدَرّ
ا قيمتهما القابلة لالسترداد وإما قيمتهما الدفترية، التي كان سيُجَرى تحديدها، بالصافي بعد  ة للنقد إمَّ تتجاوز القيمة الدفترية لألصل / الوحدة الُمِدَرّ
ة للنقد في السنوات السابقة. ويُعتَرف بعكس القيد في  حسم االستهالك، فيما لو لم يُعترف بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قيمة األصل / الوحدة الُمِدَرّ

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كدخل آخر.

القروض
الت المستلَمة منها، بالصافي بعد حسم تكلفة المعامالت المتكبَّدة، إن ُوِجَدت. وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس  يُعتَرف بالقروض حسب نسبة المتحصَّ
القروض الحًقا بالتكلفة الُمطَفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف 
بااللتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء 
وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية. ويُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

لة، كجزٍء من تكلفة تلك األصول.  فضاًل عن ذلك، تَُرْسَمُل تكاليف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء يستغرق فترة طويلة أو إنتاج أصول مؤهَّ
ُل تكلفة االقتراض األخرى على قائمة الربح أو الخسارة. وتَُحمَّ

مكافآت الموظفين

مكافآت الموظفين قصيرة األجل

تُدَرج مكافآت الموظفين قصيرة األجل ضمن المصاريف عند تقديم الخدمة ذات العالقة، ويُْعتََرُف بااللتزام مقابل المبلغ المتوقع سداده إذا كان لدى 
الشركة التزام نظامي أو ضمني حالي بسداد هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قدمها الموظف وبحيث يمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

مكافآت ما بعد التوظيف

دة غير ممولة ويُحتََسُب بتقدير قيمة المكافآت المستقبلية  تُجَرى المحاسبة عن التزام الشركة بموجب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كخطة مكافآت ُمحدَّ
دة سنوًيا بمعرفة خبير اكتواري  التي اكتسبها الموظفون في الفترة الحالية والفترة السابقة وخصم هذا المبلغ. ويُجَرى حساب التزامات المكافآت الُمحدَّ
دة، التي  ل باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. ويُعتَرف مباشرة في الدخل الشامل اآلخر بعمليات إعادة قياس صافي التزام المنافع الُمحدَّ مؤهَّ
الخصم  ل  ُمعدَّ بتطبيق  للفترة  دة  الُمحدَّ المكافآت  التزام  صافي  من  الفائدة  مصروف  الشركة صافي  د  وتُحدِّ االكتوارية.  والخسائر  األرباح  من  تتألف 
دة آنذاك، مع األخذ في االعتبار أي تغيُّرات في  دة في بداية الفترة السنوية حتى صافي التزام المكافآت الُمحدَّ الُمستخَدم في قياس التزام المكافآت الُمحدَّ
دة خالل الفترة نتيجة مدفوعات المكافآت. ويُعتَرف ضمن تكاليف الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة بصافي مصروف  صافي التزام المكافآت الُمحدَّ

دة. الفائدة والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط المكافآت الُمحدَّ

الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى
يُْعتََرف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتعيَّن دفعها مستقبال لقاء استالم البضائع أو الحصول على الخدمات، سواء أصدر الُمورِّد فواتير بها أم ال.

المخصصات

العامة

يُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي )نظامي أو ضمني( على الشركة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفقا خارجيا للموارد 
التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع الشركة استرداد المخصصات جزئًيا أو 
كلًيا، فإنه يُعتَرف بالمبالغ الُمستَردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعلًيا. ويُدَرج المصروف المتعلق بمخصص في قائمة 

الربح أو الخسارة، بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستَردة.

وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر 
المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يُعتَرف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
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مخصص إعادة تأهيل المناجم

ا في نهاية العمر التشغيلي لمرافق الشركة وممتلكات المناجم الخاصة بها. وتقيِّم  ا أثناء التشغيل وإمَّ ستتكبد الشركة تكاليف إعادة تأهيل المناجم إمَّ
الشركة مخصصها إلعادة تأهيل المناجم في كل تاريخ قوائم مالية. وتعترف الشركة بمخصص إعادة تأهيل المناجم عند وجود التزام نظامي أو ضمني 
على الشركة ناتج عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق خارجي للموارد لسداد االلتزام وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. 
ومواقع  المصانع  وإغالق  التشغيلية  المرافق  وتفكيك  المخلفات  المناجم وسدود  وتأهيل  وإزالتها  الهياكل  تفكيك  التأهيل هذه:  أعمال  ن طبيعة  وتتضمَّ

رة واستصالحها وإعادة الغطاء النباتي فيها. النفايات وترميم المناطق المتضرَّ

وعادة ما ينشأ االلتزام عند تركيب أصل في موقع العمليات التعدينية أو اضطراب األرض / البيئة به. وعند االعتراف مبدئًيا بااللتزام، تَُرْسَمُل القيمة 
الحالية للتكاليف التقديرية بزيادة القيمة الدفترية لألصول التعدينية ذات العالقة في حدود المتكبَّد نتيجة تطوير / إنشاء المنجم. ويُعتَرف بأي التزامات 
إعادة تأهيل تنشأ من خالل إنتاج المخزون كجزٍء من بند المخزون ذي الصلة. ويُعتَرف باالضطرابات اإلضافية التي تنشأ نتيجة لمزيد من التطوير / 
اإلنشاء في المنجم كإضافات أو مصاريف على األصول المقابلة والتزام إعادة التأهيل عند نشوئها. وتُحتَسب التكاليف المتعلقة بأعمال إصالح أضرار 

الموقع )بعد بدء اإلنتاج التجاري( التي تُنشأ بصفة مستمرة أثناء اإلنتاج بصافي قيمها الحالية، ويُعتَرف بها في الربح أو الخسارة مع تقدم االستخراج.

ويُجَرى التعامل مع التغيُّرات في الموعد التقديري إلعادة التأهيل أو التغيُّرات في التكاليف المستقبلية التقديرية بأثر مستقبلي من خالل االعتراف بتعديل 
على التزام إعادة التأهيل وتعديل مقابل على األصل الذي يتعلق به إذا كان التقدير المبدئي قد اعتُرف به في األصل كجزٍء من أصل جرى قياسه وفًقا 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16.

ال يجوز أن يتجاوز أي تخفيض في التزام إعادة التأهيل، ومن ثمَّ أي خصم من األصل الذي يتعلق به، القيمة الدفترية لذلك األصل. وفي حال وقوع ذلك، 
ل على الفور إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. فإنَّ أي زيادة عن القيمة الدفترية تُحمَّ

وإذا نشأ عن التغيير في التقدير زيادة في التزام إعادة التأهيل، ومن ثمَّ إضافة على القيمة الدفترية لألصل، تدرس الشركة ما إْن كان هذا مؤشًرا يدلُّ 
لة للمناجم الناضجة،  على انخفاض قيمة األصل ككل، وإذا كان األمر كذلك، فإنه يخضع الختبار االنخفاض في القيمة. وفي حال أن تقدير األصول الُمعدَّ

ل ذلك الجزء من الزيادة مباشرة على المصروف. بالصافي بعد حسم مخصصات إعادة التأهيل، تجاوز القيمة القابلة لالسترداد، يُحمَّ

وبمرور الوقت، يَُزاد االلتزام المخصوم للتغيير في القيمة الحالية بناًء على معدالت الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية والمخاطر المصاحبة 
لاللتزام. ويُعتَرف باإلطفاء الدوري للخصم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كجزٍء من تكاليف التمويل. وبالنسبة للمواقع المغلقة، يُعتَرف 

بالتغييرات في التكاليف التقديرية على الفور في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

ل المقابل فيما  ت من التزام سحب األصول من الخدمة وال بااللتزام الضريبي المؤجَّ ل فيما يتعلق بالفرق المؤقَّ وال تعترف الشركة باألصل الضريبي المؤجَّ
يتعلق بالفرق المؤقت من األصل المسحوب من الخدمة.

رسوم االمتياز
تخضع الشركة لرسوم امتياز بموجب المادة رقم 71 من نظام االستثمار التعديني السعودي الصادر استنادا إلى المرسوم الملكي رقم م/47 بتاريخ 20 
شعبان 1425هـ )الموافق 4 أكتوبر 2004م(. ويتعيَّن على الشركة دفع رسوم امتياز إلى الحكومة السعودية بما يمثل نسبة 25% من صافي الدخل السنوي 
لكل ترخيص تعديني أو ما يعادلها من ضريبة الدخل التقديرية، أيُّهما أقل. وتُخَصم الزكاة الُمستَحقة من إجمالي رسوم االمتياز، ويُظَهر صافي مبلغ رسوم 

االمتياز في قائمة الربح أو الخسارة.

ونظًرا ألنَّ الشركة هي شركات مختلطة مع مساهمين أجانب، فإنَّ المساهمين السعوديين فقط هم المسؤولون عن دفع رسوم االمتياز عن حصتهم في 
صافي الربح العائد لرخصة التعدين المعنيَّة. ويمكن للمساهم السعودي حسم الزكاة المستَحقة عليه من التزامه المتعلق برسوم االمتياز. والمساهمون 

األجانب ُمعفون من دفع رسوم االمتياز عن حصتهم في صافي العائد لرخصة التعدين المعنية، غير أنهم يدفعون ضريبة دخل بنسبة %20.

الزكاة والضريبة

الزكاة

ل مخصص الزكاة للشركة على قائمة الربح أو الخسارة. تخضع الشركة للزكاة وفًقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويُحمَّ

ضريبة الدخل الحالية

ع استرداده من الهيئات الضريبية أو دفعه إليها عن السنة الحالية. وتمثل المعدالت واألنظمة  تَُقاس األصول وااللتزامات الضريبية الحالية بالمبلغ المتوقَّ
الضريبية الُمستخَدمة في احتساب ذلك المبلغ في تلك المعدالت واألنظمة الُمسنَّة نظامًيا أو الُمسنَّة فعلًيا بتاريخ القوائم المالية في المملكة العربية 

السعودية.

ويُعتَرف بضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود الُمعتَرف بها مباشرة في حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية وليس في قائمة الربح أو الخسارة.
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لة ضريبة الدخل المؤجَّ

لة باستخدام طريقة االلتزام بناًء على الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول والمطلوبات وِقيمها الدفترية ألغراض  يُجنَّب مخصص للضريبة المؤجَّ
القوائم المالية بتاريخ القوائم المالية.

لة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة، باستثناء: ويُعتَرف بااللتزامات الضريبية المؤجَّ

ل من االعتراف المبدئي بشهرة أو أصول أو التزامات في معاملة ال تعد عملية تجميع منشآت أو في وقت  	 عندما ينشأ االلتزام الضريبي الُمؤجَّ
المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة الخاضعة للضريبة،

فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة وحصص في اتفاقيات مشتركة، عندما  	
يمكن التحكم في توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ويكون من المحتمل أال يُْعَكس قيد الفروق المؤقتة في المستقبل القريب. 

غير  وأي خسائر ضريبية  المستخَدمة  غير  الضريبية  االعتمادات  وترحيل  للحسم  القابلة  المؤقتة  الفروق  لكافة  لة  المؤجَّ الضريبية  باألصول  ويُعتَرف 
ُمستخَدمة. ويُْعتََرُف باألصول الضريبية المؤجلة في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة لالستفادة من الفروق المؤقتة القابلة للحسم والخصومات 

لة والخسائر الضريبية غير الُمستخَدمة، باستثناء ما يلي: الضريبية غير المستخدمة الُمرحَّ

ل فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للحسم من االعتراف المبدئي بأصول أو التزامات في معاملة ال تعد  	 عندما ينشأ األصل الضريبي الُمؤجَّ
عملية تجميع منشآت أو في وقت المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة الخاضعة للضريبة،

فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للحسم المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة وحصص في اتفاقيات مشتركة، يُْعتََرُف  	
باألصول الضريبية المؤجلة فقط في حدود احتمالية عكس قيد الفروق المؤقتة في المستقبل القريب وتوفر ربح خاضع للضريبة لالستفادة 

من الفروق المؤقتة.

لة في تاريخ كل قوائم مالية، وتُخفَّض إلى الحد الذي ال يَُعدُّ من المحتمل عنده توفر ربح خاضع  وتُجَرى مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية الُمؤجَّ
لة غير الُمعتَرف بها في تاريخ كل  لة كلًيا أو جزئًيا. ويَُعاد تقييم األصول الضريبية الُمؤجَّ للضريبة كاف بما يسمح باالستفادة من األصول الضريبية المؤجَّ

ل. قوائم مالية، ويُعتَرف بها في حدود أن يصبح من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة مستقبلية تتيح استرداد األصل الضريبي المؤجَّ

د خاللها االلتزام،  لة حسب المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق خاللها األصل أو يُسدَّ وتَُقاس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّ
ة فعلًيا في تاريخ القوائم المالية. ويُعتَرف خارج الربح أو الخسارة بالضريبة  وذلك بناًء على المعدالت الضريبية )واألنظمة الضريبية( الُمسنَّة أو الُمقرَّ
ا في الدخل الشامل  لة فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة إمَّ لة المتعلقة بالبنود المعتَرف بها خارج الربح أو الخسارة. ويُعتَرف بالبنود الضريبية المؤجَّ الُمؤجَّ

اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.

ويُعتَرف الحًقا بالمزايا الضريبية، المكتَسبة كجزٍء من عمليات تجميع المنشآت، لكن التي ال تستوفي معايير االعتراف المستقل في ذلك التاريخ، إذا 
ق االنخفاض خالل فترة  ا كانخفاض في الشهرة )طالما ال يتجاوز الشهرة( إذا تحقَّ تغيَّرت المعلومات الجديدة بشأن الحقائق والظروف. ويُعاَمل التعديل إمَّ

ا يُعتَرف به في الربح أو الخسارة. القياس وإمَّ

لة إال إذا كان هناك حق نافذ نظامًيا إلجراء مقاصة األصول الضريبية  لة وااللتزامات الضريبية المؤجَّ وال تُجِري الشركة مقاصة األصول الضريبية المؤجَّ
لة تتعلق بضرائب دخل فرضتها الهيئة الضريبية  لة وااللتزامات الضريبية المؤجَّ الحالية وااللتزامات الضريبية الحالية، وكانت األصول الضريبية المؤجَّ
ا تسوية االلتزامات واألصول الضريبية الحالية على  ا على منشآت خاضعة للضريبة مختلفة تنوي إمَّ ا على المنشأة الخاضعة للضريبة ذاتها وإمَّ ذاتها إمَّ
ة من االلتزامات  ع خاللها سداد أو استرداد المبالغ الهامَّ ا تسييل األصول وتسوية االلتزامات في آٍن واحٍد في كل فترة مستقبلية يُتوقَّ أساس الصافي وإمَّ

لة. أو األصول الضريبية المؤجَّ

ضريبة االستقطاع
تستقطع الشركة ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وعلى توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين األجانب وفًقا ألنظمة هيئة الزكاة 

والضريبة والجمارك، والتي ال يُْعتََرُف بها كمصروف على اعتبار أنها التزام على الطرف اآلخر الذي تُستقَطع المبالغ نيابًة عنه.

اإليرادات
يُعتَرف باإليرادات عندما تنتقل السيطرة إلى العميل، التي تنشأ في مرحلة زمنية معينة عند نقل المعدن المركز فعلًيا إلى سفينة أو آلية تسليم أخرى. 
وتَُقاس اإليرادات بالمبلغ الذي تتوقع الشركة أن تستحقه، باعتباره تقدير للسعر المتوقع قبضه؛ أي أيام العمل العشرة السابقة في بورصة لندن للمعادن، 
ويُعتَرف بالحسابات التجارية المدينة المقابلة. وفيما يتعلق بترتيبات التسعير المؤقتة هذه، تُدَرج أي تغييرات مستقبلية تطرأ خالل فترة التسعير في 
رة مؤقًتا، ومن ثمَّ فهي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( وليست ضمن نطاق المعيار الدولي  الحسابات التجارية المدينة الُمسعَّ
رة مؤقًتا ستفشل في اجتياز اختبار  للتقارير المالية رقم )15(. وبالنظر إلى التعرُّض لمخاطر سعر السلع، فإن هذه الحسابات التجارية المدينة الُمسعَّ
خصائص التدفقات النقدية ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( وسيتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من االعتراف 
المبدئي حتى تاريخ التسوية. ويُعتَرف بهذه التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في كل فترة كجزٍء 
من اإليرادات، ثم تُدَرج هذه المبالغ على ِحَدة في اإليضاحات من اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء كجزٍء من »الحركة في اإليرادات المؤقتة«. 
ثة للنحاس والزنك وكذلك مع مراعاة  ر التغييرات في القيمة العادلة التي تزيد عن فترة التسعير حتى نهايتها بالرجوع إلى أسعار السوق اآلجلة الُمحدَّ وتُقدَّ
اعتبارات القيمة العادلة األخرى ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )13(، بما في ذلك معدل الفائدة وتعديالت 
د اإليرادات عند التفريغ في ميناء الوصول بالرجوع إلى متوسط   أسعار المعادن في السوق المفتوحة السائدة خالل فترة التسعير  مخاطر االئتمان. وتُحدَّ

التعاقدية والفحوصات المستقلة المتَفق عليها بين المشتري والبائع.
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المصاريف

تكلفة اإليرادات

تُصنَّف تكاليف اإلنتاج والمصاريف المباشرة كتكلفة إيرادات. ويتضمن ذلك المواد الخام والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة األخرى المتعلقة بها.

مصاريف البيع والتوزيع

ُن هذا البند أي تكاليف ُمتََكبََّدة إلجراء أو تسهيل أنشطة البيع بالشركة. وعادًة ما تتضمن هذه التكاليف رواتب موظفي المبيعات ومصاريف التسويق  يَتََضمَّ
والتوزيع والخدمات اللوجستية.

المصاريف العمومية واإلدارية

يتعلق هذا البند بالمصاريف التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بتكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع. وتشتمل أيًضا على توزيع المصاريف غير المباشرة 
العمومية التي ال تتعلق على وجه التحديد بتكلفة اإليرادات أو مصاريف البيع والتوزيع.

ع المصاريف غير المباشرة ما بين تكلفة إيرادات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت. وتُوزَّ

ة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
يتطلُب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ الُمفَصح عنها من اإليرادات والمصاريف 
القديرات واالفتراضات بصورة  تقييم  ويُجَرى  المالية.  القوائم  بتاريخ  المحتَملة  االلتزامات  المرفقة واإلفصاح عن  واألصول والمطلوبات واإلفصاحات 
مستمرة، وتعتمد على خبرة اإلدارة وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يُعتَقد بأنَّها معقولة ومالئمة للظروف. وقد ينشأ عن 
عدم التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات 

المستقبلية.

ح أدناه مزيد من المعلومات عن كل من  دت الشركة، على وجه الخصوص، عدًدا من الجوانب التي تتطلب أحكاًما وتقديرات وافتراضات هامة. وموضَّ وحدَّ
هذه الجوانب وكيفية تأثيرها على السياسات المحاسبية المختلفة، وهي مبيَّنة وُمبَرزة كل على ِحَدة في إيضاح السياسات المحاسبية ذات الصلة ضمن 

ن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّض له الشركة من مخاطر وحاالت عدم التيقن ما يلي: اإليضاح النوعي والكمي ذي الصلة. وتتضمَّ

إفصاح تحليل الحساسية  	
إدارة مخاطر األدوات المالية  	
إدارة رأس المال  	

ن حيال التقديرات  مارست الشركة التقدير في تقييم تأثير فيروس كورونا )»كوفيد-19( على القوائم المالية. باإلضافة إلى المصادر الرئيسة لعدم التيقُّ
المحاسبية، تتمثل النواحي التي نُظر في تأثير كوفيد-19 عليها فيما يلي:

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة 	
القيمة الدفترية للمخزون 	
مبدأ االستمرارية 	

وفي إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، وضعت اإلدارة األحكام المحاسبية التالية التي لها التأثير الهام للغاية على المبالغ الُمعتَرف بها في 
القوائم المالية.

أصول التنقيب والتقييم
يستلزم تطبيق السياسة المحاسبية للشركة بشأن مصاريف التنقيب والتقييم وضع أحكام محاسبية لتحديد ما إْن كانت المنافع االقتصادية المستقبلية 

ا من االستغالل أو البيع مستقباًل، أو ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات. قها إمَّ ح تحقُّ ُمرجَّ

ح أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية مما لدى الشركة من أصول التنقيب والتقييم  باإلضافة إلى تطبيق األحكام المحاسبية لتحديد ما إْن كان من المرجَّ
أو ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، فقد طبقت الشركة عدًدا من التقديرات واالفتراضات.

تاريخ بدء اإلنتاج

تقيِّم الشركة مرحلة كل منجم قيد التطوير / اإلنشاء لتحديد موعد تحوُّل المنجم إلى مرحلة اإلنتاج؛ أي عندما يكون المنجم مكتماًل إلى حد كبير وجاهز 
د المعايير الُمستخَدمة لتقييم تاريخ البدء بناًء على الطبيعة الفريدة لكل مشروع تطوير / إنشاء منجم، مثل مدى تعقيد  لالستخدام المقصود. وتُحدَّ

المشروع وموقعه.
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يَُعاد تصنيف جميع المبالغ ذات الصلة من »أصول  وتراعي الشركة مختلف المعايير ذات الصلة لتقييم موعد بدء مرحلة اإلنتاج. وفي هذه المرحلة، 
ن بعض المعايير الُمستخَدمة في تحديد تاريخ بدء اإلنتاج، على سبيل  استكشاف وتقييم« إلى »ممتلكات مناجم« أو »ممتلكات ومصانع ومعدات«. وتتضمَّ

المثال ال الحصر:

مستوى المصاريف الرأسمالية المتكبَّدة مقارنة بتقدير تكلفة اإلنشاء األصلية 	
استكمال فترة معقولة من اختبار مصنع المنجم ومعداته 	
إمكانية إنتاج المعدن في صورة قابلة للبيع )ضمن المواصفات( 	
القدرة على الحفاظ على استمرارية إنتاج المعادن 	

ا  ا جزًءا من تكلفة المخزون وإمَّ وعندما ينتقل مشروع تطوير المنجم إلى مرحلة اإلنتاج، تتوقف رسملة بعض تكاليف تطوير المنجم، وتعتبر التكاليف إمَّ
لة للرسملة المتعلقة بإضافات أصول التعدين والتحسينات أو تطوير منجم باطني أو تطوير احتياطي  ُمدَرجة ضمن المصاريف، باستثناء التكاليف المؤهَّ

قابل للتعدين أو تكاليف تنقية الشوائب )التخلص من النفايات(، وفي هذه المرحلة أيًضا يبدأ االستهالك / اإلطفاء.

تكاليف تنقية الشوائب

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

د الشركة المكونات المستقلة لُكتَل المعدن الخام لكل  وبمجرد أن تحدد الشركة تنقية الشوائب إلنتاجها لكل عملية من عمليات التعدين السطحي، تُحدِّ
د الكمية من كتلة المعدن الخام وهو األكثر يسًرا في الوصول إليه عن طريق أعمال  عملية من عملياتها التعدينية. والمكوِّن القابل للتحديد هو مقدار ُمحدَّ
ة من أجل تحديد هذه المكونات وتمييزها باإلضافة إلى تحديد الكميات المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب  تنقية الشوائب. ويستلزم وضع أحكام هامَّ
ر استخالصه في كل مكوِّن من هذه المكونات. وتُجَرى هذه التقييمات لكل عملية تعدين على ِحدة بناًء على المعلومات  التي ستخضع للتنقية والخام الُمقرَّ
المتاحة في خطة المنجم؛ ولذلك فإنَّ ِخطط المنجم وتحديد المكونات سيتفاوتان بين المناجم لعدد من األسباب، ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر، 

نوعية السلع و / أو الخصائص الجغرافية لكتلة المعدن الخام و / أو الموقع الجغرافي و / أو االعتبارات المالية.

ر استخدامه في توزيع تكاليف تنقية الشوائب لإلنتاج ما بين المخزون وأي أصل  كما يستلزم وضع األحكام بهدف تحديد المقياس المناسب لإلنتاج الُمقرَّ
)أصول( أعمال تنقية الشوائب لكل مكون. وتعتبر الشركة أنَّ نسبة الكميات المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب التي تخضع لتنقية كمية متوقعة )بالطن 

د من خام المعدن الخام، هو مقياس اإلنتاج األنسب. مثال( من الخام الُمَراد استخالصه لمكوِّن ُمحدَّ

لة األصول الضريبية المؤجَّ
لة عن الفروق المؤقتة القابلة للحسم في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة يمكن االستفادة منه. ويتعيَّن على  يُعتَرف باألصول الضريبية المؤجَّ
ح ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة  لة التي يمكن االعتراف بها بناًء على الموعد المرجَّ د مبلغ األصول الضريبية المؤجَّ اإلدارة وضع تقدير هام يُحدَّ

المستقبلية مع استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية.

اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء

طبَّقت الشركة األحكام المحاسبية التالية التي تؤثر تأثيًرا جوهرًيا على تحديد مبلغ اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء وتحديد موعدها:

تحديد العقد واجب النفاذ

د الشروط  فيما يتعلق بمعظم مبيعات مركزات النحاس والزنك )معدن في مركزات(، مع أنَّ هناك اتفاقيات خدمات رئيسة ُمبَرمة مع عمالء رئيسيين تحدِّ
ز. واألحكام العامة التي تحكم أي مبيعات تُجرى، فهي ال تشتمل على أي حد أدنى من الكميات؛ أي أنَّ العميل ليس ملزًما بشراء أي مركَّ

مة إذا اشترى العميل أكثر من مبلغ  وال توجد أيًضا شروط تربط عقود الشراء المنفصلة. فعلى سبيل المثال، ال تُمنَح خصومات كمية أو خصومات ُمقدَّ
د كل سنة، وال تُفَرض غرامات أو جزاءات تؤثِّر على المبيعات اإلجمالية خالل فترة ما )ما لم يُتفق الطرفان على ذلك(. لذلك، ففي هذه االتفاقيات،  ُمحدَّ

د العقد الواجب للتنفيذ على أنه اتفاقية شراء. يُحدَّ

ر تطبيق قيود الِعَوض المتغيِّ

فيما يتعلق بعقود الشركة التي تخضع ألسعار السوق؛ أي بوجود ِعَوض متغيِّر، قيَّمت الشركة أن هذا الِعَوض المتغيِّر سيكون مقيًَّدا بوجه عام عند بدء 
العقد، إْذ يستند ذلك إلى السعر النهائي الذي سيقبضونه، وسيعتمد على مجموعة من العوامل شديدة التأثر بعوامل خارج تأثير الشركة، ومن بينها:

د فيه سعر السوق،  	 اإلجراءات التي يتخذها الغير: التاريخ الدقيق الذي تُشَحن فيه كل شحنة )فهذا وثيق الصلة ألنَّ هذا هو التاريخ الذي يُحدَّ
رة مؤقًتا، التاريخ الذي تبدأ فيه فترة التسعير( أو فيما يتصل بالمبيعات الُمسعَّ

ر قبضه في المستقبل على األسعار القائمة على السوق للسلع عالية السيولة 	 سوق السلع المتقلبة: يعتمد السعر الُمقرَّ

ة. مة بشأن تخصيص ذلك الِعَوض المتغيِّر اللتزامات األداء غير المستوفاة غير ُمهمَّ وتَُعدُّ تقديرات الشركة بشأن الِعَوض المتغيِّر وأي إفصاحات ُمقدَّ
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تحديد مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء   الشركة كمستأِجر
ًدا بصورة معقولة ممارسته  د الشركة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مؤكَّ تُحدِّ

دا بصورة معقولة عدم ممارسته. أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان مؤكَّ

ة عقود إيجار تشتمل على خيارات التمديد واإلنهاء. وتطبِّق الشركة تقديرها المحاسبي عند تقييم ما إْن كان من المؤكِّد إلى حدٍّ معقول  ولدى الشركة ِعدَّ
ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء من عدمه. وهذا يعني أنَّها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تحقق حافًزا اقتصادًيا لها لممارسة خيار 
التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار لتحديد ما إْن كان هناك حدث هام أو تغيُّر جوهري في الظروف 
التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء أو عدم ممارسته )كإنشاء تحسينات جوهرية على عقارات مستأَجرة أو 

إجراء تعديالت جوهرية على األصل المستأَجر(.

د إلى  وال تُدَرج فترات تجديد عقود إيجار المباني والمعدات الثقيلة )أي 10 سنوات و 3 سنوات( كجزٍء من مدة عقد اإليجار، حيث إنَّه من غير المؤكَّ
حدٍّ معقول ممارستها. عالوة على ذلك، يجري تضمين الفترات التي تغطيها خيارات إنهاء العقد كجزء من مدة عقد اإليجار فقط عندما تكون على يقين 

معقول من عدم ممارستها خيارات اإلنهاء.

التقديرات واالفتراضات
ل  فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى لحالة عدم التيقن حيال التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي التي تُشكِّ
مخاطر جوهرية مما ينشأ عنها تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. وقد استندت الشركة في افتراضاتها 
وتقديراتها إلى المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية حيال التطورات المستقبلية قد تتغير نظًرا 
للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة الشركة. وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند ظهورها. وتُدَرج المعلومات بشأن حاالت 

عدم التيقُّن حيال االفتراضات والتقديرات في النواحي التالية:

تقديرات احتياطيات الخام والموارد المعدنية

تمثل تقديرات احتياطيات الخام والموارد المعدنية تقديرات كمية الخام التي يمكن استخراجها اقتصادًيا ونظامًيا من ممتلكات المنجم العائدة للشركة. 
وقد تؤثِّر تقدير االحتياطيات والموارد المعدنية والتغيُّرات عليها على المركز المالي والنتائج المفصح عنهما للشركة، وفًقا للطريقة التالية:

قد تتأثر القيمة الدفترية ألصول التنقيب والتقييم وممتلكات المناجم والممتلكات واآلالت والمعدات بفعل التغيُّرات في التدفقات النقدية  	
المستقبلية التقديرية.

قد تتغيُّر مصاريف االستهالك واإلطفاء في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تحديد هذه المصاريف باستخدام طريقة  	
وحدات اإلنتاج أو عند تعديل العمر اإلنتاجي لألصول ذات الصلة.

قد تتغيَّر مخصصات إعادة التأهيل والمخصصات البيئية حيث تؤثر تغييرات تقدير االحتياطي على التوقعات بشأن موعد إجراء مثل هذه  	
األنشطة والتكلفة المرتبطة بها.

لة وقيمتها الدفترية بسبب التغيُّرات في األحكام المتعلقة بوجود هذه األصول وفي تقديرات  	 قد يتغير االعتراف باألصول الضريبية المؤجَّ
االسترداد المحتَمل.

لين تأهياًل مالئًما في تجميع البيانات الجيولوجية والفنية  عها أشخاص مؤهَّ ر الشركة احتياطياتها من الخام والموارد المعدنية بناًء على معلومات يجمِّ وتقدِّ
دة لتفسير  بشأن حجم كتلة الخام وعمقها وشكلها ودرجتها وتقنيات اإلنتاج المناسبة ومعدالت االسترداد. ويستلزم هذا التحليل تقديرات جيولوجية معقَّ
البيانات. ويعتمد تقدير االحتياطيات القابلة لالسترداد على عوامل مثل تقديرات أسعار الصرف األجنبي وأسعار السلع ومتطلبات رأس المال المستقبلية 

وتكاليف اإلنتاج واالفتراضات والتقديرات الجيولوجية التي تُوَضع عند تقدير حجم كتلة الخام ودرجتها.

ر الشركة احتياطيات الخام والموارد المعدنية وتفصح عنهما بما يتماشى والمبادئ الواردة في القانون األسترالي لإلبالغ عن نتائج التنقيب الموارد  وتقدِّ
ته اللجنة األسترالية المشتركة الحتياطيات الخام التابعة للمعهد األسترالي للتعدين وعلم المعادن، المعروفة باسم  المعدنية واحتياطيات الخام، الذي أعدَّ

»نظام اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام«. ويتطلُب نظام اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام استخدام افتراضات استثمارية معقولة، من بينها:

عات المكلَّف بها. 	 دة والمحتَملة وتقديرات الموارد والتوسُّ تقديرات اإلنتاج المستقبلية، وتشتمل على االحتياطيات المؤكَّ
 أسعار السلع المستقبلية المتوقعة بناًء على أسعار السوق الحالية واألسعار اآلجلة وتقييم الشركة لمتوسط   السعر على المدى الطويل  	
التكاليف النقدية المستقبلية لإلنتاج والمصاريف الرأسمالية والتزامات إعادة التأهيل. 	

ل اإلدارة رؤية بشأن أسعار المبيعات المتوقعة بناًء على اتجاهات متوسط   األسعار التاريخية الحالية وعلى المدى الطويل. فعلى سبيل  ، ستشكِّ ومن ثمَّ
المثال، إْن ظلت األسعار الحالية أعلى من المتوسطات التاريخية طويلة األجل لفترة زمنية طويلة، فقد تفترض اإلدارة أنَّ األسعار المنخفضة هي التي 
سيُؤَخذ بها مستقباًل. ونتيجة لذلك، ستُستخدم تلك األسعار المنخفضة لتقدير احتياطيات الخام والموارد المعدنية وفًقا لنظام نظام اللجنة المشتركة 

الحتياطيات الخام. وبصفٍة عامة، ينشأ عن افتراضات األسعار المنخفضة تقديرات أقل لالحتياطيات.

ونظًرا ألنَّ االفتراضات االقتصادية الُمستخَدمة قد تتغيَّر ومع تشكيل معلومات جيولوجية إضافية أثناء تشغيل المنجم، فقد تتغيَّر تقديرات احتياطيات 
الخام والموارد المعدنية.
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األعمار اإلنتاجية للمباني والسيارات

المتوقع  االستخدام  دراسة  بعد  التقديرات  تلك  د  االستهالك. وتُحدَّ بغرض حساب  والسيارات  للمباني  رة  الُمقدَّ اإلنتاجية  األعمار  الشركة  إدارة  د  تُحدِّ
ل االستهالك المحمل المستقبلي عندما ترى  لألصول أو االهتراء المادي، وتجري اإلدارة سنوًيا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويُعدَّ

اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات وممتلكات المنجم
تُستخدم االحتياطيات التقديرية القابلة لالسترداد اقتصادًيا في تحديد استهالك و / أو إطفاء أصول الممتلكات وواآلالت والمعدات وممتلكات المنجم، 
باستثناء المباني والسيارات. وينشأ عن ذلك مصاريف استهالك / إطفاء تتناسب مع استنفاد الُعمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع من المنجم. ويؤخذ في 
االعتبار ُعمر كل بند، الذي يُقيَّم سنوًيا على األقل، من حيث قيود العمر الطبيعي والتقييمات الحالية لالحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادًيا لممتلكات 
المنجم التي يقع فيها األصل. وتتطلُب هذه الحسابات استخدام التقديرات واالفتراضات، بما في ذلك قيمة االحتياطيات القابلة لالسترداد وتقديرات 
ل وحدات اإلنتاج لالستهالك / اإلطفاء إلى الحدِّ الذي يختلف فيه اإلنتاج الفعلي في  المصاريف الرأسمالية المستقبلية. ويمكن أن يتأثر حساب ُمعدَّ
المستقبل عن اإلنتاج الحالي المتوقع بناًء على االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادًيا، أو إْن تغيَّرت تقديرات المصاريف الرأسمالية المستقبلية. وقد 
تنشأ التغيُّرات في االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادًيا بسبب التغيُّرات في العوامل أو االفتراضات الُمستخَدمة في تقدير االحتياطيات، بما في ذلك:

التأثير على االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصادًيا للفروق بين أسعار السلع الفعلية وافتراضات أسعار السلع 	
المشاكل التشغيلية غير المتوقعة 	

وتُجَرى المحاسبة عن التغيُّرات في التقديرات بأثر مستقبلي.

تكلفة إغالق المنجم وااللتزامات البيئية
ر الشركة االلتزامات البيئية بناًء على فهم اإلدارة لالشتراطات النظامية الحالية في  تخضع أعمال التعدين والتنقيب ألنظمة ولوائح بيئية عديدة. وتقدِّ
مختلف المناطق التي تعمل بها وشروط اتفاقيات التراخيص والتقديرات الهندسية. ويُجنَّب مخصص تكاليف إغالق المنجم بمجرد نشوء االلتزام. ويكتنف 
ن، ويمكن أن تختلف تقديرات التكلفة استجابة للعديد من العوامل، بما في ذلك تقديرات الحجم والتكاليف المتعلقة  تكاليف إعادة التأهيل النهائية عدم تيقُّ
الت  م والتغيُّرات في ُمعدَّ الت التضخُّ بأنشطة إعادة المواقع إلى وضعها األصلي والتغيُّرات التقنية والتغيُّرات التنظيمية وزيادات التكاليف مقارنة بُمعدَّ
الُمجنَّب مخصص  المبالغ  ن هذه مصاريف فعلية مستقبلية تختلف عن  التيقُّ الخصم )2020م: 2.75% و 2019م: 3.5%(. وقد ينشأ عن حاالت عدم 
لها حالًيا. ولذا، تُوَضع تقديرات وافتراضات هامة لتحديد مخصص التزام إعادة تأهيل المنجم. ونتيجة لذلك، يمكن أن تُجَرى تعديالت جوهرية على 
المخصصات الُمجنَّبة من شأنها أن تؤثِّر على النتائج المالية المستقبلية. ويمثِّل المخصص الُمجنَّب في تاريخ القوائم المالية أفضل ما لدى اإلدارة من 

تقدير للقيمة الحالية لتكاليف إعادة التأهيل المستقبلية الالزمة.

المخزون
ق في كل تاريخ قوائم مالية، وتمثل سعر البيع المستقبلي التقديري للمنتج الذي تتوقع المنشأة تحقيقه عند  تُجَرى اختبارات صافي القيمة القابلة للتحقُّ

معالجة المنتج وبيعه، ناقًصا التكاليف التقديرية إلكمال اإلنتاج وتقديم المنتج للبيع.

وقد أُِخَذ بعين االعتبار تأثير فيروس كوفيد-19 على االنخفاض في قيمة المخزون. ومع ذلك، وحتى تاريخه، لم ينشأ عن فيروس كوفيد-19 تأثير جوهري 
ق للمخزون منذ بداية الجائحة. على تقييم الشركة لصافي القيمة القابلة للتحقُّ

أصول التنقيب والتقييم
يستلزم تطبيق السياسة المحاسبية للشركة بشأن مصاريف التنقيب التقييم وضع أحكام محاسبية لتحديد ما إْن كانت المنافع االقتصادية المستقبلية 
ا من االستغالل أو البيع مستقباًل، أو ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات.  قها إمَّ ح تحقُّ ُمرجَّ
ح أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية مما لدى الشركة من أصول التنقيب والتقييم أو  باإلضافة إلى تطبيق األحكام المحاسبية لتحديد ما إْن كان من المرجَّ
ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، يتعين على الشركة تطبيق عدد من التقديرات واالفتراضات. 
ن اعتماًدا على كيفية تصنيف  وتحديد مورد اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام هو في حد ذاته عملية تقديرية تتضمن درجات متفاوتة من عدم التيقُّ
ل الشركة مصاريف التنقيب والتقييم. وتستلزم سياسة  الموارد )أي من حيث القياس أو اإلشارة أو االستنتاج(. وتؤثِّر التقديرات تأثيًرا مباشًرا عندما تؤجِّ
التأجيل من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات معينة بشأن األحداث والظروف المستقبلية، ال سيما ما إن كان ممكًنا إنشاء عملية استخراج مجدية 
اقتصادًيا. وقد تتغيَّر أي من هذه التقديرات واالفتراضات عند توفر معلومات جديدة. وفي حال أصبحت معلومات متاحة، بعد رسملة المصاريف، تشير 
ح، يُشَطب المبلغ المرسَمل ذي الصلة من قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تصبح فيها  إلى أنَّ استرداد المصاريف غير مرجَّ

المعلومات الجديدة متاحة.

ل االقتراض اإلضافي عقود اإليجار   تقدير ُمعدَّ
ل االقتراض اإلضافي لديها، باستثناء عندما يتوفر معدل الفائدة المنصوص عليه ضمنًيا في عقد اإليجار لقياس التزامات عقود  تستخدم الشركة ُمعدَّ
ل الفائدة الذي يتعيَّن على الشركة دفعه القتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل، األموال الالزمة  ل االقتراض اإلضافي هو ُمعدَّ اإليجار. وُمعدَّ

للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة.
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ن على الشركة دفعه«، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج  ل االقتراض اإلضافي هو ما »يتعيَّ ولذلك، فإن ُمعدَّ
ل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل أسعار  ر الشركة ُمعدَّ إلى إجراء تعديل عليها لتعكس شروط عقد اإليجار وأحكامه. وتُقدِّ

دة لكل منشأة. الفائدة في السوق( عند توفرها، ويتعيَّن وضع تقديرات مؤكدة ُمحدَّ

دة خطة المكافآت الُمحدَّ
دة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام التقييمات االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف  ُد تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّ تَُحدَّ
ل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب ومعدل دوران الموظفين. ونظًرا للتعقيدات  عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد ُمعدَّ
التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن التزام المكافآت المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات 

للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية.

إن أكثر المعطيات عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وتراعي اإلدارة عائد السوق على سندات الشركات / السندات الحكومية عالية الجودة عند تحديد 
ل الوفيَّات بناًء على الجداول المتاحة علًنا للوفيَّات في الدولة. وال تميل جداول الوفيَّات إلى التغيُّر إال على فواصل  ل الخصم المالئم. ويُحتَسب ُمعدَّ ُمعدَّ
التغيُّرات الديموغرافية. وتُحتَسب الزيادات المستقبلية في الرواتب بناًء على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة في الدولة. ويتناول  زمنية حسب 

اإليضاح )19( مزيًدا من التفاصيل بشأن التزامات مكافآت الموظفين.

االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
ة للنقد قيمته / قيمتها القابلة لالسترداد، التي تمثل قيمته / قيمتها  يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
العادلة ناقًصا تكاليف البيع وقيمته / قيمتها قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحتَسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف حساب البيع بناًء على البيانات المتاحة 
من معامالت البيع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. 
وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال 
تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد 
الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتَُعدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة 
باإلضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير االستقرائي. وقد أُِخَذ بعين االعتبار تأثير فيروس 
كوفيد-19 على االنخفاض في قيمة األصول غير المالية. ومع ذلك، وحتى تاريخه، لم ينشأ عن فيروس كوفيد-19 تأثير جوهري على تقييم الشركة بشأن 

االنخفاض في قيمة األصول غير المالية منذ بداية الجائحة.

المخصصات
يُعتَرف بالمخصص إذا نشأ على الشركة نتيجة حدث سابق التزام حالي نظامي أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق 
ُد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية حسب معدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات  خارجي للمنافع االقتصادية لسداد االلتزام. وتَُحدَّ

السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. ويُعتَرف بإطفاء الخصم كتكلفة تمويل.

مبدأ االستمرارية
خت قناعة لديها بأنَّ الشركة لديها من الموارد ما  أجرت إدارة الشركة تقييًما لقدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية، وترسَّ
نها من استمرارية أعمالها في المستقبل القريب. فضاًل عن ذلك، فإنَّ اإلدارة ليست على دراية بأي حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوًكا كبيرة  تمكِّ

حيال قدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات  4 6
يرد فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت، أو من المتوقع أن تؤثر، على األوضاع المالية للشركة ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل إلى المعلومات 
المتاحة حالًيا للشركة وقد ال تمثل كل العوامل ذات الصلة بفهم نتائج العمليات الحالية أو المستقبلية للشركة. )يُرجى الرجوع إلى القسم 2، »عوامل 

المخاطرة«، وقسم »إشعار مهم« من هذه النشرة(.

اإليرادات التي تتأثر بعوامل ال تخضع لسيطرة اإلدارة بشكل كامل 6-4-1

تتأثر اإليرادات المتحصلة من بيع مركزات النحاس والزنك وسبائك المعادن الثمينة بما يلي:

حجم المعادن مستحقة الدفع؛  	
أسعار المعادن مستحقة الدفع في السوق الدولية؛ و 	
تكلفة التنقية والمعالجة، حسبما ينطبق، والتي تتأثر أيًضا باعتبارات العرض والطلب الدولية.  	

تُعد هذه العوامل متأصلة في أعمال التعدين وتخضع لتغيرات خارجة عن سيطرة اإلدارة. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في إجمالي إيرادات )باستثناء 
اإليرادات المتحصلة من منتجات السلفدة والتحميض وإعادة التدوير والتكثيف )سارت(( بلغ 259.4 مليون ريال سعودي و313.5 مليون ريال سعودي 
و385.7 مليون ريال سعودي في األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي. وتدير الشركة هذه المخاطر بفاعلية من خالل استخدام الضمانات في 

العقود واعتماد تدابير مثل االتفاق على أسعار ثابتة من قبل األطراف.
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المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض 6-4-2

قد يكون لتفشي مرض معٍد أو أي تهديد مماثل للصحة العامة، أو الخوف من وقوع أي أحداث من هذا القبيل، تأثير سلبي جوهري على المركز المالي 
للشركة ونتائج عملياتها وتوقعات نموها المستقبلية.

وقد تم اكتشاف ساللة جديدة من مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بالصين في ديسمبر 2019م. ومنذ ذلك الحين انتشر 
فيروس كورونا على مستوى العالم في الغالبية العظمى من الدول، مما أدى إلى فرض العديد من الدول، بما في ذلك المملكة، تدابير للحد من انتشاره، 

والتي شملت قيود مؤقتة على السفر وحظر التجول وإلزام المسافرين من المناطق المتضررة بالخضوع لفترات الحجر الصحي. 

العاملة  القوى  استقدام  من  والتشييد  والتوريد  الهندسة  مقاول  يتمكن  لم  حيث  للذهب  قيان  منجم  مشروع  تشغيل  ببدء  التعجيل  على  ذلك  أثر  وقد 
المتخصصة والمطلوبة من خارج المملكة العربية السعودية، وبالتالي، تم توظيف قوى عاملة محلية على مجموعات بعد عزلهم لمدة 14 يوًما. وعالوة 
على ذلك، تم إعادة مجموعتين نظًرا الكتشاف بعض حاالت كوفيد-19 بينهما. وباإلضافة إلى ذلك، لم يتمكن العديد من الخبراء المطلوبين لبدء تشغيل 
المشروع من أستراليا واليابان من الحصول على التأشيرات بسبب اإلغالق المؤقت للسفارات السعودية في هذه البلدان. ونتج عن هذه التأخيرات غير 

المتوقعة زيادة في التكلفة بقيمة 12.0 مليون ريال سعودي.

االعتماد على الوكيل والعمالء الرئيسيين 6-4-3

وقعت الشركة عقًدا مع شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة تعمل بموجبه شركة أوشن بارتنرز بصفتها الوكيل التسويقي الوحيد والحصري 
للشركة لبيع النحاس ومركزات الزنك والمعادن األخرى المستحقة الدفع من المركزات المنتجة من تعدين شركة المصانع وعملياتها. وتعتمد الشركة على 

خدمات شركة أوشن نظًرا لعدم وجود فريق مبيعات خاص بها.

وقد تم تمديد العقد حتى 31 ديسمبر 2021م. وينص العقد أيًضا على أنه يمكن لشركة أوشن أن تضطلع بدور الوسيط وتقوم بشراء مركزات من الشركة 
وبيعها إلى عميل من شركات الصهر. وتتفق شركة أوشن والشركة على شروط متعاقبة مع العميل النهائي في هذه الترتيبات. 

وقد ساهمت مبيعات شركة أوشن في إجمالي إيرادات بلغ 95.4% و90.2% و84.8% في األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي.

وتم بيع كل مبيعات سبائك الذهب والفضة خالل الفترة المشمولة بالتحليل إلى شركة ام كي اس سويسرا.

وساهم إجمالي اإليرادات المتحصلة من مبيعات المعادن الثمينة )الذهب والفضة( بصورة إجمالية بنسبة 3.1% و10.4% و15.2% من إجمالي صافي 
اإليرادات في األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي. 

مؤشرات األداء الرئيسية  5 6
يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

مؤشرات األداء الرئيسية(:  1ل6الجدول )

الوحدة
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2020م2019م2018م

35.9%27.2%26.2%%هامش الربح اإلجمالي

26.1%13.5%10.8%%هامش الربح التشغيلي

23.7%9.2%6.0%%هامش صافي الربح

19.6%6.5%3.4%%العائد على حقوق الملكية

9.5%3.3%1.9%%العائد على األصول

x2.71.91.4األصول المتداولة/المطلوبات المتداولة

x0.80.91.1المطلوبات/حقوق الملكية

المصدر: معلومات اإلدارة 
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نتائج العمليات   قائمة الربح أو الخسارة  6 6
يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

نتائج العمليات - قائمة الربح أو الخسارة(:  2ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

من 2018 إلى 2020م2019م2020م2019م2018م
2020

19.3%26.0%13.1%263.4297.8375.2إيرادات، بالصافي

11.3%10.9%11.6%)240.6()217.0()194.4(تكلفة إيرادات

39.6%66.3%17.2%69.080.9134.5إجمالي الربح

)2.5%()19.0%(17.4%)16.5()20.4()17.4(مصاريف بيع وتسويق

)7.3%()1.4%()12.9%()20.0()20.3()23.3(مصاريف عمومية وإدارية

85.9%143.8%41.7%40.298.0 28.4الربح التشغيلي

)2.6%(1.3%)6.4%()6.8()6.7()7.1(تكاليف تمويل

)19.9%()90.1%(546.3%0.32.10.2دخل آخر

106.0%156.8%65.2%21.635.691.4الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

ال يوجد362.7%ال يوجد)9.3()2.0(-رسوم االمتياز

ال يوجد)204.5%(11.2%6.6)6.3()5.7(رصيد / )مصاريف( الزكاة وضريبة الدخل

136.6%225.4%72.0%15.927.388.8صايف ربح السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

شهد صافي إيرادات الشركة زيادة بنسبة 13.1% في عام 2019م من 263.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 297.8 مليون ريال سعودي في عام 
2019م. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي اإليرادات من الذهب )282.6% أو 21.3 مليون ريال سعودي( وُمركز النحاس )14.2% أو 20.2 مليون ريال 
سعودي(، وقابل ذلك جزئًيا انخفاض صافي اإليرادات من ُمركز الزنك )حيث شهد نقًصا بمقدار 2.7% أو 2.9 مليون ريال سعودي(. وخالل عام 2020م، 
شهد صافي إيرادات الشركة زيادة بنسبة 26.0% من 297.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 375.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعزى 
ذلك في المقام األول إلى الزيادة التي شهدها صافي اإليرادات من مركزات النحاس ومركزات الزنك والمعادن الثمينة بمبلغ 21.3 مليون ريال سعودي 

و28.4 مليون ريال سعودي و26.1 مليون ريال سعودي على التوالي.

تضمنت تكلفة اإليرادات بشكل أساسي رواتب ومكافآت الموظفين )التي تمثل في المتوسط 21.8% من إجمالي تكلفة اإليرادات خالل األعوام 2018م 
و2019م و2020م(؛ والمواد الخام والمرافق )18.2%(؛ واستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام )18.1%(؛ واإلصالح والصيانة 
)16.3%(؛ وإطفاء األصول غير الملموسة )11.9%(؛ ومصاريف عامة أخرى )11.3%(. وخالل عام 2019م، شهدت تكلفة اإليرادات زيادة بنسبة %11.6 
من 194.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 217.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة تكاليف المواد الخام 
والمرافق )بمبلغ 21.4 مليون ريال سعودي بما في ذلك تعديل المخزون(، وتكاليف اإلصالح والصيانة )بمبلغ 5.3 مليون ريال سعودي( ورواتب ومكافآت 
الموظفين )بمبلغ 6.9 مليون ريال سعودي( على خلفية الزيادة اإلجمالية التي شهدها النشاط التجاري. وخالل عام 2020م، شهدت تكلفة اإليرادات زيادة 
أيًضا بنسبة 10.9% من 217.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 240.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى 

الزيادة التي شهدتها تكلفة المواد الخام والمرافق المستهلكة بنسبة 47.8% وزيادة رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة 17.1% في عام 2020م.

نظًرا ألن غالبية قاعدة تكلفة الشركة ثابتة بطبيعتها، فإن الزيادة في اإليرادات يكون لها تأثير مباشر على ربحية الشركة. وقد شهد إجمالي الربح زيادة 
بنسبة 17.2% من 69.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 80.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وعالوة على ذلك، شهد هامش الربح اإلجمالي 
للشركة زيادة من 26.2% في عام 2018م إلى 27.2% في عام 2019م. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بزيادة اإليرادات بمبلغ 34.5 مليون ريال 
سعودي خالل عام 2019م. وخالل عام 2020م، شهد إجمالي الربح زيادة أيًضا بنسبة 66.3% من 80.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 134.5 
مليون ريال سعودي في عام 2020م. وبالمثل، تعزى الزيادة في هامش الربح اإلجمالي بنسبة 8.7% بين عامي 2019م و2020م إلى زيادة اإليرادات بمقدار 

77.3 مليون ريال سعودي خالل عام 2020م.

تشمل مصاريف البيع والتسويق بشكل أساسي تكلفة النقل في ما يتعلق برسوم الشحن؛ وعمولة المبيعات التي تدفعها الشركة إلى وكيل مبيعاتها؛ واإلعالن 
والترويج. وخالل عام 2019م، شهدت مصاريف البيع والتسويق زيادة بنسبة 17.4% من 17.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 20.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة تكاليف النقل بنسبة 34.3% )3.8 مليون ريال سعودي( في عام 2019م، من 11.0 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م إلى 14.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وخالل عام 2020م، انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة %19.0 )3.9 
مليون ريال سعودي(، من 20.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 16.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ونتج هذا بشكل أساسي عن انخفاض 

مصاريف اإلعالن والترويج بمقدار 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م.
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تشمل المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أساسي رواتب ومكافآت الموظفين بالوظائف اإلدارية؛ والمصاريف العامة الخاصة باإلدارة ونفقات االستشارات 
المهنية؛  واألتعاب  المقارنة(؛  بيان  وإعادة  2020م  لعام  المالية  القوائم  في  الضرائب  مع  تصنيفها  إعادة  وتم  فقط،  )2018م  االمتياز  ورسوم  األخرى؛ 
والمصاريف األخرى. وخالل عام 2019م، انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 12.9% من 23.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 20.3 
مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الرواتب والمكافآت )الخاصة بكل من اإلدارة والموظفين( من 17.3 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م إلى 16.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وباإلضافة إلى ذلك، تم إعادة تصنيف رسوم االمتياز كبند منفصل قبل حساب 
الزكاة والضرائب في عام 2020م وإعادة بيان أرقام المقارنة، مما أدى إلى انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية في عام 2019م. ولم تشهد المصاريف 

العمومية واإلدارية تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.

وخالل عام 2019م، شهد صافي الربح التشغيلي زيادة بنسبة 41.7% من 28.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 40.2 مليون ريال سعودي في عام 
2019م على خلفية الزيادة في إجمالي الربح والتي تم تعويضها جزئًيا بارتفاع في تكاليف البيع والتسويق. وخالل عام 2020م، شهد صافي الربح التشغيلي 
زيادة أيًضا بنسبة 143.8% من 40.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 98.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى 

الزيادة التي شهدها إجمالي الربح باإلضافة إلى انخفاض تكاليف البيع والتسويق. 

شهد هامش صافي الربح التشغيلي زيادة من 10.8% في عام 2018م إلى 13.5% و26.1% في عامي 2019م و2020م على التوالي. وكانت هذه الزيادة 
مدفوعة بالزيادة التي شهدها هامش الربح اإلجمالي خالل الفترة نفسها.

ارتبطت تكاليف التمويل بشكل أساسي بالقروض التي تم الحصول عليها لتمويل النشاط التجاري )رسوم المتابعة من قبل صندوق التنمية الصناعية 
السعودي ورسوم أخرى وتكلفة التمويل المتكبدة على التزامات عقود اإليجار(. وخالل عام 2019م، شهدت تكاليف التمويل نقًصا بنسبة 6.4% من 7.1 
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 6.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وجاء هذا بشكل أساسي على خلفية انخفاض التكاليف المالية المتعلقة 

بعقود اإليجار اآلجلة. ولم تشهد تكاليف التمويل تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م. 

يمثل الدخل اآلخر الدخل من األنشطة غير األساسية للشركة مثل رسوم إلغاء العقود ومبيعات الخردة. وخالل عام 2019م، شهد الدخل اآلخر زيادة بنسبة 
546.3% ثم انخفض الحًقا بنسبة 90.1% في عام 2020م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى دخل غير متكرر حققته الشركة من إلغاء عقد بمبلغ 1.5 

مليون ريال سعودي. علًما بأنه لم يتم قيد أي دخل من هذا القبيل من قبل الشركة في عامي 2018م و2020م.

تمثل رسوم االمتياز الرسوم مستحقة الدفع لحكومة المملكة العربية السعودية من قبل الشركة. ويعزى سبب الزيادة التي شهدتها رسوم االمتياز خالل 
الفترة المشمولة بالتحليل في المقام األول إلى الزيادة في صافي الدخل. وتم تسجيل رسوم االمتياز كأحد مكونات المصاريف العمومية واإلدارية في عام 
2018م )1.9 مليون ريال سعودي(. والحًقا، تم عرض رسوم االمتياز كبند منفصل في قائمة الدخل في عام 2020م وأعيد بيان المقارنة. وقد ساهمت 
عملية إعادة التصنيف في زيادة الهوامش التشغيلية التي بلغت 13.5% و26.1% في عامي 2019م و2020م على التوالي. وفي حال لو تم تسجيل رسوم 

االمتياز كجزء من المصاريف العمومية واإلدارية، كانت الهوامش التشغيلية ستمثل 12.8% و23.7% في عامي 2019م و2020م على التوالي.

خالل عام 2019م، شهد مصروف الزكاة وضريبة الدخل زيادة بنسبة 11.2%، من 5.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 6.3 مليون ريال سعودي، 
ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة التي شهدها الربح التشغيلي. وقامت الشركة بتسجيل رصيد ضريبة دخل إيجابي )بعد خصم مصروف الزكاة( بمبلغ 

6.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث قامت الشركة بقيد رصيد ضريبة مؤجلة بمبلغ 14.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

شهد صافي الربح زيادة بنسبة 72.0% من 15.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 27.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وكانت هذه الزيادة 
مدفوعة في المقام األول بزيادة اإليرادات )34.5 مليون ريال سعودي(، والدخل غير المتكرر من إلغاء العقود المعترف بها في عام 2019م )1.5 مليون 

ريال سعودي(، والنقص الذي شهدته تكاليف التمويل )0.5 مليون ريال سعودي(. 

شهد صافي ربح السنة في الفترة الممتدة بين عامي 2019م و2020م زيادة بنسبة 225.4%، من 27.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 88.8 مليون 
ريال سعودي في عام 2020م. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بزيادة اإليرادات )77.3 مليون ريال سعودي(؛ والنقص الذي شهدته مصاريف 

البيع والتسويق )3.9 مليون ريال سعودي(؛ ورصيد ضريبة الدخل بمبلغ 6.6 مليون ريال سعودي.

شهد هامش صافي الربح زيادة من 6.0% في عام 2018م إلى 9.2% في عام 2019م وإلى 23.7% في عام 2020م. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة 
هوامش الربح اإلجمالي خالل الفترة المشمولة بالتحليل، مقترنة بالزيادة التي شهدها الدخل اآلخر في عام 2019م ورصيد ضريبة الدخل في عام 2020م. 

134



اإليرادات 6-6-1

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات بحسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

اإليرادات بحسب المنتج(:  3ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

من 2018 إلى 2020م2019م2020م2019م2018م
2020

12.2% 23.0% 2.3% 188.7 153.4 149.9 اإليرادات من ُمركز النحاس

7.3% 9.2% 5.4% 137.9 126.2 119.7 اإليرادات من ُمركز الزنك

169.4% 74.6% 315.6% 59.1 33.9 8.1 اإليرادات من المعادن الثمينة

)100.0%(- )100.0%(- - 4.1 اإليرادات من منتجات سارت

17.0% 23.0% 11.2% 385.7 313.5 281.9 إجمالي اإليرادات

)24.4%()32.5%()15.4%()10.6()15.7()18.5(الحركة في اإليرادات المؤقتة

19.3% 26.0% 13.1% 375.2 297.8 263.4 صايف اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

تمثل اإليرادات من مركزات النحاس والزنك مبيعات المنتجات الرئيسية. وتتألف المعادن الثمينة من بيع سبائك الذهب والفضة وهي منتجات ثانوية من 
إنتاج النحاس والزنك. وتم بيع منتجات سارت في عام 2018م فقط، حيث بدأت الشركة في استهالك كل منتجات سارت داخلًيا ابتداًء من عام 2019م.

ساهم إجمالي اإليرادات من مركزات النحاس والزنك مجتمعة في 95.6% و89.2% و84.7% من إجمالي مجموع اإليرادات في األعوام 2018م و2019م 
و2020م على التوالي.

وقد شهد إجمالي اإليرادات زيادة بنسبة 11.2% من 281.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 313.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى 
ذلك في المقام األول إلى نمو إيرادات المعادن الثمينة بنسبة 315.6% في عام 2019م. ويعزى النمو بشكل أساسي إلى مبيعات المعادن الثمينة طوال العام 

في عام 2019م مقارنة بالمبيعات في النصف األخير من عام 2020م.

كما شهد إجمالي اإليرادات زيادة بنسبة 23.0% من 313.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 385.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وكان 
ذلك مدفوًعا بنمو اإليرادات في كل فئات المنتجات.

اإليرادات من ُمركز النحاس

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات من ُمركز النحاس واألحجام المباعة ومتوسط السعر لكل وحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و2019م و2020م. 

اإليرادات من ُمركز النحاس(:  4ل6الجدول )

النحاس
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبرالوحدة

المركب

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018مالوحدة

اإليرادات

 4.3%  17.1%  )7.2%( 139.7  119.3  128.5 مليون ريال سعوديمبيعات معادن النحاس النقية

 48.3%  26.5%  74.0%  27.3  21.6  12.4 مليون ريال سعوديالذهب الموجود في الُمركز

 55.4%  73.2%  39.3%  21.7  12.5  9.0 مليون ريال سعوديالفضة الموجودة في الُمركز

 12.2%  23.0%  2.3%  188.7  153.4  149.9 مليون ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 )19.5%()154.0%()220.1%( )4.9( 9.1  )7.6(مليون ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة

 13.6%  13.1%  14.2%  183.8  162.5  142.3 مليون ريال سعوديصافي اإليرادات

حجم المبيعات
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النحاس
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبرالوحدة

المركب

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018مالوحدة

 3.8%  10.5%  )2.5%( 6,196  5,609  5,755 طن متريمبيعات معادن النحاس النقية

 22.1%  3.2%  44.4%  4,203  4,072  2,820 أونصةالذهب الموجود في الُمركز

 35.7%  43.2%  28.6%  294,452  205,648  159,853 أونصةالفضة الموجودة في الُمركز

متوسط السعر لكل وحدة )1(

 0.5%  6.0%  )4.8%( 22,539.2  21,262.4  22,326.1 ريال سعودي/طن متريمبيعات معادن النحاس النقية

 21.5%  22.5%  20.5%  6,504.3  5,308.3  4,406.0 ريال سعودي/أونصةالذهب الموجود في الُمركز

 14.5%  21.0%  8.3%  73.8  61.0  56.3 ريال سعودي/أونصةالفضة الموجودة في الُمركز

المصدر: معلومات اإلدارة
متوسط السعر لكل وحدة يمّثل السعر الصافي الذي ال يتضمن رسوم المعالجة والتنقية. وبالتالي ال يمكن مقارنة السعر المذكور مع أسعار بورصة لندن للمعادن  )1(

يُراعى في اإليرادات المتحصلة من بيع ُمركز النحاس كمية النحاس والذهب والفضة الموجودة في الُمركز؛ وأسعار بورصة لندن للمعادن لكل من هذه 
المعادن الموجودة في الُمركز بما في ذلك رسوم المعالجة الستخراج النحاس ورسوم تنقية النحاس والذهب والفضة. كما يجب اإلشارة إلى أّن الشركة 
تمتلك المرونة التي تخولها لتعديل درجة القطع )cutoff grade( المرتبطة باإلنتاج بناًء على ظروف السوق وأسعار المعادن بهدف تثبيت اإليرادات. يمكن 
تعريف درجة القطع )cutoff grade( بأنها أقّل درجة مطلوبة من المعدن في مكمن الخام من أجل تعدين أو معالجة المعدن بشكل مجدي إقتصادياّ. ويتم 
اعتبار المواد التي هي أعلى من هذه الدرجة على أّنها مواد خام، بينما يتم اعتبار المواد التي هي أقل من هذه الدرجة مواد نفايات. يتم تحديد درجة 
القطع عبر اتباع طرق متعددة تختلف في درجة تعقيدها. يتم اختيار درجة القطع )cutoff grade( بهدف تحقيق أهداف معينة تشمل المنافع االقتصادية 
وتشغيل الموارد. ويتم العمل على تكييف درجة القطع )cutoff grade( مع الوضع اإلقتصادي بما يتعلق بأسعار المعادن والتعدين. كما يجب اإلشارة إلى 
أّن درجة القطع )cutoff grade( ال يتم احتسابها بشكل بسيط أو كإجابة نهائية. في الواقع، إّن درجة القطع )cutoff grade( هي قيمة متغيرة ذات قيمة 
استراتيجية ولديها تأثير ملحوظ على تصميم المناجم. وقد بلغ إجمالي اإليرادات من بيع ُمركز النحاس 53.2% و48.9% و48.9% من إجمالي اإليرادات 

في األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي.

شهد إجمالي اإليرادات من ُمركز النحاس زيادة بنسبة 2.3% من 149.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 153.4 مليون ريال سعودي في عام 
2019م، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة اإليرادات الُمتحصلة من الذهب الموجود في الُمركز والتي شهدت زيادة من 12.4 مليون ريال سعودي في 
عام 2018م إلى 21.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وتم تعويض الزيادة المذكورة في اإليرادات بشكل جزئي من خالل انخفاض حجم المبيعات 
)حيث تم بيع 5,755 طن متري في عام 2018م بينما تم بيع 5,609 طن متري في عام 2019م( باإلضافة إلى انخفاض متوسط أسعار النحاس )حيث بلغت 

22,326.1 ريال سعودي/طن متري في عام 2018م مقارنة بـ 21,262.4 ريال سعودي/طن متري في عام 2019م(. 

كما شهد إجمالي اإليرادات من ُمركز النحاس زيادة بنسبة 23.0% من 153.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 188.7 مليون ريال سعودي في عام 
2020م، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم المبيعات )حيث تم بيع 5,609 طن متري في عام 2019م بينما تم بيع 6,196 طن متري في عام 2020م(؛ 
وكذلك متوسط أسعار كل المعادن )حيث بلغت أسعار النحاس: 21,262.4 ريال سعودي/طن متري في عام 2019م مقارنة بـ 22,539.2 ريال سعودي/
طن متري في عام 2020م؛ وبلغت أسعار الذهب: 5,308.3 ريال سعودي/أونصة في عام 2019م مقارنة بـ 6,504.3 ريال سعودي/أونصة في عام 2020م؛ 

وبلغت أسعار الفضة: 61.0 ريال سعودي/أونصة في عام 2019م مقارنة بـ 73.8 ريال سعودي/أونصة في عام 2020م(. 

ويرد فيما يلي بيان تأثير هذه العوامل:

تأثير الحجم

كان التأثير اإلجمالي للحجم في عام 2019م إيجابًيا حيث بلغ 4.8 مليون ريال سعودي مدفوًعا بالتحسن في تحليل النقاوة والذي يُعزى إلى الكفاءات 
التشغيلية:

شهد الذهب المستخرج من المركزات زيادة بنسبة 44.4% من 2,820 أونصة في عام 2018م إلى 4,072 أونصة في عام 2019م. وتحسن تحليل  	
النقاوة بنسبة 50.7% من 4.0 جرام/طن في عام 2018م إلى 6.0 جرام/طن في عام 2019م. وقد نتج عن ذلك إجمااًل تأثير إيجابي للحجم 

بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي.
شهدت الفضة المستخرجة من المركزات زيادة بنسبة 28.6% من 159,853 أونصة في عام 2018م إلى 205,648 أونصة في عام 2019م.  	

وتحسن تحليل النقاوة بنسبة 31.5% من 225.3 جرام/طن في عام 2018م إلى 296.3 جرام/طن في عام 2019م. وقد نتج عن ذلك إجمااًل 
تأثير إيجابي للحجم بمبلغ 2.6 مليون ريال سعودي.

شهد النحاس المستخرج من المركزات نقًصا بنسبة 2.5% من 5,755 طن متري في عام 2018م إلى 5,609 طن متري في عام 2019م. وتحسن  	
تحليل النقاوة بنسبة 5.6% من 22.9% في عام 2018م إلى 24.2% في عام 2019م. وقد نتج عن ذلك إجمااًل تأثير سلبي للحجم بمبلغ 3.3 

مليون ريال سعودي.
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كان التأثير اإلجمالي على الحجم إيجابًيا في عام 2020م حيث بلغ 18.6 مليون ريال سعودي نتيجة لما يلي:

شهد النحاس المستخرج من المركزات زيادة بنسبة 10.5% من 5,609 طن متري في عام 2019م إلى 6,196 طن متري في عام 2020م. وتحسن  	
تحليل النقاوة بنسبة 6.0% في عام 2020م من 24.2% في عام 2019م إلى 25.6% في عام 2020م. وقد نتج عن ذلك إجمااًل تأثير إيجابي 

على الحجم بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي.
شهدت الفضة المستخرجة من المركزات زيادة بنسبة 43.2% في عام 2020م من 205,648 أونصة في عام 2019م إلى 294,452 أونصة في  	

عام 2020م. وتحسن تحليل النقاوة بنسبة 20.5% من 296.3 جرام/طن في عام 2019م إلى 357.1 جرام/طن في عام 2020م. وقد نتج عن 
ذلك إجمااًل تأثير إيجابي للحجم بمبلغ 5.4 مليون ريال سعودي. 

شهد الذهب المستخرج من المركزات زيادة بنسبة 3.2% من 4,072 أونصة في عام 2019م إلى 4,203 أونصة في عام 2020م. وتحسن تحليل  	
النقاوة بنسبة 1.3% من 6.0 جرام/طن في عام 2019م إلى 6.1 جرام/طن في عام 2020م. وقد نتج عن ذلك إجمااًل تأثير إيجابي للحجم 

بمبلغ 0.7 مليون ريال سعودي.
لم تشهد درجة القطع )cutoff grade( أي تغيير ملحوظ ما بين العام 2018م والعام 2020م. 	

تأثير السعر

تعتمد أسعار المعادن النقية )النحاس والذهب والفضة( على قوى السوق الموجودة في السوق الدولية. 

كان التأثير اإلجمالي للسعر سلبًيا بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي بين عامي 2018م و2019م بسبب انخفاض أسعار النحاس والتي تم تعويضها  	
جزئًيا بارتفاع أسعار الذهب والفضة.

انخفض متوسط أسعار النحاس المعدني النقي بنسبة 4.8% من 22,326.1 ريال سعودي/طن متري في عام 2018م إلى 21,262.4 ريال  	
سعودي/طن متري في عام 2019م، مما أدى إلى تأثير سلبي للسعر بلغ 6.0 مليون ريال سعودي.

ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 20.5% من 4,406.0 ريال سعودي/أونصة في عام 2018م إلى 5,308.3 ريال سعودي/أونصة في عام  	
2019م، مما أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بلغ 3.7 مليون ريال سعودي.

ارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 8.3% من 56.3 ريال سعودي/أونصة في عام 2018م إلى 61.0 ريال سعودي/أونصة في عام 2019م، مما  	
أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بلغ 1.0 مليون ريال سعودي.

كان التأثير اإلجمالي للسعر في عام 2020م إيجابًيا حيث بلغ 16.7 مليون ريال سعودي نتيجة لما يلي:

ريال  	  22,539.2 إلى  2019م  عام  في  متري  ريال سعودي/طن   21,262.4 من   %6.0 بنسبة  النقي  المعدني  النحاس  أسعار  متوسط  ارتفع 
سعودي/طن متري في عام 2020م، مما أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بلغ 7.9 مليون ريال سعودي. 

ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 22.5% من 5,308.3 ريال سعودي/طن متري في عام 2019م إلى 6,504.3 ريال سعودي/طن متري في عام  	
2020م، مما أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بلغ 5.0 مليون ريال سعودي. 

ارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 21.0% من 61.0 ريال سعودي/أونصة في عام 2019م إلى 73.8 ريال سعودي/أونصة في عام 2020م، مما  	
أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بلغ 3.8 مليون ريال سعودي.

اإليرادات من ُمركز الزنك

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات من ُمركز الزنك واألحجام المباعة ومتوسط السعر لكل وحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و2019م و2020م. 

اإليرادات من ُمركز الزنك(:  5ل6الجدول )

الوحدةالزنك
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

من 2018 إلى 2020م2019م2020م2019م2018م
2020

- - - - - -  -اإليرادات

 7.0%  8.6%  5.4%  136.1  125.3  118.9 مليون ريال سعوديمبيعات الزنك النقية

 48.5%  97.0%  11.9%  1.7  0.9  0.8 مليون ريال سعوديالفضة الموجودة في الُمركز

 7.3%  9.2%  5.4%  137.9  126.2  119.7 مليون ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 )43.3%( )82.9%( 87.5%  )3.5( )20.2( )10.8(مليون ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة

 11.1%  26.8%  )2.7%( 134.4  106.0  108.9 مليون ريال سعوديصافي اإليرادات

حجم المبيعات
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الوحدةالزنك
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

من 2018 إلى 2020م2019م2020م2019م2018م
2020

 25.0%  11.2%  40.6%  19,610  17,642  12,552 طن متريمبيعات الزنك النقية

 31.6%  54.5%  12.1%  22,945  14,852  13,254 أونصةالفضة الموجودة في الُمركز

-متوسط السعر لكل وحدة )1(

ريال سعودي/طن مبيعات الزنك النقية
 )14.4%( )2.3%( )25.0%( 6,941.3  7,103.5  9,473.3 متري

ريال سعودي/الفضة الموجودة في الُمركز
 12.9%  27.5%  )0.1%( 75.9  59.5  59.6 أونصة

المصدر: معلومات اإلدارة
متوسط السعر لكل وحدة يمّثل السعر الصافي الذي ال يتضمن رسوم المعالجة والتنقية. وبالتالي ال يمكن مقارنة السعر المذكور مع أسعار بورصة لندن للمعادن  )1(

يُراعى في اإليرادات المتحصلة من بيع ُمركز الزنك كمية الزنك والفضة الموجودة في الُمركز؛ وأسعار بورصة لندن للمعادن لكل من هذه المعادن الموجودة 
في الُمركز بما في ذلك رسوم المعالجة الستخراج الزنك. وقد بلغ إجمالي اإليرادات من بيع ُمركز الزنك 42.5% و40.3% و35.7% من إجمالي اإليرادات 

في األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي.

شهد إجمالي اإليرادات من ُمركز الزنك زيادة بنسبة 5.4% من 119.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 126.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم المبيعات )حيث تم بيع 12,552 طن متري في عام 2018م بينما تم بيع 17,642 طن متري في عام 2019م( 
والتي تم تعويضها بانخفاض في األسعار )حيث انخفضت من 9,473.3 ريال سعودي/طن متري في عام 2018م إلى 7,103.5 ريال سعودي/طن متري 

في عام 2019م(. 

كما شهد إجمالي اإليرادات من ُمركز الزنك زيادة بنسبة 9.2% من 126.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 137.9 مليون ريال سعودي في عام 
2020م على خلفية الزيادة التي شهدها الحجم )حيث بلغ 17,642 طن متري في عام 2019م بينما بلغ 19,610 طن متري في عام 2020م( والتي تم 
تعويضها جزئًيا بانخفاض متوسط أسعار الزنك )حيث انخفضت من 7,103.5 ريال سعودي/طن متري في عام 2019م إلى 6,941.3 ريال سعودي/طن 

متري في عام 2020م(.

ويرد فيما يلي بيان تأثير هذه العوامل:

تأثير الحجم

كان التأثير اإلجمالي للحجم في عام 2019م إيجابًيا حيث بلغ 48.3 مليون ريال سعودي مدفوًعا بزيادة حجم المبيعات:

شهد الزنك المستخرج من المركزات زيادة بنسبة 40.6% من 12,552 طن متري في عام 2018م إلى 17,642 طن متري في عام 2019م مما  	
أدى إلى تأثير إيجابي للحجم بمبلغ 48.2 مليون ريال سعودي. 

شهدت الفضة المستخرجة من المركزات زيادة بنسبة 12.1% من 13,254 أونصة في عام 2018م إلى 14,852 أونصة في عام 2019م مما أدى  	
إلى تأثير إيجابي للحجم بمبلغ 95,228 ريال سعودي.

كان التأثير اإلجمالي للحجم إيجابًيا في عام 2020م حيث بلغ 14.5 مليون ريال سعودي نتيجة لما يلي: 	
شهد الزنك المستخرج من المركزات زيادة بنسبة 11.2% من 17,642 طن متري في عام 2019م إلى 19,610 طن متري في عام 2020م مما  	

أدى إلى تأثير إيجابي للحجم بمبلغ 14.0 مليون ريال سعودي. 
شهدت الفضة المستخرجة من المركزات زيادة بنسبة 54.5% من 14,852 أونصة في عام 2019م إلى 22,945 أونصة في عام 2020م مما أدى  	

إلى تأثير إيجابي للحجم بمبلغ 0.5 مليون ريال سعودي.

تأثير السعر

تعتمد أسعار المعادن النقية )الزنك والفضة( على قوى السوق الموجودة في السوق الدولية.

كان التأثير اإلجمالي للسعر سلبًيا في عام 2019م حيث بلغ 41.8 مليون ريال سعودي نتيجة لما يلي:

انخفض متوسط أسعار الزنك المعدني النقي بنسبة 25.0% من 9,473.3 ريال سعودي/طن متري في عام 2018م إلى 7,103.5 ريال سعودي/ 	
طن متري في عام 2019م، مما أدى إلى تأثير سلبي للسعر بلغ 41.8 مليون ريال سعودي.

لم يشهد متوسط أسعار الفضة تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2019م، وبالتالي كان تأثير السعر ضئياًل. 	
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كان التأثير اإلجمالي للسعر سلبًيا في عام 2020م حيث بلغ 2.8 مليون ريال سعودي نتيجة لما يلي:

انخفض متوسط أسعار النحاس المعدني النقي بنسبة 2.3% من 7,103.5 ريال سعودي/طن متري في عام 2019م إلى 6,941.3 ريال سعودي/ 	
طن متري في عام 2020م، مما أدى إلى تأثير سلبي للسعر بلغ 3.2 مليون ريال سعودي.

ارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 27.5% من 59.5 ريال سعودي/أونصة في عام 2019م إلى 75.9 ريال سعودي/أونصة في عام 2020م، مما  	
أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بلغ 0.4 مليون ريال سعودي.

اإليرادات من المعادن الثمينة

تتألف المعادن الثمينة من بيع سبائك الذهب والفضة وهي منتجات ثانوية من إنتاج النحاس والزنك.

الذهب

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  المالية  للسنوات  السعر لكل وحدة  المباعة ومتوسط  الذهب واألحجام  اإليرادات من  التالي تفاصيل  الجدول  يوضح 
و2019م و2020م. 

اإليرادات من الذهب(:  6ل6الجدول )

الوحدةالذهب
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

من 2018 إلى 2020م2019م2020م2019م2018م
2020

 169.1%  71.1%  323.2%  54.5  31.9  7.5 ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 ال يوجد  )17.0%( ال يوجد  )2.5( )3.1( - ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة

 162.7%  80.4%  282.6%  52.0  28.8  7.5 ريال سعوديصافي اإليرادات

 125.4%  40.8%  260.8%  8,172  5,805  1,609 أونصةحجم المبيعات

ريال سعودي/متوسط السعر لكل وحدة )1(
 19.4%  21.5%  17.3%  6,669.4  5,488.0  4,678.6 أونصة

المصدر: معلومات اإلدارة
متوسط السعر لكل وحدة يمّثل السعر الصافي الذي ال يتضمن رسوم المعالجة. وبالتالي ال يمكن مقارنة السعر المذكور مع أسعار بورصة لندن للمعادن  )1(

تتأثر اإليرادات المتحصلة من بيع سبائك الذهب بحجم الذهب الُمباع وأسعار جمعية سوق السبائك في لندن الفورية المتفق عليها مع العميل.

وقد شهد إجمالي اإليرادات زيادة بنسبة 323.2% من 7.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 31.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 

ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 260.8% من 1,609 أونصة في عام 2018م إلى 5,805 أونصة في عام 2019م. وقد نتج 
عن هذه الزيادة فرق إيجابي بمبلغ 19.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وتُعزى الزيادة التي شهدها الحجم في عام 2019م بشكل أساسي إلى بدء 
الشركة عمليات شحن الذهب في الربع الثالث من عام 2018م. وارتفع متوسط أسعار الذهب بنسبة 17.3% من 4,678.6 ريال سعودي/أونصة في عام 

2018م إلى 5,488.0 ريال سعودي/أونصة في عام 2019م، مما أدى إلى تأثير إيجابي بلغ 4.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م.

كما شهد إجمالي اإليرادات من بيع الذهب زيادة بنسبة 71.1% من 31.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 54.5 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 40.8% في عام 2020م من 5,805 أونصة في عام 2019م إلى 8,172 أونصة في عام 
2020م. وقد نتج عن هذه الزيادة فرق إيجابي بمبلغ 13.0 مليون ريال سعودي. وارتفع متوسط أسعار الذهب بنسبة 21.5% من 5,488.0 ريال سعودي/

أونصة في عام 2019م إلى 6,669.4 ريال سعودي/أونصة في عام 2020م، مما أدى إلى تأثير إيجابي بلغ 9.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م.
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الفضة

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات من الفضة واألحجام المباعة ومتوسط السعر لكل وحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م. 

اإليرادات من الفضة(:  7ل6الجدول )

الوحدةالفضة
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

172.9%129.9%224.0%0.62.04.6ريال سعوديإجمالي اإليرادات

ال يوجد2,854.7%ال يوجد0.00.3-ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة

183.1%145.8%225.9%0.62.05.0ريال سعوديصافي اإليرادات

128.7%80.6%189.6%12,15035,19363,572أونصةحجم المبيعات

ريال سعودي/متوسط السعر لكل وحدة )1(
19.3%27.3%11.9%51.157.272.8أونصة

المصدر: معلومات اإلدارة
متوسط السعر لكل وحدة يمّثل السعر الصافي الذي ال يتضمن رسوم المعالجة. وبالتالي ال يمكن مقارنة السعر المذكور مع أسعار بورصة لندن للمعادن  )1(

يُراعى في اإليرادات المتحصلة من بيع سبائك الفضة حجم الفضة الُمباعة وأسعار جمعية سوق السبائك في لندن الفورية المتفق عليها مع العميل.

وقد شهد إجمالي اإليرادات من بيع الفضة زيادة بنسبة 224.0% من 0.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 
ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 189.6% من 12,150 أونصة في عام 2018م إلى 35,193 أونصة في عام 2019م. وقد نتج عن 
هذه الزيادة فرق إيجابي بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وتُعزى الزيادة التي شهدها الحجم في عام 2019م بشكل أساسي إلى بدء الشركة 
عمليات شحن الفضة في الربع الثالث من عام 2018م. وارتفع متوسط أسعار الفضة بنسبة 11.9% من 51.1 ريال سعودي/أونصة في عام 2018م إلى 

57.2 ريال سعودي/أونصة في عام 2019م، مما أدى إلى تأثير إيجابي بلغ 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م.

وقد شهد إجمالي اإليرادات من بيع الفضة زيادة بنسبة 129.9% من 2.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.6 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 80.6% في عام 2020م من 35,193 أونصة في عام 2019م إلى 63,572 أونصة في 
عام 2020م، مما أدى إلى فرق إيجابي بمبلغ 1.6 مليون ريال سعودي. وارتفع متوسط أسعار الفضة بنسبة 27.3% من 57.2 ريال سعودي/أونصة في عام 

2019م إلى 72.8 ريال سعودي/أونصة في عام 2020م، مما أدى إلى تأثير إيجابي بلغ 1.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

اإليرادات من منتجات سارت

بلغ إجمالي اإليرادات من منتجات سارت 4.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م وصفر في عامي 2019م و2020م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى 
االستهالك الداخلي لمنتجات سارت الستعادة مادة السيانيد المستخدم في عملية الترشيح.

تحليل المبيعات بحسب الوكيل والعمالء

يوضح الجدول التالي تفاصيل المبيعات بحسب الوكيل والعمالء للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المبيعات بحسب الوكيل والعمالء(:  8ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

من 2018 إلى 2020م2019م2020م2019م2018م
2020

الوكيل

12.5%18.5%6.9%251.3268.6318.2شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة

العمالء

164.3%84.7%278.3%8.130.856.9ام كي اس )سويسرا( اس ايه

)100.0%()100.0%()139.4%(-)1.6(4.0شركة المعادن الصناعية اس ايه

19.3%26.0%13.1%263.4297.8375.2اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

140



المبيعات من خالل وكيل

وقعت الشركة في 25 سبتمبر 2016م عقًدا مع شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة يتم بموجبه تعيين شركة أوشن بصفتها الوكيل التسويقي 
الوحيد والحصري لشركة المصانع الكبرى للتعدين لبيع مركزات النحاس والزنك باإلضافة إلى المعادن األخرى المستحقة الدفع من المركزات المنتجة من 
عمليات تعدين شركة المصانع. وقد ساهمت اإليرادات المحققة من خالل شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة في 95.4% و90.2% و%84.8 

من إجمالي صافي اإليرادات في األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي.

تم بيع 57.2% )281.6 مليون ريال سعودي( من مبيعات النحاس بين عامي 2018م و2020م إلى شركة ترافيجورا عن طريق شركة أوشن بارتنرز المملكة 
المتحدة المحدودة. وتم بيع النسبة المتبقية البالغة 42.8% )210.5 مليون ريال سعودي( من مبيعات النحاس إلى شركة ام ار اي تريدينج بين عامي 

2018م و2020م.

مثلت مبيعات الزنك بين عامي 2018م و2020م كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات والتي تم بيعها من خالل شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة 
إلى ترافيجورا )36.4%( واي اكس ام )35.9%( ومينميتالس )18.2%( وكليفيدين )%9.5(.

المبيعات إلى العمالء

توقع الشركة عقوًدا قصيرة األجل لتكرير الذهب والفضة بصورة غير حصرية مع شركة ام كي اس سويسرا اس ايه والتي تسمح أيًضا ببيع الذهب والفضة 
بعد التكرير إلى شركة ام كي اس باألسعار الفورية بعد خصم رسوم المعالجة. 

وساهمت اإليرادات المحققة من خالل شركة ام كي اس سويسرا اس ايه في 3.1% و10.4% و15.2% من إجمالي صافي المبيعات في األعوام 2018م 
و2019م و2020م على التوالي. 

وقد باعت الشركة أربع شحنات من منتجات سارت إلى شركة المعادن الصناعية اس ايه في عام 2018م. ولم يتم بيع أي شحنات في عامي 2019م و2020م 
حيث بدأت الشركة في استهالك كل منتجات سارت في عملياتها الداخلية إلنتاج المنتجات الرئيسية والثانوية.

تكلفة اإليرادات 6-6-2

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تكلفة اإليرادات(:  9ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

17.0%17.1%17.0%40.447.255.3رواتب ومكافآت موظفين

47.1%47.8%46.5%26.238.456.7المواد الخام والمرافق المستخدمة

)6.1%()3.5%()8.5%(41.738.136.8استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات وأصول حق استخدام

7.3%)1.4%(16.7%32.037.336.8إصالح وصيانة

)2.6%(2.3%)7.4%(26.824.825.4اإلطفاء

)8.0%(5.8%)20.0%(27.421.923.2المصاريف العامة األخرى

-)29.5%(ال يوجد9.26.5-زيادة / نقص في المخزون

11.3%10.9%11.6%194.4217.0240.6اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل تكلفة اإليرادات المصاريف المتعلقة مباشرة بإنتاج النحاس والزنك والذهب والفضة. تتألف تكلفة اإليرادات بشكل أساسي من رواتب ومكافآت 
المستخدمة  والمرافق  الخام  والمواد  بالمراجعة(؛  المشمولة  الفترة  خالل  اإليرادات  تكلفة  إجمالي  من   %21.9 المتوسط  في  تمثل  )التي  الموظفين 
الملموسة  والمعدات وأصول حق االستخدام )17.9%(؛ واإلصالح والصيانة )16.3%(؛ وإطفاء األصول غير  الممتلكات واآلالت  )18.6%(؛ واستهالك 

)11.8%(؛ والمصاريف العامة األخرى )11.1%(؛ وحركة المخزون )%2.4(.

شهدت تكلفة اإليرادات زيادة بنسبة 11.6% من 194.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 217.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك 
بشكل أساسي إلى الزيادة التي شهدها مخصص المواد الخام والمرافق المستخدمة بنسبة 46.5% )من 26.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
38.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م(، إلى جانب زيادة بنسبة 17.0% )من 40.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 47.2 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م( و16.7% )من 32.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 37.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م( في رواتب ومكافآت الموظفين 

وتكاليف اإلصالح والصيانة على التوالي.
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شهدت تكلفة اإليرادات زيادة أيًضا في عام 2020م بنسبة 10.9% من 217.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 240.6 مليون ريال سعودي في عام 
2020م بسبب الزيادة التي شهدها مخصص المواد الخام والمرافق المستخدمة بنسبة 47.8% )من 38.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 56.7 
مليون ريال سعودي في عام 2020م( وزيادة رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة 17.1% )من 47.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 55.3 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م(. 

رواتب ومكافآت الموظفين
يوضح الجدول التالي تفاصيل رواتب ومكافآت الموظفين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

رواتب ومكافآت الموظفين(:  10ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

7.3%21.5%)5.3%(41.439.247.7الرواتب األساسية

-)6.4%(-5.55.1-قوى عاملة خاصة بالمقاولين

20.5%7.2%35.5%1.72.32.4التأمين الطبي

)64.3%()63.0%()65.6%(0.80.30.1العمل اإلضافي واألجور األخرى

)100.0%(ال يوجد)100.0%(--)3.6(مخصص حساب مراقبة الُمركز

17.0%17.1%17.0%40.447.255.3اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

العمل اإلضافي  وتكاليف  الطبي  والتأمين  بالمقاولين  الخاصة  العاملة  والقوى  الرواتب األساسية  الموظفين بشكل أساسي من  رواتب ومكافآت  تتألف 
واألجور األخرى. 

الرواتب األساسية

تشمل الرواتب األساسية بشكل أساسي رواتب الموارد المشاركة في وظائف التعدين تحت األرض والتنقيب والوظائف التقنية وعمليات المصانع وإدارة 
الموقع. وقد شهدت الرواتب األساسية انخفاًضا بنسبة 5.3% من 41.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 39.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إعادة تصنيف القوى العاملة الخاصة بالمقاولين كبند منفصل خالل عام 2020م وإعادة بيان أرقام المقارنة. وشهدت 
)الرواتب األساسية والقوى العاملة الخاصة بالمقاولين( مجتمعة زيادة من 41.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 44.7 مليون ريال سعودي في 

عام 2019م بسبب زيادة عدد الموظفين من 370 موظًفا في عام 2018م إلى 412 موظًفا في عام 2019م.

وشهدت الرواتب األساسية زيادة بنسبة 21.5% من 39.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 47.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعزى ذلك 
في المقام األول إلى:

زيادة مخصص مكافآت الموظفين )بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودي(. 	
تكبد مصاريف مدفوعات إجازات أعلى مقابل رصيد إجازات الموظفين القائم، نظًرا ألن غالبية الموظفين لم يتمكنوا من السفر بسبب قيود  	

السفر المتعلقة بفيروس كوفيد-19 )بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي(.
تم االعتراف بمصاريف أعلى لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في عام 2020م بسبب انخفاض معدالت الخصم المستخدمة من قبل االكتواري  	

)بمبلغ 1.8 مليون ريال سعودي(.

القوى العاملة الخاصة بالمقاولين

تمثل القوى العاملة الخاصة بالمقاولين العمالة المؤقتة المعّينة من قبل المقاولين. ويحكم هذه العالقة عقد رسمي يتم تحديثه على أساس منتظم. 

وتم قيد تكلفة القوى العاملة الخاصة بالمقاولين البالغة 2.3 مليون ريال سعودي ضمن المصاريف العامة األخرى في عام 2018م. ويُعزى التقلب في تكلفة 
القوى العاملة الخاصة بالمقاولين إلى طلب عمالة إضافية في موقع المصانع.

ولم تشهد القوى العاملة الخاصة بالمقاولين تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م. 

التأمين الطبي

يمثل التأمين الطبي قسط التأمين المدفوع للحصول على التأمين الطبي للقوى العاملة للشركة. وخالل عام 2019م، شهد التأمين الطبي زيادة بنسبة 
35.5% من 1.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 2.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الموظفين 
من 370 موظًفا في عام 2018م إلى 412 موظًفا في عام 2019م. وخالل عام 2020م، شهد المصروف زيادة أيًضا بنسبة 7.2% من 2.3 مليون ريال سعودي 
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في عام 2019م إلى 2.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الموظفين من 412 موظًفا في عام 2019م إلى 
417 موظًفا في عام 2020م. 

العمل اإلضافي واألجور األخرى

يتم دفع مقابل العمل اإلضافي للموظفين )الذين تقل درجتهم الوظيفية عن درجة مشرف( فقط مقابل عملهم في أيام العطالت الرسمية وأيام اإلجازة. 
ويشمل العمل اإلضافي أيًضا الساعات اإلضافية المدفوعة بنسبة 1.5% من سعر الساعة العادي. وتنشأ الساعات اإلضافية عندما تتجاوز ساعات العمل 

ساعات العمل التعاقدية أو العادية للشركة.

مخصص حساب مراقبة الُمركز

مخصص حساب مراقبة الُمركز هو حساب مراقبة تستخدمه اإلدارة لعكس حركة أرصدة المخزون. وقد تم تخصيص الحركة المذكورة أعاله بشكل 
متناسب لكل فئة من فئات مصروف تكلفة اإليرادات في عام 2018م. وتم تسجيلها كبند منفصل في تكلفة اإليرادات بين عامي 2019م و2020م لتحسين 

العرض.

المواد الخام والمرافق المستخدمة 
يوضح الجدول التالي تفاصيل المواد الخام والمرافق المستخدمة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المواد الخام والمرافق المستخدمة(:  11ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

67.3%116.9%29.0%16.321.145.7الكيماويات والمستهلكات - عمليات المصانع

21.8%37.6%7.9%6.36.89.3وقود الديزل - عمليات المصانع

)100.0%()100.0%(24.9%-4.65.7تكاليف نقل - ميناء جازان

)100.0%()100.0%(215.6%-0.82.4تأجير المعدات - عمليات المصانع

76.0%)30.8%(347.6%0.52.41.7أخرى

)100.0%(ال يوجد)100.0%(--)2.3(مخصص حساب مراقبة الُمركز

47.1%47.8%46.5%26.238.456.7اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تضمنت المواد الخام والمرافق المستخدمة بشكل أساسي الكيماويات ووقود الديزل المستخدم في عمليات المصانع وتكاليف النقل وتأجير المعدات 
ومواد أخرى.

الكيماويات والمستهلكات   عمليات المصانع

خالل عام 2019م، شهدت الكيماويات والمستهلكات المستخدمة في عمليات المصانع زيادة بنسبة 29.0% من 16.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 21.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة التي شهدها إنتاج مركزات الزنك من 32,348 طن متري جاف 
في عام 2018م إلى 40,194 طن متري جاف في عام 2019م. وخالل عام 2020م، شهدت الكيماويات والمستهلكات زيادة أيًضا بنسبة 116.9% من 21.1 
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 45.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة التي شهدها إنتاج مركزات 
الزنك من 40,194 طن متري جاف في عام 2019م إلى 45,825 طن متري جاف في عام 2020م والزيادة التي شهدها إنتاج مركزات النحاس من 23,246 

طن متري جاف في عام 2019م إلى 24,592 طن متري جاف في عام 2020م.

وقود الديزل   عمليات المصانع

يُستخدم وقود الديزل في المعدات الموجودة تحت األرض وفي عمليات المصانع. وشهد اإلنتاج تحت األرض زيادة بنسبة 12,6% في عام 2019م مقارنة 
بعام 2018م، وشهد زيادة بنسبة 10% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م. وشهدت منتجات مطحنة المصانع زيادة بنسبة 10% في عام 2019م مقارنة 
بعام 2018م وشهدت زيادة بنسبة 4% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م. كما ارتفع إنتاج مركزات الزنك بنسبة 41,7% بين العام 2018م والعام 2020م.
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تكاليف النقل– ميناء جازان

تكاليف النقل - يمثل ميناء جازان نقل مركزات النحاس والزنك من موقع المصانع إلى ميناء جازان لتخزينها وشحنها. وخالل عام 2019م، شهدت تكاليف 
النقل زيادة بنسبة 24.9% من 4.6 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 5.7 مليون ريال سعودي في 2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة التي 
شهدها إنتاج الزنك من 32,348 طن متري جاف في 2018م إلى 40,194 طن متري جاف في 2019م. وخالل عام 2020م، تمت إعادة تصنيف تكاليف 

النقل إلى »المصاريف العامة األخرى« تحت تكلفة المبيعات )بمبلغ 5.8 مليون ريال سعودي(.

تأجير المعدات   عمليات المصانع

يتمثل تأجير المعدات في المعدات المستأجرة من مقاولين خارجيين وفًقا لمتطلبات األعمال. وخالل عام 2019م، شهدت تكاليف تأجير المعدات زيادة 
بنسبة 215.6% من 0.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 2.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى إصالح المعدات 
الخاصة بالشركة واستئجار المعدات لضمان استمرارية عمليات األعمال. وخالل عام 2020م، تمت إعادة تصنيف تكلفة تأجير المعدات بمبلغ 3.4 مليون 

ريال سعودي في »إدارة الموقع« ضمن »المصاريف العامة األخرى« تحت تكلفة المبيعات.

أخرى

تشمل المواد األخرى المستهلكات للمصانع والصحة والسالمة والبيئة والمستهلكات للتنقيب. 

وخالل عام 2019م، شهدت المواد األخرى زيادة بنسبة 347.6% من 0.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 2.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 
ويعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة التي شهدتها المستهلكات للمصانع والتنقيب والصحة والسالمة والبيئة.

وخالل عام 2020م، شهدت المواد األخرى نقًصا بنسبة 30.8% من 2.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
ويعزى ذلك في المقام األول إلى نقص المستهلكات للمصانع.

مخصص حساب مراقبة الُمركز

مخصص حساب مراقبة الُمركز هو حساب مراقبة تستخدمه اإلدارة لعكس حركة أرصدة المخزون. وقد تم تخصيص الحركة المذكورة أعاله بشكل 
متناسب لكل فئة من فئات مصروف تكلفة اإليرادات في عام 2018م. وتم تسجيلها كبند منفصل في تكلفة اإليرادات بين عامي 2019م و2020م لتحسين 

العرض.

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام
يوضح الجدول التالي تفاصيل استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 

و2020م.

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام(:  12ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

)17.3%()13.4%()21.1%(24.419.316.7مصانع ومكائن

)13.0%()7.5%()18.1%(15.212.511.5مباني

42.2%53.5%31.8%2.93.85.8معدات ثقيلة

)1.5%(6.1%)8.6%(2.92.62.8أخرى

)100.0%(-)100.0%(--)3.7(مخصص حساب مراقبة الُمركز

)6.1%()3.5%()8.5%(41.738.136.8اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

مثلت هذه االستهالكات استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام المعترف بها خالل عام 2019م بموجب توجيهات المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم )16(. 

انخفضت تكاليف االستهالك بنسبة 8.5% من 41.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 38.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعزى ذلك في 
المقام األول إلى انخفاض تكاليف استهالك المصانع والمكائن بنسبة 21.1% والمباني بنسبة 18.1%. وفي عام 2019م، تم تمديد عمر المنجم لمدة عام 
واحد وإجمالي االحتياطيات من 4.8 مليون طن إلى 7.3 مليون طن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض تكاليف االستهالك واإلطفاء بمبلغ 54.3 مليون ريال 

سعودي. 
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وخالل عام 2019م، انخفض االستهالك أيًضا بنسبة 3.5% من 38.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 36.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 
ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض تكاليف االستهالك بنسبة 13.4% و7.5% فيما يتعلق بالمصانع والمكائن والمباني على التوالي. وكان هذا 
االنخفاض مدفوًعا بمراجعة احتياطيات الخام من 7.3 مليون طن في عام 2019م إلى 7.7 مليون طن في عام 2020م مما أثر على عمر األصول التي يتم 

استهالكها على أساس طريقة وحدة اإلنتاج. راجع قسم »ممتلكات المنجم« للحصول على مزيد من التفاصيل. 

مخصص حساب مراقبة الُمركز هو حساب مراقبة تستخدمه اإلدارة لعكس حركة أرصدة المخزون. وقد تم تخصيص الحركة المذكورة أعاله بشكل 
متناسب لكل فئة من فئات مصروف تكلفة اإليرادات في عام 2018م. وتم تسجيلها كبند منفصل في تكلفة اإليرادات بين عامي 2019م و2020م لتحسين 

العرض.

تكاليف اإلصالح والصيانة
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف اإلصالح والصيانة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تكاليف اإلصالح والصيانة(:  13ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

1.0%)16.3%(21.8%15.619.015.9صيانة معدات التعدين

4.1%14.6%)5.4%(18.917.920.5صيانة المصانع

22.8%)4.5%(57.9%0.30.40.4تكاليف الصيانة األخرى

)100.0%(-)100.0%(--)2.8(مخصص حساب مراقبة الُمركز

7.3%)1.4%(16.7%32.037.336.8اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

شمل اإلصالح والصيانة بشكل أساسي تكاليف صيانة معدات التعدين وتكاليف صيانة المصنع. 

صيانة معدات التعدين

تتعلق صيانة معدات التعدين بمصاريف الصيانة المتكبدة على المعدات المتنقلة المستخدمة تحت األرض. ارتفعت المصاريف بنسبة 21.8% في عام 
2019م من 15.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 19.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة حجم إنتاج 

الزنك من 32,348 طن متري جاف في عام 2018م إلى 40,194 طن متري جاف في عام 2019م.

انخفضت المصاريف بنسبة 16.3% في عام 2020م من 19.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 15.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويرجع 
ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد حوادث تعطل المعدات حيث استبدلت الشركة المعدات الثقيلة القديمة بمعدات مستأجرة جديدة.

صيانة المصانع

تتعلق صيانة المصانع بالتكاليف المتكبدة في إصالح مصنع المعالجة وصيانته. وتتألف بشكل رئيسي من تكلفة قطع الغيار.

انخفضت المصاريف بنسبة 5.4% في عام 2019م، بينما ارتفعت في عام 2020م بنسبة 14.6%. يمر نطاق وعدد عمليات اإلصالح والصيانة بتقلبات 
تحدث على أساس سنوي اعتماًدا على مستوى اإلصالح أو الصيانة المطلوب. تخطط الشركة إلجراء للصيانة الروتينية كجزء من الميزانية وتتم الموافقة 
عليها رسمًيا. ينشأ التقلب بشكل رئيسي بسبب أي أنشطة صيانة أو إصالح غير مخطط لها متوقعة في سياق األعمال العادية. وتم تصميم المصنع 
بطريقة ال تتطلب إغالًقا كاماًل إلجراء إصالح في جزء صغير منه. بدالً من ذلك، يتم تطبيق إجراءات االتفاقية للحفاظ على تشغيل المصنع بأقل قدر 

من االنقطاع.

تكاليف الصيانة األخرى

تمثل تكاليف الصيانة األخرى المصاريف المتنوعة لصيانة مرافق الموقع. ظلت النفقات غير جوهرية خالل األعوام 2018م و2019م و2020م.

مخصص حساب مراقبة الُمركز

مخصص حساب مراقبة الُمركز هو حساب مراقبة تستخدمه اإلدارة لعكس حركة أرصدة المخزون. وقد تم تخصيص الحركة المذكورة أعاله بشكل متناسب 
لكل فئة من فئات مصروف تكلفة اإليرادات في عام 2018م. وتم تسجيلها كبند منفصل في تكلفة اإليرادات بين عامي 2019م و2020م لتحسين العرض.
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اإلطفاء
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلطفاء للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

اإلطفاء(:  14ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

حقوق التعدين للشركة العربية األمريكية للتنمية والمصاريف 
)16.3%()14.3%()18.2%(11.69.48.1األخرى

2.0%13.8%)8.6%(7.56.97.8تكاليف تطوير المناجم تحت األرض

)11.3%()3.8%()18.2%(5.74.74.5تكاليف إعادة تأهيل المناجم تحت األرض

0.6%)0.3%(1.5%1.31.31.3التكلفة الحالية إلغالق منجم وإعادة تأهيله

تكاليف إعادة تأهيل منجم الشركة العربية األمريكية للتنمية 
)9.7%()0.2%()18.2%(1.71.41.4تحت األرض

31.4%111.2%)18.2%(1.31.02.2تكاليف ما قبل التشغيل

)100.0%(-)100.0%(--)2.4(مخصص حساب مراقبة الُمركز

)2.6%(2.3%)7.4%(26.824.825.4اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

يمثل اإلطفاء بشكل رئيسي مصاريف اإلطفاء فيما يتعلق بالبنود التالية:

حقوق التعدين )الشركة العربية األمريكية للتنمية( المعروفة أيضاً باسم شركة تريكورا ريسورسز. 	
تكاليف تطوير المناجم تحت األرض  	
تكاليف إعادة تأهيل المناجم تحت األرض 	

انخفضت مصاريف اإلطفاء من 26.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 24.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع ذلك في المقام األول إلى 
انخفاض استهالك حقوق التعدين للشركة العربية األمريكية للتنمية على حساب التعديالت في عمر المنجم. تقوم الشركة بإطفاء حقوق التعدين للشركة 

العربية األمريكية للتنمية على أساس القسط الثابت.

وتم تحديد العمر اإلنتاجي ألحد المناجم مبدئًيا عند 20 عاًما تنتهي في 2022م، وتمت مراجعته الحًقا في بداية عام 2019م ومرة أخرى في أغسطس 
2019م. وبناًء على التقديرات المعدلة لالحتياطيات والطاقة اإلنتاجية، تم تحديد العمر اإلنتاجي للمنجم في أغسطس 2019م لينتهي في عام 2030م، 

حيث إن تمديد عمر المنجم يؤدي إلى انخفاض في االستهالك.

لم تشهد مصاريف اإلطفاء تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م. ارتفعت رسوم اإلطفاء بنسبة 2.3% من 24.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م 
إلى 25.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك في المقام األول إلى إضافات بقيمة 17.6 مليون ريال سعودي في أصول التطوير تحت األرض. 

مخصص حساب مراقبة الُمركز هو حساب مراقبة تستخدمه اإلدارة لعكس حركة أرصدة المخزون. وقد تم تخصيص الحركة المذكورة أعاله بشكل 
متناسب لكل فئة من فئات مصروف تكلفة اإليرادات في عام 2018م. وتم تسجيلها كبند منفصل في تكلفة اإليرادات بين عامي 2019م و2020م لتحسين 

العرض.
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المصاريف العامة األخرى
يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العامة األخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

المصاريف العامة األخرى(:  15ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

24.8%37.9%12.9%4.65.27.2الطعام والمرطبات 

)11.4%()27.5%(8.2%4.24.53.3تكاليف التأمين - عمليات المصنع

44.8%79.8%16.7%2.83.35.8مصاريف السفر والمواصالت 

)4.1%(3.5%)11.1%(3.12.82.9مصاريف االستيراد والشراء

)100.0%()100.0%(2.8%-1.71.7نفقات تقنية المعلومات واالتصاالت - إدارة الموقع

4.1%101.2%)46.2%(3.11.73.4إدارة الموقع 

)75.2%()76.9%()73.3%(10.32.80.6تكاليف تشغيلية أخرى

)100.0%(-)100.0%(--)2.4(مخصص حساب مراقبة الُمركز

)8.0%(5.8%)20.0%(27.421.923.2اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل المصاريف غير المباشرة األخرى بشكل رئيسي مصاريف الطعام والمرطبات وتأمين المصنع ومصاريف السفر والتكاليف التشغيلية األخرى.

انخفضت المصاريف العامة األخرى في عام 2019م بنسبة 20.0% من 27.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 21.9 مليون ريال سعودي في عام 
2019م. ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض التكاليف التشغيلية األخرى من 10.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 2.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م بشكل أساسي بسبب إعادة تصنيف تكاليف القوى العاملة للمقاولين )5.5 مليون ريال سعودي( في عام 2020م إلى رواتب ومكافآت 

الموظفين. 

ارتفعت المصاريف العامة األخرى بنسبة 5.8% في عام 2020م من 21.9 مليون في عام 2019م إلى 23.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويرجع 
ذلك في المقام األول إلى ارتفاع مصاريف الطعام والمرطبات، ونفقات إدارة الموقع، باإلضافة إلى إعادة تصنيف مصاريف النقل إلى نفقات السفر والنقل. 

لم يكن موظفو الشركة قادرين على السفر بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والتي أدت إلى ارتفاع نفقات المرافق وغيرها من النفقات )بما 
في ذلك نفقات الطعام والمرطبات( خالل عام 2020م. عالوة على ذلك، تُعزى الزيادة بنسبة 101.2% في نفقات إدارة الموقع في عام 2020م إلى زيادة 
المرافق وأعمال الصيانة المنفذة الستيعاب موظفين إضافيين لمشروع ذهب قيان. باإلضافة إلى ذلك، زاد تأجير المعدات أيًضا لتوفير أساس مؤقت 

للمقاولين من الباطن واألعمال اإلضافية لسدود المخلفات. 

وقد قابل الزيادة في هذه التكاليف جزئًيا انخفاض تكاليف التأمين بمقدار 1.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. كانت المصاريف أعلى في عامي 
2018م و2019م، حيث انتهت بوليصة التأمين خالل العام وتم الحصول على تمديد لمدة شهر واحد وهو ما نتج عنه مصاريف إضافية في عامي 2018م 

و2019م.

مخصص حساب مراقبة الُمركز هو حساب مراقبة تستخدمه اإلدارة لعكس حركة أرصدة المخزون. وقد تم تخصيص الحركة المذكورة أعاله بشكل 
متناسب لكل فئة من فئات مصروف تكلفة اإليرادات في عام 2018م. وتم تسجيلها كبند منفصل في تكلفة اإليرادات بين عامي 2019م و2020م لتحسين 

العرض.
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مصاريف بيع وتسويق 6-6-3

يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف البيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مصاريف بيع وتسويق(:  16ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

12.7%)5.4%(34.3%11.014.814.0النقل

)100.0%(-)100.0%(--3.5عمولة المبيعات

)5.6%()54.9%(97.6%2.85.62.5اإلعالنات والترويج

)2.5%()19.0%(17.4%17.420.416.5اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة

مالحظة: تمت إعادة تصنيف مصاريف البيع والتسويق في عام 2018م )عموالت المبيعات( بناًء على عرض القوائم المالية المدققة في عام 2020م.

المبيعات ومصاريف  النقل وعمولة  تتكبدها الشركة لتطوير أعمالها وتوسيعها وتشمل  التي  بالتكاليف  البيع والتسويق بشكل أساسي  ترتبط مصاريف 
اإلعالنات والترويج.

النقل

تمثل تكاليف النقل التكاليف التي تتكبدها الشركة لتوصيل منتجاتها إلى العمالء. ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 34.3% من 11.0 مليون ريال سعودي في 
عام 2018م إلى 14.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى الزيادة في رسوم الشحن وزيادة كمية الُمركزات المشحونة 

من النحاس والزنك )57,646 طن متري جاف في عام 2018م و66,188 طن متري جاف في عام 2019م(. 

انخفضت مصاريف النقل بنسبة 5.4% من 14.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 14.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك في 
المقام األول إلى انخفاض رسوم الشحن. تعتمد حركة رسوم الشحن على عوامل متعددة بما في ذلك؛ مسار السفن وموانئ التفريغ وكميات التحميل وسعة 

السفن وحموالت السفن وأسعار النفط. 

عمولة المبيعات

تمثل عمولة المبيعات نسبة معينة من قيمة المعدن مستحقة الدفع على حساب البائع )شركة المصانع الكبرى للتعدين( للوكيل )أوشن بارتنرز( وفًقا 
لشروط عقد وكيل التسويق. تتراوح عمولة المبيعات بين 0.3% و0.8% من صافي قيمة الفاتورة للنحاس وبين 0.3% و1.8% من صافي قيمة فاتورة الزنك.

أعادت الشركة في عام 2020م تصنيف عمولة المبيعات ضمن مصاريف اإلعالنات والترويج. وبلغت عمولة المبيعات 4.5 مليون ريال سعودي و2.1 مليون 
ريال سعودي في عامي 2019م و2020م. 

اإلعالنات والترويج

تمثل اإلعالنات والترويج النفقات المتعلقة بفحص العينات ورسوم مناولة الحاويات في الميناء ومصاريف اإلعالنات. يتم تحصيل رسوم عمليات الفحص 
من قبل شركة أوشن بارتنرز التي تعمل كوكيل تسويق حصري لعمليات بيع الشركة لُمركزات النحاس والزنك. بلغت رسوم الفحص 1.7 مليون ريال سعودي 
و1.1 مليون ريال سعودي و0.3 مليون ريال سعودي في األعوام 2018م و2019م و2020م على التوالي. ارتبط االنخفاض في رسوم عمليات الفحص 
بانخفاض عدد عمليات الفحص وأخذ العينات التي أجريت في عامي 2019م و2020م )أجريت 6 عمليات فحص في عامي 2019م و2020م مقارنة بعدد 

7 عمليات فحص في عام 2018م(.

ارتفعت مصاريف اإلعالنات والترويج بنسبة 97.6% في عام 2019م من 2.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 5.6 مليون ريال سعودي في عام 
2019م. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى إعادة تصنيف مصاريف المبيعات والعموالت تحت تكلفة اإلعالنات والترويج. 

انخفضت مصاريف اإلعالنات والترويج بنسبة 54.9% من 5.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويعزى 
ذلك في المقام األول إلى انخفاض مصاريف العموالت المسجلة خالل العام. يرجع االنخفاض في مصاريف العمولة في عام 2020م بشكل أساسي إلى 
انخفاض أسعار الزنك )بلغ متوسط سعر الزنك 6,941.3 ريال سعودي/طن متري في عام 2020م مقارنة بـ 7,103.5 ريال سعودي/طن متري في عام 
2019م( وهو ما أدى إلى احتساب العمولة عند الطرف األدنى من نطاق العمولة في عام 2020م. تم احتساب العمولة في عام 2019م على الطرف األعلى 

من نطاق العمولة.
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مصاريف عمومية وإدارية 6-6-4

يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مصاريف عمومية وإدارية(:  17ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

)32.8%()7.5%()51.1%(5.5 6.0 12.2 رواتب ومكافآت موظفين

44.1% 5.3% 97.2% 10.7 10.1 5.1 مكافآت ومستحقات اإلدارة

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 1.9 رسوم االمتياز

)16.2%()36.0%(9.8% 1.0 1.6 1.4 األتعاب المهنية

 ال يوجد 8.4%  ال يوجد 2.4 2.2 - أجهزة حاسب آلي ومستلزمات مكتبية

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 0.4 استهالك حق االستخدام والتأمين

)59.4%(0.5% )83.6%(0.4 0.4 2.2 أخرى

)7.3%()1.4%()12.9%(20.0 20.3 23.3 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

مالحظة: تمت إعادة تصنيف المصاريف اإلدارية والعمومية في عام 2018م )المصاريف اإلدارية واالستشارات األخرى ورسوم االمتياز واألتعاب المهنية( 
بناًء على عرض القوائم المالية المدققة في عام 2020م.

تمثلت المكونات الرئيسية للمصاريف العمومية واإلدارية في رواتب ومكافآت الموظفين ومصاريف اإلدارة العامة وتمثل مجتمعة 17.3 مليون ريال سعودي 
المصاريف مجتمعة %74.5  التوالي. وشّكلت هذه  األعوام 2018م و2019م و2020م على  ريال سعودي في  مليون  ريال سعودي و16.2  مليون  و16.1 

و79.4% و81.0% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية في األعوام 2018م و2019م و2020م.

رواتب ومكافآت الموظفين

وإيواء  والتدريب  الخدمة  نهاية  وتكاليف  السفر  وبدل  والحوافز  والمكافآت  اإلداريين  للموظفين  األساسي  بالراتب  الموظفين  ومكافآت  رواتب  ترتبط 
إلى مصاريف  المصاريف  إلى إعادة تصنيف  الموظفين بنسبة 51.1% في عام 2019م ويرجع ذلك بشكل رئيسي  الموظفين. انخفضت رواتب ومزايا 
»مكافآت ومستحقات اإلدارة« والتي بلغت قيمتها 5.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م. كما انخفضت رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة 7.5% في عام 

2020م، ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض النفقات الحكومية مثل رسوم الخروج والعودة.

مكافآت ومستحقات اإلدارة

اإلدارة )رسوم االجتماعات، ومخصصات  المتعلقة بمجلس  والمصاريف  المديرين  رواتب ومستحقات  اإلدارة بشكل أساسي  تمثل مكافآت ومستحقات 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وما إلى ذلك( وأتعاب االستشارات المتعلقة بالتنقيب وإدارة الموقع. ارتفعت مكافآت ومستحقات اإلدارة بنسبة 97.2% في 
عام 2019م من 5.1 مليون ريال سعودي في عام 2018 م إلى 10.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف 

المصاريف من رواتب ومكافآت الموظفين )5.2 مليون ريال سعودي( وزيادة مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة )2.2 مليون ريال سعودي(.

زادت مستحقات ومكافآت اإلدارة بنسبة 5.3% في عام 2020م من 10.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 10.7 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع مخصصات مكافآت اإلدارة في عام 2020م باإلضافة إلى ارتفاع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل 
العام نفسه. توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع مقياس لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. وبشكل عام، تتقلب قيمة المكافآت بما يتماشى مع مستوى 

األرباح التي حققتها الشركة )ارتفاع مستوى األرباح يؤدي إلى زيادة إيجابية في حجم المكافآت الممنوحة(.

لم تُظهر رواتب ومكافآت الموظفين ومستحقات ومكافآت اإلدارة مجتمعة تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.

رسوم االمتياز

تم عرض هذه المصاريف كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة في عام 2020م وتم إعادة بيان أرقام المقارنة. راجع قسم »رسوم االمتياز« للحصول 
على مزيد من التفاصيل.
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األتعاب المهنية

تُدفع األتعاب المهنية مقابل أتعاب المحاماة وأتعاب التدقيق واالستشارات األخرى. 

ارتفعت الرسوم المهنية بنسبة 9.8% في عام 2019م من 1.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويرجع هذا 
في المقام األول إلى ارتفاع رسوم المستشار القانوني المسجلة في عام 2019م فيما يتعلق بدعوى قانونية رفعها أحد الموردين ضد الشركة. وفاز المدعي 

بالقضية وتم تسوية الرصيد المتنازع عليه من قبل الشركة في عام 2020م. ونتيجة لذلك، انخفضت الرسوم المهنية بنسبة 36.0% في عام 2020م. 

أجهزة حاسب آلي ومستلزمات مكتبية

تم تصنيف أجهزة الحاسب اآللي والمستلزمات المكتبية ضمن فئة »أخرى« في عام 2018م. ارتفعت المصاريف بنسبة 8.4% في عام 2020م من 2.2 
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وكان هذا متسًقا مع الزيادة في مستوى العمليات التجارية للشركة. 

استهالك أصول حق االستخدام والتأمين

يمثل استهالك أصول حق االستخدام والتأمين االستهالك والتأمين لمبنى المكتب الرئيسي الموجود في نجران. وفي عام 2020م، تمت إعادة تصنيف 
استهالك أصول حق االستخدام والتأمين ضمن بنود أخرى في عام 2020م وأعيد عرض أرقام المقارنة.

أخرى

آلي ومستلزمات مكتبية  السريع وأجهزة حاسب  والبريد  البريد  الرئيسي مثل رسوم  بالمكتب  المتعلقة  المصاريف  »أخرى« بشكل أساسي  البند  يشمل 
)2018م فقط( والمصاريف األخرى ذات الصلة. 

انخفض المصاريف األخرى بنسبة 83.6% في عام 2019م من 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 0.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 
ويرجع ذلك في المقام األول إلى إعادة تصنيف أجهزة حاسب آلي ومستلزمات مكتبية كبند منفصل تحت بند المصاريف العامة واإلدارية. 

ولم تشهد المصاريف األخرى تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.

تكاليف التمويل 6-6-5

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تكاليف التمويل(:  18ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

ال يوجد)4.0%()4.4%(6.56.26.0تكلفة التمويل على القروض والرسوم المصرفية

ال يوجد74.3%128.0%0.20.50.8تكاليف التمويل على التزامات اإليجار

)100.0%(-)100.0%(--0.4أخرى

)2.6%(1.3%)6.4%(7.16.76.8اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تكلفة التمويل على القروض والرسوم المصرفية 

تمثل تكلفة التمويل على القروض والرسوم المصرفية بشكل رئيسي رسوم متابعة صندوق التنمية الصناعية السعودي والرسوم اإلضافية المتعلقة بمراقبة 
المشاريع. وانخفضت الرسوم بنسبة 4.4% من 6.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 6.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م وانخفضت بنسبة 

4.0% من 6.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 6.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م مع انخفاض وتيرة مراقبة المشاريع. 

تكلفة التمويل على التزامات عقود اإليجار

يتم االعتراف بتكلفة التمويل على التزامات عقود اإليجار وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( الذي أصبح سارًيا اعتباًرا من 1 يناير 
2019م. ارتفعت تكلفة التمويل على التزامات عقود اإليجار بنسبة 74.3% في عام 2020م من 0.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0.8 مليون 
ريال سعودي في عام 2020م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى مصاريف العام الكامل الستئجار المعدات الثقيلة في عام 2020م والتي تمت إضافتها بعد 

1 يناير 2019م.
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أخرى

يشمل بند »أخرى« تكاليف التمويل المسجلة في عام 2018م المتعلقة بعقود إيجار مع شركة آجل للخدمات التمويلية. وأصبحت هذه التكاليف معدومة 
في عام 2019م بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( الذي أدى إلى إثبات أصول حق استخدام بقيمة 9.4 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2019م.

دخل آخر 6-6-6

يوضح الجدول التالي تفاصيل الدخل األخر للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

دخل آخر(:  19ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

من 2018 إلى 20202020م2019م2020م2019م2018م

 ال يوجد )100.0%( ال يوجد - 1.5 - دخل التسوية النهائية من إلغاء العقود

)19.9%( )65.3%( 85.1% 0.2 0.6 0.3 أخرى

)19.9%()90.1%(546.3% 0.2 2.1 0.3 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

يرتبط الدخل اآلخر بمصادر دخل مختلفة ال تتعلق باألنشطة الرئيسية للشركة.

دخل التسوية النهائية من إلغاء العقود

كان المكون الرئيسي للدخل اآلخر في عام 2019م هو دخل التسوية التي بلغت قيمتها 1.5 مليون ريال سعودي والتي نتجت عن إلغاء عقد ما يتعلق 
بترتيبات التسعير مع شركة أوشن بارتنرز. تنظر اإلدارة، عند االقتضاء، في ترتيبات األسعار الثابتة من قبل األطراف بهدف تثبيت أسعار الشحنات وتقليل 

التعرض للتغير في أسعار المعادن.

أخرى

يمثل بند »أخرى« الدخل من بيع الخردة. شهد بند »أخرى« تقلبات خالل الفترة بين 2018م إلى 2020م من 0.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 
0.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م و0.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وتبيع الشركة الخردة في حالة توفرها وبالتالي تتعرض مبيعاتها في 

الغالب لتقلبات.

رسوم االمتياز 6-6-7

تمثل رسوم االمتياز الرسوم مستحقة الدفع لحكومة المملكة العربية السعودية من قبل الشركة وفًقا للمادة رقم 71 من نظام االستثمار التعديني السعودي. 
أقل. وألغراض  أيهما  االفتراضية،  الدخل  يعادله من ضريبة  ما  أو  تعدين  ترخيص  لكل  السنوي  الدخل  نسبة 25.0% من صافي  االمتياز  تمثل رسوم 

الحسابات، يتم خصم الزكاة المستحقة من إجمالي رسوم االمتياز. حصلت الشركة في عام 2019م على ترخيصين للتعدين:

مصنع المعالجة التابع للمصانع )نشط - قيد التشغيل( 	
مصنع معالجة قيان )غير نشط، بدأت العمليات في الربع األول من عام 2021م( 	

بلغت رسوم االمتياز 2.0 مليون ريال سعودي و9.2 مليون ريال سعودي في عامي 2019م و2020م. يرجع سبب الزيادة في رسوم االمتياز بشكل رئيسي إلى:

زيادة صافي الدخل  	
نظًرا ألن الشركة مختلطة مع مساهمين أجانب، فإن المساهمين السعوديين فقط هم المسؤولون عن دفع رسوم االمتياز عن حصتهم في صافي  	

الربح المتأتي من رخصة التعدين الخاصة. ارتفعت حصة المساهمين السعوديين من األرباح بين عامي 2018م و2020م بعد شراء أسهم من 
مساهمين أجانب

تم تصنيف رسوم االمتياز البالغة قيمتها 1.9 مليون ريال سعودي ضمن المصاريف العمومية واإلدارية لعام 2018م. وتم إعادة تصنيف هذه المصاريف كبند 
منفصل قبل حساب الزكاة والضرائب في عام 2020م وإعادة بيان أرقام المقارنة، مما أدى إلى انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية في عام 2019م.

وقد ساهمت عملية إعادة تصنيف رسوم االمتياز في تحسن الهوامش التشغيلية التي بلغت 13.5% و26.1% في عامي 2019م و2020م. وفي حال لو تم 
تسجيل رسوم االمتياز كجزء من المصاريف العمومية واإلدارية، كانت الهوامش التشغيلية ستمثل 12.8% و23.7% في عامي 2019م و2020م على التوالي.
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رصيد / )مصاريف( الزكاة وضريبة الدخل 6-6-8

في مصاريف الزكاة وضريبة الدخل زيادة النشاط التجاري للشركة. وخالل عام 2020م، حصلت الشركة على رصيد ضريبة الدخل بقيمة 6.6 مليون 
ريال سعودي حيث تم تسجيل رصيد الضريبة المؤجلة بقيمة 14.8 مليون ريال سعودي خالل نفس العام. يرجى مراجعة قسم »مخصص الزكاة وضريبة 

الدخل« للحصول على تفاصيل تتعلق بالمخصصات والمدفوعات لعام 2018م و2019م و2020م.

قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لعام 2019م وحصلت على شهادة الزكاة سارية المفعول حتى 30 أبريل 2021م. تخضع اإلقرارات الزكوية 
والضريبية لألعوام من 2012م إلى 2019م للمراجعة حالًيا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولم يتم تقديم أي ربط نهائي من قبل هيئة الزكاة 

والضريبة والجمارك للسنوات السابقة. وقدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية لعام 2020م في أبريل 2021م. 

صافي ربح السنة 6-6-9

شهد صافي الربح زيادة بنسبة 72.0% من 15.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 27.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م. كما شهد صافي 
الربح زيادة بنسبة 225.4% من 27.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 88.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وتعزى الزيادة في صافي الربح 
بين عامي 2018م و2020م إلى حد كبير إلى زيادة المبيعات من 263.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 297.8 مليون ريال سعودي و375.2 مليون 
ريال سعودي في عامي 2019م و2020م. وذلك ألن غالبية قاعدة التكلفة للشركة ثابتة بطبيعتها، وتؤثر الزيادة في اإليرادات بشكل إيجابي على ربحية 

الشركة. ونتيجة لذلك، شهد هامش الربح الصافي أيًضا ارتفاًعا من 6.0% في عام 2018م إلى 9.2% و23.7% في عامي 2019م و2020م. 

قائمة المركز المالي  7 6
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

قائمة المركز المالي(:  20ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

األصول

األصول غير المتداولة

)100.0%()100.0%(90.0% - 40.7 21.4 أصول استكشاف وتقييم

 ال يوجد 75.3%  ال يوجد 385.8 220.1 - ممتلكات المنجم

)18.8%()5.2%()30.3%(334.0 352.5 505.9 الممتلكات واآلالت والمعدات

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 102.6 األصول غير الملموسة

 ال يوجد )2.0%(- 9.2 9.4 - أصول حق استخدام

)39.8%()63.8%(- 0.2 0.5 0.5 ودائع طويلة األجل

 ال يوجد  ال يوجد - 14.8 - - الضريبة المؤجلة

8.6% 19.4% )1.2%(744.0 623.1 630.5 إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

)6.7%()0.3%()12.7%(62.9 63.1 72.3 المخزون

126.0% 179.8% 82.6% 82.9 29.6 16.2 حسابات تجارية مدينة وحسابات مدينة أخرى

مة ومبالغ مدفوعة مقدًما 8.3% )55.8%(165.8% 21.9 49.5 18.6 ُدفعات مقدَّ

َمة إلى مساهمين )100.0%()100.0%()94.6%(- 2.9 52.6 دُّفعات ُمقدَّ

 ال يوجد  ال يوجد )100.0%(- - 5.3 مستحقات من المساهمين

5.6% )32.7%(65.8% 35.2 52.2 31.5 النقد وما في حكمه

1.6% 2.8% 0.4% 202.9 197.4 196.5 إجمالي األصول المتداولة

7.0% 15.4% )0.8%(946.9 820.5 827.0 إجمالي األصول

حقوق الملكية والمطلوبات
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مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

- - - 820.0 820.0 820.0 رأس المال

59.4% - 154.1% 4.4 4.4 1.7 االحتياطي النظامي

)17.3%()26.7%()6.8%()240.6()328.2()352.3(الخسائر المتراكمة

 ال يوجد 76.4% - )131.8()74.7(- أسهم الخزينة

)1.9%(7.2% )10.2%(452.0 421.5 469.5 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

7.3% 14.1% 1.0% 306.5 268.6 265.9 القروض والسلف

171.2% )55.0%(1534%2.2 4.9 0.3 التزامات عقود إيجار

36.7% 80.5% 3.5% 30.0 16.6 16.1 مخصص تكلفة إغالق منجم

37.5% 54.2% 22.6% 6.9 4.5 3.6 مكافآت الموظفين

9.9% 17.3% 3.1% 345.6 294.7 285.9 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

70.0% 73.3% 66.7% 86.7 50.0 30.0 القروض والسلف - الجزء المتداول

291.0% 19.3% 1,181.9% 3.8 3.2 0.3 التزامات عقود إيجار، الجزء المتداول

حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة 
22.7% )1.7%(53.0% 42.7 43.4 28.4 الدفع

)17.8%(31.5% )48.6%(7.4 5.6 11.0 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

110.1% 337.8% 0.8% 8.8 2.0 2.0 مخصص رسوم االمتياز

44.5% 43.3% 45.7% 149.3 104.2 71.6 إجمالي المطلوبات المتداولة

17.7% 24.1% 11.6% 494.9 398.9 357.5 إجمالي المطلوبات

7.0% 15.4% )0.8%(946.9 820.5 827.0 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

األصول غير المتداولة
تركزت األصول غير المتداولة للشركة في الممتلكات واآلالت المعدات وممتلكات المنجم والتي شكلت مجتمعة 80.2% و91.9% و96.7% من إجمالي 
األصول غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م. كما تضمنت األصول غير المتداولة أصول التنقيب والتقييم 
التي شكلت 3.4% و6.5% من إجمالي األصول غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م. تم تصنيف أصول التنقيب والتقييم كجزء 

من ممتلكات التعدين كما في 31 ديسمبر 2020م.

انخفض إجمالي األصول غير المتداولة بنسبة 1.2% من 630.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 623.1 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات )بمبلغ 153.4 مليون ريال سعودي( 
واألصول غير الملموسة )بمبلغ 102.6 مليون ريال سعودي(. وقد قابل هذا االنخفاض جزئًيا إثبات أصول حق االستخدام في 31 ديسمبر 2019م بعد 

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( )بمبلغ 220.1 مليون ريال سعودي( وزيادة أصول التنقيب والتقييم )بمبلغ 19.3 مليون ريال سعودي(. 

ارتفع إجمالي األصول غير المتداولة بنسبة 19.4% من 623.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 744.0 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة صافي القيمة الدفترية بقيمة 165.8 مليون ريال سعودي في ممتلكات المنجم وتسجيل أصول 

ضريبة مؤجلة بقيمة 14.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.
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األصول المتداولة
تتكون األصول المتداولة بشكل رئيسي من المخزون والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى والنقد وما في حكمه. تمثل هذه األصول 

مجتمعة 61.1% و73.5% و89.2% من إجمالي األصول المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 0.4% من 196.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 197.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م ويرجع ذلك إلى الزيادة في السلف والدفعات المقدمة )بمبلغ 30.9 مليون ريال سعودي(؛ والنقد وما في حكمه )بمبلغ 20.7 مليون ريال سعودي(؛ 
والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى )بمبلغ 13.4 مليون ريال سعودي(. وتعزى الزيادة في هذه األصول إلى زيادة النشاط التجاري 
بين عامي 2018م و2019م وصافي التدفقات من القروض )50.0 مليون ريال سعودي مسحوبة من البنك السعودي الفرنسي والتي تم استخدامها جزئًيا 
لتسوية 30.0 مليون ريال سعودي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي(. وقابل هذه الزيادة انخفاض في الدفعات المقدمة للمساهمين )بمبلغ 

49.7 مليون ريال سعودي( وانخفاض في رصيد المخزون )بمبلغ 9.2 مليون ريال سعودي( كما في 31 ديسمبر 2019م.

كما ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 2.8% من 197.4 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م إلى 202.9 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م. 
وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى بالمبيعات التي تمت في الربع األخير من عام 2020م. 
وعالوة على ذلك، شهدت مبيعات األيام المستحقة أيًضا زيادة من 36 يوًما في 31 ديسمبر 2019م إلى 81 يوًما في 31 ديسمبر 2020م. وقد قابل هذه 
مة إلى الموّردين )بمبلغ 27.5 مليون ريال سعودي(  مة والمبالغ المدفوعة مقدًما نتيجة سداد الُدفعات الُمقدَّ الزيادة جزئًيا انخفاض في الُدفعات المقدَّ

وانخفاض النقد وما في حكمه )بمبلغ 17.1 مليون ريال سعودي( كما في 31 ديسمبر 2020م.

حقوق الملكية
الملكية بنسبة 10.2% )48.0 مليون ريال  المتراكمة. انخفض إجمالي حقوق  المصدر والخسائر  المال  الملكية بشكل أساسي من رأس  تتكون حقوق 
سعودي( من 469.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 421.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع ذلك في المقام 
األول إلى إعادة شراء ما يصل إلى 2.5 مليون سهم من المساهمين الحاليين بسعر 30 ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة 74.7 مليون ريال سعودي )تم 
تسجيلها كأسهم خزينة كما اعتمدها المساهمون في الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في أكتوبر 2018م(. وقد قابل هذا االنخفاض جزئًيا 

صافي دخل بلغت قيمته 27.3 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م. 

ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 7.2% من 421.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 452.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استيعاب الخسائر المتراكمة بعد تسجيل صافي دخل بلغت قيمته 88.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

المطلوبات غير المتداولة
تتكون المطلوبات غير المتداولة بشكل أساسي من القروض طويلة األجل والتي مثلت 93.0% و91.2% و88.7% من إجمالي المطلوبات غير المتداولة كما 

في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 3.1% من 285.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 294.7 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م ويرجع ذلك إلى إثبات التزامات عقود اإليجار بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(. ترتبط التزامات عقود اإليجار بشكل 

أساسي بعقود إيجار اآلالت الثقيلة المستخدمة في عمليات التعدين.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 17.3% من 294.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 345.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة القروض والسلف )بمبلغ 37.8 مليون ريال سعودي( ومخصص إغالق المناجم )بمبلغ 13.4 مليون 

ريال سعودي(.

المطلوبات المتداولة
هذه  المستحقة. شكلت  والمصاريف  الدائنة  التجارية  والحسابات  المتداول(  )الجزء  والسلف  القروض  من  رئيسي  بشكل  المتداولة  المطلوبات  تتكون 

المكونات مجتمعة 81.5% و89.6% و86.6% من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

وزادت المطلوبات المتداولة بنسبة 45.7% من 71.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 104.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في الجزء المتداول من القروض والسلف )بمبلغ 20.0 مليون ريال سعودي( وكذلك الحسابات التجارية 

الدائنة والمصاريف المستحقة )بمبلغ 15.0 مليون ريال سعودي( كما في 31 ديسمبر 2019م.

وقد شهدت المطلوبات المتداولة ارتفاًعا بنسبة 43.3% من 104.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 149.3 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بزيادة القروض والسلف )الجزء المتداول( المستحقة السداد في عام 2021م فيما يتعلق 

بتسهيل المصانع )بمبلغ 36.7 مليون ريال سعودي(.
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أصول تنقيب وتقييم 6-7-1

يوضح الجدول التالي تفاصيل أصول التنقيب والتقييم كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

أصول استكشاف وتقييم(:  21ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

55.3% 90.0% 27.0% 40.7 21.4 16.9 الرصيد في بداية العام

)100.0%()100.0%(322.9% - 19.3 4.6 إضافات خالل السنة

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد )40.7(- - تحويالت إلى منجم قيد اإلنشاء

)100.0%()100.0%(90.0% - 40.7 21.4 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة

نفقات التنقيب هي التكاليف المتكبدة في البحث األولي عن الرواسب المعدنية ذات اإلمكانات االقتصادية أو في عملية الحصول على مزيد من المعلومات 
حول الرواسب المعدنية الموجودة. تشمل نفقات التنقيب عادًة التكاليف المرتبطة بالحصول على حقوق التنقيب، والدراسات الطبوغرافية والجيولوجية 
والجيوكيميائية والجيوفيزيائية، والحفر التنقيبي، وأخذ عينات من الخنادق واألنشطة المتعلقة بتقييم الجدوى الفنية والجدوى التجارية الستخراج الموارد 

المعدنية.

نفقات التقييم هي التكاليف المتكبدة إلثبات الجدوى الفنية والتجارية الستخراج الرواسب المعدنية المحددة من خالل أنشطة التنقيب أو عن طريق 
االستحواذ. وتشمل هذه تكلفة تحديد حجم ودرجة الرواسب من خالل استكشاف العينات األساسية، وتحديد الطرق المثلى لعمليات االستخراج والمعالجة 

وتصريحات األنشطة.

يتم تسجيل كل تكاليف التنقيب والتقييم كمصاريف إلى أن يتم التأكد من إمكانية حصول منافع اقتصادية في المستقبل )بمعنى وجود فائدة محتملة(. 
ويتم رسملة نفقات التنقيب والتقييم المتعلقة بتمديدات الرواسب المعدنية التي يتم تعدينها أو تطويرها بالفعل كتكاليف تطوير المناجم بعد االنتهاء من 

دراسة الجدوى.

تكبدت الشركة 40.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م في مشروع ذهب قيان. تتألف هذه المصاريف بشكل رئيسي من مصاريف ما قبل 
التشغيل والتي تضمنت تقييم نفقات المشروع )57.8%( واآلالت والمعدات )30.3%( واألعمال المدنية )%11.9(. 

كما في 31 ديسمبر 2020م، تم نقل أصول التنقيب والتقييم إلى ممتلكات المنجم وتم تقديمها تحت بند »منجم قيد اإلنشاء«. راجع قسم »ممتلكات 
المنجم« للحصول على مزيد من التفاصيل.

ممتلكات المنجم 6-7-2

يوضح الجدول التالي تفاصيل ممتلكات المنجم كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

ممتلكات المنجم(:  22ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

 ال يوجد  ال يوجد - 157.9 - - منجم قيد اإلنشاء

 ال يوجد )9.8%( ال يوجد 83.2 92.2 - األصول غير الملموسة

 ال يوجد )9.8%( ال يوجد 48.3 53.5 - أصول التعدين

 ال يوجد 14.2%  ال يوجد 78.9 69.1 - تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض

 ال يوجد 235.7%  ال يوجد 17.5 5.2 - التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم

 ال يوجد 75.3%  ال يوجد 385.8 220.1 - اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 
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منجم قيد اإلنشاء

يمثل المنجم قيد اإلنشاء التكاليف المتكبدة عند تشغيل مشروع ذهب قيان. وقبل عام 2020م، تم عرضها تحت بند »أصول التنقيب والتقييم« كبند 
منفصل ضمن األصول غير المتداولة. 

يوضح الجدول التالي تفاصيل المنجم قيد اإلنشاء كما في 31 ديسمبر 2020م.

منجم قيد اإلنشاء(:  23ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

 ال يوجد  ال يوجد -40.7 --التحويل من أصول التنقيب والتقييم

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 117.2 --اإلضافات خالل السنة

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 157.9 للاإلجمالي

تكبدت الشركة 157.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م عند بدء تشغيل مشروع ذهب قيان في مقابل ميزانية المصاريف الرأسمالية 
المعدلة للمشروع البالغة قيمتها 164.0 مليون ريال سعودي. قدرت الميزانية األصلية بمبلغ 152.0 مليون ريال سعودي، ولكن بسبب قيود السفر المتعلقة 
بكوفيد-19، واجه مشروع ذهب قيان تأخيرات أدت إلى تجاوز التكلفة المتوقعة بمبلغ 12.0 مليون ريال سعودي. وكانت الخطة األصلية للشركة هي البدء 

في إنتاج الذهب بحلول مايو 2020م والذي تأخر وبدأ مشروع ذهب قيان عملياته في الربع األول من عام 2021م.

وبلغت اإلضافات إلى المنجم قيد اإلنشاء 117.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وتتعلق هذه اإلضافات بشكل أساسي بشراء مصنع وآالت لمنجم 
قيان حيث اقترب المشروع من االكتمال في 31 ديسمبر 2020م )81.8 مليون ريال سعودي(؛ وباألعمال المدنية إلنشاء المحطة )22.7 مليون ريال 
العمالة في  القرض وتكاليف  الهندسيين ورسملة هامش  أتعاب االستشاريين  التشغيل )9.5 مليون ريال سعودي( وتشمل  سعودي( وبمصاريف ما قبل 

الموقع.

األصول غير الملموسة

تمثل األصول غير الملموسة أصول التنقيب والتقييم )بما في ذلك حقوق التعدين الممنوحة في األصل بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 المعمول به 
اعتباًرا من 1 ذي الحجة 1413هـ )الموافق 22 مايو 1993م( لمدة ثالثين سنة، مع حق التجديد لفترة مستقبلية مدتها عشرون سنة لشركة الدرع العربي 
للتطوير )والتي عدلت اسمها للشركة العربية األمريكية للتنمية ومن ثم عدلت اسمها لتكون شركة تريكورا ريسورسز( لالستغالل في منجم المصانع الواقع 
في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، بمساحة 44 كيلو متًرا مربًعا للتأجير السطحي بقيمة 10,000 ريال سعودي لكل كيلو متر مربع سنوًيا؛ أي 
440,000 ريال سعودي سنوًيا(. واشترت الشركة أصول التنقيب والتقييم )بما في ذلك حقوق التعدين( من شركة الدرع العربي للتطوير في أغسطس 
َل حق ملكية األصول المذكورة آنفا إلى الشركة بموجب قرار وزارة البترول والثروة  2009م نظير ِعَوض نقدي قدره 236.3 مليون ريال سعودي. وُحوِّ
م 1430هـ )الموافق 30 ديسمبر 2008م(. كما  المعدنية بتاريخ 13 رمضان 1429هـ )الموافق 13 سبتمبر 2008م( وخطاب الوزارة الالحق بتاريخ 2 الُمحرَّ
تكبَّدت الشركة تكاليف إضافية بقيمة 22.7 مليون ريال سعودي بعد االستحواذ على أصول التنقيب والتقييم. وُحوِّلت أصول التنقيب والتقييم هذه إلى 
د العمر  أصول غير ملموسة ضمن ممتلكات المنجم بعد أن بدأ اإلنتاج من جانب المصانع في عام 2012م وأُطِفئَت على مدار العمر اإلنتاجي للمنجم. ويُحدَّ
د العمر اإلنتاجي للمنجم مبدئًيا  اإلنتاجي للمنجم على أساس مدة حقوق التعدين أو الوقت التقديري الستغالل ومعالجة احتياطيات الخام التقديرية. ويُحدَّ
لة، لينتهي في  لة والطاقة اإلنتاجية الُمعدَّ بعشرين سنة تنتهي في 2022م، وأُجِرَي تعديله الحًقا في أغسطس 2019م بناًء على االحتياطيات التقديرية الُمعدَّ
31 مارس 2030م. يقدر إجمالي احتياطي منجم المصانع كما في 31 ديسمبر 2020م بنحو 7.7 مليون طن. ونظًرا ألن الشركة تستخدم ترخيصها بالكامل 

في التعدين وإنتاج المعادن والقيام بمزيد من أنشطة التنقيب والتقييم، فهي واثقة من تجديد الترخيص لفترة إضافية مدتها 20 عاًما.

تسجل الشركة األصول غير الملموسة بالتكلفة )259.0 مليون ريال سعودي( مطروًحا منها اإلطفاء المتراكم. انخفض صافي القيمة الدفترية لألصول 
غير الملموسة من 102.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 92.2 مليون ريال سعودي و83.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م 
و2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى رسوم اإلطفاء البالغة قيمتها 10.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م و9.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

تقوم الشركة بإطفاء الترخيص على أساس القسط الثابت على مدى عمر المنجم. أدت عملية المراجعة التي أجريت لعمر المنجم إلى انخفاض رسوم 
االستهالك في عامي 2019م و2020م.

أصول التعدين

تمثل أصول التعدين أصول إعادة التأهيل والتي تشمل مصاريف ما قبل التشغيل المتكبدة خالل مرحلة التنقيب عن منجم المصانع وتقييمه. وخالل عام 
2018م، تم تصنيف هذه األصول ضمن بند »الممتلكات واآلالت والمعدات« على أنها »تكاليف إعادة تأهيل أصول التعدين«. ومع ذلك، في عام 2020م، 
تم تصنيف هذه األصول كجزء من ممتلكات المنجم والتي تم عرضها كبند منفصل ضمن األصول غير المتداولة وتم إعادة بيان أرقام المقارنة. انخفض 
صافي القيمة الدفترية ألصول التعدين من 59.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 53.5 مليون ريال سعودي و48.3 مليون ريال سعودي 
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في 31 ديسمبر 2019م و2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى رسوم اإلطفاء البالغة قيمتها 6.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م و5.2 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م.

تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض

تمثل تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض منحدرات تحت األرض وأعمال التطوير وأعمال البناء األخرى. وخالل عام 2018م، تم تصنيف تكلفة تطوير 
األصول التعدينية تحت األرض كجزء من الممتلكات واآلالت المعدات. وخالل عام 2020م، تم تصنيفها ضمن ممتلكات التعدين في عام 2020م والتي تم 

تقديمها كبند منفصل ضمن األصول غير المتداولة وتم إعادة عرض أرقام المقارنة. 

ارتفع صافي القيمة الدفترية لتطوير األصول التعدينية تحت األرض من 63.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 69.1 مليون ريال سعودي 
و78.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى رسملة تكاليف التطوير اإلضافية البالغة قيمتها 12.8 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م و17.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وقد قابل هذه الزيادة جزئًيا رسوم إطفاء بلغت قيمتها 6.9 مليون ريال سعودي 

في عام 2019م و7.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

تمثل تكلفة التطوير البالغة قيمتها 12.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م تكلفة تجريف 2,119 متًرا إضافًيا في منجم المصانع. وواصلت الشركة 
نشاطها التنقيبي في عام 2020م في منجم المصانع وجرفت 2.727 متًرا أخرى وهو ما نتج عنه تكلفة تطوير إضافية قدرها 17.6 مليون ريال سعودي.

التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم

تمثل التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم تقدير اإلدارة للقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية التي سيتم تكبدها عند إعادة تأهيل منجم المصانع ومنجم قيان. 
وسوف يتم استهالك الرصيد على مدار عمر المنجم. وخالل عام 2018م، تم تصنيف التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم ضمن بند الممتلكات واآلالت 
والمعدات وبلغ صافي قيمتها الدفترية 6.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م. وخالل عام 2020م، تم تصنيف التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم 
كجزء من ممتلكات المنجم وأعيد بيان المقارنة. انخفض صافي القيمة الدفترية لتكلفة اإلغالق المؤجل للمناجم بنسبة 12.5% من 6.0 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 5.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى رسوم اإلطفاء البالغة قيمتها 0.7 
مليون ريال سعودي في عام 2019م. ارتفع صافي القيمة الدفترية بنسبة 235.7% من 5.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 17.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى إضافة مخصصات إغالق المنجم بقيمة 12.8 مليون ريال سعودي في 

عام 2020م. وتُعزى هذه الزيادة في المخصصات إلى مشروع ذهب قيان.

الممتلكات واآلالت والمعدات 6-7-3

يوضح الجدول التالي تفاصيل الممتلكات والمصانع واآلالت كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

الممتلكات واآلالت والمعدات(:  24ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

)9.1%()8.9%()9.2%(161.8 177.5 195.6 مصانع ومكائن

 ال يوجد  ال يوجد - 2.0 - - تحسينات على العقارات المستأجرة

)9.6%()9.6%()9.6%(99.4 110.0 121.7 المباني

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 63.1 تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 59.8 تكاليف إعادة تأهيل أصول التعدين

16.6% 16.7% 16.4% 51.2 43.8 37.7 معدات ثقيلة

)6.7%()10.6%()2.5%(8.1 9.1 9.3 سد المخلفات

)6.3%()10.6%()1.7%(6.3 7.0 7.2 األعمال المدنية

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 6.0 التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم

)0.6%(5.4% )6.2%(5.0 4.8 5.1 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

)29.4%(16.8% )57.3%(0.3 0.2 0.5 السيارات

)18.8%()5.2%()30.3%(334.0 352.5 505.9 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة
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تركز صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في المباني والمصانع والمكائن، والتي تمثل مجتمعة 62.7% و81.6% و78.2% من إجمالي 
صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. وانخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت 
والمعدات بنسبة 30.3% من 505.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 352.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع 

ذلك في المقام األول إلى عرض ممتلكات المنجم كبند منفصل في القوائم المالية لعام 2020م وإعادة صياغة أرقام المقارنة. 

انخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات بنسبة 5.2% في 31 ديسمبر 2020م من 352.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م 
إلى 334.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى رسوم االستهالك البالغة قيمتها 34.5 مليون ريال سعودي 

المعترف بها مقابل الممتلكات واآلالت والمعدات خالل عام 2020م.

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلضافات على الممتلكات واآلالت المعدات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات(:  25ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 2.2 - - تحسينات على العقارات المستأجرة

 ال يوجد  )81.1%( ال يوجد 0.1 0.7 - المباني

186.9% 31.9%  524.1%  13.1  10.0 1.6 معدات ثقيلة

 ال يوجد  )100.0%( ال يوجد - 0.9 - سد المخلفات

 ال يوجد  )100.0%( ال يوجد - 0.7 - األعمال المدنية

 )100.0%( ال يوجد  )100.0%(- - 7.7 تكاليف تطوير أصول التعدين تحت األرض

)80.5%( 100.0%  )98.1%(0.3 0.1 6.8 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 0.3 - - السيارات

)0.2%(29.6%  )23.2%( 16.0  12.4  16.1 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة

مصانع ومكائن

تشمل المصانع واآلالت بشكل أساسي مكثفات النحاس والزنك المستخدمة في عمليات مصنع المصانع.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمصانع واآلالت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.1% بين 31 ديسمبر 2018م و2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى 
رسوم االستهالك البالغة 18.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م و15.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

التحسينات على العقارات المستأجرة

ترتبط بأعمال التحسينات على العقارات المستأجرة التي يتم إجراؤها في مكاتب الشركة ومواقعها.

وتم إضافة 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م لتركيب نظام السالمة من الحرائق في موقع المنجم.

المباني

يشمل المبنى بناء المخيمات في موقع المنجم، ومباني األعمال المدنية، والمستودعات الموجودة في مواقع التعدين، ووحدات اإلقامة المستخدمة إليواء 
الموظفين، ومحطات توليد الطاقة، ومرافق التخزين وكذلك مكاتب المصانع. 

انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 9.6% بين 31 ديسمبر 2018م و2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى رسوم 
االستهالك البالغة 12.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م و10.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض

تمثل تكاليف تطوير أصول التعدين تحت األرض منحدرات تحت األرض وأعمال التطوير وأعمال البناء األخرى. وتم تصنيف هذه األصول كجزء من 
ممتلكات المنجم حيث تم عرضها كبند منفصل ضمن األصول غير المتداولة.
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تم عرض تكاليف تطوير أصول التعدين تحت األرض كبند منفصل في عام 2020م وتم إعادة بيان أرقام المقارنة. كانت اإلضافات بقيمة 7.7 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م تتعلق بالمنحدرات ودعم المناجم لتطوير المنجم إلجراء المزيد من عمليات التعدين. راجع قسم »ممتلكات المنجم« للحصول 

على مزيد من التفاصيل.

تكاليف إعادة تأهيل أصول التعدين

تمثل تكاليف إعادة تأهيل أصول التعدين مصاريف ما قبل التشغيل المتكبدة خالل مرحلة استكشاف منجم المصانع وتقييمه. تم تصنيف هذه األصول 
كجزء من ممتلكات المنجم والتي تم عرضها كبند منفصل ضمن األصول غير المتداولة وتم إعادة بيان أرقام المقارنة. راجع قسم »ممتلكات المنجم« 

للحصول على مزيد من التفاصيل.

معدات ثقيلة

تشمل المعدات الثقيلة اآلالت والمعدات المستخدمة في مواقع المشاريع للعمليات اليومية. ويشمل ذلك المواد المتجددة وأبراج اإلضاءة والتهوية ومكائن 
التحميل والمحوالت والمضخات والمولدات واآلالت األخرى.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للمعدات الثقيلة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.6% بين عامي 2018م و2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اإلضافات 
التي بلغت 10.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م و13.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م. وقوبلت هذه الزيادة جزئًيا باستهالكات بلغت قيمتها 3.8 

مليون ريال سعودي في عام 2019م و5.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م

تضمنت اإلضافات إلى المعدات الثقيلة في عامي 2019م و2020م بشكل أساسي مجموعة متنوعة من اآلالت مثل المضخات والمحركات والكابالت 
وآالت المعامل ومعدات الحفر واألسطوانات. وقد تم االستحواذ على هذه األصول في سياق األعمال العادية لدعم متطلبات المصنع واإلنتاج بين عامي 

2018م و2020م. 

سدود المخلفات

سدود المخلفات هي سدود جسور تستخدم لتخزين نفايات عمليات التعدين بعد استخراج الخامات.

انخفض صافي القيمة الدفترية لسدود المخلفات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% بين 31 ديسمبر 2018م و2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى 
رسوم االستهالك البالغة قيمتها 1.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م و1.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 

األعمال المدنية

ترتبط األعمال المدنية بآبار المياه وأعمال تطوير المستودعات الكيماوية وأعمال اإلسفلت.

انخفض صافي القيمة الدفترية لألعمال المدنية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% بين 31 ديسمبر 2018م و2020م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى 
رسوم االستهالك البالغة قيمتها 0.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م و0.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 

التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم

تم  والتي  الشركة  قبل  من  بها  المعترف  المستقبلية  المنجم  تأهيل  إعادة  لتكاليف  الحالية  للقيمة  اإلدارة  تقدير  المنجم  المؤجلة إلغالق  التكلفة  تمثل 
استهالكها على مدى عمر المنجم.

وتم تصنيف التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم كجزء من ممتلكات المنجم والتي تم تقديمها كبند منفصل في عام 2020م وتم إعادة بيان المقارنة. راجع 
قسم »ممتلكات المنجم« للحصول على مزيد من التفاصيل.

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

ترتبط األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المسجلة بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2020م بأعمال مكافحة الحرائق ومعدات المصنع.

وكانت اإلضافات التي تبلغ قيمتها 6.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م مرتبطة ببناء أعمال مكافحة الحرائق ومستودع.

السيارات
تشمل السيارات بشكل أساسي الشاحنات الصغيرة والشاحنات المستخدمة في مواقع المشاريع.

انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات بنسبة 57.3% كما في 31 ديسمبر 2019م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى رسوم االستهالك البالغة قيمتها 0.3 
مليون ريال سعودي في عام 2019م. ارتفع صافي القيمة الدفترية للسيارات بنسبة 16.8% كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة اإلضافات البالغة قيمتها 

0.3 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذه الزيادة جزئًيا استهالك قدره 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م.
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األصول غير الملموسة  6-7-4

يوضح الجدول التالي تفاصيل األصول غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2018م. 

األصول غير الملموسة(:  26ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

-----259.0التكلفة

-----)156.4(اإلطفاء المتراكم

-----102.6القيمة الدفترية في نهاية العام

المصدر: القوائم المالية المراجعة
مالحظة: تم إعادة تصنيف األصول غير الملموسة كجزء من ممتلكات المنجم وفًقا للقوائم المالية المدققة لعام 2020م 

تمثل األصول غير الملموسة تكلفة الحصول على حقوق التعدين فيما يتعلق بمنجم المصانع. تقوم الشركة بإطفاء الترخيص على أساس القسط الثابت 
على مدى عمر المنجم. وتم إعادة تصنيف األصول غير الملموسة كجزء من ممتلكات المنجم في عام 2020م. راجع قسم »ممتلكات المنجم« للحصول 

على مزيد من التفاصيل.

أصول حق االستخدام 6-7-5

يوضح الجدول التالي حركة أصول حق االستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م.

تفاصيل أصول حق االستخدام(:  27ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

 ال يوجد 35.3%  ال يوجد 2.4 1.8 - مباني

 ال يوجد )10.6%( ال يوجد 6.8 7.6 - معدات ثقيلة

 ال يوجد )2.0%( ال يوجد 9.2 9.4 - اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة

يوضح الجدول التالي حركة أصول حق االستخدام كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م. 

الحركة في أصول حق االستخدام(:  28ل6الجدول )

مليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2020م2019م

اإلجماليمعدات ثقيلةالمبانياإلجماليمعدات ثقيلةالمباني

9.4 7.6 1.8 3.4 - 3.4 الرصيد االفتتاحي

1.2  - 1.2 8.0 8.0 - اإلضافات

)1.3()0.8()0.5()2.0()0.4()1.6(مصاريف االستهالك

9.2 6.8 2.4 9.4 7.6 1.8 الرصيد الختامي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

طبقت الشركة مبدئًيا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( لعقود اإليجار اعتباًرا من 1 يناير 2019م باستخدام نهج األثر الرجعي المعدل. 

ولدى الشركة عقود إيجار للمقر الرئيسي وأماكن السكن. تتراوح مدة عقد اإليجار للمباني المؤجرة ما بين السنتين و 10 سنوات. ولدى الشركة أيًضا 
عقود إيجار معينة للمعدات الثقيلة بفترات إيجار مدتها 36 شهًرا حيث سيتم الحصول على الملكية في نهاية مدة اإليجار.
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تعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. ويتم قياس أصول حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، وتشتمل على 
المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار تتم في تاريخ السريان أو قبله، باإلضافة إلى أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير 
لتكاليف التفكيك وإخالء األصل األساسي. ويتم الحًقا استهالك أصول حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر 
اإلنتاجي لحق االستخدام أو نهاية مدة اإليجار، أيهما أقرب. ويتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها 
في تاريخ السريان، ويتم خصمها بتطبيق معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو معدل االقتراض المتزايد للشركة. ويتم قياس التزام عقد اإليجار 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

وقد اختارت الشركة عدم االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو أقل 
وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة.

مثل  التعدين  بنشاط  المرتبطة  باألصول  أساسي  بشكل  الثقيلة  للمعدات  2019م  عام  في  ريال سعودي  مليون   8.0 قيمتها  تبلغ  التي  اإلضافات  تتعلق 
الشاحنات المستخدمة في عمليات التعدين وأجهزة GPS وما إلى ذلك. عالوة على ذلك، فقد تم إضافة 1.2 مليون ريال سعودي في المباني في عام 

2020م إلى عقد إيجار جديد لمستودع في ميناء جازان. 

ولم تشهد أصول حق استخدام تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2019م و2020م.

ودائع طويلة األجل 6-7-6

الودائع طويلة األجل هي ضمانات بنكية مودعة لدى سلطات ميناء جازان لتأجير المستودعات في منطقة الميناء لتخزين مركزات النحاس والزنك قبل 
الشحن. ظل الرصيد مستقًرا عند 0.5 مليون ريال سعودي للفترة بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م ثم انخفض إلى 0.2 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020م.

الضريبة المؤجلة 6-7-7

يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض 
إعداد التقارير المالية في تاريخ التقرير.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل خالله توفر ربح ضريبي كاٍف 
للسماح باستخدام أصل الضريبة المؤجلة بالكامل أو جزء منه. 

كما في 31 ديسمبر 2020م، اعترفت الشركة بأصل ضريبي مؤجل بمبلغ 14.8 مليون ريال سعودي. يوضح الجدول التالي مكونات أصل الضريبة المؤجلة 
كما في 31 ديسمبر 2020م.

مكونات الضريبة المؤجلة(:  29ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2020م2019م2018م

22.7 --ترحيل الخسائر الضريبية

)9.6(--الفرق في المحاسبة والوعاء الضريبي للممتلكات واآلالت والمعدات

1.4 --المخصصات

0.3 --اإلعالنات والترويج

14.8 للاإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 
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المخزون 6-7-8

يوضح الجدول التالي تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

المخزون(:  30ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

ز )31.6%()15.2%()44.8%(9.1 10.8 19.5 الُمركَّ

)15.1%()26.1%()2.5%(13.8 18.7 19.1 مخزون الخام

)43.6%(17.5% )72.9%(11.8 10.0 37.1 المستهلكات

 ال يوجد 19.4%  ال يوجد 33.8 28.3 - قطع الغيار

)4.9%(1.1% )10.5%(68.6 67.8 75.8 المجموع اإلجمالي

26.8% 19.6% 34.4% )5.6()4.7()3.5(مخصصات المخزون

)6.7%()0.3%()12.7%(62.9 63.1 72.3 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

الُمرّكزات 

تتكون من مركزات النحاس والزنك )سلع جاهزة( باإلضافة إلى قطع الذهب والفضة الجاهزة للشحن للعمالء.

انخفضت المركزات بنسبة 44.8% كما في 31 ديسمبر 2019م من 19.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 10.8 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة مبيعات مركزات النحاس والزنك في عام 2019م مقارنة بعام 2018م. باإلضافة إلى ذلك، 
انخفض حجم إنتاج النحاس بنسبة 13.0% في الربع الرابع من عام 2019م )6,294 طن متري جاف( مقارنة بالربع الرابع 2018م )7,230 طن متري جاف( 
مما أدى إلى انخفاض مخزون نهاية المدة كما في 31 ديسمبر 2019م. كما انخفض الرصيد بنسبة 15.2% كما في 31 ديسمبر 2020م من 10.8 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وقد يشهد الرصيد تقلًبا على أساس سنوي في سياق العمل 

العادي اعتماًدا على حجم اإلنتاج وتوقيت البيع. 

مخزون الخام 

والزنك  النحاس  مركزات  إلنتاج  المصنع  في  الخامات  هذه  معالجة  ويجب  المصانع.  منجم  من  الخامات  باستخراج  الخام  مخزون  مخزونات  ترتبط 
والمنتجات الثانوية )الذهب والفضة(. ولم يشهد الرصيد تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2018م و2019م. شهد مخزون الخام انخفاًضا من 18.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 13.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب ارتفاع تغذية المطاحن. ومنذ توقف أنشطة 
اإلنتاج مؤقًتا خالل الربع الثاني من عام 2020 في أعقاب جائحة كوفيد -19، تم تسريع اإلنتاج خالل الربع الثالث من عام 2020 والربع الرابع من عام 

2020 وهو ما أدى إلى انخفاض مخزون الخام.

المستهلكات

تشمل المستهلكات المواد الكيميائية والمواد المتفجرة المستخدمة في عمليات الصيانة وتستخدم لدعم متطلبات المصنع اليومية باإلضافة إلى دعم 
عمليات الصيانة التي يتم إجراؤها بشكل منتظم أو على أساس الحاجة. تحتفظ الشركة بالحد األدنى من المستهلكات لمنع أي نقص قد يؤدي إلى توقف 

األعمال.

وفي عام 2018م، كانت »المستهلكات« تتكون من مواد استهالكية بقيمة 7.2 مليون ريال سعودي وقطع غيار بقيمة 29.9 مليون ريال سعودي. وخالل عام 
2020م، تم عرض المستهلكات وقطع الغيار بشكل منفصل وتم إعادة عرض أرقام المقارنة.

ارتفعت المستهلكات بنسبة 39.1% من 7.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 10.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 م ويرجع 
ذلك في المقام األول إلى دعم الزيادة في حجم إنتاج الزنك الذي زاد من 32,348 طن متري جاف في عام 2018م إلى 40,194 طن متري جاف في عام 

2019م.

ارتفعت المستهلكات بنسبة 17.5% من 10.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 11.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويرجع 
ذلك في المقام األول إلى دعم الزيادة في حجم إنتاج الزنك )من 40,194 طن متري جاف في عام 2019م إلى 45,825 طن متري جاف في عام 2020م( 
والنحاس )من 23,246 طن متري جاف في عام 2019م إلى 24,592 طن متري جاف في عام 2020م(. وعالوة على ذلك، رفعت الشركة المخزن المؤقت 
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لتلبية أي انقطاع في توريد المستهلكات بسبب كوفيد-19.

قطع الغيار

تُستخدم قطع الغيار في عمليات اإلصالح والصيانة لدعم التشغيل السلس للمصنع. ويتم الحفاظ على الحد األدنى من قطع الغيار لمنع أي نقص قد 
يؤدي إلى توقف األعمال.

عرض  تم  2020م،  عام  وخالل  2018م.  ديسمبر   31 في  كما  »المستهلكات«  رصيد  سعودي ضمن  ريال  مليون   29.9 بمبلغ  غيار  قطع  إدراج  تم  وقد 
المستهلكات وقطع الغيار بشكل منفصل وتم إعادة عرض أرقام المقارنة. 

انخفض مخزون قطع الغيار بنسبة 5.3% من 29.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 28.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويرجع 
ذلك في المقام األول إلى زيادة عمليات اإلصالح والصيانة )32.0 مليون ريال سعودي في عام 2018 م مقارنة بمبلغ 37.3 مليون ريال سعودي في عام 

2019م( مما أدى إلى انخفاض الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م.

ارتفع مخزون قطع الغيار بنسبة 19.4% من 28.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 33.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة حجم إنتاج الزنك )من 40,194 طن متري جاف في عام 2019م إلى 45,825 طن متري جاف في عام 
2020م( والنحاس )من 23,246 طن متري جاف في عام 2019م إلى 24,592 طن متري جاف في عام 2020م( وهو ما تطلب مستويات أعلى من المخزون 

إلدارة الطلب المتزايد. وعالوة على ذلك، رفعت الشركة المخزون المؤقت لتلبية أي انقطاع في توريد المستهلكات بسبب كوفيد-19.

مخصص المخزون 

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخصص المخزون بطيء الحركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

مخصص المخزون بطيء الحركة(:  31ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

54.3%34.4%77.3%2.03.54.7في بداية السنة

ل للسنة )22.3%()23.3%()21.2%(1.51.20.9ُمحمَّ

26.8%19.6%34.4%3.54.75.6في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

سياسة  على  التدقيق  لجنة  وافقت  2020م،  ديسمبر   31 في  كما  ذلك،  ومع  اإلدارة.  تقدير  على  بناًء  الحركة  بطيء  المخزون  مخصص  احتساب  تم 
المخصصات الرسمية والتي تم تلخيصها على النحو التالي:

سياسة تحديد المخصصات

 ال يلزم تحديد مخصصمخزون الخام1(

ز2(  ال يلزم تحديد مخصصالُمركَّ

 ال يلزم تحديد مخصصالمعادن الثمينة3(

 ال يلزم تحديد مخصصاألدوات والمعدات4(

    المتفجرات5(

 < 365 يوًما  181 إلى 365 يوًما  91 إلى 180 يوًما  0 إلى 90 يوًما الفئة العمرية 

100.0%25.0%10.0%0.0%مخصص % 

    المواد الكيميائية والكواشف6(

 < 551 يوًما  366 إلى 550 يوًما  181 إلى 365 يوًما  0 إلى 180 يوًما الفئة العمرية 

15.0%10.0%5.0%0.0%مخصص % 

    المستهلكات وزيوت التشحيم7(

  < 731 يوًما  366 إلى 730 يوًما  0 إلى 365 يوًما الفئة العمرية 

 5.0%2.0%0.0%مخصص % 

المصدر: معلومات اإلدارة
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ارتفعت مخصصات المخزون بطيء الحركة بنسبة 34.4% من 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 4.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م. ارتفعت مخصصات المخزون بطيء الحركة بنسبة 19.6% من 4.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.6 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

كان المخصص اإلضافي البالغة قيمته 1.2 مليون ريال سعودي و0.9 مليون ريال سعودي المحجوز في عامي 2019م و2020م يهدف إلى تقليل التعرض 
في ما يتعلق بأي مواد استهالكية متقادمة أو بنود مخزون أخرى واستند إلى التقدير الداخلي لإلدارة. 

حسابات تجارية مدينة وحسابات مدينة أخرى 6-7-9

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حسابات تجارية مدينة وحسابات مدينة أخرى (:  32ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

143.9%169.1%121.1%14.431.785.4الحسابات التجارية المدينة

ال يوجد18.4%)212.3%()2.5()2.1(1.9تعديل التسعير المؤقت

126.0%179.8%82.6%16.229.682.9اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

يعرض الجدول التالي توزيع إجمالي الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى حسب الوكيل والعميل كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م.

الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى حسب الوكيل / العميل(:  33ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة 
128.1% 128.5% 127.8% 71.3 31.2 13.7 المحدودة

744.4% 2,402.0% 185.0% 14.2 0.6 0.2 ام كي اس )سويسرا( اس ايه

)100.0%( ال يوجد )100.0%( - 0.5 شركة المعادن الصناعية اس ايه

143.9% 169.0% 121.1% 85.4 31.7 14.4 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تقوم شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة بترتيب مبيعات مركزات النحاس والزنك لمختلف المصاهر من خالل توقيع اتفاقيات بيع وشراء 
متعاقبة مع الشركة والعمالء النهائيين. ارتفع رصيد الذمم المدينة من شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة من 13.7 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م إلى 31.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نظًرا الرتفاع مبيعات النحاس في الربع الرابع من عام 2019م )44.0 
مليون ريال سعودي( مقارنة بالمبيعات في الربع الرابع من عام 2018 م )30.8 مليون ريال سعودي(. ارتفع رصيد الذمم المدينة من شركة أوشن بارتنرز 
المملكة المتحدة المحدودة إلى 71.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات الزنك في الربع الرابع 

من عام 2020م )71.0 مليون ريال سعودي مقارنة بالمبيعات في الربع الرابع من عام 2019م )28.3 مليون ريال سعودي(.

تشتري شركة ام كي اس )سويسرا( اس ايه الذهب والفضة النقية من الشركة. ارتفع رصيد الذمم المدينة من شركة ام كي اس )سويسرا( اس ايه من 0.2 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 14.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة مبيعات 

الذهب النقي في الربع الرابع التي ارتفعت من 3.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى ريال سعودي 13.8 مليون في عام 2020م.

تمثل الذمم المدينة من شركة المعادن الصناعية اس ايه كما في 31 ديسمبر 2018م مبيعات منتجات سارت.
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يوضح الجدول التالي أعمار الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تقادم الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى(:  34ل6الجدول )

تقادم الحسابات التجارية المدينة

< 90 يوًمامن 61 إلى 90من 0 إلى 60مليون ريال سعودي

--14.4 31 ديسمبر 2018م

--31.7 31 ديسمبر 2019م

--85.4 31 ديسمبر 2020م

المصدر: معلومات اإلدارة

تمثل تعديل التسعير المؤقت مخصصات السوق للمبيعات الجارية كما في 31 ديسمبر. يتم تكوين هذا المخصص بناًء على أفضل تقدير لإلدارة بناًء على 
المعلومات المتاحة. 

مة ومبالغ مدفوعة مقدًما 6-7-10 ُدفعات مقدَّ

مة والمبالغ المدفوعة مقدًما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. يوضح الجدول التالي تفاصيل الُدفعات المقدَّ

مة ومبالغ مدفوعة مقدًما (:  35ل6الجدول ) ُدفعات مقدَّ

مليون ريال سعودي
معدل النمو الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

َمة إلى الموردين )7.8%()67.7%(163.2% 14.4 44.4 16.9 دُّفعات ُمقدَّ

َمة إلى للموردين - - - )1.8()1.8()1.8(مخصص دُّفعات ُمقدَّ

َمة إلى للموردين )8.7%()70.5%(182.1% 12.6 42.7 15.1 صافي دُّفعات ُمقدَّ

93.4% )13.7%(333.5% 4.5 5.2 1.2 المبالغ المدفوعة مقدًما

42.0% 259.9% )44.0%(4.3 1.2 2.1 ضريبة قيمة مضافة - مدخالت

98.0% 6.7% 267.3% 0.5 0.5 0.1 مبالغ مستحقة القبض من موظفين

)100.0%(- )100.0%(- - 0.1 مستحقات أخرى

8.3% )55.8%(165.8% 21.9 49.5 18.6 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

َمة إلى الموردين فعات ُمقدَّ دُّ

مة والمبالغ المدفوعة مقدًما بشكل أساسي من صافي الدفعات المقدمة للموردين والتي تمثل 81.2% و86.2% و57.7% من إجمالي  تتكون الُدفعات المقدَّ
المدفوعات المقدمة والمبالغ المدفوعة مقدًما كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين )اإلجمالي( بنسبة 163.2% من 16.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 44.4 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المشتريات من الموردين لمشروع ذهب قيان. انخفض الرصيد بنسبة 67.7% من 44.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 14.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك في المقام األول إلى تحسن الترتيبات 
مع الموردين مما سمح للشركة بإجراء عمليات شراء دون سداد مدفوعات مسبقة كبيرة. عالوة على ذلك، تم االنتهاء من تنفيذ مشروع ذهب قيان في 
عام 2020م وتم دفع السلف في عام 2019م. سجلت الشركة مخصًصا مقابل الدفعات المقدمة للموردين بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م 

والتي ظلت دون تغيير حتى عام 2020م. يتعلق هذا المخصص بشكل أساسي برصيد مقدم قدره 1.7 مليون ريال سعودي مستحق من أحد الموردين.
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المبالغ المدفوعة مقدًما

تشمل المبالغ المدفوعة مقدًما المصاريف المدفوعة مسبًقا مثل التأمين واإليجار والمصاريف األخرى. كان التأمين المدفوع مقدًما هو المكون الرئيسي 
للمصاريف المدفوعة مقدًما حيث يمثل 62.9% و68.1% و76.3% من إجمالي الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م. ارتفعت المبالغ المدفوعة مقدًما بنسبة 333.5% من 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 5.2 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة التأمين الطبي نتيجة زيادة عدد الموظفين من 370 موظًفا في عام 2018م إلى 412 موظف 
في عام 2019م. انخفضت المبالغ المدفوعة مقدًما بنسبة 13.7% من 5.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.5 مليون ريال سعودي 

كما في ديسمبر 2020م بسبب انخفاض مصاريف التأمين المدفوعة مقدًما حيث تمكنت الشركة من تأمين شروط دفع أكثر مرونة مع شركات التأمين.

مبالغ مستحقة القبض من موظفين

الذمم المدينة للموظفين هي السلف/القروض الممنوحة لموظفي الشركة خالل سير العمل العادي. يتم خصم هذه السلف / القروض الحًقا من رواتب 
الموظفين المقابلة من خالل أقساط شهرية متساوية. ارتفع الرصيد بنسبة 267.3% من 0.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 0.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة زيادة عدد موظفي الشركة من 370 موظًفا إلى 412 موظًفا بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 

2019م. لم تشهد الذمم المدينة للموظفين أي تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

ضريبة قيمة مضافة   مدخالت

ذمم ضريبة القيمة المضافة هي المبالغ المستردة المستحقة للشركة نظًرا للمطلوبات المدفوعة مسبًقا. انخفض الرصيد بنسبة 44.0% من 2.1 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بسبب عمليات التحصيل. ارتفع الرصيد بنسبة %259.9 
من 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مدفوًعا بشكل أساسي بزيادة معدل 
ضريبة القيمة المضافة من 5.0% في عام 2019م إلى 15.0% في عام 2020م. كما يجب اإلشارة إلى أّن رصيد ضريبة القيمة المضافة كما في 31 

ديسمبر 2020م تضمن رصيد شهر نوفمبر 2020م أيضاً التي لم تحّصله الشركة قبل نهاية العام.

مستحقات أخرى

تبلغ المستحقات األخرى 0.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م حيث تتكون من أرصدة متنوعة مختلفة. 

َمة إلى مساهمين 6-7-11 فعات ُمقدَّ دُّ

َمة إلى المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. فعات الُمقدَّ يوضح الجدول التالي تفاصيل الدُّ

َمة إلى مساهمين(:  36ل6الجدول ) فعات ُمقدَّ دُّ

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2018م - 2020مديسمبر 2019م-2020مديسمبر 2018م-2019م2020م2019م2018م

)100.0%()100.0%()91.0%(- 2.9 31.8 المساهمون غير السعوديين

)100.0%(- )100.0%(- - 20.8 المساهمون السعوديون

)100.0%()100.0%()94.6%(- 2.9 52.6 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

َمة البالغة قيمتها 52.6  فعات الُمقدَّ َمة إلى المساهمين المبالغ المدفوعة مقدما للمساهمين مقابل شراء أسهم الخزينة. وتمثل الدُّ فعات الُمقدَّ تمثل الدُّ
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الدفعات المقدمة للمساهمين فيما يتعلق بإعادة شراء 2,490,445 سهم بسعر 30 ريال سعودي للسهم. 
وفي عام 2019م، قامت الشركة بدفع المبالغ بالكامل للمساهمين )74.7 مليون ريال سعودي( واستكملت اإلجراءات القانونية لتحديث سجل األسهم 

بحيث تعكس مخزون الخزينة. 

وفي 22 سبتمبر 2019م، أبرمت الشركة وبعض المساهمين في الشركة )المشترون( اتفاقية شراء ألسهم شركة تريكورا ريسورسز لشراء كامل حصصهم 
في الشركة مقابل إجمالي سعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 264.7 مليون ريال سعودي. وفي البداية، كانت اتفاقية بيع وشراء األسهم تتطلب إتمام الصفقة 
خالل فترة 60 يوم من تاريخ العقد. اتفق المشترون وشركة تريكورا ريسورسز على تعديل لتمديد تاريخ اإلتمام حتى 30 سبتمبر 2020م إلتاحة وقت 
إضافي لألطراف للحصول على بعض الموافقات الحكومية المطلوبة. وكما هو مطلوب بموجب اتفاقية بيع وشراء األسهم، دفع المشترون 5% من سعر 
َمة إلى المساهمين كما في 31 ديسمبر 2019م البالغة قيمتها 2.9 مليون ريال سعودي  فعات الُمقدَّ الشراء مقدًما إلى شركة تريكورا ريسورسز. وتمثل الدُّ

حصة الشركة البالغة 5.0% مقدًما المدفوعة مقدًما إلى شركة تريكورا ريسورسز.

وفي عام 2020م، تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المرتبطة بالصفقة وقامت الشركة بتحديث سجل أسهمها ليعكس أسهم الخزينة اإلضافية البالغة 
قيمته 57.1 مليون ريال سعودي.
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مستحقات من المساهمين 6-7-12

تمثل المبالغ المستحقة من المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018م مبلغا قيمته 5.3 مليون ريال سعودي كضريبة أرباح رأس المال للمساهمين غير 
السعوديين فيما يتعلق بإعادة شراء األسهم. احتجزت الشركة هذا المبلغ بعد اكتمال اإلجراءات النظامية في عام 2019م، وبالتالي سّجلت المبلغ على أنه 

»ضريبة أرباح رأس مال مستحقة الدفع نيابة عن المساهم السابق« ضمن »المطلوبات التجارية والمستحقات األخرى«. 

النقد وما في حكمه 6-7-13

يوضح الجدول التالي النقد واألرصدة البنكية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

النقد وما في حكمه(:  37ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2018م - 2020مديسمبر 2019م-2020مديسمبر 2018م-2019م2020م2019م2018م

5.8%)32.7%(66.4%31.352.135.1أرصدة بنكية

)28.5%(19.6%)36.4%(0.20.10.1نقدية بالصندوق

5.6%)32.7%(65.8%31.552.235.2اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

بها مع  يتم االحتفاظ  التي  النقدية  بالصندوق األرصدة  النقدية  البنكية. تشمل  بالصندوق وأرصدة الحسابات  النقدية  النقد وما في حكمه من  يتكون 
المحاسبين ومشرفي المشروع إلدارة النفقات اليومية. 

للموردين  المدفوعات  التي تديرها الشركة وتستخدم بشكل أساسي لتسوية  المختلفة  المودع في الحسابات المصرفية  النقد  البنوك  النقد في  يشمل 
وتحصيل العائدات من العمالء.

ارتفع إجمالي رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 65.8% من 31.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 52.2 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية )63.7 مليون ريال سعودي( وعائدات قرض 
التورق البالغة قيمتها 50.0 مليون ريال سعودي لمشروع ذهب قيان. وقابل هذه التدفقات الداخلية إضافات إلى الممتلكات واآلالت المعدات؛ وأصول 
التعدين وأصول التنقيب والتقييم )بلغت قيمتها مجتمعة 44.0 مليون ريال سعودي(، دفعة من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي )20.0 مليون 

ريال سعودي( وسلف للمساهمين لشراء أسهم الخزينة )16.9 مليون ريال سعودي(.

انخفض إجمالي النقد وما في حكمه بنسبة 32.7% من 52.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 35.2 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م بسبب زيادة التدفقات النقدية الخارجية المرتبطة باإلضافات على ممتلكات ومنشآت ومعدات وأصول التعدين )بلغت قيمتها مجتمعة 
150.9 مليون ريال سعودي( وشراء أسهم الخزينة )بقيمة 57.1 مليون ريال سعودي(. وقد قابل التدفقات الخارجية تدفقات داخلية من األنشطة التشغيلية 

)بقيمة 119.0 مليون ريال سعودي( وسحب قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي )72.3 مليون ريال سعودي(. 

حقوق الملكية 6-7-14

يوضح الجدول التالي مكونات حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حقوق الملكية(:  38ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2018م - 2020مديسمبر 2019م-2020مديسمبر 2018م-2019م2020م2019م2018م

- - - 820.0 820.0 820.0 رأس المال

59.4% - 154.1% 4.4 4.4 1.7 االحتياطي النظامي

)17.3%()26.7%()6.8%()240.6()328.2()352.3(الخسائر المتراكمة

 ال يوجد 76.4%  ال يوجد )131.8()74.7(- أسهم الخزينة

)1.9%(7.2% )10.2%(452.0 421.5 469.5 إجمالي حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

رأس المال

كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، بلغ رأس مال الشركة المصدر 820 مليون ريال سعودي مقسم إلى 82 مليون سهم عادي بقيمة اسمية بلغت 
10 ريال سعودي للسهم الواحد. 
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االحتياطي النظامي

ووفًقا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة، تحتفظ الشركة بنسبة 10% من صافي أرباحها للسنة بموجب االحتياطي النظامي. يجوز للشركة أن تقرر 
وقف هذه التحويالت عندما يساوي االحتياطي 30.0% من رأس مالها المصدر. كما في 31 ديسمبر 2019م، ارتفع االحتياطي النظامي بنسبة %154.1 

من 1.7 مليون ريال سعودي إلى 4.4 مليون ريال سعودي، بعد التخصيص الطوعي بنسبة 10.0% من الدخل الشامل اآلخر لعام 2019م.

ظلت االحتياطيات النظامية مستقرة عند 4.4 مليون ريال سعودي بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م. ونظًرا للخسائر المتراكمة المبلغ عنها، 
فإن الشركة غير ملزمة قانوًنا بالتحويل إلى االحتياطي النظامي، وبالتالي، لم يتم إجراء تحويل إضافي خالل عام 2020م.

الخسائر المتراكمة

سجلت الشركة خسائر متراكمة بقيمة 240.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب األثر التراكمي للخسائر المتكبدة خالل الفترات 
السابقة. وتراكمت على الشركة خسائر غير نقدية منذ عام 2010م. يرجع ذلك في المقام األول إلى المصاريف العمومية واإلدارية المتكبدة في المراحل 
غير التشغيلية في عام 2010 م )8.0 مليون ريال سعودي( و2011م )17.8 مليون ريال سعودي(. وسجلت الشركة بين عامي 2012م و2017م خسائر 
صافية ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع رسوم االستهالك واإلطفاء التي تم االعتراف بها باستخدام طريقة القسط الثابت التي لم تأخذ في االعتبار إنتاج 

المنجم وعمره. وبلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2017م 366.5 مليون ريال سعودي.

وفي األعوام 2018م و2019م و2020م، سجلت الشركة أرباًحا صافية بلغت قيمتها 15.9 مليون ريال سعودي و27.3 مليون ريال سعودي و88.8 مليون 
ريال سعودي على التوالي وهو ما قلص الخسائر المتراكمة إلى 240.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

وبعد السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، أصدر مجلس إدارة الشركة قراًرا بتاريخ 17 فبراير 2021م )الموافق 5 رجب 1442هـ( إلى الجمعية العامة 
غير العادية يقترح تخفيض رأس مال الشركة من 820.0 مليون ريال سعودي إلى 467.0 مليون ريال سعودي الستيعاب الخسائر المتراكمة للشركة. 

وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 مارس 2021م )الموافق 9 شعبان 1442هـ( على تخفيض رأس المال المشار إليه. 
وعالوة على ذلك، تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية بحلول 20 أبريل 2021م )الموافق 8 رمضان 1442هـ( مع وزارة التجارة واالستثمار. 

أسهم الخزينة

وافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في أكتوبر 2018م على إعادة شراء ما يصل إلى 2.5 مليون سهم من المساهمين بسعر 
30 ريال سعودي للسهم وتسجيل هذه األسهم كأسهم خزينة. اكتتب المساهمون في 2,490,445 سهًما بقيمة 74.7 مليون ريال سعودي. وفي عام 2019م، 

استكملت الشركة اإلجراءات النظامية إلعادة شراء األسهم وقد شمل ذلك تحديث سجل األسهم والتسوية مع المساهمين.

أبرمت الشركة وبعض المساهمين في عام 2019م اتفاقية شراء أسهم مع شركة تريكورا ريسورسز لشراء حصتهم بالكامل بسعر شراء إجمالي بلغ 264.7 
مليون ريال سعودي )26.5 مليون سهم(. بلغت حصة الشركة من شراء أسهم شركة تريكورا ريسورسز 57.1 مليون ريال سعودي )5.7 مليون سهم(. 

استكملت الشركة خالل عام 2020م اإلجراءات النظامية لشراء أسهم شركة تريكورا وقامت بتحديث سجل األسهم.

توجد أسهم قائمة بقيمة 19.4 مليون ريال سعودي )1,209,474 سهم( كما في 11 مايو 2021م من إجمالي أسهم الخزينة البالغة قيمتها 131.8 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

القروض والسلف 6-7-15

يوضح الجدول التالي تفاصيل القروض والسلف كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

القروض والسلف(:  39ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

7.7%27.7% )9.2%(343.1 268.6 295.9 قرض تجاري

ال يوجد-  ال يوجد 50.0 50.0 - التورق

ناقًصا: الجزء المتداول الُمدَرج ضمن 
70.0%73.3% 66.7% )86.7()50.0()30.0(المطلوبات المتداولة

القروض والسلف ضمن المطلوبات غير 
7.3%14.1% 1.0% 306.5 268.6 265.9 المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

168



ملخص وضع التمويل(:  40ل6الجدول )

الرصيد في 31 ديسمبر 2020متاريخ انتهاء التسهيلالهامشالحدمليون ريال سعودي

البنك السعودي الفرنسي

50.0ديسمبر 2023سعر الفائدة بين البنوك السعودية + 2.5%50.0التورق

-ديسمبر 2020سعر الفائدة بين البنوك السعودية + 2.0%50.0التورق

-يناير 2021ال يوجد10.0مقايضة أسعار الفائدة

صندوق التنمية الصناعية السعودي

273.8أبريل 2024ال يوجد330.0المدى الطويل )المصانع(

69.3مارس 2028ال يوجد94.3المدى الطويل )قيان(

534.3393.1اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتبطت أرصدة القروض المسجلة خالل الفترة بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2020م بقروض تم الحصول عليها من صندوق التنمية الصناعية 
السعودي والبنك السعودي الفرنسي.

ارتفع إجمالي رصيد القرض القائم من 295.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 318.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. وقعت الشركة خالل عام 2019م اتفاقية تسهيالت مع البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 110.5 مليون ريال سعودي. وقد غطت االتفاقية أنواًعا 
متعددة من التسهيالت بما في ذلك التورق ومقايضة أسعار الفائدة والضمانات المالية. تم استخدام تمويل التورق خالل عام 2019م لدعم متطلبات 

مشروع ذهب قيان. 

شهد رصيد القرض القائم زيادة بنسبة 23.4% من 318.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 م إلى 393.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020 م مدفوًعا باألموال اإلضافية المسحوبة لدعم متطلبات مشروع ذهب قيان.

حصلت الشركة على قرض تجاري بمبلغ 330.0 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 2010م لدعم تطوير منجم المصانع 
ومحطة المعالجة. ويأتي هذا القرض مضموًنا برهن على ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها وبضمانات شركة موقعة نيابة عن كل مساهم. وقد تمت 
إعادة جدولة القرض في ظروف متعددة بناًء على طلب الشركة. توصلت الشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي في يونيو 2020م إلى اتفاق لتعديل 
اتفاقية القرض األصلية وتمت إعادة جدولة المدفوعات على سبعة أقساط نصف سنوية تنتهي في أبريل 2024م. وانخفض الرصيد القائم من القرض 
التجاري الذي تم الحصول عليه من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي من 295.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018 إلى 273.8 ريال 
سعودي، وهو قرض يجب سداده على دفعات نصف سنوية تبدأ في مايو 2022م وتنتهي في مارس 2028م. بلغ الرصيد القائم للقرض التجاري 69.3 

مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م. 

وتأتي التسهيالت مضمونة بضمانات مشتركة ومتعددة من بعض المساهمين تغطي إجمالي التسهيالت. وبموجب شروط اتفاقيات التسهيالت، يتعين 
على الشركة الحفاظ على بعض التعهدات المالية، من جملة بنود أخرى. وكانت الشركة ملتزمة إلى حد كبير بهذه التعهدات بين 31 ديسمبر 2018م و31 

ديسمبر 2020م.

التزامات عقود إيجار 6-7-16

يوضح الجدول التالي الحركة في التزامات عقود اإليجار كما في 31 ديسمبر 2018 و2019 و2020م.

التزامات عقود اإليجار كما في 31 ديسمبر 2020م(:  41ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

 ال يوجد 1,374.7%  ال يوجد 8.2 0.6 - في بداية السنة

 ال يوجد )88.1%( ال يوجد 1.2 9.7 - اإلضافات خالل السنة

 ال يوجد 74.3%  ال يوجد 0.8 0.5 - تراكم الفائدة خالل السنة

 ال يوجد 57.3%  ال يوجد )4.0()2.6(- المدفوعات المقدمة خالل السنة

 ال يوجد )25.7%( ال يوجد 6.1 8.2 - في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

169



طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( لعقود اإليجار اعتباًرا من 1 يناير 2019م باستخدام نهج األثر الرجعي المعدل. 

يوجد لدى الشركة عقود إيجار للمباني المستأجرة )مقر الشركة وسكن الموظفين( والمعدات الثقيلة. تصل فترة إيجار المباني المستأجرة إلى 10 سنوات 
بينما تصل فترة إيجار المعدات الثقيلة إلى 3 سنوات.

تعترف الشركة بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. ويتم قياس أصول حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، وتشتمل 
على المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدل ألي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير 
لتكاليف التفكيك وإخالء األصل األساسي. ويتم الحًقا استهالك أصول حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر 
اإلنتاجي لحق االستخدام أو نهاية مدة اإليجار، أيهما أقرب. ويتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها 
في تاريخ السريان، ويتم خصمها بتطبيق معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو معدل االقتراض المتزايد للشركة. ويتم قياس التزام عقد اإليجار 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وقد اختارت الشركة عدم االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لعقود 

اإليجار قصيرة األجل التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو أقل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة. 

أبرمت الشركة اتفاقية إيجار إضافية لمستودع يقع في جازان )بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي( في عام 2020م.

انخفضت التزامات عقود اإليجار بنسبة 25.7% في عام 2020م من 8.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 6.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 
ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى مدفوعات اإليجار البالغة قيمتها 1.0 مليون ريال سعودي للمباني المؤجرة و3.0 مليون ريال سعودي لآلالت الثقيلة خالل 

عام 2020م. 

مخصص تكلفة إغالق منجم 6-7-17

يوضح الجدول التالي حركة مخصص تكلفة إغالق المنجم كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

مخصص تكلفة إغالق منجم(:  42ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

3.5%3.5% 3.5% 16.6 16.1 15.5 في بداية السنة

ال يوجد ال يوجد  ال يوجد 12.8 - - اإلضافات

ل للسنة 3.5%3.5% 3.5% 0.6 0.6 0.5 ُمحمَّ

36.7%80.5% 3.5% 30.0 16.6 16.1 الرصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

يتعلق مخصص تكلفة إغالق المنجم بالقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية التي سيتم تكبدها عند إعادة تأهيل منجم المصانع. وتم إثبات هذا المخصص 
في األصل بمبلغ 12.8 مليون ريال سعودي وبدأ إلغاء الفائدة في عام 2012م مع بدء العمليات التجارية. 

بلغت مخصصات إغالق المناجم وتكاليف المناجم المؤجلة ذات الصلة )بعد خصم االستهالك المتراكم( 16.1 مليون ريال سعودي و16.6 مليون ريال 
سعودي و30.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

لم تشهد مخصصات تكلفة إغالق المنجم تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2019م. ارتفعت مخصصات تكلفة إغالق المناجم بنسبة 80.5% خالل 
عام 2020م من 16.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 30.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى المخصصات 

اإلضافية المعترف بها في عام 2020م والمتعلقة بمنجم قيان للذهب.
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 مكافآت الموظفين 6-7-18

يوضح الجدول التالي تطور مكافآت الموظفين كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

مكافآت الموظفين(:  43ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

39.7%22.6%59.2%2.33.64.5الرصيد في بداية العام

)3.8%(78.5%)48.1%(2.41.22.2تكلفة الخدمات الحالية

ال يوجد)0.4%(-0.10.1-تكلفة الفائدة

ال يوجد195.7%-0.41.3-الخسائر االكتوارية

8.6%23.0%)4.1%()1.2()1.0()1.0(المكافآت المدفوعة

37.5%54.2%22.6%3.64.56.9الرصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

تعد التزامات مكافآت الموظفين مطلًبا نظامًيا لكل الشركات السعودية ويتم دفعه للموظفين عند االستقالة أو إنهاء التوظيف. تم إثبات مخصص مكافأة 
المبالغ  تقدير  باستخدام  اكتواري مستقل كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م،  أجراه خبير  الذي  االكتواري  التقييم  بناًء على  الخدمة  نهاية 

المستحقة حسب الوحدة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 19 - استحقاقات الموظفين.

شهدت مكافآت الموظفين ارتفاًعا بنسبة 22.6% من 3.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 4.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م نظًرا لزيادة عدد موظفي الشركة من 370 موظًفا في عام 2018م إلى 412 موظًفا في عام 2019م.

كما شهد إجمالي اإليرادات زيادة بنسبة 54.2% من 4.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 6.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ترجع الزيادة 
في المطلوبات القائمة كما في 31 ديسمبر 2020م إلى انخفاض معدل الخصم المستخدم في حساب المطلوبات، بسبب انخفاض معدل الحد من المخاطر 

الذي نظر فيه الخبير اإلكتواري. 

القروض والسلف )الجزء المتداول( 6-7-19

يرجى الرجوع إلى قسم التزامات عقود اإليجار 6.6.15 ضمن المطلوبات غير المتداولة.

التزامات عقود اإليجار )الجزء المتداول( 6-7-20

يرجى الرجوع إلى قسم التزامات عقود اإليجار 6.6.16 ضمن المطلوبات غير المتداولة.

حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع 6-7-21

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحسابات التجارية الدائنة والمصاريف ُمستَحقة الدفع كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع(:  44ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

)4.7%()34.6%(38.8% 16.6 25.3 18.2 الحسابات الدائنة

14.6% 4.8% 25.2% 11.4 10.9 8.7 المصاريف المستحقة

ضريبة أرباح رأس المال المقتطعة 
 ال يوجد 82.7%  ال يوجد 9.7 5.3 - من المساهم السابق

88.0% 164.2% 33.7% 5.0 1.9 1.4مستحقات اإلجازات وغيرها

22.7% )1.7%(53.0% 42.7 43.4 28.4 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة
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التي تمثل مستحقات للموردين الذين يقدمون السلع والخدمات  الدائنة  شملت حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع بشكل رئيسي الذمم 
للشركة. شكلت الحسابات الدائنة 64.3% و58.3% و38.8% من إجمالي الرصيد والحسابات الدائنة األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 

2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي.

الحسابات الدائنة

ارتفعت الحسابات الدائنة بنسبة 38.8% من 18.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 25.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. كانت الزيادة المذكورة أعاله في الحسابات الدائنة مدفوعة بأحجام كبيرة من السلع والخدمات المشتراة لدعم مشروع ذهب قيان. 

انخفضت الحسابات الدائنة بنسبة 34.6% من 25.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 16.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م. كان االنخفاض بسبب اكتمال مشروع ذهب قيان في نهاية عام 2020م وتحسين إدارة المخزون.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحسابات التجارية الدائنة حسب الموردين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

الحسابات التجارية الدائنة حسب الموردين(:  45ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

)4.8%(89.6%)52.2%(3.01.42.7المورد 1 

)1.1%()36.3%(53.6%2.03.01.9المورد 2

ال يوجدال يوجدال يوجد1.3--المورد 3 

)10.6%()56.0%(81.6%1.42.61.1المورد 4 

33.4%97.6%)10.0%(0.60.51.0المورد 5 

ال يوجد)24.7%(ال يوجد1.31.0-المورد 6 

)28.7%()50.5%(2.9%1.91.90.9المورد 7 

)6.0%(59.5%)44.6%(0.70.40.7المورد 8 

ال يوجد1,297.1%ال يوجد0.00.6-المورد 9 

ال يوجد33,314.7%ال يوجد0.00.5-المورد 10 

)25.1%()65.6%(63.0%8.614.14.8أخرى

)4.7%()34.6%(38.8%18.225.316.6اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

الغيار. تأثرت حركة  الكيماويات وقطع  الثقيلة والمستهلكات باإلضافة إلى  تتعامل الشركة مع مجموعة محدودة من الموردين للحصول على المعدات 
الحسابات التجارية الدائنة خالل الفترة بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2020م بتقدم العمل في مشروع ذهب قيان. ارتبط الحجم الكبير للمشتريات 
خالل عام 2019م بالتقدم المتسارع في مشروع ذهب قيان. يرجع االنخفاض في الرصيد المستحق الدفع كما في 31 ديسمبر 2020م إلى المدفوعات 

التي تم سدادها للموردين في عام 2020م حيث اقترب مشروع ذهب قيان من االكتمال.

يوضح الجدول التالي تقادم الحسابات التجارية الدائنة المستحقة كما في 31 ديسمبر 2020م.

تقادم الحسابات التجارية الدائنة كما في 31 ديسمبر 2020م (:  46ل6الجدول )

اإلجماليأكثر من 90 يوًما61ل90 يوًما31ل60 يوًما0ل30 يوًماغير مستحقةمليون ريال سعودي

0.41.70.60.02.7-المورد 1 

1.9--0.71.2-المورد 2

1.3--0.6-0.7المورد 3 

1.1--0.5-0.6المورد 4 

1.0)0.0(0.40.4-0.2المورد 5 

1.0-0.80.2--المورد 6 
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اإلجماليأكثر من 90 يوًما61ل90 يوًما31ل60 يوًما0ل30 يوًماغير مستحقةمليون ريال سعودي

0.9--0.70.2-المورد 7 

0.7----0.7المورد 8 

0.50.6-0.0--المورد 9 

0.5)0.3(0.40.30.0-المورد 10 

0.01.91.00.21.74.8أخرى

2.24.16.81.42.016.6اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تتراوح فترات االئتمان القياسية الممنوحة من الموردين للشركة لتسوية مستحقاتها بين 30 يوًما و60 يوًما. يشير جدول التقادم إلى أن 2.0 مليون ريال 
سعودي )تمثل 12.3% من إجمالي الرصيد المستحق كما في 31 ديسمبر 2020م( كان معلًقا لمدة تزيد على 90 يوًما. من المتوقع أن تتم تسوية هذه 

المدفوعات المتأخرة في الوقت المناسب وال تؤثر على عالقة الشركة بالموردين.

المصاريف المستحقة

تتكون المصاريف المستحقة من المستحقات التي تسجلها اإلدارة بشكل رئيسي مقابل فواتير لم يتم استالمها بعد من الموردين بناًء على أفضل تقدير 
لإلدارة. وتتعلق هذه المستحقات بالعديد من الموردين وتميل إلى التقلب على أساس سنوي. 

ارتفعت المصاريف المستحقة بنسبة 25.2% من 8.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 10.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م بشكل أساسي بسبب مصاريف النقل )3.5 مليون ريال سعودي(، والمستحقات المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة )2.4 مليون ريال سعودي( 

ومكافآت الموظفين )1.1 مليون ريال سعودي(.

ارتفعت المصاريف المستحقة بنسبة 4.8% من 10.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 11.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م. ترجع المصاريف المستحقة بشكل أساسي لمكافآت الموظفين )5.0 مليون ريال سعودي(، والمستحقات المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة 

)2.4 مليون ريال سعودي(، ومصاريف السفر )1.1 مليون ريال سعودي(.

ضريبة أرباح رأس المال المقتطعة من المساهم السابق

كانت ضريبة األرباح الرأسمالية المقتطعة من المساهمين السابقين عبارة عن مدفوعات احتجزتها الشركة فيما يتعلق بإعادة شراء أسهم الخزينة في عام 
2019م. ووفًقا لإلدارة، يُفترض أن المساهمين الذين باعوا أسهمهم قد أثبتوا األرباح المرتبطة بالصفقة. ونتيجة لذلك، فإن هؤالء المساهمين السابقين 
مدينون للهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بضرائب على أرباح رأس المال بمبلغ 5.3 مليون ريال سعودي و9.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م و31 ديسمبر 2020م على التوالي. ونظًرا ألن هؤالء مساهمين أجانب، يتم تسجيل التزام ضريبة أرباح رأس المال على أنها مستحقة الدفع من 

قبل الشركة ويتم تحصيلها الحًقا منهم.

مستحقات اإلجازات وغيرها

تشمل مستحقات اإلجازات وغيرها بشكل أساسي استحقاقات الموظفين المتراكمة )أي بدل اإلجازة وحجز التذاكر(. ارتفعت مستحقات اإلجازات وغيرها 
بنسبة 33.7% من 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ويعزى ذلك في المقام 
األول إلى الزيادة في استحقاقات الموظفين المستحقة نظًرا لزيادة عدد الموظفين من 370 موظًفا في عام 2018م إلى 412 موظًفا في عام 2019م. كما 
ارتفع الرصيد بنسبة 164.2% من 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويرجع 

ذلك في المقام األول إلى تراكم مستحقات اإلجازات حيث لم يتمكن الموظفون من السفر بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كوفيد-19. 
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مخصص الزكاة وضريبة الدخل 6-7-22

يوضح الجدول التالي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل(:  47ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

32.5%)0.9%(77.1%3.25.75.6الرصيد في بداية العام

41.1%0.3%98.5%)6.4()6.4()3.2(المدفوعات خالل السنة

19.8%29.2%11.2%5.76.38.2المخصص خالل السنة

ُمحّمل على المساهمين غير 
)100.0%(-)100.0%(--5.3السعوديين

)17.8%(31.5%)48.6%(11.05.67.4الرصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة

يشير مخصص الزكاة وضريبة الدخل إلى الرصيد القائم من مصاريف الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. انخفض 
الرصيد القائم لهذه المطلوبات بنسبة 48.6% من 11.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 5.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2019م ثم ارتفع الحًقا إلى 7.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. 

قدمت اإلدارة اإلقرارات الزكوية وضريبة الدخل لعام 2019م وحصلت على شهادة الزكاة المقابلة صالحة حتى 30 أبريل 2021م. تخضع اإلقرارات الزكوية 
والضريبية لألعوام من 2012م إلى 2019م للمراجعة حالًيا من جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. لم يتم إصدار شهادات تقييم نهائية من قبل هيئة 

الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق بالسنوات السابقة.

تم تقديم اإلقرار الزكوي لعام 2020م من جانب الشركة في 28 أبريل 2021م.

مخصص رسوم االمتياز 6-7-23

يوضح الجدول التالي حركة مخصص رسوم االمتياز كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

مخصص رسوم االمتياز(:  48ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

386.1%0.8%2,244.1%0.12.02.0الرصيد في بداية العام

120.7%362.7%5.3%1.92.09.3المخصص خالل السنة

ال يوجد25.9%ال يوجد)2.5()2.0(-المخصص المدفوعة خالل السنة

110.1%337.8%0.8%2.02.08.8الرصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة

يمثل مخصص رسوم االمتياز الرسوم مستحقة الدفع لحكومة المملكة العربية السعودية من قبل الشركة وفًقا للمادة رقم 71 من نظام االستثمار التعديني 
أقل.  أيهما  االفتراضية،  الدخل  يعادله من ضريبة  ما  أو  تعدين  ترخيص  لكل  السنوي  الدخل  االمتياز نسبة 25.0% من صافي  تمثل رسوم  السعودي. 

وألغراض الحسابات، يتم خصم الزكاة المستحقة من إجمالي رسوم االمتياز. 

لم يشهد المخصص المحمل خالل السنة تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2019م. ارتفعت رسوم المخصصات بنسبة 362.7% في عام 2020م من 
2.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 9.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة صافي األرباح باإلضافة إلى 

زيادة مساهمة المساهمين السعوديين. )راجع قسم »رسوم االمتياز« في قائمة الدخل للحصول على مزيد من التفاصيل(
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة 6-7-24

يوضح الجدول التالي المعامالت مع الجهات ذات العالقة في 2018م و2019م و2020م.

المعامالت مع الجهات ذات العالقة(:  49ل6الجدول )

طبيعة طبيعة العالقةمليون ريال سعودي
المعاملة

السنة المالية المنتهية في 31 
معدل النمو الزيادة / )النقص(ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

الصفقات التجارية

شركة المشاريع التجارية 
)18.9%( )21.5%( )16.2%(2.0 2.6 3.1 تشغيلإدارة مشتركةالعربية للسفريات

)17.9%( )61.0%(72.8% 0.1 0.1 0.1 تشغيلإدارة مشتركةشركة مياه نجران

)16.1%(40.2%  )49.8%(0.0 0.0 0.0 تشغيلإدارة مشتركةشركة أسمنت نجران

مكافأة اإلدارة الرئيسة

31.7% 12.4% 54.3%  9.110.2 5.9   رواتب ومكافآت أخرى

 ال يوجد  4.8%  ال يوجد 0.2 0.2  -  مزايا أخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

الصفقات التجارية

كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة تجارية بطبيعتها ومرتبطة بشكل رئيسي مع الشركة التجارية العربية للسفريات وشركة مياه نجران وشركة 
أسمنت نجران. 

شركة المشاريع التجارية العربية للسفريات

ارتبطت المعامالت مع شركة المشاريع التجارية العربية للسفريات بشكل أساسي بحجز تذاكر الطيران لموظفي الشركة لرحالت العمل. تتقلب المعامالت 
مع األطراف ذات العالقة وفًقا لمتطلبات العمل الخاصة بالشركة. وال يوجد لدى الشركة ترتيب رسمي مع األطراف ذات العالقة، وتخضع المعامالت 

ألوامر الشراء بأسعار تجارية.

شركة مياه نجران 

تزود شركة مياه نجران مواقع الشركة بمياه الشرب. وباألرقام المطلقة، ظلت المعامالت مع األطراف ذات العالقة غير جوهرية بين عامي 2018م و2020م.

شركة أسمنت نجران 

بلغت قيمة المعامالت مع شركة أسمنت نجران 45,738 ريال سعودي و22,948 ريال سعودي و32,715 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م. ارتبطت هذه المعامالت بشكل رئيسي بشراء األسمنت من جانب الشركة. تستخدم الشركة األسمنت في أنشطة تطوير تحت األرض )أنشطة 

التعدين - الردم الخلفي( وخدمات الموقع.

وباألرقام المطلقة، ظلت المعامالت مع األطراف ذات العالقة غير جوهرية بين عامي 2018م و2020م.

مكافأة اإلدارة الرئيسة

تمثل مكافأة اإلدارة الرئيسية رواتب اإلدارة التنفيذية. ارتفعت هذه المصاريف بنسبة 54.3% من 5.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 9.1 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م وبنسبة 12.4% من 9.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 10.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك في 

المقام األول إلى زيادة مكافآت الموظفين خالل عامي 2019م و2020م.

المزايا األخرى تمثل بشكل رئيسي استحقاقات ما بعد نهاية الخدمة أي رسوم مكافأة نهاية الخدمة السنوية لإلدارة التنفيذية.

لم تشهد المعامالت مع األطراف ذات العالقة تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م. 
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قائمة التدفقات النقدية  8 6
يوضح الجدول التالي ملخًصا لقائمة التدفقات النقدية للشركة للسنوات الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

قائمة التدفقات النقدية للسنوات 2018م و2019م و2020م(:  50ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

31.3% 86.8% )7.7%(119.0 63.7 69.0 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
173.1% 242.8% 117.6% )150.9()44.0()20.2(االستثمارية

 ال يوجد 1,345.4% )102.1%(14.8 1.0 )49.6(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

371.7% )182.4%( )2,801.7%()17.1(20.7 )0.8(صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

27.2% 65.8% )2.4%(52.2 31.5 32.3 النقد وما في حكمه - في بداية السنة

5.6% )32.7%(65.8% 35.2 52.2 31.5 النقد وما في حكمه - في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

تأثرت حركة التدفقات النقدية التي قدمت الشركة تقارير عنها بين عامي 2018م و2020م بشكل أساسي بالتدفقات النقدية من أنشطة التمويل واالستثمار. 

سجلت الشركة تدفقات نقدية خارجة بقيمة 0.8 مليون ريال سعودي خالل عام 2018م ترجع بشكل رئيسي إلى التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
وشراء الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ 16.1 مليون ريال سعودي والمبالغ المدفوعة مقدما إلى المساهمين بمبلغ 52.6 مليون ريال سعودي.

سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية بلغت قيمتها 20.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م مدفوًعا بشكل رئيسي بالتدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية. عالوة على ذلك، اقترضت الشركة 50.0 مليون ريال سعودي وسددت 30.0 مليون ريال سعودي من القروض في عام 2019م.

وتم تسجيل تدفقات نقدية خارجية بلغت قيمتها 17.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث سجلت الشركة تدفقات نقدية خارجية مرتبطة بأنشطة 
استثمارية بلغت قيمتها 150.9 مليون ريال سعودي خالل العام. وكانت هذه التدفقات النقدية الخارجية مرتبطة بشكل أساسي باإلضافات التي تمت على 

ممتلكات التعدين المرتبطة بمشروع ذهب قيان.

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 6-8-1

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في 2018م و2019م و2020م(:  51ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

األنشطة التشغيلية

الربح عن السنة قبل حساب الزكاة وضريبة 
106.0% 156.8% 65.2% 91.4 35.6 21.6 الدخل

التعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل مع صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

)11.2%()6.0%()16.1%(57.1 60.8 72.4 االستهالك واإلطفاء

 ال يوجد 87.1%  ال يوجد 1.3 0.7 - إطفاء أصول حق استخدام

)22.3%()23.3%()21.2%(0.9 1.2 1.5 مخصص بنود بطيئة الحركة

)1.0%(70.9% )42.6%(2.3 1.4 2.4 مخصص مكافآت موظفين

3.5% 3.5% 3.5% 0.6 0.6 0.5 مخصص تكلفة إغالق منجم

لة )11.1%()19.0%()2.5%(2.2 2.7 2.8 تكاليف تمويل مؤجَّ

)100.0%(- )100.0%(- - 1.9 مخصص رسوم االمتياز
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مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديالت 
23.0% 51.5% )0.1%(155.9 102.9 103.1 رأس المال العامل

تعديالت رأس المال العامل

)83.5%()109.5%()128.6%()0.8(8.0 )28.0(المخزون

157.8% 297.4% 67.2% )53.3()13.4()8.0(حسابات تجارية مدينة

مة ومبالغ مدفوعة مقدًما 376.7% )181.8%( )2,876.8%(28.0 )34.2(1.2 ُدفعات مقدَّ

حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة 
 ال يوجد )107.4%(97.4% )0.7(9.7 4.9 الدفع

32.8% 76.7% )0.2%(129.1 73.1 73.2 النقدية من العمليات

41.1% 0.3% 98.5% )6.4()6.4()3.2(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 ال يوجد 25.9%  ال يوجد )2.5()2.0(- رسوم االمتياز المدفوعة

8.6% 23.0% )4.1%()1.2()1.0()1.0(مكافآت موظفين مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من األنشطة 
31.3% 86.8% )7.7%(119.0 63.7 69.0 التشغيلية

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة 7.7% من 69.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 63.7 مليون ريال سعودي في عام 
2019م، ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة الدفعات المقدمة للموردين والمبالغ المدفوعة مقدًما وكذلك الحسابات التجارية المدينة.

مة والمبالغ المدفوعة مقدًما في عام 2019م تمثل مبيعات الربع الماضي وزيادة في المشتريات  كانت الزيادة في الذمم المدينة التجارية والُدفعات المقدَّ
على التوالي. بلغت مبيعات النحاس في الربع الرابع من عام 2019م 44.0 مليون ريال مقابل 30.8 مليون ريال في الربع الرابع 2018م.

ارتفعت التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية بنسبة 86.8% من 63.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 119.0 مليون ريال سعودي في 
عام 2020م، مدفوعًة بارتفاع صافي الدخل المسجل في كال العامين. نظًرا ألن غالبية المصاريف العامة للشركة ثابتة بطبيعتها، فإن الزيادة في اإليرادات 
لها تأثير مباشر على ربحية الشركة. ارتفعت إيرادات الشركة من 263.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 297.8 مليون ريال سعودي و375.2 

مليون ريال سعودي في عامي 2019م و2020م. 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 6-8-2

يوضح الجدول التالي قائمة للتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية في 2018م و2019م و2020م(:  52ل6الجدول )

معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبرمليون ريال سعودي

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

)0.2%(34.4% )25.9%()16.0()11.9()16.1(إضافات في ممتلكات ومصانع ومعدات

444.2% 950.4% 181.9% )134.9()12.8()4.6(إضافات في ممتلكات تعدين

 ال يوجد )100.0%( )4,616.2%(- )19.3(0.4 إضافة أصول استكشاف وتقييم

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
173.1% 242.8% 117.6% )150.9()44.0()20.2(االستثمارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

ا ارتبطت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بشكل أساسي باإلضافات التي تمت على الممتلكات واآلالت والمعدات وممتلكات التعدين. ارتفعت 
التدفقات النقدية الخارجية من األنشطة االستثمارية بنسبة 117.6% من 20.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 44.0 مليون ريال سعودي في عام 
2019م. كما ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية من 44.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 150.9 مليون ريال سعودي في عام 

2020م. ارتبطت التدفقات الخارجية من األنشطة االستثمارية في المقام األول باإلضافات التي تم إجراؤها على أصول التعدين بمشروع قيان للذهب.
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صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 6-8-3

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لألعوام 2018م و2019م و2020م(:  53ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2018ل2020م2019م2018م
2019م

ديسمبر 2019ل
2018م - 2020م2020م

 ال يوجد )117.0%()67.9%(2.9 )16.9()52.6(السلف للمساهمين

 ال يوجد 261.3%  ال يوجد 72.3 20.0- إضافات القروض والتسهيالت

 ال يوجد 53.7% )483.0%( )3.3()2.1(0.6 الحركة في التزام التزامات عقود اإليجار

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  )57.1(- - أسهم الخزينة

)100.0%( ال يوجد )100.0%( - - 2.5 متحصالت من عالوة إصدار األسهم

 ال يوجد 1,345.4% )102.1%(14.8 1.0 )49.6(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

َمة إلى المساهمين والتي  فعات الُمقدَّ سجلت الشركة تدفقات نقدية خارجة بلغت 49.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م والتي تتعلق بشكل رئيسي بالدُّ
بلغت 52.6 مليون ريال سعودي والتي تمثل مدفوعات تتعلق بإعادة شراء 2.5 مليون سهم من المساهمين. 

ي عام 2018م إلى تدفق داخلي بقيمة 1.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م. ويرجع ذلك أساًسا إلى استالم قرض التورق بقيمة 50.0 مليون ريال 
سعودي من البنك السعودي الفرنسي، تم استخدام 30.0 مليون ريال سعودي منها لتسوية شريحة من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ارتفع التدفق النقدي من األنشطة التمويلية من 1.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 14.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م، والذي كان مدفوًعا 
بشكل أساسي بالقرض اإلضافي الذي سحقته الشركة من صندوق التنمية الصناعية السعودي )72.3 مليون ريال سعودي( لتمويل مشروع منجم قيان 

للذهب ودفعات تم تسديدها مقابل شراء حصص في شركة تريكورا ريسورسز.

االلتزامات  9 6
يوضح الجدول التالي ملخًصا اللتزامات الشركة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

االلتزامات(:  54ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركبالزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

 ال يوجد )60.5%( ال يوجد 60.6 153.2 - المصاريف الرأسمالية

      عقود اإليجار

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 31.2 سنة واحدة

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 244.4 من سنة إلى أربع سنوات

)100.0%( ال يوجد )100.0%(- - 36.5 أكثر من أربع سنوات

)55.9%()60.5%()50.9%(60.6 153.2 312.1 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة 

كما في 31 ديسمبر 2020م، كانت االلتزامات تتعلق بالمصاريف الرأسمالية الملتزم بها لمشروع ذهب قيان. 

تمت رسملة عقود اإليجار من جانب الشركة اعتباًرا من عام 2019م فصاعًدا وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(. 
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المصاريف الرأسمالية التاريخية  10 6

المصاريف الرأسمالية التاريخية(:  55ل6الجدول )
يوضح الجدول التالي ملخًصا للمصاريف الرأسمالية التاريخية للشركة في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

مليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

المركب

ديسمبر 2020م2019م2018م
2018م-2019م

ديسمبر 
2018م - 2020م2019م-2020م

)100.0%(ال يوجد)100.0%(--7.7تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض

ال يوجدال يوجدال يوجد2.2--التحسينات على العقارات المستأجرة

186.9%31.9%524.1%1.610.013.1معدات ثقيلة

ال يوجد)100.0%(ال يوجد-0.9-سد المخلفات

ال يوجد)81.1%(ال يوجد0.70.1-مباني

ال يوجد)100.0%(ال يوجد-0.7-األعمال المدنية

ال يوجدال يوجدال يوجد0.3--السيارات

)80.5%(100.0%)98.1%(6.80.10.3األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

)0.2%(29.6%)23.2%(16.112.416.0إجمالي الممتلكات واآلالت والمعدات

أصول التعدين

ال يوجد37.4%ال يوجد12.817.6-تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض

407.4%508.7%322.9%4.619.3117.2أصول التنقيب والتقييم / منجم قيد اإلنشاء

ال يوجدال يوجدال يوجد12.8--التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم

469.5%360.1%604.8%4.632.1147.7إجمالي أصول التعدين

181.5%268.1%115.3%20.744.5163.7املجموع اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت المصاريف الرأسمالية بنسبة 115.3% من 20.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 44.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك 
في المقام األول إلى اإلضافات إلى المعدات الثقيلة الستخدامها في منجم المصانع )10.0 مليون ريال سعودي(؛ وأصول التنقيب والتقييم لمشروع ذهب 

قيان )19.3 مليون ريال سعودي( وتكاليف تطوير أصول التعدين تحت األرض )12.8 مليون ريال سعودي(.

ارتفعت المصاريف الرأسمالية في عام 2020م بنسبة 268.1% من 44.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 163.7 مليون ريال سعودي في عام 
2020م. كانت المصاريف مرتبطة بشكل أساسي بمشروع ذهب قيان )117.2 مليون ريال سعودي( حيث اقترب المشروع من االكتمال. كما تكبدت الشركة 
مصاريف إضافية على المعدات الثقيلة )13.1 مليون ريال سعودي( وأصول التعدين تحت األرض )17.6 مليون ريال سعودي( فيما يتعلق بعمليات التعدين 

في المصانع.

ال توجد أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها.
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نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م  11 6

نتائج العمليات - قائمة الربح أو الخسارةأ- 

يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

قائمة نتائج العمليات التشغيلية – قائمة الربح أو الخسارة الموجزة(:  56ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عامي 2020م-2021مالنصف األول من عام 2021مالنصف األول من عام 2020م

 82.1 %  264.2  145.1 إيرادات، بالصافي

 28.8 %  )137.7( )106.9(تكلفة اإليرادات

 231.4 %  126.5  38.2 إجمالي الربح

 57.2 %  )13.2( )8.4(مصاريف بيع وتسويق

 41.0 %  )12.9( )9.2(مصاريف عمومية وإدارية

 386.9 %  100.4  20.6 الربح التشغيلي

 176.6 %  )6.6( )2.4(تكاليف تمويل

 )43.4 %( 0.0  0.1 دخل آخر

 412.8 %  93.9  18.3 الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

 484.8 %  )7.9( )1.3(رسوم االمتياز

)264.8 %( 6.8  )4.1(الزكاة وضريبة الدخل

 622.9 %  92.8  12.8 صافي ربح الفترة

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

ارتفع صافي إيرادات الشركة بنسبة 82.1 % من 145.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 264.2 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي اإليرادات من بيع ُمرّكز الزنك 
)161.6 % أو 60.3 مليون ريال سعودي( والذهب )147.2 % أو 37.6 مليون ريال سعودي( وُمرّكز النحاس )25.8 % أو 20.8 مليون ريال سعودي( خالل 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. 

تتألف تكلفة اإليرادات بشكل أساسي من رواتب ومكافآت الموظفين )حيث مّثلت في المتوسط  22.5 % من إجمالي تكلفة اإليرادات خالل الفترة المشمولة 
بالمراجعة(. ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 28.8 % من 106.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 137.7 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى بدء عمليات وتشغيل مشروع منجم قيان للذهب في فبراير 
2021م مما أدى إلى ارتفاع رواتب ومكافآت الموظفين )25.8 % أو 6.3 مليون ريال سعودي( وارتفاع استهالك المواد الخام والمرافق ذات الصلة )18.5 
% أو 5.1 مليون ريال سعودي(. عالوة على ذلك، شهدت تكاليف االستهالك واإلطفاء أيًضا ارتفاًعا )44.3 % أو 13.3 مليون ريال سعودي( بسبب تحويل 

األرصدة من بند ممتلكات المناجم إلى بند الممتلكات والمصانع والمعدات وذلك نتيجة استكمال تشغيل مشروع منجم قيان للذهب في فبراير 2021م.

نظًرا إلى أن غالبية قاعدة تكلفة الشركة ثابتة بطبيعتها، فإن الزيادة في اإليرادات يكون لها تأثير مباشر على ربحية الشركة. ارتفع إجمالي الربح بنسبة 
231.4 % من 38.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 126.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م، تماشًيا مع ارتفاع اإليرادات بقيمة 119.1 مليون ريال سعودي في نفس الفترة. 

تشمل مصاريف البيع والتسويق بشكل أساسي تكلفة النقل في ما يتعلق برسوم الشحن ومصاريف اإلعالن والترويج. ارتفعت مصاريف البيع والتسويق 
بنسبة 57.2 % من 8.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 13.2 مليون ريال سعودي خالل 30 يونيو 2021م. 
ويُعزى ذلك االرتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف اإلعالن والترويج بنسبة 164.1 % من 1.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 202 م إلى 4.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

تشمل المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أساسي رواتب ومكافآت الموظفين في المناصب اإلدارية والمصاريف العامة اإلدارية واالستشارات األخرى 
واألتعاب المهنية وغيرها. ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 41.0 % من 9.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2020م إلى 12.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك االرتفاع في المقام األول إلى ارتفاع األتعاب 
المهنية بنسبة 811.3 % من 0.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 4.1 مليون ريال سعودي خالل فترة األشهر 

الستة المنتهية في 30 يونيو 2021م. 
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ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 386.9 % من 20.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 100.4 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على خلفية ارتفاع إجمالي الربح الذي قابله بشكل جزئي ارتفاع تكاليف المبيعات والتسويق. 

ارتفع هامش الربح التشغيلي من 14.2 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 38.0 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م. 

ارتبطت تكاليف التمويل بشكل أساسي بالقروض التي تم الحصول عليها من صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة آجل للتمويل. ارتفعت تكاليف 
التمويل بنسبة 176.6 % من 2.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 6.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الفائدة على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي. يجب اإلشارة 
إلى أّن تكاليف الفائدة المرتبطة بقرض صندوق التنمية اإلجتماعية كانت تتم رسملتها و تصنيفها ضمن خانة ممتلكات المنجم. ولدى اكتمال عملية تشغيل 

منجم ذهب قيان، أصبحت تكاليف الفائدة تصنف ضمن المصاريف في قائمة التمويل.

يمثل الدخل اآلخر الدخل من األنشطة غير األساسية للشركة مثل الدخل من الودائع واألرباح الناجمة عن مبيعات الخردة. انخفض الدخل اآلخر بنسبة 
43.4 % من 63,253 ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 35,796 ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع الربح الناجم من مبيعات الخردة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م مقارنة 

بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تمثل رسوم االمتياز الرسوم مستحقة الدفع لحكومة المملكة العربية السعودية من قبل الشركة. ارتفعت الرسوم من 1.3 مليون ريال سعودي خالل فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 7.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، أي بارتفاع بلغ 484.8 % 

أو 6.5 مليون ريال سعودي خالل الفترة المشمولة بالتحليل. ويُعزى ذلك االرتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل . 

سجل مصروف الزكاة وضريبة الدخل صافي رصيد ضريبي قدره 6.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة 
بمصروف الضريبة قدره 4.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م، أي بانخفاض بنسبة 264.8 %.

ارتفع صافي الربح بنسبة 622.9 % من 12.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 92.8 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى االرتفاع في المقام األول إلى ارتفاع اإليرادات وكذلك الرصيد الضريبي الُمسجل خالل فترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )6.7 مليون ريال سعودي(.

ارتفع هامش صافي الربح من 8.8 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 إلى 35.1 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م. وكان هذا االرتفاع مدفوًعا بارتفاع هوامش الربح اإلجمالي خالل الفترة قيد التحليل، مقترًنا باالرتفاع الذي شهده رصيد ضريبة الدخل خالل 

الفترة. 

اإليرادات  1

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات بحسب المنتج لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م

اإليرادات بحسب المنتج(:  57ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عامي النصف األول من عام 2021مالنصف األول من عام 2020م
2020م-2021م

25.4 % 101.1  80.6 اإليرادات من ُمركز النحاس

146.6 % 99.6  40.4 اإليرادات من ُمركز الزنك

112.9 % 63.8  30.0 اإليرادات من المعادن الثمينة

75.2 % 264.5  151.0 إجمالي اإليرادات   

)94.5 %( )0.3( )5.9(الحركة في اإليرادات المؤقتة

82.1 % 264.2  145.1 صافي اإليرادات

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

ساهم صافي اإليرادات من ُمركزات النحاس والزنك مًعا بمعدل 47.1 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م وبنسبة 31.4 % خالل 
30 يونيو 2021م.

ارتفع صافي اإليرادات بنسبة 82.1 % من 145.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و264.2 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى زيادة صافي اإليرادات من ُمركز الزنك )161.6 % أو 
60.3 مليون ريال سعودي( والذهب )147.2 % أو 37.6 مليون ريال سعودي( وُمركز النحاس )25.8 % أو 20.8 مليون ريال سعودي( خالل فترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وذلك مقارنًة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. 
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اإليرادات من ُمركز النحاس

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات من ُمركز النحاس واألحجام المباعة ومتوسط  السعر لكل وحدة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 
2020م و2021م.

اإليرادات من ُمركز النحاس(:  58ل6الجدول )

الوحدةالنحاس
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول 
من عام 2020م

النصف األول 
من عام 2021م

النصف األول من عامي 
2020م-2021م

اإليرادات

 35.6 %  76.8  56.7 مليون ريال سعوديمبيعات معادن النحاس النقية

 )18.0 %( 12.1  14.7 مليون ريال سعوديالذهب الموجود في الُمركز

 32.2 %  12.2  9.2 مليون ريال سعوديالفضة الموجودة في الُمركز

 25.4 %  101.1  80.6 مليون ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 331.9 %  0.5  0.1 مليون ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة

 25.8 %  101.6  80.8 مليون ريال سعوديصافي اإليرادات

حجم المبيعات

 )21.0 %( 2,389  3,024 طن متريمبيعات النحاس النقية

 )24.0 %( 1,862  2,449 أونصةالذهب الموجود في الُمركز

 )22.5 %( 126,588  163,430 أونصةالفضة الموجودة في الُمركز
متوسط السعر لكل وحدة 1

 71.6 %  32,169  18,746 ريال سعودي/طن متريمبيعات النحاس النقية

 7.8 %  6,544  6,072 ريال سعودي/أونصةالذهب الموجود في الُمركز

 71.8 %  95.5  55.6 ريال سعودي/أونصةالفضة الموجودة في الُمركز

المصدر: معلومات اإلدارة
مالحظة 1: متوسط األسعار لكل وحدة ال يشمل رسوم المعالجة ورسوم المصفاة، وبالتالي قد ال تكون قابلة للمقارنة مع أسعار بورصة لندن للمعادن

يُراعى في اإليرادات المتحصلة من بيع ُمركز النحاس كمية النحاس والذهب والفضة الموجودة في الُمركز؛ وأسعار بورصة لندن للمعادن لكل من هذه 
المعادن الموجودة في الُمركز بما في ذلك رسوم المعالجة الستخراج النحاس ورسوم تنقية النحاس والذهب والفضة. بلغ إجمالي اإليرادات المتحصلة من 

بيع ُمركز النحاس 53.4 % و38.2 % من إجمالي اإليرادات خالل فترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م على التوالي.

ارتفع إجمالي اإليرادات المتحصلة من ُمركز النحاس بنسبة 25.4 % من 80.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 
إلى 101.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مدفوًعا بشكل أساسي بارتفاع اإليرادات من مبيعات معادن النحاس 
النقية التي ارتفعت من 56.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 76.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وقابل هذا االرتفاع في اإليرادات جزئياً انخفاض إجمالي مبيعات الذهب المستخرج من الُمركز من 14.7 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 12.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

ويرد في ما يلي بيان تأثير هذه العوامل:

تأثير الحجم

تُعزى الحركات المتعلقة بالحجم إلى مبيعات الُمركز وتحليل النقاوة وحجم المعدن النقي )النحاس والذهب والزنك والفضة( المستخرج من الُمركز.

كان التأثير اإلجمالي للحجم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م سلبياً حيث بلغ 17.5 مليون ريال سعودي مدفوعاً بما يلي:

انخفض النحاس المستخرج من المركزات بنسبة 21.0 % من 3,024 طن متري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى  	
2,389 طن متري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نتيجة انخفاض درجة القطع )Cutoff grade( في الفترة المذكورة.
يجب اإلشارة إلى أّن الشركة وبهدف اإلستفادة من ارتفاع أسعار مركز النحاس، قد قررت تخفيض درجة القطع )Cutoff grade( إلى ما معدله 
1,02% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة بمعدل درجة قطع )Cutoff grade( بلغ 1,18% في فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2020م. وقد نتج عن ذلك إجمااًل تأثير سلبي للحجم بمبلغ 11.9 مليون ريال سعودي.
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انخفض الذهب المستخرج من المركزات بنسبة 24.0 % من 2,449 أونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 1,862  	
أونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. انخفض تحليل النقاوة بنسبة 15.5 % من 7.0 جرام/طن خالل فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 6.0 جرام/طن خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وقد نتج عن ذلك إجمااًل تأثير 

سلبي للحجم بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودي.
انخفضت الفضة المستخرجة من المركزات بنسبة 22.5 % من 163,430 أونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى  	

126,588 أونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. تحسن تحليل النقاوة بنسبة 26.6 % من 355.6 جرام/طن خالل فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 450.0 جرام/طن خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وقد نتج عن ذلك 

إجمااًل تأثير سلبي للحجم بمبلغ 2.0 مليون ريال سعودي.

تأثير السعر

كان التأثير اإلجمالي للسعر خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إيجابًيا حيث بلغ 38.0 مليون ريال سعودي نتيجة لما يلي:

ارتفع متوسط أسعار النحاس المعدني النقي بنسبة 71.6 % من 18,746 ريال سعودي للطن المتري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30  	
يونيو 2020م إلى 32,169 ريال سعودي للطن المتري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مما أدى إلى تأثير إيجابي للسعر 

بقيمة 32.1 مليون ريال سعودي. 
ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 7.8 % من 6,072 ريال سعودي لألونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 6,544  	

ريال سعودي لألونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مما أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بقيمة 0.9 مليون ريال سعودي. 
ارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 71.8 % من 55.6 ريال سعودي لألونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 95.54  	

ريال سعودي لألونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مما أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي.

اإليرادات من ُمركز الزنك

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات المتحصلة من ُمركز الزنك واألحجام المباعة ومتوسط  السعر لكل وحدة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 
يونيو 2020م و2021م. 

اإليرادات من ُمركز الزنك(:  59ل6الجدول )

الوحدةالزنك
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
2021م

النصف األول من عامي 
2020م-2021م

اإليرادات

 145.5 %  97.5  39.7 مليون ريال سعوديمبيعات معادن الزنك النقية

 213.2 %  2.1  0.7 مليون ريال سعوديالفضة الموجودة في الُمركز

 146.6 %  99.6  40.4 مليون ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 )36.5 %( )1.9( )3.0(مليون ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة

 161.6 %  97.7  37.3 مليون ريال سعوديصافي اإليرادات

األحجام

 19.6 %  9,866  8,250 طن متريمبيعات الزنك النقية

 81.8 %  21,624  11,895 أونصةالفضة الموجودة في الُمركز
متوسط السعر لكل وحدة 1

 105.3 %  9,885.1  4,815.3 ريال سعودي/طن متريمبيعات الزنك النقية

 72.3 %  96.3  55.9 ريال سعودي/أونصةالفضة الموجودة في الُمركز

المصدر: معلومات اإلدارة

مالحظة 1: متوسط األسعار لكل وحدة ال يشمل رسوم المعالجة ورسوم المصفاة، وبالتالي قد ال تكون قابلة للمقارنة مع أسعار بورصة لندن للمعادن

يُراعى في اإليرادات المتحصلة من بيع ُمركز الزنك كمية الزنك والفضة الموجودة في الُمركز؛ وأسعار بورصة لندن للمعادن لكل من هذه المعادن الموجودة 
في الُمركز بما في ذلك رسوم المعالجة الستخراج الزنك. بلغ إجمالي اإليرادات المتحصلة من بيع ُمركز الزنك 26.8 % و37.7 % من إجمالي اإليرادات 

خالل فترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م على التوالي.
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ارتفع إجمالي اإليرادات المتحصلة من ُمركز الزنك بنسبة 146.6 % من 40.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 
99.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر معدن الزنك النقي لكل وحدة 

)من 4،815.3 ريال سعودي للطن المتري في النصف األول من عام 2020 إلى 9،885.1 ريال سعودي للطن المتري في النصف األول من عام 2021م(. 

تأثير الحجم

تُعزى الحركات المتعلقة بالحجم إلى تحليل النقاوة وحجم المعدن النقي المستخرج من الُمركز. 

كان التأثير اإلجمالي للحجم إيجابًيا حيث بلغ 8.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نتيجة لما يلي:

ارتفع الزنك المستخرج من المركزات بنسبة 19.6 % من 8.250 طن متري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 9,866  	
طن متري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مما أدى إلى تأثير إيجابي للحجم بقيمة 7.8 مليون ريال سعودي. 

ارتفعت الفضة المستخرجة من المركزات بنسبة 81.8 % من 11.895 أونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى  	
21,624 أونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مما أدى إلى تأثير إيجابي للحجم بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي.

تأثير السعر

ترتبط تقلبات األسعار بعوامل السوق في السوق الدولية. 

كان التأثير اإلجمالي للسعر إيجابياً حيث بلغ 50.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نتيجة لما يلي:

ارتفع متوسط أسعار الزنك المعدني النقي بنسبة 105.3 % من 4.815.3 ريال سعودي للطن المتري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  	
30 يونيو 2020م إلى 9885.1 ريال سعودي للطن المتري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مما أدى إلى تأثير إيجابي 

لألسعار بقيمة 50.0 مليون ريال سعودي.
ارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 72.3 % من 55.9 ريال سعودي لألونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 96.3  	

ريال سعودي لألونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مما أدى إلى تأثير إيجابي للسعر بقيمة 0.9 مليون ريال سعودي.

اإليرادات من المعادن الثمينة

تتألف المعادن الثمينة من بيع سبائك الذهب والفضة وهي منتجات ثانوية من إنتاج النحاس والزنك وكذلك اإلنتاج من منجم ذهب قيان.

الذهب

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات من الذهب واألحجام المباعة ومتوسط  السعر لكل وحدة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م. 

اإليرادات من الذهب(:  60ل6الجدول )

الوحدةالذهب
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عامي النصف األول من عام 2021مالنصف األول من عام 2020م
2020م-2021م

منجم المصانع
 )38.8 %( 17.5  28.6 مليون ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 )137.3 %( 1.1  )3.1(مليون ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة
 )26.9 %( 18.7  25.5  مليون ريال سعودي صافي اإليرادات

 )40.2 %( 2,704.4  4,520.0 أونصةاألحجام
 2.3 %  6,479.2  6,331.7 ريال سعودي/أونصةمتوسط السعر لكل وحدة

منجم ذهب قيان
 ال ينطبق  44.5  ال ينطبق مليون ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 ال ينطبق  - ال ينطبق مليون ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة
 ال ينطبق  44.5  ال ينطبق  مليون ريال سعودي صافي اإليرادات

 ال ينطبق  6,693.5  ال ينطبق أونصةاألحجام
 ال ينطبق  6,643.0  ال ينطبق ريال سعودي/أونصةمتوسط السعر لكل وحدة

 147.2 %  63.1  25.5 مليون ريال سعوديإجمالي صافي اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

تتأثر اإليرادات المتحصلة من بيع سبائك الذهب بحجم الذهب الُمباع وأسعار جمعية سوق السبائك في لندن الفورية المتفق عليها مع العميل.
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منجم المصانع

انخفض إجمالي اإليرادات من بيع الذهب بنسبة 38.8 % )11.1 مليون ريال سعودي( من 28.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2020م إلى 17.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك االنخفاض في المقام األول إلى 
انخفاض حجم المبيعات بنسبة 40.2 % من 4,520.0 أونصةf خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 2,704.4 أونصة خالل فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. نتج عن هذا االنخفاض فرق سلبي بقيمة 11.5 مليون ريال سعودي خالل فترتي الستة أشهر المنتهيتين في 

30 يونيو 2020م و2021م. 

تجدر اإلشارة إلى أّن االنخفاض في حجم المبيعات نتج عن انخفاض درجة الذهب المستخرجة من المعادن األساسية والتي انخفضت من 1,1 غرام/طن 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 0,9 غرام/ طن في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. أّدى اإلنخفاض المذكور في 
درجة الذهب إلى انخفاض حجم اإلنتاج في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، األمر الذي أّدى بدوره إلى انخفاض حجم المبيعات. نتيجة 

لهذا اإلنخفاض، سّجلت الشركة شحنتين من الذهب مقارنة بثالثة شحنات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

ارتفع متوسط أسعار الذهب بنسبة 2.3 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م من 6.331.7 ريال سعودي لألونصة )1,688.5 دوالر 
أمريكي لألونصة( في النصف األول من عام 2020 إلى 6,479.2 ريال سعودي لألونصة )1,727.8 دوالر أمريكي لألونصة( خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م مما أدى إلى فرق إيجابي بقيمة 0.4 مليون ريال سعودي.

منجم ذهب قيان

بلغ إجمالي اإليرادات من بيع الذهب المستخرج من منجم ذهب قيان 44.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
)6,693.5 أونصة(. 

بدأ هذا المنجم عملياته في فبراير 2021م، وبالتالي لم تٌعرض أي مقارنات مع الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. 

الفضة

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات من الفضة واألحجام المباعة ومتوسط السعر لكل وحدة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م 
و2021م. 

اإليرادات من الفضة(:  61ل6الجدول )

الوحدةالفضة
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عامي النصف األول من عام 2021مالنصف األول من عام 2020م
2020م-2021م

منجم المصانع

 29.2 %  1.7  1.3 مليون ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 )100.0 %( - 0.1 مليون ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة

 20.3 %  1.7  1.5  مليون ريال سعودي صافي اإليرادات

 )19.8 %( 18,418.0  22,977.0أونصةحجم المبيعات

 90.9 %  94.7  49.6 ريال سعودي/أونصةمتوسط السعر لكل وحدة

منجم ذهب قيان

 ال ينطبق  0.1  ال ينطبق مليون ريال سعوديإجمالي اإليرادات

 ال ينطبق  - ال ينطبق مليون ريال سعوديالحركة في اإليرادات المؤقتة

 ال ينطبق  0.1  ال ينطبق  مليون ريال سعودي صافي اإليرادات

 ال ينطبق  786.2  ال ينطبق أونصةاألحجام

 ال ينطبق  96.7  ال ينطبق ريال سعودي/أونصةمتوسط السعر لكل وحدة

 25.5 %  1.8  1.5 مليون ريال سعوديإجمالي صافي اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

يُراعى في اإليرادات المتحصلة من بيع سبائك الفضة حجم الفضة الُمباعة وأسعار جمعية سوق السبائك في لندن الفورية المتفق عليها مع العميل.
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منجم المصانع

ارتفع صافي اإليرادات من بيع الفضة بنسبة 20.3 % )0.2 مليون ريال سعودي( من 1.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2020م إلى 1.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويرجع هذا االرتفاع في المقام األول إلى ارتفاع متوسط 
سعر البيع الفوري لألونصة بنسبة 61.2 % من 49.6 ريال سعودي لألونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 94.7 ريال سعودي 
لألونصة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ونتج عن هذا االرتفاع فرق إيجابي بلغ 0.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م.

منجم ذهب قيان

بلغ إجمالي اإليرادات من بيع الفضة من منجم ذهب قيان 0.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )786.2 أونصة(. 

بدأ هذا المنجم عملياته في فبراير 2021م، وبالتالي لم تٌعرض أي مقارنات مع الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. 

تحليل المبيعات بحسب الوكيل والعمالء

يوضح الجدول التالي تفاصيل المبيعات بحسب الوكيل والعمالء لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م.

المبيعات بحسب الوكيل والعمالء(:  62ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 30 يونيو

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
2021م

النصف األول من عامي 
2020م-2021م

الوكيل

68.7 %118.1199.2شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة

العمالء

140.6 %27.065.0إم كيه إس )سويسرا( إس أيه

82.1 %145.1264.2اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

المبيعات من خالل الوكيل 

كما ُذكر سابًقا، عينت الشركة بتاريخ 25 سبتمبر 2016 م شركة أوشن بصفة وكيل تسويق وحيد وحصري لبيع ُمركزات النحاس والزنك في كل أنحاء 
العالم. وبلغت مدة العقد المبرم مع شركة أوشن خمس سنوات تنتهي في ديسمبر 2020. ومع ذلك، قامت الشركة بتمديد عقد الوكالة مع شركة أوشن 
لسنة أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2021م. ومع اقتراب انتهاء مدة تمديد عقد الوكالة، ستعيد الشركة تقييم ما إذا كانت ستستمر مع شركة أوشن أم ال.

ساهمت اإليرادات المحققة من خالل شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة بنسبة 81.4 % و75.4 % من إجمالي صافي المبيعات خالل فترتي 
الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م على التوالي.

تم إجراء 100.0 % )118.1 مليون ريال سعودي( من مبيعات النحاس خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى شركة ترافيجورا من خالل 
شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة، في حين تم إجراء 100.0 % )199.2 مليون ريال سعودي( من مبيعات النحاس خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى شركة إم آر آي تريدينج ايه جي من خالل شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة. 

جاءت مبيعات الزنك خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م عن طريق شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة 
بالكامل إلى شركة آي إكس إم )بنسبة 100.0 % في كلتا الفترتين المشمولتين بالتحليل(.

المبيعات إلى العمالء 

توقع الشركة عقوًدا قصيرة األجل لتكرير الذهب والفضة بصورة غير حصرية مع شركة إم كيه إس سويسرا إس أيه والتي تسمح أيًضا ببيع الذهب والفضة 
بعد التكرير إلى شركة إم كيه إس باألسعار الفورية بعد خصم رسوم المعالجة. 

ساهمت اإليرادات من شركة إم كيه إس )سويسرا( اس ايه بنسبة 18.6 % و24.6 % من إجمالي صافي المبيعات في فترتي الستة أشهر المنتهيتين في 
30 يونيو 2020م و 30 يونيو 2021م ، على التوالي. 
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تكلفة اإليرادات  2

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة اإليرادات لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م. 

تكلفة اإليرادات(:  63ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 30 يونيو

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
2021م

النصف األول من عامي 
2020م-2021م

25.8 % 30.6  24.3 رواتب ومكافآت موظفين

18.5 % 32.5  27.4 المواد الخام والمرافق المستخدمة

48.9 % 25.8  17.3 استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات وأصول حق استخدام

9.2 % 19.8  18.1 إصالح وصيانة

38.7 % 17.4  12.5 اإلطفاء

)3.8 %( 11.9  12.4 المصاريف العامة األخرى

)96.9 %( )0.2( )5.1(زيادة / نقص في المخزون

28.8 %137.7 106.9 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل تكلفة اإليرادات المصاريف المتعلقة مباشرة بإنتاج النحاس والزنك والذهب والفضة. تتألف تكلفة اإليرادات بشكل أساسي من رواتب ومكافآت 
الموظفين )التي تمثل في المتوسط 22.5 % من إجمالي تكلفة اإليرادات خالل الفترة المشمولة بالمراجعة(، والمواد الخام والمرافق المستخدمة )24.6 
%(، واستهالك الممتلكات والمصانع والمعدات وأصول حق االستخدام )17.4 %(، واإلصالح والصيانة )15.7 %(، وإطفاء األصول غير الملموسة )12.2 

%(، والمصاريف العامة األخرى )10.1 %(، وحركة المخزون )-2.5 %(.

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 28.8 % من 106.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 137.7 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات 
بنسبة 48.9 % )من 17.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 25.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، باإلضافة إلى ارتفاع اإلطفاء بنسبة 38.7 % )من 12.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2020م إلى 17.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م( ومكافآت الموظفين بنسبة 25.8 % )من 24.3 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 30.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(، وقد 
قابل ذلك االرتفاع المذكور بشكل جزئي التقلب الذي شهده المخزون )من انخفاض في المخزون بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 0.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(. 

رواتب ومكافآت الموظفين
يوضح الجدول التالي تفاصيل رواتب ومكافآت الموظفين لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م. 

رواتب ومكافآت الموظفين(:  64ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

34.9 % 26.1  19.3 الرواتب األساسية

136.0 % 2.1  0.9 العمل اإلضافي واألجور األخرى

48.6 % 1.8  1.2 تكاليف نهاية الخدمة

)8.7 %( 1.1  1.2 التأمين الطبي

)135.1 %( )0.6( 1.6 أخرى

25.8 % 30.6  24.3 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
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العمل اإلضافي  وتكاليف  الطبي  والتأمين  بالمقاولين  الخاصة  العاملة  والقوى  الرواتب األساسية  الموظفين بشكل أساسي من  رواتب ومكافآت  تتألف 
واألجور األخرى. 

الرواتب األساسية

تشمل الرواتب األساسية بشكل أساسي رواتب الموارد المشاركة في وظائف التعدين تحت األرض والتنقيب والوظائف التقنية وعمليات المصانع وإدارة 
الموقع. ارتفعت الرواتب األساسية بنسبة 34.9 % من 19.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 26.1 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى ارتفاع عدد الموظفين في العمليات من 280 
موظًفا خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 317 موظًفا خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. نتج هذا االرتفاع 

بشكل أساسي عن بدء عمليات منجم قيان خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

التأمين الطبي

يمثل التأمين الطبي قسط التأمين المدفوع للحصول على التأمين الطبي للقوى العاملة للشركة. انخفض التأمين الطبي من 1.2 مليون ريال سعودي خالل 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 1.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وجاء هذا االنخفاض 

في سياق العمل المعتاد. 

العمل اإلضافي واألجور األخرى

يتم دفع مقابل العمل اإلضافي للموظفين )الذين تقل درجتهم الوظيفية عن درجة مشرف( فقط مقابل عملهم في أيام العطالت الرسمية وأيام اإلجازة. 
ويشمل العمل اإلضافي أيًضا الساعات اإلضافية المدفوعة بنسبة سعر الساعة العادي )1,5 مرة(. وتنشأ الساعات اإلضافية عندما تتجاوز ساعات العمل 

ساعات العمل التعاقدية أو العادية للشركة. 

المواد الخام والمرافق المستخدمة 
يوضح الجدول التالي تفاصيل المواد الخام والمرافق المستخدمة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م. 

المواد الخام والمرافق المستخدمة(:  65ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

22.4 %20.525.1الكيماويات والمستهلكات - عمليات المصانع

4.7 %4.95.1وقود الديزل - عمليات المصانع

14.0 %1.92.2المتفجرات

18.5 %27.432.4اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تضمنت المواد الخام والمرافق المستخدمة بشكل أساسي الكيماويات ووقود الديزل المستخدم في عمليات المصانع وتكاليف النقل وتأجير المعدات 
ومواد أخرى.

الكيماويات والمستهلكات   عمليات المصانع 

ارتفعت الكيماويات والمستهلكات األخرى المستخدمة في عمليات المصانع بنسبة 22.4 % من 20.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2020م إلى 25.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى زيادة 

استهالك الكيماويات والمستهلكات في ما يتعلق بمنجم ذهب قيان. هذا االرتفاع يتماشى مع االرتفاع في حجم المبيعات خالل الفترة ذات الصلة. 

وقود الديزل   عمليات المصانع

يُستخدم وقود الديزل في المعدات الموجودة تحت األرض وفي عمليات المصانع. لم يشهد استهالك الديزل خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2020م تقلبات جوهرية مقارنة بالستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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المتفجرات

ازداد استهالك المتفجرات بنسبة 14.0 % من 1.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 2.2 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وتُعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى زيادة حجم المبيعات خالل الفترة ذات الصلة. 

استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات وأصول حق االستخدام
يوضح الجدول التالي تفاصيل استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات وأصول حق االستخدام لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م 

و2021م. 

استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات وأصول حق االستخدام(:  66ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

67.2 % 14.4  8.6مصانع ومكائن

3.5 %5.45.6مباني

57.6 % 3.8  2.4 معدات ثقيلة

122.0 %2.0 0.9أخرى

48.9 % 25.8  17.3 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

مثلت هذه االستهالكات استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات وأصول حق االستخدام المعترف بها خالل عام 2019م بموجب توجيهات المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم )16(. 

ارتفعت تكاليف االستهالك بنسبة 48.9 % من 17.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 25.8 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحويالت بقيمة 125.4 مليون ريال سعودي إلى الممتلكات 
والمعدات والمصانع من مناجم تحت اإلنشاء خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وذلك في ما يتعلق باستكمال تشغيل منجم ذهب قيان 

الذي بدأ عملياته التجارية خالل فبراير 2021.

تكاليف اإلصالح والصيانة
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف اإلصالح والصيانة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م. 

تكاليف اإلصالح والصيانة(:  67ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

37.1 % 9.4  6.8 صيانة معدات التعدين

)5.2 %( 10.4  11.0 صيانة المصانع

)99.6 %( 0.0  0.3 تكاليف الصيانة األخرى

9.2 % 19.8  18.1 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

شمل اإلصالح والصيانة بشكل أساسي تكاليف صيانة معدات التعدين وتكاليف صيانة المصنع. 

صيانة معدات التعدين 

تتعلق صيانة معدات التعدين بمصاريف الصيانة المتكبدة على المعدات المتنقلة المستخدمة تحت األرض. ارتفعت المصاريف بنسبة 37.1 % من 6.8 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 م إلى 9.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2021م نتيجة المعدات المستخدمة في منجم ذهب قيان. 

189



صيانة المصانع

تتعلق صيانة المصانع بالتكاليف المتكبدة في إصالح مصنع المعالجة وصيانته. وتتألف بشكل رئيسي من تكلفة قطع الغيار.

انخفضت المصاريف بنسبة 5.2 % من 11.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 م إلى 10.4 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

يمر اإلصالح والصيانة بتقلبات تحدث على أساس سنوي اعتماًدا على مستوى اإلصالح أو الصيانة المطلوب. تخطط الشركة إلجراء للصيانة الروتينية 
كجزء من الميزانية وتتم الموافقة عليها رسمًيا. ينشأ التقلب بشكل رئيسي بسبب أي أنشطة صيانة أو إصالح غير مخطط لها متوقعة في سياق األعمال 
العادية. وتم تصميم المصنع بطريقة ال تتطلب إغالًقا كاماًل إلجراء إصالح في جزء صغير منه. بدالً من ذلك، يتم تطبيق إجراءات االلتفافية للحفاظ 

على تشغيل المصنع بأقل قدر من االنقطاع. 

تكاليف الصيانة األخرى

الفترة  غير جوهرية خالل  المصاريف  ظلت  المطلقة،  وباألرقام  الموقع.  مرافق  لصيانة  المتكبدة  المتنوعة  المصاريف  األخرى  الصيانة  تكاليف  تمثل 
المشمولة بالتقرير.

اإلطفاء
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلطفاء لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م. 

اإلطفاء(:  68ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
2021م

النصف األول من عامي 
2020م-2021م

2.8 % 7.3  7.1 شركة المصانع الكبرى للتعدين خالل فترة ما قبل التشغيل

22.3 % 4.5  3.7 تكاليف تطوير المناجم تحت األرض

159.3 % 1.1  0.4 التكلفة الحالية إلغالق منجم وإعادة تأهيله

249.2 % 4.4  1.3 تكاليف ما قبل التشغيل

38.7 % 17.4  12.5 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

يمثل اإلطفاء بشكل رئيسي مصاريف اإلطفاء في ما يتعلق بالبنود التالية: حقوق التعدين للشركة العربية األمريكية للتنمية )AADC( )المعروفة حالًيا باسم 
شركة تريكورا ريسورسز( 

تكاليف تطوير المناجم تحت األرض  	
تكاليف إعادة تأهيل المناجم تحت األرض 	

ارتفعت مصاريف اإلطفاء بنسبة 38.7 % من 12.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 17.4 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تكاليف ما قبل التشغيل المسجلة في ما يتعلق بمشروع 

منجم ذهب قيان. 

المصاريف العامة األخرى
يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العامة األخرى لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م. 

المصاريف العامة األخرى(:  69ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

)6.6 %( 3.5  3.8 الطعام والمرطبات 

89.3 % 2.5  1.3 تكاليف التأمين - عمليات المصنع
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مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

)36.9 %( 2.5  3.9 مصاريف السفر 

)62.4 %( 0.7  1.7 مصاريف االستيراد والشراء

44.1 % 2.1  1.4 إدارة الموقع 

209.9 % 0.7  0.2 تكاليف تشغيلية أخرى

)3.8 %( 11.9  12.4 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل المصاريف غير المباشرة األخرى بشكل رئيسي مصاريف الطعام والمرطبات وتأمين المصنع ومصاريف السفر والتكاليف التشغيلية األخرى.

انخفضت المصاريف العامة األخرى بنسبة 3.8 % من 12.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 11.9 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. إّن التغييرات في المصاريف العامة األخرى جاءت في سياق العمل المعتاد. 

مصاريف بيع وتسويق  3

يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف البيع والتسويق لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م. 

مصاريف بيع وتسويق(:  70ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

31.6 % 8.9  6.8 النقل

164.1 % 4.3  1.6 اإلعالنات والترويج

57.2 % 13.2  8.4 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

وترتبط مصاريف البيع والتسويق بشكل أساسي بالتكاليف التي تتكبدها الشركة لتطوير أعمالها وتوسيعها وتشمل النقل ومصاريف اإلعالنات والترويج.

النقل

تمثل تكاليف النقل التكاليف التي تتكبدها الشركة لتوصيل منتجاتها إلى العمالء. ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 31.6 % من 6.8 مليون ريال سعودي خالل 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 8.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع 
بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مبيعات الزنك بنسبة 21.0 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنًة بالستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2020م. 

اإلعالنات والترويج

تمثل اإلعالنات والترويج النفقات المتعلقة بفحص العينات ورسوم مناولة الحاويات في الميناء ومصاريف العموالت. 

ارتفعت مصاريف اإلعالن والترويج بنسبة 164.1 % من 1.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 4.3 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم فحص العينات )المدرجة في مصاريف البيع 
والتسويق( من 0.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 2.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م. وجاء هذا االرتفاع متماشًيا مع زيادة اإليرادات التي حققتها الشركة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة 

بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. 
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مصاريف عمومية وإدارية  4

يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م.

مصاريف عمومية وإدارية(:  71ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

6.7 % 5.5  5.1 رواتب ومكافآت موظفين

3.1 % 2.2  2.1 مكافآت ومستحقات اإلدارة

811.3 % 4.1  0.5 األتعاب المهنية

)20.0 %(1.2 1.5المصاريف األخرى

41.0 %12.9 9.2 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

تمثلت المكونات الرئيسية للمصاريف العمومية واإلدارية في رواتب ومكافآت الموظفين والمصاريف العامة اإلدارية حيث بلغت مجتمعة 7.2 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و7.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وساهمت 
هذه المصاريف مجتمعة بنسبة 78.7 % و58.9 % من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية خالل فترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م 

و2021م، على التوالي.

رواتب ومكافآت الموظفين

وإيواء  والتدريب  الخدمة  نهاية  وتكاليف  السفر  وبدل  والحوافز  والمكافآت  اإلداريين  للموظفين  األساسي  بالراتب  الموظفين  ومكافآت  رواتب  ترتبط 
الموظفين. ارتفعت رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة 6.7 % من 5.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 5.5 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م بسبب ارتفاع عدد الموظفين في أقسام الدعم من 131 موظًفا خالل فترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 133 موظًفا خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

مكافآت ومستحقات اإلدارة

اإلدارة )رسوم االجتماعات، ومخصصات  المتعلقة بمجلس  والمصاريف  المديرين  رواتب ومستحقات  اإلدارة بشكل أساسي  تمثل مكافآت ومستحقات 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وما إلى ذلك( وأتعاب االستشارات المتعلقة باالستكشاف وإدارة الموقع. ارتفعت مكافآت ومستحقات اإلدارة بنسبة 3.1 
% من 2.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 2.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2021م. إّن هذا االرتفاع جاء في سياق العمل المعتاد. 

األتعاب المهنية

تُدفع األتعاب المهنية مقابل أتعاب المحاماة وأتعاب التدقيق واالستشارات األخرى 

ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة 811.3 % من 0.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 4.1 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى ارتفاع تكاليف االستشارات في ما يتعلق بعملية االكتتاب 

العام األولي الجارية. 

المصاريف األخرى

تشمل المصاريف األخرى بشكل أساسي المصاريف المتعلقة بالمكتب الرئيسي مثل رسوم البريد والبريد السريع وأجهزة الكمبيوتر والمصاريف األخرى 
ذات الصلة. ال توجد تقلبات جوهرية كما هو واضح في بند المصاريف األخرى بين فترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و2021م.
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تكاليف التمويل  5

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف التمويل للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م.

تكاليف التمويل(:  72ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

149.5 % 6.2  2.5 تكلفة التمويل على القروض والرسوم المصرفية

13.4 % 0.1  0.1 تكاليف التمويل على التزامات اإليجار

)312.3 %( 0.3  )0.2(أخرى

176.6 % 6.6  2.4 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تكلفة التمويل على القروض والرسوم المصرفية 

تمثل تكلفة التمويل على القروض والرسوم المصرفية بشكل أساسي رسوم من صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة آجل للتمويل. 

ارتفعت تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض بنسبة 149.5 % من 2.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 6.2 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة بقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 
حيث أنه خالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م ، تمت رسملة الفائدة تحت بند ممتلكات المناجم، وخالل الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2021م، بعد االنتهاء من تشغيل منجم الذهب في قيان، يتم احتساب تكلفة التمويل المذكورة أعاله في قائمة الدخل.

تكلفة التمويل على التزامات عقود اإليجار

يتم االعتراف بتكلفة التمويل على التزامات عقود اإليجار وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( الذي أصبح سارًيا اعتباًرا من 1 يناير 
2019م. لم تشهد تكلفة التمويل على التزامات عقود اإليجار تقلبات جوهرية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة بفترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. 

التكاليف األخرى

تتضمن التكاليف األخرى صافي خسائر / تكاليف الصرف األجنبي المتكبدة خالل الفترتين المشمولتين بالتقرير. خالل الستة أشهر 30 يونيو 2021م، 
سجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 0.3 مليون ريال سعودي مقارنة بمكاسب بلغت 0.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2020م. وجاء ذلك في سياق العمل المعتاد. 

دخل آخر  6

يوضح الجدول التالي تفاصيل الدخل اآلخر للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م.

دخل آخر(:  73ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 
2020م

النصف األول من عام 
النصف األول من عامي 2020م-2021م2021م

ال ينطبق 0.02  -الدخل من ودائع المرابحة

)76.6 %( 0.01  0.06 مبيعات الخردة

)43.4 %( 0.04  0.06 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

يرتبط الدخل اآلخر بمصادر دخل مختلفة ال تتعلق باألنشطة الرئيسية للشركة.
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رسوم االمتياز  7

تمثل رسوم االمتياز الرسوم مستحقة الدفع لحكومة المملكة العربية السعودية من قبل الشركة وفًقا للمادة رقم 71 من نظام االستثمار التعديني السعودي. 
تمثل رسوم االمتياز نسبة 25.0 % من صافي الدخل السنوي لكل ترخيص تعدين أو ما يعادله من ضريبة الدخل االفتراضية، أيهما أقل. وألغراض 

الحسابات، يتم خصم الزكاة المستحقة من إجمالي رسوم االمتياز. حصلت الشركة في عام 2019م على ترخيصين للتعدين:

مصنع المعالجة التابع للمصانع )نشط - قيد التشغيل( 	
مصنع معالجة قيان )غير نشط، بدأت العمليات في فبراير 2021م( 	

بلغت رسوم االمتياز 9.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و7.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. يرجع سبب الزيادة في رسوم 
االمتياز بشكل رئيسي إلى:

زيادة صافي الدخل  	
نظًرا إلى أن الشركة مختلطة مع مساهمين أجانب، فإن المساهمين السعوديين فقط هم المسؤولون عن دفع رسوم االمتياز عن حصتهم في  	

صافي الربح المتأتي من رخصة التعدين. ارتفعت حصة المساهمين السعوديين من األرباح بين النصف األول من عام 2020م والنصف األول 
من عام 2021م بعد شراء أسهم من مساهمين أجانب. 

ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة 484.8 % من 1.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 7.9 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نتيجة ارتفاع الربح قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 412.8 % من 18.3 مليون ريال سعودي 

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 93.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

رصيد / )مصاريف( الزكاة وضريبة الدخل  8

بلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل 4.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. وتبع ذلك رصيد ضريبي بقيمة 6.8 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك إلى رصيد الضرائب المؤجلة بقيمة 17.5 مليون ريال سعودي 

المسجل من قبل الشركة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية والضريبية لألعوام من 2012 إلى 2020. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي ربط نهائي من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
للسنوات السابقة. 

صافي ربح السنة   9

ارتفع صافي الربح بنسبة 622.9 % من 12.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 92.8 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وذلك ألن غالبية قاعدة التكلفة للشركة ثابتة بطبيعتها، وتؤثر الزيادة في اإليرادات بشكل إيجابي 
على ربحية الشركة. ونتيجة لذلك، شهد هامش صافي الربح أيًضا ارتفاًعا من 8.8 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 35.1 % 

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

قائمة المركز الماليأ- 

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م

قائمة المركز المالي(:  74ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م–يونيو 2021م30 يونيو 2021م31 ديسمبر 2020م

األصول

األصول غير المتداولة

32.0 %440.8 334.0 الممتلكات والمصانع والمعدات

)30.5 %(268.0 385.8 ممتلكات المنجم

)8.3 %( 8.4  9.2 أصول حق استخدام

229.6 % 0.6  0.2 ودائع طويلة األجل

118.3 % 32.4  14.8 الضريبة المؤجلة

0.8 % 750.2  744.0 إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

8.5 % 68.3  62.9 المخزون
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مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م–يونيو 2021م30 يونيو 2021م31 ديسمبر 2020م

68.2 % 139.5  82.9 حسابات تجارية مدينة وحسابات مدينة أخرى

مة ومبالغ مدفوعة مقدًما 57.4 % 34.4  21.9 ُدفعات مقدَّ

)53.2 %( 16.4  35.2 النقد وما في حكمه

27.5 % 258.7  202.9 إجمالي األصول المتداولة

6.5 % 1,008.9  946.9 إجمالي األصول

حقوق الملكية والمطلوبات

)43.0 %( 467.0  820.0 رأس المال

0.0 % 4.4  4.4 االحتياطي النظامي

)138.3 %( 92.2  )240.6(الخسائر المتراكمة

)85.3 %( )19.4( )131.8(أسهم الخزينة

20.4 % 544.2  452.0 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

13.1 % 34.0  30.0 مخصص تكلفة إغالق منجم

)15.5 %( 259.0  306.5 القروض والسلف

)73.1 %( 0.6  2.2 التزامات عقود إيجار 

17.3 % 8.1  6.9 مكافآت الموظفين

)12.7 %( 301.7  345.6 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

8.1 % 93.7  86.7 القروض والسلف - الجزء المتداول

0.0 % 3.8  3.8 التزامات عقود إيجار، الجزء المتداول

3.6 % 44.2  42.7 حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع

)37.4 %( 4.6  7.4 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

90.1 % 16.6  8.8 مخصص رسوم االمتياز

9.2 % 163.0  149.3 إجمالي المطلوبات المتداولة

)6.1 %( 464.7  494.9 إجمالي المطلوبات

6.5 % 1,008.9  946.9 إجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

األصول غير المتداولة
تركزت األصول غير المتداولة للشركة في الممتلكات والمصانع والمعدات وممتلكات المناجم التي شكلت مجتمعة 96.7 % كما في 31 ديسمبر 2020م 

و94.5 % كما في 30 يونيو 2021م. 

لم يشهد إجمالي األصول غير المتداولة أي تقلبات جوهرية خالل الفترة من 31 ديسمبر 2020م )744.0 مليون ريال سعودي( إلى 30 يونيو 2021م 
)750.2 مليون ريال سعودي(. تعود الحركة في األصول غير المتداولة بشكل أساسي إلى الزيادة في الممتلكات والمصانع والمعدات الناتجة عن نقل بقيمة 

125.4 مليون ريال سعودي من ممتلكات المناجم باإلضافة إلى إضافات مباشرة بقيمة 6.5 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذات الصلة. 

األصول المتداولة
تتكون األصول المتداولة بشكل رئيسي من المخزون والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى والنقد وما في حكمه. وقد مثلت مجتمعة 

89.2 % كما في 31 ديسمبر 2020م و86.7 % كما في 30 يونيو 2021م. 
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ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 27.5 % من 202.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 258.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
مة والمبالغ  2021م ويرجع ذلك إلى ارتفاع الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى )بقيمة 56.6 مليون ريال سعودي( والُدفعات المقدَّ
المدفوعة مقدًما )بقيمة 12.6 مليون ريال سعودي(. ونتج هذا االرتفاع في المقام األول عن زيادة مبيعات الزنك والذهب خالل فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م. 

حقوق الملكية
تتكون حقوق الملكية بشكل أساسي من رأس المال المصدر والخسائر المتراكمة. ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 20.4 % من 452.0 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 544.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى استيعاب خسائر 
متراكمة وأسهم خزينة مقابل رأس المال الُمعلن خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م بقيمة 240.6 مليون ريال سعودي و112.3 مليون 

ريال سعودي على التوالي.

المطلوبات غير المتداولة
تتكون المطلوبات غير المتداولة بشكل أساسي من القروض طويلة األجل التي مثلت 88.7 % كما في 31 ديسمبر 2020م و85.9 % كما في 30 يونيو 

2021م. 

انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 12.7 % من 345.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 301.6 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2021م. ويُعزى هذا االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض القروض والسلف )بقيمة 47.4 مليون ريال سعودي( والتزامات عقود اإليجار )بقيمة 

1.7 مليون ريال سعودي( خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

المطلوبات المتداولة
هذه  المستحقة. شكلت  والمصاريف  الدائنة  التجارية  والحسابات  المتداول(  )الجزء  والسلف  القروض  من  رئيسي  بشكل  المتداولة  المطلوبات  تتكون 

المكونات مجتمعة 86.6 % و84.6 % من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م على التوالي. 

ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 9.2 % من 149.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 163.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م. ويُعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى زيادة الجزء المتداول من القروض والسلف )بقيمة 7.0 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى مخصص 

رسوم االمتياز )بقيمة 7.9 مليون ريال سعودي( نتيجة ارتفاع صافي الربح الُمعلن كما في 30 يونيو 2021م.

ممتلكات المنجم  1

يوضح الجدول التالي تفاصيل ممتلكات المناجم كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. 

ممتلكات المنجم(:  75ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م–يونيو 2021م30 يونيو 2021م31 ديسمبر 2020م

)99.4 %( 1.0  157.9 منجم قيد اإلنشاء

)5.6 %( 78.6  83.2 األصول غير الملموسة

84.2 % 89.0  48.3 أصول التعدين

0.8 % 79.5  78.9 تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض

13.5 % 19.9  17.5 التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم

)30.5 %( 268.0  385.8 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

منجم قيد اإلنشاء

يمثل المنجم قيد اإلنشاء التكاليف المتكبدة عند تشغيل مشروع ذهب قيان. بدأ المشروع العمليات واإلنتاج التجاري اعتباًرا من 1 فبراير 2021م. خالل 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، تم تحويل أصول بند منجم قيد إنشاء بقيمة 169.5 مليون ريال سعودي إلى بند المناجم المنتجة وبند 

الممتلكات والمصانع والمعدات، وبناًء عليه بدأ االستهالك واإلطفاء لهذه األصول. 

كما في 30 يونيو 2021م، اشتمل بند مناجم قيد إنشاء بشكل أساسي على مصاريف ما قبل التشغيل بما في ذلك تقرير األصول المعدنية الُمعد من قبل 
شركة إس آر كيه تركيا بقيمة 0.6 مليون ريال سعودي وشركة الطاقة جينسيت )Altaaqa Genset( بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي. إّن هذه األرصدة سيتم 

تحويلها الحًقا إلى بند الممتلكات والمصانع والمعدات / أصول التعدين )حسبما ينطبق(. 

196



خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، قامت الشركة بتحويل 169.5 مليون ريال سعودي من بند منجم قيد اإلنشاء إلى بند الممتلكات 
والمصانع والمعدات )125.4 مليون ريال سعودي( وأصول التعدين )44.1 مليون ريال سعودي(، عند استكمال تشغيل مشروع منجم ذهب قيان الذي بدأ 

عملياته خالل فبراير 2021م. 

بلغت اإلضافات إلى بند منجم تحت اإلنشاء 12.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

األصول غير الملموسة

تمثل األصول غير الملموسة تكلفة الحصول على حقوق التعدين في ما يتعلق بمنجم المصانع ومنجم ذهب قيان. تقوم الشركة بإطفاء الترخيص على 
أساس القسط الثابت على مدى عمر المنجم. 

بناًء على التقديرات الداخلية الحالية، يمتد حالًيا العمر اإلنتاجي المقدر لمنجم المصانع حتى عام 2030م، وذلك بناء على افتراض الشركة بأنه سيتم 
تجديد الترخيص لفترة إضافية مدتها 20 عاًما. تجدر اإلشارة إلى أّن الشركة قامت بتحضير طلب التجديد بحيث غّطى الملف معظم متطلبات التجديد 

الرئيسية وسيتم إكمال طلب التجديد بحلول شهر سبتمبر 2021م. تثق الشركة بأّن الرخصة سيتم تجديدها.

انخفض صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة من 83.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 78.6 مليون ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تكاليف اإلطفاء البالغة 4.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

أصول التعدين

تمثل أصول التعدين أصول إعادة التأهيل والتي تشمل مصاريف ما قبل التشغيل المتكبدة خالل مرحلة التنقيب عن منجم المصانع وتقييمه. ارتفع صافي 
القيمة الدفترية ألصول التعدين من 48.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 89.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. ويُعزى 
ذلك في المقام األول إلى تحويل أصول من بند منجم تحت اإلنشاء خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م بمبلغ 44.1 مليون ريال سعودي. 

وتم التحويل من بند منجم قيد اإلنشاء عند استكمال تشغيل مشروع منجم ذهب قيان.

تكلفة تطوير أصول التعدين تحت األرض

ارتفع صافي القيمة الدفترية ألصول التعدين تحت األرض من 78.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 79.5 مليون ريال سعودي كما 
في 30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تكلفة تطوير إضافية بقيمة 5.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2021م. وقابل هذا االرتفاع بشكل جزئي تكاليف إطفاء بقيمة 4.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم

تمثل التكلفة المؤجلة إلغالق المنجم تقدير اإلدارة للقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية التي سيتم تكبدها عند إعادة تأهيل منجم المصانع ومنجم قيان. 
ارتفع صافي القيمة الدفترية للتكلفة المؤجلة إلغالق المنجم من 17.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 19.9 مليون ريال سعودي كما 
في 30 يونيو 2021م حيث قامت الشركة بمراجعة المخصصات التقديرية إلغالق المنجم بناًء على التقييم الذي أجراه مستشارون مستقلون تابعون لشركة 

إس آر كيه تركيا )SRK Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş(. ويشمل هذا التقييم أيًضا تكلفة إغالق منجم قيان.

ممتلكات وآالت ومعدات  2

يوضح الجدول التالي تفاصيل ممتلكات وآالت ومعداتكما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م 

ممتلكات وآالت ومعدات(:  76ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في

30 يونيو 2021م31 ديسمبر 2020م

99.494.4المباني

2.03.0تحسينات على العقارات المستأجرة

51.252.9معدات ثقيلة

0.30.2السيارات

6.310.4األعمال المدنية

8.19.3سد المخلفات

161.8265.2آالت ومكائن

5.05.4األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

334.0440.8اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
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تركز صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في المباني واآلالت والمكائن، التي مثلت مجتمعة 78.2 % كما في 31 ديسمبر 2020م و81.6 
% كما في 30 يونيو 2021م. ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات بنسبة 32.0 % من 334.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م إلى 440.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تحويل أصول من بند مناجم تحت اإلنشاء بقيمة 125.4 

مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

باإلضافة إلى تحويل أرصدة من ممتلكات المنجم-يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلضافات المباشرة للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 
2020م و30 يونيو 2021م

إضافات للممتلكات واآلالت والمصانع والمعدات(:  77ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 2021مالسنة المالية 2020

0.10.2مباني

2.20.4التحسينات على العقارات المستأجرة

13.14.2معدات ثقيلة

-0.3السيارات

0.1-األعمال المدنية

--سد المخلفات

1.3-آالتومكائن

0.30.3األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

16.06.5اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

آالتومكائن

تشمل المصانع والمكائن بشكل أساسي مكثفات النحاس والزنك المستخدمة في عمليات منجم المصانع ومنجم ذهب قيان.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لآلالتوالمكائن بنسبة 64.0 % من 31 ديسمبر 2020م إلى 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى تحويل 
أصول من بند إنشاءات المناجم بمبلغ 116.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

التحسينات على العقارات المستأجرة

ترتبط بأعمال التحسينات على العقارات المستأجرة التي يتم إجراؤها في مكاتب الشركة ومواقعها.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للتحسينات على العقارات المستأجرة من 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.0 مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2021م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحويل من بند ممتلكات التعدين بمبلغ 1.0 مليون ريال سعودي وإضافات مباشرة بقيمة 0.4 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وقابل ذلك بشكل جزئي تكاليف استهالك بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي خالل 

الفترة نفسها. 

المباني

يشمل المبنى بناء المخيمات في موقع المنجم، ومباني األعمال المدنية، والمستودعات الموجودة في مواقع التعدين، ووحدات اإلقامة المستخدمة إليواء 
الموظفين، ومحطات توليد الطاقة، ومرافق التخزين وكذلك مكاتب المصانع. 

انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني بنسبة 5.0 % من 99.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 94.4 مليون ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االنخفاض في المقام األول إلى تكاليف االستهالك البالغة 5.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2021م.

معدات ثقيلة

تشمل المعدات الثقيلة اآلالت والمعدات المستخدمة في مواقع المشاريع للعمليات اليومية. ويشمل ذلك المواد المتجددة وأبراج اإلضاءة والتهوية وآالت 
التحميل والمحوالت والمضخات والمولدات واآلالت األخرى.
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ارتفع صافي القيمة الدفترية للمعدات الثقيلة بنسبة 3.3 % من 51.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 52.9 مليون ريال سعودي كما 
في 30 يونيو 2021م. ويُعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى إضافات مباشرة بقيمة 4.2 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تحويل بقيمة 1.3 مليون ريال 

سعودي من بند ممتلكات التعدين خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

تضمنت اإلضافات إلى المعدات الثقيلة في النصف األول من عام 2021م مجموعة متنوعة من اآلالت مثل المضخات والمحركات والكابالت وآالت المعامل 
ومعدات الحفر واألسطوانات. 

سدود المخلفات

سدود المخلفات هي سدود جسور تستخدم لتخزين نفايات عمليات التعدين بعد استخراج الخامات.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لسدود المخلفات بنسبة 14.5 % من 8.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 9.3 مليون ريال سعودي كما 
في 30 يونيو 2021م ويُعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى تحويالت أصول من بند منجم تحت اإلنشاء بقيمة 1.7 مليون ريال سعودي. 

األعمال المدنية

ترتبط األعمال المدنية بآبار المياه وأعمال تطوير المستودعات الكيماوية وأعمال اإلسفلت.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لسدود المخلفات بنسبة 65.3 % من 6.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 10.4 مليون ريال سعودي كما 
في 30 يونيو 2021م ويُعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى تحويالت أصول من بند إنشاءات المناجم بقيمة 4.4 مليون ريال سعودي. 

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

بلغت األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 5.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وتتضمن بشكل أساسي العناصر التالية:

المجموعة األولى من جهاز التسلق بقيمة 2.1 مليون ريال في ما يتعلق بمنجم المصانع. 	
آلة تحميل بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي في ما يتعلق بمنجم المصانع. 	
معدات نظام إطفاء الحرائق بقيمة 0.7 مليون ريال سعودي في ما يتعلق بمنجم ذهب قيان.  	

السيارات

تشمل السيارات بشكل أساسي الشاحنات الصغيرة والشاحنات المستخدمة في مواقع المشاريع.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمركبات بنسبة 15.5 % من 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 0.2 مليون ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2021م نتيجة تكاليف استهالك للفترة بلغت 42,408 ريال سعودي.

أصول حق االستخدام  3

يوضح الجدول التالي حركة أصول حق االستخدام كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م

تفاصيل أصول حق االستخدام – صافي القيمة الدفترية(:  78ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

)19.2%(2.41.9مباني

)4.5 %(6.86.5معدات ثقيلة

)8.3 %(9.18.4اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
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يوضح الجدول التالي حركة أصول حق االستخدام كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. 

الحركة في أصول حق االستخدام(:  79ل6الجدول )

مليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في

يونيو 2021مديسمبر 2020م

اإلجماليمعدات ثقيلةالمبانياإلجماليمعدات ثقيلةالمباني

9.42,46,89,2 7.6 1.8 الرصيد االفتتاحي

---1.2  - 1.2 اإلضافات

 )0.8( )0.3( )0.5()1.3()0.8()0.5(مصاريف االستهالك

9.21,96,58,4 6.8 2.4 الرصيد الختامي

المصدر: معلومات اإلدارة 

طبقت الشركة مبدئًيا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( لعقود اإليجار اعتباًرا من 1 يناير 2019م باستخدام نهج األثر الرجعي المعدل. 

ولدى الشركة عقود إيجار للمقر الرئيسي وأماكن السكن. تتراوح مدد اإليجار للمبنى المؤجر من سنتين إلى 10 سنوات. ولدى الشركة أيًضا عقود إيجار 
معينة للمعدات الثقيلة بفترات إيجار مدتها 36 شهًرا حيث سيتم الحصول على الملكية في نهاية مدة اإليجار.

تعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. ويتم قياس أصول حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، وتشتمل على 
المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار تتم في تاريخ السريان أو قبله، باإلضافة إلى أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير 
لتكاليف التفكيك وإخالء األصل األساسي. ويتم الحًقا استهالك أصول حق االستخدام باستخدام الطريقة المناسبة )يتم احتساب مصاريف استهالك 
المباني باتباع طريقة القسط الثابت بينما يتم استهالك المعدات الثقيلة باستخدام طريقة وحدات اإلنتاج( من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي لحق 
االستخدام أو نهاية مدة اإليجار، أيهما أقرب. ويتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ 
السريان، ويتم خصمها بتطبيق معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو معدل االقتراض المتزايد للشركة. ويتم قياس التزام عقد اإليجار بالتكلفة 

المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

وقد اختارت الشركة عدم االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو أقل 
وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة.

ولم تشهد أصول حق االستخدام تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

الودائع طويلة األجل   4

الودائع طويلة األجل هي ضمانات بنكية مودعة لدى سلطات ميناء جازان لتأجير المستودعات في منطقة الميناء لتخزين مركزات النحاس والزنك قبل 
الشحن. ارتفع الرصيد بنسبة 229.6 % من 195.5 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 644.2 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. 

الضريبة المؤجلة  5

يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض 
إعداد التقارير المالية في تاريخ التقرير.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل خالله توفر ربح ضريبي كاٍف 
للسماح باستخدام أصل الضريبة المؤجلة بالكامل أو جزء منه. 

كما في 30 يونيو 2021م، اعترفت الشركة بأصل ضريبي مؤجل بقيمة 32.4 مليون ريال سعودي. يعرض الجدول التالي مكونات أصل الضريبة المؤجلة 
كما في 30 يونيو 2021م.

مكونات الضريبة المؤجلة(:  80ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في

يونيو 2021مديسمبر 2020م

 14.85  - الرصيد االفتتاحي

14.7817.53رصيد الضريبة المؤجلة المعترف به خالل السنة في قائمة الربح أو الخسارة

0.060.03رصيد الضريبة المؤجلة المحول إلى الدخل الشامل اآلخر

14.8532.40الرصيد في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
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المخزون
يوضح الجدول التالي تفاصيل المخزون كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. 

المخزون(:  81ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م–يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

ز )11.4 %( 8.1  9.1 الُمركَّ

8.8 % 15.0  13.8 مخزون الخام

4.2 % 12.3  11.8 المستهلكات

13.9 % 38.5  33.8 قطع الغيار

7.8 % 73.9  68.6 المجموع اإلجمالي

0.0 % )5.6( )5.6(مخصصات المخزون

8.5 % 68.3  62.9 صافي المخزونات

المصدر: معلومات اإلدارة 

الُمرّكزات 

تتكون من مركزات النحاس والزنك )سلع جاهزة( باإلضافة إلى قطع الذهب والفضة الجاهزة للشحن للعمالء.

انخفضت الُمركزات بنسبة 11.4 % كما في 30 يونيو 2021م من 9.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 8.4 مليون ريال سعودي في 30 
يونيو 2021م. وقد يشهد الرصيد تقلًبا على أساس سنوي في سياق العمل العادي اعتماًدا على حجم اإلنتاج وتوقيت البيع. 

مخزون الخام 

ترتبط مخزونات مخزون الخام باستخراج الخامات من منجم المصانع و منجم ذهب قيان. ويجب معالجة هذه الخامات في المصنع إلنتاج مركزات 
النحاس والزنك والمنتجات الثانوية )الذهب والفضة(. ارتفع الرصيد بنسبة 8.8 % من 13.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 15.0 
مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م نتيجة ارتفاع رصيد مخزون الخام المرتبط بمنجم ذهب قيان. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن منجم ذهب قيان 

بدأ عملياته في فبراير 2021، وبالتالي لم يكن هناك رصيد للمخزون الخام في ما يتعلق بمنجم ذهب قيان حتى ديسمبر 2020.

المستهلكات

تشمل المستهلكات المواد الكيميائية والمواد المتفجرة المستخدمة في عمليات الصيانة وتستخدم لدعم متطلبات المصنع اليومية باإلضافة إلى دعم 
عمليات الصيانة التي يتم إجراؤها بشكل منتظم أو على أساس الحاجة. تحتفظ الشركة بالحد األدنى من المستهلكات لمنع أي نقص قد يؤدي إلى توقف 

األعمال.

ارتفعت المستهلكات بنسبة 4.2 % من 11.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 12.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى بدء عمليات منجم ذهب قيان في فبراير 2021م.

قطع الغيار

تُستخدم قطع الغيار في عمليات اإلصالح والصيانة لدعم التشغيل السلس للمصنع و المعدات. ويتم الحفاظ على الحد األدنى من قطع الغيار لمنع أي 
نقص قد يؤدي إلى توقف األعمال.

ارتفع مخزون قطع الغيار بنسبة 13.9 % من 33.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 38.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م. ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى االحتفاظ بمخزون إضافي من قطع الغيار من أجل صيانة البنية التحتية المتعلقة بمنجم ذهب قيان الذي 

بدأ عملياته في فبراير 2021م.
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مخصصات المخزون 

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخصص المخزون البطيء الحركة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م: 

مخصص مخزون بطيء الحركة(:  82ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في

يونيو 2021مديسمبر 2020م

4.75.6في بداية السنة

ل للسنة  -  0.9 ُمحمَّ

 5.6  5.6 في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة 

لم تشهد مخصصات المخزون البطيء الحركة أي تقلبات خالل 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. وفًقا لسياسة المخصصات التي اعتمدتها الشركة 
خالل السنة المالية 2020، فإن الرصيد الحالي للمخصص كاٍف لتغطية المخزون البطيء الحركة كما في يونيو 2021. 

حسابات تجارية مدينة وحسابات مدينة أخرى  6

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

حسابات تجارية مدينة وحسابات مدينة أخرى (:  83ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م - يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

66.0 %85.4141.8الحسابات التجارية المدينة

)8.6 %()2.3()2.5(تعديل التسعير المؤقت

68.2 %82.9139.5اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة 

يوضح الجدول التالي تفاصيل إجمالي الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى حسب الوكيل والعميل كما في 31 ديسمبر 2020م و30 
يونيو 2021م.

الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى حسب الوكيل / العميل(:  84ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م - يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

36.9 %71.397.5شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة

212.5 %14.244.3إم كيه إس )سويسرا( إس أيه

66.0 %85.5141.8اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تقوم شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة بترتيب بيع مركزات النحاس والزنك لمختلف المصاهر من خالل توقيع اتفاقيات بيع وشراء متعاقبة 
مع الشركة والعمالء النهائيين. ارتفع رصيد الحسابات المدينة من شركة أوشن بارتنرز المملكة المتحدة المحدودة بنسبة 36.9 % من 71.3 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 97.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م بسبب ارتفاع مبيعات النحاس والزنك خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تشتري شركة إم كيه إس )سويسرا( اس ايه الذهب والفضة النقية من الشركة. ارتفع رصيد الحسابات المدينة من شركة إم كيه إس بنسبة 212.5 % 
من 14.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 44.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع 

مبيعات الذهب من منجم ذهب قيان الذي بدأ عملياته في فبراير 2021م.

إّن كل هذه األرصدة المستحقة كما في 30 يونيو 2021م تم تحصيلها كما في أغسطس 2021م.
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مة ومبالغ مدفوعة مقدًما  7 ُدفعات مقدَّ

مة والمبالغ المدفوعة مقدًما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. يوضح الجدول التالي تفاصيل الُدفعات المقدَّ

مة ومبالغ مدفوعة مقدًما (:  85ل6الجدول ) ُدفعات مقدَّ

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م - يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

َمة إلى الموردين 41.8 %20.4 14.4 ُدفعات ُمقدَّ

مة إلى مورِّدين 0.0 %)1.8()1.8(ناقًصا: مخصص الُدفعات الُمقدَّ

مة إلى مورِّدين  47.6 %18.7 12.6 صافي ُدفعات ُمقدَّ

12.7 %5,1 4.5 مبالغ مدفوعة مقدًما

139.8 %4.310,1 ضريبة قيمة مضافة - مدخالت

)20.9 %(0.4 0.5 مبالغ مستحقة القبض من موظفين

56.7 %34.4 21.9 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

َمة إلى الموردين ُدفعات ُمقدَّ

مة إلى الموردين، التي مثلت 57.7 % و54.3 % من إجمالي  مة والمبالغ المدفوعة مقدًما بشكل أساسي من صافي الُدفعات الُمقدَّ تتكون الُدفعات المقدَّ
مة والمبالغ المدفوعة مقدًما كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي. الُدفعات المقدَّ

تضمن الرصيد البالغ 20.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م أرصدة بمبلغ إجمالي قدره 10.6 مليون ريال سعودي التي ظلت غير مسّددة 
لفترة تزيد على 90 يوًما. عالوة على ذلك، شمل ذلك أيًضا رصيد بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي تم سداده كدفعة مقّدمة إلى شركة أركبرو إنداستريز 

في 22 مايو 2013م. تم حجز مخصص بكامل الرصيد كما في 30 يونيو 2021م.

مة إلى الموردين 1.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. وتم تسجيل هذا المخصص في السنة المالية المنتهية  بلغ مخصص الُدفعات الُمقدَّ
في 31 ديسمبر 2018 م ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى 30 يونيو 2021م. 

المبالغ المدفوعة مقدًما

تشمل المبالغ المدفوعة مقدًما المصاريف المدفوعة مقدًما مثل مصاريف التأمين المدفوعة مقدًما ومصاريف اإليجار المدفوعة مقدًما والمصاريف 
المختلفة األخرى. 

كانت رسوم التأمين المدفوعة مسبًقا هي المكونات الرئيسية للمصاريف المدفوعة مقدًما حيث شكلت 76.3 % و67.2 % من إجمالي الرصيد كما في 
31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م على التوالي.

ارتفعت المبالغ المدفوعة مقدًما بنسبة 12.7 % كما في 30 يونيو 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المصاريف المدفوعة مقدماً والمرتبطة 
بمنجم ذهب قيان.

مبالغ مستحقة القبض من موظفين

المبالغ مستحقة القبض من موظفين هي السلف/القروض الممنوحة لموظفي الشركة خالل سير العمل العادي. يتم خصم هذه السلف / القروض الحًقا 
من رواتب الموظفين المقابلة من خالل أقساط شهرية متساوية. ولم يشهد الرصيد تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. 

ضريبة قيمة مضافة   مدخالت

مستحقات ضريبة القيمة هي المبالغ المستردة المستحقة للشركة نتيجة المطلوبات المدفوعة مسبًقا. وقد ارتفعت بنسبة 139.8 % من 4.3 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 10.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. نتج هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى قيام هيئة الزكاة والضريبة 
والدخل بمراجعة إقرارات ضريبة القيمة المضافة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وبالتالي احتفظت الشركة بتسوية األرصدة. و 

بعد انتهاء المراجعة بعد 30 يونيو 2021م، تم تسوية كل األرصدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
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النقد وما في حكمه  8

يعرض الجدول التالي النقد واألرصدة البنكية كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. 

النقد وما في حكمه(:  86ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

)18.2 %(0.20.1نقدية بالصندوق

)53.4 %(35.016.3أرصدة بنكية

)53.2 %(35.216.4اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

بها مع  يتم االحتفاظ  التي  النقدية  بالصندوق األرصدة  النقدية  البنكية. تشمل  بالصندوق وأرصدة الحسابات  النقدية  النقد وما في حكمه من  يتكون 
المحاسبين ومشرفي المشروع إلدارة النفقات اليومية. 

للموردين  المدفوعات  التي تديرها الشركة وتستخدم بشكل أساسي لتسوية  المختلفة  المودع في الحسابات المصرفية  النقد  البنوك  النقد في  يشمل 
وتحصيل العائدات من العمالء.

انخفض إجمالي رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 53.2 % من 35.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 16.4 مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2021م. على الرغم من زيادة العمليات التجارية، ساهم سداد صافي القروض والسلف )بقيمة 40.4 مليون ريال سعودي( في انخفاض 
رصيد النقد وما في حكمه خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وشمل ذلك مبلغ قدره 35.0 مليون ريال سعودي لقرض صندوق التنمية 

الصناعية السعودي ومبلغ قدره 8.2 مليون ريال سعودي لقرض البنك السعودي الفرنسي. 

حقوق الملكية  9

يوضح الجدول التالي مكونات حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

حقوق الملكية(:  87ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في

يونيو 2021مديسمبر 2020م

820.0467.0رأس المال

4.44.4االحتياطي النظامي

92.2)240.6(األرباح المبقاة – )الخسائر المتراكمة(

)19.4()131.8(أسهم الخزينة

452.0544.2إجمالي حقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

رأس المال

بلغ رأس المال 820.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و467.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. خالل الفترة المنتهية في 31 
مارس 2021، قرر مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة من 820.0 مليون ريال سعودي إلى 467.0 مليون 

ريال سعودي من خالل استيعاب خسائر متراكمة بقيمة 240.6 مليون ريال سعودي وخفض أسهم خزينة بقيمة 112.3 مليون ريال سعودي. 

االحتياطي النظامي

تحتفظ الشركة بنسبة 10 % من صافي أرباحها للسنة بموجب االحتياطي النظامي وفًقا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة. يجوز للشركة أن تقرر 
وقف هذه التحويالت عندما يساوي االحتياطي 30.0 % من رأس مالها المصدر. 

ظلت االحتياطيات النظامية مستقرة عند 4.4 مليون ريال سعودي بين 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. 
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الخسائر المتراكمة

سجلت الشركة خسائر متراكمة بقيمة 240.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب األثر التراكمي للخسائر المتكبدة خالل الفترات 
السابقة. وتراكمت على الشركة خسائر غير نقدية منذ عام 2010م.

 قامت الشركة بإطفاء 240.6 مليون ريال سعودي من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2020م مقابل رأس مال الشركة خالل الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021 م. سّجلت الشركة الحقاً 92.2 مليون ريال سعودي كإجمالي الدخل الشامل كما في 30 يونيو 2021م والذي تم تسجيله كأرباح مبقاة.

أسهم الخزينة
في إطار عملية تخفيض األسهم، تم تخفيض أسهم الخزينة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م بمقدار 6.9 مليون سهم بقيمة 112.4 

مليون ريال سعودي.

القروض والسلف  10

يوضح الجدول التالي تفاصيل القروض والسلف كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. 

القروض والسلف(:  88ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م - يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

)9.4 %(311.0 343.1 قروض تجارية - صندوق التنمية الصناعية السعودي

)16.7 %(41.7 50.0 تورق - البنك السعودي الفرنسي

8.1 %)93.7()86.7(ناقًصا: الجزء المتداول من القروض

)15.5 %(259.0 306.5 القروض والسلف غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

ملخص وضع التمويل(:  89ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م - يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

  صندوق التنمية الصناعية السعودي

)12.1 %(240.1 273.2 مشروع المصانع

)1.4 %(70.9 69.9 مشروع قيان

)16.7 %(41.7 50.0 البنك السعودي الفرنسي

)10.3 %(352.7 393.1 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

انخفض إجمالي رصيد القرض القائم من 393.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 352.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م. وقعت الشركة خالل عام 2019م اتفاقية تسهيالت مع البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 110.5 مليون ريال سعودي. وقد غطت االتفاقية أنواًعا 
متعددة من التسهيالت بما في ذلك التورق ومقايضة أسعار الفائدة والضمانات المالية. تم استخدام تمويل التورق خالل عام 2019م لدعم متطلبات 

مشروع ذهب قيان.

حصلت الشركة على قرض تجاري بمبلغ 330.0 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 2010م لدعم تطوير منجم المصانع 
ومحطة المعالجة. ويأتي هذا القرض مضموًنا برهن على ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها وبضمانات شركة موقعة نيابة عن كل مساهم. وقد تمت 
إعادة جدولة القرض في ظروف متعددة بناًء على طلب الشركة. توصلت الشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي في يونيو 2020م إلى اتفاق لتعديل 
اتفاقية القرض األصلية وتمت إعادة جدولة المدفوعات على سبعة أقساط نصف سنوية تنتهي في أبريل 2024م. باإلضافة إلى ذلك، تم الحصول على 
قرض آخر خالل شهر يونيو 2020م بمبلغ 94.3 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل مشروع ذهب قيان. ويتم سداد هذا 

القرض على ثالثة عشر قسط نصف سنوي اعتباًرا من مايو 2022م إلى مارس 2028م. 

وتأتي التسهيالت مضمونة بضمانات مشتركة ومتعددة من بعض المساهمين تغطي إجمالي التسهيالت. وبموجب شروط اتفاقيات التسهيالت، يتعين على 
الشركة الحفاظ على بعض التعهدات المالية، من جملة بنود أخرى. كانت الشركة ملتزمة إلى حد كبير بهذه التعهدات في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 

2020م إلى 30 يونيو 2021م. 
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التزامات عقود إيجار  11

يوضح الجدول التالي الحركة في التزامات عقود اإليجار كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م

التزامات عقود اإليجار كما في 30 يونيو 2021م(:  90ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

)26.2 %(6.1 8.2 كما في بداية السنة

)100.0 %(-1.2 اإلضافات خالل السنة

)67.4 %(0.3 0.8 تراكم الفائدة خالل السنة

)52.8 %()1.9()4.0(المدفوعات المقدمة خالل السنة

)26.9 %(4.4 6.1 في نهاية السنة

0.0 %3.83.8الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

)73.1 %(2.20.6الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( لعقود اإليجار اعتباًرا من 1 يناير 2019م باستخدام نهج األثر الرجعي المعدل. 

يوجد لدى الشركة عقود إيجار للمباني المستأجرة )مقر الشركة وسكن الموظفين( والمعدات الثقيلة. تصل فترة إيجار المباني المستأجرة إلى 10 سنوات 
بينما تصل فترة إيجار المعدات الثقيلة إلى 3 سنوات.

تعترف الشركة بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. ويتم قياس أصول حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، وتشتمل 
على المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدل ألي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير 
لتكاليف التفكيك وإخالء األصل األساسي. ويتم الحًقا استهالك أصول حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر 
اإلنتاجي لحق االستخدام أو نهاية مدة اإليجار، أيهما أقرب. ويتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها 
في تاريخ السريان، ويتم خصمها بتطبيق معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو معدل االقتراض المتزايد للشركة. ويتم قياس التزام عقد اإليجار 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وقد اختارت الشركة عدم االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لعقود 

اإليجار قصيرة األجل التي لها مدة إيجار 12 شهًرا أو أقل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة. 

أبرمت الشركة اتفاقية إيجار إضافية لمستودع يقع في جازان )بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي( في عام 2020م.

انخفضت التزامات عقود اإليجار بنسبة 26.9 % خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م من 6.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020 م إلى 4.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى مدفوعات اإليجار البالغة 1.9 مليون ريال سعودي منها 

1.4 مليون ريال للمباني المؤجرة و0.4 مليون ريال لآلالت الثقيلة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

مخصص تكلفة إغالق منجم  12

يوضح الجدول التالي حركة مخصص تكلفة إغالق المناجم كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م

مخصص تكلفة إغالق منجم(:  91ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

80.5 % 30.0  16.6 الرصيد في بداية العام

ل للسنة )22.2 %( 0.5  0.6 ُمحمَّ

)72.7 %( 3.5  12.8 إضافات خالل السنة

13.1 % 34.0  30.0 الرصيد في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة 
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يتعلق مخصص تكلفة إغالق المناجم بالقيمة الحالية للتكاليف المستقبلية التي سيتم تكبدها في إعادة تأهيل منجم المصانع ومنجم ذهب قيان. وتم إثبات 
هذا المخصص في األصل بمبلغ 12.8 مليون ريال سعودي وبدأ إلغاء الفائدة في عام 2012م مع بدء العمليات التجارية. 

أجراه  الذي  التقييم  على  بناًء  المناجم  التقديري إلغالق  المخصص  بمراجعة  الشركة  قامت  2021م،  يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الستة  فترة  خالل 
مستشارون مستقلون تابعون لشركة إس آر كيه تركيا )SRK Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş(. ويشمل هذا التقييم أيًضا تكلفة إغالق منجم قيان.

الحظنا أنه من المتوقع حالًيا، بناًء على التقييم المستقل، شطب االلتزام بالكامل بحلول عام 2030م، وهو ما يتماشى مع العمر التقديري لمنجم المصانع. 

ارتفع مخصص إغالق المناجم من 30.0 مليون ريال سعودي في 20 ديسمبر إلى 34.0 مليون ريال سعودي كما في 21 يونيو بسبب المراجعة المذكورة 
أعاله التي نتج عنها ارتفاع بقيمة 3.5 مليون ريال سعودي في مخصص إغالق المنجم باإلضافة إلى تكلفة إغالق المناجم المؤجلة. 

على الرغم من أن العمر اإلنتاجي المقدر لمنجم ذهب قيان يبلغ 6 سنوات كما في يونيو 2021، أشارت شركة إس آر كيه في تقرير التقييم الٌمعد من قبلها 
إلى أنه على الرغم من الفارق الزمني بين إغالق منجم المصانع ومنجم ذهب قيان، فمن الممكن إجراء إغالق مرحلي لمنجم ذهب قيان. وبهذه الطريقة، 
يمكن أن تتوزع تكاليف وأعمال اإلغالق بمرور الوقت مما قد يوفر في التكلفة بسبب انخفاض تكاليف تعبئة المقاول وزيادة أوجه التآزر بين أعمال إغالق 
للتعدين إلكمال إجراءات  الكبرى  المنجمين. وبالتالي، من المفترض أن يتم إجراء إغالق متزامن حيث ال توجد مخاوف زمنية ملحة لشركة المصانع 

اإلغالق. بناًء على ذلك، جمعت الشركة تكاليف إغالق كل من المنجمين وحسبت مخصًصا فردًيا إلغالقهما بناًء على العمر اإلنتاجي لمنجم المصانع. 

 مكافآت الموظفين  13

يوضح الجدول التالي تطور مكافآت الموظفين كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م 

مكافآت الموظفين(:  92ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

54.2 %4.56.9الرصيد في بداية العام

)46.6 %(1.2 2.2 تكلفة الخدمات الحالية

)32.9 %(0.1 0.1 تكلفة الفائدة

)56.0 %(0.6 1.3 الخسائر اإلكتوارية

)46.9 %()0.6()1.2(المكافآت المدفوعة

17.3 %8.1 6.9 الرصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

تعد التزامات مكافآت الموظفين مطلًبا نظامًيا لكل الشركات السعودية ويتم دفعه للموظفين عند االستقالة أو إنهاء التوظيف. تم االعتراف بمخصص 
مكافأة نهاية الخدمة بناًء على التقييم اإلكتواري الذي أجراه خبير إكتواري مستقل كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م، باستخدام طريقة تقدير 

المبالغ المستحقة حسب الوحدة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 19 - استحقاقات الموظفين.

ارتفعت التزامات مكافآت الموظفين بنسبة 17.3 % من 6.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 8.1 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2021م ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الموظفين خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

القروض والسلف )الجزء المتداول(  14

يرجى الرجوع إلى البند رقم 6-11-2-10 )القروض والسلف( ضمن المطلوبات غير المتداولة.

التزامات عقود اإليجار )الجزء المتداول(  15

يرجى الرجوع إلى البند رقم 6-11-2-11 )التزامات عقود اإليجار( ضمن المطلوبات غير المتداولة.
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حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع  16

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحسابات التجارية الدائنة والمصاريف المستحقة الدفع كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م: 

حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع(:  93ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

)8.5 %( 15.1  16.6 الحسابات الدائنة

39.1 % 15.9  11.4 المصاريف المستحقة

)40.9 %( 5.7  9.7 ضريبة أرباح رأس المال المقتطعة من المساهم السابق

48.6 % 7.5  5.0 مستحقات اإلجازات وغيرها

3.6 %44.2 42.7 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

شملت حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع بشكل رئيسي الحسابات الدائنة التي تمثل مستحقات للموردين الذين يقدمون السلع والخدمات 
للشركة. شكلت الحسابات الدائنة 38.8 % و 34.2 % من إجمالي رصيد الحسابات الدائنة والحسابات الدائنة األخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و30 

يونيو 2021م على التوالي.

الحسابات الدائنة

تمثل الحسابات الدائنة األرصدة القائمة المستحقة لمختلف الموردين الذين تتعامل معهم الشركة. 

انخفض رصيد الحسابات الدائنة بنسبة 8.5 % من 16.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 15.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م. ونتج هذا االنخفاض بشكل أساسي عن تسديد المبالغ المتقادمة الدائنة لموردي منجم ذهب قيان.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الحسابات التجارية الدائنة حسب الموردين كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

الحسابات التجارية الدائنة حسب الموردين(:  94ل6الجدول )
يوضح الجدول التالي تفاصيل الحسابات التجارية الدائنة حسب الموردين كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م: 

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

29.9 % 2.5  1.9 المورد 1 

)11.6 %( 2.4  2.7 المورد 2

ال ينطبق 1.7  -المورد 3 

56.5 % 1.5  0.9 المورد 4 

ال ينطبق 0.7  -المورد 5 

ال ينطبق 0.5  -المورد 6 

ال ينطبق 0.4 0المورد 7 

ال ينطبق 0.4  -المورد 8 

ال ينطبق 0.4  -المورد 9 

)66.7 %( 0.4  1.1 المورد 10 

)57.0 %( 4.2  9.8 أخرى

)8.5 %( 15.1  16.6 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تتعامل الشركة بشكل أساسي مع موردين محليين في سياق العمل المعتاد، في حين أن المعامالت مع الموردين األجانب محدودة نسبًيا. 
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يوضح الجدول التالي تقادم الحسابات التجارية الدائنة كما في 30 يونيو 2021م

تقادم الحسابات التجارية الدائنة كما في 30 يونيو 2021م(:  95ل6الجدول )

اإلجماليأكثر من 90 يوًما61 - -90 يوًما31 - -60 يوًما0 - -30 يوًماغير مستحقةمليون ريال سعودي

 2.5  0.2  0.2  0.9  1.2  -المورد 1 

 2.4  - 0.8  0.7  1.0  -المورد 2

 1.7  - 0.1  0.6  1.0  -المورد 3 

 1.5  0.2  0.7  0.2  0.3  -المورد 4 

 0.7  - - - 0.7  -المورد 5 

 0.5  - - 0.3  0.2  -المورد 6 

 0.4  - - 0.3  0.1  -المورد 7 

 0.4  0.0  0.1  0.2  0.1  -المورد 8 

 0.4  0.1  0.1  0.0  0.2  -المورد 9 

 0.4  0.0  0.4  - - -المورد 10

 4.2  1.2  0.6  0.6  1.8  -أخرى

 15.1  1.7  3.0  3.7  6.6  -اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تتراوح فترات االئتمان القياسية الممنوحة من الموردين للشركة لتسوية مستحقاتها بين 30 يوًما و60 يوًما. يشير جدول التقادم إلى أن مبلًغا قدره 1.7 
مليون ريال سعودي )يمثل 11.5 % من إجمالي رصيد الحسابات الدائنة كما في 30 يونيو 2021م( ظّل غير مسدًدا لفترة تزيد على 90 يوًما.

تأتي هذه الحسابات الدائنة المتقادمة في سياق العمل المعتاد ويجب تسوية كل األرصدة المستحقة في الوقت المحدد وال يتوقع أن يؤثر التأخير على 
عالقة الشركة مع الموردين. 

المصاريف المستحقة

تتكون المصاريف المستحقة من المستحقات التي يتم تسجيلها بشكل رئيسي مقابل فواتير لم يتم استالمها بعد من الموردين بناًء على أفضل تقدير 
للشركة. وتتعلق هذه المستحقات بالعديد من الموردين وتميل إلى التقلب على أساس سنوي.

ارتفعت المصاريف المستحقة الدفع بنسبة 39.1 % من 11.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 15.9 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2021م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة الشحن من 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.8 مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2021م وارتفاع المصاريف المستحقة األخرى إلى 6,2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وقابل ذلك بشكل جزئي انخفاض 

مكافآت الموظفين بنسبة 53.7 % من 5.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م.

وارتبط ارتفاع تكلفة الشحن المتراكمة بشكل أساسي بواقع أّن معظم مصاريف الشحن المرتبطة بالعام 2020م كانت قد دفعت قبل نهاية العام بينما مصاريف 
الشحن المرتبطة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م تم تسجيلها كمصاريف مستحقة و تم دفعها ما بعد 30 يونيو 2021م )أغسطس 2021م(.

عالوة على ذلك، انخفضت المصاريف المستحقة الدفع المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة حيث تم عقد ثالثة اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة بخمسة اجتماعات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 

تمثل مكافآت الموظفين أيًضا استحقاًقا عن فترة نصف سنة كما في 30 يونيو 2021م مقارنًة بمكافآت سنة كاملة كما في 31 ديسمبر 2020م. 

ضريبة أرباح رأس المال المقتطعة من المساهم السابق

مّثلت هذه الضريبة ضريبة األرباح الرأسمالية المقتطعة من المساهمين السابقين في ما يتعلق بإعادة شراء أسهم الخزينة في عام 2019م. يُفترض أن 
المساهمين الذين باعوا أسهمهم قد أثبتوا األرباح المرتبطة بالصفقة. ونتيجة لذلك، فإن هؤالء المساهمين السابقين مدينون للهيئة العامة للزكاة والدخل 
بضرائب على أرباح رأس المال بمبلغ 9.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ونظًرا إلى أنهم مساهمين أجانب، يتم تسجيل التزام ضريبة 

أرباح رأس المال على أنها مستحقة الدفع من قبل الشركة ويتم تحصيلها الحًقا منهم.

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م قامت الشركة بتسديد مبلغ 5,0 مليون ريال سعودي للهيئة العامة للدخل والزكاة مقابل أرباح ضريبة 
رأس المال نيابًة عن المساهمين األجانب الذين باعوا أسهمهم. أدى هذا الى انخفاض الرصيد الدائن الى 5,7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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مستحقات اإلجازات وغيرها

تشمل مستحقات اإلجازات وغيرها بشكل أساسي استحقاقات الموظفين المتراكمة )أي بدل اإلجازة وحجز التذاكر(. ولم يشهد الرصيد أي تقلبات بين 
31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م. ارتفعت مستحقات اإلجازة بنسبة 48,6% من 5,0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م إلى 7,5 مليون ريال 
سعودي كما في 30 يونيو 2021م نتيجة ارتفاع عدد موظفي الشركة من 417 موظف كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 454 موظف كما في 30 يونيو 2021م.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل  17

يوضح الجدول التالي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م

مخصص الزكاة وضريبة الدخل(:  96ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

31.5 %5.647.42الرصيد في بداية العام

ل للسنة 31.3 %8.1710.73صافي الُمحمَّ

111.2 %)13.51()6.40(المدفوعات خالل السنة

)37.4 %(7.424.64الرصيد في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

يشير مخصص الزكاة وضريبة الدخل إلى الرصيد القائم من مصاريف الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للهيئة العامة للزكاة والدخل. انخفض الرصيد 
القائم من هذه المطلوبات بنسبة 37.4 % من 7.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م.

تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لعام 2020 وبالتالي حصلت الشركة على شهادة الزكاة السارية المفعول حتى 30 أبريل 2022. تخضع اإلقرارات 
الزكوية والضريبية لألعوام من 2012 م إلى 2020 م للمراجعة حالًيا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ولم يتم تقديم أي ربط نهائي من قبل هيئة 

الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات السابقة. 

مخصص رسوم االمتياز  18

يوضح الجدول التالي حركة مخصص رسوم االمتياز كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م 

مخصص رسوم االمتياز(:  97ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

337.8 %8.8  2.0 الرصيد في بداية العام

-14.7 % 7.9  9.3 المخصص خالل السنة

-100.0 % - )2.5(المخصص المدفوع خالل السنة

90.1 % 16.6  8.8 الرصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

يمثل مخصص رسوم االمتياز الرسوم مستحقة الدفع لحكومة المملكة العربية السعودية من قبل الشركة وفًقا للمادة رقم 71 من نظام االستثمار التعديني 
السعودي. تمثل رسوم االمتياز نسبة 25.0 % من صافي الدخل السنوي لكل ترخيص تعدين أو ما يعادله من ضريبة الدخل االفتراضية، أيهما أقل. 

وألغراض الحسابات، يتم خصم الزكاة المستحقة من إجمالي رسوم االمتياز. 

انخفضت تكاليف المخصصات بنسبة 14.7 % للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 7.9 مليون ريال سعودي من 9.3 مليون ريال سعودي 
خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. ويرجع ذلك في المقام األول إلى تسجيل رسوم امتياز مستحقة لفترة ستة أشهر المنتهية كما في 
30 يونيو 2021م مقارنة برسوم امتياز مستحقة لسنة كاملة كما في 31 ديسمبر 2020م . )راجع قسم »رسوم االمتياز« في قائمة الدخل للحصول على 

مزيد من التفاصيل(
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة  19

يوضح الجدول التالي المعامالت مع الجهات ذات العالقة في عام 2020م وستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

المعامالت مع الجهات ذات العالقة(:  98ل6الجدول )

طبيعة المعاملةطبيعة العالقةمليون ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في

النصف األول من عام 2021مالنصف األول من عام 2020م

 الصفقات التجارية

0,30,8تكاليف السفرإدارة مشتركةشركة المشاريع التجارية العربية للسفريات

0.0 0.0 تكاليف المياهإدارة مشتركةشركة مياه نجران

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

الصفقات التجارية

كانت المعامالت مع الجهات ذات العالقة تجارية بطبيعتها ومرتبطة بشكل أساسي بالشركة التجارية العربية للسفريات وشركة مياه نجران.

شركة المشاريع التجارية العربية للسفريات

ارتبطت المعامالت مع شركة المشاريع التجارية العربية للسفريات بشكل أساسي بحجز تذاكر الطيران لموظفي الشركة لرحالت العمل. تتقلب المعامالت 
مع الجهات ذات العالقة وفًقا لمتطلبات العمل الخاصة بالشركة. وال يوجد لدى الشركة ترتيب رسمي مع الجهات ذات العالقة، وتخضع المعامالت ألوامر 

الشراء بأسعار تجارية.

شركة مياه نجران 

تزود شركة مياه نجران مواقع الشركة بمياه الشرب. وباألرقام المطلقة، ظلت المعامالت مع الجهات ذات العالقة غير جوهرية بين النصف األول من عام 
2020م والنصف األول من عام 2021م.

مكافأة اإلدارة الرئيسة

مليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في
الزيادة / )النقص(

30 يونيو

2020 – 2021م2021م2020م

-4.50%3.53.3رواتب ومكافآت موظفين

4.80%0.10.1مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ل4.20%3.63.4اإلجمالي

تمثل مكافأة اإلدارة الرئيسية رواتب اإلدارة التنفيذية. لم تمثل هذه المصاريف تقلًبا جوهرًيا بين الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م والستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تمثل األجور والمكافآت األخرى بشكل أساسي تكاليف مكافآت نهاية الخدمة السنوية لإلدارة التنفيذية.
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قائمة التدفقات النقديةأ- 

يعرض الجدول التالي ملخًصا لقائمة التدفقات النقدية للشركة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م 

قائمة التدفقات النقدية كما في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م (:  99ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في30 يونيو

2020 – 2021م2021م2020م

38.4 %54.7 39.5 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)61.8 %()31.3()82.0(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

5965.0 %)42.1()0.7(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)6.7 %()18.7()43.2(صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

)32.7 %(35.2 52.2 النقد وما في حكمه - في بداية السنة

82.4 %16.4 9.0 النقد وما في حكمه - في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

تأثرت حركة التدفقات النقدية التي سجلتها الشركة بين 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م بشكل أساسي بالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
واالستثمارية. 

سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية خارجة بقيمة 18.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ويرجع ذلك بشكل 
أساسي إلى التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية وسداد قرض بمبلغ 40.4 مليون ريال سعودي. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض األنشطة االستثمارية 

من 82.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 31.3 مليون ريال سعودي خالل 30 يونيو 2021م.

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  1

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية خالل 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م(:  100ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 30 يونيو

2020 – 2021م2021م2020م

األنشطة التشغيلية

412.8 %93.9 18.3 الربح عن السنة قبل حساب الزكاة وضريبة الدخل

43.9 %42.0 29.2 االستهالك واإلطفاء

)100.0 %(- 0.4 مخصص بنود بطيئة الحركة

1.318.5 1.1 مخصص مكافآت موظفين

390.8 %1,1 0.2 مخصص تكلفة إغالق منجم

التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديالت رأس المال العامل

تعديالت رأس المال العامل

)44.7 %()5.3()9.7(المخزون

431.2 %)56.6()10.7(حسابات تجارية مدينة

مة ومبالغ مدفوعة مقدًما )167.8 %()13.0(19.2 ُدفعات مقدَّ

)247.4 %(5.5 )3.7(حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع

55.3 %68.8 44.3 النقدية من العمليات

208.3 %)13.5()4.4(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

53.0 %)0.6()0.4(مكافآت موظفين مدفوعة

38.4 %54.7 39.5 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
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ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة 38.4 % من 39.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م م إلى 
54.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الربح قبل حساب الزكاة وضريبة 
الدخل إلى 93.9 مليون ريال سعودي خالل النصف األول من عام 2021م مقارنة بمبلغ 18.3 مليون ريال سعودي خالل النصف األول من عام 2020م. 

ارتفع النقد المستثمر في المخزون والحسابات التجارية المدينة إلى 5.3 مليون ريال سعودي و 56.6 مليون ريال سعودي خالل النصف األول من عام 
2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع اإليرادات خالل الفترة. 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  2

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية خالل 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م 

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية خالل 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م(:  101ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 30 يونيو

2020 – 2021م2021م2020م

26.4 %)6.5()5.1(إضافات في ممتلكات ومصانع ومعدات

131.7 %)24.8()10.7(إضافات في ممتلكات تعدين

)100.0 %(-)66.2(إضافات في أصول التقييم واالستكشاف

)61.8 %()31.3()82.0(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

ارتبطت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بشكل أساسي باإلضافات التي تمت على الممتلكات والمصانع والمعدات وممتلكات التعدين. انخفضت 
التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة االستثمارية بنسبة 61.8 % من 82.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 

إلى 31.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  3

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية خالل 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م 

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية خالل 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م(:  102ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في 30 يونيو

2020 – 2021م2021م2020م

ال ينطبق )40.4( -سداد القروض

134.5 % )1.6( )0.7(التزامات عقود إيجار

5965.0 % )42.1( )0.7(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

سجلت الشركة تدفقات نقدية خارجة بلغت 42.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م والتي تتعلق بشكل أساسي 
بسداد قروض وسلف بقيمة 40.4 مليون ريال سعودي. وشمل ذلك مبلغ قدره 32.1 مليون ريال سعودي لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ومبلغ 

قدره 8.3 مليون ريال سعودي لقرض البنك السعودي الفرنسي. 
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االلتزاماتأ- 

يوضح الجدول التالي ملخًصا اللتزامات الشركة في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م 

االلتزامات(:  103ل6الجدول )

مليون ريال سعودي
الزيادة / )النقص(السنة المالية المنتهية في

ديسمبر 2020م – يونيو 2021ميونيو 2021مديسمبر 2020م

)56.8 %(60.626.2المصاريف الرأسمالية

-عقود اإليجار

---سنة واحدة

---من سنة إلى أربع سنوات

---أكثر من أربع سنوات

)56.8 %(60.626.2اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

كما في 30 يونيو 2021م، خططت الشركة لنفقات رأسمالية بقيمة 26.2 مليون ريال سعودي على الممتلكات والمصانع والمعدات. يتعلق ذلك بميزانية 
النفقات الرأسمالية المتبقية في ما يتعلق بتشغيل منجم ذهب قيان )6.9 مليون ريال سعودي( ومشروعات منجم المصانع )19.4 مليون ريال سعودي(. 
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سياسة توزيع األرباح.  7

بموجب المادة 110 من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب 
من صافي األرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. وال تلتزم 
الشركة باإلعالن عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها، أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل 
ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضاًل عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. ومثاالً على ذلك، 
تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها. وبالرغم من عزم الشركة 
على توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة.

كما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في نظام الشركة األساسي. وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي. 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

بلغ أ-  متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز  للشركة  النظامي  االحتياطي  لتكوين  األرباح  من صافي   )%10( يجنب 
االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

يجوز للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، تجنيب 10% من صافي األرباح لتكوين احتياطي إضافي يخصص لصالح الشركة.ب- 
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان ج- 

على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 
قائما من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.د- 
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )أربعة وعشرون( من النظام األساسي للشركة، والمادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات يخصص ه- 

بعد ما تقدم نسبة تمثل )10%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة وبحد أقصى 500,000 ريال سعودي، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة 
متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

وتجدر اإلشارة إلى أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر حيث يجوز لمجلس اإلدارة بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة 
العادية يجدد سنوياً القيام بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك وفقاً لضوابط الجهة المختصة.

لم تعلن الشركة أو توزع أرباًحا عن السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، 31 ديسمبر 2019م أو 31 ديسمبر 2020م أو عن فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م.
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استخدام متحصالت الطرح.  8

صافي متحصالت الطرح  1 8
تقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي ]●[ ريال سعودي، سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي ثالثين مليون )30,000,000( ريال سعودي لتسوية جميع 
والجهات  والمحاسبين،  القانوني،  والمستشار  التغطية،  ومتعهد  االكتتاب،  ومدير  المالي،  المستشار  أتعاب  ذلك  ويشمل  بالطرح  المتعلقة  المصاريف 
بعملية  المتعلقة  والمصاريف األخرى  واألتعاب  والتوزيع،  والطباعة  التسويق  أتعاب  والمستشارين اآلخرين، وكذلك  السوق،  المستلمة، ومستشار دراسة 

الطرح. سيتم توزيع مصاريف الطرح على المساهمين البائعين والشركة على أساس تناسبي.

استخدام صافي متحصالت الطرح  2 8
يقدر صافي متحصالت الطرح بحوالي ]●[ ريال سعودي. سيتم توزيع مبلغ ]●[ ريال سعودي على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم 
البيع التي يجري بيعها خالل عملية الطرح، وسيتم تخصيص مبلغ قدره ]●[ ريال سعودي من صافي متحصالت الطرح بعد توزيع مستحقات المساهمين 
البائعين لتمويل خطط الشركة التوسعية وأنشطة األعمال. وسيتم تخصيص المتحصالت للشركة لتمويل مشروع تطوير مكمن خام معيض وأنشطة الكشف 

بموجب تراخيص الكشف الحالية وألغراض عامة للشركة.

وتخطط الشركة لتوسيع نشاطها الحالي من خالل مواصلة العمل على مشروع تطوير مكمن خام معيض بغرض زيادة القدرة اإلنتاجية لمنجم المصانع 
الواقع تحت األرض. كما تخطط الشركة لتوسيع أنشطة الكشف من خالل إجراء المزيد من مشاريع الحفر لتحديد المزيد من الموارد المعدنية وإمكانيات 

وجود النحاس والذهب والزنك والنيكل، بموجب تراخيص الكشف الصادرة لمناجم المصانع، وقيان، وقطان.

يرد في الجدول التالي ملخص األغراض الرئيسية الستخدام صافي متحصالت الطرح بعد توزيع مستحقات المساهمين البائعين:

األغراض الرئيسية الستخدام صافي متحصالت الطرح بعد توزيع مستحقات المساهمين البائعين (:  1ل8الجدول )

النسبةالمبلغ )بالريال السعودي(غرض االستخدام

]●[296,207,867مشروع تطوير مكمن خام معيض لكتل الخام1

]●[121,673,000مصاريف أنشطة الكشف2

]●[]●[أغراض عامة3

]●[]●[اإلجمالي

المصدر: الشركة

يرد فيما يلي تحليل كل غرض من أغراض االستخدام الرئيسية لصافي متحصالت الطرح بعد توزيع مستحقات المساهمين البائعين:

مشروع تطوير مكمن خام معيض  8-2-1

يبلغ إجمالي التكلفة االستثمارية لمشروع تطوير مكمن خام معيض مبلغاً قدره 303,907,945 ريال سعودي، منها 7,700,078 ريال سعودي تم أو سيتم 
تمويلها من قبل الشركة أو باالستعانة بقروض مصرفية، وسوف يتم تمويل المبلغ المتبقي البالغ 296,207,867 ريال سعودي من متحصالت االكتتاب. يرد 

في الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لتكاليف مشروع تطوير مكمن خام معيض وكيفية تمويلها:

تفاصيل تكاليف االستثمار المطلوبة لمشروع تطوير مكمن خام معيض ومصادر التمويل )بالريال سعودي((:  2ل8الجدول )

التكاليف التي سيتم تمويلها من متحصالت التكاليف الممولة من قبل الشركة أو بالقروضالبنود
إجمالي تكاليف االستثماراالكتتاب

النفقات الرأسمالية

2,994,76972,178,08875,172,857تحت األرض

712,619210,139,136210,851,755المحطات

1,000,00013,890,64314,890,643النفقات الرأسمالية األخرى

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

2,992,6902,992,690تحت األرض

ال يوجدالمحطات

ال يوجدالقروض

7,700,078296,207,867303,907,945اإلجمالي

المصدر: الشركة
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يقع مشروع معيض لكتل الخام ضمن منطقة منجم المصانع، ويحتوي على مستويات مرتفعة من الزنك، ومتوسطة من النحاس، وأعلى من المتوسط من 
الذهب والفضة من كتل الخام الرئيسية المتواجدة في منجم المصانع. ووفقاً لذلك جرى التخطيط لتصميم محطة تختلف في تصميمها عن محطة 
المعالجة الخاصة بمنجم المصانع وذلك بغرض تحصيل أكبر قدر ممكن من مركزات الزنك والنحاس والذهب والفضة. وعليه تخطط الشركة لبناء وحدة 

تكسير ومحطة معالجة مستقلتين لمعالجة الخام المستخرج من منجم معيض الواقع تحت األرض.

واستناًدا إلى بعض األعمال األولية، بما في ذلك التعدين التجريبي لمحطتي اإلنتاج في عام 2020م، وأعمال اختبار التعويم، واستكمال دراسة المعادن في 
شهر فبراير 2021 م، تقوم الشركة في الوقت الراهن بأعمال تصميم محطة المعالجة ودراسة الجدوى لمشروع تطوير مكمن خام معيض، وقد أصدرت 

مناقصة إلى مقدمي العطاءات المحتملين لترسية عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء واإلدارة بخصوص بناء محطة معالجة في معيض.

وينطوي العمل المنجز حتى تاريخه على أعمال تصميم وهندسة محطة معالجة جديدة تبلغ طاقتها التشغيلية 350,000 طن سنوًيا في موقع التعدين الحالي 
لمنجم المصانع. ويرد في الجدول التالي بيان الموارد المعدنية الذي أعّده الشخص المختص لحقل معيض الواقع تحت منجم المصانع.

الذهب )جرام في الزنك )%(النحاس )%(طنفئة الموارد المعدنية
الطن(

الفضة )جرام في 
الطن(

ما يعادل 
النحاس )%(

0.241.0310.951.2067.785.43المقّدرة

1.360.707.501.2260.174.11المستدل عليها

1.600.758.022.2261.314.31المقّدرة والمستدل عليها

0.790.807.551.2258.444.21المستنبطة

2.390.777.861.2260.364.21الموارد المعدنية

المصدر: تقرير الشخص المختص

ويرد في الجدول التالي مواعيد صرف المبالغ المخصصة ألعمال تطوير مشروع تطوير مكمن خام معيض من متحصالت االكتتاب لكل ربع من السنة:

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة لمشروع تطوير مكمن خام معيض من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2021م-2023م (:  3ل8الجدول )
)بالريال السعودي( 

المجموع السنويالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2022م

15,433,93515,608,80318,515,64412,518,66262,077,044النفقات الرأسمالية لتحت األرض

35,604,60146,674,87448,155,56144,202,169174,637,205النفقات الرأسمالية للمحطات 

2,815,4943,315,4942,982,1923,561,18612,674,365النفقات الرأسمالية األخرى

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لتحت األرض

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للمحطات 

القروض

53,854,03065,599,17169,653,39760,282,017249,388,614إجمالي التكاليف لعام 2022م

المجموع السنويالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2023م

5,456,4812,479,4551,006,9411,158,16710,101,044النفقات الرأسمالية لتحت األرض

15,145,68814,586,8435,769,40035,501,931النفقات الرأسمالية للمحطات 

608,139608,1391,216,278النفقات الرأسمالية األخرى

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لتحت األرض

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للمحطات 

القروض

21,210,30817,674,4376,776,3411,158,16746,819,253إجمالي التكاليف لعام 2023م
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ويرد في الجدول التالي المواعيد السنوية لصرف المبالغ المخصصة ألعمال تطوير مشروع تطوير مكمن خام معيض من متحصالت االكتتاب:

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة لمشروع تطوير مكمن خام معيض من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2021م-2023م (:  4ل8الجدول )
)بالريال السعودي(

النفقات الرأسمالية لألعمال العام
تحت األرض

النفقات الرأسمالية لمحطة 
إجمالي النفقات الرأسمالية النفقات الرأسمالية األخرىالمعالجة

)ريال سعودي(

7,700,078*20215,987,459712,6191,000,000م

202262,077,044174,637,20512,674,365249,388,614م

202310,101,04435,501,9311,216,27846,819,253م

78,165,547210,851,75514,890,643303,907,945اإلجمالي

* تم أو سيتم تمويلها من قبل الشركة أو باالستعانة بقروض مصرفية

نفقات أعمال الكشف 8-2-2

يبلغ إجمالي التكاليف المدرجة في ميزانية أعمال الكشف الشاملة لجميع مشاريع الكشف الخاصة بالشركة مبلغاً قدره )121,673,000( ريال سعودي 
سيتم تمويله من صافي المتحصالت. يرد في الجدول التالي مخصصات الميزانية ألعمال الكشف الشاملة لجميع رخص الكشف الصادرة للشركة ومصادر 

تمويلها:

تفاصيل تكاليف االستثمارات لنفقات أعمال الكشف وكيفية تمويلها )بالريال سعودي((:  5ل8الجدول )

التكاليف الممولة من قبل الشركة أو مشاريع الكشف
بالقروض

التكاليف التي سيتم تمويلها من 
إجمالي تكاليف االستثمارمتحصالت االكتتاب

051,965,25051,965,250قيان

059,253,85059,253,850المصانع

010,453,90010,453,900قطان

0121,673,000121,673,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

وترد في امتيازات الكشف والتعدين الحالية للشركة عدة مناطق مستهدفة بأعمال التعدين جرى تحديدها. لم تجري دراسة المناطق المستهدفة بأعمال 
الكشف بصورة تكفي للشروع في مرحلة اإلنتاج حتى تاريخه، ويتعّين اتخاذ تدابير واتباع منهجيات معّينة لالستطالع والكشف الجيولوجي للتمّكن من 

الشروع بوضع الجدول الزمني ألعمال تصميم المنجم واإلنتاج في المناطق المستهدفة.

تتمّثل الخطوة األولى في برنامج الكشف في رسم الخرائط وحفر الخنادق وأخذ عينات من التربة )لالختبارات الجيوكيميائية والجيوفيزيائية( قبل تحديد 
مكان الحفر. ويعّد الحفر الماسي أعلى تكلفة من أنشطة الكشف األخرى، لذلك يلزم اعتماد الطرق األقل تكلفة واألسرع بدايًة لحصر أهداف الحفر في 

المناطق الشاسعة التي تنطوي على العديد من األهداف المحتملة.

ويتم الشروع بأعمال الحفر الماسي بعد أن يّتضح من نتائج االستطالع وجود ظاهرة شذوذ جيولوجية / كيميائية متمركزة في منطقة معينة. وتتراوح 
المساحة المطلوب حفرها بالحفر الماسي قبل التمّكن من تحديد المعادن ألف متر وحتى أكثر من 10,000 متر، وذلك حسب الوضع الجيولوجي وأبعاد 

المنطقة المعنية وإمكانية الوصول إلى المعادن المستهدفة فيها.

ويتم تنفيذ برنامج حفر ثاني وثالث بعد اكتشاف كتل الخام وتحديد المعادن الموجودة وذلك إلعداد بياٍن أوٍل بالموارد يستخدم لتقييم كمية ونوعية الحقول 
المستهدفة. يعّد البيان األول بالموارد بياناً أولياً وال يتطلب إعداده بيانات ضرورية لتحديد الموارد المعدنية المتوافقة مع نظام جورك، والتي تعّد ضرورية 
لتأييد قرار االستثمار في تطوير الحقل إلى منجم. ويجب أن يصّنف أكثر من نصف الموارد المعدنية المحددة في فئتي المعادن المقّدرة والمستدل عليها 
لتأييد قرار المضي في أعمال تصميم المنجم وإجراء دراسات جدولة أعمال اإلنتاج، األمر الذي يتطلب إجراء المزيد من عمليات الحفر والتي يتم من 

خاللها جمع معلومات أكثر دقة حول جودة الدراسات الهندسية وجوانب التعدين والجوانب الجيوتقنية فيها.
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يرد في الجدول التالي مواعيد صرف المبالغ المخصصة لجميع مشاريع الكشف من متحصالت االكتتاب في كل ربع من السنة.

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة لجميع مشاريع الكشف من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2022م - 2027م )بالريال (:  6ل8الجدول )
السعودي(

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2022م

2,013,7502,621,2502,756,2502,778,750الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
535,875491,625505,125822,375االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

2,549,6253,112,8753,261,3753,601,125إجمالي التكاليف لعام 2022م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2023م

4,477,5004,477,5004,477,5004,477,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
698,550593,5501,171,0501,351,050االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

5,176,0505,071,0505,648,5505,828,550إجمالي التكاليف لعام 2023م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2024م

4,972,5004,972,5005,085,0004,972,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
567,450567,4501,698,7001,367,450االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

5,539,9505,539,9506,783,7006,339,950إجمالي التكاليف لعام 2024م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2025م

5,265,0005,310,0005,377,5005,377,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
553,500558,000564,7501,364,750االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

5,818,5005,868,0005,942,2506,742,250إجمالي التكاليف لعام 2025م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2026م

4,612,5004,680,0004,770,0004,770,000الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
461,250468,000477,0001,077,000االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

5,073,7505,148,0005,247,0005,847,000إجمالي التكاليف لعام 2026م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2027م

3,870,0003,915,0003,825,0003,825,000الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
375,750380,250371,250971,250االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

4,245,7504,295,2504,196,2504,796,250إجمالي التكاليف لعام 2027م

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة لمشاريع الكشف في منجم المصانع من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2022م - 2027م (:  7ل8الجدول )
)بالريال السعودي(

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2022م

900,0001,237,5001,350,0001,350,000الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
171,000204,750216,000226,000االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

1,071,0001,442,2501,566,0001,776,000إجمالي التكاليف لعام 2022م
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الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2023م

2,362,5002,362,5002,362,5002,362,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
301,050301,050458,550658,550االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

2,663,5502,663,5502,821,0503,021,050إجمالي التكاليف لعام 2023م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2024م

2,632,5002,632,5002,677,5002,565,000الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
284,850284,850394,350478,100االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

2,917,3502,917,3503,071,8503,043,100إجمالي التكاليف لعام 2024م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2025م

2,812,5002,812,5002,812,5002,812,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
281,250281,250281,250281,250االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

3,093,7503,093,7503,093,7503,093,750إجمالي التكاليف لعام 2025م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2026م

2,070,0002,092,5002,137,5002,137,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
207,000209,250213,750413,750االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

2,277,0002,301,7502,351,2502,351,250إجمالي التكاليف لعام 2026م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2027م

1,822,5001,822,5001,845,0001,845,000الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
171,000171,000173,250373,250االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

1,993,5001,993,5002,018,2502,018,250إجمالي التكاليف لعام 2027م

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة لمشاريع الكشف في منجم قطان من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2022م - 2027م (:  8ل8الجدول )
)بالريال السعودي(

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2022م

112,500112,500135,000135,000الحفر الماسي
التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 

78,75078,75081,000186,000االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

191,250191,250216,000321,000إجمالي التكاليف لعام 2022م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2023م

225,000225,000225,000225,000الحفر الماسي
التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 

54,90054,900264,900254,900االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

279,900279,900489,900479,900إجمالي التكاليف لعام 2023م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2024م

382,500382,500405,000405,000الحفر الماسي
التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 

54,45054,450266,700256,700االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

436,950436,950671,700661,700إجمالي التكاليف لعام 2024م
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الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2025م

405,000405,000450,000450,000الحفر الماسي
التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 

40,50040,50045,000245,000االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

445,500445,500495,000695,000إجمالي التكاليف لعام 2025م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2026م

517,500517,500540,000540,000الحفر الماسي
التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 

51,75051,75054,000254,000االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

569,250569,250594,000794,000إجمالي التكاليف لعام 2026م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2027م

292,500292,500157,500157,500الحفر الماسي
التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 

29,25029,25015,750215,750االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

321,750321,750173,250373,250إجمالي التكاليف لعام 2027م

الجدول الزمني لصرف المبالغ المخصصة لمشاريع الكشف في منجم قيان من متحصالت االكتتاب خالل فترة 2022م -2027 م (:  9ل8الجدول )
)بالريال السعودي(

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2022م

1,001,2501,271,2501,271,2501,293,750الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
286,125208,125208,125210,375االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

1,287,3751,479,3751,479,3751,504,125إجمالي التكاليف لعام 2022م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2023م

1,890,0001,890,0001,890,0001,890,000الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
342,600237,600447,600437,600االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

2,232,6002,127,6002,337,6002,327,600إجمالي التكاليف لعام 2023م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2024م

1,957,5001,957,5002,002,5002,002,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
228,150228,1501,037,650632,650االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

2,185,6502,185,6503,040,1502,635,150إجمالي التكاليف لعام 2024م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2025م

2,047,5002,092,5002,115,0002,115,000الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
231,750236,250238,500638,500االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

2,279,2502,328,7502,353,5002,753,500إجمالي التكاليف لعام 2025م

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2026م

2,025,0002,070,0002,092,5002,092,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
202,500207,000209,250409,250االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

2,227,5002,277,0002,301,7502,501,750إجمالي التكاليف لعام 2026م
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الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولبنود التكاليف لعام 2027م

1,755,0001,800,0001,822,5001,822,500الحفر الماسي

التكاليف األخرى )تكاليف التخطيط وحفر الخندق وإعداد البيان األّول وإجراء 
175,500180,000182,250382,250االختبارات الجيوفيزيائية واالستشارات( 

1,930,5001,980,0002,004,7502,204,750إجمالي التكاليف لعام 2027م

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه اّتخذ التدابير التي من شأنها ضمان عدم استخدام متحصالت االكتتاب المحصلة بموجب هذه النشرة ألي أغراض غير 
المبّينة فيها، وتشمل تلك التدابير ما يلي:

االلتزام باستخدام متحصالت االكتتاب لألغراض الموضحة في هذه النشرة. 	
إيداع صافي متحصالت االكتتاب في حساب مصرفي مستقل ليتم صرفها وفًقا لخطط اإلنفاق الخاصة بمشاريع الشركة الواردة تفاصيلها في  	

هذه النشرة، وتقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس اإلدارة.
تكليف لجنة التدقيق بمراجعة تفاصيل استخدام متحصالت االكتتاب مراجعًة دوريًة، ومناقشة التقرير الربع السنوي مع إدارة الشركة، ورفع  	

تقرير إلى مجلس اإلدارة حول المخالفات أو التغيرات، إن وجدت.
الحصول على موافقة الجمعية العامة على أي تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير خطة استخدام متحصالت االكتتاب الواردة في هذا  	

القسم، وإخطار الهيئة بذلك.
ويتعّين على الشركة إبالغ الجمهور فوًرا عن أي تغيرات في تفاصيل الخطة الواردة في قسم 8 )»استخدام متحصالت الطرح«( من هذه النشرة  	

التي تطرأ على النفقات الممولة باستخدام متحصالت االكتتاب.
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية.  9

يمتلك المساهمون البائعون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون ما نسبته 70% من أسهم الشركة.

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية الُمراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 
ديسمبر 2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية 

المعنية، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم  21 )»القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بشأنها«( من هذه النشرة.

رسملة رأس مال الشركة والمديونية(:  1ل9الجدول )

31 ديسمبر )ريال سعودي(
2018م

31 ديسمبر 
2019م

31 ديسمبر 
30 يونيو 2021م2020م

295,927,159318,647,472393,117,871352,678,099اجمالي القروض

820,000,000820,000,000820,000,000467,000,000رأس المال 

)19,441,401()131,808,900()74,713,350(0أسهم الخزينة

1,742,5354,427,4494,427,4494,427,449االحتياطي النظامي 

92,213,721 )240,632,501( )328,200,241( )352,262,829(األرباح المبقاة/ الخسائر المتراكمة

469,479,706421,513,858451,986,048544,199,769اجمالي حقوق المساهمين

765,406,865740,161,330845,103,919896,877,868إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي حقوق المساهمين(

39.32% 46.52%43.05%38.66%إجمالي القروض/ إجمالي الرسملة

المصدر: الشركة

كما بتاريخ هذه النشرة، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.أ- 
ليس لدى الشركة أي أدوات دين.ب- 
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( ج- 

شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة.
ال توجد أي رهونات أو حقوق او أعباء على ممتلكات الشركة.د- 
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إفادة الخبراء.  10

قدم جميع المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحات من )ز( إلى )ح( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم المنسوبة إليهم 
وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم من ضمن فريق 
العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ 

هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات.  11

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال يخالف الطرح واإلدراج األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.- 1
ال يخّل الطرح واإلدراج بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي يكون المصدر طرفاً فيها.- 2
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.- 3
المصدر ليس خاضع ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المصدر أو في وضعه المالي.- 4
أعضاء مجلس إدارة المصدر ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المصدر أو في - 5

وضعه المالي.
ليس ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو امين سر مجلس اإلدارة او ألي من أقربائهم او تابعيهم أي - 6

مصالح مباشرة أو غير مباشرة في اسهم الشركة أو اي مصلحة في أّي أمر آخر يمكن آن يؤثر في أعمال الشركة، باستثناء ما ذكر في القسم 
5-6 )»تعارض المصالح«( والقسم 13-6 )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«(. وال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع 

ألعضاء مجلس اإلدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم.
باستثناء ما ذكر في القسم 5-6 )»تعارض المصالح«( والقسم 13-6 )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«( ليس ألعضاء مجلس - 7

اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة 
سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة.

باستثناء ما ذكر في القسم 5-6 )»تعارض المصالح«( والقسم 13-6 )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«(، ال يوجد هناك أي - 8
تعارض في المصالح متعلق بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة، كما في تاريخ هذه النشرة.

بخالف ما ذكر في القسم 4-6 )»لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها«( والقسم 5-1 )»أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس«( والقسم - 9
5-6 )»تعارض المصالح«( والقسم 13-6 )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«(، من هذه النشرة، ليس لهم أو ألي من أقربائهم أو 

تابعيهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة حتى تاريخ هذه النشرة. 
 تعد الشركة، باستنادها على األنظمة والسياسات الالزمة الخاصة بها، القوائم المالية المرحلية والسنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي - 10

)IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية وفي المواعيد المحددة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. كما تستند 
الشركة على األنظمة والسياسات الالزمة الخاصة بها من أجل إعداد جميع التقارير المالية األخرى، وجميع التقارير غير المالية، حسب ما 

تقتضيه قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وفي المواعيد المحددة في هذه القواعد.
إن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.- 11
 باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 13-7 )»التسهيالت االئتمانية والقروض«(، لم تصدر الشركة أية أدوات دين، أو تحصل على أية قروض - 12

آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة )بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك، وااللتزامات المالية قيد القبول، واعتمادات القبول أو 
التزامات الشراء(.

ليست هناك نية في إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة. كما لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد - 13
أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر )12( شهراً األخيرة.

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث )3( السابقة مباشرة لتاريخ - 14
تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل - 15
وطرح األوراق المالية، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه.

أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض - 16
المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة. باإلضافة إلى التأكد من 
سالمة األنظمة المالية والتشغيلية والـتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر المحتملة وفقاً لمتطلبات المادة )22( من الئحة 

حكومة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
إن القوائم المالية الُمراجعة للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م والقوائم المالية الُمراجعة عن السنة المنتهية بتاريخ 31 - 17

ديسمبر 2019م والقوائم المالية الُمراجعة عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية المفحوصة عن فترتي الثالثة أشهر 
والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م قد تّم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( على النحو المعتمد في المملكة.

لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة - 18
أو غير مباشرة. 

ال يوجد كما في تاريخ هذه النشرة اي اعتراض أو خالف مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.- 19
أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ومن - 20

ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 13-7 )»التسهيالت االئتمانية والقروض«(، ال يوجد أي ضمان أو رهن أو عبء مالي على أي من - 21

أصول الشركة.
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ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة - 22
قائمة.

ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال - 23
بترخيص من الجمعية العامة.

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة - 24
على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

ليست هناك أية سياسات بحث وتطوير معتمدة لدى الشركة.- 25
ال يوجد أي حق خيار على أسهم الشركة.- 26
أنهم لم يشهروا إفالسهم في أي وقت من األوقات ولم يخضعوا إلجراءات إفالس. - 27
لم يكن أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة معينين في منصب إداري أو إشرافي في أي شركة - 28

أعلنت إفالسها أو إعسارها في السنوات الخمس )5( التي سبقت تاريخ هذه النشرة.
ليس لديهم أي حق يخولهم االقتراض من الشركة.- 29

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتزامهم بالمواد )71(، و)72(، و)73(، و)74(، و)75( من نظام الشركات والمادة )46( من الئحة حوكمة الشركات فيما 
يتعلق بالعقود مع األطراف ذات العالقة كما يلي:

أن كافة المعامالت التي تبرمها المجموعة مع األطراف ذات العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود - 30
مع األطراف ذات العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب النظام ذلك – الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة 
عن التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في 

مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة.
بااللتزام - 31 ويتعهدون  للشركة  منافسة  او  مماثلة  أنشطة  أي  في  ومنفردين  مجتمعين  بالمشاركة  يقوموا  لم  بأنهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء   يقر 

بمتطلبات نظام الشركات.
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء - 32

مجلس اإلدارة.

إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بما يلي:

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.- 33

كما يقر مجلس اإلدارة ما يلي:

أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.- 34
المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من - 35

تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات 
غير دقيقة.

أنه تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام التي يمكن أن تؤثر على قرارات المكتتبين في أسهم الشركة.- 36
أنه ليس لدى الشركة حاليا نية لتوقيع أية عقود جديدة مع أطراف ذات عالقة باستثناء تجديد العقود مع األطراف ذات العالقة التي تم إبرامها - 37

سابقاً والمشار إليها في هذه النشرة. وفي حال رغبت الشركة في المستقبل بتوقيع عقود جديدة مع أطراف ذات عالقة، فسوف تلتزم الشركة 
بالمواد )71(، و)72(، و)73(، و)74(، و)75( من نظام الشركات والمادة )46( من الئحة حوكمة الشركات.

كما في تاريخ هذه النشرة، إن المساهمين الذين تظهر أسمائهم في الجدول 5-1 )»هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده«( من هذه - 38
النشرة هم المالك القانونيون لألسهم. ويقر مجلس اإلدارة بأن هيكل الملكية في الشركة متوافق مع نظام االستثمار األجنبي.

أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة تتطابق مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.- 39
ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غير ذلك( أو أي أصول عرضة للتقلبات، مما قد يؤثر سلبا وبشكل جوهري على الميزانية العمومية.- 40
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«(، ليس لدى الشركة أي دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو - 41

اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عملياتها.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«(، ليس لدى الشركة أي دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة - 42

بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.
إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني كافي لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري - 43

لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر. كما قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات األمنية المناسبة حسب الممارسات المعمول بها في القطاع.
تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تراها الشركة مهمة أو جوهرية أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار - 44

في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود أو اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
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باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«(، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، إنه ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من - 45
الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.

كما في تاريخ هذه النشرة، فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.- 46
الشركة ليست طرًفا في أي نزاعات أو مطالبات أو دعاوى قضائية أو إجراءات تحقيق معلقة قد يكون لها تأثير مادي على أعمال الشركة أو - 47

مركزها المالي.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 13-7 )»التسهيالت االئتمانية والقروض«(، لم تحصل الشركة على أي شروط أو أنواع أخرى من - 48

القروض أو الديون الجوهرية القائمة )بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك أو االلتزامات بموجب القبول أو ائتمانات القبول أو 
التزامات الشراء(.

تم استقاء المعلومات المالية الواردة في نشرة اإلصدار هذه من البيانات المالية الُمراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م - 49
يتم إجراء أي تعديالت  المنتهية في 30 يونيو 2021م، ولم  للفترة  المفحوصة  المالية  و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م والبيانات 

جوهرية عليها باستثناء التقريب.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 2-1-19 )»المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل«( والقسم 13-7 )»التسهيالت االئتمانية والقروض«(، - 50

تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من المقرضين لطرح 30% من أسهم الشركة لكي تكون الشركة شركة مساهمة عامة.
تلتزم الشركة بجميع الشروط واألحكام بموجب االتفاقيات مع المقرضين المانحين للقروض والتسهيالت والتمويل.- 51
تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.- 52
الشركة ستفصح عن تفاصيل أي معامالت مع األطراف ذات الصلة وفًقا لنظام الشركات ولوائح حوكمة الشركات.- 53
االلتزام بأحكام المواد 71 و72 و73 من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.- 54
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نظرة عامة على اإلطار التنظيمي للشؤون التعدينية والبيئية في المملكة .  12
العربية السعودية

أنظمة ولوائح االستثمار التعديني  1 12

لوائح التعدين في المملكة العربية السعودية ونظام االستثمار التعديني
وتاريخ  	 )م/21(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  التعدين  لنظام  أساسا  السعودية  العربية  المملكة  في  التعدين  عمليات  تخضع  كانت 

1392/05/20هـ )الموافق 2 يوليو 1972م( )»نظام التعدين األصلي«(.
بعد ذلك، تم استبدال نظام التعدين األصلي بنظام االستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/47( وتاريخ 1425/8/20هـ  	

)الموافق 5 أكتوبر 2004م( )»نظام االستثمار التعديني القديم«( والذي حل محل نظام التعدين األصلي، إال أن الحقوق التي كانت مكفولة قبل 
تاريخ سريان نظام االستثمار التعديني القديم ظلت سارية، مع تطبيق األحكام المالية لنظام االستثمار التعديني القديم ولوائحه على مالكي 

تلك الحقوق. 
والئحته  	 الجديد«(  التعديني  )»نظام االستثمار  تعديني جديد  استثمار  نظام  2020م( جرى سّن  يونيو   11 )الموافق  وفي 1441/10/19هـ 

التنفيذية )»الالئحة«( بموجب المرسوم الملكي )م/140(، اللذين دخال حيز التنفيذ في 1442/04/21هـ )الموافق 6 ديسمبر 2020م(، وحال 
محل نظام االستثمار التعديني القديم ليلغيا جميع النصوص المخالفة. وقد نّص نظام االستثمار التعديني الجديد على أن الحقوق الناشئة 
بموجب نظام االستثمار التعديني القديم تظل سارية للتراخيص الصادرة قبل تاريخ سريان نظام االستثمار التعديني الجديد، على أن تنطبق 

األحكام المالية المنصوص عليها في نظام االستثمار التعديني الجديد والئحته على أصحاب تلك الحقوق.

الهيئات الرقابية

عند صدور رخص التعدين الخاصة بالشركة، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية هي الجهة الحكومية المختصة في أنشطة التعدين. وفي 1440/12/29هـ 
)الموافق 30 أغسطس 2019م(، صدر المرسوم الملكي رقم )أ/472( الذي قضى بتقسيم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارتين منفصلتين: )1( وزارة 

الصناعة والثروة المعدنية )»وزارة الصناعة«(؛ و)2( وزارة الطاقة.

وينص نظام االستثمار التعديني الجديد على أن وزارة الصناعة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام نظام االستثمار التعديني الجديد واإلشراف على 
تنفيذه، ويشمل ذلك: إصدار النماذج واإلجراءات واإلرشادات الالزمة لتنفيذ أحكام نظام االستثمار التعديني الجديد؛ ووضع السياسات الخاصة بقطاع 
للرخص؛  المالي  والمقابل  السطحية  األجور  وتحديد  الرخص؛  من  نوع  بكل  الخاصة  الشروط  وتحديد  تنفيذها؛  على  واإلشراف  المملكة  في  التعدين 
واإلشراف والمراقبة على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم. كما يجوز لوزارة الصناعة أن توكل أي من مسؤولياتها إلى هيئة المساحة الجيولوجية 

السعودية أو غيرها من الجهات التي تنشئها وزارة الصناعة.

الرخص

بموجب نظام االستثمار التعديني الجديد، تُعد جميع المعادن ملكا حصريا للمملكة العربية السعودية، وال تنتقل ملكيتها إلى المرخص له إال بعد استخراجها 
من موقع الرخصة، وذلك وفقا ألحكام الرخصة الصالحة. كما أنه ال يجوز ألي شخص القيام بأي عملية استطالع أو كشف أو استغالل إال وفقا لشروط 

الرخصة التي تجيز النشاط ذا الصلة.

هذا وتتضمن الالئحة تفاصيل العمليات واإلجراءات والمتطلبات الالزمة للتقدم بطلبات الترخيص. على أنه يجب أن تكون الطلبات وفق النماذج المعدة 
لذلك وأن تتضمن المعلومات المطلوبة. وتعتمد المتطلبات على نوع الترخيص المطلوب، إال أنه يتوجب على مقدم الطلب، في جميع األحوال، تقديم ما 
يثبت تمتعه بالكفاية الفنية والموارد المالية الالزمة لتمويل العمليات المقترحة. ووفق ما تمت مناقشته مفصال أدناه، على الوزارة الصناعة، عند إصدار 

الرخص، أن تتأكد أيًضا من أن مقدم الطلب يمتثل لألنظمة واللوائح بيئية المعمول بها.

يجوز للمرخص له بعمليات الكشف واالستغالل الحالي تحويل رخصته ألطراف يتمتعون بالخبرة واألهلية التقنية والموارد المالية الالزمة للوفاء بالتزامات 
الرخصة، غير أنه ال يجوز تحويل رخصة الكشف خالل السنة األولى من بداية مدتها. ويجوز للمرخص له بعمليات الكشف أو االستغالل أن يرهن الحقوق 
التي تخولها الرخصة، على أنه ال يُعتد بالرهن إال بعد إبالغ وزارة الصناعة به وإعطائها بعض المعلومات المتعلقة بالرهن وتسجيل الرهن المذكور في 

سجل الرخص.

أنواع الرخص

عمال بنظام االستثمار التعديني الجديد، يجوز أن تُمنح حقوق بموجب رخص االستطالع أو الكشف أو االستغالل.

وتختلف أنواع الرخص المتاحة حسب أنواع المعادن التي يرغب مقدم الطلب في استغاللها، حيث يحدد نظام االستثمار التعديني الجديد ثالث فئات من 
المعادن على النحو التالي:

الفئة )أ(: المعادن الفلزية واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة. 	
الفئة )ب(: المعادن غير الفلزية والمعادن الصناعية والمواد الخام. 	
الفئة )ج(: مواد البناء. 	
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ويجوز منح رخصة استغالل على شكل رخصة تعدين )متاحة للمعادن من الفئتين )أ( و)ب( فقط(، أو رخصة منجم صغير )متاحة للمعادن من الفئتين )أ( 
و)ب( فقط(، أو رخصة محجر مواد بناء )متاحة للمعادن من الفئة )ج( فقط(، أو رخصة أغراض عامة. وتسمح رخصة األغراض العامة للمرخص له إنشاء 

مرافق أو استخدام أراٍض خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض رخصة االستغالل.

رخصة االستطالع

تمنح رخصة االستطالع لحاملها حًقا غير حصري في فحص واستكشاف الموقع ذي الصلة. تصدر رخصة االستطالع لمدة أولية ال تتجاوز سنتين، ويجوز 
تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها ال تزيد عن سنتين.

وال تخول هذه الرخصة المرخص له الحق في الحفر وال في بناء منشآت ثابتة، وال في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها. كما أنها ال تمنحه أي 
أفضلية أو أي حق في استصدار أي رخصة أخرى. وال يمنع وجود رخصة استطالع في منطقة معينة وزارة الصناعة من منح رخصة أخرى على المنطقة 

نفسها أو على أي جزء منها لطرف آخر.

رخصة الكشف

تخول رخصة الكشف للمرخص له حقوقا حصرية في موقع الرخصة، وذلك لغرض تحديد وجود المعادن المرخص بها، وإنشاء المخيمات والمرافق 
لحفظ العينات واآلالت والمعدات الالزمة ألغراض الكشف في موقع الرخصة. وعلى المرخص له بأعمال الكشف أن يحصل على موافقة وزارة الصناعة 

الستخدام أي معادن مستخرجة خالل أنشطة الكشف أو التصرف فيها أو نقلها إلى خارج المملكة.

يجوز أن تصدر رخصة الكشف بالنسبة إلى المعادن من الفئتين )أ( و )ب( لمساحة ال تزيد على مائة كيلومتر مربع، ولمدة ال تزيد على خمس سنوات، 
ويجوز تجديدها لمدد ال تتجاوز خمس سنوات لكل مدة، على أال تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها على خمس عشرة سنة في مجموعها. كما يجوز أن 

تصدر رخصة الكشف بالنسبة إلى المعادن من الفئة )ج( لمساحة ال تزيد على خمسة كيلومتر مربع ولمدة ال تزيد على سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

تخول رخصة الكشف للمرخص له الحق الحصري في التقدم بطلب رخصة استغالل لموقع الرخصة فيما يتعلق بالمعادن المنصوص عليها في رخصة 
الكشف. وتخضع رخصة الكشف لبعض المتطلبات المنصوص عليها في الالئحة والمتعلقة بالحد األدنى لإلنفاق السنوي.

رخصة االستغالل

تخول رخصة االستغالل للمرخص له – من بين أمور أخرى ووفقا لشروط وأحكام رخصة االستغالل- الحق الحصري إلنتاج واستغالل المعادن المحددة 
في الرخصة والموجودة في موقع الرخصة، وتصدير وبيع تلك المعادن، وبناء وتشغيل وصيانة المناجم ودعم البنية التحتية في منطقة الرخصة )بما في 
ذلك المرافق والبنية التحتية للنقل(. وكما هو مذكور أعاله، هناك أربعة أنواع من رخص االستغالل التي قد يتم إصدارها، وهي: رخصة التعدين، ورخصة 

المنجم الصغير، ورخصة محجر مواد البناء، ورخصة األغراض العامة. أما الشركة، فهي تملك رخصتين رئيسيتين وهما رخص تعدين.

تقتصر رخصة التعدين على المعادن من الفئتين )أ( و)ب(، وال يجوز أن تتجاوز مدتها ثالثين سنة، وهي قابلة للتجديد لمدة ال تتجاوز في مجموعها ثالثين 
سنة أخرى، على أال تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلومتر مربع. 

يكون حامل رخصة التعدين مطالبا بموجب الالئحة )من بين أمور أخرى( بالقيام بجميع العمليات باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من أجل تجنب 
أي ضرر أو هدر للموارد الطبيعية، وتطوير عمليات ما قبل اإلنتاج بأسرع ما يمكن )مع مراعاة حجم الرواسب المعدنية والظروف السائدة في السوق(، 
ودفع بدل إيجار سنوي مقابل موقع الرخصة، والحفاظ على السجالت المطلوبة، وتوفير التدريب وفرص العمل للمواطنين السعوديين، واالمتثال لجميع 

االلتزامات والشروط المنصوص عليها في نظام االستثمار التعديني الجديد وشروط رخصة التعدين.

باإلضافة إلى ذلك، يجب على حامل رخصة التعدين إعداد تقارير منتظمة وتقديمها إلى وزارة الصناعة، بما في ذلك تقارير ربع سنوية وسنوية عن استغالل 
المعادن، وتقارير سنوية عن حالة االمتثال لدراسة األثر البيئي واالجتماعي )أو خطة إدارة األثر البيئي، حسب االقتضاء(، ودراسة األثر االجتماعي والتنمية 

االجتماعية للمجتمعات المحلية، وخطة إعادة التأهيل واإلغالق.

إذا اشتملت رخصة التعدين على أكثر من معدن واحد ولم يقم المرخص له باستغالل أحدها، فعلى وزارة الصناعة إبالغ المرخص له بضرورة استغالل 
ذلك المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له باستغالله خالل تسعين )90( يوما من ذلك اإلبالغ، جاز لوزارة الصناعة إنهاء حقوقه بالنسبة إلى ذلك المعدن، 

ومنح شخص آخر رخصة استغالل للمعدن غير المستغل، بشرط أال يؤثر ذلك تأثيرا جوهريا على عمليات المرخص له األول.

إذا اكتشف المرخص له رواسب معدنية أخرى غير مشمولة بالترخيص، جاز له التقدم بطلب إلى وزارة الصناعة للحصول على رخصة تعدين )أو غيرها 
من رخص االستغالل( لمثل هذه المعادن أو تعديل الرخصة الصادرة له في ذلك الوقت.

وال تخول رخصة التعدين حاملها حق تملك أي جزء من األرض في موقع الرخصة. 

االعتبارات المالية

يدفع حاملو رخصة االستغالل للمعادن من الفئة )أ( غير الخاضع لضريبة الدخل في المملكة، أو الخاضع لضريبة الدخل والزكاة، مقابال مالًيا محددا 
بموجب الالئحة والذي يعادل قيمة ضريبة الدخل محسوًما منها قيمة الزكاة.
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باإلضافة إلى ذلك، يتوجب على جميع حاملي رخص االستغالل للمعادن من الفئة )أ( )بغض النظر عما إذا كانوا يخضعون لضريبة الدخل(، دفع مقابل 
مالي يعادل كل طن من الخام المنتج أو نسبة مئوية من صافي اإليرادات من النشاط الذي يشمله الترخيص. يتم اإلعفاء عن سداد المقابل المالي ألول 

خمس سنوات من تاريخ منح أي ترخيص استغالل للمعادن من الفئة )أ( بموجب نظام االستثمار التعديني الجديد.

يدفع حاملو رخص االستغالل للمعادن من الفئتين )ب( و )ج( مقابال ماليا لكل طن مستخرج من الخام على النحو المبين في الالئحة، باإلضافة إلى أي 
ضريبة دخل أو زكاة أو رسوم أخرى للسلطات المعنية. وال يُطالب المرخص لهم للمعادن من الفئتين )ب( و )ج( الذين ال يخضعون لضريبة الدخل دفع 

مقابل مالي يعادل قيمة ضريبة الدخل )على عكس حاملي رخص المعادن من الفئة )أ(، كما هو موضح أعاله(.

إنهاء الرخص

ال يجوز إنهاء الرخص )بما فيها رخص التعدين( إال بناء على أحد األسباب اآلتية: 

التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على )180( يوما. 	
تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة إلى وزارة الصناعة تخل جوهريا بأعماله أو بياناته.  	
عدم قيام المرخص له - خالل )60( يوما من تاريخ إشعاره كتابيا - بتنفيذ االلتزامات التي يفرضها عليه نظام االستثمار التعديني الجديد  	

والئحته التنفيذية وشروط الرخصة.
عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خالل المدة المحددة في اإلشعار، أو تكراره المخالفة. 	
تأخر المرخص له مدة )180( يوما من تاريخ تسلمه إشعار وزارة الصناعة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة  	

الفطرية أو المواقع األثرية أو المناطق السياحية. 

عند إنهاء الرخصة، تتمتع وزارة الصناعة بسلطة تقديرية واسعة لمنع المرخص له من إزالة أصول معينة تخدم المصلحة العامة، بما في ذلك اإلنشاءات 
الدائمة ومحطات اإلمداد بالطاقة ومحطات المياه والصرف الصحي ووحدات معالجة المواد الخام وفصلها.

ويمنح نظام االستثمار التعديني الجديد لوزارة الصناعة سلطات واسعة النطاق لوقف أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السالمة 
أو األمن أو صحة موظفي المرخص له أو األشخاص اآلخرين، أو إذا كانت تلك اآلثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي 

أو إتالف جوهري ألي موقع.

حماية البيئة بموجب نظام االستثمار التعديني الجديد

متطلبات رخص التعدين

يحدد نظام االستثمار التعديني الجديد والئحته بعض المتطلبات بشأن حماية البيئة، باإلضافة إلى المتطلبات العامة المطبقة بموجب أنظمة البيئة. 
لذلك، يلزم على المتقدم لرخصة التعدين أن يُضّمن طلبه دراسة األثر البيئي واالجتماعي وخطة إعادة تأهيل الموقع وإغالقه. باإلضافة إلى ذلك، يجب 

على المتقدمين تقديم ضمان مالي لضمان االمتثال لخطة إعادة تأهيل الموقع وإغالقه، وفًقا لالئحة.

عند استالم دراسة األثر البيئي واالجتماعي، تتيح وزارة الصناعة للسلطة البيئية )حاليا وزارة البيئة والمياه والزراعة( نسخة من دراسة األثر البيئي 
للموافقة عليها. فإذا وافقت السلطة البيئية على دراسة األثر البيئي، سوف تقوم بإصدار التصاريح والرخص الالزمة. وإن لم توافق على دراسة األثر 

البيئي، سوف تذكر أن الدراسة ال تتوافق مع المتطلبات المحددة وتمنح مقدم الطلب بعض الوقت لتعديل دراسته بحيث تتوافق مع المتطلبات.

في حالة الحصول على رخصة التعدين، يجب على حاملها االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها بموجب التصريح البيئي الصادر عن السلطة البيئية وخطة 
اإلدارة البيئية المعتمدة كجزء من دراسة األثر البيئي واالجتماعي، باإلضافة إلى أي شروط إضافية تفرضها وزارة الصناعة أو السلطة البيئية بخصوص 

البيئة. هذا وتُعد دراسة األثر البيئي واالجتماعي صالحة اعتبارا من التاريخ المذكور في رخصة التعدين.

ويتعين على المرخص له مراجعة وتحديث خطة اإلدارة البيئية كل خمس سنوات أو عند وقوع أي مما يلي - أيهما أسبق:

تجديد التصريح البيئي. 	
تجديد الرخصة ذات الصلة أو نقل حقوقها إلى شخص آخر. 	
وجود تغيير في برنامج العمل ذي الصلة بالرخصة. 	
نقل ألغلبية أسهم أو أصول الُمرخص له. 	
وقوع حادث يستدعي مراجعة خطة اإلدارة البيئية. 	
مراجعة خطة إعادة التأهيل واإلغالق أو تعديلها. 	
طلب وزارة الصناعة إجراء هذه المراجعة للتخفيف من اآلثار البيئية السـلبية أو منعها. 	

خطة إدارة األثر البيئي لرخص الكشف

على المقدم لرخصة الكشف أن يقدم خطة إدارة األثر البيئي بالتزامن مع طلبه. وتحدد الالئحة التنفيذية الحد األدنى لمحتويات خطة إدارة األثر البيئي.
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األنظمة واللوائح البيئية وااللتزام بها  2 12

نظام البيئة

تخضع حماية البيئة في المملكة العربية السعودية لنظام البيئة )»نظام البيئة«( الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/165 وتاريخ 1441/11/19هـ )الموافق 
10 يوليو 2020م(. وقد دخل نظام البيئة حيز التنفيذ بعد )180( يوًما من نشره في أم القرى بتاريخ 1441/11/26هـ )الموافق 17 يوليو 2020م(.

وقبل سن نظام البيئة، كان النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1422/7/28هـ )الموافق 16 أكتوبر 2001م( ينظم حماية البيئة 
في المملكة العربية السعودية. وعند صدوره، ألغى نظام البيئة النظام العام للبيئة وحل محله.

تنص المادة )48( من نظام البيئة على أن يقوم وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام البيئة خالل مدة ال تتجاوز مائة وثمانين يوًما 
من نشر نظام البيئة في الجريدة الرسمية. وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أصدرت عدة لوائح تنفيذية مستقلة لنظام البيئة، 
بما فيها الالئحة التنفيذية إلعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، والالئحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة، والالئحة 

التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

هذا ويُعد نظام البيئة إطارا تنظيميا عاما لتطوير وإنفاذ القواعد واللوائح البيئية المحلية، وهو يهدف إلى حماية البيئة وتطويرها واستدامتها، وااللتزام 
بالمبادئ البيئية، وتنظيم القطاع البيئي واألنشطة والخدمات المرتبطة به. وطبقا لنظام البيئة، ال يجوز ألي شخص مزاولة أي من األنشطة البيئية أو التي 

لها أثر بيئي إال بعد الحصول على تصريح أو ترخيص.

عالوة على ذلك، يفرض نظام البيئة عدًدا من االلتزامات العامة على المسؤولين عن تنفيذ المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي على البيئة )والمعروفة 
تحت اسم »المشاريع ذات األثر السلبي«(، بما في ذلك استخدام التقنيات والمواد التي من شأنها أن تقلل أي أثر سلبي محتمل، واستخدام الموارد الطبيعية 
لتطوير الموارد المتجددة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد غير المتجددة، وإعادة تدوير الموارد، وتصميم وتشغيل المشاريع بطريقة تحد من اآلثار السلبية 

المحتملة على البيئة. وبناء عليه، يُطالب األشخاص الذين ينفذون مشاريع ذات أثر سلبي بإجراء دراسات بيئية.

ويعزز نظام البيئة تطبيق األنظمة التي تضع معايير للملوثات المتأتية من مصادر ملوثة أو تحدد نسب تركيز الملوثات في البيئة. وبالتالي، على كل من 
المصرح له والمرخص له الذي يمارس أي أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات االلتزام بجميع الضوابط والمعايير البيئية، ووضع برامج وأجهزة 
لرصد ومراقبة أي ملوثات أو انبعاثات، وتزويد الجهة المختصة -بصفة دورية- بالبيانات والتقارير المتعلقة باالنبعاثات أو الملوثات، وضمان إعادة تأهيل 

المنطقة المتأثرة بأنشطة المرخص له.

الهيئات التنظيمية

تمثل وزارة البيئة والمياه والزراعة الوكالة المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام البيئة. وهي مسؤولة )من بين أمور أخرى( عن إعداد استراتيجيات وطنية 
لقطاع البيئة، ومتابعة تنفيذها، ووضع حوافز لتحسين األداء البيئي، والتشجيع على التحول إلى تقنيات صديقة للبيئة، واستخدام أفضل التقنيات المتاحة. 
وتتمتع وزارة البيئة والمياه والزراعة بسلطات تقديرية واسعة النطاق عند إصدار أو حجب موافقتها على المشاريع من أجل ضمان االمتثال لنظام البيئة.

ووفقا لنظام البيئة، تتولى كل من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية المسؤولية عن أداء مهامهما وفق الكفاءات المعينة 
لهما.

يشار إلى أنه تم حل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )417( وتاريخ 1440/07/23هـ 
)الموافق 30 مارس 2019م(، ومن المزمع استبدالهما بالمركز الوطني لألرصاد، والمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي والمركز الوطني لتنمية الحياة 
الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ومع ذلك، سوف تستأنف الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة 

الفطرية أنشطتها حتى يتم تأسيس هذه الكيانات حسب األصول.

تدابير االلتزام والعقوبات بموجب نظام البيئة

دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أّيًا من أحكام نظام البيئة بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية:

غرامة ال تزيد على )20,000,000( عشرين مليون ريال؛ 	
تعليق الترخيص أو التصريح لمدة ال تتجاوز ستة أشهر؛ و/ أو 	
إلغاء الترخيص أو التصريح. 	

يُصدر وزير البيئة والمياه والزراعة - بالتنسيق مع الجهة المختصة- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في نظام 
البيئة، تراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يصدر هذا الوزير جداول تصنيف 

المخالفات.

ومراجعة  أعاله،  المذكورة  العقوبات  وإيقاع  البيئة،  نظام  مخالفات  في  النظر  مسؤولية  والزراعة  والمياه  البيئة  وزير  من  بقرار  المشكلة  اللجان  تتولى 
االعتراضات المقدمة من األطراف المعنية فيما يتعلق بالغرامات المفروضة من قبل الجهة المختصة.
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ويعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز )5,000,000( خمسة ماليين 
ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.

وتتمتع اللجنة بالصالحيات التالية:

فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته؛ 	
مضاعفة العقوبة - الواردة في الفقرتين الفرعيتين )1( و)2( - الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خالل سنة من تاريخ  	

صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائّيًا؛
تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ و/ أو 	
الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. 	

كما يجوز أن يُعاقب المخالف بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات و/ أو بغرامة ال تزيد على )30,000,000( ثالثين مليون ريال، في إحدى الحاالت 
التالية:

إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها في اآلبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من  	
مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، ألي سبب كان؛

إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري ألي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحالل  	
المواد المانعة اللتصاق الشوائب.

التخلص من النفايات الخطرة في األوساط البيئية. 	
االتجار بالكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها. 	
ارتكاب أي من األفعال اآلتية للمرة الثانية وما بعدها -خالل مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة-: 	

قطع األشجار أو الشجيرات أو األعشاب أو النباتات، أو اقتالعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل - 
تربتها أو جرفها، أو االتجار بها. 

قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة ألحكام نظام البيئة.- 

على المخالفين لنظام البيئة إزالة اآلثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات.
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المعلومات القانونية.  13

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية  1 13
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة. 	
أن الطرح ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. 	
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة. 	
ال تخضع الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة أو على وضعها المالي. 	
أن أعضاء مجلس اإلدارة ال يخضعون ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة أو على وضعها  	

المالي.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأنهم لم يقوموا بالمشاركة، مجتمعين ومنفردين، في أي أنشطة مماثلة أو منافسة ألنشطة الشركة  	

ويتعهدون بااللتزام بمتطلبات نظام الشركات.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم التأكد من تضمين ومطابقة جميع المعلومات الواردة في هذا القسم مع ما ورد في النظام األساسي للشركة، حسبما ينطبق، 
وأي مستند آخر ذات عالقة تم تقديمه لهيئة السوق المالية.

الشركة  2 13
أكتوبر  )الموافق 21  الوزاري رقم 247/ق وتاريخ 1428/10/09هـ  القرار  للتعدين هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب  الكبرى  المصانع  شركة 

2007م( والسجل التجاري رقم 5950017523 وتاريخ 1431/11/03هـ )الموافق 11 أكتوبر 2010م(.

بتاريخ  التجاري رقم 5950017523  السجل  تعديل  إلى مدينة نجران، وعليه جرى  )الموافق 20 مايو 2014م( من مدينة جدة  بتاريخ 1435/07/21هـ 
1431/11/3هـ )الموافق 11 أكتوبر 2010م( بمدينة نجران ليكون السجل التجاري الرئيسي للشركة. يقع المركز الرئيسي للشركة في ثار، نجران. ويبلغ 
رأس مال الشركة الحالي خمسمائة وثالثة وستين مليون ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة وخمسين )563,288,650( ريال سعودي، مقسم إلى ستة 
وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون )56,328,865( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر )10( رياالت سعودية 

لكل سهم. 

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 4-1 )»لمحة عامة عن الشركة وأنشطتها التجارية«(.

هيكل ملكية األسهم  3 13
يوضح الجدول التالي هيكل المساهمين في الشركة قبل الطرح وبعده. 

هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده(:  1ل13الجدول )

اسم المساهمالرقم
بعد الطرحقبل الطرح

 قيمة األسهم عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة 
 قيمة السهم عدد األسهمالملكية

)ريال سعودي(
نسبة 
الملكية

14.24%20.469,398,37193,983,710%11,526,049115,260,490الشركة العربية للتعدين - 1

13.69%19.679,035,21090,352,100%11,080,674110,806,740شركة أساس التعدين - 2

6.13%8.804,043,39540,433,950%4,958,77149,587,710األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - 3

6.07%8.734,008,85840,088,580%4,916,41649,164,160الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة - 4

5.80%8.333,825,41338,254,130%4,691,44146,914,410محمد مانع أبا العال - 5

3.67%5.282,424,99424,249,940%2,973,98429,739,840الشركة العربية للتعدين - الفجيرة - 6

2.72%3.911,796,38417,963,840%2,203,06422,030,640وضحا بنت حسين بن جابر نصيب - 7

1.80%2.591,190,81711,908,170%1,460,40414,604,040إبراهيم بن علي بن حسين بن مسلم - 8

1.59%2.281,049,21910,492,190%1,286,75012,867,500ماجد بن علي بن حسين بن مسلم - 9

1.47%2.11971,2029,712,020%1,191,07111,910,710شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت - 10

1.42%2.04937,2659,372,650%1,149,45111,494,510أيمن بن عبدالرحمن الشبل - 11
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اسم المساهمالرقم
بعد الطرحقبل الطرح

 قيمة األسهم عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة 
 قيمة السهم عدد األسهمالملكية

)ريال سعودي(
نسبة 
الملكية

1.36%1.95894,4988,944,980%1,097,00210,970,020خالد بن علي بن عمر بابطين - 12

1.04%1.50688,4696,884,690%844,3308,443,300بدر بن مانع بن سلطان أبا العال - 13

0.86%1.24569,1725,691,720%698,0266,980,260دالل بنت علي بن حسين بن مسلم - 14

0.83%1.19545,6245,456,240%669,1476,691,470شركة وارف لالستثمار ش.ذ.م.م - 15

0.69%0.99455,3374,553,370%558,4205,584,200المه بنت علي بن مسلم - 16

0.63%0.91415,6824,156,820%509,7885,097,880عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن صالح المحيسن - 17

0.52%0.74341,5033,415,030%418,8154,188,150عبدالعزيز بن علي بن مسلم - 18

0.46%0.66303,1243,031,240%371,7483,717,480عبدالسالم بن عبداهلل بن عبدالعزيز الدريبي - 19

0.46%0.66303,1243,031,240%371,7483,717,480ناصر بن علي بن أحمد المنصور الشريف - 20

0.29%0.42194,0011,940,010%237,9202,379,200سافاس ساهين17 - 21

0.28%0.40181,8751,818,750%223,0492,230,490ريضه بنت هامل بن حمد اليامي - 22

0.24%0.35159,6541,596,540%195,7981,957,980سالم بن علي بن سالم باجندوح - 23

0.18%0.26121,2501,212,500%148,7001,487,000عبداالله بن عثمان بن ناصر الصالح - 24

0.17%0.25113,8341,138,340%139,6051,396,050نورة بنت علي بن مسلم - 25

0.17%0.25113,8341,138,340%139,6051,396,050فاطمة بنت علي بن مسلم - 26

0.14%0.2194,626946,260%116,0481,160,480عبداهلل بن محمد بن حسين بن مسلم - 27

0.14%0.2194,626946,260%116,0481,160,480طالل بن محمد بن حسين بن مسلم - 28

0.11%0.1675,781757,810%92,937929,370نوال بنت علي بن مسلم - 29

0.11%0.1674,149741,490%90,936909,360حسن بن علي الصيرفي - 30

0.11%0.1672,749727,490%89,219892,190مسفر سالم الوسيمر - 31

0.09%0.1361,529615,290%75,458754,580عبداهلل بن علي بن محمد المشيقح - 32

0.09%0.1360,624606,240%74,349743,490سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين - 33

0.06%0.0939,406394,060%48,327483,270ياسر بن فيصل بن يحي الشريف - 34

0.05%0.0730,896308,960%37,890378,900جابر بن عبداهلل بن جابر اليامي - 35

0.02%0.0315,156151,560%18,587185,870ليلى بنت عبداهلل بن علي المشيقح - 36

0.02%0.0312,358123,580%15,156151,560علي بن منصور بن يحي بيضي - 37

0.01%0.027,22272,220%8,85788,570أحمد بن عبداهلل بن سليمان السليمان - 38

0.01%0.016,06360,630%7,43574,350هاجر بنت عبداهلل بن علي المشيقح - 39

0.01%0.016,06360,630%7,43574,350مريم بنت عبداهلل بن علي المشيقح - 40

0.01%0.014,79247,920%5,87758,770لنا بنت أحمد بن عبداهلل السليمان - 41

0.00%0.013,00130,010%3,68036,800أنس بن سليمان بن سالم حافظ - 42

2.21%2.591,458,85014,588,500%1,458,85014,588,500أسهم خزينة - 43

30.00%19,800,000198,000,000---الجمهور - 44

100.00%100.0066,000,000660,000,000%56,328,865563,288,650املجموع

المصدر: الشركة

17  )لمزيد من التفاصيل حول األسهم الخاصة بسافاس ساهين، يرجى مراجعة القسم 4-6 )»لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها«((.
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تم توضيح التفاصيل المتعلقة بملكية كل من المساهمين المؤسسين في القسم 4-7-2 )»لمحة عامة عن كبار المساهمين«(.

الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية   4 13
حصلت الشركة على العديد من التراخيص والشهادات التشغيلية والنظامية من السلطات المعنية ذات الصلة، ويجري بشكل دوري تجديد تلك التراخيص 

والشهادات. ويعلن أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قد حصلت على جميع التراخيص والشهادات الالزمة لتسيير أعمالها والحفاظ على أنشطتها.

التراخيص والتصاريح والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة 13-4-1

يوضح الجدول التالي التراخيص والتصاريح والشهادات النظامية المتوفرة في الوقت الحالي لدى الشركة.

التراخيص والتصاريح والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة(:  2ل13الجدول )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالجهة المصدرةالنوعالرقم

مكتب السجل التجاري في السجل التجاري - 1
1431/11/03 هـ )الموافق 5950017523نجران - وزارة التجارة

11 أكتوبر 2010م(
1446/05/25 هـ )الموافق 

27 نوفمبر 2024م(

مكتب السجل التجاري في السجل التجاري - 2
1429/01/07 هـ )الموافق 4030175345جدة - وزارة التجارة

16 يناير 2008م(
1444/12/18 هـ )الموافق 

6 يوليو 2023م(

مكتب السجل التجاري في السجل التجاري - 3
1442/12/22هـ )الموافق 5950123986نجران - وزارة التجارة

1 أغسطس 2021م(
1443/12/22هـ )الموافق 

21 يوليو 2022م(

شهادة عضوية الغرفة  - 4
التجارية

غرفة التجارة والصناعة 
1429/01/07 هـ )الموافق 125317في جدة

16 يناير 2008م(
1444/12/18 هـ )الموافق 

6 يوليو 2023م(

شهادة عضوية الغرفة  - 5
التجارية

غرفة التجارة والصناعة 
1441/04/22 هـ )الموافق 704001117687في نجران

19 ديسمبر 2019م(
1446/05/25 هـ )الموافق 

27 نوفمبر 2024م(

1427/12/17 هـ )الموافق 11103012016وزارة االستثمارترخيص االستثمار الصناعي - 6
7 يناير 2007م(

1443/12/07 هـ )الموافق 
7 يوليو 2022م(

المصدر: الشركة

التراخيص والتصاريح الخاصة بمشروع المصانع 13-4-2

نورد أدناه ملخصاً عن التراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركة ألغراض تشغيل مشروع المصانع:

رخصة تعدين المصانع 13-4-2-1

رخصة تعدين المصانع الحالية 1-2-1-1-	1

صدرت رخصة تعدين المصانع الحالية بموجب المرسوم الملكي رقم م/17، بتاريخ 1413/12/01هـ )الموافق 2 مايو 1993م(، لصالح شركة الدرع العربي 
للتطوير، بالسماح لتلك الشركة باستخراج واستغالل النحاس والزنك والخامات األساسية والمعادن المصاحبة. وجرى بعد ذلك نقل رخصة تعدين المصانع 
الحالية للشركة بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، رقم 86/ق، بتاريخ 1429/09/12هـ )الموافق 12 سبتمبر 2008م(. 
وتغطي رخصة تعدين المصانع الحالية 44 كيلومترا مربعا من منطقة منجم المصانع التابعة إلمارة منطقة نجران. وتنتهي صالحية رخصة تعدين المصانع 

الحالية بتاريخ 1443/12/01هـ )الموافق 30 يونيو 2022م(.

ونظراً ألن الشركة تسدد كاًل من الزكاة وضريبة الدخل، وتنتج معادن من الفئة )أ( بموجب رخصة تعدين المصانع الحالية، فإن الشركة مطالبة، طبقاً 
لنظام االستثمار التعديني، بأن تسدد العوض المالي السنوي التالي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية:

مبلغاً يعادل قيمة ضريبة الدخل واجبة السداد، بعد خصم الزكاة المستحقة، و 	
فيما يتصل بكل معدن مستخرج من الفئة )أ(، مبلغاً إضافياً يعادل كل طن من الخام المنتج أو النسبة المئوية المحددة من القيمة الصافية  	

إليرادات المعدن الخام عند استخراجه. وتتمثل النسب المئوية للذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص في 1.5%، و1.5%، و1.5%، و%2، 
و1%، على التوالي.

وبموجب رخصة تعدين المصانع الحالية، تتمتع الشركة بجميع الحقوق الممنوحة بموجب نظام التعدين األصلي بخصوص بيع وتصدير إنتاجها، أو أي جزء 
منه، شريطة أن تكون األولوية، في جميع األوقات، للمملكة العربية السعودية، لشراء كامل إنتاج الذهب، أو أي جزء منه، أو لشراء أية كمية ال تتجاوز %10 
من اإلنتاج السنوي من مواد أخرى. ولزاماً على الشركة أن تخطر وزارة الصناعة والثروة المعدنية كتابياً بأية كميات يكون من المعتزم بيعها قبل المبيعات 
المتوقعة عن كل سنة. وعلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الكشف عن نيتها بخصوص الشراء بموجب إشعار كتابي للشركة، وذلك قبل ثالثة )3( أشهر 
من بداية السنة المالية للشركة. وننوه إلى أن حق األولوية الممنوح للحكومة لم يعد قائماً بموجب نظام االستثمار التعديني الجديد. وكما في تاريخ هذه 

النشرة، ليس من الواضح فيما إذا كان حق األولوية المنوه عنه أعاله ما زال مطبقاً على الشركة خالل فترة سريان رخصة تعدين المصانع الحالية.
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رخصة تعدين المصانع الجديدة 1-2-1-2-	1

رقم  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  قرار  بموجب  الحالية  المصانع  تعدين  رخصة  2021م(، صدرت  ديسمبر   14 )الموافق  1443/05/10هـ  وبتاريخ 
1443/1/2202، والتي تسمح للشركة باستغالل خامات النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة من منطقة منجم المصانع التابعة إلمارة منطقة 
نجران والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية 44 كيلومتر مربع. وتنتهي صالحية ترخيص المصانع الجديد في تاريخ 1473/11/30هـ )الموافق 8 أغسطس 

2051م(.

وحيث أن رخصة تعدين المصانع الجديدة تسمح للشركة باستغالل معادن من الفئة )أ(، ستسدد الشركة العوض المالي السنوي لوزارة الصناعة والثروة 
المعدنية، على الوجه المذكور في القسم 13-4-2-1-1 )»رخصة تعدين المصانع الحالية«(.

تفاصيل التراخيص األخرى التي حصلت عليها الشركة فيما يتصل بمشروع المصانع 13-4-2-2

تفاصيل التراخيص األخرى التي حصلت عليها الشركة فيما يتصل بمشروع المصانع(:  3ل13الجدول )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالنطاقالجهة المصدرةنوع الترخيصالرقم

ترخيص مؤسسة 1-
صناعية

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

صدر بخصوص محطة معالجة 
المصانع:

إنتاج الفضة المشغولة. 	
إنتاج المعادن الخام الثمينة من  	

الذهب، أو الفضة، أو المعادن 
الثمينة المدرجة تحت معادن 
مجموعة البالتينوم األخرى.

إنتاج األلومينا من النيكل والنحاس. 	
إنتاج جميع األشكال األخرى من  	

المعادن الثمينة المشغولة، ويشمل 
ذلك المشغوالت والبلور والسبائك 

والكتل المستديرة... إلخ(.
العمليات التي تجري على األحجار  	

الخشنة خارج المحاجر، )ويشمل 
ذلك القطع بالمنشار والصقل 

والتلميع والطحن... إلخ(.

423102106180
1442/01/03هـ 

)الموافق 22 أغسطس 
2020م(

1445/01/02هـ 
)الموافق 20 يوليو 

2023م(

وزارة الصناعة ترخيص تصدير2-
والثروة المعدنية

تصدير 400 كيلوغرام من سبائك  	
الذهب.

تصدير 3,000 كيلوغرام من سبائك  	
الفضة.

2/5/1035/42
1442/12/01هـ 
)الموافق 11 يوليو 

2021م(

1443/11/30هـ 
)الموافق 30 يونيو 

2022م(

وزارة الصناعة ترخيص تصدير3-
والثروة المعدنية

تصدير 35,000 طن من مركزات  	
النحاس.

تصدير 50,000 طن من مركزات  	
الزنك.

2/8/1940/42
1442/12/01هـ 
)الموافق 11 يوليو 

2021م(

1443/11/30هـ 
)الموافق 30 يونيو 

2022م(

ترخيص مستودع 4-
يسمح الترخيص للشركة بتخزين  	وزارة الداخليةمتفجرات

24مواد متفجرة
1440/06/30هـ 
)الموافق 7 مارس 

2019م(

1444/06/30هـ 
)الموافق 23 يناير 

2023م(

وزارة الصناعة ترخيص ارتفاق5-
والثروة المعدنية

يسمح الترخيص للشركة باستخدام  	
والدخول إلى منطقة واقعة خارج 

إطار ترخيص تعدين المصانع.
2871/ق

1437/04/22هـ 
)الموافق 1 فبراير 

2016م(
-

ترخيص تشغيل 6-
بيئي

المركز الوطني 
للرقابة على 

االلتزام البيئي

استغالل النحاس والزنك  	
والرصاص ومعادن مشابهة في 

المنطقة المجاورة لمنجم المصانع
17340

1442/08/10هـ 
)الموافق 23 مارس 

2021م(

1445/07/26هـ 
)الموافق 07 فبراير 

2024م(

-7
ترخيص بيئي 

للتشغيل - الفئة 
الثانية

المركز الوطني 
للرقابة على 

االلتزام البيئي

تخزين مركزات النحاس والزنك،  	
26294في مستودع الشركة بجيزان

1442/10/28هـ 
)الموافق 9 يونيو 

2021م(

1445/10/18هـ 
)الموافق 27 أبريل 

2024م(

رخصة نشاط 8-
تجاري

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية 

واإلسكان

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك  	
-42115876742النحاس وخالئطه

1444/04/04هـ 
)الموافق 29 أكتوبر 

2022م(
المصدر: الشركة
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التراخيص والتصاريح الخاصة بمشروع قيان 13-4-3

نورد أدناه ملخصاً عن التراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركة ألغراض تشغيل مشروع قيان.

ترخيص التعدين الخاص بمشروع قيان 13-4-3-1

بتاريخ 1436/11/24هـ  الوزاري رقم 9598/ق،  القرار  المعدنية ترخيص تعدين منجم قيان )»ترخيص قيان«( بموجب  البترول والثروة  أصدرت وزارة 
)الموافق 8 سبتمبر 2015م(، لمصلحة الشركة، ألجل استغالل الذهب والفضة والخامات المعدنية.

المعدنية  والثروة  الصناعة  لوزارة  تسدد  بأن  الشركة  وتلتزم  نجران.  منطقة  في  الواقع  قيان،  جبل  من  مربعا  كيلومترا   10,019 قيان  ترخيص  ويغطي 
إيجاراً سطحياً سنوياً بقيمة 10,000 ريال سعودي عن كل كيلومتر مربع من األرض يغطيه الترخيص. وتمتد المدة المبدئية للترخيص لفترة 20 سنة من 
تاريخ القرار الوزاري الذي ُمِنَح بموجبه الترخيص، والمؤرخ 1436/11/24هـ )الموافق 8 سبتمبر 2015م(. ولذلك، فسوف ينتهي ترخيص قيان بتاريخ 

1456/12/01هـ )الموافق 10 فبراير 2035م(.

ويجب الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل إحداث أي تغيير في ملكية األسهم في الشركة، أو أي من الشركاء فيها، سواء 
كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.

وبصفة سنوية، فإن الشركة ملزمة بأن تقدم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية تقريراً يبين تحديثات التقدم في العمل، وحجم المعادن المستغلة، والنفقات 
النقدية، والقوى العاملة، واألرباح المحققة، والنتائج الفنية والمالية واإلحصائية.

وعلى الشركة أن تضمن توظيف مواطنين سعوديين استناداً إلى النسب المتغيرة المعتمدة على سنوات التشغيل لدى الشركة. ويجب أن يمثل الموظفون 
السعوديون، على أقل تقدير، نسبة ال تقل عن 25% عند بدء المشروع، و35% بعد سنة واحدة من التشغيل، و45% بعد انقضاء سنتين على التشغيل، و%55 
بعد ثالث سنوات من التشغيل، و65% بعد أربعة سنوات من التشغيل. والشركة ملزمة بتوفير برامج تدريبية وإدارية، بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة 

والثروة المعدنية، لجميع الموظفين السعوديين.

والشركة مطالبة أيضاً بإعطاء األولوية للمقاولين المحليين وللبضائع المصنعة محلياً، والمواد واآلليات والمعدات المحلية، إذا ما كانت مستويات األداء والجودة 
ومدد التسليم مماثلة للمعايير المتاحة في السوق. وفضاًل عن ذلك، فعلى الشركة أن تتأكد من إعطاء المملكة العربية السعودية األولوية فيما يتعلق بخامات 
الذهب والفضة التي تقوم الشركة بشرائها، وكذلك أية مواد مصاحبة، ما لم تكن الشركة قد تعهدت بأية التزامات سابقة بخصوص مبيعاتها ألي طرف ثالث.

وطبقاً ألحكام ترخيص قيان، فإن الشركة مطالبة بأن تدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عوضاً مالياً مقابل االستغالل يعادل قيمة ضريبة الدخل 
الخاصة بها، أو 25% من دخلها الصافي السنوي، أيهما أقل، مطروحاً من ذلك الزكاة. والشركة مطالبة كذلك بأن تقدم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 

القيمة الفعلية إلنتاج المعادن، األمر الذي يخضع لعمليات معاينة دورية.

ولما كانت الشركة تدفع كاًل من الزكاة وضريبة الدخل، وتنتج معادن من الفئة )أ(، بموجب ترخيص قيان، فإن الشركة مطالبة، بموجب نظام االستثمار 
التعديني، بدفع العوض المالي السنوي التالي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية:

مبلغاً يعادل قيمة ضريبة الدخل واجبة الدفع، بعد خصم الزكاة المستحقة، و 	
فيما يتصل بكل معدن من الفئة )أ( يتم استخراجه، مبلغاً إضافياً يعادل كل طن من الخام المنتج أو نسبة مئوية محددة من القيمة الصافية  	

إليرادات المعادن الخام عند استخراجها. وتتمثل النسب المئوية ذات الصلة، بخصوص كل من الذهب والفضة، في نسبة %1.5.

وعند انتهاء أو إنهاء ترخيص التعدين، تتمتع السلطات المعنية بحق تحديد معدات وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي يجب على الشركة االحتفاظ بها 
أو إزالتها. والشركة ملزمة بإزالة جميع المخلفات والمتبقي من المعدات خالل 180 يوماً من التاريخ الذي يتم فيه إلغاء الترخيص أو انتهاؤه. 

هناك عدد من الحاالت التي يحق فيها لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إنهاء ترخيص الشركة، ويشمل ذلك عدم التقيد بأحكام الترخيص، أو عدم سداد 
الدفعات، أو تزوير المعلومات، أو عدم التقيد بااللتزامات النظامية، أو التأخر في تصحيح األخطاء لمدة تزيد عن 60 يوماً من أي إجراء ذي صلة بصحة 

وسالمة العاملين، أو عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية بشأن حماية البيئة أو مواقع الحياة البرية والمواقع األثرية.

ترخيص الكشف لمشروع قيان 13-4-3-2

تم إصدار ترخيص الكشف لمشروع قيان )»ترخيص الكشف لمشروع قيان«( بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 
برقم 9599/ق، وتاريخ 1436/11/24هـ )الموافق 8 سبتمبر 2015م(، لمصلحة الشركة، لكشف الذهب والفضة والنحاس والزنك والمعادن المصاحبة في 
جبل قيان، في نجران. وقد تم تجديد ترخيص الكشف لمشروع قيان بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، برقم 

6063/ق، وتاريخ 1440/07/20هـ )الموافق 27 مارس 2019م(. 

في  تبدأ  سنوات،   5 على  قيان  لمشروع  الكشف  ترخيص  مدة  وتمتد  قيان.  جبل  من  مربعا  كيلومترا   77.941 قيان  لمشروع  الكشف  ترخيص  يغطي 
1439/05/24هـ )الموافق 10 فبراير 2018م(، وتنتهي في 1444/05/24هـ )الموافق 18 ديسمبر 2022 م(. 

يجب على الشركة التقيد بالحد األدنى من متطلبات نفقات الكشف السنوية المبينة في نظام االستثمار التعديني الجديد والئحته التنفيذية، وهي تتراوح، 
بالنسبة للسنوات الثماني األولى بين 750 ريال سعودي عن كل كيلومتر مربع، أو أي جزء من الكيلومتر المربع، و5,600 ريال سعودي عن كل كيلومتر مربع، 
أو جزء من الكيلومتر المربع. وسيكون الحد األدنى للنفقات السنوية، عن السنة التاسعة، أو أية سنة تالية، بالنسبة لترخيص الكشف الخاص بمشروع 

قيان، 7,500 ريال سعودي عن كل كيلومتر مربع أو أي جزء منه.
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تفاصيل التراخيص التي حصلت عليها الشركة فيما يتصل بمشروع قيان 13-4-3-3

تفاصيل التراخيص التي حصلت عليها الشركة فيما يتصل بمشروع قيان(:  4ل13الجدول )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالنطاقالجهة المصدرةنوع الترخيصالرقم

ترخيص منشأة 1-
صناعية

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

سبائك فضة - انتاج الفضة المشغول
سبائك ذهبية - انتاج المعادن الثمينة 

الخام من الذهب
433101114854

1443/02/21هـ 
)الموافق 28 

سبتمبر 2021م(

1448/04/17هـ 
)الموافق 28 

سبتمبر 2026م(

-2
ترخيص 
مستودع 
متفجرات

يسمح الترخيص للشركة بتخزين مواد وزارة الداخلية
1متفجرة

1441/11/17هـ 
)الموافق 8 يوليو 

2020م(

1443/11/16هـ 
)الموافق 15 
يونيو 2022م(

موافقة بيئية 3-
ألعمال إنشاء

الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية 

البيئة

ترخيص يمثل الوفاء بمتطلبات بيئية 
ضرورية للبدء في أعمال إنشاء في 

منطقة مجاورة لمنجم قيان
22414

1441/09/18هـ 
)الموافق 11 مايو 

2020م(

1443/09/14هـ 
)الموافق 15 
أبريل 2022م(

-4
ترخيص موافقة 

بيئية - الفئة 
)أ(لثالثة

الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية 

البيئة

ترخيص يمثل الوفاء بمتطلبات بيئية 
ضرورية للبدء في أعمال إنشاء في 

منطقة مجاورة لمنجم قيان
م أ/ 41/2946

1441/09/05هـ 
)الموافق 28 أبريل 

2020م(

1443/09/05هـ 
)الموافق 6 أبريل 

2022م(

-5
تصريح بيئي 

للتشغيل - الفئة 
الثالثة

المركز الوطني 
للرقابة على االلتزام 

البيئي

استغالل خامات الذهب والفضة 
29410والمعادن المصاحبة

1442/12/16هـ 
)الموافق 26 يوليو 

2021م(

1445/12/01هـ 
)الموافق 7 يونيو 

2024م(

رخصة نشاط 6-
تجاري

وزارة الشؤون البلدية 
-42115818549انتاج المعادن الثمينة الخام من الذهبوالقروية واإلسكان

1444/04/04هـ 
)الموافق 29 
أكتوبر 2022م(

المصدر: الشركة

مشروع وادي قطان 13-4-4

ترخيص الكشف لمشروع قطان 13-4-4-1

والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة  وزاري صادر عن  قرار  بموجب  الكشف لمشروع قطان«(  )»ترخيص  وادي قطان  لمشروع  الكشف  ترخيص  تم إصدار 
المعدنية، برقم 9797/ق، وتاريخ 1436/11/29هـ )الموافق 13 سبتمبر 2015م(، لمصلحة الشركة، وذلك لكشف النيكل والمعادن ذات الصلة في وادي 
قطان في نجران. وتم تجديد ترخيص الكشف لمشروع قطان بموجب قرار وزاري، صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، برقم 6065/ق، 

وتاريخ 1440/07/20هـ )الموافق 27 مارس 2019م(.

ويغطي ترخيص الكشف لمشروع قطان 73.144 كيلومترا مربعا من وادي قطان. وتمتد مدة ترخيص الكشف لمشروع قطان لفترة 5 سنوات، تبدأ من 
1439/05/29هـ )الموافق 15 فبراير 2018م(، وتنتهي في 1444/05/29هـ )الموافق 23 ديسمبر 2022م(.

وعلى الشركة التقيد بالحد األدنى من متطلبات نفقات الكشف السنوية المبينة في نظام االستثمار التعديني الجديد والئحته التنفيذية، وهي تتراوح، 
بالنسبة للسنوات الثمان األولى من الترخيص، بين 750 ريال سعودي لكل كيلومتر مربع، أو أي جزء منه، و5,600 ريال سعودي عن كل كيلومتر مربع، أو 
جزء منه. وسوف يكون الحد األدنى للنفقات السنوية، عن السنة التاسعة من ترخيص الكشف الخاص بمشروع قطان، أو أي سنة تليها، 7,500 ريال سعودي 

عن كل كيلومتر مربع، أو أي جزء منه.

تراخيص االستطالع األخرى 13-4-4-2

تفاصيل تراخيص االستطالع األخرى التي حصلت عليها الشركة(:  5ل13الجدول )

النطاقالمنطقةالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالرقم

1443/01/04هـ )الموافق 1144311-
12 أغسطس 2021م(

1445/01/04هـ )الموافق 
22 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، الرياضوالثروة المعدنية

النحاس، النيكل

1443/01/09هـ )الموافق 2144312-
17 أغسطس 2021م(

1445/01/09هـ )الموافق 
27 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، حائلوالثروة المعدنية

النحاس، النيكل، خام الحديد

1443/01/10هـ )الموافق 3144313-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، الجوفوالثروة المعدنية

النحاس، النيكل، خام الحديد

1443/01/10هـ )الموافق 4144314-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، الباحةوالثروة المعدنية

النحاس، النيكل، خام الحديد
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النطاقالمنطقةالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالرقم

1443/01/10هـ )الموافق 5144315-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، نجرانوالثروة المعدنية

النحاس، النيكل، خام الحديد

1443/01/10هـ )الموافق 6144316-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، عسيروالثروة المعدنية

النحاس، النيكل، خام الحديد

1443/01/10هـ )الموافق 7144317-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، تبوكوالثروة المعدنية

النحاس، النيكل، خام الحديد

1443/01/10هـ )الموافق 8144318-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، القصيموالثروة المعدنية

النحاس، النيكل، خام الحديد

1443/01/10هـ )الموافق 9144319-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

الحدود 
الشمالية

الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، 
النحاس، النيكل، خام الحديد

1443/01/10هـ )الموافق 101443110-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

المدينة 
المنورة

الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، 
النحاس، النيكل، خام الحديد

1443/01/10هـ )الموافق 111443111-
18 أغسطس 2021م(

1445/01/10هـ )الموافق 
28 يوليو 2023م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

مكة 
المكرمة

الذهب، الرصاص، الزنك، الفضة، 
النحاس، النيكل، خام الحديد

المصدر: الشركة

االتفاقيات الجوهرية  5 13
أبرمت الشركة عددا من االتفاقيات والعقود الجوهرية مع العديد من األطراف. ويبين هذا القسم ملخصاً عن االتفاقيات والعقود والتي قد تكون جوهرية 
وبارزة، حسب المعلومات المتاحة للمجلس، بخصوص أعمال الشركة، أو التي قد تؤثر على قرار المستثمرين بشأن االكتتاب بأسهم العرض. وال تشتمل 

الملخصات الخاصة باالتفاقيات والعقود المشار إليها أدناه على جميع األحكام والشروط، وال يمكن اعتبارها بدياًل عن أحكام وشروط تلك االتفاقيات.

اتفاقيات عامة 13-5-1

اتفاقية التنقية فيما بين الشركة وإم كي إس )سويسرا( إس أيه )»إم كي إس«(، بتاريخ 20 أبريل 2016م )وتعديالتها بتاريخ 17 أبريل (:  6ل13الجدول )
2019م، و 18 يوليو 2019م و 18 ديسمبر 2020م(

صالحة وسارية من 20 أبريل 2016م وحتى 31 ديسمبر 2021م، وتتجدد تلقائياً لمدة 12 شهراً أخرى.المدة

تعاقدت الشركة مع إم كي إس لتنقية جميع المواد المعدنية )»المواد«( التي ترسلها الشركة إلى مواقع إم كي إس في الهند وسويسرا. النطاق
وتطلب الشركة هذه الخدمات عن طريق إرسال إشعار يؤكد تسليم المواد.

للشركة شروط الدفع فيها  يمكن  أيام   )3( ثالثة  لفترة  ذلك  )ويخضع  الفاتورة  إصدار  تاريخ  من  عمل  أيام   )10( عشرة  الدفعات خالل  سداد  يجب 
االعتراض، إذا رأت أن هناك أي خطأ(. 

التعويضات
دولة  وقوانين  بالضريبة  بالتقيد  المتصلة  الشركة بضماناتها  أخلت  مباشرة، في حال  مالية  أية خسائر  كي إس عن  إم  الشركة  تعوض 
التأسيس، وملكية وحيازة المواد، أو في حال أنها لم تتقيد بمختلف المتطلبات المتصلة بالمواد المقدمة إلى إم كي إس )مثل وجود مواد 

ضارة، أو عدم التقيد بمتطلبات التغليف(.

حقوق اإلنهاء

لتأكيد عملية  يمكن ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية بموجب إشعار كتابي مدته شهر واحد )1( )ما لم تكن الشركة قد قدمت إشعاراً 
تسليم(.

حقوق اإلنهاء مشتركة في الحاالت التالية: اإلفالس، أو أي إخالل جوهري يحدث إذا كان هناك إخفاق في تصحيح أي إخالل تم اإلبالغ 
به في غضون خمسة عشر )15( يوماً، أو أي ضرر جوهري بسمعة الطرف اآلخر، أو أي إخالل جوهري بالقوانين أو األنظمة/اللوائح، أو 

بـ »سياسة المسؤولية عن المعادن الثمينة« الخاصة بإم كي إس.
ويجوز ألي من الطرفين اإلنهاء بناء على إشعار مدته سبعة )7( أيام في أعقاب واقعة قوة قاهرة تستمر لمدة تتجاوز أربعة عشر )14( يوماً.

قوانين سويسراالقانون المطبق

المصدر: الشركة

239



اتفاقية الوكالة بين الشركة وأوشن بارتنرز يو كيه ليمتد )»الوكيل«(، بتاريخ 25 سبتمبر 2016م )وتعديالتها بتاريخ 1 أغسطس 2017م (:  7ل13الجدول )
و 31 ديسمبر 2020م(

سارية من 25 سبتمبر 2016م وحتى 31 ديسمبر 2021مالمدة

يتصرف الوكيل كوكيل منفرد وحصري عن الشركة لتسويق وبيع مركزات الزنك والنحاس وسبائك الفضة/ الذهب )»المركزات«( التي النطاق
تنتجها الشركة.

شروط الدفع

تسدد رسوم تسويق للوكيل، ويعتمد ذلك على أسعار مختلف المعادن في وقت البيع. ويتم حساب رسوم التسويق كعمولة بنسبة مئوية من 
سعر المركزات الذي يدفعه المشترون. وتزيد النسب المئوية للعموالت إذا تم سداد أسعار أعلى مقابل المركزات.

وفي الحاالت التي يقدم فيها الوكيل تموياًل قبل التصدير، فسوف يحق له الحصول على دفعة إضافية عن كل طن متري جاف مقابل جميع 
المركزات المشحونة )مع استبعاد سبائك الفضة المذهبة(.

تعوض الشركة الوكيل مقابل أية تكاليف أو مطالبات أو طلبات يقدمها الغير، فيما يتصل بالخدمات التي يؤديها الوكيل، في الحاالت التي التعويضات
تنشأ فيها تلك المطالبات عن عدم قدرة الشركة بالوفاء باألحكام والشروط التعاقدية، وليست هناك حدود لتلك التعويضات.

حقوق اإلنهاء
يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية، في حالة وجود أية متطلبات نظامية بخصوص طرح عام أولي، أو في حالة تصفية الطرف اآلخر، 
أو إذا أصبح الطرف اآلخر معسراً، أو تم تعيين حارس قضائي عليه، أو إذا أخل الطرف اآلخر بالتزام جوهري، ولم يتمكن من تصحيح 

ذلك اإلخالل في غضون ثالثين )30( يوماً بعد تلقيه إشعاراً كتابياً بشأن تصحيح ذلك اإلخالل.

ليس هناك أي نص يتعلق بقصر المسؤولية، أو استبعاد الخسائر االستتباعية.قصر المسؤولية

تغير مركز السيطرة

في حالة تغير مركز السيطرة، والمقصود بتغيير مركز السيطة هي حالة االستحواذ من قبل طرف ثالث على 50% أو أكثر من أسهم الشركة 
أو أصولها الصافية، تظل االتفاقية سارية، إال أنه يجوز للشركة إنهاؤها خالل ستة )6( أشهر من تغير مركز السيطرة، من خالل تقديم 
إشعار كتابي للوكيل. وفي حالة ممارسة حق اإلنهاء هذا، خالل مدة ستة )6( أشهر، سوف تسدد الشركة رسم إنهاء، خالل عشرة )10( 
أيام عمل من إشعار اإلنهاء، يعادل إرساليات المركزات في مدة اثني عشر )12( شهراً )أو إذا تم إلغاء العقد، في مدة السريان المتبقية 

من العقد، أي المدتين أقصر(.

قوانين إنجلتراالقانون المطبق

المصدر: الشركة

اتفاقية مبيعات بين الشركة وأوشن بارتنرز يو كيه ليمتد )»البائع«( وأي إكس إم إس أيه )»المشتري«( بتاريخ 1 ديسمبر 2020م(:  8ل13الجدول )

بدأت في 15 سبتمبر 2020م، وهي مستمرة حتى الوفاء بااللتزامات.المدة

وافق البائع على أن يبيع، ووافق المشتري على أن يشتري، الكميات المبينة في الملحق 1 من االتفاقية. وليس بمقدور المشتري إلغاء أو النطاق
رفض أية شحنة بخالف أن يكون ذلك طبقاً لنصوص العقد، وعليه فإن الكميات والشحنات مؤكدة.

يسدد المشتري للبائع مباشرة.شروط الدفع

حقوق اإلنهاء

يمكن للبائع والمشتري اإلنهاء: )1( بسبب أي إخالل باألحكام المضادة للرشوة والعقوبات، أو )2( بسبب أي تقصير في السداد، فيما ال يتم 
تصحيحه خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تلقي إشعار كتابي، أو )3( بسبب أي تقصير جوهري ال يتم تصحيحه خالل خمسة وأربعين 

)45( يوما بعد تلقي إشعار كتابي، أو )4( بسبب اإلعسار.
وال يمس إنهاء العقد الشحنات التي يكون المشتري قد طلبها قبل ذلك اإلنهاء، وسوف تستمر وتسدد قيمتها، باستثناء أن البائع له حق 
اإللغاء بناًء على إشعار ال تقل مدته عن سبعة )7( أيام، دون أي التزام على المشتري. وفي تلك الظروف، إذا كان المشتري قد سدد دفعة 
مؤقتة، فلزاماً على البائع أن يرد تلك الدفعة )ولكن مع خصم أية مبالغ تكون مستحقة بخالف ذلك للبائع(. وقد تترتب على ذلك صعوبات 

في حالة سيناريو اإلنهاء بسبب رشوة )نظراً ألن اإلنهاء بسبب الرشوة ليس مستبعداً من هذا النص(.
وفي حالة حدوث قوة قاهرة )ممتدة لمدة 90 يوماً(، يحق ألي طرف إلغاء الكمية المتأثرة بتلك القوة القاهرة.

ضمن البائع أن المركزات ستكون ممكنة النقل عن طريق البحار، وأنه يتمتع بحيازتها أو حق بيعها. وال يقدم البائع أية ضمانات بشأن الضمانات
التحليل الفعلي للمركزات، أو مناسبتها ألي غرض، أو إمكانية تسويقها.

قصر المسؤولية
أو حيازة  تنشأ عن مناولة  أو خسائر  أية مطالبات  البائع، في مواجهة  تعويض  المشتري  المشتري، وعلى  تجاه  البائع ليس مسؤوالً  إن 

المركزات الموردة بموجب العقد، والتي يجب أن تكون متقيدة بأحكام العقد.
وتُستبَعد الخسائر االستتباعية بالنسبة للبائع والمشتري.

قوانين إنجلترا وويلز.القانون المطبق

المصدر: الشركة
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اتفاقية المبيعات فيما بين الشركة، و »أوشن بارتنرز يو كيه ليمتد« )البائع(، و »أم آر آي تريدينغ أيه جي« )المشتري(، بتاريخ 3 (:  9ل13الجدول )
ديسمبر 2020م

بدأت بتاريخ 3 ديسمبر 2020م، ومستمرة حتى الوفاء بااللتزامات.المدة

النطاق
وافق البائع على أن يلتزم ببيع، ووافق المشتري على شراء، الكميات المبينة في الملحق 1. وليس بمقدور المشتري أن يلغي أو يرفض أية 
شحنة، بخالف أن يكون ذلك طبقاً ألحكام العقد. ويعتبر البائع قد أوفى بالتزاماته إذا قام بتسليم كميات في نطاق نسبة مئوية مرنة معينة 

من الكميات المستهدفة المبينة في الملحق 1 من االتفاقية.

يقوم المشتري بتسديد المبالغ المستحقة للبائع مباشرة.شروط الدفع

حقوق اإلنهاء

يمكن للبائع والمشتري إنهاء االتفاقية: )1( بسبب أي إخالل بأحكام مكافحة الرشوة والعقوبات، أو )2( التقصير في الدفع، فيما ال يتم 
تصحيحه خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تلقي إشعار كتابي في هذا الخصوص، أو )3( بسبب تقصير جوهري ال يتم تصحيحه خالل 

خمسة وأربعين )45( يوماً بعد تلقي إشعار كتابي في هذا الشأن، أو )4( بسبب اإلعسار.
وال يمس إنهاء العقد الشحنات التي يكون المشتري قد طلبها قبل ذلك اإلنهاء، وسوف تستمر تلك الشحنات ويتم سداد قيمتها، باستثناء 
أنه يحق للبائع اإللغاء بناًء على إشعار ال تقل مدته عن سبعة )7( أيام، دون أي التزام على المشتري. وفي تلك الظروف، إذا كان المشتري 
قد سدد دفعة مؤقتة، فإن لزاماً على البائع التعويض عن تلك الدفعة المؤقتة )على أن يخصم منها أية مبالغ مستحقة بخالف ذلك للبائع(. 

وقد يؤدي ذلك إلى نشوء مصاعب في حالة اإلنهاء بسبب الرشوة )نظراَ لعدم إمكانية فصل اإلنهاء بسبب الرشوة عن هذا النص(.
وفي حالة حدوث قوة قاهرة لمدة طويلة )تسعين يوماً(، فإنه يحق ألي طرف إلغاء الكمية المتأثرة بتلك القوة القاهرة.

ضمن البائع أن تكون المركزات مناسبة للنقل البحري، وأنه يتمتع بحيازة تلك المركزات أو حق بيعها. وال يقدم البائع أية ضمانات بشأن الضمانات
التحليل الفعلي للمركزات، أو مناسبتها ألي غرض، أو إمكانية تسويقها.

قصر المسؤولية

إن البائع ليس مسؤوالً تجاه المشتري عن، وعلى المشتري تعويض البائع في مواجهة، أية مطالبات أو خسائر فيما ينشأ عن مناولة/حيازة 
المركزات الموردة بموجب العقد، والتي تتوافق مع أحكامه. وقد جرى استبعاد الخسائر االستتباعية، بالنسبة للبائع، وتقتصر مسؤولية البائع 
على قيمة مجمل الدفعة المؤقتة بخصوص الشحنة المعنية. وعلى أي حال، ال ينطوي العقد على أي نص يحد من، أو يستبعد، المسؤولية عن 

تلك األمور، والتي ال يمكن استبعادها من الناحية القانونية )أي: الغش، أو الوفاة، أو اإلصابات الشخصية الناجمة عن اإلهمال(.

قوانين إنجلترا وويلز.القانون المطبق

المصدر: الشركة

مشروع قيان 13-5-2

عقد خدمات تعدين سطحي فيما بين الشركة، ومؤسسة سعيد حمد علي آل سالم للمقاوالت العامة )»المقاول«(، بتاريخ 1 يوليو (:  10ل13الجدول )
2019م )والمعدلة بتاريخ 25 أغسطس 2020م(

النطاق
تم التعاقد مع المقاول لتقديم خدمات إزالة المخلفات وتعدين الخامات في منجم قيان. وجرى بيان ملخص لألعمال في الملحق أ للعقد، 
المفتوح ونقلها إلى مواقع  المنجم  النفايات، واستخراج الخامات من  وهي تشمل الحفر، والتنقيب، والتفجير، والتحميل، والرفع، ودفن 

محددة، وتحميل الخام في الكسارة، ورقابة درجة الخام. 

من 1 يوليو 2019م حتى 31 ديسمبر 2022م.المدة

بموجب اتفاق بالتراضي، وفي وقت ال يزيد عن 30 يوماً قبل 31 ديسمبر 2022م.التجديد

يقدم المقاول فواتيره استناداً إلى تقارير شهرية تبين تقدم أعمال الحفر. وإذا نجح المقاول في االعتراض بشأن قيمة الفاتورة، فسوف شروط الدفع
يتم تعديل الفاتورة التالية للتعويض. ويجب أن يتم الدفع خالل خمسة عشر )15( يوماً من تاريخ الفاتورة.

على المقاول تعويض الشركة عن أية إصابات، أو وفيات، أو أي أضرار تلحق بالممتلكات )بما في ذلك ممتلكات الشركة(، أو عن أي إخالل التعويض
بالنظام، فيما ينشأ بشكل مباشر عن إهمال المقاول في أداء الخدمات.

ضمن المقاول أداء األعمال حسب المعايير المتعارف عليها في القطاع، وتعهد بأن يعيد أداء أية خدمات معيبة أو منقوصة، على نفقة الضمانات
المقاول. وتظل الضمانات سارية ونافذة بعد انتهاء أو إنهاء العقد، وتستمر سارية لمدة سنة واحدة بعد اإلتمام/اإلنهاء.

حقوق اإلنهاء

إذا لم يتمكن المقاول من تقديم الخدمات طبقاً ألحكام الملحق المتفق عليه، فإنه بمقدور الشركة أن تقدم للمقاول إشعاراً في هذا الشأن. 
وفي تلك الحالة، تتاح للمقاول فترة ثالثين )30( يوماً لتصحيح الوضع. وإذا لم يتمكن المقاول من ذلك، فإنه يجوز للشركة أن تقدم إشعاراً 
ثانياً للمقاول. وعندئٍذ، تتاح للمقاول فترة خمسة عشر )15( يوماً إضافياً. وإذا لم يأت األداء متوافقاً مع أحكام الملحق بعد انقضاء فترة 

الخمسة عشر )15( يوماً، يجوز للشركة عندئٍذ إنهاء العقد بموجب إشعار مدته ثالثون )30( يوماً.
وإذا حدث، في أي وقت، أن كانت الكميات المسلمة أقل من جدول اإلنتاج المتفق عليه بنسبة 25%، ولشهرين متتاليين، يجوز للشركة إنهاء 

العقد بموجب إشعار مدته ثالثون )30( يوماً.
يجوز ألي من الطرفين اإلنهاء )1( على الفور في حالة أي »إخالل جوهري« ال يمكن تصحيحه، أو )2( إذا كان »اإلخالل الجوهري« قاباًل 
للتصحيح، وأخفق الطرف المخل في التصحيح خالل سبعة )7( أيام من إخطاره بذلك. و«اإلخالل الجوهري« هو إخالل يترتب عليه أثر 
خطير يمس المصلحة التي كانت سوف تتحقق للطرف القائم باإلنهاء من )1( قسم هام من العقد، أو )2( أية التزامات رئيسية أخرى معينة 

بموجب العقد، ويشمل ذلك ما يتصل بالدفع، والضمانات، والتعويضات، والسرية.

أنظمة المملكة العربية السعودية.القانون المطبق

المصدر: الشركة
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اتفاقية شحنات بين الشركة وشركة بن هركيل التجارية المحدودة )»بن هركيل«(، بتاريخ 16 مارس 2020م(:  11ل13الجدول )

نطاق األعمال

قيام بن هركيل بتوريد أدوات تنقيب، على أساس شحنات. وتقوم بن هركيل بتقديم مخزون يكفي لمدة سنة واحدة )كميات من مختلف 
المنتجات المبينة في االتفاقية( من خالل شحنة واحدة. وبن هركيل مطالبة بتوريد حاوية تخزين في مقر الشركة لتخزين البنود المرسلة، 
وهي مسؤولة عن سالمة األدوات. ويوقع الطرفان بشكل مشترك على الكميات الصادرة في نهاية الشهر، وذلك ألغراض إعداد الفواتير 

وإعادة تغذية المخزون.

سنتان تبدأ من تاريخ توريد شحنة المخزون.المدة

تلقائي، ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار اآلخر برغبته في إنهاء االتفاقية، أو تعديل أي من شروطها.التجديد

يتم الدفع خالل ستين )60( يوماً من تاريخ الفاتورة.شروط الدفع

إصالح أو استبدال المنتجات المعيبة.الضمانات

وبالنسبة قصر المسؤولية المعيبة.  المنتجات  استبدال  أو  إصالح  على  بالضمان،  اإلخالل  بخصوص  الشركة،  جانب  من  التصحيحي  اإلجراء  يقتصر 
للمطالبات األخرى، تقتصر مسؤولية بن هركيل على المبالغ المتسلمة من الشركة مقابل المنتجات المعيبة.

يجوز لكال الطرفين إنهاء االتفاقية بسبب أي إخالل بالعقد، وذلك إذا لم يتم تصحيح اإلخالل المعني خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من حقوق اإلنهاء
تسلم إشعار كتابي في هذا الخصوص.

أنظمة المملكة العربية السعودية.القانون المطبق

المصدر: الشركة

اتفاقية اإلرساليات فيما بين الشركة وشركة التعدين المتطورة المحدودة )»شركة التعدين«(، بتاريخ 16 مارس 2020م(:  12ل13الجدول )

الوصف

توريد أدوات تنقيب من جانب شركة التعدين على أساس شحنات. وتوفر شركة التعدين مخزوناً يغطي سنة واحدة )كميات من مختلف 
المنتجات المبينة في االتفاقية( من خالل شحنة واحدة. وتعتبر شركة التعدين مطالبة بتوفير مستودع تخزين في مقر الشركة لتخزين 
المنتجات. وتتحمل الشركة المسؤولية عن أمن وإصدار األدوات. ويوقع الطرفان باالشتراك فيما بينهما على الكميات الصادرة في نهاية 

الشهر، وذلك ألغراض إعداد الفواتير وإعادة تغذية المخزون.

سنتان )2( تبدأ من التاريخ الذي يكون قد تم فيه توريد شحنة المخزون.المدة

تلقائي، ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار اآلخر برغبته في اإلنهاء أو تعديل أحد الشروط.التجديد

يتم الدفع خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ الفاتورة.شروط الدفع

إصالح أو استبدال المنتجات المعيبة.الضمانات

يقتصر اإلجراء التصحيحي المستحق للشركة، بشأن أي إخالل بالضمان، يقتصر على إصالح أو استبدال المنتجات المعيبة. وبالنسبة قصر المسؤولية
للمطالبات األخرى، تقتصر مسؤولية شركة التعدين على المبالغ التي تكون قد تسلمتها من الشركة مقابل المنتجات المعيبة.

يجوز للطرفين إنهاء االتفاقية بسبب أي إخالل بالعقد، عندما يكون ذلك اإلخالل غير قابل للتصحيح، وذلك في الحاالت التي ال يتم فيها حقوق اإلنهاء
تصحيح ذلك اإلخالل خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تسلم إشعار كتابي في هذا الخصوص.

أنظمة المملكة العربية السعودية.القانون المطبق

المصدر: الشركة

المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة  6 13
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت 
بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال 

ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعين )71( والمادة الثانية والسبعين )72( من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة 
واألربعين )46( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة.

وقد بلغت قيمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة 3,192,718 ريال سعودي، و2,726,086 ريال سعودي، و2,104,078 ريال سعودي، و829,793 ريال 
سعودي، عن السنوات المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، 
على التوالي، وهي تشكل 1.21%، و0.92%، و0.56%، و0.31% من إجمالي إيرادات الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 

2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

كما بتاريخ هذه النشرة، قد تمت الموافقة على كافة معامالت وعقود الشركة المبرمة مع األطراف ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 
2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م18 في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المنعقد بتاريخ 1442/08/09هـ )الموافق 23 مارس 2021م( 

حسب متطلبات المادة الحادية والسبعين )71( من نظام الشركات.

18  تتعهد الشركة بأن تحصل على موافقة الجمعية العامة على تعامالتها مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، قبل اإلدراج.
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وهناك تعامالت ال تخضع لعقود رسمية فيما بين الشركة وكل من شركة اسمنت نجران، وشركة مياه نجران الصحية، وشركة المشاريع التجارية العربية 
للسفريات المحدودة، وهي أطراف ذات عالقة. ويبين الجدول التالي تفاصيل تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة غير خاضعة لعقود رسمية.

تفاصيل تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة غير خاضعة لعقود رسمية(:  13ل13الجدول )

الطرف ذو 
العالقة

طبيعة 
التعامل

الطرف ذو 
طبيعة العالقةالمصلحة

قيمة التعامل أثناء السنة المالية المنتهية بتاريخ 
31 ديسمبر )ريال سعودي(

قيمة التعامل أثناء 
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو 2021م )ريال 
سعودي(**

2020م*2019م*2018م*

شركة اسمنت 
نجران

توفير 
األسمنت 
للشركة 

ألنشطتها 
البنائية

محمد  	
أبالعال

أيمن  	
الشبل

هناك مصلحة ألعضاء المجلس 
في الطرف المتعاقد، حيث أن 

عضوي المجلس هم أعضاء 
مجلس شركة إسمنت نجران.

45,73822,94832,715-

شركة مياه 
نجران الصحية

توفير مياه 
شرب لعاملي 

الشركة

إبراهيم  	
مسلم

ماجد  	
مسلم

هناك مصلحة ألعضاء المجلس 
في الطرف المتعاقد، حيث أن 
عضوي المجلس هم مساهمين 
في شركة مياه نجران الصحية.

75,642130,72551,03025,760

شركة المشاريع 
التجارية العربية 

للسفريات 
المحدودة

توفير تذاكر 
السفر لعاملي 

الشركة

إبراهيم  	
مسلم

ماجد  	
مسلم

هناك مصلحة ألعضاء المجلس 
في الطرف المتعاقد، حيث أن 
عضوي المجلس هم مساهمين 

في شركة المشاريع التجارية 
العربية للسفريات المحدودة.

3,071,3382,572,4132,020,333804,033

المصدر: الشركة
* تم اعتماد تلك التعامالت من الشركاء في اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، المنعقد بتاريخ 1442/08/09هـ )الموافق 23 مارس 2021م(.

** تتعهد الشركة بأن تحصل على موافقة الجمعية العامة على تعامالتها مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، قبل اإلدراج.

التسهيالت االئتمانية والقروض  7 13

التسهيالت الجارية فيما بين البنك السعودي الفرنسي والشركة، بتاريخ 17 ديسمبر 2019م، بمبلغ إجمالي قدره 50,000,000 ريال (:  14ل13الجدول )
سعودي

نمط التسهيالت/ 
الغرض/ المبلغ

التسهيالت المحددة / التمويل المحدد
)أ( التسهيل أ-1

نمط التسهيل: شراء وبيع سلع )تورق(. 	
حد التسهيل: 50,000,000 ريال سعودي. 	
الغرض: تمويل نفقات رأس المال المتصلة بمنجم الذهب الجديد العائد للشركة، والذي يقع في جبل قيان. 	
الربح: »سايبور« )السعر السائد بين البنوك في المملكة( +2.5% سنويا. 	
إعادة السداد: أحد عشر )11( قسطا ربع سنوي، قيمة كل قسط 4,166,667 ريال سعودي، بدءاً من 31 مارس 2021م وانتهاًء في 30  	

سبتمبر 2023م، ويسدد القسط األخير بقيمة 4,166,663 ريال سعودي بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.
الوضع الحالي: أكدت الشركة أن هذا التسهيل ما زال ساريا وصالحا، وقد تم النص على ذلك كجزء من تأكيد الرصيد، كما هو بتاريخ  	

31 ديسمبر 2020م، مع مبلغ غير مسدد ومستحق قدره 50,000,000 ريال سعودي.
وقد أكدت الشركة أن التسهيل أ-4، بمبلغ إجمالي قدره 50,000,000 ريال سعودي قد تم سداده بالكامل، وأن التسهيل أ-5، بمبلغ إجمالي 

قدره 10,000,000 ريال سعودي لم يتم استخدامه مطلقا.

حوالي 50,000,000 ريال سعودي، ألجل النفقات الرأسمالية والتمويل االنتقالي، وفق ما أكدته الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2021م.المبالغ المسحوبة

الضمانة والضمانات 
الفرعية األخرى

إن تلك التسهيالت مضمونة بموجب ضمان صادر عن محمد بن مانع بن سلطان أبا العال، وإبراهيم علي حسين بن مسلم، وماجد علي 
حسين بن مسلم بتاريخ 17 ديسمبر 2019م. وقد جرى توقيع سند ألمر من جانب الشركة، بتاريخ 17 ديسمبر 2019م. وتم تزويد البنك 

السعودي الفرنسي أيضاً بتنازالت عن مردودات قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

المصدر: الشركة
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الضمانات الحالية فيما بين البنك السعودي الفرنسي والشركة بموجب التسهيالت الممنوحة بتاريخ 17 ديسمبر 2019م(:  15ل13الجدول )

نمط التسهيالت/ 
الغرض/ المبلغ

التسهيل أ-1:
نمط التسهيل: ضمان دفع 	
حد التسهيل: 472,500 ريال سعودي. 	
التسعير: حسب التعرفة. 	
الهامش النقدي: %100. 	
المستفيد: السادة/ميناء جيزان. 	
تاريخ االنتهاء: 13 مارس 2021 م. 	

الموقف: أكدت الشركة أن هذا التسهيل ما زال ساريا وصالحا، وقد تم النص على ذلك كجزء من تأكيد الرصيد، كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 
2020م، مع بقاء مبلغ مستحق وغير مسدد قدره 149,571 ريال سعودي، وتاريخ استحقاقه هو 29 نوفمبر 2022م.

 التسهيل أ-2
نمط التسهيل: ضمان دفع. 	
حد التسهيل: 45,900 ريال سعودي. 	
التسعير: حسب التعرفة. 	
الهامش النقدي: %100. 	
المستفيد: السادة/ الهيئة العامة للموانئ. 	
تاريخ االنتهاء: 17 يوليو 2020م. 	

الموقف: أكدت الشركة أن هذا التسهيل ما زال ساريا وصالحا، وقد تم النص على ذلك كجزء من تأكيد الرصيد كما هو الحال بتاريخ 31 
ديسمبر 2020م، مع بقاء مبلغ مستحق وغير مسدد قدره 45,900 ريال سعودي، وتاريخ االستحقاق هو 25 يونيو 2021م.

المصدر: الشركة

اتفاقية القرض رقم 2234، فيما بين صندوق التنمية الصناعية السعودي والشركة، بتاريخ 1 سبتمبر 2010م، بمبلغ إجمالي قدره (:  16ل13الجدول )
330,000,000 ريال سعودي، وفق ما تم تعديلها بتاريخ 5 أغسطس 2015م، و8 يوليو 2018م، والتي ألحق بها خطاب من صندوق التنمية 

الصناعية السعودي بتاريخ 18 يونيو 2020م

نمط التسهيالت / 
الغرض / المبلغ

نمط التسهيل: قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
الحد: 330,000,000 ريال سعودي.

تاريخ إنهاء السحب: 12 أكتوبر 2015م.
الغرض: تمويل إنتاج مركزات النحاس والزنك، وسبائك الذهب والفضة.

الموقف: طبقاً التفاقية تعديل، مؤرخة 8 يوليو 2018م، انخفض المبلغ القائم والمستحق إلى 305,000,000 ريال سعودي، تجري إعادة 
سداده على أحد عشر )11( قسطاً، وينتهي بتاريخ 24 أبريل 2024م.

31 المبالغ المسحوبة في  الشركة  أكدت  كما  المصانع  لمشروع  العامل  المال  ورأس  الرأسمالية  المصروفات  لتمويل  ريال سعودي   273,234,466 حوالي 
ديسمبر 2020م. 

الضمانة والضمانات 
الفرعية األخرى

إن هذه التسهيالت مضمونة بموجب رهن على المصنع ذي الصلة، والمباني، والمعدات، واآلليات، والمركبات على قطعة أرٍض مساحتها 
44 كيلومتر مربع، وسندات ألمر صادرة عن الشركة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.

المصدر: الشركة

اتفاقية القرض رقم 3729، فيما بين صندوق التنمية الصناعية السعودي والشركة، بتاريخ 28 يونيو 2020م، بمبلغ إجمالي قدره (:  17ل13الجدول )
94,300,000 ريال سعودي

نمط التسهيالت / 
الغرض / المبلغ

نمط التسهيل: قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
الحد: 94,300,000 ريال سعودي.

تاريخ إنهاء السحب: 11 فبراير 2021م.
اسم المشروع: تمويل توسعة مصنع إلنتاج مركزات النحاس والزنك وسبائك الذهب والفضة.

إعادة السداد: تتم إعادة سداد القرض على ثالثة عشر )13( قسطاً، تنتهي بتاريخ 11 مارس 2028م.

حوالي 69,883,405 ريال سعودي للنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل لمشروع قيان كما أكدته الشركة في 31 ديسمبر 2020م.المبالغ المسحوبة

الضمانة والضمانات 
الفرعية األخرى

جرى ضمان هذه التسهيالت بموجب رهن على المباني ذات الصلة، وأصول المشروع، والمعدات، واآلليات، ذات الصلة بالمشروع، وضمان 
مالي صادر عن األمير مشعل بن سلطان بن أحمد آل سعود، وماجد بن أحمد بن، وهاشم بن أحمد مسلم، وإبراهيم علي مسلم، بمبلغ 

94,300,000 ريال سعودي، وسندات ألمر صادرة عن الشركة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.

المصدر: الشركة
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التأمين  8 13
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنماط المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. ويبين الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي 

تحتفظ بها الشركة.

تفاصيل وثائق التأمين(:  18ل13الجدول )

المبلغ المؤمن عليه المدةشركة التأمينرقم الوثيقةالنوعم
التغطية)ريال سعودي(

الضرر الالحق بالممتلكات، 1-
شركة التعاونية 610317وتوقف األعمال

للتأمين

12 شهراً )14 أكتوبر 
2020م - 14 أكتوبر 

2021م(

375,000,000 ريال 
سعودي عن كل واقعة 
)األضرار الالحقة 
بالممتلكات وتوقف 

األعمال معاً(

جميع العقارات والممتلكات 
الشخصية، من كل نوع 
ووصف، العائدة للمؤمن 

له، والخسائر الناتجة عن 
توقف األعمال للضرورة و/

أو إعاقة العمل.

وثيقة التأمين على البضائع 2-
شركة التعاونية 608555المشحونة بحراً

للتأمين

12 شهراً )1 نوفمبر 
2020م - 31 أكتوبر 

2021م(

الصادرات - 
93,750,000 ريال 

سعودي
الواردات - 

30,000,000 ريال 
سعودي

الشحن على 
متن السفينة - 

2,250,000
التخزين - 

78,750,000 ريال 
سعودي

البضائع و/أو السلع و/أو 
الشحنات من كل وصف، 
وفق ما يتم اإلعالن عنه، 

وتتألف أساساً من مركزات 
النحاس، ومركزات الزنك 

و/أو سبائك الفضة 
المذهبة

-3
التأمين العام، والتأمين ضد 

التلوث، وتأمين المسؤولية عن 
المنتجات

شركة التعاونية 610232
للتأمين

12 شهراً )14 أكتوبر 
2020م - 14 أكتوبر 

2021م(

 93,750,000
ريال سعودي عن 

المنتجات والعمليات 
المكتملة

1,875,000 ريال 
سعودي عن مسؤولية 

أصحاب العمل

لتعويض المؤمن له 
لمواجهة جميع المبالغ 
التي يصبح المؤمن له 

مسؤوالً بحكم القانون عن 
سدادها بخصوص الوفيات 

العارضة واإلصابات 
الجسمانية والضرر الالحق 

بالممتلكات... إلخ

اتفاقية وعرض الرعاية 4-
شركة بوبا 45854200الصحية

العربية

12 شهراً )9 نوفمبر 
2020م - 8 نوفمبر 

2021م(

500,000 ريال 
سعودي سنوياً كحد 

أقصى لكل عضو
تغطية طبية عامة

وثيقة تأمين المركبات من 5-
المسؤولية المدنية تجاه الغير

-2021-CT-20
000-000021

الشركة 
الخليجية 

العامة للتأمين 
التعاوني

12 شهراً )1 مارس 
2021م - 28 فبراير 

2022م(

10,000,000 ريال 
سعودي

األضرار المادية التي تلحق 
بالغير )داخل أو خارج 

المركبة(، واألضرار المادية 
التي تنعكس على الغير 

)خارج المركبة(، والنفقات

وثيقة التأمين على تجهيزات 6-
وآليات المقاولين

CPM--P1020
12902376-TCRO

شركة تكافل 
الراجحي

12 شهراً )15 أكتوبر 
2020م - 14 أكتوبر 

2021م(

123,795,688 ريال 
سعودي

لتعويض المؤمن له عن 
الخسائر أو األضرار 

الالحقة باآلليات )154 
قطعة من المعدات 

واآلليات(

المصدر: الشركة
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الملكية الفكرية  9 13

العالمات التجارية 13-9-1

قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة، وهي تعتمد على هذه العالمة التجارية لنجاح أعمالها.

ويبين الجدول التالي التفاصيل الرئيسية للعالمة التجارية المسجلة للشركة.

تفاصيل العالمة التجارية المسجلة للشركة(:  19ل13الجدول )

الشعارالفئةتاريخ االنتهاءرقم العالمة التجاريةدولة التسجيل

1452/07/19هـ )الموافق 1442023066المملكة العربية السعودية
1514 نوفمبر 2030م(

المصدر: الشركة

حقوق الملكية الفكرية األخرى

سجلت الشركة نطاق إنترنت لدى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. ويبين الجدول التالي تفاصيل نطاق اإلنترنت الخاص بالشركة.

تفاصيل اسم موقع الشركة على اإلنترنت(:  20ل13الجدول )

الجهة المسجلة للنطاقاسم نطاق اإلنترنت

Amak.com.saهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

المصدر: الشركة

العقارات  10 13
يبين الجدول أدناه ملخصاً عن األحكام الرئيسية التفاقيات إيجار العقارات التي أبرمتها الشركة. وقد بلغت القيمة اإلجمالية لإليجارات 1,038,284 ريال 
سعودي، و1,038,284 ريال سعودي، و1,038,284 ريال سعودي، و440,000 ريال سعودي، عن السنوات المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 

2019م، و31 ديسمبر 2020م، وفترة الستة أشهر في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ملخص اتفاقيات إيجار العقارات(:  21ل13الجدول )

وصف المقر 
تاريخ بداية المستأجرالمؤجرالمكانالمستأجر

التجديدالمدةاإليجار

مستودع ومكتب إداري 
الهيئة العامة جازان- 10,000 متر مربع

الشركةللموانئ
1442/01/07هـ 

)الموافق 26 
أغسطس 2020م(

سنة واحدة )1( 
هجرية

تتجدد تلقائياً

مكتب إداري - 2,500 
عشر )10( 8 مارس 2015مالشركةعلي يحيى السالمنجرانمتر مربع

سنوات ميالدية

قابلة للتجديد بموجب موافقة 
كتابية متبادلة بين الطرفين، 

من خالل توقيع اتفاقية جديدة.

ثالث )3( فلل إلقامة 
عاملي الشركة - 
1,645 متر مربع

عشر )10( 24 يناير 2016مالشركةعلي يحيى السالمنجران
سنوات ميالدية

قابلة للتجديد بموجب موافقة 
كتابية متبادلة بين الطرفين، 

من خالل توقيع اتفاقية جديدة.

المصدر: الشركة

المعدات واآلليات  11 13
يبين الجدول أدناه ملخصاً عن األحكام الرئيسية التفاقيات إيجار المعدات التي أبرمتها الشركة.

وقد بلغ إجمالي قيمة اإليجار 102,985 ريال سعودي، و1,534,931 ريال سعودي، و3,010,662 ريال سعودي، و1,447,462 ريال سعودي، عن السنوات 
المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسمبر 2019م، و31 ديسمبر 2020م، ووفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.
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ملخص اتفاقيات إيجار المعدات(:  22ل13الجدول )

تاريخ استحقاق القسط المستأجرالمؤجروصف المعدات المستأجرة
األول

تاريخ استحقاق القسم 
المدةاألخير

	 2018 - CAT - R1600Hماكينة بناء
ماكينة تحديد المواقع عالميا 	

شركة آجل 
للخدمات 
التمويلية

1440/07/21هـ )الموافق الشركة
28 مارس 2019م(

1443/07/27هـ )الموافق 
28 فبراير 2022م(

ستة وثالثون 
)36( شهراً

	 2019 CAT - AD30 شاحنة تعدين تحت األرض
ماكينة تحديد المواقع عالميا 	

شركة آجل 
للخدمات 
التمويلية

1441/04/20هـ )الموافق الشركة
17 ديسمبر 2019م(

1444/04/23هـ )الموافق 
17 نوفمبر 2022م(

ستة وثالثون 
)36( شهراً

المصدر: الشركة

التقاضي  12 13
ليست هناك أي نزاعات قضائية أو قضايا أو شكاوى فعلية أو محتملة أو إجراءات تحقيق قائمة من الممكن أن يكون لها، مجتمعة أو منفردة، تأثير 
جوهري على الشركة، كما لم يصل إلى علم الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية منظورة حالياً أو محتملة أو حقائق يمكن أن ينشأ عنها، مجتمعة 

أو منفردة، تأثير جوهري على الشركة.

الوضع الزكوي للشركة   13 13
تخضع الشركة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. ويجنب مخصص الزكاة على أساس مبدأ االستحقاق، ويتم احتسابه 
وتحميله على أساس الوعاء الزكوي )والمحتسب طبقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك(. يتم إجراء التعديالت، إن وجدت، على مخصص الزكاة 

عند الحصول على الربوط النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

قد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م حتى 31 ديسمبر 2020م، وحصلت بموجب ذلك على 
شهادات الزكاة لهذه األعوام. إال أن الشركة لم تحصل على الربوط الزكوية والضريبية النهائية عن أي من هذه األعوام، حيث أن جميع إقراراتها الزكوية 

والضريبية ال تزال قيد المراجعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

ريال سعودي عن  و 2,741,150  ريال سعودي  ريال سعودي و2,307,918  و 4,475,659  ريال سعودي  للشركة 3,275,326  الزكاة  بلغت مخصصات  وقد 
السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020 م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه كما في تاريخ هذه النشرة ال توجد للشركة أي نزاعات زكوية وضريبية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأن لديها 
مخصص زكوي كافي لمقابلة أي فروقات عند الحصول على الربوط الزكوية والضريبية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفي حالة عدم كفاية 
مخصصات الزكاة والدخل المجنبة في حسابات الشركة لمقابلة أي التزامات زكوية أو ضريبية إضافية تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ستقوم 
الشركة بتكوين مخصصات إضافية تغطي قيمة هذه االلتزامات الزكوية أو الضريبية. وللمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 2-1-11 )»المخاطر 

المتعلقة باستحقاقات الزكاة المحتملة«(

ملخص النظام األساسي  14 13

اسم الشركة 13-14-1

شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة مقفلة(.

أغراض الشركة 13-14-2

أغراض الشركة كالتالي:

إنتاج سبائك فضة وسبائك ذهب. 	
إنتاج مركزات من النحاس. 	
إنتاج مركزات زنك. 	
استخراج الجرانيت ومكثفات النيكل ومكثفات الرصاص. 	
تصنيع الجرانيت. 	
تفجير الصخور. 	
إنشاء مصانع إلنتاج البالط ومواد البناء المختلفة. 	

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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المشاركة والتملك في الشركات 13-14-3

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال يقل رأس مالها عن خمسة ماليين ريال كما يجوز لها أن تمتلك 
األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة 
)داخل أو خارج المملكة العربية السعودية(، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في 

هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المركز الرئيسي للشركة 13-14-4

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة نجران ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.

مدة الشركة 13-14-5

مدة الشركة )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها، ويجوز دائما إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير 
العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

رأس المال 13-14-6

إلى  مقسم  سعودي  ريال  وخمسين  وستمائة  ألف  وثمانين  وثمانية  ومئتين  مليون  وستين  وثالثة  خمسمائة   )563,288,650( بـ  الشركة  مال  رأس  حدد 
)56,328,865( ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها )10( عشرة ريال 

سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.

االكتتاب في األسهم 13-14-7

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة )56,328,865( ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون سهم 
مدفوعة بالكامل.

األسهم الممتازة 13-14-8

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا للشريعة اإلسالمية وطبقا لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها 
أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية. وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين 
وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.

بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة 13-14-9

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق 
خطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في المزاد العلني أو سوق االوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها 

الجهة المختصة.

وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن 
تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع 
بيان اسم المالك الجديد.

إصدار األسهم 13-14-10

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك 
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

تداول األسهم 13-14-11

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس 
الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة 
وفاته إلى الغير، أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.
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وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

سجل المساهمين 13-14-12

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم 
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من 

تاريخ القيد في السجل المذكور.

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم 
بخاتم الشركة، ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن 
تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وقيمة السهم االسمية والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها، ويجوز أن يكون لألسهم 

كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السـهم المرفقة به.

زيادة رأس المال 13-14-13

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد  	
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه 

بعُد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. 
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات  	

التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة  	

التي تصدر مقابل حصص نقدية. ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل أو بإحدى الوسائل 
اإللكترونية عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية  	
لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم  	
لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق  	
أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي 
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية 
الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم 

تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

تخفيض رأس المال 13-14-14

 للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة االخيرة وحدها تخفيض 
رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص 
يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال 
نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع 
في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه 

دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

شراء الشركة ألسهمها وبيعها ورهنها 13-14-15

شراء الشركة ألسهمها

يجوز أن تشتري الشركة أسهمها العادية أو الممتازة أو ترتهنها، ويجوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين 
وفقا للضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهات المختصة. 

بيع الشركة ألسهمها

يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق الضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهات المختصة. 

ارتهان األسهم

يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضمانا لدين وفقا للضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهات المختصة.
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األسهم المخصصة للعاملين

أسهمها  الشركة  إلى ضوابط شراء  باإلضافة  فيجب  العاملين،  أسهم  برنامج  لعامليها ضمن  أسهمها هو تخصيصها  الشركة من شراء  كان غرض  إذا 
المنصوص عليها أعاله، مراعاة ما يلي:

موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج األسهم المخصصة للعاملين، ولها تفويض مجلس اإلدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما  	
فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل 

عدم إشراك أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج األسهم المخصصة للعاملين. 	
عدم اشتراك أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في التصويت على قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة ببرنامج األسهم المخصصة للعاملين. 	

إدارة الشركة 13-14-16

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات. 

انتهاء عضوية المجلس  13-14-17

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية، 
في كل وقت، عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب 
غير مقبول، أو في وقت غير مناسب. ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على 

االعتزال من أضرار. 

المركز الشاغر في المجلس 13-14-18

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية 
التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض 
التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب 
نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد 

خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات المجلس 13-14-19

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة 
وخارجها بما يحقق اغراضها، وله اإلشراف على جميع أعمالها وأموالها وجميع معامالتها بما في ذلك اتخاذ القرارات وإبرام العقود والدخول في أي 
استثمار لصالح الشركة وشراء العقارات واألراضي وكافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة وبيعها ورهنها وقبول الرهن وفكه واإلفراغ واالستالم والتسليم 
واالستئجار والتأجير والقبض واإلبراء والتنازل وكافة التصرفات األخرى الالزمة لتحقيق أغراض الشركة، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب 

أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له. 	
أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل. 	
أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية. 	
أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.  	

كما له الحق في التبرع لألغراض الخيرية وإعطاء وقبول الهبات، وتوقيع عقود تأسيس الشركات التي تشارك بها الشركة وقرارات التعديل إما بزيادة رأس 
المال أو تخفيضه أو بيع وشراء حصص أو دخول وخروج شريك أو تعديل إدارة الشركة أو أغراضها أو أي بند من بنود عقد التأسيس أمام كاتب العدل 

وجميع الجهات الرسمية، وكذا توقيع االتفاقات بكافة أنواعها.

ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات، وتقديم الضمانات لها مع مراعاة الشروط التالية عند عقد القروض:

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. 	
أال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنة مالية واحدة عن 50% من رأس مال الشركة. 	
أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. 	

من  سلسلة  أو  واحد  إصدار  من خالل  أجزاء،  عدة  أو  جزء  في  سواء  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  إصدار صكوك  اإلدارة  لمجلس  ويجوز 
اإلصدارات من وقت ألخر في األوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس اإلدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص 

وبشرط أال تزيد قيمة الصكوك على رأس مال الشركة.

ولمجلس اإلدارة كامل الصالحيات التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدار الصكوك والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة.

 كما يحق لمجلس اإلدارة تفويض أي شخص أو أي أشخاص آخرين حسب الصالحيات الممنوحة له حسب القرار أعاله وإعطائهم حق تفويض الغير. 
ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 13-14-20

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية ال تتجاوز مبلغ )500,000( خمسمائة الف ريال وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات 
ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 
من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير 
أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع 

للجمعية العامة.

صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر 13-14-21

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة  	
وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في عالقتها مع الغير وأمام القضاء وكافة المحاكم واللجان القضائية وكتاب العدل، وكافة الجهات  	
الرسمية وغير الرسمية، وله حق والمدافعة والمرافعة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وكافة قرارات تعديالتها وغيرها 
من العقود وااللتزامات والصكوك ووثائق اإلفراغ وفتح الحسابات لدى البنوك والسحب واإليداع واالستثمار وقفل الحسابات وتصفيتها وفتح 
االعتمادات المستندية والتوقيع أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية التي يقرها مجلس اإلدارة، وكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة 
وتحقيق أغراضها وكافة ما يعهد إليها به المجلس، كما له الحق في تفويض أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الغير في كل أو بعض هذه 

الصالحيات، ويحدد مجلس اإلدارة صالحيات واختصاصات العضو المنتدب.
ويحدد مجلس اإلدارة المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس  	

اإلدارة.
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بتسجيل وقائع اجتماعات المجلس واإلعداد لتلك االجتماعات  	

وتحدد مكافأته وفقاً للقرار الصادر بتعيينه.
وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة  	

انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت 
غير مناسب.

اجتماعات المجلس 13-14-22

يجتمع مجلس اإلدارة أربعة مرات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوماً على 
األقل، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء. وتعقد اجتماعات المجلس في مركز الشركة الرئيسي أو 

في مكان آخر يقرره المجلس.

يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قراراته في حالة االستعجال بالتصويت المنفرد عليها من األعضاء بالبرق أو بالفاكس أو بأحد الوسائل االلكترونية، إال إذا 
طلب اثنان من األعضاء كتابة عقد اجتماع للمجلس للمداولة فيه، على أن يعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع تالي إلقراره.

نصاب اجتماع المجلس 13-14-23

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره خمسة من األعضاء على األقل، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور 
اجتماعات المجلس طبقا للضوابط اآلتية: 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. 	
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. 	
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.  	

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

مداوالت المجلس 13-14-24

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل 
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

جمعيات المساهمين 13-14-25

حضور الجمعيات

لكل مكتتب، أّيًا كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً 
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
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الجمعية التأسيسية

الوزارة بالترخيص بتأسيس الشركة ويشترط  من تاريخ قرار  يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة وأربعين يوماً 
لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء 
المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك. وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أّيًا كان عدد المكتتبين 

الممثلين فيه.

اختصاصات الجمعية التأسيسية

تختص الجمعية التأسيسية باألمور االتية:

التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم وفقا ألحكام النظام. 	
المداولة في تقويم الحصص العينية. 	
إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساسي، على أال تدخل تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين  	

الممثلين فيها.
تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز خمس سنوات وأول مراجع حسابات إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة أو في  	

نظامها األساسي.
المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، وإقراره. 	

اختصاصات الجمعية العامة العادية 13-14-26

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في 
السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 13-14-27

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي، باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في األمور 
الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات 13-14-28

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك 
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل )5%( من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا 

لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين يوما على األقل. 
ومع ذلك، يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة أو بأحد الوسائل االلكترونية، وترسل صورة من الدعوة 

وجدول األعمال إلى الوزارة وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

سجل حضور الجمعيات 13-14-29

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسماءهم في مركز الشركة الرئيسي أو في مكان انعقاد الجمعية قبل الوقت 
المحدد النعقاد الجمعية.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 13-14-30

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد 
هذا االجتماع، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد 

اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية  13-14-31

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول يعقد 
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية 

عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )الرابعة والثالثون( من 
النظام األساسي ويكون االجتماع الثالث، صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
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التصويت في الجمعيات 13-14-32

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي 
في انتخاب مجلس اإلدارة.

قرارات الجمعية 13-14-33

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 
في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقا بزيادة رأس المال أو 
تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى، فال يكون صحيحاً إال إذا صدر 

بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المناقشة في الجمعيات 13-14-34

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه االسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، 

احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً. 

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر 13-14-35

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك، في حال غياب 
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة 
أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في 

االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع االصوات. 

لجنة المراجعة 13-14-36

تشكيل اللجنة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم، على أال يقل عدد 
أعضائها عن ثالثة وال يزيد على خمسة. ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

نصاب اجتماع اللجنة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس اللجنة.

اختصاصات اللجنة  13-14-37

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة.

تقارير اللجنة 13-14-38

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على األقل لتزويد 

كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

مراجع الحسابات  13-14-39

تعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد 
مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير 

مشروع.
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صالحيات مراجع الحسابات 13-14-40

 لمراجع الحسابات، في أّي وقت، حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

حسابات الشركة وتوزيع األرباح 13-14-41

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ صدور قرار وزير التجارة 
بإعالن تأسيسها وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.

الوثائق المالية 13-14-42

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية  	
المنقضية، ويُضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد 

المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل.
 يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة، وتودع نسخ  	

منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على األقل.
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في  	

جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة 
بخمسة عشر يوماً على األقل.

توزيع األرباح 13-14-43

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

بلغ  	 متى  التجنيب  العادية وقف هذا  العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز  للشركة،  النظامي  االحتياطي  لتكوين  األرباح  )10%( من صافي  يُجنب 
االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع  	
على الشركة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان  	
على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 

قائماً من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة ال تقل عن )5%( من رأسمال الشركة المدفوع. 	
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )الرابعة والعشرون( من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم  	

نسبة )10%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحد أقصى )500,000( خمسمائة ألف ريال، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع 
عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً  	
لنظام الشركات.

استحقاق األرباح 13-14-44

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

توزيع األرباح لألسهم الممتازة 13-14-45

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة( الرابعة عشرة  	
بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.

إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقا لحكم المادة( الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات )من األرباح مدة ثالث سنوات  	
متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم المنعقدة طبق أحكام المادة )التاسعة والثمانين( من نظام الشركات، أن تقرر إما 
حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة، بما يتناسب مع قيمة أسهمهم 

في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.
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خسائر الشركة 13-14-46

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع  	
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل 
خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما 
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفق ألحكام نظام الشركات، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس 

المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركات.
وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات، إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، أو إذا اجتمعت  	

وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس 
المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

المنازعات 13-14-47

دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. 
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة، إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

حل الشركة وتصفيتها 13-14-48

انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي. وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع 
ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي. وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل 

مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

أحكام ختامية 13-14-49

نظام الشركات

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

النشر

يودع هذا النظام وينشر طبقاَ ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

وصف األسهم  15 13

رأس مال الشركة  13-15-1

إلى  مقسم  سعودي  ريال  وخمسين  وستمائة  ألف  وثمانين  وثمانية  ومئتين  مليون  وستين  وثالثة  خمسمائة   )563,288,650( بـ  الشركة  مال  رأس  حدد 
)56,328,865( ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها )10( عشرة ريال 

سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.

االكتتاب في األسهم 13-15-2

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة )56,328,865( ستة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وستون سهم 
مدفوعة بالكامل.

األسهم الممتازة 13-15-3

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة، وفقا للشريعة اإلسالمية وطبقا لألسس التي تضعها الجهة المختصة، أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر 
شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية. وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة 
تجنيب  بعد  للشركة  الصافية  األرباح  من  العادية  األسهم  أصحاب  من  أكثر  نسبة  على  الحصول  في  الحق  األسهم ألصحابها  هذه  وترتب  للمساهمين 

االحتياطي النظامي.
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بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة 13-15-4

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق 
خطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في المزاد العلني أو سوق االوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها 

الجهة المختصة.

وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن 
تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع 
بيان اسم المالك الجديد.

إصدار األسهم 13-15-5

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك 
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

تداول األسهم 13-15-6

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس 
الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة 
وفاته إلى الغير، أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

سجل المساهمين 13-15-7

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم 
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من 

تاريخ القيد في السجل المذكور.

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم 
بخاتم الشركة، ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن 
تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وقيمة السهم االسمية والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها، ويجوز أن يكون لألسهم 

كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السـهم المرفقة به.

زيادة رأس المال 13-15-8

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد - 1
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه 

بعُد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. 
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات - 2

التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة - 3

التي تصدر مقابل حصص نقدية. ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل أو بإحدى الوسائل 
اإللكترونية عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية - 4
لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم - 5
لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
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مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق - 6
أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي 
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية 
الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم 

تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

تخفيض رأس المال 13-15-9

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة االخيرة وحدها تخفيض رأس 
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده 
مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة 
زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في 
المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه 

دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

شراء الشركة ألسهمها وبيعها ورهنها 13-15-10

شراء الشركة ألسهمها

يجوز أن تشتري الشركة أسهمها العادية أو الممتازة أو ترتهنها، ويجوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين 
وفقا للضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهات المختصة. 

بيع الشركة ألسهمها

يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق الضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهات المختصة. 

ارتهان األسهم

يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضمانا لدين وفقا للضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

األسهم المخصصة للعاملين

أسهمها  الشركة  إلى ضوابط شراء  باإلضافة  فيجب  العاملين،  أسهم  برنامج  لعامليها ضمن  أسهمها هو تخصيصها  الشركة من شراء  كان غرض  إذا 
المنصوص عليها أعاله، مراعاة ما يلي:

موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج األسهم المخصصة للعاملين، ولها تفويض مجلس اإلدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما  	
فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل.

عدم إشراك أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج األسهم المخصصة للعاملين. 	
عدم اشتراك أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في التصويت على قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة ببرنامج األسهم المخصصة للعاملين. 	

جمعيات المساهمين 13-15-11

حضور الجمعيات

لكل مكتتب، أّيًا كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً 
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

التصويت في الجمعيات 13-15-12

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي 
في انتخاب مجلس اإلدارة.

مدة الشركة 13-15-13

مدة الشركة )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها، ويجوز دائما إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير 
العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
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حل الشركة وتصفيتها 13-15-14

انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي. وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع 
ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي. وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل 

مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

تغيير حقوق المساهمين 13-15-15

إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة عند 
التصفية، وحق حضور الجمعيات العامة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر 
الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة )وذلك بالشروط 

والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي( مستمدة من نظام الشركات، وبالتالي ال يمكن تغييرها.

كما يجب تعديل النظام األساسي من أجل تغيير آلية التصويت والنصاب في الجمعيات العمومية. وال يجوز تعديل النظام األساسي إال بقرار من الجمعية 
العمومية غير العادية.
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التعهد بتغطية الطرح.  14

البائعون ومتعهد التغطية )شركة الراجحي المالية( بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ ]●[/]●[/]●[هـ الموافق ]●[  قامت الشركة والمساهمون 
ألف  وثمانمائة  البالغة تسعة عشر مليون  الطرح  بتغطية كامل أسهم  التعهد  التغطية على  وافق بموجبها متعهد  التعهد بالتغطية«(  )»اتفاقية  ]●[]●[م 

)19,800,000( سهم، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

متعهد التغطية  1 14

متعهد التغطية

الراجحي المالية
شارع الملك فهد

ص. ب. 5561
الرياض 11432

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5856 92000 11 966+
فاكس: 0625 460 11 966+

www.alrajhi-capital.com :الموقع اإللكتروني
 PR@alrajhi-capital.com :البريد اإللكتروني

المصدر: الشركة

وفيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  2 14
وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:

تتعهد الشركة والمساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامها باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة  	
الطرح:
إصدار وتخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة أو المكتتبين األفراد التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.- 
إصدار وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية (أو - 

كما قد يوجهون(.
يتعهد متعهد التغطية للشركة بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، وفقاً لما هو وارد أدناه: 	

األسهم المتعهد بتغطيتها(:  1ل14الجدول )

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

100.00%19,800,000الراجحي المالية

المصدر: الشركة

تتعهد الشركة والمساهمون البائعون باستيفاء جميع أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.
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تكاليف التعهد بالتغطية.  15

سوف يدفع المساهمون البائعون والشركة إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح، ومصاريف وتكاليف متعهد التغطية 
المتعلقة بالطرح.
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المصاريف.  16

تقدر المصاريف المتعلقة بالطرح بحوالي ثالثين مليون )30,000,000( ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشار المالي، وأتعاب متعهد 
التغطية، ومدير االكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمستشار القانوني للشركة، ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، والجهات المستلمة، 
ومستشار دراسة السوق، إضافًة إلى أتعاب ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة، وسيتم حسم المصاريف من الشركة 

على أساس تناسبي ألسهم الطرح الصادرة في الطرح.
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تعهدات الشركة فيما بعد اإلدراج.  17

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج 8 )بخصوص التقيد بالئحة حوكمة الشركات(. وإذا أخفقت الشركة في الوفاء بأيٍّ من المتطلبات المبينة في الئحة حوكمة - 1
الشركات، فعلى الشركة أن تقدم المبررات ذات العالقة.

إبالغ هيئة السوق المالية بتاريخ أول اجتماع للجمعية العامة بعد اإلدراج، بحيث يمكن ألي ممثل حضور االجتماع.- 2
التقيد بجميع النصوص اإللزامية المبينة في الئحة حوكمة الشركات، بعد اإلدراج مباشرًة.- 3
االلتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات مباشرة بعد اإلدراج.- 4
االلتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرة بعد اإلدراج.- 5
دعوة الجمعية العامة لتحديث النظام األساسي للشركة مباشرة بعد اإلدراج.- 6
تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفقا - 7

لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات(، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر 
في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة.

ووفقا لذلك، يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.- 1
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.- 2
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اإلعفاءات.  18

لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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شروط وأحكام االكتتاب.  19

تم تقديم طلب التسجيل وطرح األسهم إلى الهيئة وتقديم طلب إدراج األسهم إلى تداول وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
وقواعد اإلدراج. 

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب ألي من 
مدير االكتتاب أو مدير سجل اكتتاب المؤسسات أو الجهات المستلمة بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح  1 19
تتكون عملية الطرح من تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية 
للسهم الواحد بسعر طرح يبلغ ]●[ ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ثالثين بالمائة )30%( من رأس مال الشركة. ويبلغ إجمالي 
قيمة الطرح ]●[ ريال سعودي علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج األسهم بعد ذلك، منوط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح. 
وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول 

األسهم لإلدراج في السوق المالية في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة 

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا لتعليمات بناء سجل األوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 
مبدئياً للمؤسسات المكتتبة تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف )19,800,000( سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي أسهم الطرح. علماً 
بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد ألسهم الطرح، فإنه يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة بشكل 
مبدئي للفئات المشاركة إلى ثالثة عشر مليون وثمانمائة وستون ألف )13,860,000( سهم عادي بحد أدنى، تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح. تحدد آلية 

تخصيص األسهم المطروحة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً، بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص االختيارية.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث 
يجوز لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر - وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي، ويحق لهم فتح حساب استثماري، لدى إحدى 
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم  الجهات المستلمة. يعد الغياً 
االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين 
األفراد خمسة ماليين وتسعمائة وأربعون ألف )5,940,000( سهم كحد أقصى تمثل )30%( من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد 
بكامل األسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي ولمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب 

بها من قبلهم.

بناء سجل األوامر للفئات المشاركة   2 19

سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية أ- 
التخصيص االختيارية.

يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة أو طلب المشاركة في بناء سجل األوامر. ويجوز لجميع الفئات ب- 
المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم استمارة طلب 
معدلة أو استمارة طلب إلحاقية )حيثما ينطبق(. وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب أال يقل عدد 
أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف )100,000( سهم، وال يزيد عن ثالثة مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف 
وتسعمائة وتسعة وتسعون )3,299,999( سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي 
يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر، ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات 
بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة 
على أن تقوم الفئات المشاركة داخل وخارج المملكة بتقديم نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين 

األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة، سيقوم المستشار المالي باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.ج- 
سيكون للمستشار المالي والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهد د- 

بالتغطية.
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االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد  3 19
يجب على كل من المكتتبين األفراد التقدم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب األفراد واالكتتاب بعدد أسهم يكون من مضاعفات العشرة )ال تقل عن 10 أسهم وعلى 

أال تزيد عن مائتين وخمسون ألف )250,000( سهم طرح كحد أقصى( وال يسمح بتغيير أو سحب طلب اكتتاب األفراد بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلب إكتتاب األفراد متاحة خالل فترة الطرح للمكتتبين األفراد في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، ويتوّجب 
إكمال نماذج طلب اكتتاب األفراد وفًقا للتعليمات الواردة أدناه. بإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو تطبيقات األجهزة الذكية أو الهاتف 

المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة لفروع الجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ- 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب- 

إّن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب اكتتاب األفراد وتقديمه إلى الجهات المستلمة، يمّثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من الموقع اإللكتروني للشركة www.amak.com.sa. تتوفر نشرة اإلصدار أيضا على 
الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشار المالي. وفيما يلي تفاصيل الجهات المستلمة:

الجهات المستلمة

مصرف الراجحي
شارع العليا
ص.ب 28

الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 11 966+
فاكس: 8881 609 11 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555، جدة 21481
المملكة العربية السعودية
هاتف: 966126493333+
فاكس: 966126437426+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
حي الشهداء

ص.ب 22622 الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 4013030 )11( 966+
فاكس رقم: 4865909 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

التي تقّدم هذه الخدمة بدًءا من يوم االربعاء 1443/08/06هـ )الموافق  اكتتاب األفراد في فروعها  ستبدأ الجهات المستلمة في استالم نماذج طلب 
الجهة  تقوم  األفراد،  اكتتاب  طلب  نماذج  وتسليم  توقيع  وعند  2022/03/11م(.  )الموافق  1443/08/08هـ  الجمعة  يوم  نهاية  ولغاية  2022/03/09م( 
المستلمة بختم وتقديم نسخة من نموذج طلب اكتتاب األفراد المستوفية إلى المكتتب الفرد. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة 
في نموذج طلب اكتتاب األفراد أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة، يعتبر نموذج طلب اكتتاب األفراد الغياً وال يجوز حينها للمكتتب الفرد 

المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من 10 أسهم، ويجب أن يكون االكتتاب بمضاعفات هذا الرقم، علماً بأن الحد األقصى لالكتتاب هو مائتين وخمسون 
ألف )250,000( سهماً من أسهم الطرح.
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يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب اكتتاب األفراد الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم 
بطلبها مضروباً في سعر الطرح البالغ ]●[ ريال سعودي للسهم الواحد.

يجب تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة طرح المكتتبين األفراد مرفقا به المستندات التالية، حسبما ينطبق )وعلى الجهات المستلمة مطابقة 
الصور مع النسخ األصلية، ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم )للمكتتب الفرد، بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب(.أ- 
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.ب- 
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.ج- 
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.د- 
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.ه- 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.و- 
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.ز- 

وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد نيابة عن المكتتب الفرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل 
وصورة وكالة سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل أو من موثق مرخص بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة، أما 
المكتتبين األفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف 

المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفى بتعبئة نموذج طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة إذا كان أفراد األسرة سيكتتبون 
بنفس عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب- 
يحصل مكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين )في حال ج- 

عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يُستخدم طلب اكتتاب منفصل في حال:

رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
اختلف عدد األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.ب- 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب ج- 

اكتتاب األفراد الذي يتم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، 
وتقوم الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. ويعد 
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام. في حال اكتتب مكتتب رئيسي لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في 
سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب 

المكتتب الرئيسي.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين 
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع 
أمهاتهم هو ثمانية عشر )18( عاماً، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية. 

يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب اكتتاب األفراد الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم 
بطلبها مضروباً في سعر الطرح البالغ ]●[ ريال سعودي للسهم الواحد. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق 

الشروط التالية: 

تسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.أ- 
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب- 

يجب أن يتم دفع إجمالي أسهم الطرح المكتتب بها من قبل المكتتبين األفراد من خالل حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم فيها تقديم 
طلب االكتتاب.

ولغايات التوضيح، فإن مالكي أسهم الطرح مخولين بالحصول على أية أرباح تقوم الشركة باإلعالن عن توزيعها من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية 
التي تليها.
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إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب األفراد غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً، ويقر المكتتب الفرد 
بموافقته على أي عدد من أسهم الطرح التي يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد أسهم الطرح المخصصة له عدد أسهم الطرح التي تقدم باالكتتاب بها.

التخصيص ورد الفائض  4 19
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي قام بتحصيلها من الفئات المشاركة والجهات المستلمة )بالنيابة 
عن المكتتبين األفراد(. وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للشركة فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم والنفقات. وسيتم تحديد تفاصيل 
حساب األمانة هذا في نماذج االكتتاب. وباإلضافة إلى ذلك يجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في 

حساب األمانة والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب اكتتاب األفراد.

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم 
استردادها.

وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في نموذج طلب 
االكتتاب.

وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1443/08/14هـ )الموافق 2022/03/17م( )لمزيد 
من المعلومات، يرجى مراجعة قسم )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(. وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي 

قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب األحوال( في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة 19-4-1

يحدد تخصيص عدد ونسبة أسهم الطرح للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص االختيارية، وذلك 
بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أن ال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئيا ً عن تسعة عشر مليون 
وثمانمائة ألف )19,800,000( سهماً تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أال يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن ثالثة عشر مليون 

وثمانمائة وستون ألف )13,860,000( سهم، تمثل ما نسبته 70% من إجمالي أسهم الطرح.

ال يعتد بنقل ملكية أسهم الطرح إال بعد تسديد الفئات المشاركة لقيمتها واعتبارا من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم بموجب األنظمة 
والتعليمات المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص. إذا لم يتم تداول أسهم الشركة أو تم إلغاء إدراجها قبل تداولها ألي سبب من 

األسباب، يتوجب حينها رد أموال االكتتاب التي بذلتها الفئات المشاركة وإعادة ملكية األسهم إلى الشركة.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد 19-4-2

سيتم تخصيص خمسة ماليين وتسعمائة وأربعون ألف )5,940,000( سهم عادي كحد أقصى بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، 
علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مائتين وخمسين ألف )250,000( 
سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب 
فيها. في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسمائة وأربعة وتسعون ألف )594,000( مكتتب فرد، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم 
التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات 

من قبل الجهات المستلمة.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه  5 19

صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج 19-5-1

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسبا في أي من الحاالت األتية:أ- 

إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.- 1
إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3
إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.- 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافية تتعلق بالكيان - 5

المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، 
فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقاً - 6
لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب - 7
نظام اإلفالس.
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عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام - 9

اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.- 10

تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت اآلتية:ب- 

عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات - 1
المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض أو - 2
االمتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للمصدر لتصحيح - 3
أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.

عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4

اإللغاء االختياري لإلدراج 19-5-2

ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على المصدر أ- 
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه. - 
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء - 

آخر يتخذه المصدر.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينًين وفقاً للوائح التنفيذية ذات العالقة.- 

يجوز للهيئة -بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج- 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح د- 

على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

التعليق المؤقت للتداول 19-5-3

يجوز للمصدر أن يطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون أ- 
تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. وتقوم 

السوق المالية بتعليق تداول األوراق المالية للمصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتاً بناء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور- في أقرب وقت ممكن -عن سبب التعليق والمدة ب- 

المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطاته.
يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر ج- 

وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت 
للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ومن د- 
المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

يرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.ه- 

رفع التعليق 19-5-4

يخضع رفع تعليق التداول لالعتبارات اآلتية:

 معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين. 	
 بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. 	
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. 	
في حال كان التعليق بسبب بلوغ خسائر المصدر المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس، فيرفع التعليق  	

عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة 
ذات العالقة.
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في حال كان التعليق بسبب إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس، فيرفع التعليق عند صدور  	
حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته 

من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.
 وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء  	

إدراج األوراق المالية للمصدر.

تسجيل وإدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 19-5-5

إذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها بعد إلغائها فعليها تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة 
المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم وإدراجها  6 19
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

موافقة مجلس إدارة الشركة على الطرح العام ألسهم الطرح بتاريخ 1442/11/11هـ )الموافق 21 يونيو 2021م(. 	
موافقة الجمعية العامة للشركة على زيادة رأس مال الشركة وطرح أسهم الطرح الصادرة بتاريخ 1443/04/13هـ )الموافق 18 نوفمبر 2021م(. 	
إعالن الهيئة بشأن الموافقة على طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها الصادر بتاريخ 1443/05/18هـ )الموافق 2021/12/22م(. 	
موافقة مجموعة تداول السعودية المشروطة على إدراج األسهم. 	

فترة الحظر  7 19
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ك( من هذه النشرة التصرف في أسهمهم، وذلك لفترة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول األسهم 

في السوق، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

إقرارات المكتتبين  8 19
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. 	
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب  	

في األسهم بناء على ذلك.
يعلن أنه لم يسبق له التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب. 	
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب. 	
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة، ولمزيد من المعلومات حول عملية التخصيص ورد الفائض،  	

يرجى مراجعة القسم 19-4 )»التخصيص ورد الفائض«(.

سجل األسهم وترتيبات التعامل  9 19
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

مجموعة تداول السعودية  10 19
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. ويتم 
التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل 
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( صباحاً وحتى الساعة الثالثة )3( عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم 
خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف )9:30( صباحاً وحتى الساعة العاشرة 
)10( صباحاً. ويتم تغيير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر 
آلية. وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر 
المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت 
اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول« على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات 
»تداول« الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومين عمل )T+2(، أي أن نقل ملكية 

األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق 
بصفته مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.
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تداول األسهم  11 19
يتوقع البدء بتداول األسهم بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول األسهم. وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين 
فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم 
بعد تداولها في السوق المالية. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. كما يحق للمستثمرين األجانب األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة 
باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAP( القيام باالستحواذ على المنافع 
االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية 

والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. وبموجب اتفاقيات المبادلة، يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.

وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق 
قبل التداول الرسمي ويُحظر تماًما التداول المسبق في األسهم، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل 

الشركة أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام متفرقة  12 19
يكون نموذج طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا 
ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن نموذج طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف 

في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حال وجود أي اختالف بين النصين العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم 
اعتماده وتطبيقه.

ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة الفئات المشاركة األجنبية على أن يتم 
مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وتطلب الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية من جميع مستلمي 

هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بأسهم الطرح وبيعها ومراعاة التقيد بها.
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المستندات المتاحة للمعاينة.  20

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة، وذلك بين الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً ابتداًء من 1443/07/12هـ 
)الموافق 2022/02/13م( حتى 1443/08/09هـ )الموافق 2022/03/12م(، على أال تقل تلك الفترة عن عشرين )20( يوما قبل نهاية فترة الطرح:

نسخة من إعالن موافقة الهيئة على الطرح. 	
موافقة الجمعية العامة للشركة على زيادة رأس مال الشركة وطرح أسهم الطرح. 	
موافقة مجلس إدارة الشركة على الطرح العام ألسهم الطرح. 	
النظام األساسي للشركة والتعديالت الواردة عليه والمستندات التأسيسية األخرى. 	
شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة. 	
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م  	 المالية  المعدة للشركة عن السنوات  الُمراجعة  المالية  القوائم 

باإلضافة إلى القوائم المالية المفحوصة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترتي 
للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية  الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م وفقاً 

السعودية.
دراسة السوق المعدة من قبل مستشار دراسة السوق. 	
دراسة الشخص المختص المعدة من قبل الشخص المختص. 	
جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو يشار إليها في هذه  	

النشرة.
مذكرة تحتوي على تفاصيل أي اتفاق غير محرر يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم مصلحة في  	

أعمال الشركة والواردة في القسم 13-6 )»المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة«(.
الموافقات الخطية من قبل كل من: 	

أسمائهم - 1 إدراج  على  المالية(  الراجحي  )شركة  التغطية  ومتعهد  المؤسسات  اكتتاب  سجل  ومدير  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار 
وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن هذه النشرة.

المستشار القانوني )عبد العزيز العجالن وشركاه( على إدراج اسمه وشعاره، وإفاداته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.- 2
مستشار العناية المهنية الالزمة المالي )كي بي إم جي الفوزان وشركاه( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.- 3
الماجد والعنزي على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، والمعلومات المالية الواردة في هذه النشرة كمراجع حسابات الشركة للقوائم المالية - 4

للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2018م، و31 ديسبمر 2019م، والتي تم إعدادها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي 
)IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، والمعلومات - 5
المالية الواردة في هذه النشرة كمراجع حسابات الشركة للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2020م، باإلضافة 
إلى القوائم المالية المفحوصة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م، والتي تم إعدادها بموجب المعايير 

الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
مستشار دراسة السوق سي أر يو ستراتيجيز على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.- 6
الشخص المختص إس أر كي لالستشارات على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.- 7

اتفاقية التعهد بالتغطية. 	
مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل الى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر. 	
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القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بشأنها.  21

يحتوي هذا القسم على:

1 - )IFRS( القوائم المالية الُمراجعة للسنة المالية 2018م، مع اإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي
.)SOCPA( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

2 - )IFRS( القوائم المالية الُمراجعة للسنة المالية 2019م، مع اإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي
.)SOCPA( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

3 - )IFRS( القوائم المالية الُمراجعة للسنة المالية 2020م، مع اإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي
.)SOCPA( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

القوائم المالية المفحوصة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م، مع اإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها - 4
.)SOCPA( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )IFRS( بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي

تم - 5 والتي  بها  المرفقة  اإليضاحات  المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م، مع  أشهر  والتسعة  أشهر  الثالثة  لفترتي  المفحوصة  المالية  القوائم 
.)SOCPA( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )IFRS( إعدادها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي
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 المستقل إلى السادة المساهمين  الحسابات تقرير مراجع 
 في شركة المصانع الكبرى للتعدين  

 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 
 

 القوائم الماليةالتقرير حول مراجعة 
 

 الرأي 
م  2020ديسمبر  31لقد راجعنا القوائم المالية لشركة المصانع الكبرى للتعدين )"الشركة"(، التي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة التغيُّرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات 
ة.   واإليضاحات حول القوائم المالية والتي تتضمَّن ملخًصا بالسياسات المحاسبية الهامَّ

 
م وأدائها  2020ديسمبر  31وفي رأينا، فإنَّ القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدٍل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

ة والمعايير  مالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودي ال
 واإلصدارات األخرى المعتَمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
 أساس الرأي 

راجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وإنَّ مسؤولياتنا بمقتضى تلك المعايير ُمبيَّنة  لقد أجرينا مراجعتُنا وفقًا لمعايير الم
لمهنة  بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" من تقريرنا. وإنَّنا مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب ا

ية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد.  الُمعتَمدة في المملكة العرب 
 ونعتقد بأنَّ أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة ألن توفر أساًسا إلبداء رأينا.

 
 أمر آخر 

م مراجع حسابات آخر أبدى رأيًا غير متحفٍظ بشأن تلك القوائم المالية  2019ديسمبر  31المنتهية في راجع القوائم المالية للشركة عن السنة 
 م.2020مارس  15بتاريخ 

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية   إنَّ اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة وعن  

 من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية 
 

ح، حسبما  وعند إعداد القوائم المالية، فإنَّ اإلدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية واإلفصا 
، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة بتصفية  هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة

 الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك. 
 

 إنَّ المكلَّفين بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي للشركة. 
 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار   تتمثل أهدافنا في الحصول

يام بها  تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إنَّ التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانًا على أن المراجعة التي تم الق
لدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائًما عن تحريف جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات  وفقًا لمعايير المراجعة ا

عن غش أو خطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا أمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها  
 ئم المالية. المستخدمون بناًء على هذه القوا

 
 
 

 323/11/45رقم التسجيل 
رقم السجل التجاري 

4030276644 
 

 +966 12 221 8400 هاتف:
 +966 12 221 8575 فاكس:

 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com/mena 

وشركاهم )محاسبون شركة ارنست ويونغ 
 قانونيون(

 شركة تضامنية
 الدور الثالث عشر –برج طريق الملك 

 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك(
 1994ص.ب 

 21441جدة 
 المملكة العربية السعودية

 الرياض –المركز الرئيس 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

 قائمة المركز المالي 
 م 2020ديسمبر  31كما في 

 )كافة المبالغ ُمدَرجة باللاير السعودي ما لم يُذَكر خالف ذلك( 

ُل اإليضاحات المرفقة من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  35إلى   1تُشك ِّ
3 

 

 

 
 

 إيضاح 
 ديسمبر 31

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
    األصول

    األصول غير المتداولة 
 40,663,796 - 7 وتقييم استكشافأصول  

 220,072,161 385,825,168 8 ممتلكات منجم 
 352,460,968 333,976,628 9 ممتلكات ومصانع ومعدات 

 9,354,930 9,166,730 10 أصول حق استخدام 
 539,879 195,471  ل يلة األجودائع طو

لة  - 14,847,164  ضريبة مؤجَّ
  ────────── ────────── 

 623,091,734 744,011,161  إجمالي األصول غير المتداولة 
  ────────── ────────── 

    األصول المتداولة 
 63,096,443 62,937,889 11 مخزون

 29,643,472 82,933,080 12 حسابات تجارية مدينة وحسابات مدينة أخرى
 49,513,139 21,865,726 13 ُدفعات مقدَّمة ومبالغ مدفوعة مقدًما 

 2,861,341 - 14 دُّفعات ُمقدََّمة إلى مساهمين
 52,244,794 35,169,618 15 حكمهنقد وما في 

  ────────── ────────── 
 197,359,189 202,906,313  إجمالي األصول المتداولة 

  ────────── ────────── 
 820,450,923 946,917,474  إجمالي األصول 

  ══════════ ══════════ 
    حقوق الملكية والمطلوبات 

    
    حقوق الملكية

 820,000,000 820,000,000 16 المال رأس 
 4,427,449 4,427,449  احتياطي نظامي 
 (328,200,241) ( 240,632,501)  خسائر متراكمة

 (74,713,350) ( 131,808,900)  زينةأسهم خ
  ────────── ────────── 

 421,513,858 451,986,048  إجمالي حقوق الملكية 
  ────────── ────────── 

    المطلوبات غير المتداولة 
 268,647,472 306,451,203 17 قروض

 4,943,723 2,225,106 10 التزامات عقود إيجار 
 16,625,347 30,012,302 18 مخصص تكلفة إغالق منجم 

 4,475,706 6,902,591 19 مكافآت موظفين
 
 

 ────────── ────────── 
 294,692,248 345,591,202  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

  ────────── ────────── 
    المطلوبات المتداولة 

 50,000,000 86,666,668 17 الجزء المتداول  -قروض 
 3,211,400 3,830,204 10 لجزء المتداول ود إيجار، ا التزامات عق

 43,393,206 42,669,412 20 حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع 
 5,640,210 7,417,786 21 مخصص زكاة وضريبة دخل

 2,000,001 8,756,154 22 مخصص رسوم امتياز 
  ────────── ────────── 

 104,244,817 149,340,224  إجمالي المطلوبات المتداولة 
  ────────── ────────── 

 398,937,065 494,931,426  إجمالي المطلوبات 
  ────────── ────────── 

 820,450,923 946,917,474  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
  ══════════ ══════════ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين  
 مة مقفلة سعودية()شركة مساه

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ ُمدَرجة باللاير السعودي ما لم يُذَكر خالف ذلك( 

ُل اإليضاحات المرفقة من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  35إلى   1تُشك ِّ
4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م2019 م 2020 إيضاح  
    

 297,837,262 375,150,752 23 إيرادات، بالصافي 
 (216,959,687) ( 240,637,173)  تكلفة إيرادات 

  ────────── ────────── 
 80,877,575 134,513,579  إجمالي الربح 

    
 (20,420,011) (16,542,562) 24 مصاريف بيع وتسويق

 (20,271,780) (19,979,880) 25 مصاريف عمومية وإدارية
  ────────── ────────── 
 40,185,784 97,991,137  ربح التشغيلي لا

    
 (6,662,347) ( 6,751,853) 26 تكاليف تمويل

 2,091,152 207,650  دخل آخر 
  ────────── ────────── 

 35,614,589 91,446,934  الربح قبل حساب رسوم االمتياز والزكاة وضريبة الدخل 
    

 (2,000,001) ( 9,254,481) 22 رسوم امتياز 
 (4,475,659) ( 2,307,918) 21.1 مصروف زكاة

 (1,850,624) 8,919,172 21.2 ضريبة دخل دائنة )مصروف ضريبة دخل(
  ────────── ────────── 

 27,288,305 88,803,707  صافي ربح السنة
    

    الدخل الشامل اآلخر 
ر إعادة تصنيفها إلى       ت الالحقة: قائمة الدخل في السنواالبنود غير الُمقرَّ
 (439,161) ( 1,298,421) 19 خسارة إعادة قياس متعلقة بخطط مكافآت ُمحدَّدة  
لة متعلقة بخسارة اكتوارية    - 62,454 21.2 ضريبة مؤجَّ

  (1,235,967 ) (439,161) 
  ────────── ────────── 

 26,849,144 87,567,740  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  ══════════ ══════════ 
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صانع ال
شركة الم

كبرى للتعدين 
 

)شركة مساهمة 
مقفلة سعودية(

ت في حقوق الملكية  
قائمة التغيُّرا

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2020

 م
ف ذلك( 

ُذَكر خال لاير السعودي ما لم ي
)كافة المبالغ ُمدَرجة بال

 

ت المرفقة من 
ضاحا

ُِّل اإلي تُشك 
1  

إلى 
35
 

جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
 

5 

     
س

رأ
 

 
المال 

 
 

االحتياطي 
 

النظامي 
 

 

الخسائر
 

 
المتراكمة 

 
 

أسهم  
الخزينة 
 

 

إجمالي  
 

حقوق 
الملكية

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2019
 م 

820,000,000
 

1,742,535
 

(
352,262,829

) 
-

  
469,479,706

 
تعديل من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

16
) 

- 
- 

(
101,642

) 
-

  
(

101,642
) 

 
─────────

 
─────────

 
──────────

 
──────────

 
─────────

 
صيد كما في 

الر
1 

يناير 
2019

ل( م )ُمعدَّ
 

820,000,000
 

1,742,535
 

(
352,364,471

) 
-

  
469,378,064

 
 

 
 

 
 

 
ربح السنة

 
- 

- 
27,288,305

 
-

  
27,288,305

 
الدخل الشامل اآلخر للسنة

 
- 

- 
(

439,161
) 

- 
(

439,161
) 

إجمالي الدخل الشامل خالل السنة 
 

- 
- 

26,849,144
 

- 
26,849,144

 
 

 
 

 
 

 
الحركة خالل السنة

 
- 

- 
- 

(
74,713,350

) 
(

74,713,350
) 

َّل إلى احتياطي نظامي  ُمحو
 

- 
2,684,914

 
(

2,684,914
) 

- 
- 

 
─────────

 
─────────

 
──────────

 
──────────

 
─────────

 
صيد كما في 

الر
31
  

ديسمبر 
2019

 م
820,000,000

 
4,427,449

 
(

328,200,241
) 

(
74,713,350

) 
421,513,858

 
 

 
 

 
 

 
ربح السنة

 
- 

- 
88,803,707

 
- 

88,803,707
 

الدخل الشامل اآلخر للسنة
 

- 
- 

(
1,235,967

 ) 
- 

(
1,235,967

 ) 
إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
- 

- 
87,567,740

 
- 

87,567,740
 

 
 

 
 

 
 

الحركة خالل السنة
 

- 
- 

- 
(

57,095,550
) 

(
57,095,550

) 
 

─────────
 

─────────
 

──────────
 

──────────
 

─────────
 

صيد كما في 
الر

31
 

ديسمبر 
2020

 م 
820,000,000

 
4,427,449

 
(

240,632,501
 ) 

(
131,808,900

 ) 
451,986,048

 
 

═════════
 

═════════
 

══════════
 

══════════
 

═════════
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 كة المصانع الكبرى للتعدين  شر 
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ ُمدَرجة باللاير السعودي ما لم يُذَكر خالف ذلك( 

ُل اإليضاحات المرفقة من   القوائم المالية. جزًءا ال يتجزأ من هذه   35إلى   1تُشك ِّ
6 

 
 

  
 
 إيضاح  

 ديسمبر 31
 م 2020

 ديسمبر  31
 م2019

    النشاطات التشغيلية
 35,614,589 91,446,934  الربح قبل حساب رسوم االمتياز والزكاة وضريبة الدخل

    
 التعديالت لتسوية الربح قبل حساب رسوم االمتياز والزكاة وضريبة الدخل  

 مع صافي التدفقات النقدية الداخلية من النشاطات التشغيلية:       
   

 60,760,232 57,092,234  الك وإطفاءتهاس
 718,749 1,344,434  إطفاء أصول حق استخدام 

 1,200,000 920,000 11 مخصص بنود بطيئة الحركة 
 1,363,809 2,330,715 19 مخصص مكافآت موظفين 

 562,211 581,887 18 مخصص تكلفة إغالق منجم
لة   2,720,313 2,203,442  تكاليف تمويل مؤجَّ

  ────────── ────────── 
 102,939,903 155,919,646  التدفقات النقدية التشغيلية قبل حساب رأس المال العامل 

    
    تعديالت رأس المال العامل: 

 7,991,516 ( 761,446) 11 مخزون 
 (13,408,437) ( 53,289,608) 12 حسابات تجارية مدينة وحسابات مدينة أخرى 

 (34,198,634) 27,991,820 13 مدفوعة مقدًما دُفعات مقدَّمة ومبالغ  
 9,748,565 ( 723,794)  حسابات تجارية دائنة ومصاريف ُمستَحقة الدفع 

  ────────── ────────── 
 73,072,913 129,136,618  النقدية من العمليات 

    
 (3,275,326) ( 4,475,659) 21-1 زكاة مدفوعة 

 (3,101,386) ( 1,920,221) 21-2 ضريبة دخل مدفوعة 
 (1,984,040) ( 2,498,328) 22 رسوم امتياز مدفوعة 

 ( 977,153) ( 1,202,251) 19 مكافآت موظفين مدفوعة 
  ────────── ────────── 

 63,735,008 119,040,159  صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
  ────────── ────────── 

    النشاطات االستثمارية
 (11,927,398) ( 16,031,921) 9 في ممتلكات ومصانع ومعدات  فات إضا

 (12,838,382) ( 134,860,114) 8 إضافات في ممتلكات تعدين 
 (19,257,242) - 7 وتقييم  استكشافإضافة أصول 

  ────────── ────────── 
 (44,023,022) ( 150,892,035)  صافي التدفقات النقدية الُمستخَدمة في النشاطات االستثمارية

  ────────── ────────── 
    النشاطات التمويلية

 (16,859,506) 2,861,341  ُمقدََّمة إلى مساهمين دُّفعات 
 20,000,000 72,266,956  إضافات قروض 

 (2,118,182) ( 3,256,047) 10 حركة في التزامات عقود إيجار 
 - ( 57,095,550)  سهم خزينة 

  ────────── ────────── 
 1,022,312 14,776,700  صافي التدفقات النقدية المستخَدمة في النشاطات التمويلية

  ────────── ────────── 
 20,734,298 ( 17,075,176)  النقص في النقد وما في حكمه 

 31,510,496 52,244,794  النقد وما في حكمه في بداية السنة 
  ────────── ────────── 

 52,244,794 35,169,618  نة مه في نهاية السالنقد وما في حك
  ══════════ ══════════ 

    معلومات غير نقدية إضافية 
لة إلى منجم قيد اإلنشاء  استكشافأصول    - 40,663,796 7 وتقييم ُمحوَّ

 57,853,844  -  معاملة أسهم خزينة من دُّفعات ُمقدََّمة إلى المساهمين 
  ══════════ ══════════ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31في 
 )كافة المبالغ ُمدَرجة باللاير السعودي ما لم يُذَكر خالف ذلك( 

7 
 

 
 معلومات عن الشركة  .1
 

 إنَّ شركة المصانع الكبرى للتعدين )"الشركة"( هي شركة مساهمة مقفلة سعودية تأسَّست بموافقة وزارة التجارة واالستثمار بموجب القرار 
لة في 2007أكتوبر  21هـ )الموافق 1428شوال  9/ق الصادر بتاريخ 247رقم  مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم  م(، وهي ُمسجَّ

م  7الصادر بتاريخ  4030175345 م، نُقل المقر الرئيسي للشركة من  2015م(. وخالل عام 2008يناير  16هـ )الموافق 1429الُمحرَّ
ذي القعدة   3الصادر بتاريخ  5950017523مدينة جدة إلى مدينة نجران. وعليه، فقد أُجِرَي تعديل السجل التجاري لفرع نجران رقم 

، نجران 96م( ليصبح السجل التجاري الرئيسي. وعنوان مكتب الشركة الُمسَجل هو ص. ب. 2010أكتوبر  11هـ )الموافق 1431
بالمملكة العربية السعودية. وتزاول الشركة تعدين خامات المعادن غير الحديدية، بما في ذلك )األلمنيوم والنحاس والرصاص( وتعدين  

 لثمينة المنتمية إلى مجموعة الذهب والفضة والبالتين والبيع بالجملة للمعادن الثمينة واألحجار الكريمة.خامات المعادن ا
 

الصادر بتاريخ   86ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج مكثفات الزنك والنحاس وسبائك الذهب والفضة بموجب ترخيص رقم ف/
هـ  1443ذي القعدة  29من وزارة البترول والثروة المعدنية، وينتهي بتاريخ م( 2008سبتمبر  13هـ )الموافق 1429رمضان  11

 م. 2012يوليو  1م(. وقد بدأت الشركة إنتاجها التجاري بتاريخ 2022يونيو  28)الموافق 
 

عشرين م( لمدة  2015سبتمبر    8هـ )الموافق  1436ذي القعدة    24بتاريخ    9598-فضاًل عن ذلك، حصلت الشركة على الترخيص رقم ف
معدني الذهب   الستكشافم( من وزارة البترول والثروة المعدنية 2035فبراير  2هـ )الموافق 1456ذي القعدة  23سنة تنتهي بتاريخ 

 والفضة من موقع جبل جيان. 
 
 أساس اإلعداد  .2
 

 بيان االلتزام  2.1
 

المعتَمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة  أُِعدَّت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي  
 لسعودية"(.من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية ا

 
 أساس القياس  2.2

 
ية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء التزام مكافآت الموظفين الُمعتَرف به بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية  أُِعدَّت هذه القوائم المال

ات  باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، ومخصص تكلفة إغالق المنجم بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية المستقبلية، والتزام
لمخصومة إلى القيمة الحالية والقرض طويل األجل المخصوم إلى القيمة الحالية. عالوة على ذلك، تُعَدُّ القوائم المالية على  عقود اإليجار ا

 .أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  2.3
 

 العملة الوظيفية للشركة.تُْعَرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، الذي يمثل 
 
ة  .3  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

رادات  يتطلُب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ الُمفَصح عنها من اإلي
ات  والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتَملة بتاريخ القوائم المالية. ويُجَرى تقييم القدير 

ة  واالفتراضات بصورة مستمرة، وتعتمد على خبرة اإلدارة وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يُعتَقد بأنَّها معقول
ومالئمة للظروف. وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية 

 أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.  لألصول
 

وحدَّدت الشركة، على وجه الخصوص، عدًدا من الجوانب التي تتطلب أحكاًما وتقديرات وافتراضات هامة. وموضَّح أدناه مزيد من  
ُمبَرزة كل على ِحَدة في إيضاح  المعلومات عن كل من هذه الجوانب وكيفية تأثيرها على السياسات المحاسبية المختلفة، وهي مبيَّنة و

ض له الشركة  السياسات المحاسبية ذات الصلة ضمن اإليضاح النوعي والكمي ذي الصلة. وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ
 من مخاطر وحاالت عدم التيقن ما يلي: 

 
 (30وإيضاح  19إفصاح تحليل الحساسية )إيضاح  •
 ( 30المالية )إيضاح إدارة مخاطر األدوات   •
 ( 31إدارة رأس المال )إيضاح  •
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م 2020ديسمبر  31في 

 )كافة المبالغ ُمدَرجة باللاير السعودي ما لم يُذَكر خالف ذلك( 
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ة )تتمة(  . 3  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

 األحكام المحاسبية  3.1
 

( على القوائم المالية. باإلضافة إلى المصادر الرئيسة لعدم التيقُّن حيال  19-مارست الشركة التقدير في تقييم تأثير فيروس كورونا )"كوفيد
 عليها فيما يلي:  19-التقديرات المحاسبية، تتمثل النواحي التي نُظر في تأثير كوفيد

 
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة  •
 القيمة الدفترية للمخزون •
 مبدأ االستمرارية  •
 

المحاسبية التالية التي لها التأثير الهام للغاية على المبالغ الُمعتَرف  وفي إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، وضعت اإلدارة األحكام  
 بها في القوائم المالية. 

 
 والتقييم   االستكشافأصول  3.1.1

والتقييم وضع أحكام محاسبية لتحديد ما إْن كانت المنافع االقتصادية    االستكشاف يستلزم تطبيق السياسة المحاسبية للشركة بشأن مصاريف  
ا من االستغالل أو البيع مستقباًل، أو ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم م عقول بشأن  المستقبلية ُمرجَّح تحقُّقها إمَّ

 وجود االحتياطيات. 
 

لتحديد ما إْن كان من المرجَّح أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية مما لدى الشركة من أصول   باإلضافة إلى تطبيق األحكام المحاسبية
والتقييم أو ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، فقد طبقت الشركة   االستكشاف

 عدًدا من التقديرات واالفتراضات. 
 

 تاريخ بدء اإلنتاج  3.1.2
ل المنجم إلى مرحلة اإلنتاج؛ أي عندما يكون المنجم مكتماًل إ لى حد  تقي ِم الشركة مرحلة كل منجم قيد التطوير / اإلنشاء لتحديد موعد تحوُّ

ل مشروع تطوير / إنشاء منجم،  كبير وجاهز لالستخدام المقصود. وتُحدَّد المعايير الُمستخَدمة لتقييم تاريخ البدء بناًء على الطبيعة الفريدة لك 
 مثل مدى تعقيد المشروع وموقعه. 

 
وتراعي الشركة مختلف المعايير ذات الصلة لتقييم موعد بدء مرحلة اإلنتاج. وفي هذه المرحلة، يُعَاد تصنيف جميع المبالغ ذات الصلة  

تتضمَّن بعض المعايير الُمستخَدمة في تحديد تاريخ " إلى "ممتلكات مناجم" أو "ممتلكات ومصانع ومعدات". وأصول استكشاف وتقييممن "
 بدء اإلنتاج، على سبيل المثال ال الحصر: 

 
 مستوى المصاريف الرأسمالية المتكبَّدة مقارنة بتقدير تكلفة اإلنشاء األصلية  •
 استكمال فترة معقولة من اختبار مصنع المنجم ومعداته  •
 )ضمن المواصفات( إمكانية إنتاج المعدن في صورة قابلة للبيع  •
 القدرة على الحفاظ على استمرارية إنتاج المعادن •
 

ا جزًءا من تكلفة   وعندما ينتقل مشروع تطوير المنجم إلى مرحلة اإلنتاج، تتوقف رسملة بعض تكاليف تطوير المنجم، وتعتبر التكاليف إمَّ
ا ُمدَرجة ضمن المصاريف، باستثناء التكاليف المؤهَّلة للر  سملة المتعلقة بإضافات أصول التعدين والتحسينات أو تطوير منجم  المخزون وإمَّ

 فاء. باطني أو تطوير احتياطي قابل للتعدين أو تكاليف تنقية الشوائب )التخلص من النفايات(، وفي هذه المرحلة أيًضا يبدأ االستهالك / اإلط
 

 تكاليف تنقية الشوائب  3.1.3
 

ز بين تنقية الشوائب للتطوير وتنقية الشوائب لإلنتاج والتمييز بين تنقية الشوائب لإلنتاج التي تتعلق  تُلزم األحكام المحاسبية الهامة التميي
 باستخالص المخزون وتلك التي تتعلق بإنشاء أصل أعمال تنقية الشوائب / أصل تطوير تحت األرض. 

 
د الشركة المكونات المستقلة لُكتَل المعدن  وبمجرد أن تحدد الشركة تنقية الشوائب إلنتاجها لكل عملية من عمليات  التعدين السطحي، تُحد ِ

ِن القابل للتحديد هو مقدار ُمحدَّد الكمية من كتلة المعدن الخام وهو األكثر يسًرا  في الوصول    الخام لكل عملية من عملياتها التعدينية. والمكو 
ة من أجل تحديد هذه المكونات وتمييزها باإلضافة إلى تحديد الكميات  إليه عن طريق أعمال تنقية الشوائب. ويستلزم وضع أحكام هامَّ 

ِن من هذه المكونات. وتُجَرى هذه التقي  ر استخالصه في كل مكو  يمات المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب التي ستخضع للتنقية والخام الُمقرَّ
منجم؛ ولذلك فإنَّ ِخطط المنجم وتحديد المكونات سيتفاوتان بين المناجم  لكل عملية تعدين على ِحدة بناًء على المعلومات المتاحة في خطة ال

لعدد من األسباب، ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر، نوعية السلع و / أو الخصائص الجغرافية لكتلة المعدن الخام و / أو الموقع  
 الجغرافي و / أو االعتبارات المالية. 
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ة )تتمة(  . 3  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

 المحاسبية )تتمة( األحكام  3.1
 

 تكاليف تنقية الشوائب )تتمة( 3.1.3
 

ر استخدامه في توزيع تكاليف تنقية الشوائب لإلنتاج ما بين الم خزون  كما يستلزم وضع األحكام بهدف تحديد المقياس المناسب لإلنتاج الُمقرَّ
الكميات المتوقعة )بالطن مثال( من الشوائب التي تخضع  وأي أصل )أصول( أعمال تنقية الشوائب لكل مكون. وتعتبر الشركة أنَّ نسبة 

ِن ُمحدَّد من خام المعدن الخام، هو مقياس اإلنتاج األنسب.   لتنقية كمية متوقعة )بالطن مثال( من الخام الُمَراد استخالصه لمكو 
 

لة  3.1.4  األصول الضريبية المؤجَّ
لة عن الفروق المؤقت  ة القابلة للحسم في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة يمكن االستفادة منه.  يُعتَرف باألصول الضريبية المؤجَّ

لة التي يمكن االعتراف بها بناًء على الموعد المرجَّح وم ستوى  ويتعيَّن على اإلدارة وضع تقدير هام يُحدَّد مبلغ األصول الضريبية المؤجَّ
 لتخطيط الضريبي المستقبلية. األرباح الخاضعة للضريبة المستقبلية مع استراتيجيات ا

 
 اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء  3.1.5

 ديد موعدها: طبَّقت الشركة األحكام المحاسبية التالية التي تؤثر تأثيًرا جوهريًا على تحديد مبلغ اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء وتح
 

 تحديد العقد واجب النفاذ
عات مركزات النحاس والزنك )معدن في مركزات(، مع أنَّ هناك اتفاقيات خدمات رئيسة ُمبَرمة مع عمالء رئيسيين  فيما يتعلق بمعظم مبي 

د الشروط واألحكام العامة التي تحكم أي مبيعات تُجرى، فهي ال تشتمل على أي حد أدنى من الكميات؛ أي أنَّ العميل ليس ملزًما بش  راء  تحد ِ
 أي مركَّز. 

 
أيًضا شروط تربط عقود الشراء المنفصلة. فعلى سبيل المثال، ال تُمنَح خصومات كمية أو خصومات ُمقدَّمة إذا اشترى العميل  وال توجد 

ذلك(.  أكثر من مبلغ ُمحدَّد كل سنة، وال تُفَرض غرامات أو جزاءات تؤث ِر على المبيعات اإلجمالية خالل فترة ما )ما لم يُتفق الطرفان على  
 ذه االتفاقيات، يُحدَّد العقد الواجب للتنفيذ على أنه اتفاقية شراء. لذلك، ففي ه

 
 تطبيق قيود الِعَوض المتغي ِر

ن مقيًَّدا فيما يتعلق بعقود الشركة التي تخضع ألسعار السوق؛ أي بوجود ِعَوض متغي ِر، قيَّمت الشركة أن هذا الِعَوض المتغي ِر المتغي ِر سيكو
خارج    بوجه عام عند بدء العقد، إْذ يستند ذلك إلى السعر النهائي الذي سيقبضونه، وسيعتمد على مجموعة من العوامل شديدة التأثر بعوامل

 تأثير الشركة، ومن بينها: 
 
اإلجراءات التي يتخذها الغير: التاريخ الدقيق الذي تُشَحن فيه كل شحنة )فهذا وثيق الصلة ألنَّ هذا هو التاريخ الذي يُحدَّد فيه   •

 سعر السوق، أو فيما يتصل بالمبيعات الُمسعَّرة مؤقتًا، التاريخ الذي تبدأ فيه فترة التسعير( 
ر قبضه في المستقبل على األسعار القائمة على السوق للسلع عالية السيولة سوق السلع ال •  متقلبة: يعتمد السعر الُمقرَّ
 

ستوفاة  وتُعَدُّ تقديرات الشركة بشأن الِعَوض المتغي ِر وأي إفصاحات ُمقدَّمة بشأن تخصيص ذلك الِعَوض المتغي ِر اللتزامات األداء غير الم
ة.   غير ُمهمَّ

 
 الشركة كمستأِجر  -مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء  تحديد  3.1.6

د الشركة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مؤكًَّدا بص  ورة  تُحد ِ
 كان مؤكَّدا بصورة معقولة عدم ممارسته. معقولة ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا 

 
د  ولدى الشركة ِعدَّة عقود إيجار تشتمل على خيارات التمديد واإلنهاء. وتطب ِق الشركة تقديرها المحاسبي عند تقييم ما إْن كان من المؤ ك ِ

بار جميع العوامل ذات الصلة التي تحقق حافًزا  إلى حد ٍ معقول ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء من عدمه. وهذا يعني أنَّها تأخذ بعين االعت 
ن هناك  اقتصاديًا لها لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار لتحديد ما إْن كا

سة خيار التجديد أو اإلنهاء أو عدم ممارسته  حدث هام أو تغيُّر جوهري في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممار
 )كإنشاء تحسينات جوهرية على عقارات مستأَجرة أو إجراء تعديالت جوهرية على األصل المستأَجر(. 

 
اإليجار، حيث إنَّه من غير  سنوات( كجزٍء من مدة عقد  3سنوات و  10وال تُدَرج فترات تجديد عقود إيجار المباني والمعدات الثقيلة )أي 

المؤكَّد إلى حد ٍ معقول ممارستها. عالوة على ذلك، يجري تضمين الفترات التي تغطيها خيارات إنهاء العقد كجزء من مدة عقد اإليجار  
فقط عندما تكون على يقين معقول من عدم ممارستها خيارات اإلنهاء. 
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ة )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات  . 3  المحاسبية الهامَّ
 

 التقديرات واالفتراضات  3.2
لمالي  فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى لحالة عدم التيقن حيال التقديرات بتاريخ قائمة المركز ا 

ل مخاطر جوهرية مما ينشأ عنها تعديل جوهري على القيم الدفترية ل ألصول والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. وقد استندت  التي تُشك ِ
ل  الشركة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية حيا

ارجة عن إرادة الشركة. وقد تنعكس هذه التغيرات في  التطورات المستقبلية قد تتغير نظًرا للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخ
 االفتراضات عند ظهورها. وتُدَرج المعلومات بشأن حاالت عدم التيقُّن حيال االفتراضات والتقديرات في النواحي التالية: 

 
 تقديرات احتياطيات الخام والموارد المعدنية  3.2.1

المعدنية تقديرات كمية الخام التي يمكن استخراجها اقتصاديًا ونظاميًا من ممتلكات المنجم العائدة  تمثل تقديرات احتياطيات الخام والموارد 
ا للطريقة  للشركة. وقد تؤث ِر تقدير االحتياطيات والموارد المعدنية والتغيُّرات عليها على المركز المالي والنتائج المفصح عنهما للشركة، وفقً 

 التالية:
وممتلكات المناجم والممتلكات والمصانع والمعدات بفعل التغيُّرات في التدفقات    صول االستكشاف والتقييمفترية أل قد تتأثر القيمة الد  •

 النقدية المستقبلية التقديرية. 
قد تتغيُّر مصاريف االستهالك واإلطفاء في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تحديد هذه المصاريف باستخدام   •

 وحدات اإلنتاج أو عند تعديل العمر اإلنتاجي لألصول ذات الصلة. طريقة 
قد تتغيَّر مخصصات إعادة التأهيل والمخصصات البيئية حيث تؤثر تغييرات تقدير االحتياطي على التوقعات بشأن موعد إجراء   •

 مثل هذه األنشطة والتكلفة المرتبطة بها.
لة  • وقيمتها الدفترية بسبب التغيُّرات في األحكام المتعلقة بوجود هذه األصول وفي  قد يتغير االعتراف باألصول الضريبية المؤجَّ

 تقديرات االسترداد المحتَمل لهذه األصول. 
 

عها أشخاص مؤهَّلين تأهياًل مالئًما في تجميع البي  انات وتقد ِر الشركة احتياطياتها من الخام والموارد المعدنية بناًء على معلومات يجم ِ
والفنية بشأن حجم كتلة الخام وعمقها وشكلها ودرجتها وتقنيات اإلنتاج المناسبة ومعدالت االسترداد. ويستلزم هذا التحليل  الجيولوجية 

ي  تقديرات جيولوجية معقَّدة لتفسير البيانات. ويعتمد تقدير االحتياطيات القابلة لالسترداد على عوامل مثل تقديرات أسعار الصرف األجنب 
تطلبات رأس المال المستقبلية وتكاليف اإلنتاج واالفتراضات والتقديرات الجيولوجية التي تُوَضع عند تقدير حجم كتلة  وأسعار السلع وم
 الخام ودرجتها. 

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

لتعدين والموارد المعدنية واحتياطيات الخام، الذي أعدَّته اللجنة األسترالية المشتركة الحتياطيات الخام التابعة للمعهد األسترالي ل  االستكشاف
وعلم المعادن، المعروفة باسم "نظام اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام". ويتطلُب نظام اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام استخدام  

 افتراضات استثمارية معقولة، من بينها:
 

 والتوسُّعات المكلَّف بها   تقديرات اإلنتاج المستقبلية، وتشتمل على االحتياطيات المؤكَّدة والمحتَملة وتقديرات الموارد
 السعر على المدى الطويل أسعار السلع المستقبلية المتوقعة بناًء على أسعار السوق الحالية واألسعار اآلجلة وتقييم الشركة لمتوسط 

 التكاليف النقدية المستقبلية لإلنتاج والمصاريف الرأسمالية والتزامات إعادة التأهيل
 

ل اإلدار األسعار التاريخية الحالية وعلى المدى الطويل.  ة رؤية بشأن أسعار المبيعات المتوقعة بناًء على اتجاهات متوسط ومن ثمَّ، ستشك ِ
فعلى سبيل المثال، إْن ظلت األسعار الحالية أعلى من المتوسطات التاريخية طويلة األجل لفترة زمنية طويلة، فقد تفترض اإلدارة أنَّ  

سيُؤَخذ بها مستقباًل. ونتيجة لذلك، ستُستخدم تلك األسعار المنخفضة لتقدير احتياطيات الخام والموارد المعدنية  األسعار المنخفضة هي التي  
 وفقًا لنظام نظام اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام. وبصفٍة عامة، ينشأ عن افتراضات األسعار المنخفضة تقديرات أقل لالحتياطيات. 

 
االفتراضات االقتصادية الُمستخَدمة قد تتغيَّر ومع تشكيل معلومات جيولوجية إضافية أثناء تشغيل المنجم، فقد تتغيَّر تقديرات  ونظًرا ألنَّ 

 احتياطيات الخام والموارد المعدنية. 
 

 األعمار اإلنتاجية للمباني والسيارات  3.2.2
د إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة للمباني و  وتُحدَّد تلك التقديرات بعد دراسة االستخدام   السيارات بغرض حساب االستهالك. تُحد ِ

مل  المتوقع لألصول أو االهتراء المادي، وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويُعدَّل االستهالك المح
 عن التقديرات السابقة. المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف 
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ة )تتمة(  . 3  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 3.2
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات وممتلكات المنجم  3.2.3
لالسترداد اقتصاديًا في تحديد استهالك و / أو إطفاء أصول الممتلكات والمصانع والمعدات وممتلكات  تُستخدم االحتياطيات التقديرية القابلة  

المنجم، باستثناء المباني والسيارات. وينشأ عن ذلك مصاريف استهالك / إطفاء تتناسب مع استنفاد العُمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع من  
الذي يُقيَّم سنويًا على األقل، من حيث قيود العمر الطبيعي والتقييمات الحالية لالحتياطيات القابلة  المنجم. ويؤخذ في االعتبار ُعمر كل بند،  

لالسترداد اقتصاديًا لممتلكات المنجم التي يقع فيها األصل. وتتطلُب هذه الحسابات استخدام التقديرات واالفتراضات، بما في ذلك قيمة  
رات المصاريف الرأسمالية المستقبلية. ويمكن أن يتأثر حساب ُمعدَّل وحدات اإلنتاج لالستهالك /  االحتياطيات القابلة لالسترداد وتقدي 

د اقتصاديًا،  اإلطفاء إلى الحد ِ الذي يختلف فيه اإلنتاج الفعلي في المستقبل عن اإلنتاج الحالي المتوقع بناًء على االحتياطيات القابلة لالستردا
ريف الرأسمالية المستقبلية. وقد تنشأ التغيُّرات في االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا بسبب التغيُّرات في  أو إْن تغيَّرت تقديرات المصا

 العوامل أو االفتراضات الُمستخَدمة في تقدير االحتياطيات، بما في ذلك: 
 لية وافتراضات أسعار السلعالتأثير على االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا للفروق بين أسعار السلع الفع •
 المشاكل التشغيلية غير المتوقعة  •
 

 وتُجَرى المحاسبة عن التغيُّرات في التقديرات بأثر مستقبلي. 
 

 تكلفة إغالق المنجم وااللتزامات البيئية  3.2.4
ألنظمة ولوائح بيئية عديدة. وتقد ِر الشركة االلتزامات البيئية بناًء على فهم اإلدارة لالشتراطات النظامية    االستكشاف تخضع أعمال التعدين و

الحالية في مختلف المناطق التي تعمل بها وشروط اتفاقيات التراخيص والتقديرات الهندسية. ويُجنَّب مخصص تكاليف إغالق المنجم  
إعادة التأهيل النهائية عدم تيقُّن، ويمكن أن تختلف تقديرات التكلفة استجابة للعديد من العوامل، بما   بمجرد نشوء االلتزام. ويكتنف تكاليف

ات  في ذلك تقديرات الحجم والتكاليف المتعلقة بأنشطة إعادة المواقع إلى وضعها األصلي والتغيُّرات التقنية والتغيُّرات التنظيمية وزياد
م والتغيُّرات في ُمعدَّالت الخصم )التكاليف مقارنة بُمعدَّالت الت  (. وقد ينشأ عن حاالت عدم التيقُّن  %3.5م:  2019و    %2.75م:  2020ضخُّ

هذه مصاريف فعلية مستقبلية تختلف عن المبالغ الُمجنَّب مخصص لها حاليًا. ولذا، تُوَضع تقديرات وافتراضات هامة لتحديد مخصص  
يمكن أن تُجَرى تعديالت جوهرية على المخصصات الُمجنَّبة من شأنها أن تؤث ِر على النتائج المالية  التزام إعادة تأهيل المنجم. ونتيجة لذلك،  

يل المستقبلية المستقبلية. ويمث ِل المخصص الُمجنَّب في تاريخ القوائم المالية أفضل ما لدى اإلدارة من تقدير للقيمة الحالية لتكاليف إعادة التأه
 الالزمة. 

 
 المخزون  3.2.5

منشأة  تُجَرى اختبارات صافي القيمة القابلة للتحقُّق في كل تاريخ قوائم مالية، وتمثل سعر البيع المستقبلي التقديري للمنتج الذي تتوقع ال
 تحقيقه عند معالجة المنتج وبيعه، ناقًصا التكاليف التقديرية إلكمال اإلنتاج وتقديم المنتج للبيع.

 
نة إلى بيانات الفحص،  وتُقَاس المخزونات بتقد ير عدد األطنان الُمَضافة إلى المخزون والمستبعَدة منه، ويستند عدد أوقيات الذهب المتضمَّ

 فيما تستند نسبة االسترداد التقديرية إلى طريقة المعالجة المتوقعة. وتخضع حموالت المخزون للتحقُّق عن طريق المسوحات الدورية. 
 

- على االنخفاض في قيمة المخزون. ومع ذلك، وحتى تاريخه، لم ينشأ عن فيروس كوفيد 19-ثير فيروس كوفيدوقد أُِخذَ بعين االعتبار تأ
 تأثير جوهري على تقييم الشركة لصافي القيمة القابلة للتحقُّق للمخزون منذ بداية الجائحة.  19
 

 أصول االستكشاف والتقييم  3.2.6
والتقييم وضع أحكام محاسبية لتحديد ما إْن كانت المنافع االقتصادية    االستكشاف يستلزم تطبيق السياسة المحاسبية للشركة بشأن مصاريف  

ا من االستغالل أو البيع مستقباًل، أو ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم م شأن  عقول ب المستقبلية ُمرجَّح تحقُّقها إمَّ
الشركة  وجود االحتياطيات. باإلضافة إلى تطبيق األحكام المحاسبية لتحديد ما إْن كان من المرجَّح أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية مما لدى  

أو ما إْن كانت األنشطة لم تصل إلى مرحلة تسمح بإجراء تقييم معقول بشأن وجود االحتياطيات، يتعين  أصول االستكشاف والتقييممن 
على الشركة تطبيق عدد من التقديرات واالفتراضات. وتحديد مورد اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام هو في حد ذاته عملية تقديرية  

ديرات  تتضمن درجات متفاوتة من عدم التيقُّن اعتماًدا على كيفية تصنيف الموارد )أي من حيث القياس أو اإلشارة أو االستنتاج(. وتؤث ِر التق
ل الشركة مصاريف تأثيرً  والتقييم. وتستلزم سياسة التأجيل من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات معينة   االستكشافا مباشًرا عندما تؤج ِ

ت  بشأن األحداث والظروف المستقبلية، ال سيما ما إن كان ممكنًا إنشاء عملية استخراج مجدية اقتصاديًا. وقد تتغيَّر أي من هذه التقديرا
ت عند توفر معلومات جديدة. وفي حال أصبحت معلومات متاحة، بعد رسملة المصاريف، تشير إلى أنَّ استرداد المصاريف  واالفتراضا 

ح، يُشَطب المبلغ المرسَمل ذي الصلة من قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تصبح فيها المعلومات   غير مرجَّ
 الجديدة متاحة. 
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 استهالك وحدة اإلنتاج  3.2.7
المناجم. وينشأ عن ذلك مصاريف  تُستخدم االحتياطيات التقديرية القابلة لالسترداد اقتصاديًا في تحديد االستهالك و / أو إطفاء أصول 

ا على  استهالك / إطفاء تتناسب مع استنفاد العُمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع من المنجم. ويؤخذ في االعتبار ُعمر كل بند، الذي يُقيَّم سنوًي 
تلكات المنجم التي يقع فيها األصل.  األقل، من حيث قيود العمر الطبيعي والتقييمات الحالية لالحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا لمم

ة  وتتطلُب هذه الحسابات استخدام التقديرات واالفتراضات، بما في ذلك قيمة االحتياطيات القابلة لالسترداد وتقديرات المصاريف الرأسمالي 
فيه اإلنتاج الفعلي في المستقبل عن  المستقبلية. ويمكن أن يتأثر حساب ُمعدَّل وحدات اإلنتاج لالستهالك / اإلطفاء إلى الحد ِ الذي يختلف

ية. وقد تنشأ  اإلنتاج الحالي المتوقع بناًء على االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا، أو إْن تغيَّرت تقديرات المصاريف الرأسمالية المستقبل
االفتراضات الُمستخَدمة في تقدير االحتياطيات، بما   التغيُّرات في االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا بسبب التغيُّرات في العوامل أو 

 في ذلك: 
 

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

 
 . وتُجَرى المحاسبة عن التغيُّرات في التقديرات بأثر مستقبلي

 
 تقدير ُمعدَّل االقتراض اإلضافي  -عقود اإليجار   3.2.8

امات  تستخدم الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي لديها، باستثناء عندما يتوفر معدل الفائدة المنصوص عليه ضمنيًا في عقد اإليجار لقياس التز
يتعيَّن على الشركة دفعه القتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان  عقود اإليجار. وُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ُمعدَّل الفائدة الذي 

 مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. 
 

وفر معدالت قابلة للمالحظة أو  ولذلك، فإن ُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ما "يتعيَّن على الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم ت 
عندما تحتاج إلى إجراء تعديل عليها لتعكس شروط عقد اإليجار وأحكامه. وتُقد ِر الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت  

 ة. القابلة للمالحظة )مثل أسعار الفائدة في السوق( عند توفرها، ويتعيَّن وضع تقديرات مؤكدة ُمحدَّدة لكل منشأ
 

 خطة المكافآت الُمحدَّدة  3.2.9
ع عدة افتراضات  تَُحدَُّد تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّدة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام التقييمات االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتواري وض

المستقبلية في الرواتب ومعدل دوران الموظفين.  قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد ُمعدَّل الخصم والزيادات  
اضات.  ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن التزام المكافآت المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتر

 وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية. 
 

تغيير هو معدل الخصم. وتراعي اإلدارة عائد السوق على سندات الشركات / السندات الحكومية عالية الجودة  إن أكثر المعطيات عرضة لل
ول الوفيَّات إلى  عند تحديد ُمعدَّل الخصم المالئم. ويُحتَسب ُمعدَّل الوفيَّات بناًء على الجداول المتاحة علنًا للوفيَّات في الدولة. وال تميل جدا 

فواصل زمنية حسب التغيُّرات الديموغرافية. وتُحتَسب الزيادات المستقبلية في الرواتب بناًء على معدالت التضخم المستقبلية  التغيُّر إال على  
 ( مزيًدا من التفاصيل بشأن التزامات مكافآت الموظفين. 19المتوقعة في الدولة. ويتناول اإليضاح )

 
 االنخفاض في قيمة األصول غير المالية  3.2.10
ة للنقد قيمته / قيمتها القابلة لالسترداد، التي تمثل قيم يتحقق ته /  االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

بيع بناًء على  قيمتها العادلة ناقًصا تكاليف البيع وقيمته / قيمتها قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحتَسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف حساب ال
البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا  

لنقدية من  التكاليف اإلضافية لبيع األصل. وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد التدفقات ا
ي من  الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة الت 

سة لمعدل الخصم  شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حسا
غراض  المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم أل

ذلك، وحتى تاريخه،    على االنخفاض في قيمة األصول غير المالية. ومع  19-التقدير االستقرائي. وقد أُِخذَ بعين االعتبار تأثير فيروس كوفيد 
 تأثير جوهري على تقييم الشركة بشأن االنخفاض في قيمة األصول غير المالية منذ بداية الجائحة.  19-لم ينشأ عن فيروس كوفيد 
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 المخصصات  3.2.11
يُعتَرف بالمخصص إذا نشأ على الشركة نتيجة حدث سابق التزام حالي نظامي أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة، ومن المحتمل أن  
  يتطلب األمر تدفق خارجي للمنافع االقتصادية لسداد االلتزام. وتَُحدَُّد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية حسب معدل ما قبل 

 مويل. الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. ويُعتَرف بإطفاء الخصم كتكلفة ت 
 

 مبدأ االستمرارية  3.2.12
وترسَّخت قناعة لديها بأنَّ الشركة لديها من  أجرت إدارة الشركة تقييًما لقدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية، 

نها من استمرارية أعمالها في المستقبل القريب. فضاًل عن ذلك، فإنَّ اإلدارة ليست على دراية بأي حالة هامة من عدم   التيقن  الموارد ما تمك ِ
ة. ولذلك، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس  قد تثير شكوًكا كبيرة حيال قدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمراري 

 مبدأ االستمرارية. 
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 (: 5فيما يلي بياٌن بالسياسات المحاسبية التي ُطب ِقت تطبيقًا ثابتًا عند إعداد هذه القوائم المالية، باستثناء ما هو مذكور غي إيضاح )
 

 العمالت األجنبية  4.1
ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب األسعار الفورية للعمالت الوظيفية في التاريخ الذي تتأه ل فيه  تُسج ِ
لة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفوري للعمالت الوظ يفية  المعاملة لالعتراف المبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدية الُمسجَّ

لتي تُقاُس  بتاريخ القوائم المالية. ويُعتَرف بالفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية كربح أو خسارة. وتُترجم البنود غير النقدية ا
تُقاُس بالقيمة العادلة  بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت المبدئية. وتُترجم البنود غير النقدية التي  

وتُجَرى المحاسبة عن الربح الناشئ أو الخسارة  . بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تَُحدَُّد فيه القيمة العادلة 
ئ أو الخسارة الناشئة عن التغيُّر في  الناشئة عن ترجمة البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف بالربح الناش

 القيمة العادلة للبند. 
 

 تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة  4.2
 تظِهر الشركة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها متداولة / غير متداولة. 

 
 األصول 

 ويُعَد األصل متداواًل: 
 
 تسييله أو يُنوى بيعه أو استنفاذه خالل الدورة التشغيلية العادية. عندما يُتوقع  •
 أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة.  •
 أو عندما يُتوقع تسييله خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية.  •
استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن  أو عندما تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على   •

 اثني عشر شهًرا بعد فترة القوائم المالية. 
 

 وتُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 
 

 المطلوبات 
 وتُعَدُّ المطلوبات متداولة: 

 
 عندما يُتوقع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية،  •
 ها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة. أو عند االحتفاظ ب  •
 أو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية.  •
 أو عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية.  •

 كمطلوبات غير متداولة. وتُصن ِف الشركة كافة المطلوبات األخرى 
 

لة كأصول ومطلوبات غير متداولة.   وتُصنَّف األصول والمطلوبات الضريبية المؤجَّ
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامَّة )تتمة(  . 4
 

 أصول االستكشاف والتقييم  4.3
 الموارد المعدنية وتحديد الجدوى الفنية وتقييم الجدوى التجارية لمْوِرد ُمحدَّد.  استكشاف على االستكشاف والتقييم يشتمل نشاط 

 
 ما يلي: االستكشاف والتقييم  ويتضمَّن نشاط 

 
 السابقة وتحليلها االستكشاف البحث عن بيانات  •
 من خالل الدراسات الجيوفيزيائية االستكشاف جمع بيانات  •
 الحفر االستكشافي وجمع العينات  •
 تحديد حجم ودرجة المْوِرد وفحصهما •
 الوقوف على متطلبات النقل والبنية التحتية •
 إجراء دراسات السوق والتمويل  •
 

والتقييم. وتَُرسمل تكاليف الترخيص    االستكشاف وتطب ِق الشركة طريقة التكلفة الكاملة المحاسبية الُمطبَّقة على أساس منطقة االهتمام لتكاليف  
 قائمة وتُستَهلك على مدار العمر اإلنتاجي للمنجم.   استكشاففي منطقة  االستكشاف الحق في  المدفوعة للحصول على 

 
على الربح أو الخسارة عند تكبُّدها، ما لم االستكشاف والتقييم ، تُحمَّل مصاريف االستكشافوبمجرد الحصول على الحق النظامي في 

تصادية مستقبلية. وتشمل هذه التكاليف ما يتعلق مباشرة من مكافآت الموظفين والمواد  تْخلُص الشركة إلى أنه من المرجَّح أن تتحقق فائدة اق
 والوقود الُمستخَدم وتكاليف المسح وتكاليف الحفر والمدفوعات المدفوعة للمقاولين. 

 
تمد المعلومات الُمستخَدمة لتحديد  وعند تقييم ما إْن كانت المصاريف تستوفي معايير الرسملة، تُستخَدم ِعدَّة مصادر مختلفة للمعلومات. وتع

 والتقييم.  االستكشاف احتمالية المنافع المستقبلية على ما أُجِرَي من نطاق 
 

المتكبَّدة على التراخيص في ظل عدم إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام  االستكشاف والتقييم وتُقيَّد مصاريف 
 راء تقييم كاٍف بغرض إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام. كمصاريف عند تكبُّدها حتى إج

 
ترسمل  وعند إنشاء مْورد متوافق مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام )إْذ ترى الشركة عند هذه المرحلة احتمالية تحقُّق منافع اقتصادية(،  

حتى مرحلة إنشاء احتياطي متوافق مع اللجنة   أصول استكشاف وتقييمالمعني ك الشركة أي مصاريف تقييم أخرى متكبَّدة على الترخيص
 الُمرسَملة أصاًل غير ملموس. االستكشاف والتقييم المشتركة الحتياطيات الخام. وتُعتَبر مصاريف 

 
المستحَوذ عليها في عملية تجميع منشآت بالقيمة العادلة، بما في ذلك الموارد واحتمالية   أصول االستكشاف والتقييمويُعتَرف مبدئيًا ب 

بما تُعتبر تمثل قيمة تتجاوز االحتياطيات المؤكََّدة والمحتَملة. وعلى غرار ذلك، تُرسَمل أيًضا التكاليف المرتبطة بالحصول   االستكشاف 
تجاريًا(، وتُقَاس الحقًا بالتكلفة، ناقًصا االنخفاض المتراكم في القيمة، إْن ُوِجَد. وبمجرد  وتقييم )التي ال تمثل نشاًطا  استكشاف على أصل 

ل  إلى   أصول االستكشاف والتقييمإنشاء االحتياطيات المتوافقة مع اللجنة المشتركة الحتياطيات الخام والموافقة على أعمال التطوير، تُحوَّ
 والتقييم.  االستكشاف"ممتلكات المنجم". وال يُحمَّل أي إطفاء خالل مرحلة  "منجم قيد اإلنشاء"، وهي فئة فرعية ضمن

 
 المنجم قيد اإلنشاء  4.4

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

 
، تَُرسمل جميع المصاريف الالحقة على إنشاء أو تركيب أو استكمال مرافق البنية التحتية في  أصول االستكشاف والتقييموبعد تحويل 

خالل مرحلة التطوير إلى الحد ِ الذي يعتبر جزًءا ال   "مناجم قيد اإلنشاء". وتمثل مصاريف التطوير صافي عائدات بيع الخام المستخَرج
يتجزأ من تطوير المنجم. وتُرسَمل أي تكاليف متكبَّدة على اختبار األصول لتحديد ما إن كانت تعمل على النحو المستهَدف، بالصافي بعد  

هذه العائدات تكلفة االختبار، يُعتَرف بأي زيادة في  حسم أي عائدات مقبوضة من بيع أي منتج أُنتَِج أثناء عملية االختبار. وعندما تتجاوز 
ل جميع األصول الُمدَرجة في "المناجم قيد اإلنشاء" إلى "منا جم  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. وبعد بدء اإلنتاج، تُحوَّ

 اإلنتاج" التي تُعد أيًضا فئة فرعية من "ممتلكات المناجم". 
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 االعتراف المبدئي 
 

ل األصول إلى "ممتلكات ومصانع ومعدات" أو "ممتلكات منجم". وتُدَرج بنود الممتلكات   عند استكمال مرحلة "المنجم قيد اإلنشاء"، تُحوَّ
 والمصانع والمعدات والمنجم المنتِج بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة. 

 
وتشتمل التكلفة المبدئية لألصل على سعر شراءه أو تكلفة إنشاءه وأي تكاليف مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بالوصول باألصل إلى مرحلة  

اللتزام إعادة التأهيل واألصول المؤهَّلة )حيثما كان ذلك مناسبًا( وتكاليف االقتراض. ويمثل سعر الشراء أو تكلفة  التشغيل والتقدير المبدئي  
 اإلنشاء إجمالي المبلغ المدفوع والقيمة العادلة ألي عوض آخر ُدفع لشراء األصل. 

 
دن وجزء من الموارد المعدنية التي تعتبر محتَملة االستخراج  وتتألف ممتلكات المناجم أيًضا من القيمة العادلة العائدة الحتياطيات المعا

االقتصادي في وقت الشراء. وعندما ينتقل مشروع إنشاء المنجم إلى مرحلة اإلنتاج، تتوقف رسملة بعض تكاليف إنشاء المنجم، وتعتبر 
ا ُمدَرجة ضمن المصاريف، باستثناء الت  ا جزًءا من تكلفة المخزون وإمَّ كاليف المؤهَّلة للرسملة المتعلقة بإضافات أصول التعدين  التكاليف إمَّ

 والتحسينات أو أعمال التطوير األخرى أو تطوير منجم باطني أو تطوير احتياطي قابل للتعدين.
 

 االستهالك / اإلطفاء 
االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا من  تُستَهلك / تُطفَأ التكاليف المتراكمة لتطوير المنجم على أساس طريقة وحدات اإلنتاج على مدى  

، باستثناء في حالة األصول التي يكون عمرها اإلنتاجي أقل من عمر المنجم؛ حيث تُطبَّق في هذه الحالة طريقة القسط الث  ابت.  المنجم المعني 
 وتشمل االحتياطيات القابلة لالسترداد اقتصاديًا االحتياطيات المؤكَّدة والمحتَملة. 

 
 
وقت   تُطفأ القيمة العادلة التقديرية العائدة الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تُعتبر محتَملة االستخراج االقتصادي فيو

الشراء على أساس طريقة وحدات اإلنتاج، حيث يتمثل العامل المشترك في االحتياطيات المؤكَّدة والمحتَملة، ولبعض المناجم، هو جزء  
موارد المعدنية المتوقع استخراجها اقتصاديًا. وقد تُدَرج هذه الموارد المعدنية األخرى في حسابات االستهالك في ظل ظروف محدودة  من ال

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

 المقاسة والمبيَّنة هو أمر مناسب بناًء على معدالت تحويل االحتياطي التاريخية. 
 

ستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة،  تُدَرج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم اال 
 إْن ُوِجَدت. 

 
ُن التكلفة المصاريف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بشراء األصل. وتشتمل تكلفة األصول المنشأة ذاتيًا على تكلفة المواد والع مالة  وتَتََضمَّ

ا بالوصول باألصول إلى حالة العمل لالستخدام المستهَدف منها وتكاليف تفكيك البنود  المباشرة وأي تكاليف أخرى مرتبطة ارتباًطا مباشرً 
 وإزالتها وإصالح الموقع الذي أُنِشئَت عليه وتكاليف االقتراض على األصول المؤهَّلة. 

 
م:  2019م )2030مارس  31تاريخ  وتُستهلك ممتلكات المنجم على مدى فترة العمر اإلنتاجي للمنجم. ويُقدَّر العمر اإلنتاجي للمنجم حتى 

 م(. 2030مارس  31
 

  وتُستهلك الممتلكات والمصانع والمعدات، باستثناء المباني والسيارات، باستخدام طريقة وحدة اإلنتاج. وقد أُجِرَي تعديل إجمالي وحدات 
لى أفضل التقديرات. ويعتمد الحساب على  مليون طن متري بناًء ع 7.7مليون طن متري إلى  7.2اإلنتاج المتوقعة في السنة الحالية من 

 مستوى المخرجات أو االستخدام المتوقع تحقيقه من بند الممتلكات والمصانع والمعدات. 
 

 وتُستهلك المباني والسيارات وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لألصول، على النحو التالي: 
 

 السنوات عدد  الفئات 
 سنة  11 المبنى

 سنوات  4 السيارات 
 

ويتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام معترف به مبدئيا عند البيع أو عند عدم وجود منافع  
األصل )محتسَبة بالفرق بين صافي  مستقبلية متوقعة من استعماله أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عند التوقف عن االعتراف ب 
 إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل. 
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اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات وُطرق استهالكها في كل نهاية سنة مالية، وتُعدَّل بأثر  وتُجَرى مراجعة القيم المتبقية واألعمار 

 مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما.
 

 وال تُستَهلك األصول قيد اإلنشاء، غير الجاهزة للغرض المقصود منها.
 

لهما(، يُعتَرف بالتكلفة المتعلقة به مباشرة في القيمة    وعندما يُجَرى فحص رئيس )صيانة دورية / توقف عن العمل مخطط أو غير مخطط
  الدفترية للمصانع والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف، وتُسجَّل كبند مسقل له عمر إنتاجي يساوي بوجه عام الفترة الزمنية حتى 

التالية قبل التاريخ المخطط لها، يُعتَرف بأي قيمة  الفحص الرئيس المقرر التالي )الصيانة الدورية(. وفي حال إجراء الصيانة الدورية 
 دفترية حالية للصيانة الدورية السابقة في قائمة الربح أو الخسارة فوًرا. 

 
  ل لالستخدام وتُْدَرُج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة، ناقًصا أي خسارة ُمْعتََرف بها ناشئة عن انخفاض في القيمة. وعند جاهزية األصو 

ل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المالئمة من الممتلكات والمصانع والمعدات، وتُجَرى المحاسبة عنها وفقًا لسياسدالمقصو ات  ، تُحوَّ
 الشركة. وال تُْستَهلُك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 

 
 عقود اإليجار  4.6

 
االتفاقيات لتحديد ما إْن كان هو بحظ ذاته عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد ينقل  تُقي ِم الشركة في بداية العقد جميع 

ًرا في أي معامالت، بل هي ال تتعامل   الحق في السيطرة على استخدام أصل ُمحدَّد لفترة زمنية معينة مقابل ِعوض. والشركة ليست مؤج ِ
 إال بصفة المستأِجر. 

 
 الشركة كمستأِجر 

تطب ِق الشركة طريقة واحدة لالعتراف والقياس على جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول  
منخفضة القيمة. وتعترف الشركة بمطلوبات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول  

 األساسية. 
 

 أصول حق االستخدام 
  تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام(. وتُقَاس 

ة قياس في  أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة حسب أي إعاد
  التزامات عقد اإليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية 

االستخدام   المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار الُمسدَّدة في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. وتُستَهلك أصول حق
 ي: وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لألصول، أيُّهما أقصر، وذلك على النحو التال

 
 سنة  10  المباني •
 سنوات  3  المعدات الثقيلة  •
 

لت ملكية األصل المستأجر إلى الشركة في نهاية مدة عقد   اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يُحتَسب االستهالك وإذا تحوَّ
 (. 4.9باستخدام العمر اإلنتاجي الُمقدَّر لألصل. وال تخضع أيًضا أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة، ويُرَجى الرجوع إلى إيضاح )

 
 التزامات عقود اإليجار 

امات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عقد  تعترف الشركة، عند بدء عقد اإليجار، بالتز
لقبض  اإليجار. وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة ا

على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّن أيًضا  ومدفوعات اإليجار المتغي ِرة التي تعتمد 
مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان  

عتَرف بمدفوعات اإليجار المتغي ِرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل معيَّن،  عقد اإليجار يعكس ممارسة الشركة خيار اإلنهاء. ويُ 
 كمصاريف )ما لم تُتكبَّد إلنتاج المخزون( في الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو الظرف في إجراء السداد. 

 
افي لها في تاريخ بدء عقد اإليجار ذلك أنَّ ُمعدَّل  وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلض

ر ليعكس  الفائدة المنصوص عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجا
د قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل  تزايد الفائدة ويُخفَّض حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضاًل عن ذلك، يُعَا 

شر أو  أو تغيُّر في ُمدة عقد اإليجار أو تغيُّر في مدفوعات اإليجار )كأن تطرأ مثال تغيُّرات على المدفوعات المستقبلية بسبب تغيُّر في مؤ
يار شراء األصل محل العقد. ويدَرج إطفاء عنصر تكلفة التمويل في قائمة  ُمعدَّل ُمستخَدم في تحديد تلك المدفوعات( أو تغيُّر في تقييم خ

 الربح أو الخسارة. 
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 عقود اإليجار   4.6

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 

 12اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل )أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ مدتها تُطب ِق الشركة إعفاء االعتراف بعقود 
شهًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء(، وتُطب ِق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار األصول منخفضة القيمة على  

ْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول  عقود اإليجار التي تُعتبر منخفضة القيمة. ويُ 
 منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 

 
 المخزون  4.7

 
 البضاعة تامَّة الصنع

ح، وتتضمن تكلفة المواد  أيُّهما أقل. وتُحدَّد التكلفة على أساس متوسط  يُدَرج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق،   التكلفة المرجَّ
 والعمالة ونسبة مناسبة من المصاريف المباشرة والتكاليف األخرى المتكبَّدة للوصول بها إلى موقعها وحالتها الحاليين.

 
 مخزون الخام 

نجم، ويمكن إجراء تقييم موثوق به للمحتوى المعدني ويمكن قياس تكلفة اإلنتاج  يُعتَرف بمخزون الخام كمخزون عند استخراجه من الم
يَّم  قياًسا موثوقًا. وتشتمل تكلفة مخزون الخام على جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للوصول به إلى الموقع والحالة الحاليين. ويُق

 أيُّهما أقل. مخزون الخام بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، 
 

 قِطع الغيار والمستهلكات 
البيع  تُقيَّم قِطع الغيار والمستهلكات بالتكلفة، ناقًصا مخصص البنود المتقادمة والبطيئة الحركة. ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر 

ويُحدَّد أي مخصص للتقادم بالرجوع إلى بنود ُمحدَّدة  التقديري في سياق األعمال العادي، ناقًصا التكلفة التقديرية لإلنجاز ومصاريف البيع.  
 من المخزون. وتُجَرى مراجعة دورية لتحديد مقدار أي مخصص للتقادم. 

 
 النقد وما في حكمه  4.8

األجل يبلغ يتألف النقد وما في حكمه الُمدَرج في قائمة المركز المالي من نقد لدى بنوك ونقد في الصندوق وودائع عالية السيولة قصيرة 
غراض  تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل وقابلة للتحويل الفوري إلى مبالغ ُمحدَّدة من النقد وتخضع لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في القيمة. وأل

 قائمة التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من نقدية لدى بنوك ونقدية في الصندوق. 
 

 األدوات المالية  4.9
 األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تتثمل 

 
 ( األصول المالية 1
 

 االعتراف المبدئي والقياس 
الشامل اآلخر أو القيمة  تَُصنَُّف األصول المالية عند االعتراف المبدئي وتُقاُس الحقًا بالتكلفة الُمْطفَأَة أو القيمة العادلة من خالل الدخل 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

ويعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص  
ا، تقيس الشركة مبدئيًا أصال ماليًا بقيمته العادلة بالشركة إلدارتها. وباستثناء الحسابات التجارية المدينة التي ال تتضمَّن عنصرً  ا تمويليًا هامًّ

ينة،  زائًدا، في حالة عدم تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت. وتُقَاس الحسابات التجارية المد
ا، بسعر المعاملة الُمح ( "اإليرادات من العقود المبَرمة  15دَّد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )التي ال تتضمَّن عنصًرا تمويليًا هامًّ

 (. 3.15مع العمالء". ويُرَجى الرجوع إلى السياسة المحاسبية الواردة في إيضاح )
 

الشامل اآلخر، فإنه يستلزم أْن ينشأ عنه تدفقات  ومن أجل أْن يُصنَّف أصل مالي أو يُقَاس بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
صرية  نقدية تمثل "مدفوعات حصرية ألصل المبلغ أو الفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد". ويَُشار إلى هذا التقييم باختبار المدفوعات الح

اة المالية. وتُصنَّف األصول المالية ذات التدفقات  ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد، ويُجَرى تنفيذه على مستوى األد
ذج  النقدية التي تمثل المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة، وتُقَاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بصرف النظر عن نمو

 األعمال. 
 

تها أصولها المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية. ويُحدَّد نموذج  ويشير نموذج العمل للشركة المتعلق بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدار
ول المالية  العمل ما إْن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كلْيهما. ويُحتفَظ باألص 

ى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، فيما  الُمصنَّفة والُمقاَسة بالتكلفة المطفَأة ضمن نموذج عمل يهدف إل
فقات  يُحتفَظ باألصول المالية الُمصنَّفة والُمقاَسة بالقيمة العادلة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التد

 النقدية التعاقدية والبيع.
 

األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعاَرف عليها ويُعترف بعمليات شراء أو بيع 
 في السوق )المعامالت االعتيادية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. 
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 المحاسبية الهامَّة )تتمة( ملخص السياسات  04

 
 األدوات المالية )تتمة(  4.9

 
 القياس الالحق 

 ألغراض القياس الالحق، تصنف األصول المالية إلى الفئات التالية: 
 
 أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة )أدوات الدْين(  •
 دوران األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدْين( أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة  •
أصول مالية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة دوران األرباح والخسائر المتراكمة عند التوقف   •

 عن االعتراف )أدوات حقوق الملكية( 
 ارة أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس •
 

 األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطَفأة )أدوات الدْين( 
ْعتََرُف باألرباح  تُقَاس األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفَأة الحقًا باستخدام طريقة معدَّل الفائدة الفعلية، وتخضع لالنخفاض في القيمة. ويُ 

ف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. هذه الفئة هي الفئة ذات الصلة بالشركة.  والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعترا
 وتتضمَّن األصول المالية للشركة الُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة النقد وما في حكمه والحسابات المدينة األخرى. 

 
 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدْين(

يخص أدوات الدْين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يُْعتََرُف بإيرادات الفائدة وإعادة تقييم الصرف األجنبي والخسائر   فيما
الناشئة عن االنخفاض في القيمة أو عكس قيد المخصصات في قائمة الربح أو الخسارة، وتُحتَسب بالطريقة ذاتها التي تُقاُس وفقًا لها  

  المالية بالتكلفة المطفَأة. ويُعتَرف بالتغيُّرات المتبقيَّة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن االعتراف، األصول 
أي  ليًا يُعَاد توزيع التغيُّر التراكمي في القيمة العادلة الُمعتَرف به ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. وليس لدى الشركة حا

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 

 األصول المالية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( 
حقوق ملكية مصنَّفة  يمكن أن تختار الشركة، عند االعتراف المبدئي، تصنيف تصنيفًا غير قابل لإللغاء أدوات حقوق ملكيتها كأدوات 
( "أدوات حقوق  32بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء االعتراف بحقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 الملكية": العرض واألدوات غير المحتفظ بها بغرض الُمتاَجرة. ويُحدَّد التصنيف على أساس كل أداة على ِحدة. 
 

عَاد مطلقا توزيع األرباح والخسائر من هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة. ويُعتَرف بتوزيعات األرباح كدخٍل تشغيلي آخر  وال يُ 
في قائمة الربح أو الخسارة عند نشوء الحق في دفعها، ما لم تستفْد الشركة من هذه المتحصَّالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي،  

ل تلك األرباح، في هذه الحالة، في الدخل الشامل اآلخر. وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل  حيث تُسجَّ 
 الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في القيمة. 

 
 وليس لدى الشركة حاليًا أي أصول مالية ُمصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
 صول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األ

بصافي   تُْدَرُج األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف 
 التغيُّرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. 

يوًما من التسليم إلى العميل بناًء على   90إلى  30ر بعض مبيعات الشركة مؤقتًا، ما يعني أنَّ سعر البيع النهائي عادة ما يُحدَّد بعد وتُسعَّ 
ضة لتحركات في أسعار السلع المستقبلية. وفي    سعر الُمدَرج في السوق المنصوص عليه في العقد، ونتيجة لذلك، فإنَّ مبيعات الشركة ُمعرَّ

ر السوق  ل تاريخ قوائم مالية، وبعد البيع المبدئي، تُحدَّد أسعار الحسابات التجارية المدينة الُمسعَّرة مؤقتًا بأسعار السوق باستخدام أسعاك
از  اآلجلة ذات الصلة للفترة المنصوص عليها في العقد. ويؤد ِي هذا التعرض لسعر السلع إلى عجز هذه الحسابات التجارية المدينة عن اجتي 
رة  اختبار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة ونتيجة لذلك، تُقَاس هذه الحسابات المدينة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا

من تاريخ االعتراف بالبيع المقابل، مع تعديالت الحقة على األسعار الُمحدَّدة حسب السوق والُمعتَرف بها في أرباح / )خسائر( القيمة  
ئر( القيمة  العادلة من المنتجات الُمسعَّرة مؤقتًا والقيمة الدفترية للحسابات التجارية المدينة القائمة، إْن كانت جوهرية. وتُعَرض أرباح )خسا

 العادلة من المنتجات الُمسعَّرة مؤقتًا ضمن اإليرادات كحركة في إيرادات مؤقتة. 
 

 التوقف عن االعتراف 
باألصول المالية )أو متى يكون منطبقًا، جزء من األصول المالية أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة(  يتوقف االعتراف 

 )أي تُحذَف من قائمة المركز المالي للشركة( بصورةٍ رئيسٍة عند: 
 
 انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو  •
لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي  تحويل الشركة حقوقها باستالم  • التدفقات النقدية من األصل أو تحمُّ

تأخير جوهري إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، وإما )أ( تحويل الشركة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع  
لت السيطرة على  المتعلقة باألصل )ب( أو عدم تحويل الشركة أو االحتفاظ فعليًا   بالمنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ

 األصل. 
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 األدوات المالية )تتمة(  4.9
 

ترتيبات فورية، فإنها تُقي ِم فيما ما إن كانت  وعند تحويل الشركة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية 
ُل الشركة مخاطر ومنافع األصل بشكل   ِ الشركة احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بهما. وعندما ال تحو 

ُل سيطرتها على األصل، فتستمر الشركة في االعتراف باألصل الُمح ِ ل في حدود استمراريتها في التعامل  جوهري وال تحتفظ بهما أو تُحو  وَّ
ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الح قوق  به. وفي تلك الحالة، تعترف الشركة أيًضا بااللتزام المرتبط بذلك. ويُقاُس األصل الُمحوَّ

 وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. 
 

ل بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد  وتُقَاس استمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األص  ل الُمحوَّ
 تَُطالب الشركة بسدادها، أيهما أقل. 

 
 االنخفاض في القيمة 

تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدْين غير الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
لتي تتوقع تَسب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستَحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية اوتُح

قة من  الشركة قبضها، مخصومة حسب تقريب معدل الفائدة الفعلي األصلي. وستشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية المحقَّ 
 بيع الضمانات الرهنية المحتفَظ بها أو تعزيزات األهلية االئتمانية األخرى التي تمثل جزًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية. 

 
االعتراف  ويُعتَرف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين؛ ففيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية فيها منذ 

ثني  المبدئي بها، يُجنَّب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن الخسائر االئتمانية التي تنشأ من حاالت التخلُّف عن السداد المحتَملة خالل اال
ضت لزيادة جوهرية فيها من  12عشر شهًرا )الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  ا المخاطر االئتمانية التي تعرَّ ذ االعتراف  شهًرا(، أمَّ

ض، بصرف النظر عن موعد   المبدئي بها، يتعيَّن تجنيب مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية على مدى الفترة المتبقة من حالة التعرُّ
 التخلُّف عن السداد )الخسارة االئتمانية المتوقعة على العُمر(. 

 
  12عير المؤقت( والحسابات المدينة األخرى الُمستَحقة في أقل من وتطب ُِق الشركة على الحسابات التجارية المدينة )غير الخاضعة للتس

(. وعليه، فال تتبع  9شهًرا الطريقة المبسََّطة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حسبما يجيزه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة لألصل المالي على مدى  الشركة التغيُّرات في المخاطر االئتمانية، بل تعترف بمخصص خسارة بنا

العُمر في كل تاريخ قوائم مالية. وقد جنَّبت الشركة جدول مخصصات يعتمد على خبرتها السابقة بشأن الخسائر االئتمانية، ويُعدَّل حسب  
ول مالية أخرى ُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة )الُمستَحقة خالل أكثر  العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدينيين والبيئة االقتصادية. وفيما يتصل بأي أص 

شهًرا. وتمثل الخسائر االئتمانية   12شهًرا(، تُحتَسب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12من 
لمتوقعة على مدى العمر التي تنشأ من حاالت التعثر في السداد من  المتوقعة لمدة اثني عشر شهًرا الجزء المناسب من خسارة االئتمان ا

شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية. ومع ذلك، فإنه عند وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ بدايتها،  12أداة مالية محتملة خالل 
ائر االئتمانية المتوقعة. وعند تحديد ما إْن كانت المخاطر  سيُحتسب المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى حياة الخس

االئتمانية ألصل مالي قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تراعي الشركة المعلومات  
ن ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية بناًء  المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود غير ضروريين. ويتضمَّ 

 .على الخبرة التاريخية للشركة والتقييم االئتماني القائم على المعرفة، بما في ذلك المعلومات المستقبلية
 

لشركة، في حاالت  يوًما. ومع ذلك، فإنَّ ا  90وتدرس الشركة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي  
بعينها، قد تدرس أيًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّح للشركة أن  

شركة. ويُشَطب األصل  تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل األخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها ال
نة  المالي عند عدم وجود توقُّع معقول بشأن استرداد التدفقات النقدية التعاقدية، وعادة ما يقع ذلك عند تجاوز موعد االستحقاق أكثر من س

 واحدة وال يخضع لنشاط اإلنفاذ. 
 

ة بالتكلفة الُمطفَأة منخفضة القيمة االئتمانية. وتُعَدُّ األصول  وكما بتاريخ القوائم المالية، تقي ِم الشركة ما إن كانت األصول المالية الُمدَرج
المالية منخفضة القيمة االئتمانية عندما ينشأ عن حدث أو أكثر من حدث تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصول  

 المالية. 
 
 ( المطلوبات المالية 2
 

 االعتراف المبدئي والقياس 
لمطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو القروض أو الحسابات  تَُصنَُّف ا

في بعد  الدائنة، حسبما يكون مالئًما. ويُعتَرف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائنة، بالصا
د  م تكاليف المعامالت المرتبطة بها ارتباًطا مباشًرا. وتشتمل المطلوبات المالية للشركة على الحسابات التجارية الدائنة والتزامات عقوحس

 اإليجار وااللتزامات األخرى والحسابات الدائنة طويلة األجل. 
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ة   04  )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

 
 األدوات المالية )تتمة(  4.9

 
 القياس الالحق 

 تَُصنَُّف المطلوبات المالية، ألغراض القياس الالحق، إلى فئتين وهما: 
 
 مطلوبات مالية ُمدرَجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
 والتزامات عقود اإليجار( مطلوبات مالية ُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة )الحسابات الدائنة طويلة األجل   •
 

 المطلوبات المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ُن المطلوبات المالية الُمدرَجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المحتفَظ بها ألغراض المتاج رة والمطلوبات  تَتََضمَّ

وتَُصنَُّف المطلوبات المالية كمحتفظ بها بغرض   االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. المالية الُمصنَّفة عند 
 المتاجرة إذا تُكبدت لغرض البيع إعادة الشراء على المدى القريب. 

 
أو الخسارة. وال تُصنَّف المطلوبات المالية،  ويُْعتََرف باألرباح أو الخسائر من المطلوبات الُمحتفَظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح 

ايير  الُمصنَّفة عند االعتراف المبدئي بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، في تاريخ االعتراف المبدئي إال إذا استُوفيت المع
 م مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. (. ولم تُصن ِف الشركة أي التزا9المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 
 المطلوبات المالية الُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة )التزامات عقود اإليجار والحسابات الدائنة طويلة األجل( 

المبدئي بهما، بالتكلفة  هذه الفئة وثيقة الصلة بالشركة. وتُقاُس التزامات عقود اإليجار والحسابات الدائنة طويلة األجل، بعد االعتراف 
الفائدة من  الُمطفَأة باستخدام طريقة ُمعدَّل الفائدة الفعلي. ويُعتَرف في قائمة الربح أو الخسارة باألرباح والخسائر الناشئة عن إطفاء تكلفة 

 خالل عملية إطفاء ُمعدَّل الفائدة الفعلي والتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية. 
 

ل جزًءا ال يتجزأ من معدل  وتُحتسب  التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي أتعاب أو تكاليف تُشك ِ
ات عقود  الفائدة الفعلي. ويُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. وتنطبق هذه الفئة عموًما على التزام

 (. 14وإيضاح   9ار والحسابات الدائنة طويلة األجل )يُرَجى الرجوع إلى إيضاح اإليج
 

 التوقف عن االعتراف 
ي حالي  يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مال

بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير أو بآخر من نفس الجهة المقرضة 
  التعديل على أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعتَرف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو 

 الخسارة. 
 
 لية ( مقاصة األدوات الما 3
 

تُجَرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظاميا حالي  
ا تسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.   في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ
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ة )تتمة(  04  ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 االنخفاض في قيمة األصول غير المالية  4.10
 

ة  تجري الشركة تقييًما، في كل تاريخ قوائم مالية، للتأكد ما إن كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما )أو الوحدة الُمدِ  رَّ
حال وجود أي مؤشر أو عندما يستلزم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي على األصل، تقد ِر الشركة القيمة القابلة  للنقد(. وفي 

ة للنقد(  ة للنقد. وتمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل )أو الوحدة الُمِدرَّ  ناقًصا تكاليف البيعلالسترداد لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
قلة إلى حد  أو القيمة قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحدَّد القيمة القابلة لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية داخلية مست 

ة للنقد أك بر  كبير عن المتحق ِق من أصول أخرى أو مجموعات أصول أخرى، وفي هذه الحالة يخضع األصل لالختبار كجزٍء من وحدة ُمِدرَّ
ة للنقد قيمتهما القابلة لالسترداد، يُعتبر األصل / الوحدة ا ة للنقد  ينتمي لها. وفي حال تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ لُمِدرَّ

ة للنقد على أنها منا جم فردية، وهو أدنى مستوى  منخفض القيمة، ويُخفَّضان إلى قيمتهما القابلة لالسترداد. وقد قيَّمت اإلدارة وحداتها الُمِدرَّ
 تكون فيه التدفقات النقدية الداخلية مستقلة إلى حد ٍ كبير عن تلك الموجودة في األصول األخرى. 

 
يبة يعكس  وعند حساب القية قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية الُمقدَّرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضر
االعتبار    تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، تُؤَخذ في 
بات من  معامالت السوق األخيرة )متى كانت متاحة(. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة، وتتأكد هذه الحسا

خالل مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة في السوق المالية للشركات المطروح أسهمها للتداول العام أو مؤشرات أخرى متاحة  
 حول القيمة العادلة. 

 
الوحدات المدرة   وتبني الشركة حسابات انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والتوقعات، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحدة من

توقع  للنقد للشركة المخصص لها األصول الفردية، بناء على خطط ُعمر المنجم. وتستند التدفقات النقدية التقديرية إلى اإلنتاج المستقبلي الم
الخمس سنوات إلى  وأسعار بيع المعادن والتكاليف التشغيلية والمصاريف الرأسمالية المتوقعة، فيما تستند التدفقات النقدية التي تتجاوز 

  خطط ُعمر المنجم. وال تعكس القيمة قيد االستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بتحسين أو تعزيز أداء األصل، في حين تُدَرج
 التحسينات المتوقعة على األصول في حسابات القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع.

 
ات المستمرة، بما في ذلك االنخفاض في قيمة المخزون، في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  ويُعترف بخسائر االنخفاض في قيمة العملي 

 الشامل اآلخر ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته. 
 

ة للنقد، يُجَرى تقييم بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذ ا كان هناك مؤشر يدلُّ على خسائر ناشئة  وفيما يتعلق باألصول / الوحدات الُمِدرَّ
لالسترداد    عن انخفاض القيمة معتَرف بها من قبل ربما لم تَعُْد موجود أو قد نَقَُصت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقد ِر الشركة القيمة القابلة 

ة للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة   المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات  لألصل أو للوحدة الُمِدرَّ
ة للنقد القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخير ة. ويكون  المستخدمة لتحديد قيمة األصل / الوحدة الُمِدرَّ

ا قيمتهما القابلة لالسترداد وإما قيمتهما الدفترية، التي  عكس القيد محدوًدا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل / الوحدة ال ة للنقد إمَّ ُمِدرَّ
ة لل نقد  كان سيُجَرى تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يُعترف بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قيمة األصل / الوحدة الُمِدرَّ

 بح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كدخل آخر. في السنوات السابقة. ويُعتَرف بعكس القيد في قائمة الر
 

 القروض  4.11
مبدئي، يُعتَرف بالقروض حسب نسبة المتحصَّالت المستلَمة منها، بالصافي بعد حسم تكلفة المعامالت المتكبَّدة، إن ُوِجَدت. وبعد االعتراف ال

لي. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند  تُقاُس القروض الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع
أي   التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار

يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية. ويُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي   خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال 
 كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. 

 
تكلفة    فضاًل عن ذلك، تَُرْسَمُل تكاليف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء يستغرق فترة طويلة أو إنتاج أصول مؤهَّلة، كجزٍء من

ُل تكلفة االقتراض األخرى على قائمة الربح أو الخسارة.  ذلك األصول. وتَُحمَّ
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 مكافآت الموظفين  4.12
 

 مكافآت الموظفين قصيرة األجل 
ويُْعتََرُف بااللتزام مقابل المبلغ المتوقع سداده إذا  تُدَرج مكافآت الموظفين قصيرة األجل ضمن المصاريف عند تقديم الخدمة ذات العالقة، 

كان لدى الشركة التزام نظامي أو ضمني حالي بسداد هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قدمها الموظف وبحيث يمكن تقدير االلتزام  
 بشكل موثوق. 

 
 مكافآت ما بعد التوظيف 

ة نهاية الخدمة للموظفين كخطة مكافآت ُمحدَّدة غير ممولة ويُحتََسُب بتقدير قيمة المكافآت  تُجَرى المحاسبة عن التزام الشركة بموجب مكافأ
سنويًا   المستقبلية التي اكتسبها الموظفون في الفترة الحالية والفترة السابقة وخصم هذا المبلغ. ويُجَرى حساب التزامات المكافآت الُمحدَّدة

طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. ويُعتَرف مباشرة في الدخل الشامل اآلخر بعمليات إعادة قياس  بمعرفة خبير اكتواري مؤهَّل باستخدام 
د الشركة صافي مصروف الفائدة من صافي التزام   صافي التزام المنافع الُمحدَّدة، التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية. وتُحد ِ

خصم الُمستخَدم في قياس التزام المكافآت الُمحدَّدة في بداية الفترة السنوية حتى صافي التزام  المكافآت الُمحدَّدة للفترة بتطبيق ُمعدَّل ال
افآت.  المكافآت الُمحدَّدة آنذاك، مع األخذ في االعتبار أي تغيُّرات في صافي التزام المكافآت الُمحدَّدة خالل الفترة نتيجة مدفوعات المك

مة الربح أو الخسارة بصافي مصروف الفائدة والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط المكافآت  ويُعتَرف ضمن تكاليف الموظفين في قائ 
 (. 19الُمحدَّدة )يُرَجى الرجوع إلى إيضاح 

 
 الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى  4.13

د فواتير بها  يُْعتََرف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتعيَّن دفعها مستقبال لقاء استالم البضائع أ و الحصول على الخدمات، سواء أصدر الُمور ِ
 أم ال. 

 
 المخصصات  4.14

 
 العامة  (أ )

يُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي )نظامي أو ضمني( على الشركة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفقا  
االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع الشركة  خارجيا للموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد 

ا.  استرداد المخصصات جزئيًا أو كليًا، فإنه يُعتَرف بالمبالغ الُمستَردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعلًي 
 رة، بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستَردة. ويُدَرج المصروف المتعلق بمخصص في قائمة الربح أو الخسا

وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، متى كان ذلك  
 الوقت كتكلفة تمويل. مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يُعتَرف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور 

 
 مخصص إعادة تأهيل المناجم  (ب )

ا في نهاية العمر التشغيلي لمرافق الشركة وممتلكات المناجم ال ا أثناء التشغيل وإمَّ خاصة بها.  ستتكبد الشركة تكاليف إعادة تأهيل المناجم إمَّ
وتعترف الشركة بمخصص إعادة تأهيل المناجم عند وجود التزام  وتقي ِم الشركة مخصصها إلعادة تأهيل المناجم في كل تاريخ قوائم مالية.  

نظامي أو ضمني على الشركة ناتج عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق خارجي للموارد لسداد االلتزام وبحيث يمكن 
وإزالتها وتأهيل المناجم وسدود المخلفات وتفكيك تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وتتضمَّن طبيعة أعمال التأهيل هذه: تفكيك الهياكل 

رة واستصالحها وإعادة الغطاء النباتي فيها.   المرافق التشغيلية وإغالق المصانع ومواقع النفايات وترميم المناطق المتضرَّ
 

ند االعتراف مبدئيًا بااللتزام، وعادة ما ينشأ االلتزام عند تركيب أصل في موقع العمليات التعدينية أو اضطراب األرض / البيئة به. وع
ر / إنشاء المنجم.  تَُرْسَمُل القيمة الحالية للتكاليف التقديرية بزيادة القيمة الدفترية لألصول التعدينية ذات العالقة في حدود المتكبَّد نتيجة تطوي 

ذي الصلة. ويُعتَرف باالضطرابات اإلضافية  ويُعتَرف بأي التزامات إعادة تأهيل تنشأ من خالل إنتاج المخزون كجزٍء من بند المخزون 
التي تنشأ نتيجة لمزيد من التطوير / اإلنشاء في المنجم كإضافات أو مصاريف على األصول المقابلة والتزام إعادة التأهيل عند نشوئها.  

صفة مستمرة أثناء اإلنتاج بصافي قيمها  وتُحتَسب التكاليف المتعلقة بأعمال إصالح أضرار الموقع )بعد بدء اإلنتاج التجاري( التي تُنشأ ب 
 الحالية، ويُعتَرف بها في الربح أو الخسارة مع تقدم االستخراج. 

 
ن خالل  ويُجَرى التعامل مع التغيُّرات في الموعد التقديري إلعادة التأهيل أو التغيُّرات في التكاليف المستقبلية التقديرية بأثر مستقبلي م

م إعادة التأهيل وتعديل مقابل على األصل الذي يتعلق به إذا كان التقدير المبدئي قد اعتُرف به في األصل  االعتراف بتعديل على التزا
 . 16كجزٍء من أصل جرى قياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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 المخصصات  4.14

 
يتجاوز أي تخفيض في التزام إعادة التأهيل، ومن ثمَّ أي خصم من األصل الذي يتعلق به، القيمة الدفترية لذلك األصل. وفي  ال يجوز أن 

 حال وقوع ذلك، فإنَّ أي زيادة عن القيمة الدفترية تُحمَّل على الفور إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
 

ير زيادة في التزام إعادة التأهيل، ومن ثمَّ إضافة على القيمة الدفترية لألصل، تدرس الشركة ما إْن كان هذا  وإذا نشأ عن التغيير في التقد
مؤشًرا يدلُّ على انخفاض قيمة األصل ككل، وإذا كان األمر كذلك، فإنه يخضع الختبار االنخفاض في القيمة. وفي حال أن تقدير األصول  

لصافي بعد حسم مخصصات إعادة التأهيل، تجاوز القيمة القابلة لالسترداد، يُحمَّل ذلك الجزء من الزيادة  الُمعدَّلة للمناجم الناضحة، با
 مباشرة على المصروف. 

 
طر  وبمرور الوقت، يَُزاد االلتزام المخصوم للتغيير في القيمة الحالية بناًء على معدالت الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية والمخا 

اللتزام. ويُعتَرف باإلطفاء الدوري للخصم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كجزٍء من تكاليف التمويل.  المصاحبة ل
 وبالنسبة للمواقع المغلقة، يُعتَرف بالتغييرات في التكاليف التقديرية على الفور في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 
ل فيما يتعلق بالفرق المؤقَّت من التزام سحب األصول من الخدمة وال بااللتزام الضريبي  وال تعترف الشركة باأل صل الضريبي المؤجَّ

ل المقابل فيما يتعلق بالفرق المؤقت من األصل المسحوب من الخدمة.   المؤجَّ
 

 رسوم االمتياز  4.15
  47ي السعودي الصادر استنادا إلى المرسوم الملكي رقم م/من نظام االستثمار التعدين   71تخضع الشركة لرسوم امتياز بموجب المادة رقم  

م(. ويتعيَّن على الشركة دفع رسوم امتياز إلى الحكومة السعودية بما يمثل نسبة  2004أكتوبر  4هـ )الموافق 1425شعبان  20بتاريخ 
يُّهما أقل. وتُخَصم الزكاة الُمستَحقة من  من صافي الدخل السنوي لكل ترخيص تعديني أو ما يعادلها من ضريبة الدخل التقديرية، أ 25%

 إجمالي رسوم االمتياز، ويُظَهر صافي مبلغ رسوم االمتياز في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

ونظًرا ألنَّ الشركة هي شركات مختلطة مع مساهمين أجانب، فإنَّ المساهمين السعوديين فقط هم المسؤولون عن دفع رسوم االمتياز عن  
صافي الربح العائد لرخصة التعدين المعنيَّة. ويمكن للمساهم السعودي حسم الزكاة المستَحقة عليه من التزامه المتعلق برسوم  حصتهم في 

االمتياز. والمساهمون األجانب ُمعفون من دفع رسوم االمتياز عن حصتهم في صافي العائد لرخصة التعدين المعنية، غير أنهم يدفعون  
 %. 20ضريبة دخل بنسبة 

 
 الزكاة والضريبة  4.16

 
 الزكاة 

 تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. ويُحمَّل مخصص الزكاة للشركة على قائمة الربح أو الخسارة. 
 

 ضريبة الدخل الحالية
الضريبية أو دفعه إليها عن السنة الحالية. وتمثل المعدالت  تُقَاس األصول وااللتزامات الضريبية الحالية بالمبلغ المتوقَّع استرداده من الهيئات  

ائم المالية في  واألنظمة الضريبية الُمستخَدمة في احتساب ذلك المبلغ في تلك المعدالت واألنظمة الُمسنَّة نظاميًا أو الُمسنَّة فعليًا بتاريخ القو
 المملكة العربية السعودية. 

 
تعلقة بالبنود الُمعتَرف بها مباشرة في حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية وليس في قائمة الربح أو  ويُعتَرف بضريبة الدخل الحالية الم 

 الخسارة. 
 

لة   ضريبة الدخل المؤجَّ
لة باستخدام طريقة االلتزام بناًء على الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول والمطلوبات وقِيمه ا  يُجنَّب مخصص للضريبة المؤجَّ

 ية ألغراض القوائم المالية بتاريخ القوائم المالية. الدفتر
 

لة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة، باستثناء:  ويُعتَرف بااللتزامات الضريبية المؤجَّ
 

تجميع منشآت  عندما ينشأ االلتزام الضريبي الُمؤجَّل من االعتراف المبدئي بشهرة أو أصول أو التزامات في معاملة ال تعد عملية  •
 أو في وقت المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة الخاضعة للضريبة،

فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة وحصص في اتفاقيات   •
يمكن التحكم في توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ويكون من المحتمل أال يُْعَكس قيد الفروق المؤقتة في المستقبل  مشتركة، عندما  

القريب.  
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 الزكاة والضريبة )تتمة(  4.16

 
لة )تتمة(   ضريبة الدخل المؤجَّ

 
لة لكافة الفروق المؤقتة القابلة للحسم وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخَدمة وأي خسائر  ويُعتَرف باألصول الضريبية  المؤجَّ

  ضريبية غير ُمستخَدمة. ويُْعتََرُف باألصول الضريبية المؤجلة في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة لالستفادة من الفروق المؤقتة 
لة والخسائر الضريبية غير الُمستخَدمة، باستثناء ما يلي: القابلة للحسم والخصومات الضريبية   غير المستخدمة الُمرحَّ

 
عندما ينشأ األصل الضريبي الُمؤجَّل فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للحسم من االعتراف المبدئي بأصول أو التزامات في   •

ى الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة  معاملة ال تعد عملية تجميع منشآت أو في وقت المعاملة ال تؤثر عل
 الخاضعة للضريبة،

 
فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للحسم المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة وحصص في اتفاقيات مشتركة،   •

الفروق المؤقتة في المستقبل القريب وتوفر ربح خاضع  يُْعتََرُف باألصول الضريبية المؤجلة فقط في حدود احتمالية عكس قيد 
 للضريبة لالستفادة من الفروق المؤقتة. 

 
لة في تاريخ كل قوائم مالية، وتُخفَّض إلى الحد الذي ال يُعَدُّ من المحت  مل عنده  وتُجَرى مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية الُمؤجَّ

لة  توفر ربح خاضع للضريبة كاف بما يسمح ب  لة كليًا أو جزئيًا. ويُعَاد تقييم األصول الضريبية الُمؤجَّ االستفادة من األصول الضريبية المؤجَّ
غير الُمعتَرف بها في تاريخ كل قوائم مالية، ويُعتَرف بها في حدود أن يصبح من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة مستقبلية تتيح 

ل.   استرداد األصل الضريبي المؤجَّ
 

لة حسب المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق خاللها األصل أو يُسدَّد  وتُقَ  اس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّ
ة فعليًا في تاريخ القوائم المالية. ف خارج  ويُعترَ   خاللها االلتزام، وذلك بناًء على المعدالت الضريبية )واألنظمة الضريبية( الُمسنَّة أو الُمقرَّ

لة لة المتعلقة بالبنود المعتَرف بها خارج الربح أو الخسارة. ويُعتَرف بالبنود الضريبية المؤجَّ فيما يتعلق    الربح أو الخسارة بالضريبة الُمؤجَّ
ا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.   بالمعاملة ذات الصلة إمَّ

 
المكتَسبة كجزٍء من عمليات تجميع المنشآت، لكن التي ال تستوفي معايير االعتراف المستقل في ذلك  ويُعتَرف الحقًا بالمزايا الضريبية، 

ا كانخفاض في الشهرة )طالما ال يتجاوز الشهرة ( إذا  التاريخ، إذا تغيَّرت المعلومات الجديدة بشأن الحقائق والظروف. ويُعاَمل التعديل إمَّ
ا يُعتَرف به في الربح أو الخسارة. تحقَّق االنخفاض خالل فترة القياس و  إمَّ

 
لة إال إذا كان هناك حق نافذ نظاميًا إلجراء مقاص لة وااللتزامات الضريبية المؤجَّ ة  وال تُجِري الشركة مقاصة األصول الضريبية المؤجَّ

لة واال  لة تتعلق بضرائب  األصول الضريبية الحالية وااللتزامات الضريبية الحالية، وكانت األصول الضريبية المؤجَّ لتزامات الضريبية المؤجَّ
ا تسو ا على منشآت خاضعة للضريبة مختلفة تنوي إمَّ ا على المنشأة الخاضعة للضريبة ذاتها وإمَّ ية  دخل فرضتها الهيئة الضريبية ذاتها إمَّ

ا تسييل األصول وتسوية االلتزاما ت في آٍن واحٍد في كل فترة مستقبلية  االلتزامات واألصول الضريبية الحالية على أساس الصافي وإمَّ
لة.  ة من االلتزامات أو األصول الضريبية المؤجَّ  يُتوقَّع خاللها سداد أو استرداد المبالغ الهامَّ

 
 ضريبة االستقطاع 

قًا ألنظمة  تستقطع الشركة ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وعلى توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين األجانب وف
 ةً عنه. الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتي ال يُْعتََرُف بها كمصروف على اعتبار أنها التزام على الطرف اآلخر الذي تُستقَطع المبالغ نياب 
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ة )تتمة(  04  ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 اإليرادات  4.17
باإليرادات عندما تنتقل السيطرة إلى العميل، التي تنشأ في مرحلة زمنية معينة عند نقل المعدن المركز فعليًا إلى سفينة أو آلية  يُعتَرف 

سابقة  تسليم أخرى. وتُقَاس اإليرادات بالمبلغ الذي تتوقع الشركة أن تستحقه، باعتباره تقدير للسعر المتوقع قبضه؛ أي أيام العمل العشرة ال
ورصة لندن للمعادن، ويُعتَرف بالحسابات التجارية المدينة المقابلة. وفيما يتعلق بترتيبات التسعير المؤقتة هذه، تُدَرج أي تغييرات  في ب 

ارير  مستقبلية تطرأ خالل فترة التسعير في الحسابات التجارية المدينة الُمسعَّرة مؤقتًا، ومن ثمَّ فهي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتق
ض لمخاطر سعر السلع، فإن هذه  15( وليست ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9لمالية رقم )ا (. وبالنظر إلى التعرُّ

رقم   الحسابات التجارية المدينة الُمسعَّرة مؤقتًا ستفشل في اجتياز اختبار خصائص التدفقات النقدية ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 
تطلب قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من االعتراف المبدئي حتى تاريخ التسوية. ويُعتَرف بهذه التغييرات  ( وسي 9)

على  الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في كل فترة كجزٍء من اإليرادات، ثم تُدَرج هذه المبالغ 
يضاحات من اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء كجزٍء من "الحركة في اإليرادات المؤقتة". وتُقدَّر التغييرات في القيمة  ِحَدة في اإل

ت  العادلة التي تزيد عن فترة التسعير حتى نهايتها بالرجوع إلى أسعار السوق اآلجلة الُمحدَّثة للنحاس والزنك وكذلك مع مراعاة اعتبارا
(، بما في ذلك معدل الفائدة  13لعادلة األخرى ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )القيمة ا

أسعار المعادن في السوق المفتوحة  وتعديالت مخاطر االئتمان. وتُحدَّد اإليرادات عند التفريغ في ميناء الوصول بالرجوع إلى متوسط 
 التسعير التعاقدية والفحوصات المستقلة المتفَق عليها بين المشتري والبائع.السائدة خالل فترة 

 
 المصاريف  4.18

 
 تكلفة اإليرادات 

خرى  تُصنَّف تكاليف اإلنتاج والمصاريف المباشرة كتكلفة إيرادات. ويتضمن ذلك المواد الخام والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة األ
 المتعلقة بها.

 
 مصاريف البيع والتوزيع 

ُن هذا البند أي تكاليف ُمتََكبََّدة إلجراء أو تسهيل أنشطة البيع بالشركة. وعادةً ما تتضمن هذه التكاليف رواتب موظفي ال مبيعات  َيتََضمَّ
 ومصاريف التسويق والتوزيع والخدمات اللوجستية. 

 
 المصاريف العمومية واإلدارية 
تشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بتكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع. وتشتمل أيًضا على توزيع  يتعلق هذا البند بالمصاريف ال

 المصاريف غير المباشرة العمومية التي ال تتعلق على وجه التحديد بتكلفة اإليرادات أو مصاريف البيع والتوزيع.
 

ع المصاريف غير المباشرة ما بين تكلفة إيرادات ومصاري  ف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية، عند اللزوم، على أساس  وتُوزَّ
 ثابت.
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 التغيُّرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  05
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة 
 

ة األولى بعض المعايير والتعديالت التي تسري على  م أو بعد ذلك  2020يناير  1الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ طبَّقت الشركة للمر ِ
ًرا أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حير التنفيذ بعد.  التاريخ. ولم تطب ِق الشركة تطبيقا مبك ِ

ف التغيُّرات الواردة أدناه، تتماشى السياسات  وفيما يلي بياٌن بطبيعة هذه التغيُّرات وتأثيرها نتيجة تطبيق هذْين المعايير الجديدة. وبخال
  المحاسبية المطبَّقة مع تلك السياسات المتبعة في السنة المالية السابقة. وقد ُطبقت عدة تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى في عام 

 م، لكن لم ينشأ عنها تأثير على القوائم المالية للشركة، ومن ثمَّ لم يُفصح عنها. 2020
 

 (: تعريف المنشأة 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 5.1
ح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ( " عمليات تجميع المنشآت" أنَّه لكي تعتبر األعمال منشأة، فإنَّ مجموعة متكاملة  3يوض ِ

وعملية واقعية تساهم معًا مساهمة كبيرة في القدرة على إنشاء المخرجات.  من النشاطات واألصول يجب أْن تتضمَّن كحد ٍ أدنى مدخالت 
ح التعديل أنَّ المنشأة يمكن أن تكون قائمة بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. ولم    عالوة على ذلك، يوض ِ

ها قد تؤث ِر على الفترات المستقبلية في حال دخلت الشركة في أي عمليات  يكْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة، لكنَّ 
 تجميع منشآت. 

 
(:  39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )   5.2

 إصالح معيار ُمعدَّل الفائدة 
م التعديالت ع (: األدوات المالية: "االعتراف والقياس"  39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9لى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تقد ِ

ط  ط التي تتأثر مباشرة بإصالحات معايير ُمعدَّل الفائدة. وتتأثَّر عالقة التحوُّ إذا نشأ  عدًدا من اإلعفاءات تنطبق على جميع عالقات التحوُّ
ط. وليس لهذه  عن اإلصالح حا ط له أو أداة التحوُّ الت عدم تيقُّن حيال توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المعيارية أو كليهما للبند المتحوَّ

ط لديها وليس لديها أي التزامات معيارية تتعلق بإصالح ات  التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة نظًرا لعدم وجود عالقات تحوُّ
 ل فائدة. معايير معد

 
 تعريف األهمية النسبية  -(  8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 5.3

م التعديالت تعريفًا جديًدا بشأن األهمية النسبية ينصُّ على أنَّ "المعلومات تُعدُّ جوهرية إذا جرى حذفها أو تحريفها أو شابه ا الغموض  تقد ِ
ثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة بناًء عبحيث   لى  يُتوقع لها إلى حد ٍ معقول أْن تؤ ِ

ح التعديالت أنَّ األهمية النسبي  تعتمد على ة ستلك القوائم المالية التي توفر معلومات مالية بشأن منشأة معينة ُمِعدَّة للقوائم المالية". وتوض ِ
ا  طبيعة المعلومات أو حجمها، سواء بمفردها أو باالشتراك مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. ويُعَدُّ الخطأ في المعلومات أمرً 

ت أي تأثير  جوهريًا إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن يؤث ِر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. ولم يكْن لهذه التعديال
 على القوائم المالية للشركة، وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي تأثير مستقبلي على الشركة. 

 
 م 2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر بتاريخ   5.4

المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار؛ إْذ يتمثل  اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا في حد ذاته، وال تلغي أي من المفاهيم الواردة فيه 
الغرض منه في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير ومساعدة فَِرق اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية متسقة  

. وسيؤث ِر ذلك على المنشآت التي وضعت  في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها
اف  سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. ويتضمَّن اإلطار المفاهيمي الُمعدَّل بعض المفاهيم الجديدة وتعريفات ومعايير اعتر

ة. ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير ح بعض المفاهيم الهامَّ  على القوائم المالية للشركة.  ُمحدَّثَة باألصول والمطلوبات ويوض ِ
 

 " 19- إعفاءات اإليجار المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد - ( 16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 5.5
معيار  " تعدياًل على ال19-م، إعفاءات إيجار متعلقة بفيروس كورونا "كوفيد2020مايو    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، بتاريخ  

م التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي   - ( 16الدولي للتقرير المالي رقم ) عقود اإليجار، إْذ تقد ِ
أِجر  ". وكإجراء عملي، قد يختار المست 19-( بشأن المحاسبة عن تعديل إعفاءات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة "كوفيد16رقم )

ر يُعَدُّ تعدياًل على عقد اإليجار. ويجري المستأِجر،  19-عدم تقييم ما إن كان إعفاء اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد " من المؤج ِ
د هذا الخيار، المحاسبة عن أي تغيُّر في مدفوعات اإليجار الناشئة عن إعفاء اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد "  19-الذي يُحد ِ

(، إذا لم يمثل التغيُّر تعدياًل على عقد  16بالطريقة ذاتها التي بموجبها تجري المحاسبة عن التغير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 اإليجار. 

 
ًرا.  م أو 2020يونيو  1ويُطبَّق التعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ  بعد ذلك التاريخ. ويُسَمح بالتطبيق تطبيقًا مبك ِ

ولم يكن لهذا التعديل أي تأثير على القوائم المالية للشركة. 
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 المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد  06
 

تاريخ تقرير القوائم المالية للشركة.  فيما يلي إفصاٌح عن المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة، الصادرة غير السارية المفعول بعد، حتى 
 وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة، حيثما يكون مالئًما، عندما تصبح سارية المفعول. 

 
 عقود التأمين ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 6.1

( "عقود التأمين"؛ وهو معيار محاسبي 17لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )م ا2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر مايو  
 جديد شامل يُعني بعقود التأمين حيث يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سريانه، سيِحلُّ المعيار الدولي للتقرير المالي 

م. وسيُطبَّق المعيار الدولي للتقرير  2005التأمين" الذي صدر في عام ( "عقود 4( محلَّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17رقم )
ة والتأمينات المباشرة وإعادة التأمين(،  17المالي رقم ) ( على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود التأمين على الحياة والتأمينات العامَّ

وات المالية ذات خصائص المشاركة في األرباح الخاضعة  بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تصدرها وعلى بعض الضمانات واألد 
(  17)لتقدير شركة التأمين. وسيُطب ِق المعيار ِبضع االستثناءات في نطاق ضيق. ويتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

لتأمين. وبخالف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار  في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين الذي يُعَدُّ أكثر فائدة واتساقا لشركات ا
م المعيار الدولي للتقرير  4الدولي للتقرير المالي رقم ) ( الذي يستند إلى حد ٍ كبير على السياسات المحاسبية المحلية السابقة القديمة، يُقد ِ

اسبية ذات الصلة. ويتمثل محور المعيار الدولي للتقرير  ( نموذًجا شاماًل لعقود التأمين الذي يغطي جميع الجوانب المح17المالي رقم )
 ( في النموذج العام المكتَمل بـ: 17المالي رقم )

 
 تكيُّف ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة في األرباح )طريقة األتعاب المتغيرة(  •
 بالعقود قصيرة األمد طريقة ُمبسَّطة )طريق توزيع أقساط التأمين( التي تتعلق بصفٍة رئيسٍة  •
 

م أو بعده، مع ضرورة  2023يناير  1( على فترات القوائم المالية التي تبدأ في تاريخ 17ويسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ر، شريطة أْن تُطب ِق المنشأة أيًضا المعيار الدولي للتقرير المالي رق ( والمعيار الدولي  9م )إدراج أرقام المقارنة. ويُسَمح بالتطبيق المبك ِ

( أو قبله. وال ينطبق هذا المعيار على  17( في تاريخ تطبيقها للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15للتقرير المالي رقم )
 الشركة. 

 
 تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة (: 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 6.2

(  1من معيار المحاسبة الدولي رقم ) 76إلى  69م، تعديالت على الفقرات من 2020مجلس معايير المحاسبة الدولية، في يناير أصدر 
 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي: 

 
ِ في تأجيل التسوية  •  المقصود بالحق 
 نهاية فترة القوائم المالية يجب أن ينشأ الحق في التأجيل في  •
 ال يتأثر ذلك التصنيف بأرجحية ممارسة المنشأة حقها في التأجيل  •
إذا كانت أداة مالية مشتقة ضمنية في التزام قابل للتحويل ليست إال هي ذاتها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على   •

 تصنيفها
 

م أو بعد ذلك التاريخ، ويجب أن تُطبَّق بأثر رجعي.  2023يناير  1ة السنوية ابتداًء من تاريخ ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالي 
 ولم ينشأ عن التعديالت تأثير جوهري على الشركة كما في تاريخ هذه القوائم المالية. 

 
 ( 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  - الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  6.3

( "عمليات تجميع المنشآت"  3م، تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو  
م  2018ادر في مارس الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية الص -

وأضاف المجلس أيًضا   م، دون تغيير جوهري في متطلباته.1989بالرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في عام 
م  ( تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في "اليو3استثناًء لمبدأ االعتراف المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( الصادر عن  21( أو التفسير رقم )37الثاني" ما ينشأ عنه مطلوبات والتزامات محتَملة ستقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )
ر المجلس توضيح   ت  التوجيهالجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: الضرائب، إذا ما تُكب َِدت كل منها على ِحدة. وفي الوقت ذاته، قرَّ

( المعني  باألصول الُمحتَملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار  3اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ك التاريخ، م أو بعد ذل2022يناير  1إعداد وعرض القوائم المالية. ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 

وتُطبَّق بأثر مستقبلي.
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 المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد )تتمة(  06
 

 ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -الممتلكات والمصانع والمعدات: اإليرادات المتحصَّلة قبل االستخدام المقصود   6.4
اإليرادات المتحصلَّة قبل االستخدام المقصود،    -م، الممتلكات والمصانع والمعدات  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو  

وهو ما يحظر على المنشآت الخصم من تكلفة بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي إيرادات متحصَّلة من بيع البنود المنتَجة  
قادًرا على العمل وفقًا للطريقة التي تبتغيها اإلدارة. بل تعترف المنشأة  ريثما الوصول باألصل إلى موقعه ووضعه الالزمين كي يصبح 

لية السنوية  باإليرادات المتحصَّلة من بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة. ويُعَمل بالتعديل على فترات القوائم الما
، ويجب أن يُطبَّق بأثر رجعي على بنود الممتلكات والمصانع والمعدات المتاحة  م أو بعد ذلك التاريخ2022يناير  1ابتداًء من تاريخ 

ت تأثيًرا  لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األقرب الُمدَرجة عند تطبيق المنشأة التعديالت للمرة األولى. وليس من المتوقع أن تؤث ِر التعديال
 جوهريًا على الشركة. 

 
لة باال 6.5  ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  - تكاليف استيفاء عقد   -لتزامات  العقود الُمحمَّ

( لتحديد التكاليف التي يجب على  37م، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو  
اًل بالتز امات أو مكب ًِدا خسائر. وتطب ِق التعديالت "طريقة التكلفة المرتبطة ارتباًطا مباشًرا".  المنشأة تضمينها عند تقييم ما إْن كان العقد ُمحمَّ

رتباًطا  وتشتمل التكاليف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بعقد لتقديم بضائع أو خدمات على كل ٍ من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة ا 
يف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد، وتُستبعد ما لم يمكن تحميلها صراحة على الطرف المقابل  مباشًرا بأنشطة العقد. وال تتعلق التكال

م أو بعد ذلك التاريخ. وستطب ِق الشركة  2022يناير    1بموجب العقد. ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ  
 ستوِف بعد جميع التزاماتها في بداية فترة القوائم المالية السنوية التي تُطبَّق فيها التعديالت للمرة األولى. هذه التعديالت على العقود التي لم ت 

 
ة األولى ( 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  6.6 الشركة التابعة التي تُطب ِق المعايير   -  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرَّ

 الدولية للتقرير المالي للمرة األولى 
على عملية إعداد المعايير الدولية   2020-2018كجزٍء من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من 

  ( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى"، 1قرير المالي رقم )للتقرير المالي، أصدر المجلس تعدياًل على المعيار الدولي للت 
( أْن تقيس فروق عمليات  1د( من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )-16-حيث يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة )أ 
ل الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.  التحويل التراكمية باستخدام المبالغ التي تفصح عنها الشرك ة األم، بناًء على تاريخ تحوُّ

د( من المعيار الدولي للتقرير  - 16-ويُطبَّق هذا التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك اللذْين يختاران تطبيق الفقرة )أ
م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقه  2022يناير    1ائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ  (. ويُعَمل بالتعديل على فترات القو1المالي رقم )

ًرا. ولم ينشأ عن التعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة.   تطبيقًا مبك ِ
 

للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات  بالمئة"  10الرسوم في اختبار "الـ  - األدوات المالية( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  6.7
 المالية 

على عملية إعداد المعايير الدولية   2020-2018كجزٍء من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من 
ح التعدي   (،9للتقرير المالي، أصدر المجلس تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ل الرسوم التي على المنشأة تضمينها حيث يوض ِ

مل هذه  عند تقييم ما إْن كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو الُمعدَّل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. وال تشت 
دفعها أو يقبضها أي من المقتِرض أو  الرسوم إال على الرسوم المدفوعة أو المقبوضة بين المقتِرض والمقِرض، بما في ذلك الرسوم التي ي 

داية فترة  المقِرض بالنيابة كل منهما عن اآلخر. وتُطب ِق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية التي يُجَرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد ب 
 القوائم المالية السنوية التي تُطب ِق المنشأة خاللها التعديل للمرة األولى. 

 
ًرا.  2022يناير  1عديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ ويُعَمل بالت  م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقه تطبيقًا مبك ِ

تُطب ِق  التي  وستُطب ِق المنشأة التعديالت على المطلوبات المالية التي يُجَرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية
 المنشأة خاللها التعديل للمرة األولى. وليس من المتوقع أن تؤث ِر التعديالت تأثيًرا جوهريًا على الشركة. 

 
 الضرائب في قياسات القيم العادلة   -( "الزراعة"  41معيار المحاسبة الدولي رقم )  6.8

على عملية إعداد المعايير الدولية   2020-2018لألعوام من  كجزٍء من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية
حيث يُسِقط التعديل االشتراط الوارد في الفقرة   ( "الزراعة"،41للتقرير المالي، أصدر المجلس تعدياًل على معيار المحاسبة الدولي رقم )

النقدية لغرض الضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول    ( الذي يفيد بأن تستبعد المنشآت التدفقات41من معيار المحاسبة الدولي رقم )  22
(. وتُطب ِق المنشأة التعديل بأثر مستقبلي على قياسات القيم العادلة في أو بعد بداية فترة القوائم  41ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )
ًرا. وليس من المتوقع أن تؤث ِر التعديالت تأثيًرا  م، مع السماح بتطبي 2022يناير  1المالية السنوية األولى ابتداًء من تاريخ  قه تطبيقًا ُمبك ِ

 جوهريًا على الشركة. 
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 أصول االستكشاف والتقييم  07

 
 
 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 21,406,554 40,663,796 يناير 1كما في 

 19,257,242 - إضافات خالل السنة 
 - ( 40,663,796) ( 8ناقًصا: تحويالت إلى منجم قيد اإلنشاء )إيضاح 

 ───────── ───────── 
 - 40,663,796 
 ═════════ ═════════ 
 

مصاريف متكبَّدة على جبل جيان في السنوات السابقة.  أصول االستكشاف والتقييمتمثل 
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30  

 08
 

ممتلكات 
المنجم 

 
  

 
المناجم الُمنتِجة 

 
 

  
المنجم  

قيد اإلنشاء  
 

صول 
األ

 
غير الملموسة 

 
صول 

األ
التعدينية  

 

صل التعديني  
األ

-  
تكاليف تطوير المرافق  

التحتية 
 

َّلة إلغالق   لتكلفة المؤج ا
المنجم 

 
اإلجمالي 

 
 

 
 

 
 

 
 

التكلفة: 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2019

 م
- 

258,973,236
 

129,894,826
 

245,722,344
 

12,842,625
 

647,433,031
 

ت خالل السنة 
ضافا

إ
 

-
  

-
  

-
  

12,838,382
 

-
  

12,838,382
 

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2019

 م
- 

258,973,236
 

129,894,826
 

258,560,726
 

12,842,625
 

660,271,413
 

تحويل من 
ف وتقييم

صول استكشا
أ

 
ضاح 

)إي
7 )

 
40,663,796

 
- 

- 
- 

- 
40,663,796

 
ت خالل السنة 

ضافا
إ

 
117,225,019

 
- 

- 
17,635,095

 
12,805,068

 
147,665,182

 
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

كما في 
31
  

ديسمبر  
2020

 م 
157,888,815

 
258,973,236

 
129,894,826

 
276,195,821

 
25,647,693

 
848,600,391

 
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك المتراكم واإلطفاء: 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2019
 م

- 
156,356,391

 
70,144,709

 
182,585,497

 
6,886,626

 
415,973,223

 
َّل للسنة  ُمحم

 
- 

10,395,232
 

6,202,591
 

6,883,712
 

744,494
 

24,226,029
 

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
كما في 

31
  

ديسمبر  
2019

 م 
- 

166,751,623
 

76,347,300
 

189,469,209
 

7,631,120
 

440,199,252
 

َّل للسنة  ُمحم
 

- 
8,997,230

 
5,224,149

 
7,834,833

 
519,759

 
22,575,971

 
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

كما في 
31
  

ديسمبر  
2020

 م 
- 

175,748,853
 

81,571,449
 

197,304,042
 

8,150,879
 

462,775,223
 

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
صافي القيم 

الدفترية: 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
31
  

ديسمبر  
2020

 م 
157,888,815

 
83,224,383

 
48,323,377

 
78,891,779

 
17,496,814

 
385,825,168

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
31

 
ديسمبر 

2019
 م

- 
92,221,613

 
53,547,526

 
69,091,517

 
5,211,505

 
220,072,161
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31  
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ممتلكات المنجم )تتمة( 
 

 
8.1

  
ب، ومن المتوقع استكمال تشغيله بنسبة 

ت الذه
يتعلق المنجم قيد اإلنشاء بمنجم جبل جيان الذي سيُستخدم الستخراج خاما

100
% في عام 

2021
م.

 
 

8.2
  

صول غير الملموسة  
تمثل األ

ف والتقييم
صول االستكشا

أ
  

ب المرسوم الملكي رقم  
صل بموج

)بما في ذلك حقوق التعدين الممنوحة في األ
17

/م المعمول به اعتباًرا من  
1  

ذي الحجة  
1413

هـ )الموافق  
22
  

مايو  
1993

م(  
صانع ال

لمدة ثالثين سنة، مع حق التجديد لفترة مستقبلية مدتها عشرون سنة لشركة الدرع العربي للتطوير لالستغالل في منجم الم
واقع في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، بمساحة  

44
  

كيلو متًرا مربعًا للتأجير  
السطحي بقيمة  

10,000
  

لاير سعودي لكل كيلو متر مربع سنويًا؛ أي  
440,000
  

ت الشركة  
لاير سعودي سنويًا(. واشتر

ف والتقييم
صول االستكشا

أ
  

)بما في ذلك حقوق التعدين( من شركة الدرع العربي  
للتطوير في  

س 
أغسط

2009
ض نقدي قدره 

م نظير ِعَو
236.25

 
ب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتاريخ 

صول المذكورة آنفا إلى الشركة بموج
َِل حق ملكية األ و  لاير سعودي. وُح

مليون 
13

 
ضان 

رم
1429

هـ )الموافق  
13
  

سبتمبر  
2008

ب الوزارة الالحق بتاريخ  
م( وخطا

2  
َّم   الُمحر

1430
  هـ

)الموافق  
30
  

ديسمبر  
2008

ضافية بقيمة  
ف إ

ت الشركة تكالي
َّد م(. كما تكب

22.7
  

لاير سعودي بعد االستحواذ على  
مليون 

ف  
صول االستكشا

أ
والتقييم

ت 
ِل . وُحو 

ف والتقييم
صول االستكشا

أ
 

ت المنجم بعد أن بدأ اإلنتاج في عام 
ضمن ممتلكا

صول غير ملموسة 
هذه إلى أ

2012
َت على مد

م وأُطِفئ
د العمر اإلنتاجي للمنجم على   ار العمر اإلنتاجي للمنجم. ويُحدَّ

د العمر اإلنتاجي للمنجم  ت الخام التقديرية، أيهما أقل. ويُحدَّ
ت التقديري الستغالل ومعالجة احتياطيا

س مدة حقوق التعدين أو الوق
أسا

  
مبدئيًا بعشرين سنة تنتهي في  

30
  

يونيو  
2022

م، وأُجِرَي تعديله الحقًا في
  

س  
أغسط

2019
لة، لينتهي في  اجية الُمعدَّ لة والطاقة اإلنت ت التقديرية الُمعدَّ

م بناًء على االحتياطيا
31

 
س 
مار

2030
م.
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صانع والمعدات 
الممتلكات والم

 
    

المباني 
 

التحسينات على  
العقارات 
المستأجرة

 

 
المعدات 

 
الثقيلة

 
 

السيارات
 

األعمال المدنية
 

سد المخلفات 
 

صانع
الم

 
 

والمكائن 
 

األعمال الرأسمالية 
قيد التنفيذ

 
اإلجمالي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
التكلفة:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2019

 م
191,120,907

 
1,838,317

 
118,125,569

 
22,467,300

 
15,582,921

 
23,042,594

 
294,463,540

 
5,106,407

 
671,747,555

 
ت خالل 

ضافا
إ

السنة
 

718,055
 

-
  

9,963,573
 

- 
705,300

 
857,566

 
-

  
128,126

 
12,372,620

 
ت خالل السنة 

تحويال
 

-
  

-
  

-
  

-
  

-
  

-
  

-
  

(
445,222

) 
(

445,222
) 

 
────────

 
────────

 
────────

 
─────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2019

 م
191,838,962

 
1,838,317

 
128,089,142

 
22,467,300

 
16,288,221

 
23,900,160

 
294,463,540

 
4,789,311

 
683,674,953

 
ت خالل السنة

ضافا
إ

 
135,700

 
2,212,745

 
13,140,898

 
286,263

 
- 

- 
- 

256,315
 

16,031,921
 

 
────────

 
────────

 
────────

 
─────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2020

 م
191,974,662

 
4,051,062

 
141,230,040

 
22,753,563

 
16,288,221

 
23,900,160

 
294,463,540

 
5,045,626

 
699,706,874

 
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
═

═
═

═
═

═
═

 
═

═
═

═
═

═
═

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك المتراكم:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2019

 م
69,419,329

 
1,838,317

 
80,461,025

 
21,920,101

 
8,421,804

 
13,747,187

 
98,872,027

 -
  

294,679,790
 

َّل للسنة  ُمحم
 

12,457,839
 

- 
3,784,452

 
313,706

 
824,868

 
1,092,613

 
18,060,717

 
- 

36,534,195
 

 
────────

 
────────

 
────────

 
─────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2019

 م
81,877,168

 
1,838,317

 
84,245,477

 
22,233,807

 
9,246,672

 
14,839,800

 
116,932,744

 
- 

331,213,985
 

َّل للسنة  ُمحم
 

10,736,029
 

245,861
 

5,808,131
 

246,932
 

749,644
 

964,573
 

15,765,091
 

- 
34,516,261

 
 

────────
 

────────
 

────────
 

─────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

كما في 
31

 
ديسمبر 

2020
 م

92,613,197
 

2,084,178
 

90,053,608
 

22,480,739
 

9,996,316
 

15,804,373
 

132,697,835
 

- 
365,730,246

 
 

═
═

═
═

═
═

═
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
═

══════
 

═
═

═
═

═
═

═
 

═
══════

 
صافي القيم 

الدفترية:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2020

 م
99,361,465

 
1,966,884

 
51,176,432

 
272,824

 
6,291,905

 
8,095,787

 
161,765,705

 
5,045,626

 
333,976,628

 
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
═

══════
 

═
══════

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2019

 م
109,961,794

 -
  

43,843,665
 

233,493
 

7,041,549
 

9,060,360
 

177,530,796
 

4,789,311
 

352,460,968
 

 
═

═
═

═
═

═
═

 
═

═
═

═
═

═
═

 
═

═
═

═
═

═
═

 
═

═
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 الممتلكات والمصانع والمعدات )تتمة(  09
 

 (. 17والمصانع والمعدات خاضعة لرهن كضمان مقابل قرض طويل األجل )إيضاح كانت بعض الممتلكات   9.1
 

 تُمث ُِل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ أعمال ومعدات إطفاء حرائق للمصنع. 9.2
 

ل االستهالك الُمحمَّل للسنة على تكلفة اإليرادات.  9.3  ُحم ِ
 

مليون طن، ما نشأ عنه تغيُّر في استهالك  7.7مليون طن إلى  7.3االحتياطيات من أجرت اإلدارة، خالل السنة، تعدياًل على  9.4
 األصول التي تُستَهلك على أساس طريقة وحدة اإلنتاج. 

 
 عقود اإليجار   010

 
مدة عقد إيجار  سنوات، فيما تبلغ  10لدى الشركة عقود إيجار مباٍن مستأجَرة ومعدات ثقيلة. وتبلغ مدة عقد إيجار المباني المستأجرة 

 سنوات.  3المعدات الثقيلة 
 

 فيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمعتَرف بها والحركة خالل السنة: 
 

 
 فيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل السنة: 

 
 وفيما يلي المبالغ الُمْعتََرف بها في قائمة الربح أو الخسارة: 

 المباني   
 لاير سعودي 

 المعدات الثقيلة 
 لاير سعودي 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

     
 3.371.766 - 3,371,766  م2019يناير  1كما في 
 7,977,138 7,977,138 -  إضافات 

 (1,993,974) (379,247) (1,614,727)  مصروف استهالك 
  ─────── ─────── ─────── 

 9,354,930 7,597,891 1,757,039  م2019ديسمبر  31كما في 
 1,156,234 - 1,156,234  إضافات 

 (1,344,434) (808,874) (535,560)  مصروف استهالك 
  ─────── ─────── ─────── 

 9,166,730 6,789,017 2,377,713  م 2020ديسمبر    31كما في 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 553,017 8,155,123 كما في بداية السنة 
 9,720,288 1,156,234 إضافات خالل السنة 

 455,033 792,899 تراكم فائدة خالل السنة 
 (2,573,215) ( 4,048,946) ُدفعات ُمسدَّدة خالل السنة 

 ─────── ─────── 
 8,155,123 6,055,310 في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ 
 3,211,400 3,830,204 متداولة 

 ═══════ ═══════ 
 4,943,723 2,225,106 غير متداولة 

 ═══════ ═══════ 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 1,993,974 1,344,434 مصروف إطفاء أصول حق استخدام

 455,033 792,899 بالتزامات عقود إيجار مصروف فائدة متعلق 
 ─────── ─────── 

 2,449,007 2,137,333 في نهاية السنة
 ═══════ ═══════ 
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 عقود اإليجار )تتمة(   010

 
لاير سعودي(.   2,573,215م: 2019لاير سعودي ) 4,048,948كان لدى الشركة إجمالي تدفقات خارجية نقدية لعقود إيجار بقيمة 

م:  2019لاير سعودي )  1,156,234وكان لدى الشركة أيًضا إضافات غير نقدية على أصول حق االستخدام والتزامات عقود إيجار بقيمة  
(.  24إيضاح )لاير سعودي(. والتدفقات الخارجية النقدية المستقبلية المتعلقة بعقود اإليجار التي لم تبدأ بعد ُمفَصح عنها في    7,977,138

ولدى الشركة ِعدَّة عقود إيجار تشتمل على خيار اإلنهاء. ويخضع الخيار لمفاوضات اإلدارة بهدف توفير مرونة في إدارة محفظة األصول  
ا بدرجة  المستأَجرة وتماشيها مع احتياجات العمل للشركة. وتمارس اإلدارة أحكاما محاسبية هامة عند تحديد ما إْن كان خيار اإلنهاء مؤكَّدً 

 معقولة لممارسته. 
 

 المخزون  011
 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة: أ( 
 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 3,492,314 4,692,314 بداية السنة في 

 1,200,000 920,000 ُمحمَّل للسنة 
 ───────── ───────── 

 4,692,314 5,612,314 في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 
 

 الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى  012
 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 31,747,950 85,425,455 تجارية مدينة حسابات 

 (2,104,478) ( 2,492,375) ناقًصا: تعديل تسعير مؤقت 
 ───────── ───────── 

 29,643,472 82,933,080 صافي الحسابات التجارية المدينة 
 ═════════ ═════════ 

 
 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 10,785,537 9,146,872 ُمركَّز

 18,657,218 13,795,024 مخزون خام 
 10,049,406 11,811,150 مستهلكات
 28,296,596 33,797,157 قِطع غيار 

 ───────── ───────── 
 68,550,203 67,788,757 

 (4,692,314) ( 5,612,314) ناقًصا: مخصص مخزون بطيء الحركة )انظر المالحظة أدناه( 
 ───────── ───────── 
 62,937,889 63,096,443 
 ═════════ ═════════ 
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 المدفوعة مقدًما الُدفعات الُمقدَّمة والمبالغ  013

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
دين  44,427,021 14,361,231 ُدفعات ُمقدَّمة إلى مور 

دين   (1,754,885) ( 1,754,885) ناقًصا: مخصص الُدفعات الُمقدَّمة إلى مور ِ
 ───────── ───────── 

دين   42,672,136 12,606,346 بالصافي -ُدفعات ُمقدَّمة إلى مور ِ
 5,185,037 4,473,142 مبالغ مدفوعة مقدًما 

 463,640 494,676 مبالغ مستحقة القبض من موظفين
 1,192,326 4,291,562 مدخالت  - ضريبة قيمة مضافة 

 ───────── ───────── 
 21,865,726 49,513,139 
 ═════════ ═════════ 
 

 الُمقدََّمة إلى مساهمينالدُّفعات  014
 

م، اتفاقية بيع وشراء أسهم  2019أكتوبر  2أبرمت الشركة وبعض المساهمين في الشركة )الُمَشار إليهم معًا باسم "المشترون"(، بتاريخ 
 264.700.000)"اتفاقية الشراء"( مع شركة تريكورا ريسورسز لشراء كامل حصص ملكيتها في الشركة نظير إجمالي سعر شراء بنحو  

لاير سعودي. وتتضمن اتفاقية الشراء العديد من اإلقرارات والضمانات والتزامات التعويض للمشترين وشركة تريكورا ريسورسز. وكانت  
وأبرم المشترون وشركة تريكورا ريسورسز تعدياًل لتمديد  . م2019نوفمبر  25اتفاقية الشراء تتطلب في األصل إنهاء الصفقة بحلول 

م إلتاحة وقت إضافي لألطراف للحصول على بعض الموافقات الحكومية الالزمة. وبحسب ما  2020سبتمبر  30ق حتى تاريخ اإلغال
% من سعر الشراء مقدًما إلى شركة تريكورا ريسورسز. واستكملت الشركة خالل الفترة  5تستلزمه اتفاقية الشراء، دفع المشترون نسبة 

لت  ِ  الدفعة المقدمة إلى أسهم خزينة. اإلجراءات النظامية، ومن ثمَّ ُحو 
 

 النقد وما في حكمه 015
 ديسمبر  31 

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
   

 120,125 96,640 نقدية بالصندوق 
 52,124,669 35,072,978 أرصدة بنكية 

 ───────── ───────── 
 35,169,618 52,244,794 
 ═════════ ═════════ 
 

 حقوق الملكية  016
 

 المال أ( رأس 
لاير سعودي للسهم الواحد، مملوكة للمساهمين على   10مليون سهم( بقيمة  82م: 2019مليون سهم ) 82يتكون رأسمال الشركة من 

 النحو التالي: 
 

 

 
  اسم المساهم 

 
  الجنسية 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

    
 264,674,220  - الواليات المتحدة األمريكية  تريكورا ريسورسز 

 155,025,000 155,025,000 األردن الشركة العربية للتعدين
 - 149,034,720 المملكة العربية السعودية  شركة أساس للتعدين

 24,904,450 82,000,000 المملكة العربية السعودية  (( 16أسهم خزينة )يُرَجى الرجوع إلى إيضاح )ب.
 98,802,320 79,887,290 العربية السعودية المملكة  حمد مانع أبالعال

 66,125,640 66,125,640 المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لصهر الرصاص 
 59,660,150 53,134,150 المملكة العربية السعودية  إبراهيم بن مسلم

 - 40,000,000 اإلمارات العربية المتحدة  الفجيرة  - الشركة العربية للتعدين 
 دول مجلس التعاون الخليجي   مساهمون آخرون

 ودول أخرى   
 

194,793,200 
 

150,808,220 
  ───────── ───────── 

 820,000,000 820,000,000  اإلجمالي 
  ───────── ───────── 
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 حقوق الملكية )تتمة(  016

 
 أ( رأس المال )تتمة( 

 
 مليون لاير سعودي(.  1.5م: 2019مليون لاير سعودي ) 2.2حصة الملكية المذكورة أعاله ملكية لِكبار موظفي اإلدارة بقيمة  تشمل 

 
م، وافق أعضاء الجمعية العامة غير العادية على إعادة شراء  2018وخالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في أكتوبر  

لاير سعودي للسهم الواحد وتسجيل هذه األسهم كأسهم   30مليون سهم من شركة تريكورا ريسورسز )مساهم( بسعر  2.5ما يصل إلى 
 م. 2019ليون لاير سعودي في عام م 74.7خزينة بقيمة 

 
م، باعت شركة تريكورا ريسورسز جميع أسهمها إلى مجموعة من المشترين وفقًا التفاقية  2020ديسمبر  31وخالل السنة المنتهية في 

ستُكملت  مليون لاير سعودي إلى شركة تريكورا ريسورسز، وا 57البيع والشراء بين الطرفين. ودفعت الشركة بالكامل مبلغًا قدره 
 اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، وُحد ِث ِسجل األسهم ليعكس أسهم الخزينة. 

 
 ب( االحتياطي النظامي 

 
ل نسبة   من صافي دخلها للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يعادل االحتياطي    %10طبقًا للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تُحو 

م نظًرا لما لدى الشركة من خسائر متراكمة كما  2020ديسمبر    31المال. ولم يُجَر أي تحويل عن السنة المنتهية في  من رأس    %30نسبة  
 في نهاية السنة. علًما بأنَّ االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

 
 القروض  017

 
 
 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 268,647,472 343,117,871 ( 17.1قرض تجاري )إيضاح 

ق )إيضاح   50,000,000 50,000,000 (17.2تورُّ
 ───────── ───────── 
 393,117,871 318,647,472 
   

 (50,000,000) ( 86,666,668) ناقًصا: الجزء المتداول الُمدَرج ضمن المطلوبات المتداولة 
 ───────── ───────── 

 268,647,472 306,451,203 المتداولة قروض ضمن المطلوبات غير 
 ═══════ ═════════ 
 

م. وهذا القرض  2010سبتمبر  1حصلت الشركة على القرض التجاري من اتفاقية صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ   17.1
مساهم. ويستحق القرض  مكفول برهن على ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها وبرهن ضمان مؤسسي ُموقَّع نيابة عن كل 

السداد على ثالثة عشر قسًطا نصف سنوي على ستة سنوات. غير أن الشركة وصندوق التنمية الصناعية السعودي توصَّال، الحقًا  
م، إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية وفقًا لطلب الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على أحد عشر قسًطا  2018في يوليو 

م، توصَّلت الشركة والصندوق إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية حسب طلب الشركة  2020وفي يونيو  نصف سنوي.
 م. 2024م حتى إبريل 2021إلعادة جدولة المدفوعات على سبعة أقساط نصف سنوية ُمستَحقة الدفع اعتباًرا من مايو 

 
قرض تمويلي من أحد البنوك التجارية المحلية بقيمة   /على تسهيالت ائتمانية  م،2019حصلت الشركة، في ديسمبر  17.2

ق( ومقايضة أسعار الفائدة.  110,518,400  لاير سعودي، وتشمل ضمانات سداد وتمويل شراء وبيع سلع )التورُّ
  
لقرض القائم  وهذه التسهيالت مكفولة بضمانات تضامنية وتكافلية ُمقدَّمة من بعض المساهمين تغطي إجمالي التسهيالت. ويُسدَّد ا 

 م. 2023م وانتهاًء في ديسمبر 2021على اثني عشر قسًطا متساويًا ربع سنوي ابتداًء من مارس 
 

وفقًا لشروط اتفاقيتي التسهيالت، يتعيَّن على الشركة االلتزام ببعض التعهدات المالية من بين بنود أخرى. والشركة ملتزمة بهذه    17.3
 م.2020ديسمبر  31التعهدات كما في 
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 القروض )تتمة(  017

 
 فيما يلي تواريخ استحقاق القروض / التسهيالت القائمة: 

 
 السنة 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
2020 - 50,000,000 
2021 86,666,668 76,666,667 
2022 108,666,668 76,666,667 
2023 114,166,664 86,666,666 
2024 66,500,000 35,000,000 
2025 15,000,000 -  
  - 28,300,000 بعد ذلك

 ───────── ───────── 
 419,300,000 325,000,000 
 ═════════ ═════════ 
 

 مخصص تكلفة إغالق منجم  018
 
 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 16,063,136 16,625,347 في بداية السنة 

 - 12,805,068 إضافات عن السنة 
 562,211 581,887 ُمحمَّل للسنة 

 ─────── ─────── 
 16,625,347 30,012,302 في نهاية السنة 

 ═══════ ═══════ 
 

 مكافآت الموظفين  019
 

 وصف عام عن الخطة 
 

م الشركة خطة غير ممولة لمكافآت نهاية خدمة للموظفين وفقًا  لمقتضى نظام العمل السعودي. وفيما يلي الحركة في مكافآت نهاية  تُقد ِ
 الخدمة للموظفين للسنة: 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 3,649,889 4,475,706 الرصيد في بداية السنة 

   
   الُمدَرج في قائمة الربح أو الخسارة 

 1,233,109 2,200,529 تكلفة خدمات حالية 
 130,700 130,186 فوائد تكلفة 

 2,330,715 1,363,809 
   الُمدَرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر

 439,161 1,298,421 خسارة اكتوارية 
 (977,153) ( 1,202,251) مكافآت مدفوعة 

 ──────── ──────── 
 4,475,706 6,902,591 الرصيد في نهاية السنة 

 ════════ ════════ 
 

 االفتراضات االكتوارية 
 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسة الُمطبَّقة كما بتاريخ القوائم المالية: 

 

 
 ديسمبر 31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
   

 %3.36 % 2.70 ُمعدَّل الخصم 
 %2.50 % 2.00 النمو المستقبلي في الرواتب / الُمعدَّل المتوقع لزيادات الرواتب 

 حسب العُمر  حسب العُمر  الوفيَّات ُمعدَّل 
 العُمر والخدمة  العُمر والخدمة  دوران موظفين / ُمعدَّالت السحب 
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 مكافآت الموظفين )تتمة(  019

 
 فيما يلي التحليل الكمي لحساسية االفتراضات الرئيسية: 

 

 
 ديسمبر  31

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
   

   الخصم: ُمعدَّل 
 (77,729) ( 738,031) % 1زيادة بنسبة +
 812,459 577,088 % 1-نقص بنسبة 

   ُمعدَّل زيادة الراتب: 
 761,805 503,142 % 1زيادة بنسبة +
 (42,571) ( 687,425) % 1-نقص بنسبة 

 
التأثير على التزام المكافآت المحدَّدة نتيجة تغيُّرات معقولة في  ُحد ِدت تحليالت الحساسية المذكور أعاله بناًء على طريقة تقد ِر استقرائيًا 

ضات  االفتراضات الرئيسة نشأت في نهاية فترة القوائم المالية. وتعتمد تحليالت الحساسية على تغيُّر في افتراض هام، مع ثبات كافة االفترا
زام المنافع الُمحدَّدة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّح أن تنشأ التغيُّرات في االفتراضات  األخرى. وقد ال تَُمث ُِل تحليالت الحساسية تغيًُّرا فعليًا في الت 

 بمعزل عن بعضها البعض. 
 

 سنوات(.  9.73:  2019سنة )  9.5يبلغ المتوسط المرجَّح لفترة التزام المكافآت المحدَّدة 
 

 وفيما يلي تحليل الخسارة االكتوارية: 
 

 
 ومن المتوقع أن تكون المدفوعات التالية خطة المكافآت المحدَّدة في السنوات المستقبلية: 

 

 
 
 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
   

 97,416 132,780 افتراضات مالية 
 341,745 1,165,641 تعديالت قائمة على الخبرة 

 ──────── ──────── 
 1,298,421 439,161 
 ════════ ════════ 

 ديسمبر  31  
 م 2020

   
 631,029  خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية )فترة القوائم المالية السنوية التالية( 

 1,764,782  سنوات   5إلى  1ما بين 
 6,593,699  سنوات   10و  5ما بين 

  ──────── 
 8,989,510  إجمالي المدفوعات المتوقعة 

  ════════ 
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 الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى  020

 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  021

 
 الزكاة  21.1

 
ل للسنة   الُمحمَّ

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 4,475,659 2,307,918 أدناه( زكاة متعلقة بالسنة الحالية )انظر المالحظة 

 ════════ ════════ 
 

لة على أساس البنود التالية:   احتُِسَبت الزكاة الُمحمَّ
 ديسمبر  31 

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
   

 421,513,858 436,631,203 حقوق الملكية 
  - 41,440,229 المخصصات في بداية السنة والتعديالت األخرى 

 (328,399,486) ( 401,512,919) لألصول طويلة األجل )بالصافي بعد حسم التمويل المتعلق بها( القيمة الدفترية 
 ───────── ───────── 
 76,558,513 93,114,372 
   

 29,409,509 48,580,321 دخل السنة الخاضع للزكاة 
 ───────── ───────── 

 122,523,881 125,138,834 وعاء الزكاة 
 ═════════ ═════════ 
 

 الحركة في المخصص خالل السنة 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة للسنة: 
 
 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 3,275,326 4,475,659 الرصيد في بداية السنة 

 4,475,659 2,307,918 صافي ُمحمَّل للسنة 
 (3,275,326) ( 4,475,659) مدفوعات خالل السنة 

 ───────── ───────── 
 4,475,659 2,307,918 الرصيد في نهاية السنة 

 ═════════ ═════════ 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 25,314,214 16,554,026 حسابات دائنة

 10,877,985 11,403,295 مصاريف مستَحقة الدفع 
 5,291,816 9,667,829 ضريبة أرباح رأسمالية مقتطعة من مساهم سابق 

 1,909,191 5,044,262 متعلقة بإجازات ومستحقات أخرى مستحقات 
 ──────── ──────── 
 42,669,412 43,393,206 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل  021

 
 ضريبة الدخل  21.2

 
 النحو التالي: ديسمبر على  31يمكن تقسيم المكونات الرئيسية لضريبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة عن السنة المنتهية في 

 
 
 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
   الُمدَرج في قائمة الربح أو الخسارة:

 1,850,624 5,865,538 مصروف ضريبة دخل السنة 
لة دائنة خالل السنة   - ( 14,784,710) ضريبة مؤجَّ

 ────────── ────────── 
 (8,919,172 ) 1,850,624 
 ══════════ ══════════ 

   الُمدَرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر: 
لة متعلقة بخسارة اكتوارية  - ( 62,454) ضريبة مؤجَّ

 ══════════ ══════════ 
   
 

 تسوية المصروف الضريبي والربح المحاسبي عن السنة المنتهية في: 
 

 
 

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 33,614,588 82,192,453 الدخل الدخل قبل حساب الزكاة وضريبة 

 ────────── ────────── 
 المطبق   %20مصروف ضريبة دخل على أساس الُمعدَّل الضريبي بنسبة 

 في المملكة العربية السعودية    
 

16,438,491 
 

10,084,376 
   

التعديالت على المبالغ غير القابلة للحسم / )الخاضعة للضريبة( عند احتساب الدخل  
 الخاضع للضريبة: 

  

 (4,887,897) ( 12,485,034) (%48.47م:  2019) %75.95 -حصة الملكية السعودية غير الخاضعة للضريبة  
 (3,345,855) 1,912,081 أخرى 

 ────────── ────────── 
 1,850,624 5,865,538 ( %5.51: 2019) %7.14حسب ُمعدَّل ضريبة الدخل الفعلي بنسبة 

 ══════════ ══════════ 
 %51.53 % 24.05 حصة الملكية غير السعودية 

 ══════════ ══════════ 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل خالل السنة: 
 

 
 ديسمبر  31

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
   

 2,415,313 1,164,551 في بداية السنة 
 1,850,624 5,865,538 ُمجنَّب خالل السنة 

 (3,101,386) ( 1,920,221) السنة مدفوع خالل 
 ───────── ───────── 

 1,164,551 5,109,868 في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  021

 
 ضريبة الدخل )تتمة(  21.2

 
لة:   فيما يلي مكونات الضريبة المؤجَّ

 

 
 ديسمبر  31 

 م 2020
   

لة   22,709,158  خسائر ضريبية ُمرحَّ
 ( 9,563,788)  فرق في الممتلكات والمصانع والمعدات المحتسبة وفقًا للقوائم المالية والوعاء الضريبي

 1,369,779  مخصصات 
 332,015  مكافآت موظفين 

  ───────── 
لة   14,847,164  صافي األصول الضريبية المؤجَّ

  ═════════ 
 

 ديسمبر:  31الحركة في األصل الضريبي المؤجَّل للفترة المنتهية في فيما يلي 
 

 
 ديسمبر  31 

 م 2020
   

 -  يناير 1كما في 
لة دائنة خالل السنة ُمْعتََرف بها في قائمة الربح أو الخسارة  14,784,710  ضريبة مؤجَّ

لة دائنة ُمقيَّدة على الدخل الشامل اآلخر   62,454  ضريبة مؤجَّ
  ───────── 

 14,847,164  ديسمبر   31كما في 
  ═════════ 
 

 موقف الربوط 
 

 موقف الربوط الزكوية والضريبية: 
م. واإلقرارات  2021إبريل  30م وحصلت على شهادة زكوية سارية حتى 2019 قدَّمت الشركة اإلقرارات الزكوية والضريبية لسنة 

م قيد دراسة الهيئة العامة للزكاة والدخل. ولم تُصدر الهيئة أي ربط نهائي عن 2019م حتى 2012الزكوية والضريبية عن األعوام من 
 السنوات السابقة. 

 
 مخصص رسوم االمتياز  022

 
 ديسمبر  31 

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
   

 1,984,040 2,000,001 الرصيد في بداية السنة 
 2,000,001 9,254,481 مخصص خالل السنة 

 (1,984,040) ( 2,498,328) ُمسدَّد خالل السنة مخصص 
 ───────── ───────── 
 8,756,154 2,000,001 
 ═════════ ═════════ 
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 . اإليرادات، بالصافي 23
 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
   إيرادات من مبيعات بضائع: 

 153,418,821 188,736,950 ُمركَّز النحاس 
 126,205,181 137,856,648 ُمركَّز الزنك
 33,870,414 59,128,552 معادن نفيسة

 ───────── ───────── 
 385,722,150 313,494,416 

 (15,657,154) ( 10,571,398) الحركة في تعديالت التسعير المؤقتة خالل السنة 
 ───────── ───────── 
 375,150,752 297,837,262 
 ═════════ ═════════ 
 

 مصاريف البيع والتوزيع  024
 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 14,802,931 14,008,720 نقل

 5,617,080 2,533,842 دعاية وإعالن وترويج
 ───────── ───────── 
 16,542,562 20,420,011 
 ═════════ ═════════ 
 

 المصاريف العمومية واإلدارية 025
 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 5,953,873 5,506,636 رواتب ومكافآت موظفين

 10,141,432 10,678,919 أجور ومكافآت لإلدارة 
 1,586,580 1,015,761 أتعاب مهنية

 2,233,179 2,419,909 أجهزة حاسب آلي ومستلزمات مكتبية
 356,716 358,655 أخرى 

 ───────── ───────── 
 19,979,880 20,271,780 
 ═════════ ═════════ 
 

 تكاليف التمويل  026
 

 ديسمبر  31 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

   
 6,207,314 5,958,954 تكلفة تمويل متعلقة بقروض ومصاريف بنكية

 455,033 792,899 تكلفة تمويل متعلقة بالتزامات عقود إيجار
 ───────── ───────── 
 6,751,853 6,662,347 
 ═════════ ═════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  027

 
 تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها. 

 
 وفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة: 

 
 أسماء الجهات  

 طبيعة العالقة  ذات العالقة 
طبيعة  
 المعامالت  المعاملة

 الرصيد كحسابات دائنة / 
 )دُّفعات ُمقدََّمة( 

 
 

 

للسنة  
 المنتهية في 

 ديسمبر  31
 م 2020

للسنة المنتهية  
 في 

 ديسمبر 31
 م2019

 ديسمبر  31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 الشركة التجارية  
 1,035,819 982,833 2,572,413 2,020,333 تشغيل إدارة مشتركة  العربية للسفريات  

 - - 130,725 51,030 تشغيل إدارة مشتركة  شركة مياه نجران 
 - - 22,948 32,715 تشغيل إدارة مشتركة  شركة أسمنت نجران 

 
 الرئيسة مكافأة اإلدارة 

 فيما يلي رواتب ومكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين:
 

 

عن السنة المنتهية  
 ديسمبر   31 في

 م 2020

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

 م2019
   

 9,077,787 10,201,349 رواتب ومكافآت أخرى 
 194,387 203,767 مكافآت نهاية خدمة 

 ───────── ───────── 
 10,405,116 9,272,174 
 ═════════ ═════════ 
 

 االلتزامات الرأسمالية  028
 

 فيما يلي االلتزامات الرأسمالية المستقبلية للشركة حسب الموازنات المعتَمدة:
 

 
 ديسمبر  31

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
   

 153,211,400 60,568,084 مصاريف رأسمالية 
 ───────── ───────── 
 60,568,084 153,211,400 
 ═════════ ═════════ 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية  029

 
تتألف المطلوبات المالية الرئيسة للشركة من القروض والتزامات عقود اإليجار والحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى.  

هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات الشركة وتقديم ضمانات لدعم عملياتها. وتتضمَّن األصول المالية  ويتمثل الغرض الرئيس من 
 الرئيسة للشركة الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى والنقد وما في حكمه. 

 
مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر  وتتعرَّض نشاطات الشركة لمختلف المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك 

األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر العامة للشركة على إدارة سيولة قوية ومراقبة متغيرات  
 ء المالي للشركة. السوق المختلفة ذات الصلة، حيث يسعى من خالل ذلك إلى الحد من التأثيرات السلبية المحتملة على األدا

 
 مخاطر السوق 

ات في  وتمثل مخاطر السوق مخاطر التقلبات التي قد تطرأ على القيمة العادلة لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيُّر
للجهة الُمصدرة أو األداة أو التغيُّر في معنويات  معدالت أرباح السوق أو أسعار السوق لألوراق المالية نتيجة للتغيُّر في التصنيف االئتماني  

 السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق. 
 

 مخاطر أسعار العمولة 
المالي للشركة  تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العمولة السائدة على المركز  

  وتدفقاتها النقدية. وتنشأ مخاطر أسعار العمولة التي تتعرَّض لها الشركة بصفٍة رئيسٍة من قروضها ذات األسعار العمولة العائمة وتخضع 
 إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب الشركة التقلبات التي تطرأ على أسعار العمولة. 

 
 مخاطر العمالت األجنبية 

ر  مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعا تتمثل 
 صرف العمالت األجنبية. وتجري الشركة معامالتها الرئيسة باللاير السعودي والدوالر األمريكي. 

 
لخسائر الجوهرية نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ضئيلة نظًرا ألنَّ معظم األصول  وتعتقد اإلدارة أنَّ المخاطر الناشئة عن ا

والمطلوبات النقدية باللاير السعودي أو بعمالت ثابت سعر صرفها مقابل اللاير السعودي، ومن ثمَّ فال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت  
 األجنبية. 

 
 مخاطر أسعار السلع 

ر التقلبات في أسعار السلع السائدة في السوق على تشكيلة المنتجات المعدنية التي تنتجها، وهي تتمثل بصفٍة رئيسٍة  تتعرَّض الشركة لمخاط
في النحاس والزنك والفضة والذهب التي تبيعها في األسواق العالمية. وتعتبر أسعار النحاس والزنك والفضة والذهب في السوق هي  

ط لمساهميها من   المحركات الرئيسة لقدرة المجموعة  ط له بأن تتحو  على تحقيق التدفقات النقدية. وغالبًا ما تُعد الشركة منِتًجا غير متحوَّ
مخاطر التعرُّض للتغيرات في أسعار السوق من النحاس والزنك والفضة والذهب. وتعتمد الحساسية على افترض حركة أسعار النحاس  

 فة المتغي ِرات األخرى ثابتة. ، مع بقاء كا%10والزنك والفضة والذهب بنسبة 
 

 

التأثير على الربح  
قبل حساب الضريبة  

 للسنة المنتهية في 
 م 2020ديسمبر    31

 الزيادة / )النقص( 

التأثير على الربح قبل 
حساب الضريبة  

 للسنة المنتهية في 
 م2019ديسمبر  31

 الزيادة / )النقص( 
   

   )زيادة( / نقص في النحاس 
+10% 18,381,108 16,097,998 
-10% (18,381,108 ) (16,097,998) 

   )زيادة( / نقص في الزنك 
+10% 13,439,673 10,602,955 
-10% (13,439,673 ) (10,602,955) 

   )زيادة( / نقص في الذهب 
+10% 5,196,744 2,880,366 
-10% (5,196,744 ) (2,880,366) 

   )زيادة( / نقص في الفضة 
+10% 497,551 202,407 
-10% (497,551 ) (202,407) 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية  029

 
 مخاطر االئتمان 

ا ينشأ عنه خسارة مالية. وتتعرَّض الشركة   تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل ممَّ
ى  لمخاطر االئتمان الناشئة من أنشطتها التشغيلية )بصورة رئيسية من الحسابات المدينة( ومن أنشطتها االستثمارية بما في ذلك الودائع لد 

 البنوك والمؤسسات المالية ومعامالت الصرف األجنبي واألدوات المالية األخرى. 
 

 الحسابات التجارية المدينة
رة لدى الشركة بشأن إدارة مخاطر ائتمان العمالء. وتُراقَب  تَُدار مخاطر ائتمان العمالء ب  ناًء على السياسة واإلجراءات والضوابط المقرَّ

ل رئيس  دوريًا الحسابات التجارية المدينة غير الُمسدَّدة، وتَُرفع أي مخاوف ائتمانية إلى اإلدارة العليا. وليس لدى الشركة حاليًا إال عمي 
مليون لاير سعودي(. تُظهر   279م: 2019ديسمبر  31م )2020مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  326.6واحد تمثل مبيعاته نحو 

يار  الحسابات التجارية المدينة بالصافي بعد حسم االنخفاض في القيمة بناًء على نموذج الخسارة االئتمانية المتوقَّعة حسبما يستلزمه المع
 (. 9الدولي للتقرير المالي رقم )

 
جَرى تحليل انخفاض القيمة في تاريخ القوائم المالية باستخدام جدول مخصصات يقيس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتعكس عملية  ويُ 

حة والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيَّدة المتاحة بتاريخ القوائم المالي  ة بشأن  االحتساب النتائج ذات االحتماالت المرجَّ
السابقة والظروف الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية. وعادة ما تُشَطب الحسابات التجارية المدينة إذا   األحداث

ر السداد عن أكثر من سنة واحدة، وهي ال تخضع لنشاط اإلنفاذ إذا كانت تكلفة هذا النشاط يُتوقَّع أن يتجاوز المنفعة من إنفاذه. ويتمثل    تأخَّ
حد األقصى من تعرُّض الشركة لمخاطر االئتمان كما بتاريخ القوائم المالية في القيمة الدفترية لكل فئة من فئات األصول المالية. وال  ال

تحتفظ الشركة بأي رهونات ضمان. وتُعَدُّ االعتمادات المستندية والصور األخرى من صور الضمان، إن ُوِجَدت، جزًءا ال يتجزأ من  
 جارية المدينة، وتُؤَخذ بعين االعتبار عند احتساب االنخفاض في القيمة. الحسابات الت 

 
 األدوات المالية والودائع النقدية 

نوك  تَُدار المخاطر االئتمانية من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية وفقًا لسياسة بالشركة. وال تُستثمر األموال الفائضة إال لدى ب 
 ية قوية. تجارية ذات تصنيفات ائتمان 

 
  31م و 2020ديسمبر  31والحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي كما في 

 م يعادل قيمها الدفترية. 2019ديسمبر 
 

 مخاطر السيولة 
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة مؤسسة ما صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر  

افية  السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكٍل سريعٍ بمبلغ يُقاِرب قيمته العادلة. وتُدار مخاطر السيولة بمراقبة توفر األموال الك
رة منتظمة من خالل تسهيالت ائتمانية ملزمة بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية. وعلى سبيل المثال، قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة  بصو

من شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر القروض أو االعتماد على سوق معيَّنة لتسييل األصول السائلة. وفيما يلي تحليل تاريخ  
المخصوم المتعاقد عليه للمطلوبات المالية الخاصة بالشركة. والشركة ليس لديها أصول مالية إلدارة مخاطر السيولة.  االستحقاق غير 

 وعليه، لم تُؤَخذُ هذه المخاطر في االعتبار بتحليل تاريخ االستحقاق. 
 

ص الجدول التالي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية على الشركة بناًء على الدُّف  عات غير المخصومة التعاقدية: ويلخ ِ
 

 
 م2020ديسمبر  31

 خالل  
 سنة واحدة 

   5إلى   1
 سنوات 

أكثر من خمس  
 سنوات 

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 419,300,000 43,300,000 289,333,332 86,666,668 قروض 
 6,632,747 - 2,802,543 3,830,204 التزامات عقود إيجار 

 حسابات تجارية دائنة وحسابات  
 دائنة أخرى    

 
550,000 

 
1,100,000 

 
- 

 
1,650,000 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 91,046,872 293,235,875 43,300,000 427,582,747 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  
 
 م2019ديسمبر  31

 
 خالل سنة واحدة 

 
  سنوات  5أكثر من  سنوات   5إلى  1

 اإلجمالي 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 325,000,000  - 275,000,000 50,000,000 قروض 
 9,369,367 440,000 5,594,463 3,334,904 التزامات عقود إيجار 

حسابات تجارية دائنة وحسابات دائنة  
 أخرى 

550,000 1,650,000 1,100,000 3,300,000 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 53,884,904 282,244,463 1,540,000 337,669,367 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إدارة رأس المال  030

 
بغرض إدارة رأسمال الشركة، يتألف رأس المال من رأس المال الُمصَدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة للمساهمين في  

 الشركة. ويتمثل الغرض الرئيس إلدارة رأسمال الشركة في زيادة قيمة أسهم المساهمين إلى الحد األقصى. 
 

تعديالٍت عليه في ضوء التغيُّرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. وبُغية  وتدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري 
المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري الشركة تعديال على مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد رأس  

ب الشركة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي؛ وهو ما يمثل صافي الدين مقسوًما  المال إلى المساهمين أو تصدر أسهًما جديدة. وتراق 
 على إجمالي رأس المال زائًدا الدْين. وتُدرج الشركة ضمن الدْين الجزء المتداول وغير المتداول من القروض والتزامات عقود اإليجار. 

 
 ديسمبر  31 

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
   

 347,903,648 399,173,181 التزامات عقود إيجار وحسابات دائنة طويلة األجل )بما في ذلك الجزء المتداول(  -دْين 
 421,513,858 451,986,048 حقوق الملكية 

 ──────── ──────── 
 769,417,506 851,159,229 رأس المال والدْين 

 ──────── ──────── 
 %82.54 % 88.32 نسبة الرفع المالي 

 ════════ ════════ 
 

 . القيمة العادلة لألصول والمطلوبات 31
 

تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في أصل  
للشركة الوصول إليها في ذاك التاريخ في حالة عدم وجود أصل المبلغ. وتعكس  المبلغ بتاريخ القياس أو السوق األكثر فائدة التي يمكن 

 القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم األداء. 
 

وتتطلب عدد من السياسات المحاسبية للشركة واإلفصاحات المحاسبية لديها قياس القيم العادلة لكل من األصول والمطلوبات المالية وغير  
 المالية. 

 
القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. تُصنَّف القيم العادلة إلى مستويات    وعند قياس 

 مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استناًدا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم، وذلك على النحو التالي: 
 
 األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة. المستوى األول:  •

 
المستوى الثاني: المدخالت غير األسعار الُمدَرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة لألصول أو االلتزامات، إما بشكل   •

 األسعار(. مباشر )أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مستمدة من 
 

المستوى الثالث: مدخالت بالنسبة لألصول أو االلتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غير القابلة   •
 للمالحظة(. 

 
للقيمة العادلة،    وإذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات تقع ضمن مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي

اس  يُصنَّف عندئذ قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى مدخالت هام للقي 
 بأكمله. 

 
 . ر خاللهاوتعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة القوائم المالية التي نشأ التغيُّ 

 
م، قُد َِرت القيم العادلة لألدوات المالية للشركة بأنها تقارب قيمها الدفترية. ولم تُطبَّق  2019ديسمبر  31م و 2020ديسمبر  31وكما في 

ة في تقييم الحسابات التجارية المدينة كما في   م. 2019ديسمبر  31م و 2020ديسمبر  31أي مدخالت هامَّ
 

دلة للحسابات الدائنة طويلة األجل للشركة وفقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الخصم الذي يعكس سعر  وتُحدَّد القيم العا
م، فإنَّ القيم الدفترية لهذه الحسابات الدائنة  2019ديسمبر    31م و  2020ديسمبر    31االقتراض كما في نهاية فترة القوائم المالية. وكما في  

 لم تختلف اختالفًا جوهريًا عن قيمها العادلة المحتَسبة. الطويلة األجل 
 

 م. 2019م و 2020ولم تكن هناك حركة بين المستويات خالل السنتين المنتهيتين في 
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 أرقام المقارنة  032

 
 أُِعيَد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية. 

 
 19- فيروس كوفيد 033

 
م، وتفشَّي عالميًا بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ما تسبَّب  2020( في أوائل عام 19-تأكَّد وجود فيروس كورونا المستِجد )كوفيد

 في حالة من االضطرابات في األنشطة التجارية واالقتصادية. 
 

التأثير الكلي على عمليات الشركة وجوانب أعمالها، ونظرت في عوامل   م، قيَّمت اإلدارة 2020ديسمبر  31وخالل السنة المنتهية في 
الشركة  كالتأثيرات على سلسلة التوريد وتأثير انخفاض أسعار النفط والطلب على المنتجات. وبناًء على هذا التقييم، َخلَُصت اإلدارة إلى أنَّ  

اء  ، وليس هناك داعٍ إلجراء أي تغييرات جوهرية على األحكام  19- جائحة كوفيدلم تواجه تأثيًرا سلبيًا كبيًرا على عملياتها وأعمالها جرَّ
 م.2020ديسمبر  31واالفتراضات والتقديرات الرئيسة في القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 
ثوقية حاليًا، مثل معدل انتقال  ويظل حجم هذه التأثيرات وُمدَّتها غامضْين وهما مرهونان بالتطورات المستقبلية التي يتعذَّر التنبؤ بها بمو 

العدوى من فيروس كورونا وحجم تدابير االحتواء المتخذَة ومدى فاعليتها. ونظًرا الستمرارية حالة عدم الغموض االقتصادي، يتعذَّر  
ج المالية المستقبلية للشركة  إجراء تقدير موثوق بشأن التأثير كما في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية. وقد تؤث ِر هذه التطورات على النتائ 

 وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي. 
 

 الحدث الالحق  034
 

هـ(  1442رجب  5م )الموافق 2021فبراير  17م، قراًرا بتاريخ 2020ديسمبر  31أصدر مجلس إدارة الشركة، بعد السنة المنتهية في 
مليون لاير سعودي.   467مليون لاير سعودي إلى  820الُمقتَرح في رأسمال الشركة من إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن التخفيض 

 م.2021وال تزال اإلجراءات النظامية قيد التنفيذ، ويُتوقع استكمالها في عام 
 

 اعتماد القوائم المالية  035
 

 م(. 2021 ريلاب  22)  هـ1442رمضان  10اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية بتاريخ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 
 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 
  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  
 م2021يونيو  30 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين
  )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

  
  القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة

 م 2021يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيين في 

 الصفحة المحتويات
  

 1 الموجزةتقرير فحص المراجع المستقل حول القوائم المالية األولية 
  

 3-2  قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
  

 4 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة
  

 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة
  

 7-6 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
  

 23-8 المالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

 م2021يونيو  30كما في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك(

 يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة.جزءاً ال  20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
2 

  
 

 إيضاح

  يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
  م 2020

 )مراجعة(
    

    الموجودات
    

    الموجودات غير المتداولة
 385,825,168  267,989,435  4 ممتلكات مناجم

 333,976,628  440,770,923  5 ممتلكات وآالت ومعدات
 9,166,730  8,404,460  6 موجودات حق االستخدام

 195,471  644,184   ودائع طويلة األجل
 14,847,164  32,404,865  2-10  الضريبة المؤجلة

  ──────────── ────────── 
 744,011,161  750,213,867   مجموع الموجودات غير المتداولة

  ──────────── ────────── 
    الموجودات المتداولة

 62,937,889  68,279,992   مخزون
 82,933,080  139,524,010   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى

 ً  21,865,726  34,419,078   سلف ومبالغ مدفوعة مقدما
 35,169,618  16,441,880   نقد وما في حكمه 

  ──────────── ────────── 
 202,906,313  258,664,960   الموجودات المتداولةمجموع 

  ──────────── ────────── 
 946,917,474  1,008,878,827   مجموع الموجودات

   ══════════ ══════════ 
    حقوق الملكية والمطلوبات

    
    حقوق الملكية

 820,000,000  467,000,000  7 رأس المال
 4,427,449  4,427,449   احتياطي نظامي

 (240,632,501) 92,213,721   أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة(
 (131,808,900) (19,441,401) 7.1 أسهم خزينة

  ──────────── ────────── 
 451,986,048     544,199,769   مجموع حقوق الملكية

  ══════════ ══════════ 
    مطلوبات غير متداولة

 306,451,203  259,011,431  8 قروض وسلف
 2,225,106  598,777  6 التزامات عقود اإليجار

 30,012,302  33,957,407   اقفال مناجممخصص تكلفة 
 6,902,591  8,097,045  9 منافع الموظفين

  ──────────── ────────── 
 345,591,202  301,664,660   مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ──────────── ────────── 
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 المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة 
 )تتمة( قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

 م2021يونيو  30كما في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك(

 يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة.جزءاً ال  20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 إيضاح

  يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
  م 2020

 )مراجعة(
    

    المطلوبات المتداولة
 86,666,668 93,666,668 8 الجزء المتداول -قروض وسلف 

 3,830,204 3,830,204 6 الجزء المتداول -التزامات عقود إيجار
 42,669,412 44,225,771  ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة الدفع

 7,417,786 4,642,794 10.1 مخصص الزكاة وضريبة الدخل
 8,756,154 16,648,961 11 مخصص رسوم استغالل 

  ─────────── ────────── 
 149,340,224   163,014,398  مجموع المطلوبات المتداولة

  ─────────── ────────── 
 494,931,426 464,679,058  مجموع المطلوبات

  ═════ ════ ────────── 
 946,917,474 1,008,878,827  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  ═════ ════  ════════ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيين في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك(

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة. 20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
4 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30

 المنتهية في الستة أشهر 
 يونيو 30

 م 2020 م2021 م 2020 م2021 إيضاح 
      

 145,084,213  264,209,935  78,593,532  146,623,161  12 إيرادات، صافي 
 (106,910,252) (137,705,539) ( 54,833,326) (70,695,650)  تكلفة اإليرادات

  ────────── ────────── ────────── ────────── 
 38,173,961  126,504,396  23,760,206  75,927,511   اجمالي الربح

      
 (8,398,373) (13,203,814) (3,633,375) (8,838,946) 13 مصروفات بيع وتسويق

 (9,159,555) (12,913,045) (4,658,802) (6,155,070) 14 مصروفات عمومية وادارية 
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 20,616,033  100,387,537  15,468,029  60,933,495   الربح التشغيلي
      

 (2,375,667) (6,570,368) ( 797,969) (3,830,951)  أعباء تمويل
 63,253  35,796  ــ       4,195   ايرادات أخرى 

  ────────── ────────── ────────── ────────── 
 الربح قبل رسوم االستغالل والزكاة 

 وضريبة الدخل  
  

 57,106,739 
 
 14,670,060 

 
 93,852,965 

 
 18,303,619 

      
 (1,349,655) (7,892,807) ( 678,804) (4,425,978) 11 رسوم استغالل 

 (4,122,460) 6,793,170  (2,793,311) 5,748,958  10 زكاة وضريبة دخل دائنة / )مصروف( 
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 12,831,504  92,753,328  11,197,945  58,429,719   الربح للفترة
   ════════  ════════  ════════  ════════ 
      

      الدخل الشامل اآلخر
      

 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى  
 قائمة الدخل في الفترات الالحقة:   

     

 خسارة من إعادة قياس برامج 
 المنافع المحددة   

 
9 

 
(570,831) 

 
 ــ      

 
(570,831 ) 

 
 ــ      

 ــ       31,224  ــ       31,224   ضريبة مؤجلة تتعلق بـ خسائر اكتوارية
 ــ       (539,607) ــ       (539,607)  
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 12,831,504    92,213,721  11,197,945    57,890,112   مجموع الدخل الشامل للفترة
   ════════ ══════════  ════════ ══════════ 
      

      ربحية السهم: 
الربح األساسي والمخفض للسهم العائد 

 الى حملة األسهم العادية في الشركة 
 )لاير سعودي(  

  
 
 1.07 

 
 
 0.21 

 
 
 1.35 

 
 

0.19 
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صانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
شركة الم

 
ت في حقوق الملكية األولية الموجزة

قائمة التغيرا
 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30

 
يونيو 

2021
 م

ف ذلك(
لاير السعودي ما لم يرد خال

)كافة المبالغ بال
 

ت المرفقة من 
ضاحا

تشكل اإلي
1 

إلى 
20
 

جزءاً ال يتجزأ من 
هذه القوائم المالية االولية الموجزة.

 
5 

     

 
 

س المال
رأ

 
 

احتياطي نظامي
  

أرباح مبقاه /
 

)خسائر متراكمة(
 

 
أسهم خزينة

 
 

المجموع
  

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2020
م )مراجع(

 
 

820,000,000
 

4,427,449
 

(
328,200,241

) 
(

74,713,350
) 

 
421,513,858

 
 

 
 

 
 

 
الربح للفترة

 
     

ــ
 

     
ــ

 
 

12,831,504
 

     
ــ

 
 

12,831,504
 

الدخل الشامل اآلخر للفترة
 

     
ــ

 
     

ــ
 

     
ــ

 
     

ــ
 

     
ــ

 
مجموع الدخل الشامل للفترة

 
     

ــ
 

     
ــ

 
 

12,831,504
 

     
ــ

 
 

12,831,504
 

 
───────────

 
─────────

 
───────────

 
──────────

 
──────────

 
صيد كما في 

الر
30
 

يونيو 
2020

م )غير 
مراجع(

 
 

820,000,000
 

4,427,449
 

(
315,368,737

) 
(

74,713,350
) 

 
434,345,362

 
 

═══════════
 

═════════
 

═══════════
 

══════════
 

══════════
 

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2021
م )مراجع(

  
 

820,000,000
 

4,427,449
 

(
240,632,501

) 
(

131,808,900
) 

 
451,986,048

 
 

 
 

 
 

 
الربح 

للفترة
 

     
ــ

 
     

ــ
 

 
92,753,328

 
     

ــ
 

 
92,753,328

 
الدخل الشامل اآلخر للفترة

 
     

ــ
 

     
ــ

 
(

539,607
) 

     
ــ

 
(

539,607
) 

مجموع الدخل الشامل للفترة
 

     
ــ

 
     

ــ
 

 
92,213,721

  
     

ــ
 

 
92,213,721

 
س المال

ض رأ
تخفي

 
(

353,000,000
) 

     
ــ

 
 

240,632,501
 

 
112,367,499

 
     

ــ
 

 
───────────

 
─────────

 
───────────

 
──────────

 
──────────

 
صيد كما في 

الر
30
 

يونيو 
2021

م )غير مراجع(
 

 
467,000,000

 
4,427,449

 
 

92,213,721
 

(
19,441,401

) 
 

544,199,769
 

 
═══════════

 
═════════

 
═══════════

 
══════════

 
══════════
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية 

 م2021يونيو  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك(

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة. 20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
6 

  
 
 

 إيضاح

فترة الستة أشهر 
  المنتهية في

 يونيو 30
 م 2021

 الستة أشهر
  المنتهية في

  يونيو 30
 م2020

    
    األنشطة التشغيلية

 18,303,619  93,852,965   وضريبة الدخلالربح قبل رسوم االستغالل والزكاة 
    

 التعديالت لتسوية الربح قبل رسوم االستغالل والزكاة وضريبة
 الدخل إلى صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:   

   

 28,639,538  41,239,153   استهالك وإطفاء
 550,537  762,270  6 اطفاء موجودات حق االستخدام

 400,000  ــ        مخصص بنود بضاعة بطيئة الحركة
 1,064,277  1,261,601  9 مخصص منافع موظفين

 229,229  1,125,147   إنهاء التعدين مخصص تكلفة
  ────────── ────────── 

 49,187,200  138,241,136   التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديالت رأس المال العامل
    تعديالت على رأس المال العامل:

 (9,660,332) (5,342,103)  مخزون
 (10,653,462) (56,590,930)  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى

 ً  19,163,655  (13,002,065)  سلف ومبالغ مدفوعة مقدما
 (3,731,222) 5,501,464   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة اخرى ومصروفات مستحقة الدفع

  ────────── ────────── 
 44,305,839  68,807,502   النقد من العمليات

    
 (4,382,017) (13,508,299) 10 زكاة وضريبة دخل مدفوعة

  ــ        رسوم استغالل مدفوعة 
 (416,946) (637,978) 9 منافع موظفين مدفوعة

  ────────── ────────── 
 39,506,876  54,661,225   التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيليةصافي 

  ────────── ────────── 
    األنشطة االستثمارية

 (5,135,839) (6,494,193) 5  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات
 (10,717,031) (24,828,669) 4 إضافات إلى ممتلكات تعدين

 (66,193,465) ــ        استكشاف وتقييمإضافات موجودات 
  ────────── ────────── 

 (82,046,335) (31,322,862)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
  ────────── ────────── 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  )تتمة( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 م2021يونيو  30في 
 باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك()كافة المبالغ 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة. 20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 
 
 
 
 

  
 
 

 إيضاح

أشهر فترة الستة 
  المنتهية في

 يونيو 30
 م 2021

 الستة أشهر
  المنتهية في

  يونيو 30
 م2020

    
    األنشطة التمويلية

 ــ       (40,439,772)  سداد قروض وسلف
 (693,587) (1,626,329)   الحركة في التزامات عقود اإليجار

  ────────── ────────── 
 (693,587) (42,066,101)  األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 

  ────────── ────────── 
 (43,233,046) (18,727,738)  النقص في النقد وما في حكمه

    
 52,244,794  35,169,618   النقد وما في حكمه في بداية الفترة

  ────────── ────────── 
 9,011,748  16,441,880   النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

   ════════  ════════ 
 ــ       ــ        معلومات إضافية غير نقدية

   ════════  ════════ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م2021يونيو  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك(

8 

 
 معلومات الشركة -1
 

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

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

، 96يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: ص. ب   م( ليصبح السجل التجاري الرئيسي.2010أكتوبر    11)الموافق  
وتزاول الشركة تعدين خامات المعادن غير الحديدية، بما في ذلك )األلمنيوم والنحاس   نجران، المملكة العربية السعودية.

لثمينة المنتمية إلى مجموعة الذهب والفضة والبالتين والبيع بالجملة للمعادن الثمينة والرصاص( وتعدين خامات المعادن ا
 واألحجار الكريمة.

 
الصادر   86ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج مكثفات الزنك والنحاس وسبائك الذهب والفضة بموجب ترخيص رقم ق/

ذي  29من وزارة البترول والثروة المعدنية، وينتهي بتاريخ م( 2008سبتمبر  13هـ )الموافق 1429رمضان  13بتاريخ 
يوليو   1بدأت الشركة انتاجها التجاري في   سنة أخرى. 20م( مع حق التمديد لمدة  2022يونيو   28هـ )الموافق  1443القعدة  
  م.2012

 
م( لمدة عشرين 2015سبتمبر  8هـ )الموافق 1436ذو القعدة  24بتاريخ  ق 9598كما حصلت الشركة على ترخيص رقم 

م( من وزارة البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب 2035فبراير  2هـ )الموافق 1456ذو القعدة  23سنة وينتهي في 
 والفضة من "آيه سي كومبانيينج سايت ماونت جويان سيرفيس".

 
  أساس اإلعداد -2
 
 بيان االلتزام 2-1
 

( 34م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )2021يونيو    30األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  أُعدت هذه القوائم المالية  
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 

أخذ  مبدا االستمرارية. -المالية على أساس االستمرارية في أعمالها  أعدت الشركة القوائم  السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وقد  أعضاء مجلس اإلدارة في اعتبارهم انه ال توجد حاالت عدم تيقن جوهري قد تلقي بظالل من الشك على هذا االفتراض.

مارسوا حكمهم بانه توجد توقعات معقولة أن لدى الشركة الموارد الكافية لالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل 
 شهراً من نهاية فترة التقرير المالي.   12المنظور وليس اقل من 

 
القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها   ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في

باإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج االولية  م.2020ديسمبر    31جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  
سنة المالية المنتهية م ليست بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي يمكن توقعها لل2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م.2021ديسمبر  31التي تنتهي في 
 
 أساس القياس 2-2
 

ً ألساس التكلفة التاريخية، باستثناء التزام منافع الموظفين والذي يتم ادراجه  أعدت هذه القوائم المالية االولية الموجزة وفقا
المتوقعة، ومخصص تكلفة اقفال التعدين بالقيمة الحالية  بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان

للتدفقات النقدية المستقبلية الصادرة، والتزامات عقود اإليجار المخصومة إلى القيمة الحالية والقرض طويل األجل المخصوم 
  تحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.كما تم أيضاً اعداد القوائم المالية االولية الموجزة باستخدام اساس االس إلى القيمة الحالية.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
 

  يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة ة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-4
 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ 
 اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة.

دارة في تطبيق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي إن التقديرات التي توصلت لها اإل
إال أنه وفي ضوء حالة عدم التيقن الراهنة بخصوص  م.2020ديسمبر  31ذاتها المطبقة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً في القيم (، فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات يمكن أ19كوفيد )
وبما أن الموقف يتطور باستمرار  الدفترية المدرجة للموجودات والمطلوبات المتأثرة بهذا الحدث وذلك في فترات مستقبلية.

لية )انظر أيضاً اإليضاح مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف تستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقب
19.)  
 
  المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت  2-5
 

تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية 
م 2021يناير  1باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في م 2020ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير  والتي لم تؤِد إلى تعديل السياسات المحاسبية.
، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية م 2021يسري مفعول العديد من التعديالت ألول مرة في  سارية المفعول بعد.

 األولية الموجزة للشركة.  
 
( ومعيار المحاسبة الدولي 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) :2المرحلة    -إحالل سعر الفائدة المرجعي    2-5-1
 (16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4المالي )( والمعيار الدولي للتقرير 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39)
 

تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خالي من 
  تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية: المخاطر تقريباً.

ات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة والتعامل الطريقة المساعدة معالجة التغير •
  معها كتغيرات على سعر الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق.

التحوط دون توقف العالقة بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق  •
  التحوطية.

اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر  •
  كتحوط لعنصر التحوط.

المساعدة في الفترات   تنوي الشركة استخدام الطرق لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة.
 المستقبلية حال دخولها حيز التنفيذ.

 
 ربحية السهم 2-6
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح للسنة العائد لحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
الربح المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة )بعد   يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بقسمة العادية القائمة خالل السنة.

تعديله بالعمولة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائدا 
 لة المخفضة إلى أسهم عادية.  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتم
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 ممتلكات المنجم والممتلكات واآلالت والمعدات 2-7
 

 االعتراف االولي 
 

ل األصول إلى "ممتلكات وآالت ومعدات" أو "ممتلكات منجم".  تُدرج بنود  عند استكمال مرحلة "المنجم قيد اإلنشاء"، تُحوَّ
  الممتلكات واآلالت والمعدات وممتلكات المنجم بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

 
على سعر شراءه أو تكلفة إنشاءه وأي تكاليف مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بالوصول باألصل إلى وتشتمل التكلفة المبدئية لألصل 

ويمثل  مرحلة التشغيل والتقدير المبدئي اللتزام إعادة التأهيل واألصول المؤهَّلة )حيثما كان ذلك مناسبًا( وتكاليف االقتراض. 
  لقيمة العادلة ألي عوض آخر ُدفع لشراء األصل.سعر الشراء أو تكلفة اإلنشاء إجمالي المبلغ المدفوع وا

 
وتتألف ممتلكات المناجم أيًضا من القيمة العادلة العائدة الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تعتبر محتَملة 

وعندما ينتقل مشروع إنشاء المنجم إلى مرحلة اإلنتاج، تتوقف رسملة بعض تكاليف  االستخراج االقتصادي في وقت الشراء.  
ا ُمدَرجة ضمن المصاريف، باستثناء التكاليف المؤهَّلة للرسملة إنشاء المنجم، وتعتبر التكالي ا جزًءا من تكلفة المخزون وإمَّ ف إمَّ

المتعلقة بإضافات أصول التعدين والتحسينات أو أعمال التطوير األخرى أو تطوير منجم باطني أو تطوير احتياطي قابل 
  للتعدين.

 
 االستهالك / اإلطفاء
اليف المتراكمة لتطوير المنجم على أساس طريقة وحدات اإلنتاج على مدى االحتياطيات القابلة لالسترداد تُستَهلك / تُطفَأ التك

اقتصاديًا من المنجم المعنّي، باستثناء في حالة األصول التي يكون عمرها اإلنتاجي أقل من عمر المنجم؛ حيث تُطبَّق في هذه 
  ت القابلة لالسترداد اقتصاديًا االحتياطيات المؤكَّدة والمحتَملة.وتشمل االحتياطيا  الحالة طريقة القسط الثابت.

 
وتُطفأ القيمة العادلة التقديرية العائدة الحتياطيات المعادن وجزء من الموارد المعدنية التي تُعتبر محتَملة االستخراج االقتصادي 

رك في االحتياطيات المؤكَّدة والمحتَملة، ولبعض في وقت الشراء على أساس طريقة وحدات اإلنتاج، حيث يتمثل العامل المشت
وقد تُدَرج هذه الموارد المعدنية األخرى في حسابات  المناجم، هو جزء من الموارد المعدنية المتوقع استخراجها اقتصاديًا. 

الحالة  وتنطبق هذه  االستهالك في ظل ظروف محدودة وفي ظل وجود درجة عالية من الثقة في استخراجها االقتصادي. 
عندما ال تتمتع الموارد المعدنية األخرى بوضع االحتياطيات لمجرد أنه لم تُنفَّذ أعمال التقييم التفصيلية الالزمة بعد، واتفق 
الموظفون الفنيون المسؤولون على أن إدراج نسبة من الموارد المقاسة والمبيَّنة هو أمر مناسب بناًء على معدالت تحويل 

 ية.االحتياطي التاريخ
 

  تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت.
 

تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم إنشائها ذاتياً تكلفة المواد  تتضمن التكلفة المصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل.
المباشرة، وأي تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بإحضار الموجودات إلى العمل وفقاَ للغرض المحدد من أجله، وتكاليف والعمالة 

  التفكيك وإزالة بعض البنود، وإعادة الموقع لحالته األصلية وتكاليف اقتراض موجودات مؤهلة.
 

م 2029ديسمبر  31مر اإلنتاجي للمنجم حتى تاريخ ويُقدَّر الع تستهلك ممتلكات المناجم على مدى العمر االنتاجي للمنجم.
  م. 2026ديسمبر  31م( ومنجم جبل جيان الجديد حتى2030مارس  31م: 2020)
 

وقد أُجِرَي تعديل إجمالي  وتُستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات، باستثناء المباني والسيارات، باستخدام طريقة وحدة اإلنتاج.  
  مليون طن متري بناًء على أفضل التقديرات. 8.6مليون طن متري إلى  7.7في السنة الحالية من وحدات اإلنتاج المتوقعة 

  ويعتمد الحساب على مستوى المخرجات أو االستخدام المتوقع تحقيقه من بند الممتلكات واآلالت والمعدات.
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 والمعداتممتلكات المنجم والممتلكات واآلالت  2-7
 

 )تتمة( االستهالك / اإلطفاء
 

  وتُستهلك المباني والسيارات وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لألصول، على النحو التالي:
 

 عدد السنوات الفئات 
 أيهما أوالً  -سنة أو العمر الفعلي للمنجم  30 مباني

 سنوات 4 سيارات
 

التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو يتم 
تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف  عند عدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استعماله أو استبعاده.

بها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو عن اثبات أي أصل )التي يتم احتسا
  الخسارة عند التوقف عن اثبات األصل.

 
يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم 

  مستقبلي، إذا كان ذلك مالئماً.تعديلها بأثر 
 

  ال يتم استهالك الموجودات تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها.
 

وكذلك عندما يتم إجراء تفتيش رئيسي )صيانة دورية أو إيقاف مخطط أو غير مخطط( فيتم إدراج التكلفة العائدة لألصل 
يسجل كعنصر مستقل له عمر إنتاجي يساوي  الة استيفاء معايير االعتراف.مباشرة في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات في ح

إذا حدثت الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ المحدد،  الفترة الزمنية حتى موعد الفحص الرئيسي التالي )الصيانة الدورية(.
 لخسارة مباشرة.يتم احتساب أي قيمة دفترية حالية للصيانة السابقة فوراً في قائمة الربح او ا

 
عندما تكون الموجودات جاهزة  تسجل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصاً أي خسارة انخفاض القيمة المعترف بها.

لالستعمال المرجو منها، يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة الممتلكات واآلالت والمعدات المناسبة ويتم 
  ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. اً لسياسات الشركة..احتسابها وفق

 
 التقارير القطاعية -3
 

 القطاعات التشغيلية 
 

 يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي.
 

 الموجودات والعمليات التي:إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من 
 
 تعمل في أنشطة تدر إيرادات؛ (1
 تقوم اإلدارة بتحليل نتائج عملياتها باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء، و (2
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3
 

ألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات عمل وفقاً  العربية السعودية.المملكة  -تتم جميع عمليات الشركة في نجران 
 ألنواع األنشطة الرئيسية ولديها قطاعين يتم رفع التقارير بشأنها على النحو التالي:

 
يمثل قطاع منجم المصانع استخراج وانتاج المعادن األساسية مثل مكثفات النحاس والمنتجات المزدوجة مثل المعادن  •

 الثمينة مثل سبائك الذهب والفضة. 
 
 يمثل قطاع منجم جبل جيان استخراج وانتاج المعدان الثمينة مثل سبائك الذهب والفضة.  •

 
إن عرض معلومات الشركة ال يمثل  وكمة بما في ذلك تمويل المشاريع. الشركة مسئولة عن اإلدارة الفعالة والح •

  قطاعات التشغيل.  
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 لم يتم تجميع قطاعات التشغيل لتكوين قطاعات التشغيل المفصح عنها أعاله.
 

تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد 
 وتقييم األداء وتعتبر على انها الرئيس التنفيذي. 

 
أو الخسارة التشغيلية في  يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح 

مع ذلك، تتم إدارة التمويل وأنشطة االستغالل والزكاة وضريبة الدخل على نطاق الشركة وتوزيعها على  القوائم المالية. 
م نظراً ألن منجم المصانع 2020يونيو  30ال توجد معلومات قطاعية او تشغيلية للفترة المنتهية في  القطاعات التشغيلية.  

 اع التشغيلي الوحيد خالل تلك الفترة.كان القط
 

 

 المجموع الشركة  منجم جبل جيان منجم المصانع  
     م:2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

     
      إيرادات

  264,533,439   ــ       44,541,895   219,991,544  عمالء خارجيين 
 (323,504)  ــ       ــ      (323,504) الحركة في اإليرادات المرحلية

 ────────── ────────── ────────── ─────────── 
  264,209,935   ــ       44,541,895   219,668,040  إيرادات، صافي

     
 تكلفة اإليرادات باستثناء    

 استهالك وإطفاء        
         

(84,935,202) 
            

(9,643,776) 
 

  ــ     
         

(94,578,978) 
 (43,126,561)  ــ      (14,042,440) (29,084,121) استهالك وإطفاء

 (13,203,814) (13,203,814)  ــ       ــ      مصروفات بيع وتوزيع
 (12,913,045) (12,913,045)  ــ       ــ      مصروفات عمومية وإدارية

 ────────── ────────── ────────── ─────────── 
  100,387,537  (26,116,859)  20,855,679  105,648,717  الربح التشغيلي

 (6,570,368)  ــ      (2,013,045) (4,557,323) أعباء تمويل
  35,796   35,796   ــ       ــ      ايرادات أخرى

 ────────── ────────── ────────── ─────────── 
 الربح قبل رسوم االستغالل والزكاة 

 وضريبة الدخل  
 
 101,091,394  

 
 18,842,634  

         
(26,081,063) 

            
 93,852,965 

 (7,892,807) (7,892,807)  ــ       ــ      رسوم استغالل 
 6,793,170  6,793,170   ــ       ــ      زكاة وضريبة دخل دائنة   

 ────────── ────────── ────────── ─────────── 
 92,753,328  (27,180,700) 18,842,634  101,091,394  الربح للفترة

 ══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ 
 1,008,878,827  84,225,977  203,684,755  720,968,095  موجودات القطاعات

 ══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ 
 464,679,058  73,614,571  76,471,028  314,593,459  مطلوبات القطاعات

 ══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ 
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صانع الكبرى للتعدين )شركة 
شركة الم

مساهمة سعودية مقفلة(
 

ت حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
ضاحا

إي
 

)تتمة(
 

في 
30

 
يونيو 

2021
 م

ف ذلك(
لاير السعودي ما لم يرد خال

)كافة المبالغ بال
 

13
 

 4- 
ممتلكات المناجم 

 
 

 
مناجم منتجة

 
 

  
  

مناجم 
تحت 

االنشاء
 

 
موجودات

 
غير 

ملموسة
 

  
موجودات تعدين

 

تكلفة تطوير 
ممتلكات التعدين 

الجوفية
 

 
تكلفة إقفال

مناجم مؤجلة 
 

  
المجموع

 
 

 
 

 
 

 
 

التكلفة:
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2021

م )مراجعة(
 

 
157,888,815

 
258,973,236

 
129,894,826

 
276,195,821

 
25,647,693

 
 

848,600,391
 

ت خالل الفترة
ضافا

إ
 

 
12,557,357

 
     

ــ
 

3,572,273
 

5,206,515
 

3,492,524
 

 
24,828,669

 
ت خالل الفترة 

تحويال
 

ضاح 
)إي

4-
1)

 
(

169,486,017
) 

     
ــ

 
44,095,174

 
     

ــ
 

     
ــ

 
(

125,390,843
) 

 
───────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
──────────

 
──────────

 
كما في 

30
 

يونيو 
2021

م )غير 
مراجع(

 
 

960,155
 

258,973,236
 

177,562,273
 

281,402,336
 

29,140,217
 

 
748,038,217

 
 

───────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

──────────
 

──────────
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك المتراكم واالطفاء

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2021
م )مراجعة(

 
     

ــ
 

175,748,853
 

81,571,449
 

197,304,042
 

8,150,879
 

 
462,775,223

 
ص محمل للفترة

ص
مخ

 
     

ــ
 

4,623,577
 

6,975,042
 

4,549,793
 

1,125,147
 

 
17,273,559

 
 

───────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

──────────
 

──────────
 

كما في 
30
 

يونيو 
2021

م )غير مراجع(
 

     
ــ

 
180,372,430

 
88,546,491

 
201,853,835

 
9,276,026

 
 

480,048,782
 

 
───────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
──────────

 
──────────

 
صافي القيم الدفترية:

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

30
 

يونيو 
2021

م )غير مراجع(
 

 
960,155

 
78,600,806

 
89,015,782

 
79,548,501

 
19,864,191

 
 

267,989,435
 

 
 ═

═
═

═
═

═
═

═
═

 
 ════════

 
 ════════

 
 ════════

 
 ════════

 
 ════════

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2020

م )مراجع(
 

 
157,888,815

 
83,224,383

 
48,323,377

 
78,891,779

 
17,496,814

 
 

385,825,168
 

 
 ═

═
═

═
═

═
═

═
═

 
 ════════

 
 ════════

 
 ════════

 
 ════════

 
 ════════

 
 4-

1 
يتعلق بند المنجم قيد التطوير بمنجم جبل جيان الذي بدأ انتاجه التجاري من 

1 
فبراير 

2021
ب.

م وما بد هذه التاريخ الستخراج سبائك الذه
 

خالل الفترة المنتهية في 
30

 
يونيو 

2021
ت بالتالي بد

ت ومعدا
ت وآال

ت التطوير إلى منتجم منتجة وممتلكا
ت المناجم تح

من تم تحويل ممتلكا
ت. 

أ استهالك واطفاء هذه الموجودا
 

العمر االنتاجي المتوقع لمشروع جبل 
جيان حتى 

2026
م. 

 
 4-

2  
ض المرسملة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

ف االقترا
مبلغ تكالي

30
  

يونيو  
2021

ب  
م يقار

566,996
  

لاير سعودي )
30
  

يونيو  
2020

م: ال شيء(.  
 

معدل المتوسط المرجح 
المستخدم لتحديد م

ض للرسملة كان 
ف االقترا

بلغ تكالي
4,7

% 
ض محدد. 

وهو سعر الفائدة الفعال القرا
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صانع الكبرى للتعدين )شركة 
شركة الم

مساهمة سعودية مقفلة(
 

ت حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
ضاحا

إي
 

)تتمة(
 

في 
30

 
يونيو 

2021
 م

ف ذلك(
لاير السعودي ما لم يرد خال

)كافة المبالغ بال
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 5- 
الممتلكات واآلالت والمعدات

 
   

 
مباني 

 
تحسينات

 
على  

المأجور 
 

معدات 
 

ثقيلة 
 

 
سيارات 

 
أعمال 

مدنية  
 

 
مخلفات السدود  

 
آالت 

ومكائن  
 

أعمال رأسمالية  
تحت التنفيذ
  

 
المجموع
  

التكلفة: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2021
م )مراجعة( 

 
191,974,662

 
4,051,062

 
141,230,040

 
22,753,563

 
16,288,221

 
23,900,160

 
294,463,540

 
5,045,626

 
699,706,874

 
ت خالل الفترة 

ضافا
إ

 
155,896

 
442,075

 
4,192,441

 
      

 ــ 
75,000

 
      

 ــ 
1,298,667

 
330,114

 
6,494,193

 
ت االنشاء  

تحويل من منجم تح
 

   
ضاح 

)اي
4-

1  )
 

 
420,000

 
 

1,050,301
 

 
1,288,686

 
 

      
 ــ 

 
4,349,328

 
 

1,656,338
 

 
116,626,190

 
 

      
 ــ 

 
125,390,843

 
 

────────
 

───────
 

────────
 

───────
 

────────
 

────────
 

────────
 

───────
 

────────
 

كما في 
30

 
يونيو  

2021
 م 

  
)غير مراجعة( 

 
 

192,550,558
 

 
5,543,438

 
 

146,711,167
 

 
22,753,563

 
 

20,712,549
 

 
25,556,498

 
 

412,388,397
 

 
5,375,740

 
 

831,591,910
 

 
 ═

═
═

═
═

═
═

 
 ═

═
═

═
═

═
 

 ═
═

═
═

═
═

═
 

 ═
═

═
═

═
═

 
 ═

═
═

═
═

═
═

 
 ═

═
═

═
═

═
═

 
 ═

═
═

═
═

═
═

 
 ══════

 
 ═══════

 
االستهالك المتراكم: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2021

م )مراجعة( 
 

92,613,197
 

2,084,178
 

90,053,608
 

22,480,739
 

9,996,316
 

15,804,373
 

132,697,835
 

      
 ــ 

365,730,246
 

ص محمل للفترة 
ص

مخ
 

5,550,859
 

478,765
 

3,773,143
 

42,408
 

315,772
 

484,679
 

14,445,115
 

      
 ــ 

25,090,741
 

 
────────

 
───────

 
────────

 
───────

 
────────

 
────────

 
────────

 
───────

 
────────

 
كما في 

30
 

يونيو  
2021

 م 
  

)غير مراجعة( 
 

 
98,164,056

 
 

2,562,943
 

 
93,826,751

 
 

22,523,147
 

 
10,312,088

 
 

16,289,052
 

 
147,142,950

 
 

      
 ــ 

 
390,820,987

 
 

 ═══════
 

 ═
═

═
═

═
═

 
 ═

═
═

═
═

═
═

 
 ═

═
═

═
═

═
 

 ═
═

═
═

═
═

═
 

 ═
═

═
═

═
═

═
 

 ═
═

═
═

═
═

═
 

 ══════
 

 ═══════
 

صافي القيم الدفترية: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

30
 

يونيو  
2021

 م 
  

)غير مراجعة( 
 

 
94,386,502

 
 

2,980,495
 

 
52,884,416

 
 

230,416
 

 
10,400,461

 
 

9,267,446
 

 
265,245,447

 
 

5,375,740
 

 
440,770,923

 
 

 ═══════
 

 ══════
 

 ═══════
 

 ══════
 

 ═══════
 

 ═══════
 

 ═══════
 

 ══════
 

 ═══════
 

كما في 
31

 
ديسمبر 

2020
م 

 
   

)مراجع( 
 

 
99,361,465

 
 

1,966,884
 

 
51,176,432

 
 

272,824
 

 
6,291,905

 
 

8,095,787
 

 
161,765,705

 
 

5,045,626
 

 
333,976,628

 
  

 ═══════
 

 ══════
 

 ═══════
 

 ══════
 

 ═══════
 

 ═══════
 

 ═══════
 

 ══════
 

 ═══════
 

ق-134



 مساهمة سعودية مقفلة(شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة 
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك(

15 

 
 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات -5
 

 (.8تخضع بعض الممتلكات واآلالت والمعدات للرهن كضمان مقابل قرض طويل األجل )إيضاح  5.1
 

 تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اعمال اطفاء ومعدات المصانع  5.2
 

 تم توزيع مخصص االستهالك للفترة بالكامل على تكاليف اإليرادات.  5.3
 

 لمباني في موقع المناجم التي تستأجرها الشركة.تم إنشاء ا 5.4
 
 عقود اإليجار -6
 

 10 -2تتضمن بنود عقد اإليجار للمباني المستأجرة فترة إيجار لمدة  لدى الشركة عقود إيجار لمباني مستأجرة ومعدات ثقيلة.
  سنوات. 3سنوات بينما المعدات الثقيلة لمدة 

 
 للموجودات حق االستخدام المعترف بها والحركة خالل الفترة:فيما يلي القيم الدفترية 

 

 
 فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل الفترة:

 

 

 المجموع معدات ثقيلة مباني  
     

 9,166,730  6,789,017  2,377,713   م )مراجعة(2021يناير  1كما في 
 (762,270) (305,284) (456,986)  مصروف اطفاء

   ───────  ───────  ─────── 
 8,404,460  6,483,733  1,920,727   )غير مراجع(م 2021يونيو  30كما في 

   ═══════  ═══════  ═══════ 
 9,166,730  6,789,017  2,377,713   م )مراجع(2020ديسمبر  31كما في 

   ═══════  ═══════  ═══════ 

 يونيو 30 
 م 2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 8,155,123  6,055,310  في بداية الفترة/ السنة
 1,156,234  ــ      إضافات خالل الفترة/ السنة

 792,899  261,133  تزايد الفائدة خالل الفترة / السنة
 (4,048,946) (1,887,462) دفعات للفترة / للسنة

  ───────  ─────── 
 6,055,310  4,428,981   كما في نهاية الفترة/ السنة

  ═══════  ═══════ 
 3,830,204  3,830,204  حالياً 

  ───────  ═══════ 
 2,225,106  598,777  غير متداول

  ═══════  ═══════ 
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 مساهمة سعودية مقفلة(شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة 
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك(

16 

 
 )تتمة( عقود اإليجار -6
 

 الربح او الخسارة:فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة 
 

 
 رأس المال -7
 

 82م 2021يونيو  30لاير سعودي للسهم الواحد، للفترة المنتهية في  10مليون سهم بقيمة  46,6يتكون رأسمال الشركة من 
فيما يلي المساهمة المعدلة في راس المال  م.  2020ديسمبر  31لاير سعودي للسهم للسنة المنتهية في  10مليون سهم بقيمة 

 والمحتفظ بها من المساهمين:

 
م، قرر المساهمون في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في  7-1

مليون لاير سعودي من خالل تحميل خسائر متراكمة   467مليون لاير سعودي إلى    820تخفيض رأس المال للشركة من  
 112,367,499سهم بما يعادل مبلغ  6,990,526لاير سعودي وتخفيض أسهم الخزينة إلى  240,632,501بمبلغ 

 28م )الموافق 2021مايو  10استُكملت اإلجراءات القانونية بهذا الخصوص الحقاً للفترة المنتهية في  لاير سعودي. 
    هـ(. 1442رمضان 

 
 
 

لفترة الستة أشهر  
 المنتهية في

 يونيو 30
 م 2021

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في

 يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 550,537 762,270 مصروف اطفاء موجودات حق االستخدام
 585,896 261,133 مصروف فائدة على التزامات عقود اإليجار

  ───────  ─────── 
 1,023,403 1,136,433 
  ═══════  ═══════ 

 
 اسماء المساهمين

 
 الجنسية

  يونيو 30
 م 2021

  ديسمبر 31
 م2020

    
 155,025,000 95,557,840 األردن  الشركة العربية للتعدين 

 149,034,720 91,865,420 المملكة العربية السعودية شركة أساس للتعدين
 82,000,000 12,094,740 المملكة العربية السعودية  أسهم خزينة

 79,887,290 48,194,860 المملكة العربية السعودية حمد مانع أبالعال
 66,125,640 40,760,030 المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية لصهر الرصاص

 53,134,150 12,807,620 المملكة العربية السعودية إبراهيم بن مسلم
 40,000,000 24,656,110 العربية المتحدةاالمارات  الفجيرة -الشركة العربية للتعدين 

 194,793,200  141,063,380 دول مجلس التعاون الخليجي وآخرون مساهمون آخرون 
  ────────── ────────── 
  467,000,000 820,000,000 
   ════════  ════════ 
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 مساهمة سعودية مقفلة(شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة 
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك(

17 

 
 القروض والسلف -8
 

 
 

 يونيو 30
 م 2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 343,117,871  311,011,433  (1-8تجاري )إيضاح قرض 
 50,000,000  41,666,666  (2-8تورق )ايضاح 

 ────────── ────────── 
  352,678,099  393,117,871 
   

 (86,666,668) (93,666,668) ناقصاً: الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
 ────────── ────────── 

 306,451,203  259,011,431  وسلف ضمن التزامات غير متداولقروض 
 ══════════ ══════════ 
 
م مقابل 2010سبتمبر  1حصلت الشركة على القرض التجاري من اتفاقية صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ  8-1

وهذا القرض مضمون برهن على ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وبرهن ضمان ُموقَّع نيابة عن  مشروع المصانع.   
غير أن الشركة وصندوق  ا نصف سنوي على ست سنوات.  ويستحق القرض السداد على ثالثة عشر قسطً  كل مساهم. 

م، إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية وفقًا لطلب الشركة 2018التنمية الصناعية السعودي توصَّال، الحقًا في يوليو  
لت الشركة والصندوق إل2020وفي يونيو  إلعادة جدولة المدفوعات على أحد عشر قسًطا نصف سنوي.  ى م، توصَّ

اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية حسب طلب الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على سبعة أقساط نصف سنوية 
 28حصلت الشركة على قرض آخر من الصندوق بتاريخ   م.2024م حتى إبريل  2021ُمستَحقة الدفع اعتباًرا من مايو  

م 2022( قسط نصف سنوي ابتدأ من مايو 13لى )م من اجل مشروع جبل جيان الجديد ويستحق السداد ع2020يونيو 
وهذا القرض مضمون برهن على ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وبرهن ضمان ُموقَّع نيابة  م. 2028إلى مارس 

 عن كل مساهم.
 
م، حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية / قرض تمويلي من أحد البنوك التجارية بمبلغ 2019في ديسمبر  8-2

  لاير سعودي يتضمن ضمانات سداد، تمويل لشراء وبيع سلع )تورق( ومقايضات أسعار الفائدة. 110,518,400
التسهيالت مضمونة بموجب ضمانات شخصية تكافلية وتضامنية مشتركة من بعض المساهمين لتغطية اجمالي 

م وينتهي في ديسمبر 2021ابتداًء من مارس ( قسطاً ربع سنوي متساِو 12سيتم دفع القرض القائم على ) التسهيالت.
  م.2023

 
إن  وبموجب شروط اتفاقيات التسهيالت االثنتين، يجب على الشركة تأدية تعهدات مالية محددة من بيض بنود اخرى. 8-3

  م. 2021يونيو  30الشركة ملتزمة بتعهدات الدين كما في 

ق-137
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 منافع الموظفين -9
 

 وصف عام للبرنامج
 

تدير الشركة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة غير الممولة لموظفيها وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية 
 التالي:الحركة في منافع الموظفين المحددة غير الممولة على النحو  السعودية.

 
 يونيو 30 

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

  4,475,706  6,902,591  الرصيد في بداية الفترة / السنة
   

   مدرج في قائمة الربح أو الخسارة
 2,200,529  1,174,258  تكلفة خدمة حالية

 130,186  87,343  تكلفة فائدة
  1,261,601   2,330,715 

   مدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر
 1,298,421  570,831  خسارة اكتوارية

   
 (1,202,251) (637,978) منافع مدفوعة

 ───────── ───────── 
 6,902,591  8,097,045  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 ════ ══ ══ ═════════ 
 

 والضريبة المؤجلةالزكاة وضريبة الدخل  -10
 

 الزكاة وضريبة الدخل -10.1
 

 الحركة في المخصص خالل السنة
 

 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة على النحو التالي:
 

 
 

 يونيو 30
 م 2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 5,640,210  7,417,786  الرصيد في بداية السنة
 8,173,456  10,733,307  المخصص المحمل للسنةصافي 

 (6,395,880) (13,508,299) دفعات خالل السنة
 ────────── ───────── 

 7,417,786  4,642,794  في نهاية الفترة
 ══════════ ═════════ 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة -10

 
 الضريبة المؤجلة   10.2

 
 فيما يلي الحركة في اصل الضريبة المؤجلة للفترة المنتهية في:

 

 
 يونيو 30

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 ــ      14,847,164 الرصيد االفتتاحي
 14,784,710  17,526,477 الضريبة المؤجلة الدائنة المدرجة في قائمة الربح او الخسارة

 62,454  31,224 مخصص ضريبة مؤجلة مقيد على الدخل الشامل اآلخر
 ───────── ───────── 

 14,847,164  32,404,865 في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 
 

 الوضع الزكوي
 

 30سارية المفعول حتى تاريخ م وحصلت على شهادة زكاة 2020قدمت الشركة اقراراتها الزكوية وضريبة الدخل لسنة 
ً قيد المراجعة لدى هيئة الزكاة 2020م إلى سنة 2012االقرارات الزكوية والضريبية للسنوات من  م.2022ابريل  م حاليا

 لم يتم بعد إصدار الربط النهائي من قبل الهيئة عن السابقة السنوات. والضريبة والجمارك )"الهيئة"(.
 

  مخصص رسوم االستغالل  -11
 

 الحركة في مخصص رسوم االستغالل خالل الفترة/ السنة على النحو التالي:
 

 
 يونيو 30

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 2,000,001  8,756,154 في بداية الفترة/ السنة
 9,254,481  7,892,807 مخصص مكون خالل الفترة/ السنة

 (2,498,328) ــ       مدفوع خالل الفترة/ السنة
 ───────── ───────── 

 8,756,154  16,648,961 في نهاية الفترة/ السنة
 ═════ ═══ ═════════ 
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 اإليرادات، صافي -12
 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو 30 

 م 2021
 )غير مراجعة(

  يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(

  يونيو 30 
 م 2021

 )غير مراجعة(

  يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(
      

 80,642,875  101,120,932   43,937,423  52,517,121 إيرادات من تجمع النحاس
 40,389,750  99,604,120   23,847,172  48,435,925 إيرادات من تجمع الزنك

 29,968,985  63,808,387   16,726,334  44,170,677 الثمينةإيرادات من المعادن 
      

 (5,917,397) (323,504)  (5,917,397) 1,499,438 الحركة في اإليرادات المرحلية
 ────────── ─────────  ────────── ────────── 
 146,623,161  78,593,532   264,209,935  145,084,213 
 ══════════ ═════════  ══════════ ══════════ 
 

 مصروفات البيع والتسويق -13
 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
  يونيو 30 

 م 2021
 )غير مراجعة(

  يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(

  يونيو 30 
 م 2021

 )غير مراجعة(

  يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(
      

 6,775,064  8,916,595   2,576,139  5,513,470 نقل
 1,623,309  4,287,219   1,057,236  3,325,476 االعالن والترويج

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 8,838,946  3,633,375   13,203,814  8,398,373 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية -14
 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  يونيو 30

 م 2021
 )غير مراجعة(

  يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(

  يونيو 30 
 م 2021

 )غير مراجعة(

  يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(
      

 5,109,175  5,452,263   2,604,552  2,850,526 رواتب ومنافع موظفين
 مصروفات إدارية غير مباشرة 

 وواستشارية أخرى  
 

620,713 
 
 1,266,906 

  
 2,159,964 

 
 2,095,878 

 454,062  4,138,044   174,480  2,059,263 أتعاب مهنية
 1,500,440  1,162,774   612,864  624,568 مصروفات غير مباشرة أخرى

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 6,155,070  4,658,802   12,913,045  9,159,555 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -15

 
  وكبار موظفي اإلدارة في الشركة.تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة 

 
 فيما يلي بيان بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة:

 
 الرصيد كما في  المعامالت  طبيعة المعاملة  طبيعة العالقة  اسم الجهة ذات العالقة 

 مستحق الدفع / )دفعات مقدمة(     
لفترة الستة أشهر     

 المنتهية في 
 يونيو  30

 م 2021

لفترة الستة أشهر  
 المنتهية في

 يونيو 30
 م2020

 
 

 يونيو  30
 م 2021

 
 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    
الشركة التجارية العربية  

  للسفريات  
 

 
 إدارة مشتركة 

 
 مصروفات سفر 

 
804,033 

 
307,976 

 
303,586 

 
982,833 

مياه نجران  شركة 
 الصحية المحدودة 

 
 إدارة مشتركة 

 
 مصروفات مياه 

 
25,760 

 
17,640 

 
 ــ     

 
 ــ     

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 
لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في
 يونيو 30

 م 2021

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في

 يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة( مراجعة()غير  
   

 3,497,578  3,340,736 رواتب ومنافع أخرى
 97,194  101,884 منافع نهاية الخدمة

 ───────── ───────── 
 3,442,620 3,594,772 
 ═════════ ═════════ 

 
 المطلوبات الطارئة وااللتزامات -16

 
اساسية التزامات رأسمالية متنوعة لمشروع والتزامات عقود إيجار تتضمن المطلوبات الطارئة والتزامات الشركة بصفة 

 قصيرة االجل على النحو التالي:
 

 
 يونيو 30

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 60,568,084 26,248,282  مصروفات رأسمالية 
 ═════════ ═════════ 
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  لقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات -17

 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية 

ق تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السو
تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم  الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة والتي يمكن للشركة الوصول إليها في ذلك التاريخ.

 األداء المتعلقة به.
 

قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية   يتطلب عدد من السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة واإلفصاحات
 وغير المالية.

 
يتم تصنيف  عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع.

القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقييم، القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس  
 وذلك على النحو التالي:

 
 : األسعار المدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى  •
نسبة للموجودات أو : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بال2المستوى  •

 المطلوبات إما بصورة مباشرة )أي األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي المشتقة من األسعار(.
: مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة 3المستوى  •

 للمالحظة(.
 

ستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من  وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت الم
التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة 

 لة ككل.العادلة وذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العاد
  

تعترف الشركة بالتنقالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها 
 التغير.  

 
لم  م، تقارب القيم العادلة لألدوات المالية الخاصة بالشركة القيمة الدفترية لها.2020ديسمبر  31م و2021يونيو  30كما في 
 م.2020ديسمبر  31م و2021يونيو  30بيق أية مدخالت هامة عند تقييم الذمم المدينة التجارية كما في يتم تط

 
يتم تحديد القيم العادلة للذمم الدائنة طويلة االجل للشركة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الخصم 

م، القيم الدفترية 2020ديسمبر  31م و2021يونيو  30كما في  ر المالي.الذي يعكس معدل االفتراض في نهاية فترة التقري
 للذمم الدائنة طويلة االجل ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها العادلة المحتسبة.

 
 م، لم تكن حركة تنقالت بين المستويات.2020ديسمبر  31م و2021يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 
 المقارنةأرقام  -18

 
 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة الفترة السابقة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.
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 19تأثير كوفيد  -19

 
الحقاً م، وانتشاره الواسع في األراضي الصينية وعلى المستوى العالمي  2020إن تفشي فيروس كورونا المستجد في بداية سنة  

كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية  أدى إلى توقف األعمال والنشاط االقتصادي عالمياً بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم  كجائحة مع اصدار تعليمات صارمة من الحكومات وتوجيهات لشعوبها وشركاتها.19كوفيد  

 م.2020ديسمبر  31لتقديرات الرئيسية المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في األحكام الخاصة بها ومصادر ا
 

م، قامت اإلدارة بإجراء تقييم حول مدى التأثير الكلي على عمليات الشركة وأعمالها 2021يونيو  30خالل الفترة المنتهية 
التوريد وأثر أسعار البترول ومعدالت تشغيل مصانعها والحجم المفقود التجارية بما في ذلك بعض العوامل التي تشمل قنوات 

بناء على هذا التقييم، استنتجت اإلدارة بأنه ـ ليس هناك تغيرات سلبية جوهرية يجب إجراؤها كما في  والطلب على المنتجات.
لك عمل تعديالت جوهرية على األحكام وال يتطلب ذ 19تاريخ التقرير المالي على عملياتها وأعمالها التجارية نتيجة كوفيد 

 م.2021يونيو  30واالفتراضات والتقديرات الرئيسية في القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في 
 

ولغرض الحفاظ على صحة الموظفين ودعم الحفاظ على ومنع التفشي في مناطق التشغيل واالمكان اإلدارية، اتخذت الشركة  
فق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كالعمل من المنزل والتباعد االجتماعي في أمكان العمل  إجراءات تتوا

والنظافة الحثيثة لمكان العمل وتوزيع أدوات الوقاية الشخصية وفحص الحاالت المشكوك بإصابتها والحد من السفر غير 
  الضروري واالقرار الصحي وقياس درجة الحرارة.

 
يعمل كل من المركز  حتى تاريخه في هذه القوائم المالية االولية الموجزة. 19ن اآلثار المالية والتشغيلية لـِ جائحة كوفيد تم بيا

المالي القوي بما في ذلك الوصول إلى النقد واإلجراءات التي اتخذتها الشركة حتى تاريخه واستمرارية األنشطة لشركتها االم 
إال أن عدم التيقن  .19ركة القدرة على االستمرار ومواجهة التحديات التي سببتها آثار جائحة كوفيد  في التأكيد على أن لدى الش

الحالي يمكن أن يؤدي إلى تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية 
وبما أن الموقف يتطور بسرعة وبمزيد من الضبابية حول  المستقبلية.للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات 

 المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم التأثير بناًء على التطورات المنظورة.
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -20
 

 (. هـ1443محرم    15م )الموافق2021أغسطس    23تم اعتماد هذه القوائم المالية االولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة  
 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 
  م2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين 
  )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

  
  القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة
 م2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 الصفحة المحتويات 
  

 1 الموجزةتقرير فحص المراجع المستقل حول القوائم المالية األولية 
  

 2  قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
  

 3 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة
  

 4 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة
  

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
  

 21 ـــ 6 األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية  
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 مساهمة سعودية مقفلة( شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة 
 قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

 م2021سبتمبر  30كما في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
2 

 

 

 
 

 إيضاح

  سبتمبر 30
 م 2021

 )غير مراجعة( 
 ديسمبر  31

  م 2020
 )مراجعة(

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة     

 385,825,168  270,129,910  4 ممتلكات مناجم
 333,976,628  435,739,385  5 ممتلكات وآالت ومعدات 
 9,166,730  8,323,336  6 موجودات حق االستخدام

 195,471  675,039   ودائع طويلة األجل 
 14,847,164  31,492,327  10.2  ضريبة مؤجلة

  ─────────── ─────────── 
 744,011,161  746,359,997   المتداولة  غير الموجودات مجموع

  ─────────── ─────────── 
    الموجودات المتداولة 

 62,937,889  71,661,655   مخزون
 82,933,080  151,002,342   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى 

 ً  21,865,726  33,896,657   سلف ومبالغ مدفوعة مقدما
 35,169,618  53,131,677   نقد وما في حكمه 

  ─────────── ─────────── 
 202,906,313  309,692,331   مجموع الموجودات المتداولة 

  ─────────── ─────────── 
 946,917,474  1,056,052,328   مجموع الموجودات 

   ══════════ ═══════════ 
    والمطلوبات حقوق الملكية 

    
    حقوق الملكية 

 820,000,000  467,000,000  7 رأس المال 
 4,427,449  4,427,449   احتياطي نظامي

 ( 240,632,501) 134,023,156   أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة(
 ( 131,808,900) (19,441,401) 7.1 أسهم خزينة

  ─────────── ─────────── 
 451,986,048  586,009,204   حقوق الملكيةمجموع 

  ─────────── ─────────── 
    مطلوبات غير متداولة

 306,451,203  257,707,650  8 قروض وُسلف 
 2,225,106  1,185,692  6 التزامات عقود اإليجار 

 30,012,302  34,203,110   مخصص تكلفة اقفال مناجم
 6,902,591  8,619,473  9 منافع الموظفين 

  ─────────── ─────────── 
 345,591,202  301,715,925   مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ─────────── ─────────── 
    المطلوبات المتداولة 

 86,666,668  93,666,668  8 الجزء المتداول  -قروض وسلف 
 3,830,204  2,930,062  6 الجزء المتداول -التزامات عقود إيجار

 42,669,412  47,918,505   ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة الدفع 
 7,417,786  8,277,992  10.1 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 8,756,154  15,533,972  11 مخصص رسوم استغالل  
  ─────────── ─────────── 

 149,340,224  168,327,199   مجموع المطلوبات المتداولة 
  ─────────── ─────────── 

 494,931,426  470,043,124   مجموع المطلوبات 
  ─────────── ─────────── 

 946,917,474  1,056,052,328   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
  ════════ ══ ═══════════ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
 مراجعة(قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة )غير 

 م2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
3 

 

 
 
 
 

  
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر 30
 م2020 م2021  م2020 م2021 إيضاح 
       

 234,872,562  414,457,597   89,788,348  150,247,662  12 إيرادات، صافي 
 (165,093,313) ( 213,728,873)  (58,183,060) ( 76,023,334)  تكلفة اإليرادات 

  ────────── ──────────  ────────── ─────────── 
 69,779,249  200,728,724   31,605,288  74,224,328   اجمالي الربح 

       
 (12,277,800) ( 22,902,337)  (3,879,427) ( 9,698,523) 13 مصروفات بيع وتسويق 

 (14,856,225) ( 18,197,880)  (5,696,653) ( 5,284,834) 14 مصروفات عمومية وادارية 
  ────────── ──────────  ────────── ─────────── 

 42,645,224  159,628,507   22,029,208  59,240,971   الربح التشغيلي 
       

 (4,813,294) ( 10,410,702)  (2,437,628) ( 3,840,334)  تكاليف تمويل
 123,131  62,261   59,878  26,465    أخرى ايرادات 

  ────────── ──────────  ────────── ─────────── 
 الربح قبل رسوم االستغالل والزكاة وضريبة 

 الدخل   
 

 
 55,427,102 

 
 19,651,458 

  
 149,280,066 

 
 37,955,061 

       
 (3,221,655) ( 15,533,972)  (1,872,000) ( 7,641,166) 11 رسوم استغالل  

 (4,174,665) 826,547   (1,391,555) ( 5,966,623) 10 )مصروف( زكاة وضريبة دخل / دائنة 
  ────────── ──────────  ────────── ─────────── 

 30,558,741  134,572,641   16,387,903  41,819,313   صافي الربح للفترة 
       

       اآلخر الدخل الشامل 
بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو  

  الخسارة في الفترات الالحقة:
 

     

ــ        ( 9,400) 9 خسارة من إعادة قياس برامج المنافع المحددة  ــ        ( 580,231)  ـ  ـ
ــ        ( 478)  ضريبة مؤجلة تتعلق بـ خسائر اكتوارية ــ        30,746   ـ  ـ

ــ        ( 9,878)   ــ        )549,485(   ـ  ـ
  ────────── ──────────  ────────── ─────────── 

 30,558,741  134,023,156   16,387,903  41,809,435   مجموع الدخل الشامل للفترة 
  ════════ ══════════  ════════ ═══════════ 

       ربحية السهم:  
 الربح األساسي والمخفض للسهم العائد الى 

 حملة األسهم العادية في الشركة    
 )لاير سعودي(   

 
 
17 

 
 
 0.92 

 
 
 0.36 

  
 

2.96 

 
 
 0.67 
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صانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
شركة الم

 
ت في حقوق الملكية األولية الموجزة

قائمة التغيرا
 

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
30

 
سبتمبر 

2021
ف ذلك(  م

لاير السعودي ما لم يرد خال
)كافة المبالغ بال

 

ت المرفقة من 
ضاحا

تشكل اإلي
1 

إلى 
21

 
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة. 

 
4 

     

 
س المال 

رأ
 

احتياطي نظامي
  

أرباح مبقاه /  
)خسائر متراكمة(  

 
أسهم خزينة 

 
 

المجموع
  

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2020
 م

 
820,000,000

 
4,427,449

 
(

313,082,896
) 

(
74,713,350

) 
 

436,631,203
 

 
 

 
 

 
 

الربح للفترة 
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

 
30,558,741

 
     

ـــ 
 

 
30,558,741

 
الدخل 

الشامل اآلخر للفترة
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

      
ـــ 

 
     

ـــ 
 

   
    

ـــ 
 

مجموع الدخل الشامل للفترة
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

 
30,558,741

 
     

ـــ 
 

 
30,558,741

 
الحركة خالل الفترة

 
     

ـــ 
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

(
57,095,550

 ) 
(

57,095,550
) 

 
───────────

 
──────────

 
───────────

 
───────────

 
───────────

 
صيد كما في 

الر
30
 

سبتمبر  
2020

 م 
 

820,000,000
 

4,427,449
 

(
282,524,155

) 
(

131,808,900
) 

 
410,094,394

 
 

 ═════════
 

 ════════
 

═══════════
 

═══════════
 

═══════════
 

 
 

 
 

 
 

صيد كما في 
الر

1 
يناير 

2021
 م

 
820,000,000

 
4,427,449

 
(

240,632,501
 ) 

(
131,808,900

 ) 
 

451,986,048
 

 
 

 
 

 
 

الربح للفترة 
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

 
134,572,641

 
     

ـــ 
 

 
134,572,641

 
الدخل الشامل اآلخر للفترة

 
     

ـــ 
 

     
ـــ 

 
(

549,485
 ) 

     
ـــ 

 
(

549,485
) 

مجموع الدخل الشامل للفترة 
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

 
134,023,156

 
     

ـــ 
 

 
134,023,156

 
ضاح  

س المال )إي
ض رأ

تخفي
7-

1 )
 

(
353,000,000

) 
     

ـــ 
 

 
240,632,501

 
 

112,367,499
 

       
ـــ 

 
 

───────────
 

──────────
 

───────────
 

───────────
 

───────────
 

صيد كما في 
الر

30
 

سبتمبر 
2021

 م
 

467,000,000
 

4,427,449
 

 
134,023,156

 
(

19,441,401
) 

 
586,009,204

 
 

 ═════════
 

 ════════
 

═══════════
 

═══════════
 

═══════════
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
 األولية الموجزة )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية

 م2021سبتمبر  30 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية االولية الموجزة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
5 

 

 30فترة التسعة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 

 
 م2020 م 2021 إيضاح 

    التشغيلية األنشطة 
 37,955,061  149,280,066   الربح قبل رسوم االستغالل والزكاة وضريبة الدخل

    
 التعديالت لتسوية الربح قبل رسوم االستغالل والزكاة وضريبة 

  الدخل إلى صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:   
   

 42,019,087  63,337,719   استهالك وإطفاء 
 896,091  1,205,944  6 اطفاء موجودات حق االستخدام

ــ         مخصص بنود بضاعة بطيئة الحركة  780,000  ـ
 2,198,461  1,889,541  9 مخصص منافع موظفين 

 405,558  1,640,289   مخصص تكلفة إنهاء التعدين  
  ────────── ────────── 
   217,353,559  84,254,258 

    تعديالت على رأس المال العامل:    
 ( 14,780,351) (8,723,766)  مخزون

 20,954,547  (68,069,262)  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى 
 ً  29,990,847  (12,510,499)  سلف ومبالغ مدفوعة مقدما

 ( 6,219,220) 5,947,377   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة اخرى ومصروفات مستحقة الدفع
ــ         ودائع طويلة األجل   ( 128,092) ـ

  ────────── ────────── 
 114,071,989  133,997,409   النقد من العمليات 

    
 ( 2,019,868) (14,927,664) 10 زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

 ( 2,498,328) (8,756,154) 11 رسوم استغالل مدفوعة  
 ( 1,049,432) (752,890) 9 موظفين مدفوعةمنافع 

  ────────── ────────── 
 108,504,361  109,560,701   صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية 

  ────────── ────────── 
    األنشطة االستثمارية 

 ( 13,370,276) (14,360,323) 5  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات
 ( 109,242,424) (33,192,660) 4 إضافات إلى ممتلكات تعدين 

  ────────── ────────── 
 ( 122,612,700) (47,552,983)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

  ────────── ────────── 
    األنشطة التمويلية 

ــ         سلف للمساهمين  2,861,341  ـ
ــ         شراء أسهم خزينة   ( 57,095,550) ـ

 55,532,909  (41,743,553)  صافي الحركة في قروض وسلف 
 ( 2,046,429) (2,302,106)    سداد الجزء األساسي من التزامات عقود إيجار

  ────────── ────────── 
 ( 747,729) (44,045,659)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

  ────────── ────────── 
 ( 14,856,068) 17,962,059   الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 

    
 52,244,794  35,169,618   النقد وما في حكمه في بداية الفترة

  ────────── ────────── 
 37,388,726  53,131,677   النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

   ════════ ══════════ 
    معلومات إضافية غير نقدية 

ــ         تحويل من سلف لمساهمين إلى أسهم خزينة   2,861,341  ـ
 1,156,235  362,550  6 إضافات إلى موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار 

ــ        353,000,000  7.1 تخفيض رأس المال   ـ
ــ        3,492,524  4 إضافات إلى تكلفة إنهاء تعدين مؤجلة   ـ

   ════════ ══════════ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر   30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 

6 

 
 معلومات الشركة  -1
 

شركة المصانع الكبرى للتعدين )"الشركة" أو "أماك"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة وافق وزير التجارة واالستثمار  
م( وهي مسجلة في جدة  2007أكتوبر    21هـ )الموافق  1428شوال    9بتاريخ    ق/  247عليها بموجب اإلرادة رقم  
م،  2015خالل سنة  م(.2008يناير  16ق هـ )المواف1429محرم   7في  4030175345بموجب سجل تجاري رقم 

  5950017523بالتالي، تم تعديل السجل التجاري الصادر في نجران رقم   انتقل المكتب الرئيسي من جدة إلى نجران.
يقع المكتب المسجل   م( ليصبح السجل التجاري الرئيسي.2010أكتوبر    11هـ )الموافق  1431ذو القعدة    3بتاريخ  

وتزاول الشركة تعدين خامات المعادن   ، نجران، المملكة العربية السعودية.96تالي: ص. ب  للشركة في العنوان ال
إلى مجموعة  المنتمية  الثمينة  المعادن  والنحاس والرصاص( وتعدين خامات  )األلمنيوم  بما في ذلك  الحديدية،  غير 

 الذهب والفضة والبالتين والبيع بالجملة للمعادن الثمينة واألحجار الكريمة.
 

 86ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج مكثفات الزنك والنحاس وسبائك الذهب والفضة بموجب ترخيص رقم ق/
م( من وزارة البترول والثروة المعدنية، وينتهي 2008سبتمبر    13هـ )الموافق  1429رمضان    13الصادر بتاريخ  

بدأت الشركة انتاجها   سنة أخرى.  20التمديد لمدة    م( مع حق2022يونيو    28هـ )الموافق  1443ذي القعدة    29بتاريخ  
  م. 2012يوليو  1التجاري في 

 
م( لمدة  2015سبتمبر    8هـ )الموافق  1436ذو القعدة    24بتاريخ  ق    /9598كما حصلت الشركة على ترخيص رقم  

روة المعدنية  م( من وزارة البترول والث2035فبراير    2هـ )الموافق  1456ذو القعدة    23عشرين سنة وينتهي في  
 للتنقيب عن الذهب والفضة من "آيه سي كومبانيينج سايت ماونت جويان سيرفيس". 

 
 أساس اإلعداد  -2
 
 بيان االلتزام  2-1
 

لمعيار المحاسبة 2021سبتمبر    30أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في   م وفقاً 
األخرى  (  34الدولي ) المعايير واالصدارات  السعودية وكذلك  العربية  المملكة  المعتمد في  المالي األولي"  "التقرير 

والمحاسبين. للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  أساس   المعتمدة  على  الموجزة  االولية  المالية  القوائم  الشركة  أعدت 
دارة في اعتبارهم انه ال توجد حاالت عدم تيقن  أخذ أعضاء مجلس اإل  مبدأ االستمرارية.  -االستمرارية في أعمالها  

وقد مارسوا حكمهم بانه توجد توقعات معقولة أن لدى الشركة   جوهري قد تلقي بظالل من الشك على هذا االفتراض.
شهراً من نهاية فترة التقرير   12الموارد الكافية لالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل المنظور وليس اقل من 

 مالي.   ال
 

ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب  
باإلضافة إلى ذلك،   م.2020ديسمبر    31قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  

م ليست بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي يمكن 2021سبتمبر    30التسعة أشهر المنتهية في    فإن النتائج االولية لفترة 
 م. 2021ديسمبر  31توقعها للسنة المالية المنتهية التي تنتهي في 

 
 أساس القياس  2-2
 

ألساس التكلفة التاريخية، باستثناء التزام   وفقاً  القوائم المالية االولية الموجزة  هذه  منافع الموظفين والذي يتم  أعدت 
كما تم أيضاً اعداد القوائم المالية   ادراجه بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة،

  االولية الموجزة باستخدام اساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
 

  ذه القوائم المالية األولية الموجزة ة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.يتم عرض ه
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  أساس اإلعداد )تتمة(  -2
  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2-4

المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر   يتطلب إعداد القوائم 
مبالغ   عن  على  واالفصاح  المرفقة،  واإلفصاحات  عنها  المصرح  والمطلوبات  والموجودات  والمصاريف  اإليرادات 

إن التقديرات التي توصلت لها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب والمصادر   االلتزامات المحتملة.
المالية للسنة ا م باستثناء ما ذُكر في 2020ديسمبر    31لمنتهية في  الرئيسية للتقديرات هي ذاتها المطبقة في القوائم 

(، فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات  19وفي ضوء حالة عدم التيقن الراهنة بخصوص كوفيد ) (.6-2اإليضاح )
والمطلوبات   للموجودات  المدرجة  الدفترية  القيم  في  جوهرياً  تعديالً  تتطلب  قد  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات 

وبما أن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف   أثرة بهذا الحدث وذلك في فترات مستقبلية.المت
  (. 19تستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية )انظر أيضاً اإليضاح 

   المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت 2-5
السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية  تتوافق  

 1م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في  2020ديسمبر    31السنوية للشركة للسنة المنتهية في  
 كر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.لم تقم الشركة بالتطبيق المب .م 2021يناير 

م، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة  2021يسري مفعول العديد من التعديالت ألول مرة في  
  للشركة.   

( ومعيار المحاسبة  9لتقرير المالي )تعديالت على المعيار الدولي ل  :2المرحلة    -إحالل سعر الفائدة المرجعي    2-5-1
( والمعيار الدولي للتقرير المالي  4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39الدولي )

(16)  
ئدة بديل  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فا 

  تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية: خالي من المخاطر تقريباً.
الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة والتعامل   •

  ئدة في السوق.معها كتغيرات على سعر الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفا
بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة  •

  التحوطية.
من  • الخالي  الفائدة  أداة سعر  تخصيص  عند  منفصل  بشكل  المحددة  المتطلبات  تحقيق  من  للمنشآت  مؤقت  اعفاء 

   التحوط.المخاطر كتحوط لعنصر 
تنوي الشركة استخدام الطرق المساعدة في  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة.

   الفترات المستقبلية حال دخولها حيز التنفيذ. 
  ممتلكات المنجم والممتلكات واآلالت والمعدات  2-6

 التغير في التقدير  
وتُستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات، باستثناء المباني  المناجم على مدى العمر االنتاجي للمنجم. تستهلك ممتلكات  

 والتحسينات على المأجور والسيارات، باستخدام طريقة وحدة اإلنتاج. 
 

الحالية من  بناًء على تقييم وتوصية االستشاري الخاص باإلدارة، تم تعديل مجموع الوحدات المتوقعة لإلنتاج في الفترة 
إلى    7,7مبلغ   مكعب  المصانع حتى    8,6مليون طن  لمنجم  االنتاجي  العمر  وتقدير  مكعب  ديسمبر    31مليون طن 

تم تطبيق هذا التغير في وحدات االنتاج   م( بناء على أفضل تقديرات.  2030مارس    31م:  2020ديسمبر    31م )2029
من   مستقبلي  بأثر  االنتاجي  والعمر  والعمر  م.  2021يناير    1المتوقعة  المتوقعة  االنتاج  في وحدات  التغير  سيؤدي 

  0,5مليون لاير سعودي ومبلغ    2,6االنتاجي إلى تغير في مخصص االستهالك المحمل للفترة الحالية بما يقارب مبلغ  
 ومع ذلك، ال يمكن احتساب التأثير في السنوات المستقبلية.  مليون لاير سعودي على التوالي. 
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 التقارير القطاعية  -3
 

 القطاعات التشغيلية 
 

 يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي. 
 

 إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي: 
 
 تعمل في أنشطة تدر إيرادات؛  ( أ
 نتائج عملياتها باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء، و تقوم اإلدارة بتحليل  (ب
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.  (ج
 

ألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات عمل  المملكة العربية السعودية.  ـــتتم جميع عمليات الشركة في نجران  
 األنشطة الرئيسية ولديها قطاعين يتم رفع التقارير بشأنها على النحو التالي: وفقاً ألنواع 

 
يمثل قطاع منجم المصانع استخراج وانتاج المعادن األساسية مثل مكثفات النحاس والزنك والمنتجات المزدوجة   •

 مثل المعادن الثمينة مثل سبائك الذهب والفضة.
 

 وانتاج المعدان الثمينة مثل سبائك الذهب والفضة.يمثل قطاع منجم جبل جيان استخراج  •
 

إن عرض معلومات الشركة ال يمثل   الشركة مسئولة عن اإلدارة الفعالة والحوكمة بما في ذلك تمويل المشاريع.  •
  قطاعات التشغيل.

 
 لم يتم تجميع قطاعات التشغيل لتكوين قطاعات التشغيل المفصح عنها أعاله. 

 
بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد    الرئيس التنفيذي  يقوم 

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية ويتم   .التشغيلي صانع القرارعتبر على انه  يوتقييم األداء و
ال التشغيلية في  الخسارة  أو  الربح  مماثلة مع  الموجزة. قياسه بصورة  االولية  المالية  أنشطة   قوائم  إدارة  تتم  مع ذلك، 

ال توجد معلومات قطاعية  االستغالل والزكاة وضريبة الدخل على نطاق الشركة وتوزيعها على القطاعات التشغيلية.
ألن منجم المصانع كان القطاع التشغيلي  2020سبتمبر    30او تشغيلية للفترة المنتهية في   الوحيد خالل تلك  م نظراً 

 الفترة. 
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  التقارير القطاعية )تتمة(  -3
  المجموع  الشركة  منجم جبل جيان  منجم المصانع 

     م:2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
      إيرادات

ــ        24,071,558  130,284,658  عمالء خارجيين  154,356,216  ـ
ــ        468,330  (4,576,884) الحركة في اإليرادات المرحلية  ( 4,108,554) ـ

 ──────── ──────── ──────── ───────── 
ــ        24,539,888  125,707,774  إيرادات، صافي   150,247,662  ـ

     
     تكلفة اإليرادات 

ــ        (7,913,408) (45,052,541) تكلفة اإليرادات باستثناء االستهالك واالطفاء   ( 52,965,949) ـ
ــ        (7,514,210) (15,543,175) استهالك وإطفاء   ( 23,057,385) ـ

ــ              (9,698,523) مصروفات بيع وتوزيع  ــ        ـ  ( 9,698,523) ـ
ــ        مصروفات عمومية وادارية  ــ        ـ  ( 5,284,835) (5,284,835) ـ

 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 59,240,970  (5,284,835) 9,112,270  55,413,535  الربح التشغيلي 

ــ        (380,418) (3,459,916) تكاليف تمويل  ( 3,840,334) ـ
ــ        ايرادات أخرى  ــ        ـ  26,465  26,465  ـ

 ──────── ──────── ──────── ───────── 
      55,427,101  (5,258,370) 8,731,852  51,953,619  الربح قبل رسوم االستغالل والزكاة وضريبة الدخل 

ــ        رسوم استغالل   ــ        ـ  ( 7,641,165) (7,641,165) ـ
ــ        زكاة وضريبة دخل دائنة ــ        ـ  ( 5,966,623) (5,966,623) ـ

 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 41,819,313  (18,866,158) 8,731,852  51,953,619  صافي الربح للفترة 

 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
     م:2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

      إيرادات
ــ        68,613,453  350,276,202  عمالء خارجيين  418,889,655  ـ

ــ        468,330  (4,900,388) الحركة في اإليرادات المرحلية  ( 4,432,058) ـ
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

ــ        69,081,783  345,375,814  إيرادات، صافي   414,457,597  ـ
     

     تكلفة اإليرادات 
ــ        (21,036,489) (145,531,018) تكلفة اإليرادات باستثناء االستهالك واالطفاء  ( 166,567,507) ـ

ــ        (18,077,245) (29,084,121) استهالك وإطفاء   ( 47,161,366) ـ
ــ        (22,902,337) مصروفات بيع وتوزيع  ــ        ـ  ( 22,902,337) ـ

ــ        مصروفات عمومية وادارية  ــ        ـ  ( 18,197,880) (18,197,880) ـ
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 159,628,507  (18,197,880) 29,968,049  147,858,338  الربح التشغيلي 
ــ        (2,393,463) (8,017,239) تكاليف تمويل  ( 10,410,702) ـ

ــ        ايرادات أخرى  ــ        ـ  62,261  62,261  ـ
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

      149,280,066  (18,135,619) 27,574,586  139,841,099  الربح قبل رسوم االستغالل والزكاة وضريبة الدخل 
ــ        رسوم استغالل   ــ        ـ  ( 15,533,972) (15,533,972) ـ

ــ        زكاة وضريبة دخل دائنة ــ        ـ  826,547  826,547  ـ
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 134,572,641  (32,843,044) 27,574,586  139,841,099  صافي الربح للفترة 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 1,056,052,328  119,993,384  199,990,598  736,068,346  موجودات القطاعات 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 470,043,124  80,349,942  77,814,994  311,878,189  مطلوبات القطاعات 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 4- 
ممتلكات المناجم  

 
  

 
مناجم منتجة

 
 

  
مناجم قيد االنشاء 

 
ت غير 

موجودا
ملموسة

 
موجودات تعدين 

 
ت 

تكلفة تطوير ممتلكا
التعدين الجوفية 

 
تكلفة اقفال  

مناجم مؤجلة 
  

المجموع 
 

التكلفة: 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2021

 م 
 

157,888,815
 

258,973,236
 

129,894,826
 

276,195,821
 

25,647,693
 

 
848,600,391

 
ت خالل الفترة

ضافا
إ

 
 

14,452,938
 

     
ـــ 

 
9,322,420

 
9,417,302

 
3,492,524

 
 

36,685,184
 

ت التنفيذ 
تحويل من األعمال الرأسمالية تح

 
 

136,954
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

 
136,954

 
ضاح 

ت خالل الفترة )إي
تحويال

4 
ـــ  

1)
 

(
169,486,017

) 
     

ـــ 
 

44,095,174
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

(
125,390,843

) 
 

──────────
 

─────────
 

──────────
 

──────────
 

──────────
 

───────────
 

كما في 
30

 
سبتمبر 

2021
 م

 
2,992,690

 
258,973,236

 
183,312,420

 
285,613,123

 
29,140,217

 
 

760,031,686
 

 
──────────

 
─────────

 
──────────

 
──────────

 
──────────

 
───────────

 
االستهالك المتراكم واالطفاء: 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2021
 م 

       
ـــ 

 
175,748,853

 
81,571,449

 
197,304,042

 
8,150,879

 
 

462,775,223
 

ص محمل للفترة
ص

مخ
 

       
ـــ 

 
6,935,364

 
11,597,418

 
6,953,482

 
1,640,289

 
 

27,126,553
 

 
──────────

 
─────────

 
──────────

 
──────────

 
──────────

 
───────────

 
كما في 

30
 

سبتمبر 
2021

 م
       

ـــ 
 

182,684,217
 

93,168,867
 

204,257,524
 

9,791,168
 

 
489,901,776

 
 

──────────
 

─────────
 

──────────
 

──────────
 

──────────
 

───────────
 

صافي القيم الدفترية:
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
30

 
سبتمبر 

2021
 م

 
2,992,690.00

 
76,289,019

 
90,143,553

 
81,355,599

 
19,349,049

 
 

270,129,910
 

 
══════════

 
═════════

 
══════════

 
══════════

 
══════════

 
═══════════

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2020

 م
 

 
157,888,815

 
83,224,383

 
48,323,377

 
78,891,779

 
17,496,814

 
 

385,825,168
 

 
══════════

 
═════════

 
══════════

 
══════════

 
══════════

 
═══════════
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1  
يمثل

  
بند المن
ا

جم قيد  
االنشاء

  
منجم جبل جيان

  
ث. بدأ منجم جبل جيان انتاجه  

ومنجم مؤي
التجاري من  

1  
فبراير  

2021
ب. 

م وما بد هذه التاريخ الستخراج سبائك الذه
 

خالل الفترة المنتهية في  
30

  
سبتمبر  

2021
ت االنشاء إلى مناجم منتجة  

ت المناجم تح
م تم تحويل موجودا

)كما هو مذكور أعاله(  
ت

ت ومعدا
ت وآال

وممتلكا
  

ضاح  
)إي

5)  
ت.

بالتالي بدأ استهالك واطفاء هذه الموجودا
 

العمر االنتاجي  
المتوقع  

لمشروع جبل جيان حتى  
2026

م 
صيد المنجم ق

. يعود ر
يد االنشاء كما في  

30
  

سبتمبر  
2021

م إلى  
مشروع 

ث.  
منجم مؤي
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2  
ض المرسملة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

ف االقترا
مبلغ تكالي

30
  

سبتمبر  
2021

ب  
م يقار

566,996
  

لاير سعودي )
30

  
سبتمبر  

2020
  م:

2,150,916
  

لاير  
سعودي(. 

 
معدل المتوسط المرجح المستخدم لتحديد مبلغ 

ض للرسملة كان 
ف االقترا

تكالي
4,7

% 
ض محدد. 

وهو سعر الفائدة الفعال لقر
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ت حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  
ضاحا

إي
 

في 
30

 
سبتمبر 

2021
 م

ف ذلك( 
لاير السعودي ما لم يرد خال

)كافة المبالغ بال
 

11
 

 5- 
الممتلكات واآلالت والمعدات

  
   

 
مباني

 
تحسينات على 

المأجور 
 

معدات ثقيلة
 

سيارات 
 

أعمال مدنية
 

مخلفات السدود 
 

آالت ومكائن
 

أعمال رأسمالية 
تحت التنفيذ
  

المجموع
  

التكلفة:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2021
 م 

191,974,662
 

4,051,062
 

141,230,040
 

22,753,563
 

16,288,221
 

23,900,160
 

294,463,540
 

 
5,045,626

 
 

699,706,874
 

ت خالل الفترة 
ضافا

إ
 

155,896
 

130,000
 

10,874,687
 

     
ـــ 

 
266,580

 
     

ـــ 
 

1,671,667
 

 
1,261,493

 
 

14,360,323
 

تحويل من األعمال الرأسمالية 
 

   
ت التنفيذ

تح
 

     
ـــ 

 
312,075

 
2,293,500

 
     

ـــ 
 

     
ـــ 

 
     

ـــ 
 

     
ـــ 

 
(

2,742,529
) 

(
136,954

 ) 
ت االنشاء 

تحويل من منجم تح
 

   
ضاح 

)اي
4 

ـــ 
1 )

 
420,000

 
1,050,301

 
1,288,686

 
     

ـــ 
 

4,349,328
 

1,656,338
 

116,626,190
 

     
ـــ 

 
 

125,390,843
 

 
──────────

 
────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
──────────

 
─────────

 
──────────

 
كما في 

30
 

سبتمبر 
2021

 م
192,550,558

 
5,543,438

 
155,686,913

 
22,753,563

 
20,904,129

 
25,556,498

 
412,761,397

 
 

3,564,590
 

 
839,321,086

 
 

──────────
 

────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

──────────
 

─────────
 

──────────
 

االستهالك المتراكم:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2021
 م 

92,613,197
 

2,084,178
 

90,053,608
 

22,480,739
 

9,996,316
 

15,804,373
 

132,697,835
 

     
ـــ 

 
 

365,730,246
 

ص محمل للفترة 
ص

مخ
 

8,335,676
 

772,136
 

5,921,938
 

63,612
 

455,315
 

741,230
 

21,561,548
 

     
ـــ 

 
 

37,851,455
 

 
──────────

 
────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
─────────

 
──────────

 
─────────

 
──────────

 
كما في 

30
 

سبتمبر 
2021

 م
100,948,873

 
2,856,314

 
95,975,546

 
22,544,351

 
10,451,631

 
16,545,603

 
154,259,383

 
     

ـــ 
 

 
403,581,701

 
 

──────────
 

────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

─────────
 

──────────
 

─────────
 

──────────
 

صافي القيم الدفترية:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

30
 

سبتمبر 
2021

 م
91,601,685

 
2,687,124

 
59,711,367

 
209,212

 
10,452,498

 
9,010,895

 
258,502,014

 
 

3,564,590
 

 
435,739,385
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════
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═══
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2020

 م 
99,361,465

 
1,966,884

 
51,176,432

 
272,824

 
6,291,905

 
8,095,787

 
161,765,705

 
 

5,045,626
 

 
333,976,628
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 

 م2021سبتمبر  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  -5
 
مليون لاير    313بمبلغ  تخضع بعض الممتلكات واآلالت والمعدات للرهن كضمان مقابل قرض طويل األجل    5-1

 (. 8)إيضاح مليون لاير سعودي(  343,1م: 2020ديسمبر  31سعودي )
 
 تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اعمال اطفاء ومعدات المصانع.  5-2
 
 للفترة بالكامل على تكاليف اإليرادات. تم توزيع مخصص االستهالك  5-3
 
 تم إنشاء المباني في موقع المناجم التي تستأجرها الشركة.  5-4
 
 عقود اإليجار -6
 

تتضمن بنود عقد اإليجار للمباني المستأجرة فترة إيجار لمدة   لدى الشركة عقود إيجار لمباني مستأجرة ومعدات ثقيلة.
  سنوات.  3سنوات بينما المعدات الثقيلة لمدة  10 ـــ 2
 

 الفترة:   /السنة  فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام المعترف بها والحركة خالل
 

 
 الفترة: فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل 

 

 
 

 المجموع معدات ثقيلة مباني 
    

 9,166,730  6,789,017  2,377,713  م2021يناير  1كما في 
ــ        362,550  إضافات خالل الفترة  362,550  ـ

 (1,205,944) (475,860) (730,084) مصروف استهالك 
  ─────── ───── ─── ───── ─── 

 8,323,336  6,313,157  2,010,179  م2021سبتمبر  30كما في 
  ═══════ ═════ ═══ ════ ══ ══ 

 سبتمبر  30 
 م 2021

 ديسمبر  31
 م2020

   
 8,155,123  6,055,310  في بداية الفترة/ السنة

 1,156,234  362,550  إضافات خالل الفترة/ السنة 
 792,899  361,284  تزايد الفائدة خالل الفترة / السنة

 ( 4,048,946) (2,663,390) دفعات للفترة / للسنة 
  ────────  ──────── 

 6,055,310  4,115,754   السنة  / كما في نهاية الفترة
  ════════  ════════ 

 3,830,204  2,930,062  متداول 
  ════════  ════════ 

 2,225,106  1,185,692  غير متداول
  ════════  ════════ 
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 شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 

 م2021سبتمبر  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 
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 اإليجار )تتمة( عقود  -6
 

 فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الربح او الخسارة االولية الموجزة. 
 

 
 رأس المال  -7
 

مليون سهم،    82م و2021سبتمبر    30ريـال سعودي    10مليون سهم، قيمة كل سهم    46,7يتكون رأسمال الشركة من
فيما يلي المساهمة المعدلة في راس المال والمحتفظ بها  م.2020ديسمبر   31ريـال سعودي كما في  10قيمة كل سهم 

 من المساهمين: 
 

 
م  2018أكتوبر    28غير العادية للمساهمين في االجتماع المنعقد في    العموميةم، فوضت الجمعية  2018خالل سنة    7-1

لاير سعودي    30من مجموع األسهم بسعر أقصاه    %10نسبة  حتى  شراء أسهم الشركة    بإعادة مجلس إدارة الشركة  
 للسهم الواحد.  

 
لاير سعودي للسهم الواحد وتسجيل هذه األسهم كأسهم    30عر سهم بس 2,4690,445قامت الشركة بإعادة شراء    7-2

  10سهم بسعر    6,990,526م. كما اشترت الشركة أيضاً  2019مليون لاير سعودي في سنة    74,7خزينة بمبلغ  
 م.  2020لاير سعودي للسهم واكملت اإلجراءات القانونية بهذا الخصوص خالل سنة 

 
المنتهية في    7-3 الفترة  العمومية غير 2021مارس    31خالل  الجمعية  الشركة في اجتماع  المساهمون في  م، قرر 

مليون لاير سعودي من خالل تحميل    467مليون لاير سعودي إلى    820العادية تخفيض رأس المال للشركة من  
سهم بما يعادل    6,990,526لاير سعودي وتخفيض أسهم الخزينة إلى    240,632,501خسائر متراكمة بمبلغ  

)الموافق    م 2021مايو    10في  استُكملت اإلجراءات القانونية بهذا الخصوص   لاير سعودي.  112,367,499  مبلغ
  هـ(.1442رمضان  28

 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر  30 

 م 2021
 سبتمبر  30

 م2020
 سبتمبر  30 

 م 2021
 سبتمبر  30

 م2020
      

 مصروف استهالك موجودات  
 896,091 1,205,944  307,427 443,674 حق االستخدام   

 مصروف فائدة على 
 555,065 361,284  169,967 100,151 اإليجار  التزامات عقود   
  ───────  ───────  ───── ─── ──── ── ── 
 543,825 477,394  1,567,228 1,451,156 
  ═══════  ═══════  ═══════ ═ ═════ ═══ 

 
 المساهمين اسماء 

 
 الجنسية / بلد التأسيس 

 سبتمبر  30
 م 2021

  ديسمبر 31
 م2020

    
 155,025,000 95,557,840 األردن  الشركة العربية للتعدين 

 149,034,720 91,865,420 المملكة العربية السعودية  شركة أساس للتعدين 
 82,000,000 12,094,740 المملكة العربية السعودية   أسهم خزينة

 79,887,290 38,894,860 المملكة العربية السعودية  حمد مانع أبالعال م
 66,125,640 40,760,030 المملكة العربية السعودية  الشركة الوطنية لصهر الرصاص

 53,134,150 12,107,620 المملكة العربية السعودية  إبراهيم بن مسلم
 40,000,000 24,656,110 االمارات العربية المتحدة الفجيرة  ـــالشركة العربية للتعدين 

 دول مجلس التعاون الخليجي   مساهمون آخرون
 194,793,200 151,063,380 وآخرون    

  ────────── ────────── 
  467,000,000 820,000,000 
  ════ ══ ══ ═════ ═══ 
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 القروض والسلف  -8
 

 
 

 سبتمبر  30
 م 2021

 ديسمبر  31
 م2020

   
 343,117,871  313,874,319  ( 1-8قرض تجاري )إيضاح 

 50,000,000  37,499,999  ( 2-8)ايضاح تورق 
 ────────── ────────── 
  351,374,318  393,117,871 
   

 ( 86,666,668) (93,666,668) الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة  ناقص:
 ────────── ────────── 

 306,451,203  257,707,650  قروض وسلف ضمن التزامات غير متداول 
 ═══════ ═ ══════════ 
 
م  2010سبتمبر    1حصلت الشركة على القرض التجاري من اتفاقية صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ    8-1

عن كل   وهذا القرض مضمون برهن ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها وبرهن ضمان مقابل مشروع المصانع.
غير أن الشركة وصندوق   السداد على ثالثة عشر قسًطا نصف سنوي على ست سنوات.ويستحق القرض  مساهم.

م، إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية وفقًا لطلب  2018التنمية الصناعية السعودي توصَّال، الحقًا في يوليو  
 . الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على أحد عشر قسًطا نصف سنوي 

 
حسب طلب مرة أخرى  م، توصَّلت الشركة والصندوق إلى اتفاق لتعديل اتفاقية القرض األصلية  2020وفي يونيو          

م حتى إبريل  2021الشركة إلعادة جدولة المدفوعات على سبعة أقساط نصف سنوية ُمستَحقة الدفع اعتباًرا من مايو  
 م. 2024

 
م من اجل مشروع 2020يونيو    28بتاريخ  ة السعودي  صندوق التنمية الصناعي حصلت الشركة على قرض آخر من  

القرض     م.2028م إلى مارس  2022( قسط نصف سنوي ابتدأ من مايو  13جبل جيان الجديد ويستحق السداد على )
 مضمون أيضاً بموجب رهن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة عن كل مساهم. 

 
ديسمبر    8-2        على  2019في  الشركة  حصلت  بمبلغ م،  التجارية  البنوك  أحد  من  تمويلي  قرض   / ائتمانية  تسهيالت 

 . لاير سعودي يتضمن ضمانات سداد، تمويل لشراء وبيع سلع )تورق( 110,518,400
 

التسهيالت مضمونة بموجب ضمانات شخصية تكافلية وتضامنية مشتركة من بعض المساهمين لتغطية اجمالي  
القرض   التسهيالت. دفع  مارس  12القائم على )سيتم  من  ابتداًء  متساِو  سنوي  ربع  قسطاً  وينتهي في 2021(  م 

  م.2023ديسمبر 
 

 وبموجب شروط اتفاقيات التسهيالت االثنتين، يجب على الشركة تأدية تعهدات مالية محددة من بيض بنود اخرى.  8-3
 . م 2021سبتمبر  30إن الشركة ملتزمة بتعهدات الدين كما في 
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 منافع الموظفين  -9
 

 وصف عام للبرنامج 
 

تدير الشركة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة غير الممولة لموظفيها وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة 
 المنتهية على النحو التالي:الحركة في منافع الموظفين غير الممولة للفترة / للسنة  العربية السعودية.

 

 
 فيما يلي االفتراضات الجوهرية المستخدمة لتحديد التزام المنافع المحددة للشركة: 

 
 
 

 سبتمبر  30
 م 2021

 ديسمبر  31
 م2020

   
 % 2,70   %3,00  معدل الخصم  

 % 2,00  %2,50  معدل الزيادة في الرواتب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبتمبر  30 
 م 2021

 ديسمبر  31 
 م2020

    
 4,475,706   6,902,591  الرصيد في بداية الفترة / السنة

    
    مدرج في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموجزة 

 2,200,529   1,757,387  تكلفة خدمة حالية 
 130,186   132,154  تكلفة فائدة

  1,889,541   2,330,715 
    مدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة

 1,298,421   580,231  خسارة اكتوارية
    

 ( 1,202,251)  (752,890) منافع مدفوعة
 ─────────  ───────── 

 6,902,591   8,619,473  الرصيد في نهاية الفترة / السنة
  ════════  ═════════ 
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 والضريبة المؤجلة الزكاة وضريبة الدخل  -10

 
 الزكاة وضريبة الدخل  10-1

 
 الحركة في المخصص خالل الفترة / السنة 

 
 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للفترة / للسنة على النحو التالي:

 
 
 

 سبتمبر  30
 م 2021

 ديسمبر  31
 م2020

   
 5,640,210  7,417,786  الرصيد في بداية الفترة / السنة

 8,173,456  15,787,870  مخصص محمل للفترة/ للسنة صافي 
 ( 6,395,880) (14,927,664) دفعات خالل الفترة/ السنة 

 ────────── ────────── 
 7,417,786  8,277,992  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 ══════════ ══════════ 
 

 الضريبة المؤجلة  10-2
 

 الضريبة المؤجلة للفترة / للسنة المنتهية في:  أصلفيما يلي الحركة في 
 

 
 الوضع الزكوي 

 
.  م 2012انهت الشركة الربوط الزكوية وضريبة الدخل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى سنة  

المفعول حتى تاريخ  م وحصلت على شهادة زكاة سارية  2020قدمت الشركة اقراراتها الزكوية وضريبة الدخل لسنة  
قيد المراجعة لدى  2020إلى سنة    م2013االقرارات الزكوية والضريبية للسنوات من   م.2022ابريل    30 م حالياً 

 لم يتم بعد إصدار الربط النهائي من قبل الهيئة عن السابقة السنوات.  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. 
 

 
 سبتمبر  30

 م 2021
 ديسمبر  31

 م2020
   

ــ       14,847,164  الرصيد في بداية الفترة / السنة  ـ
 الضريبة المؤجلة الدائنة خالل الفترة / السنة المدرجة في قائمة  

 14,784,710  16,614,417  الربح او الخسارة االولية الموجزة    
 62,454  30,746  ضريبة مؤجلة مقيدة على الدخل الشامل اآلخر 

 ────────── ────────── 
 14,847,164  31,492,327  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 ══════════ ══════════ 
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17 

 
  مخصص رسوم االستغالل  -11

 
 السنة على النحو التالي:  /  االستغالل خالل الفترة الحركة في مخصص رسوم  

 

 
 سبتمبر  30

 م 2021
 ديسمبر  31

 م2020
   

 2,000,001  8,756,154  في بداية الفترة/ السنة
 9,254,481  15,533,972  مخصص مكون خالل الفترة/ السنة

 ( 2,498,328) (8,756,154) مدفوع خالل الفترة/ السنة
 ────────── ────────── 

 8,756,154  15,533,972  في نهاية الفترة/ السنة 
 ══════════ ══════════ 
 

 اإليرادات، صافي  -12
 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر 30 
 م 2021

  سبتمبر 30
    م 2020

  سبتمبر 30 
 م 2021

  سبتمبر 30
 م2020

      
 134,677,021  164,938,018   54,034,146  63,817,086  تجمع النحاسإيرادات من 

 66,867,573  154,219,568   26,477,823  54,615,448  إيرادات من تجمع الزنك 
 45,346,317  99,732,069   15,377,331  35,923,682  إيرادات من المعادن الثمينة 

 ( 12,018,349) (4,432,058)  ( 6,100,952) (4,108,554) الحركة في اإليرادات المرحلية
 ────────── ─────────  ────────── ────────── 
  150,247,662  89,788,348   414,457,597  234,872,562 
 ══════════ ═════════  ══════════ ══════════ 
 

 مصروفات البيع والتسويق  -13
 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في   المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  

  سبتمبر 30 
 م 2021

  سبتمبر 30
 م2020

  سبتمبر 30 
 م 2021

  سبتمبر 30
 م2020

      
 9,485,845  17,047,236   2,710,781  8,130,641  نقل 

 2,791,955  5,855,101   1,168,646  1,567,882  االعالن والترويج 
 ────────── ─────────  ────────── ────────── 
  9,698,523  3,879,427   22,902,337  12,277,800 
 ══════════ ═════════  ══════════ ══════════ 
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 للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة المصانع الكبرى  
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 

 م2021سبتمبر  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 

18 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية  -14

 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر 30 
 م 2021

  سبتمبر 30
 م2020

  سبتمبر 30 
 م 2021

  سبتمبر 30
 م2020

      
 7,529,957  8,446,270   2,420,782  2,994,007  رواتب ومنافع موظفين 

 مصروفات إدارية غير مباشرة  
 4,578,575  2,864,428   2,482,698  704,464  واستشارية أخرى    

 591,013  5,218,768   136,951  1,080,724  أتعاب مهنية 
 2,156,680  1,668,414   656,222  505,639  مصروفات غير مباشرة أخرى

 ────────── ─────────  ────────── ────────── 
  5,284,834  5,696,653   18,197,880  14,856,225 
 ══════════ ═════════  ══════════ ══════════ 
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صانع الكبرى  
شركة الم

للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
ت حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  

ضاحا
إي

 
في 

30
 

سبتمبر 
2021

 م
ف ذلك( 

لاير السعودي ما لم يرد خال
)كافة المبالغ بال

 

19
 

 
15

- 
صدتها 

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأر
 

 
س اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة.

ضاء مجل
ت العالقة المساهمون وأع

ت ذا
تمثل الجها

 
ت من قبل إدارة الشركة.

ت التسعير وشروط هذه المعامال
يتم اعتماد سياسا

 
فيما يلي 

صيل 
تفا

ت العالقة الرئيسية خالل الفترة: 
ت ذا

ت مع الجها
المعامال

 
  

الجهة ذات العالقة
 

 
طبيعة المعاملة

 
 

ت 
المعامال

 
 

ت 
المعامال

 
 

 
 

 
 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 

 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 
 

 
 

 
 

30
 

سبتمبر
 

2021
 م 
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سبتمبر
  

2020
 م 

 
30

 
سبتمبر

 
2021

 م 
30

 
سبتمبر

  
2020

 م 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت 

الشركة التجارية العربية للسفريا
 

ت عالقة أخرى 
جهة ذا

 
 

ت سفر
صروفا

م
 

 
1,097,189

 
43,267

 
 

1,901,222
 

351,243
 

صحية 
شركة نجران للمياه ال

 
ت عالقة أخرى 

جهة ذا
 

 
ت مياه

صروفا
م

  
 

12,880
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38,640

 
27,300

 
 

ضاحين 
صاح عنه في اإلي

ت التي قدمها المساهمون كما تم اإلف
ضمانا

ضافة إلى ال
إ

8-
1 

8و
 -2

 .
ت العالقة مستحقة الدفع في نهاية الفترة / السنة:  

ت ذا
صدة الجها

صيل أر
فيما يلي تفا

 
  

30
 

سبتمبر 
 

2021
 م 

31
 

2020ديسمبر  
 م

مبلغ مستحق إلى جهة ذات عالقة
 

 
 

ت  
الشركة التجارية العربية للسفريا

 
670,371

 
982,833

 
 

════════
 

════════
 

 
ضات كبار موظفي اإلدارة

تعوي
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ضا
فيما يلي تعوي
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─────────
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 للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة المصانع الكبرى  
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 

 م2021سبتمبر  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 

20 

 
 المطلوبات المحتملة وااللتزامات  -16

 
 60.57م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  8.99م، كان لدى الشركة ارتباطات بمبلغ  2021سبتمبر    30كما في  

 مليون لاير سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية لمشاريع متنوعة.  
 

 ربحية السهم  -17
 

العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األسهم  
يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بقسمة الربح المتعلق بالمساهمين العاديين في  األسهم العادية القائمة خالل الفترة. 

دية القائمة خالل الشركة )بعد تعديله بالفائدة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العا
الفترة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخفضة 

 إلى أسهم عادية.   
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي: 
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر 30 

 م 2021
  سبتمبر 30

 م2020
 )معدلة(

  سبتمبر 30 
 م 2021

  سبتمبر 30
 م2020
 )معدلة(

      
 30,558,741 134,572,641  16,387,903 41,819,313 صافي الربح للفترة

 ═════════ ════════  ═════════ ═════════ 
 45,490,526 45,490,526  45,490,526 45,490,526 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

 ═════════ ════════  ═════════ ═════════ 
 0.67 2.96  0.36 0.92 األساسي والمخفض   ـــالربح للسهم  

 ═════════ ════════  ═════════ ═════════ 
 

  للموجودات والمطلوباتلقيمة العادلة  ا -18
 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة 
نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود  

تعكس القيمة العادلة لاللتزام   الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة والتي يمكن للشركة الوصول إليها في ذلك التاريخ.السوق 
 مخاطر عدم األداء المتعلقة به. 

 
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة واإلفصاحات قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات 

 المالية.  المالية وغير
 

يتم   عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع.
تصنيف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في 

 النحو التالي: طرق التقييم، وذلك على  
 
 : األسعار المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى  •
 : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات  2المستوى   •

 أو المطلوبات إما بصورة مباشرة )أي األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي المشتقة من األسعار(.                
 إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة    : مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تستند3المستوى  •

 للمالحظة(.                
 

وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة 
بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العاد  لة إجماالً 

 القيمة العادلة وذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.
 

تعترف الشركة بالتنقالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها 
 التغير. 
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 للتعدين )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة المصانع الكبرى  
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 

 م2021سبتمبر  30في 
 )كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك( 

21 

 
 )تتمة(  لقيمة العادلة للموجودات والمطلوباتا -18

 
م، تقارب القيم العادلة لألدوات المالية الخاصة بالشركة القيمة الدفترية  2020ديسمبر    31و م  2021سبتمبر    30كما في  

 م. 2020ديسمبر    31م و2021سبتمبر    30لم يتم تطبيق أية مدخالت هامة عند تقييم الذمم المدينة التجارية كما في   لها.
 

طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل    يتم تحديد القيم العادلة للذمم الدائنة طويلة االجل للشركة باستخدام 
م،  2020ديسمبر    31م و2021يونيو    30كما في   الخصم الذي يعكس معدل االفتراض في نهاية فترة التقرير المالي.

 القيم الدفترية للذمم الدائنة طويلة االجل ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها العادلة المحتسبة.
 

م، لم تكن هناك أي تغيرات بين  2020ديسمبر    30م والسنة المنتهية في  2021سبتمبر    30في    خالل الفترة المنتهية
 مستويات القيمة العادلة.

 
 19تأثير كوفيد ـــ  -19

 
بداية سنة   في  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  المستوى  2020إن  وعلى  الصينية  األراضي  في  الواسع  وانتشاره  م، 

كما اعتبرت   األعمال والنشاط االقتصادي عالمياً بما في ذلك المملكة العربية السعودية.العالمي الحقاً أدى إلى توقف  
 كجائحة مع اصدار تعليمات صارمة من الحكومات وتوجيهات لشعوبها وشركاتها.19منظمة الصحة العالمية كوفيد  

مطبقة على القوائم المالية السنوية اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم األحكام الخاصة بها ومصادر التقديرات الرئيسية ال
 م. 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 
م، قامت اإلدارة بإجراء تقييم حول مدى التأثير الكلي على عمليات الشركة 2021سبتمبر   30خالل الفترة المنتهية في  

توصيل المنتجات بسالسة والتحصيل  وأعمالها التجارية بما في ذلك بعض العوامل التي الطلب من العمالء وإجراءات 
وعدم التوقف عن توريد المواد وتوقعات رأس المال العامل. بناء على هذا التقييم، استنتجت اإلدارة بأنه ـ ليس هناك  

قد يستمر   م.2021سبتمبر    30تغيرات جوهرية يجب إجراؤها في القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  
كوفيدالوضع الحال وتأثيره على االقتصاد العالمي مما قد يؤثر على نتائج العمليات والوضع المالي في سنة    19-ي لـٍ 

التنبؤ بدقة عن طول فترة كوفيد م.2021 يزال الوضع ضبابي وبالتالي من الصعب  الشركة   19-وال  وتأثيره على 
 مال وعمليات الشركة ووضعها المالي.  على أع 19وأعمالها والتأثير االقتصادي الكلي المحتمل لكوفيد ـــ 

 
  األحداث الالحقة -20

 
)الموافق  2021أكتوبر    3بتاريخ   العمومية غير 1443صفر    26م  الجمعية  في  الشركة  في  المساهمون  وافق  هـ(، 

لاير سعودي إلى مبلغ    467,000,000العادية على قرار زيادة مقترحة في رأس المال الخاص بالشركة من مبلغ  
من حساب األرباح المبقاة ومبلغ    لاير سعودي  91,861,201لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ    563,288,650

أكتوبر    19بهذا الخصوص    اإلجراءات القانونية  استكملت لاير سعودي من حساب االحتياطي النظامي.    4,427,449
 م.  2021

 
م من شأنها أن يكون لها أثر  2021سبتمبر  30في رأي اإلدارة، لم تنشأ أية أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 

 ى قائمة المركز المالي للشركة كما يتضح في هذه القوائم المالية االولية الموجزة.  جوهري عل
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -21
 

ربيع الثاني   4م )الموافق  2021نوفمبر    9تم اعتماد هذه القوائم المالية االولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
 هـ(.1443
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