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 عالمية كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في الشبكة ال

 الحقوق محفوظة. لشركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمية المحدودة، شركة إنجليزية خاصة محدودة بضمان. جميع

 المستقل  الحساباتتقرير مراجع  
 أسمنت القصيممساهمي شركة  للسادة

 الرأي  

، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما "(شركة)"ال  )شركة مساهمة سعودية(  لشركة أسمنت القصيم  لقد راجعنا القوائم المالية
 التدفقات النقدية و ،التغيرات في حقوق الملكيةو ، والدخل الشامل األخرالربح أو الخسارة  وائموق ، م2020ديسمبر  31 في

من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  المكونة ،المرفقة مع القوائم المالية يضاحاتللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإل
 .األخرىالتفسيرية  المعلوماتو

كما في  شركةالجوهرية، المركز المالي لل النواحي، من جميع عادلة بصورةعرض وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ت  
 المالي للتقرير الدولية للمعايير قا  وفها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، ئوأدا ،م2020ديسمبر  31

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة المعتمدة من األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة في المعتمدة

 

  الرأي أساس

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير  لقد قمنا بالمراجعة وفقا  
  الشركة . ونحن مستقلون عن  هذا  عن مراجعة القوائم المالية " في تقريرنا  الحساباتتم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع  

 التزمنا وقدالعربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة  وفقا  
لتوفير أساس  مناسبةالتي حصلنا عليها كافية و لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة وفقا   االخرى األخالقية مسؤولياتناب

 .رأينا إلبداء

 

 أمور المراجعة  الرئيسية   

   مراجعتنا للقوائم المالية  عندأهمية  األكثر، بحسب حكمنا المهني، اعتبرناهاهي تلك األمور التي  الرئيسيةلمراجعة اأمور 
 رأيا  منفصال    نبدي  ، والفيهاككل، وعند تكوين رأينا    للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية

 تلك األمور. في
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 المستقل  الحساباتتقرير مراجع 
 )يتبع( أسمنت القصيممساهمي شركة  للسادة

  تحقق اإليرادات

وكذلك إيضاح  العقود مع العمالء عن ( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة باإليرادات6باإلشارة إلى اإليضاح رقم )
 ( والخاص باإلفصاح عن العقود مع العمالء. 24رقم )

 رئيسي مراجعة  أمر مراجعتنا اثناء األمر معالجة كيفية

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور 

 أخرى بناء  على حكمنا، ما يلي:  

فحص لعملية إثبات اإليرادات مع األخذ في اإلعتبار  -

 متطلبات معايير المحاسبة ذات العالقة وتقييم مدى

 مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة.

  إختبار تصميم وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية  -

المتعلقة بإثبات اإليرادات وفعاليتها التشغيلية، بما في 

 ذلك إجراءات الرقابة الخاصة بمكافحة الغش. 

تنفيذ إجراءات مراجعة تحليلية لإليرادات، وذلك   -

بمقارنة كميات المبيعات واألسعار للسنة الحالية بالسنة  

السابقة وتحديد ما إذا كان هناك أية إتجاهات أو تقلبات 

ج إلى فحص إضافي في ضوء فهمنا لظروف هامة تحتا

 السوق الحالية. 
فحص على أساس العينة لمعامالت اإليرادات مع  -

المستندات المؤيدة لها، للتحقق من تسجيل اإليرادات  
 في فتراتها الصحيحة. 

بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   الشركةتقوم 
15. 
 

مليون لاير سعودي للسنة   898 الشركةبلغت إيرادات 
 .م 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 
تعتبر اإليرادات أحد المؤشرات الجوهرية لقياس األداء  

ويترتب على ذلك وجود مخاطر متأصلة من خالل إثبات 
لزيادة الربحية، لذلك تم  اإليرادات بأكثر من قيمتها الفعلية 

 إعتبار عملية إثبات اإليرادات كأمر مراجعة رئيسي.
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 المستقل  الحساباتتقرير مراجع 
 )يتبع( سمنت القصيممساهمي شركة أ للسادة

 

وتقييم المخزونوجود   

( الخاص  13وكذلك اإليضاح رقم )  المخزون  ثباتإب( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة  6باإلشارة إلى اإليضاح رقم )

 . وجود وتقييم المخزونباإلفصاح عن 

 أمر مراجعة رئيسي كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور  

 أخرى بناء  على حكمنا، ما يلي:  

 

  الشركة حضور الجرد الفعلي المخزون الذي قامت به  -

 وخبير المعاينة المستقل.

تقييم ما لدى خبير المعاينة المستقل من كفاءة ومؤهالت  -

 وموضوعية في هذا المجال. 

المخزون المقدم من خبير الحصول على تقرير جرد  -

المعاينة المستقل بخصوص عناصر المخزون الرئيسية 

 وفحصها على أساس العينة. 

تقييم مدى معقولية عمليات قياس أكوام المخزون المنفذه  -

من قبل اإلدارة خالل الجرد الفعلي وإعادة حساب  

 تحويل األحجام إلى كميات.

أساس  أختبار تقييم المخزون في نهاية السنة، على  -

العينة، وتقييم األحكام والتقديرات المستخدمة في تقدير 

التلفيات وصافي انخفاض القيمة القابلة للتحقق من  

 اإلدارة. 

تقييم مدى أكتمال وكفاية االفصاحات المتعلقة بالمخزون  -

 م. 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 .2بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   الشركةتقوم 

 
مليون لاير   19بلغ رصيد مخزون المواد األولية مبلغ 

سعودي، كما بلغ رصيد مخزون المنتجات تحت التشغيل 
مليون لاير سعودي )يتألف بشكل رئيسي من  184مبلغ 

كلنكر مخّزن على شكل أكوام في ساحات مقامة لهذا  
 م. 2020ديسمبر   31في  للسنة المنتهيةالغرض( 

 
تحديد الوزن لهذا المخزون غير ممكن من الناحية   يعتبر

فإن اإلدارة تقوم بتقدير الكميات المتوفرة في لذا العملية، 
طريق قياس أكوام المخزون وتحويل نهاية السنة عن 

القياسات إلى وحدة أحجام بإستخدام زاوية االستقرار 
والكثافة الكمية. وللقيام بذلك تقوم اإلدارة بتعيين خبير 
معاينة مستقل لتقدير الكميات بإستخدام بعض حسابات 
القياسات المنهجية العملية وتطبيق طرق تحويل الكثافة 

لة من المخزون الذي يستخدم في  المطبقة على أنواع مماث
 صناعة االسمنت.

 
ونظرا ألهمية أرصدة المخزون والتقديرات ذات الصلة  

  جودولذلك تم إعتبار المستخدمة في تحديد الكميات، 
 . كأمر مراجعة رئيسي وتقييم المخزون
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 المستقل  الحساباتتقرير مراجع 
 )يتبع( سمنت القصيممساهمي شركة أ للسادة

 أمر أخر

 غير  رأيا   أبدى  والذي  آخر مراجع  قبل من  م،2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة  للشركة المالية  القوائم مراجعة تمت
 . م2020 يناير 29 في   المالية القوائم تلك على معدل

 

  األخرى المعلومات

 هاولكن  ،التقرير السنوي في  الواردة المعلومات األخرى المعلومات وتشمل  .األخرى المعلومات عن  المسؤولة هي  اإلدارة إن
 .هذا تقريرنا تاريخ بعد لنا متاح السنوي التقرير يكون أن المتوقع ومن ،عنها وتقريرنا القوائم المالية تتضمن ال

 .ا يخص ذلكمفي التأكيد استنتاجات أشكال من شكل أي ن بدي وال األخرى، المعلوماتالمالية  القوائم في رأينا يغطي وال

 متاحة، تصبح عندما أعاله إليها  المشار األخرى المعلومات قراءة هي مسؤوليتنا فإن ،المالية للقوائم مراجعتنا وبخصوص
 مع أو ، المالية القوائم مع جوهري لبشك متسقة غير  األخرى المعلومات كانت إذا  ما االعتبار بعين نأخذ  ذلك،ب القيام وعند

 .جوهري لبشك محرفة أنها أخرى بطريقة يظهر أو المراجعة، خالل عليها حصلنا التي المعرفة

 األمر يتعين علينا إبالغ فإنهفيه،  جوهري تحريف وجود لنا تبين إذا ،لنا ا  متاح يكون عندما ،السنوي لتقريرل راءتناق عند
 .بالحوكمة للمكلفين

 

 المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

في  المعتمدة المالي للتقرير الدولية للمعايير قا  وف عادلة بصورةمسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها ال هيإن اإلدارة 
األحكام و ،القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئةالمعتمدة من  األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة

المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية،   وهيونظام الشركة األساسي،  المعمول بها في نظام الشركات
 بسبب غش أو خطأ. ئم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء  لتمكينها من إعداد قوا

وعن لمبدأ االستمرارية،  وفقا   االستمرارعلى  الشركةقدرة  تقييموعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن 
المحاسبة،   في  كأساس االستمرارية مبدأستخدام استمرارية و، عن األمور ذات العالقة باالمناسب هو مابحسب  ،اإلفصاح

 ذلك. ب القيام سوىوجود بديل واقعي  عدم  أو إيقاف عملياتها، أو الشركةلتصفية اإلدارة   لدىما لم تكن هناك نية 

 . الشركةفي التقرير المالي عن اإلشراف على عملية   ؤولونالمس مه ،لجنة المراجعة المكلفين بالحوكمة، أي إن

 المالية القوائم مراجعة عن الحسابات مراجع مسؤوليات

بسبب غش   تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء  
ال أنه ليس إالذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد،  مراجع الحساباتأو خطأ، وإصدار تقرير 

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف  أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا   ىعل مانا  ض
دائما  عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجودا . ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت عَد جوهرية إذا كان  

 بناء  التي يتخذها المستخدمون  االقتصاديةردها أو في مجموعها على القرارات يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمف
 هذه القوائم المالية.  على

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني  وكجزء من المراجعة وفقا  
 : ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضا  

غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  عنناتجة  كانت سواء  ، جوهرية في القوائم الماليةال التحريفاتمخاطر  وتقييمتحديد  •
. أساس البداء رأينالتوفير  مناسبةوالحصول على أدلة مراجعة كافية وتلك المخاطر،  لمواجهةإجراءات مراجعة 

جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي  تحريفيعد خطر عدم اكتشاف و
 الرقابة الداخلية.  إجراءاتمضللة أو تجاوز   على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات

 ناسبة لرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ما ألنظمةالحصول على فهم  •
 . بالشركةالرقابة الداخلية  أنظمةفاعلية   عنللظروف، وليس بغرض إبداء رأي 

السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة   سبةانمدى م تقييم •
 التي قامت بها اإلدارة.
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 المستقل  الحساباتتقرير مراجع 
 )يتبع( سمنت القصيممساهمي شركة أ للسادة

 (يتبع) المالية القوائم مراجعة عن الحسابات مراجع مسؤوليات

إلى أدلة المراجعة التي تم   واستنادا   المحاسبة،  في كأساس االستمرارية لمبدأ ستخدام اإلدارة ا سبةانستنتاج مدى ما •
قدرة   بشأنبأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا   ة قعال  ذا الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري 

لفت ن أنيتعين علينا  فإنهوجود عدم تأكد جوهري،  لنا تبين. وإذا االستمرارية لمبدأ وفقا االستمرارعلى  الشركة
إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية،   أونتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية،  اإل
تقريرنا. ومع ستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ  إتستند  ويتعين علينا تعديل رأينا.    فإنه

 .االستمرارية لمبدأ وفقا   االستمرارعن   الشركةتوقف  إلى  تؤديذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد 

  عن  تعبر وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية  العام،يم العرض يتق •
 . عادلة  بصورةقة تحقق عرضا  المعامالت واألحداث ذات العالقة بطري

النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما  بشأن بلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، ألقد 
 "(.شركة)"ال لشركة أسمنت القصيم فها خالل المراجعة اكتشا  تمالرقابة الداخلية  أنظمةفي ذلك أي أوجه قصور مهمة في 

وأبلغناهم  ،يةباالستقالل المتعلقة الصلة األخالقية ذات بالمتطلبات التزمنا قد بأننا يفيد ببيان بالحوكمة المكلفين زودنا كما
  إذا  ،العالقة الوقاية ذات إجراءاتو استقاللنا، على تؤثر أنها معقول بشكل قد نعتقد التي األخرى واألمور العالقات بجميع

 .ذلك طلبت

 مراجعة عند أهميةاألكثر  اعتبرناها التي األمور تلك ديحدنقوم بت بالحوكمة، للمكلفين إبالغها تم  التي األمور ضمن ومن
 أو الئحة نظام يمنع لم ما تقريرنا في األمور هذه ونوضح ة.يالرئيس المراجعة   أمور ت عَد التيو الحالية، للفترة المالية  القوائم

 ألن تقريرنا في عنه اإلبالغ يتم أال ينبغي األمر أن للغاية، نادرة ظروف في نرى، عندما أو األمر، عن العلني اإلفصاح
 .اإلبالغ هذا على  المترتبة العامة المصلحة فوائد تفوق أن معقولة بدرجة المتوقع من بذلك للقيام السلبية التبعات

 
 

 وشركاهجي الفوزان م اعن / كي بي  
 قانونيون ومراجعون محاسبون

 
 
 
 

 الفوزان حمد.عبدهللا د

 348ترخيص رقم 
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 الشركة  معلومات -1

 تعمل بالمملكة العربية السعودية مدرجة بالسوق المالية)الشركة( هي شركة مساهمة سعودية  القصيمإسمنت شركة 

أغسطس  02هـ الموافق 1398شعبان  28 بتاريخ الصادر في مدينة (1131001224بموجب السجل التجاري رقم )

هـ  1396شعبان  15بتاريخ  62بموجب المرسوم الملكي رقم م/  وفقاً لنظام الشركات م، وقد تم تأسيس الشركة1978

 .م1976أغسطس  11الموافق 

 

ومشتقاته وتوابعه وتجارة تلك المنتجات والقيام بجميع األعمال المتصلة  سمنت يتمثل نشاط الشركة في صنع وإنتاج اإل

، القصيم  –بصورة مباشرة وغير مباشرة بهذا الغرض، تزاول الشركة نشاطاتها من خالل مصنعها القائم في مدينة بريدة  

 .(6735 - 52271بريدة  -1وحدة رقم  4266والمسجل بالعنوان )

 

 .تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية

 

 أسس إعداد القوائم المالية -2

 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1

العربية السعودية والمعايير دة في المملكة مالمعت أعدت القوائم المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقريرالمالي

وباستخدام نفس السياسات المحاسبية في إعداد   واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 . (6إيضاح )في  مفصلة  م2019القوائم المالية السنوية لعام 

 أسس القياس 2-2

   :ريخية فيما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز الماليتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التا

 .بالقيمة العادلة الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  الماليةيتم قياس اإلستثمارات  •

ة  يتم اإلعتراف بمســـتحقات إلتزامات المنافع المحددة المالية لزلتزامات المســـتقبلية إســـتناداً إلى طريقة وحد •

 .اإلئتمان المتوقعة

 العملة الوظيفية وعملة العرض -3

   .للشركةوعملة العرض ذي يعتبر العملة الوظيفية بالريال السعودي وال تم إعداد هذه القوائم المالية

 والتقديرات  األحكام إستخدام -4

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية على  

 واإلفتراضات  راتيالتقد هذه من التأكد عدم إن .المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

 في  بها تتأثر التي والمطلوبات للموجودات ةيالدفتر مةيالق على ةيجوهر التيتعد تتطلب نتائج إلى ؤديي أن مكني

 .ةيالمستقبل الفترات

 خ ي تار في المؤكدة ر يغ راتيللتقد األخرى ةيسيالرئ المصادر وكذلك بالمستقبل تتعلق التي ةيسيالرئ االفتراضات إن

 خالل  والمطلوبات للموجودات ةيالدفتر مةيالق على  هامة التيتعد عنها نتجي قد  التي ةيالجوهر المخاطر ذات ريالتقر

  إن  .ةيالمال القوائم إعداد  عند المتاحة المعلومات على راتهايتقد في الشركة تستند. أدناه  مدرجة  ةيالتال ةيالمال السنة

  عن   الخارجة  الظروف  أو  السوق  في  راتيالتغ  بسبب  ريتتغ  قد  ة،يالمستقبل  التطورات  عن  واإلفتراضات  ةيالحال  الظروف

 .حدوثها عند اإلفتراضات في راتيالتغ هذه عكس تمي. الشركة طرةيس

ً  يلي فيما  المحاسبية السياسات تطبيق عند  الهامة واألحكام التأكد عدم وحاالت التقديرات أهم عن  للمعلومات توضيحا

 : اإليضاحات في إدراجها تم والتي ، المالية القوائم في الظاهرة المبالغ  على هام أثر لها التي
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 ( تابع)  والتقديرات األحكام إستخدام  -4

 الموظفين منافع إلتزام قياس

 الموظفين   إكتسبها  التي  المستقبلية  المنافع  قيمة  تقدير  طريق  عن   المحددة  المنافع  بخطط  المتعلقالشركة    إلتزام  إحتساب  يتم

ً  اإلحتساب يتم. الحالية القيمة إلى للوصول القيمة وتخصم والسابقة الحالية الفترات في  إكتواري  خبير قبل من سنويا

 عن  اإلفصاح  تم.  اإلكتوارية  اإلفتراضات  تقدير  في  األحكام  إستخدام  تم. المتوقعة  اإلئتمان  وحدة طريقة  بإستخدام مستقل

 (. 20) رقم باإليضاح الرئيسية اإلفتراضات

 المخزون قيمة إنخفاض

 مستردة غير تكلفته كانت إذا للتحقق القابلة القيمة صافي  إلى للوصول المخزون قيمة في اإلنخفاض بتقدير اإلدارة تقوم

ً  أصبح أو   إلى  تؤدي قد أخرى عوامل أي وجود حالة في أو تكلفته من أقل بيعه سعر كان إذا أو منه، جزءاً  أو ككل تالفا

  األدلة  أكثر على  للمخزون للتحقق القابلة القيمة صافي تقديرات وتستند. تكلفته من ألقل للتحقق القابلة قيمته إنخفاض

 بشكل  المرتبطة التكاليف أو األسعار في التقلبات باإلعتبار التقديرات هذه وتأخذ. التقديرات إستخدام وقت في موثوقية

 . المالية  الفترة  نهاية في  كما  قائمة  األحداث  هذه  ظروف  أن  يؤكد  الذي  بالقدر  المالية  القوائم  تاريخ  بعد  تقع  بأحداث  مباشر

 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض

  إذا  ما لتحديد( المخزون بخالف) المالية غير لموجوداتها  الدفترية القيم بمراجعةالشركة  تقوم مالي تقرير كل تاريخ في

 .لألصل لزسترداد القابلة القيمة تقدير يتم المؤشر، ذلك وجود حالة في. القيمة في اإلنخفاض على مؤشر هناك كان

 اإلستخدام  عن ناتجة نقدية تدفقات تولد التي صغيرة مجموعات إلى األصول تقسيم يتم القيمة، في اإلنخفاض إلختبار

 .النقد توليد وحدات أو األخرى األصول من الناتجة النقدية التدفقات عن مستقلة كبيرة بصورة تكون والتي المستمر

ً   العادلة   قيمته  أو  اإلستخدامية  قيمته  هي  النقد  توليد  لوحدة  أو  األصول  ألحد  لزسترداد  القابلة  القيمة  إن  البيع،   تكاليف  ناقصا

 بإستخدام  وذلك الحالية قيمتها إلى مخصومة المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على اإلستخدام قيمة تعتمد. ىأعل أيهما

 توليد  لوحدة أو األصل ألحد المحددة والمخاطر للنقود الحالية للقيمة الحالية السوق تقديرات عكسي ذىال خصم معدل

 .النقد

 القابلة  قيمتها عن تزيد النقد توليد وحدة أو لألصل الدفترية القيمة كانت إذا القيمة في اإلنخفاض خسائر إثبات يتم

 .لزسترداد

 قيمة  يتعدى ال الذي للمدى فقطاإلنخفاض  خسارة عكس يتم و الخسارة أو الربح قائمة فياإلنخفاض  خسائر إثبات يتم

 خسائر   إثبات  يتم  مالم  تحديدها  الممكن  من   كان  التي  اإلطفاء  أو  اإلستهالك  خصم  بعد  الدفترية  قيمته  لألصل  الدفتري   المبلغ

 .القيمة في اإلنخفاض

 والمعدات واآلالت للعقارات اإلنتاجية األعمار

 التقدير  هذا تحديد يتم. اإلستهالك إحتساب بغرض والمعدات واآلالت عقاراتلل المقدرة اإلنتاجية األعمار  اإلدارة تحدد

 اإلدارة  وتقوم. الموجودات هذه له تتعرض الذي المادي والضرر للموجودات المتوقع اإلستخدام باالعتبار األخذ بعد

ً  اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيمة بمراجعة   الفترات  في( وجدت إن) اإلستهالك  مصروفات في التغير تعديل ويتم سنويا

 .والمستقبلية الحالية

 المدينة الذمم في إلنخفاضا

 األدوات المالية.  – (6تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم )
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 ( تابع)  والتقديرات األحكام إستخدام    -4

 والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة

 المشاركين  بين ما نظامية معاملة ضمن إلتزام لتحويل المدفوع أو أصل بيع مقابل المستلم البيع سعر هي العادلة القيمة

 للمطلوبات  العادلة القيمة إن. التاريخ ذلك في المتاح األفضل السوق ذلك، غياب في أو القياس تاريخ في السوق في

 .األداء  على القدرة عدم مخاطر تعكس

. المستطاع قدر السوق في رصدها يمكن التي البياناتالشركة  تستخدم مالي، إلتزام أو ألصل العادلة  القيمة قياس عند

 :يلي كما التقييم أساليب في المستخدمة المعطيات أساس على هرمي تسلسل مستويات ضمن العادلة القيم تصنيف يتم

  الحصول  يمكن مماثلة مطلوبات أو لموجودات النشطة  األسواق في(  المعدلة  غير) المتداولة األسعار:  األول المستوى •

  .القياس تاريخ في عليها

 مالحظتها  يمكن والتي األول المستوى تحت المتضمنة وغير المدرجة األسعار غير أخرى مدخالت: الثاني المستوى •

 .(األسعار من مشتقة) مباشرة غير أو( كاألسعار) مباشرة بطريقة والمطلوبات للموجودات

 قابلة  غير مدخالت) ملحوظة سوقية بيانات على تعتمد ال والتي والمطلوبات للموجودات مدخالت: الثالث المستوى •

 .(للمالحظة

  للقيمة   الهرمي  التسلسل  من  مختلفة  مستويات  في  تقع  إلتزام   أو  ألصل  العادلة  القيمة  لقياس  المستخدمة  المدخالت  كانت  إذا

ً  يعتبر الذي للمدخالت مستوى أقل ضمن بالكامل القياس تصنيف يتم فإنه.  العادلة  .ككل للقياس جوهريا

. رييالتغ هايف حدث التي ريالتقر فترة ةينها في العادلة مةيللق الهرمي التسلسل اتيمستو نيب بالتنقالتالشركة  تعترف

 .المستويات بين تنقالت توجد ال م2019 ديسمبر 31  م،2020 ديسمبر 31 في كما

 القيمة  تسلسل في مستوياتها ذلك في بما المالية والمطلوبات للموجودات العادلة والقيمة الدفترية القيم عن اإلفصاح تم

  إذا  العادلة بالقيمة تقاس ال التي المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيمة معلومات تشمل ال وهي. العادلة

 (. 34)  رقم باإليضاح معقولة بصورة العادلة القيمة  تعادل الدفترية القيمة كانت

 اإلستمرارية 

ً الشركة  إدارة أجرت ً  اإلستمرار علىالشركة  لقدرة تقييما   الموارد الشركة  لدى أن قناعة ولديها اإلستمرارية، لمبدأ وفقا

الشركة    قدرة  في  جوهرية  شكوك  أي  لديها  ليس  اإلدارة  فإن  لذلك،   إضافة.  القريب  المستقبل  في  أعمالها  إلستمرار  الكافية

 .اإلستمرارية أساس على  المالية القوائم إعداد تم فقد لذا. النحو هذا على اإلستمرار على

 المعايير الجديدة الصادرة -5

 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها الشركة 5-1

السياسات المحاسبية التي طبقتها الشركة في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية تتوافق 

يناير  1م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 2019ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

 وائم المالية. على هذه الق يجوهر يس لها تاثيرل و م2020

 المعايير الجديدة والتعديالت سارية ابتداًء من

 8ومعيار المحاسبة الدولي    1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي     -تعريف المواد  م 2020يناير  1

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  –تعريف األعمال  م 2020يناير  1

 تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية م 2020يناير  1
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 ( تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة   -5

 المعايير الصادرة غير المطبقة 2 -5

والتعديالت التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ال تتوقع الشركة وجود تأثيراً جوهرياً على فيما يلي المعايير 

 القوائم المالية في حال تطبيق المعايير والتعديالت ادناه.

سارية للفترات السنوية ابتداًء 

 من أو بعد تاريخ

 المعايير الجديدة والتعديالت

 التأمين""عقود  17المعيار الدولي للتقرير المالي  م 2021يناير  1

 "عرض القوائم المالية"(  1تصنيف االلتزامات )التعديالت على المعيار الدولي  م 2022يناير  1

 /متاح للتطبيق االختياري 

تاريخ السريان مؤجل ألجل 

 غير مسمى

المشترك  بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي  10)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 الهامة  المحاسبية السياسات -6

  ما   عدا  فيما   المالية  القوائم  هذه  في  المعروضة  الفترات  جميع  على  ثابت  بشكل  أدناه  المبينة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  تم

 (.5) رقم بااليضاح توضيحه تم

 العمالء  مع العقود من اإليرادات

 للتقرير  الدولي المعيار في محدد هو كما خطوات خمس من نموذج على بناء العمالء مع العقود إيراداتالشركة  تثبت

 ."العمالء مع العقود  من اإليرادات"  15 المالي

 وتضع وتعهدات حقوقا تؤسس أكثر أو طرفين بين تُعقد اتفاقية هو العقد: عميل مع( العقود) العقد تحديد – 1 الخطوة

 .عقد لكل بها الوفاء يجب التي المعايير

 خدمات تقديم أو بضائع بتحويل العميل مع العقد في وعد هو األداء التزام: العقد في األداء التزامات تحديد - 2 الخطوة

 .العميل إلى

 البضائع نقل نظير عليه  الحصولالشركة  تتوقع الذي المقابل مبلغ هو المعاملة سعر: المعاملة سعر تحديد – 3 الخطوة

 .ثالثة أطراف عن نيابة المحصلة المبالغ باستثناء العميل، إلى بتقديمها المتعهد الخدمات أو

 ستقوم  أداء، التزام من أكثر  على يحتوي الذي العقد في: العقد في  األداء اللتزامات المعاملة سعر تخصيص –  4 الخطوة

  مقابل  في عليه الحصولالشركة  تتوقع الذي المقابل مقدار يحدد بمبلغ أداء التزام كل إلى المعاملة سعر بتوزيعالشركة 

 .أداء التزام بكل الوفاء

 .أداء بالتزام المنشأة تفي( عندما أو) متى اإليراد إثبات - 5 الخطوة

 نقل  مقابلالشركة  تستحقه الذي المبلغ بتقديرالشركة  تقوم متغيراً، مبلغا يتضمن العقد في دفعه المزمع المبلغ كان إذا

 .العميل إلى بتقديمها المتعهد الخدمات أو البضائع

  أو  السعرية االمتيازات أو االئتمانات أو  المستردة المبالغ أو الحسومات أو الخصومات بسبب المقابل مبلغ يختلف قد

 إذا  به  المتعهد  المقابل قيمة  مبلغ  يختلف أن  يمكن كما.  المماثلة  البنود  من  غيرها  أو  العقوبات  أو  األداء  مكافآت  أو  الحوافز

 .مستقبلي حدث حدوث عدم أو بحدوث مشروطا للمقابلالشركة  استحقاق كان

 مبرمة مستقلة محددة أوعقود/و بيع فواتير بموجب البيع يتم حيث والمعبأ، السائب واألسمنت الكلنكلر ببيعالشركة  تقوم

  .العمالء مع

  البضائع بيع( أ)

 يتم الوحيد، األداء إلتزام هو فيها األسمنت بيع يكون أن عام بشكل يتوقع والتي العمالء مع المبرمة للعقود بالنسبة

 محددة،  زمنية نقطة عند العميل إلى األصل على السيطرة تحويل فيه  يتم الذي الوقت في البيع من باإليرادات االعتراف

  .التسليم عند يتم ما عادة وهو
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 (ابعت)  ءالعمال مع العقود من اإليرادات

. األداء بالتزامات المنشأة وتفي الموعود األصل على العميل فيه يسيطر الذي الوقت في اإليرادات بإثباتالشركة  تقوم

 :الموعود  األصل على السيطرة تحويل تقييم في أدناه المذكورة المؤشراتالشركة   تراعي

 األصل  نظير لدفعة حال   حقللشركة  -

 لألصل قانونية ملكية لديه العميل -

 لألصل الفعلية الملكيةالشركة  نقلت -

 األصل  لملكية الجوهرية والمزايا المخاطر العميل يتحمل -

 لألصل  العميل قبول -

 عقود اإليجار

 اإليجار تعريف -أ

 للتقرير الدولي للمعيار ووفقاً . الجديد اإليجار لتعريف وفقاً  إيجار يتضمن أو يمثل الترتيب كان إذا ما بتقييمالشركة  تقوم

  محدد  أصل إستخدام على السيطرة حق يعطي الترتيب كان إذا إيجار يتضمن أو كإيجار الترتيب يعتبر 16 رقم المالي

 .مادي مقابل نظير زمنية لفترة

 إيجاري  مكون كل على العقد في المقابل بتوزيعالشركة  تقوم إيجارية، مكونات يتضمن ترتيب تقييم إعادة أو بدء عند

 .مكون لكل النسبي المستقل السعر أساس على إيجاري وغير

 كمستأجر -ب

 كما للشركة  اإلقتراض معدل بإستخدام مخصومة المتبقية اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة اإليجار إلتزامات قياس تم

ً  مدفوعة بمبالغ معدل اإليجار إلتزام يساوي مبلغ بإستخدام األصل  إستخدام  حق قياس ويتم. تاريخ عقد اإليجار في  مقدما

 .اإليجار عقود كل  على الطريقة هذه بتطبيقالشركة  قامت ولقد. مستحقة إيجارات أو

بإستخدام اإلعفاء المسموح في عدم اإلعتراف بحق إستخدام أصول وإلتزامات اإليجارات لزيجارات التي   الشركةقامت  

 شهر.  12تكون مدتها أقل من 

 يتم إعادة قياس إلتزامات اإليجار عند حدوث تغيير فى مدفوعات اإليجار المستقبلية.

 الموظفين منافع

 المحددة الموظفين منافع خطط

ً   مطالبة الشركة    إن (  محددة   منافع  خطة)  الخدمة   نهاية  مكافآت  بدفع  السعودية  العربية  المملكة  في   السعودي   العمل  لنظام   وفقا

 السنة كسور متضمنة األولى الخمس الخدمة سنوات من سنة كل من األخير الشهر راتب نصف على بناءً  إحتسابها ويتم

  خطة  إن. السنة كسور متضمنة المتبقية أو التالية الخدمة سنوات من سنة لكل بالكامل شهر آخر راتب إلى باإلضافة

 .ممولة غير الخدمة نهاية مكافآت

 اإلكتوارية للدراسة الرئيسية والفرضيات التقييم طريقة

 ً  الخدمة  نهاية مكافاة إلتزامات إحتساب يتم ،"الموظفين منافع( "19) رقم الدولي المحاسبة معيار بمتطلبات إلتزاما

 أو  األرباح تسجيل ويتم مالية، سنة كل نهاية في المتوقعة اإلئتمان وحدة طريقة بإستخدام اإلكتواري التقييم بإستخدام

 إعادة وتدرج. التقييم إعادة فيها حدث التي للفترة الشامل الدخل قائمة في اإلكتواري التقييم إعادة من الناتجة الخسائر

  يتم . الخسارة أو الربح ضمن إدراجها يتم وال المبقاة األرباح في فوراً  اآلخر الشامل الدخل  في بها المعترف القياس

  الخصم  سعر بإستخدام الفائدة إحتساب يتم. الخطة تعديل فترة خالل الخسارة أو الربح في  السابقة الخدمة تكلفة إحتساب

 .المحددة الموظفين  منافع إلتزام  على الفترة بداية في

 منافع  مصروف ضمن الخسارة أو الربح قائمة في بها اإلعتراف يتم المحددة المنافع لخطة  الحالية  الخدمة تكلفة إن

 تسوية أو  خفض أو التغير وحاالت الحالية للسنة  الموظفين خدمات عن الناتجة اإللتزام في الزيادة لتعكس الموظفين،

 .الخسارة أو الربح قائمة في مباشرة السابقة السنوات عن الخدمات تكلفة إدراج يتم. المنافع

 حقوق في اإلكتوارية اإلفتراضات في والتغييرات التسويات من الناتجة اإلكتوارية والخسائر األرباح وقيد تحميل يتم

 .فيها حدثت التي الفترة في اآلخر  الشامل الدخل قائمة في الملكية
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  الموظفين منافع

 :يلي كما المحددة المنافع تكاليف تصنيف يتم

 والخسائر األرباح إلى باإلضافة السابقة، الخدمات وتكاليف الحالية الخدمات تكاليف ذلك في بما) الخدمة تكلفة -

 للموظفين؛ والسداد الترقيات عن الناتجة

 و الفوائد تكلفة -

 .القياس إعادة -

 األجل قصيرة الموظفين منافع

 التي   الفترة  في  المرضية  واإلجازات  السنوية  واإلجازات  والرواتب  باألجور  المتعلقة  المنافع  عن  اإللتزام  وقياس  إثبات  يتم

 .الخدمات تلك مقابل دفعها المتوقع المنافع من المخصومة غير المبالغ على الخدمة تقديم فيها يتم

 التمويل إيرادات

 أو  الربح ضمن بها اإلعتراف يتم والتي المستثمرة األموال على إسالمية مرابحات إيرادات من التمويل إيرادات تتكون

 الفائدة طريقة بإستخدام الخسارة أو الربح ضمن إستحقاقها عند إسالمية مرابحات بإيرادات اإلعتراف ويتم. الخسارة

  .الفعلي

 الزكاة

ً  الزكاة مخصص إحتساب يتم . السعودية العربية المملكة في"( الهيئة)" والدخل للزكاة العامة الهيئة وقواعد ألحكام وفقا

 ويتم  .الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  مستقل  بند  في  الزكاة  مخصص  تحميل  ويتم  تقديري  بشكل  الفترة  عن  الزكاة  إحتساب  يتم

 إصدار  فيها يتم التي الفترة في سابقة سنوات على بالربوط تتعلق والتي وجدت، إن اإلضافية، الزكاة مطلوبات إحتساب

 .النهائية الربوط

  المخزون

ً  المخزون تكلفة إحتساب يتم. أقل أيهما للتحقق القابلة القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون يقاس  المتوسط لطريقة وفقا

  والمخزون   المصنع  المخزون  حالة  في  الراهنة،  حالته   في  للموقع  المخزون  لوصول  المتكبدة  النفقات  تتضمن  والتي  المرجح

.  للشركة  العادية  التشغيلية  القدرة  على  بناءً   المباشرة  غير  التكاليف  من  المناسبة  بحصته  المخزون  تحميل  يتم  التشغيل  تحت

 لزتمام المقدرة التكاليف خصم بعد للشركة العادي النشاط سياق في المقدر البيع سعر هي للتحقق القابلة القيمة صافي

 .والبيع

 العمالت األجنبية 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 

 وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت.للشركة  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية  

األجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ يتم تحويل األصول واإللتزامات النقدية التي تتم بالعمالت  

التقرير. بالنسبة لألصول واإللتزامات غير المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم إعادة تحويلها إلى 

ويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها العملة الوظيفية وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ويتم تح

بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. ويتم إثبات فروقات العمالت األجنبية 

 الناتجة عن إعادة التحويل ضمن الربح أو الخسارة. 

 مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة إمتياز

القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلعادة تسوية موقع امتياز بإعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز    مخصص  قياس  يتم

 بداية عقد رخصة اإلمتياز.تاريخ  في كما الخصم معدل بإستخدام الشركة
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 والمعدات واآلالت العقارات

  والقياس اإلعتراف

ً   بالتكلفة  والمعدات  واآلالت  العقارات  تسجل  .وجدت  إن  القيمة،  في  اإلنخفاض  وخسائر  المتراكم  اإلستهالك  منها  مخصوما

ً  إنشائها يتم التي لألصول وبالنسبة. األصل بإقتناء مباشرة المتعلقة المصروفات التكلفة تتضمن  تكلفة تتضمن داخليا

 يتم  التي الحالة إلى تجهيزها عملية تستلزمها التي األخرى المباشرة والتكاليف المباشرة والعمالة المواد تكلفة  األصل

  .أجله من إقتناؤها تم الذي الغرض وفي موقعها في بها تشغيلها

  أعمارها   تختلف  التي  والمعدات  واآلالت  العقارات  بنود  من  ببند  الخاصة   الجوهرية   أو  الرئيسية  المكونات  عن  المحاسبة  يتم

 .والمعدات واآلالت العقارات ضمن( رئيسية مكونات) مستقلة كبنود اإلنتاجية

 صافي  بين الفرق أساس على والمعدات واآلالت العقارات بنود أحد إستبعاد عن الناجمة الخسائر أو األرباح تحديد يتم

  في   الخسارة   أو   الربح  بقائمة  إدراجها  ويتم  والمعدات  واآلالت  للعقارات  المستبعدة  للبنود  الدفترية  والقيمة  البيع  متحصالت

 .اإلستبعاد فيها يتم التي الفترة

  الالحقة التكاليف

 المحتمل من كان إذا البند لهذا الدفترية التكلفة ضمن والمعدات واآلالت العقارات بند من جزء إحالل تكاليف إثبات يتم

 بشكل  التكلفة هذه قياس إمكانية إلى باإلضافة الجزء ذلك في تكمن والتي للشركة المستقبلية اإلقتصادية المنافع تدفق

 والمعدات  واآلالت  عقاراتلل  اليومية  الخدمة  تكاليف  إثبات  يتم.  إحالله  تم  الذي   للجزء  الدفترية  القيمة  إستبعاد  يتم.  به  موثوق

 .تكبدها عند الخسارة أو الربح بقائمة

 مالية  فترة  من  أكثر  خالل  إستخدامها  تم  إذا  مستقل  عنصر  بإعتبارها  الرئيسية  والصيانة  الفحص  عمليات  عن  المحاسبة  يتم

  .اإلصالحات لهذه الحالي السوق سعر الى بالرجوع العناصر لهذه الدفترية القيمة تحديد يتم واحدة،

  اإلستهالك

ً  األصل تكلفة) والمعدات واآلالت العقارات لبنود لزستهالك القابلة للقيمة منتظم توزيع هو اإلستهالك  منها مخصوما

 .اإلنتاجي العمر مدار  على( لألصل المتبقية القيمة

 المقدر  اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط بطريقة الخسارة أو الربح قائمة في اإلستهالك بمصروف اإلعتراف يتم

  األعمار  على أو اإليجار عقد مدة على المستأجرة األصول إستهالك يتم. والمعدات واآلالت العقارات بنود من بند لكل

 فترة  بنهاية األصول  هذه  ملكية على تحصل  سوفالشركة   أن معقول تأكد هناك  كان إذا  إال. أقل أيهما لألصول اإلنتاجية

 .للشركة المملوكة األراضي إستهالك يتم ال. اإليجار

 .منفصلة كبنود عنها المحاسبة يتم والمعدات واآلالت ،العقارات لبنود اإلنتاجي العمر يختلف عندما

 :يلي كما المقارنة وفترات الحالية للفترة والمعدات واآلالت العقارات لبنود المقدرة اإلنتاجية األعمار

 األصل 

 األعمار اإلنتاجية 

 )سنوات(

   

 33-20  مباني 

 30-20  والمعدات آالت

 20-5  وأدوات  عدد

 10-5  والتجهيزات االثاث

 5  السيارات

 

 كل نهاية في والمعدات واآلالت للعقارات المتبقية والقيمة اإلنتاجية واألعمار اإلستهالك طرق بمراجعةالشركة  تقوم

 .(الالحقة  والسنوات التغيير  سنة  في)  المحاسبية  التقديرات  في  كتغيرات  معه  التعامل  يتم  فرق  وجود  حال  وفي  مالية،  سنة
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 التنفيذ تحت مشروعات

 واآلالت العقارات بند منفصلة عن  عرضها ويتم الفعلية التكلفة أساس  على التنفيذ تحت المشروعات تكلفة إحتساب يتم

 الخاص  االستهالك حساب ويبدء والمعدات واآلالت عقاراتال إلى تحويلها فيتم لزستخدام جاهزة تصبح حتى والمعدات

 .المقدرة اإلنتاجية لالعمار وفقا بها

 الملموسة غير الموجودات

 تقيد ،ياألول االعتراف وبعد. بالتكلفة األولي االعتراف عند منفردة بصورة المقتناة الملموسة غير الموجودات قياس يتم

ً  بالتكلفة الملموسة غير الموجودات   أما . وجدت إن- القيمة في لالنخفاض متراكمة خسائر وأي متراكم اطفاء أي ناقصا

ً   المطورة  الملموسة  غير  الموجودات  في   المصروفات  وتدرج  رسملتها  يتم  فال(  المرسملة  التطوير  تكاليف  باستثناء)  داخليا

 .المصروفات هذه فيها تستحق الذي الوقت في  الخسارة او الربح قائمة

 والقيمة  االستبعاد  متحصالت  صافي  بين  بالفرق  الملموسة  غير  الموجودات  استبعاد  من الناشئة  الخسائر  أو  األرباح  تقاس

 .األصل استبعاد عند   الخسارة او الربح قائمة في بها االعتراف ويتم لألصل الدفترية

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة كما يلي:

 األصل 

 اإلنتاجيةاألعمار  

 )سنوات(

 5-3  الملموسة غير واألصول اآللي الحاسب

 

 إستثمارية عقارات

 كالهما  أو قيمته في للزيادة أو إيجارية إيرادات لكسب إما إقتناؤها يتم أراضي  أو عقارات هي اإلستثمارية العقارات

 أو  الخدمات أو البضائع توريد أو اإلنتاج في يستخدم وال اإلعتيادي،الشركة  نشاط خالل من بيعها بهدف ليس ولكن

 األولي،  القياس  ضمن  المعاملة  تكاليف  إدراج  ويتم  بالتكلفة  أولي  بشكل  العقارية  اإلستثمارات  إظهار  يتم.  إدارية  ألغراض

ً  قياسه ويتم ً  التاريخية بالتكلفة) التكلفة نموذج وفق الحقا   والتي  األراضي عدا فيما – المتراكم اإلستهالك منها مخصوما

 .(وجدت إن المتراكمة االنخفاض وخسائر - بتكلفتها تدرج

 المالية األدوات

 .المالية لألدوات التالية والقياس التصنيف متطلبات بتطبيق الشركة قامت

 المالية األدوات إثبات

ً الشركة  تصبح عندما المالي وااللتزام األصل إثبات تمي ً  ذلك ويكون لألداة، التعاقدية االلتزامات في طرفا  بتاريخ  عموما

 عندما أو الموجودات لتلك التعاقدية النقدية التدفقات انتهاء عند المالية الموجودات إثبات بإلغاء الشركة تقوم. المتاجرة

 كافة  تحويل خاللها يتم معاملة في  المالي األصل من التعاقدية النقدية التدفقات على  الحصول حق بتحويلالشركة  تقوم

  المحولة  المالية الموجودات من ناتجة فوائد أي إثبات يتم. جوهرية بصورة المالية للموجودات الملكية ومزايا مخاطر

 .منفصلة مطلوبات أو كموجودات بها االحتفاظ أو بإنشائها الشركة تقوم التي

 اإلثبات إلغاء

 أي  ذلك  في  بما)  المستلم  المبلغ  المقابل(  1)  ومجموع  لألصل   الدفترية  القيمة  بين  الفرق  إثبات  يتم  مالي،  أصل  استبعاد  عند

ً  عليه الحصول تم أصل ً  مفترضة مطلوبات أي خصم بعد حديثا  قائمة  في مثبتة متراكمة خسائر أو أرباح أي( 2( )حديثا

  من  العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق بأسهم يتعلق فيما ذلك، ومع. الخسارة أو الربح ضمن اآلخر،  الشامل الدخل

 الربح  في إثباتها يتم ال اآلخر، الشامل الدخل قائمة في مثبتة متراكمة خسارة/  ربح أي فإن اآلخر، الشامل الدخل خالل

 .اإلثبات إلغاء عند الخسارة أو

 .أجله إنقضاء إو العقد إلغاء أو المرتب بااللتزامالشركة   وفاء عند المالي المركز قائمة من المالي اإللتزام إلغاء يتم
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 ( تابع) الهامة المحاسبية السياسات   6

 (تابع) المالية األدوات

 (تابع) المشتقة غير المالية الموجودات

 المالية األدوات تصنيف

 :التالية  القياس فئات ضمن المالية موجوداتها بتصنيفالشركة  تقوم

 أو المطفأة؛ بالتكلفة قياسها يتم التي الموجودات (1

 الخسارة أو  الربح خالل من العادلة القيمة (2

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة (3

 للموجودات  النقدية للتدفقات التعاقدية والشروط المالية الموجودات إدارة فيللشركة  العمل نموذج على التصنيف يعتمد

 .المالية

ً  المالية الموجودات تصنيف إعادة يتم ال  إلدارة العمل نموذج بتغييرالشركة  قامت إذا  إال األولي القياس إلى الحقا

 ألول   يوم  أول  في  تصنيفها  إعادة  يتم  بذلك  تتأثر  سوف  التي  المالية  الموجودات  كافة  فإن  الحالة   هذه  في  المالية،  الموجودات

 .العمل نموذج في للتغيير تالية مالية فترة

 بالقيمة   مالية  كموجودات  بها  اإلعتراف  يتم  وال  التاليين  بالشرطين  الوفاء  تم  إذا  المطفأة  بالتكلفة  المالية   الموجودات  قياس  يتم

 :الخسارة أو  الربح خالل من العادلة

 و  التعاقدية؛ النقدية التدفقات لتحصيل بالموجودات اإلحتفاظ  إلى يهدف والذي العمل نموذج خالل بها اإلحتفاظ تم -

  األصلي  المبلغ تمثل والتي النقدية للتدفقات محددة تواريخ في  الدخول إلى  تؤدي بها الخاصة التعاقدية الشروط إن -

 .القائم   األصلي المبلغ على والفائدة

  تختار   أنللشركة    يمكن  المتاجرة،  لغرضالشركة    بها  تحتفظ  ال  والتي  المالية  األدوات  في  لزستثمارات  األولي  القياس  عند

 أساس على اإلختيار هذا ويتم. اآلخر الشامل الدخل بقائمة اإلستثمارات لتلك العادلة القيمة في الحقة تغيرات أية عرض

 .حدة على إستثمار كل

 كما اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة أو المطفأة بالتكلفة وقياسها تصنيفها يتم لم أخرى مالية موجودات أي

ً   يتضمن  وهذا  الخسارة  أو  الربح  خالل  من   العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  أعاله  إليها  مشار  هو  .المشتقة   المالية  الموجودات  أيضا

 :لربح أو الخسارةا – الالحق القياس – المالية الموجودات

 المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات

 بخسائر  المطفأة التكلفة تخفيض يتم. الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الموجودات لهذه الالحق القياس يتم

 ضمن القيمة في واالنخفاض األجنبية العمالت تحويل وخسائر وأرباح الفائدة إيرادات إثبات يتم. القيمة في االنخفاض

 .الخسارة  أو الربح ضمن خسارة أو ربح أي إثبات يتم. الخسارة أو الربح

  . ربح أو الخسارةال خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات

 توزيعات أو فوائد أي متضمنة الخسائر أو األرباح صافي إثبات يتم. العادلة بالقيمة الموجودات لهذه الالحق القياس يتم

 .ربح أو الخسارةال بقائمة أرباح
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 ( تابع) الهامة المحاسبية السياسات   6

 (تابع) المالية األدوات

 

 المدينة  الذمم

ً  وتنشأ نشط سوق فـي مدرجة والغير المحـددة أو الثابتة الدفعـات ذات المشتقة غير المالية الموجودات هي   عن  أساسا

  المالية  الموجودات من أخرى أنواع تتضمن أيًضا وهي ،(التجارية الذمم مثل) للعمالء والخدمات السلع تقديم طريق

ً  بها اإلعتراف يتم والتي التعاقدية ً  العادلة بالقيمة أوليا  ويتم  عليها، بالحصول المرتبطة المباشرة التكاليف إليها مضافا

ً  بها اإلعتراف ً  الفعالة الفائدة طريقة بإستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا    .القيمة في اإلنخفاض مخصص ناقصا

 قائمة ضمن قيدها يتم خسارة ويقابله مستقل حساب في يسجل الذي المخصص خصم بعد بالصافي التجارية الذمم تظهر

 مقابل لها اإلجمالية الدفترية القيمة شطب يتم تحصيلها، يتم لن التجارية الذمم أن من التأكد عند الخسارة، او الربح

 .بها المرتبط المخصص

 

 التصنيف  إعادة

 موجوداتها جميع تصنيف إعادة عليها يجب فإنه المالية، الموجودات إدارة في أعمالها نموذج بتغيير المنشأة تقوم عندما

 .أعاله المذكورة التصنيف لمتطلبات وفقا بذلك المتأثرة المالية

 المالية  األدوات مقاصة

  حالي  حق وجود عند فقط  المالي المركز قائمة في بالصافي وتسجل المالية والمطلوبات المالية الموجودات مقاصة يتم

ً  نافذ   أو  الصافي أساس على المطلوبات مع الموجودات لتسويةالشركة  لدى النية وتوافر المدرجة المبالغ لتسوية نظاما

 .الوقت نفس في المطلوبات وسداد الموجودات تحقيق

 المالية   المطلوبات

 تصنف. الخسارة أو الربح خالل  من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة مقاسة أنها على المالية المطلوبات تصنيف يتم

 كانت  أو المتاجرة بغرض مقتناة أنها على مصنفة كانت إذا   الخسارة أو  الربح خالل من  العادلة بالقيمة المالية المطلوبات

 بالقيمة  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  المطلوبات  قياس  يتم.  األولي  اإلثبات  عند  كذلك  مصنفة  أو  مشتقة

 قياس الحقا يتم. الخسارة أو الربح ضمن فوائد، مصروفات أي فيها بما الخسائر أو األرباح صافي إثبات ويتم العادلة،

 وأرباح  الفوائد مصروفات إثبات يتم. الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة األخرى المالية المطلوبات

 الربح  ضمن  اإلثبات  عن  التوقف  عند  خسائر  أو  مكاسب  أي  إثبات  يتم.  الخسارة  أو  الربح  ضمن  األجنبي  الصرف  وخسائر

 .الخسارة أو

 الدفع  مستحة ومبالغ تجارية دائنة ذمم

ً  وتدرج العادلة بالقيمة األخرى الدفع  مستحقة والمبالغ الدائنة التجارية بالذمم المبدئي اإلعتراف يتم  المطفأة بالتكلفة الحقا

 قائمة  من( المالي اإللتزام من جزء أو) المالي باإللتزام اإلعتراف بإلغاءالشركة  تقوم. الفعالة الفائدة طريقة بإستخدام

 .ينقضي أو إلغاؤه يتم أو العقد في  المحدد اإللتزام سداد يتم عندما أي إطفاؤه؛ يتم عندما، وفقط عندما، المالي مركزها

 

 المال رأس

 تعريف  عليها  ينطبق  ال  الذي   الحد  إلى  فقط(  مساهمين  حقوق)  ملكية  كحقوق  الشركة   قبل  من   الصادرة  األدوات  تصنيف  يتم

 .(مساهمين حقوق) ملكية حقوق كأدوات للشركة العادية األسهم تصنيف يتم.  اإللتزام أو األصل
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 القيمة في اإلنخفاض

 المالية الموجودات قيمة في االنخفاض

 باالنخفاض   يتعلق  فيما  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  نموذج  اتباع  المنشأة  من (  9)  رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يتطلب

 .المالية الموجودات قيمة في

  الدخل  خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة تقاس التي المالية للموجودات المتوقعة اإلئتمانية الخسائر قياس يجب

 .اآلخر الشامل

 :التالية األسس بإحدى الخسارة مخصصات قياس يتم ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار وبموجب

  السداد   في  التعثر  أحداث  عن  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  هذه  تنتج.  شهراً   12  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة -

 .التقرير تاريخ بعد شهراً  12 خالل والمحتملة

 في  التعثر  أحداث  جميع  عن  تنتج  التي  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  هي.  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة -

 .المالية لألداة المتوقع العمر  مدار على  السداد

 االئتمانية لألصول  االئتمانية المخاطر ازدادت إذا القياس يطبق العمر، مدى على المتوقعة االئتمانية للخسارة بالنسبة

  شهراً  12 مدى  على المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس ويطبق لها، األولي االعتراف منذ التقرير تاريخ في كبير بشكل

  تزداد  لم  مالية  أداة على االئتمانية المخاطر أن تفترض أن للشركة يمكن. كبير بشكل االئتمانية المخاطر هذه تزيد لم إذا

. التقرير  تاريخ  في  منخفضة  ائتمانية  مخاطر  لديها  المالية  األداة  أن  تحديد  تم  إذا  لها  األولي  االعتراف  منذ  –  كبير  بشكل  –

ً  يطبق العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس أن إال  وجود  دون العقود وأصول التجارية المدينة للذمم دائما

ً  السياسة هذه تطبيق تختار أنللشركة  يمكن بحيث جوهري، تمويلي عنصر  وجود عدم مع التجارية المدينة للذمم أيضا

 الخسائر  بإستخدام التجارية المدينة الذمم إنخفاض خسائر تقييم باختيارالشركة  قامتوقد  .جوهري تمويلي عنصر

  .شهراً 12 مدى على المتوقعة اإلئتمانية

  أو  الربح في الخسارة مبلغ إدراج ويتم المخصص حساب استخدام خالل من المالي لألًصل  الدفترية القيمة خفض يتم

 خصم في المستعمل الفائدة معدل باستخدام المخفضة الدفترية القيمة على االستحقاق في الفائدة إيرادات تستمر. الخسارة

 خسارة مبلغ ـ الحقة سنة في ـ نقص أو زاد حال وفي. االنخفاض خسارة قياس بغرض المستقبلية النقدية التدفقات

 المثبتة االنخفاض خسارة تقليص أو زيادة فيتم القيمة في االنخفاض تسجيل بعد وقع حدث بسبب التقديرية االنخفاض

 ً  الخسارة أو الربح في قيده فيتم الحق، وقت في ما شطب قيد عكس تم ما إذا. المخصص حساب تعديل خالل من سابقا

 .فيها استرداده تم التي الفترة في

 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض

ً  هناك كان إذا  ما لتحديد مالي تقرير كل تاريخ في للشركة  المالية غير للموجودات الدفترية القيم مراجعة تتم   في  انخفاضا

 .لالسترداد القابلة األصل قيمة تقدير يتم المؤشر،  ذلك مثل وجود حالة وفي. القيمة

ً  هناك يكون   لالسترداد  القابلة القيمة عن للنقد المحققة الوحدة أو لألصل الدفترية القيمة تزيد عندما القيمة في انخفاضا

ً  العادلة القيمة وهي   لالسترداد  القابلة القيمة تحديد يتم. أعلى أيهما ـ  لألصل االستعمال قيد القيمة أو البيع تكاليف ناقصا

  النقدية  التدفقات عن كبير بشكل مستقلة تكون التي النقدية للتدفقات مولداً  األصل يكن لم ما الموجودات، من واحد ألصل

 للنقد  محققة لوحدة أو ألصل  الدفترية القيمة تتجاوز عندما. الموجودات من أخرى مجموعات أو أخرى موجودات من

  وعند . لالسترداد القابلة القيمة إلى خفضه ويتم القيمة في النخفاض تعرض قد يعتبر األصل فإن لالسترداد القابلة القيمة

ً  العادلة القيمة تحديد  تحديد  على القدرة عدم حال وفي. السوقية المعامالت أحدث مراعاة يتم البيع، إتمام تكاليف ناقصا

  النقدي  التدفق نموذج أساس على االستعمال قيد القيمة تستند. المناسب التقييم نموذج استخدام يتم المعامالت هذه مثل

 الحالية   السوق  تقييمات  يعكس  والذي   خصم  معدل  باستخدام  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  يتم  حيث  المخصوم،

 .باألصل المتعلقة والمخاطر للمال الزمنية للقيمة
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 (تابع) القيمة في اإلنخفاض

 في  االنخفاض عن الناتجة الخسائر إن.  الخسارة أو الربح قائمة في القيمة في االنخفاض عن الناتجة الخسائر إثبات يتم

 تم شهرة ألي الدفترية القيمة لتخفيض البداية في توزيعها يتم للنقد المحققة بالوحدات يتعلق فيما إدراجها يتم التي القيمة

 أساس  على( الوحدات مجموعة أو) الوحدة في األخرى للموجودات الدفترية القيم لتخفيض ثم الوحدات، على توزيعها

 .تناسبي

ً  مسجلة قيمة انخفاض خسائر انتفاء على دليالً  هناك كان إذا ما لتحديد مالي تقرير كل تاريخ في تقييم عمل يتم  أو  مسبقا

.  للنقد  المولدة الوحدة أو  األصل من لالسترداد القابلة القيمة بتقديرالشركة  تقوم الدليل، هذا مثل وجود حال وفي. تقلصها

ً  المسجلة  القيمة انخفاض خسارة قيد عكس يتم  القيمة تحديد في استخدمت التي الفرضيات في تغيراً  هناك كان  إذا مسبقا

  الدفترية  القيمة تتجاوز ال بحيث محدوداً  القيد عكس ويكون. القيمة في انخفاض خسارة آخر إدراج منذ لالسترداد القابلة

 خسارة   تسجيل  عدم  مع  ـ  االستهالك  طرح  بعد  ـ  تحديدها  ليتم  كان  الدفترية  القيمة  تتجاوز  أو  لالسترداد  القابلة  قيمته  لألصل

 . الخسارة أو  الربح قائمة في القيد في العكس هذا مثل إثبات ويتم. سابقة سنوات في لألصل قيمة انخفاض

  في  االنخفاض هذا  قيد عكس الحتمالية ـ  وجدت إن  الشهرة، عدا  ـ قيمتها انخفضت مالية غير موجودات أي  فحص يتم

 .مالي تقرير فترة كل نهاية في القيمة

 المخصصات

  ناشئة  المالي المركز قائمة بتاريخ( تعاقدية أو قانونية) إلتزاماتالشركة  على يكون عندما بالمخصصات اإلعتراف يتم

 يعتمد  بشكل  قيمتها  قياس  ويمكن  إقتصادية  لمنافع  خارج  تدفق  عنه  ينشأ  أن  محتمل  اإللتزامات  تسديد  وأن  سابقة  أحداث  عن

 الحالية  السوق تقييمات يعكس بمعدل المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات خصم طريق عن  المخصصات تحديد يتم. عليه

 .اإللتزام لذلك المحددة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة

  يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لزدارة، وذلك للنفقات المطلوب تسويتها لاللتزام الحالي في نهاية 

 فترة التقرير.

معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية هو معدل ما قبل الزكاة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة  إن 

 الزمنية للنقود

 والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إدراج الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروفات فوائد.

 حكمه في وما النقد

 األجل  قصيرة اإلستثمارات من وغيرها البنوك لدى الطلب تحت والودائع الصندوق في النقد يشمل حكمه في وما النقد

  للشركة   والمتاحة  األصلي  اإلستثمار  تاريخ  من  أقل   أو  أشهر  ثالثة  خالل  إستحقاقها  تواريخ  يكون  التي  العالية   السيولة   ذات

ً  النقدية التدفقات قائمة إعداد ويتم قيود، بدون   .مباشرة الغير للطريقة وفقا

 المصروفات

 ويتم. تسويقوال البيع إدارات بها تقوم التيالشركة  جهود عن الناجمة المصروفات تلك هي تسويقوال البيع مصروفات

 تسويق إجراء ويتم. إدارية كمصروفات التمويل، وأعباء المبيعات تكلفة بإستثناء األخرى، المصروفات جميع تصنيف

  أساس   على  اللزوم،  عند  اإلدارية،  والمصروفات  تسويقوال  البيع  ومصروفات  المبيعات تكلفة  بين  المشتركة  للمصروفات

ً  معقول  .المصروفات تلك ووظيفة لطبيعة وفقا
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 ( تابع) الهامة المحاسبية السياسات    6

 متداول غير/  متداول التبويب

 كمتداول  األصل تبويب ويتم. متداولة وغير كمتداولة  المالي المركز قائمة في والمطلوبات الموجوداتالشركة  تبوب

 :عندما

 العادية؛ التشغيل دورة في إستهالكه أو لبيعه نية توجد أو يتحقق أن يتوقع •

 المتاجرة؛ لغرض رئيسي بشكل به محتفظ •

 أو المالي؛ المركز تاريخ بعد شهراً  عشر اثني خالل تحقيقه يتوقع •

ً  كني  لم  ما  حكمه،  في  وما  النقد •   بعد   األقل  یعل  شهراً   عشر  اثني  لمدة  إلتزام  لتسوية  اإلستخدام  أو  الصرف  من  ممنوعا

 المالي المركز تاريخ

 .متداولة غير كموجودات األخرى الموجودات جميع تصنيف يتم

 :عندما كمتداول اإللتزام تبويب ويتم

 العادية؛ التشغيل دورة في تسويته يتوقع •

 المتاجرة؛ لغرض رئيسي بشكل به محتفظ •

 أو المالي؛ المركز تاريخ بعد شهراً  عشر اثني خالل تسويته المقرر من •

 .المالي المركز  تاريخ بعد األقل على شهًرا عشر اثني لمدة اإللتزام تسوية لتأجيل مشروط غير حق يوجد ال •

 .متداولة غير كإلتزامات األخرى اإللتزامات كافة بتبويبالشركة  تقوم

 القطاعات معلومات

ً  تشترك التي والعمليات األصول من مجموعة يمثل األعمال قطاع  لمخاطر  خاضعة خدمات أو منتجات تقديم في معا

ً   قياسها  يتم  والتي  أخرى  أعمال  بقطاعات  المتعلقة  تلك  عن  تختلف  وعوائد  اإلدارة   قبل  من  إستعمالها  يتم  التي  للتقارير  وفقا

 .التنفيذية

  .استثماري قطاع و محليين عمالء إلى رئيسية بصورة بيعه يتمو بشكل أساسي في قطاع تشغيلي الشركةتعمل 

تمارس الشركة معظم أنشطتها داخل المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن المعلومات المالية لم يتم فصلها إلى قطاعات  

 جغرافية.

  األرباح توزيعات

 الجمعية  قبل   المفوض من  اإلدارة  مجلس  قبل  من  إعتمادها  يتم  التي  الفترة  في  و النهائية  المرحلية  األرباح  توزيعات  قيد  يتم

 .للمساهمين العامة

 النظامي اإلحتياطي

 ويجوز. النظامي اإلحتياطي إلى السنوي الدخل صافي من %10 نسبته ما تحويل يتم أن للشركة األساسي النظام يتطلب

 .المدفوع المال رأس من %30 يبلغ حتى عالية المذكور لزحتياطي التحويل وقف العادية العامة الجمعية تقرر أن
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 وآالت ومعدات   عقارات -7

 م مما يلي: 2020ديسمبر   31واآلالت والمعدات خالل السنة المنتهية في  العقاراتتتكون الحركة في  1- 7

 

 

 

 السيارات  آالت والمعدات   مـباني  أراضي

الحاسب اآللي 

واألصول غير 

 الملموسة 

االثاث 

 اإلجمـــالــي  عدد وأدوات والتجهيزات 

         التكلفـــة :
 2,360,837,000 11,529,789 11,548,046 12,735,865 469,783 1,601,563,432 712,482,335 10,507,750 م2020يناير  1الرصيد في 

 5,522,407 161,408 177,785 173,377 725,600 4,284,237 - - إضافات 

 8,827,578 - - 174,231 - 6,977,571 1,675,776 - المحول من مشروعات تحت التنفيذ

 1,084,993 - 14,050 - - 1,273,156 (202,213) - تسويات وإعادة وتبويب 

 1,044,520 - - - - 1,044,520 - - محول من مخزون  

 (6,276,569) (88,004) (212,431) (1,129,003) (283,583) (4,563,548) - - استبعادات خالل السنة 

 2,371,039,929 11,603,193 11,527,450 11,954,470 911,800 1,610,579,368 713,955,898 10,507,750 م 2020ديسمبر   31الرصيد في  

         اإلستهالك المتراكم: 

 (1,633,630,653) (7,733,515) (10,997,319) (10,738,331) (463,257) (1,153,391,087) (450,307,144) - م2020يناير  1الرصيد في 

 (74,182,624) (801,959) (165,972) (762,565) (111,064) (56,475,988) (15,865,076) - اإلستهالك المحمل على السنة 

 (1,084,999) - - - - (1,084,999) - - تسويات وإعادة وتبويب 

 5,926,956 70,229 211,968 1,128,932 283,581 4,232,246 - - استبعادات

 ( 1,702,971,320) ( 8,465,245) ( 10,951,323) ( 10,371,964) ( 290,740) ( 1,206,719,828( ( 466,172,220) - م 2020ديسمبر   31الرصيد في  

         صافي القيمة الدفترية : 

 668,068,609 3,137,948 576,127 1,582,506 621,060 403,859,540 247,783,678 10,507,750 م  2020ديسـمبر   31في 
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 )تابع( وآالت ومعدات عقارات -7

 
 مما يلي:  م2019ديسمبر   31واآلالت والمعدات خالل السنة المنتهية في  العقاراتتتكون الحركة في 

 
 

 

 السيارات  آالت والمعدات   مـباني  أراضي

الحاسب اآللي 

واألصول غير 

 الملموسة 

االثاث 

 اإلجمـــالــي  عدد وأدوات والتجهيزات 

         التكلفـــة :
 2,333,309,577 11,258,147 11,409,623 10,817,311 467,083 1,577,499,830 711,349,833 10,507,750 م2019يناير  1الرصيد في 

 13,349,738 370,785 163,238 521,266 2,700 12,291,749 - - إضافات 

 2,503,399 - - 1,370,897 - - 1,132,502 - المحول من مشروعات تحت التنفيذ

 0 - (10,515) 26,391 - (15,876) - - تسويات وإعادة وتبويب 

 11,787,729 - - - - 11,787,729 - - محول من مخزون  

 (113,443) (99,143) (14,300) - - - - - استبعادات خالل السنة 
 2,360,837,000 11,529,789 11,548,046 12,735,865 469,783 1,601,563,432 712,482,335 10,507,750 م 2019ديسمبر   31الرصيد في  

         اإلستهالك المتراكم: 

 (1,561,372,320) (6,983,248) (10,842,560) (9,898,388) (459,901) (1,098,703,766) (434,484,457) - م2019يناير  1الرصيد في 

 (72,363,316) (840,950) (169,191) (839,745) (3,356) (54,687,387) (15,822,687) - اإلستهالك المحمل على السنة 

 - - 132 (198) - 66 - - تسويات وإعادة وتبويب 

 104,983 90,683 14,300 - - - - - استبعادات

 (1,633,630,653) (7,733,515) (10,997,319) (10,738,331) (463,257) (1,153,391,087) (450,307,144) - م 2019ديسمبر   31الرصيد في  

         صافي القيمة الدفترية : 

 727,206,347 3,796,274 550,727 1,997,534 6,526 448,172,345 262,175,191 10,507,750 م  1920ديسـمبر   31في 
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 وآالت ومعدات )تابع( عقارات  -7 
 

بموجب المرسوم الملكي رقم   دينة بريدةنطقة جبل القويطر شمال مبمحصلت الشركة على إمتياز تعدين  1- 7

مقابل رسوم  الشركة بذلكقابلة للتجديد إذا رغبت هجرية  سنة (30)هـ لمدة 04/03/1398تاريخ و 9م/

، والتي أقيمت عليها مباني وآالت ومنشآت للشركة، وقد تم تجديد رخصة إستغالل الحجر الجيري سنوية

ً تبدأ من تاريخ  30هـ والساري لمدة 1428/ 10/ 17تاريخ و /ق93بموجب القرار الوزاري رقم  عاما

 . هـ03/03/1428

 

 تم توزيع إستهالك السنة كما يلي: 2- 7

 م 2019 ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31 إيضاح 
   

 71,981,372 73,698,791  تكلفة المبيعات

 190,338 294,336 27 مصروفات عمومية وإدارية 

 191,606 189,497 26 تسويقمصروفات بيع و

  74,182,624 72,363,316 

 

 م. 2020ديسمبر  31واآلالت والمعدات المملوكة للشركة كما في  عقاراتال توجد أي رهونات على ال 3- 7

 

 

 مشروعات تحت التنفيذ  -8

مليون لاير   7.19م:  2019مليون لاير سعودي )  9.61م  2020ديسمبر    31كما في  رصيد مشروعات تحت التنفيذ    بلغ

 مدنية. وأعمالخطوط اإلنتاج تحسينات في مشاريع أعمال  في بشكل رئيسيسعودي( تتمثل 

 

 ي()أراض  عقارات إستثمارية -9

العادلة   القيمة  بلغت  .بيعها مستقبالً بغرض تأجيرها أو إعادة  تتمثل العقارات االستثمارية في قطع أراضي مملوكة للشركة  

)قيمة عقارية(   قبل المقيم  حسب تقييم معتمد من  م2020ديسمبر    31كما في  لاير سعودي    20,947,980  لهذه األراضي

، وكانت (1210000338)رقم الترخيص  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينمن وهو خبير مستقل معتمد ومرخص 

 .مماثلة  إلستثمارات  السوق  في  السائدة  األسعار  على   بناءً   دمة تقع في المستوى الثاني للقيمة العادلة أساليب التقييم المستخ

 

 م 1920ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 9,516,450 9,516,450 القيمة الدفترية 

 20,947,980 20,947,980 القيمة العادلة 
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 رةاو الخسا الربحإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -10

 
 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

   

غير  - الربح أو الخسارةإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 ( 1-10متداولة )
63,865,085 67,027,500 

  – الربح أو الخسارةإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ( 2-10) متداولة
621,178,885 468,075,993 

 
 غير متداولة-الربح أو الخسارة إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  10-1

 

 م 2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 
    

 34,166,990  67,027,500 رصيد اول السنة 

 32,860,510  4,654,940 إضافات خالل السنة 

 -  (7,817,355) غير محققةخسائر إستثمارات 

 63,865,085  67,027,500 

 

 مديري من قبل  ويتم تقييم تلك االستثمارات بقيمتها العادلة عقاريةتتمثل االستثمارات أعاله في حصص صناديق 

 .الصناديق

 
 متداولة -ربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل الإستثمارات مالية  10-2

 

 م 2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 
    

 66,333,472  468,075,993 رصيد اول السنة 

 732,934,900  550,590,821 إضافات خالل السنة 

 (345,694,757)  (411,309,402) إستبعادات خالل السنة

  الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات أرباح توزيعات

 والخسارة
1,901,727 

 
6,525,244 

  خالل من العادلة بالقيمة استثمارات من محققة غير أرباح

 الربح 
11,919,746 

 
7,977,134 

 621,178,885  468,075,993 

 

المتاجرة لدى شركات مالية، ويتم تقييمها تتمثل االستثمارات أعاله في حصص صناديق متاجرة بالسلع وصناديق تمويل   •

 بالقيمة العادلة. 

 

تضمنت االستثمارات أعاله معامالت مع اطراف ذوى عالقة تتمثل في استثمار في صناديق إجارة لصالح شركة الوطنى  •

دارة الثروات تتمثل نوع العالقة في اشتراك رئيس مجلس اإلدارة بالشركة في رئاسة مجلس إدارة شركة الوطني  إل

 م:2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  32م مبلغ  2020ديسمبر    31الدارة الثروات .هذا وقد بلغ الرصيد كما في  

مليون    1,2م مبلغ  2020ديسمبر    31المنتهية في  السنة  خالل     غير المحققة  مليون لاير سعودى(  وبلغت األرباح  19.5

 صفر لاير سعودي(. :م2019ديسمبر  31) لاير سعودي
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 مرابحات ألجل:  -11

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 530,000,000 330,129,199 رصيد أول السنة 

 463,002,734 225,000,000 إضافات خالل السنة 

 (662,873,535) (305,129,199) السنةإستبعادات خالل 

 250,000,000 330,129,199 

 

 :مرابحات ألجل كما في نهاية السنة كما يليتم تبويب 
   

 100.000.000 100,000,000 الجزء غير المتداول من مرابحات ألجل )*(

 230.129.199 150,000,000 الجزء المتداول من مرابحات ألجل
   

 

تتمثل االستثمارات أعاله في مرابحات متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية، ويستحق عليها عائد. ويبلغ متوسط العمولة 

  12.4مرابحات بلغ عوائد (، وقد تم تحميل قائمة الربح أو الخسارة بإجمالي إيراد %4.76 م:2019) سنويًا 4.64%

 مليون لاير سعودي(. 16.2: م 2019ديسمبر  31م )  2020ديسمبر  31المنتهية في السنة مليون لاير سعودي خالل 

 . م2022)*( الجزء الغير متداول من مرابحات ألجل تستحق في ديسمبر 

 

 عقود اإليجار  -12

 :حق إستخدام أصول -أ

 م 2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 
    

 -  -   بداية السنةالرصيد في 

 -  2,937,209 اإلضافات خالل السنة 

 -  ( 122,384) االستهالك خالل السنة

 2,814,825  - 

 

في القيمة الحالية للدفعات المخصومة لعقد تأجير سيارات طويل األجل تم توقيعه مع شركة   حق استخدام االصوليتمثل  

أن معدل  بلاير سعودي، علًما  3,281,040م، ويمتد لمدة أربع سنوات بقيمة إجمالية 07/09/2020الجميح بتاريخ 

 . %5.5المستخدم بلغ  خصمال
 

 التزامات عقود اإليجار -ب

 التزامات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي: تم عرض 

 م 2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 
    

 -  2,007,078 طويلة األجل –التزامات عقود اإليجار 

 -  820,260 قصيرة األجل –التزامات عقود اإليجار 

 2,827,338  - 
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 المخزون  -13

 مما يلي: ديسمبر 31كما في يتكون المخزون 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 116,761,295 111,134,367 قطع غيار 

 29,231,171 19,130,220 مواد خام

 203,288,230 183,515,635 إنتاج تحت التشغيل 

 6,031,241 3,680,467 إنتاج تام

 2,108,350 3,333,593 مواد تعبئة و تغليف

 3,238,125 3,465,919 مستهلكات و مستلزمات 

 297,143 2,445,689 بضاعة في الطريق

 326,705,890 360,955,555 

 ( 21,800,733) (31,029,440) يخصم: مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة

 295,676,450 339,154,822 

 

 وفيما يلي حركة مخصص مخزون راكد و بطئ الحركة خالل السنة:

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 18,383,752 21,800,733 رصيد أول السنة 

 7,436,441 12,101,753 )*( المكون خالل السنة

 (4,019,460) (2,873,046) المستخدم خالل السنة 

 31,029,440 21,800,733 

 

 

  31ة الحركة خالل السنة المنتهية في  ئالغيار والمواد األولية الراكدة وبطيقامت الشركة بتدعيم مخصص مخزون قطع 

باإلضافة إلى  ، مليون لاير سعودي( 7,44م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7,25بمبلغ م 2020ديسمبر 

مليون  4,85بمبلغ م 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في قيمة مخزون الكلنكر تكوين مخصص لالنخفاض في 

 م: صفر لاير سعودي(.2019ديسمبر  31لاير سعودي )

 

 ، صافي تجاريةمدينة ذمم  -14

 مما يلي: التجارية تتكون الذمم المدينة (أ

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 35,714,564 52,363,670  مدينة تجارية ذمم
 (3,277,897) (10,410,757)  متوقعة  ائتمانية خسائر مخصصناقصا 

  41,952,913 32,436,667 

 كالتالي:  التجارية المدينة الذمم قيمة في متوقعة ائتمانية خسائر مخصصفيما يلي الحركة في  (ب

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 2,569,324 3,277,897  الرصيد في بداية السنة 

 708,573 7,132,860  السنة  حاللالمكون 

  10,410,757 3,277,897 

 .(34والسوق في إيضاح ) نتم اإلفصاح عن معلومات إضافية متعلقة بتعرض  لمخاطر اإلئتما
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 مدينة أخرى  و ذمممدفوعة مقدماً  مصروفات -15

 خرى مما يلي:األمدينة الرصدة األمدفوعة مقدماً والمبالغ التتكون 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 - 46,625,595  )*( مستحقةمستردة إستثمارات 

 - 25,250,000  دفعات مقدمة تحت حساب إستثمارات

 4,996,663 6,501,448  دفعات مقدمة للموردين

 ً  3,599,667 3,494,095  مصروفات مدفوعة مقدما

 3,006,522 2,068,140  إيرادات مستحقة 

 868,224 1,058,940  ذمم موظفين 

 313,260 757,582  تأمينات جمركية مستردة

 36,598 -  برنامج تملك السيارات للعاملين 

 982,820 567,016  أرصدة مدينة أخرى 

  86,322,816 13,803,754 
 ( 311,031) (627,784)  متوقعة  ائتمانية خسائر مخصصناقصا 

  85,695,032 13,492,723 

 كالتالي:  األخرى المدينة  الذمم قيمة في متوقعة ائتمانية خسائر مخصص ت الحركة فيوكان

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 1,539,949 311,031  الرصيد في بداية السنة 

 140,379 357,951  السنة  خالل المكون

 (1,369,297) (41,198)  خالل السنة  خدمالمست

  627,784 311,031 

 

 خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية إستثماراتفى قيمة المبالغ المتبقية من إستبعادات    مستحقة  مستردة  إستثمارات)*( تتمثل  

 ولم تحصل بعد.  الخسارة أو الربح

 ه وما في حكم نقد  -16
 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 355,156 20,996  الصندوق النقد ب

 60,585,167 65,407,526  بالعملة المحلية  النقد لدى البنوك

 1,504,777 1,465,064  النقد لدى البنوك بالعمالت األجنبية

  66,893,586 62,445,100 

 رأس المال -17

سهم، قيمة كل منها مليون  90لى إلاير سعودي مقسم  مليون 900بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع مبلغ 

 لاير سعودي. 10
 

 إحتياطي نظامي  -18

الدخل السنوي إلى أن أقرت %( من صافى 10وفق متطلبات نظام الشركات والنظام األساس قامت الشركة بتجنيب )

م الموافقة على تعديل 2016ديسمبر    29هـ الموافق  1438ربيع األول    30الجمعية العامة غير العادية األربعون بتاريخ  

لاير   150,148,023م، كما أقرت تحويل مبلغ 2015هـ/1437النظام األساس للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد 

إلى األرباح المبقاة وإيقاف تجنيب نسبة من صافى األرباح إلى االحتياطي النظامي،  سعودي من االحتياطي النظامي

%( من رأس المال المدفوع، وهذا 30م ما نسبته )2020ديسمبر  31وبذلك يمثل رصيد االحتياطي النظامي كما في 

 .الرصيد غير قابل للتوزيع كأرباح
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 إمتياز مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة  -19

يتمثل مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز في القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلعادة تسوية موقع امتياز 

 :إمتياز لرخصة خاضعة مناطق تأهيل إعادة مخصصفيما يلي الحركة على و  الشركة
 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

   

 9,993,262 11,018,636 السنة رصيد أول 

 1,025,374 992,221 إمتياز لرخصة خاضعة مناطق تأهيل إعادة تمويل تكاليف

 12,010,857 11,018,636 

 لموظفين إلتزامات المنافع ل -20

 لموظفين:المنافع لفيما يلي الحركة على إلتزامات  (أ

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 31,549,144 35,544,061 السنة رصيد أول 

 4,205,423 4,311,093 )*( أضافات خالل السنة

 (2,734,426) (3,194,802) مدفوعات خالل السنة 

 2,523,920 3,394,480 خسائرإكتوارية من أعادة قياس التزامات منافع الموظفين

 40,054,832 35,544,061 
 

 الحالية ومصروف الفائدة( كاآلتي: الخدمة )تكلفةاإلضافات تم توزيع  (*)

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
    

 3,094,201 3,270,360  المبيعات لفةتك

 753,052 679,393  المصروفات العمومية واإلدارية

 358,170 361,340  والتسويقالمصروفات البيع 

  4,311,093 4,205,423 
 

 الهامة المستخدمة من قبل خبير اكتواري خارجي مستقل كاالتي: االفتراضات اإلكتوارية (ب

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
    

 % 3.075 ٪2.208  معدل خصم

 % 3.5 ٪3.5  معدل زيادة رواتب

 متوسط متوسط  معدل دوران الموظفين
 

 الحساسية في إلتزام المنافع المحددة (ج

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
 

 معدل التغير في الرواتب  
   أساس

 33,058,911 42,903,324 %1زيادة بنسبة 
 28,669,858 37,492,213 % 1نقص بنسبة 

    

 
 معدل الخصم 

   أساس
 28,802,795 37,618,896 %1زيادة بنسبة 
 32,951,448 42,814,438 % 1نقص بنسبة 

    

    افتراض دراسة إحصائية للموظفين  
    بيانات العضوية 

 40 41  متوسط أعمار الموظفين )بالسنوات( 
 8.8 8.6  متوسط سنوات الخبرة السابقة 
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 وأرصدة دائنة أخرى  ذمم دائنة تجارية  -21

 مما يلي:  المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرىتتكون 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
    

 16,427,503 18,301,405  ذمم دائنة تجارية

 39,946,893 39,140,347  مصروفات مستحقة 

 22,917,340 26,847,297  رسوم محاجر مستحقة 

 5,908,514 8,639,625  دفعات مقدمة من عمالء

 3,961,991 6,630,834  استبقاءات دائنة 

 2,666,786 8,019,313  ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

 196,469 2,328  ضريبة االستقطاع المستحقة 

 699,731 3,715,952  أرصدة دائنة أخرى  

  111,297,101 92,725,227 

 

 مخصص الزكاة -22

 يتألف وعاء الزكاة للشركة مما يلي: (أ

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 1,380,300,193 1,784,834,935 بداية السنة –المساهمين حقوق 

 151,545,172 183,746,969 إضافات 

 (960,670,307) (1,285,923,640) حسميات

 571,175,058 682,658,264 أساس احتساب الزكاة

 440,122,624 483,770,395 ربح السنة المعدل الخاضع للزكاة

 1,166,428,659 1,011,297,682 

 

 1,011,297,682 1,166,428,659 )أ( وعاء الزكاة )طريقة حقوق الملكية(

 440,122,624 483,770,395 )ب( وعاء الزكاة )طريقة الدخل المعدل(

 25,282,442 29,691,030 )أ( أو )ب( أيهما أكبر  المستحقة  الزكاة

 ( 682,442) - يخصم رصيد مدور من الفترات السابقة

 24,600,000 29,691,030 المكون خالل السنةمصروف الزكاة 

 

 وكانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة:  (ب

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 23,330,753 25,282,442 الرصيد في بداية السنة 

 24,600,000 29,691,030 المكون خالل السنة 

 ( 22,648,311) (25,895,940) المسدد خالل السنة 

 29,077,532 25,282,442 

 

   :الوضع الزكوي (ج

 من الهيئة العامة للزكاة والدخل.  م2019حصلت الشركة على شهادة الزكاة لعام 
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 مخصص الزكاة )يتبع(  -22

 الموقف الزكوي:  (د

 

 ( الزكاة الشرعية 1-د

شعبان   2وبتاريخ    م.2019ديسمبر    31المنتهية في  قامت الشركة بتقديم جميع االقرارات الزكوية المستحقة حتى السنة  

م لتمكينها 2019ديسمبر  31م( حصلت على شهادة نهائية عن السنة المنتهية في 2020مارس  26هـ )الموافق 1441

ات الهيئة العامة للزكاة والدخل  رمن إنهاء جميع معامالتها بما في ذلك صرف مستحقاتها النهائية عن العقود ضمن مباد

عمة للقطاع الخاص في ظل التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا. وأنهت الشركة الربط الزكوي مع الهيئة الدا 

م، واستلمت الشركة شهادات نهائية من الهيئة 2007ديسمبر  31العامة للزكاة والدخل حتى السنة المالية المنتهية في 

 . م2018م إلى 2008الشركة شهادات مقيدة عن األعوام من العامة للزكاة والدخل حتى هذا التاريخ، كما استلمت 

يناير  26هـ )الموافق 1437ربيع الثاني  16بتاريخ  رغم ذلك استلمت الشركة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل

لاير سعودي وقد قامت  4.353.758م بمبلغ 2007م وحتى 2003م( يفيد بوجود ربط إضافي عن الفترة من 2016

م(،  2016مارس  22هـ )الموافق 1437جمادى اآلخرة  13بتاريخ  الشركة باإلعتراض على مذكرة الربط اإلضافي 

صفر   5هـ  بتاريخ 1439( لعام 3وصدر قرار لجنة االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية الثالثة بالرياض رقم )

دم إعادة فتح الربط الزكوي االضافى لألعوام  م( بتأييد وجهة نظر الشركة بع2017أكتوبر  25هـ )الموافق 1439

 المذكورة.

فبراير   7)الموافق هـ 1438جمادى األولى  10كذلك استلمت الشركة من خالل النظام اإللكتروني "إيراد" بتاريخ 

ــ م بناًء على نتائج الفحص الميداني قامت الشرك2014م إلى 2008م( إقرارات زكوية معدلة لألعوام من 2017 ة  ــ

وقد قامت   م،2014م إلى  2009م( بسداد الفروقات عن األعوام من  2017مايو    1هـ )الموافق  1438شعبان    5  اريخبت

م والبالغة  2008  ديسمبر  31الشركة بتقديم إعتراض على الفروقات الناتجة من تعديل اإلقرار للسنة المالية المنتهية في  

بها من خالل مستشار خارجي، وتم حضور جلسة استماع  لاير سعودي خالل المدة النظامية المسموح 9.432.885

مام لجنة االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية الثالثة أ (م2018 مايو 6الموافق )هـ 1439 شعبان 20يوم األحد 

  هـ )الموافق: 1439ذو القعدة  5بالرياض لمناقشة االعتراض وحصلت الشركة على قرار اللجنة المشار اليها سابقا في 

، وقد استأنفت الهيئة م( والتي ايدت رأي الشركة في كل البنود ماعدا اعتراضها على بند الذمم الدائنة 2018يوليو  18

 .األمانة العامة للجان الضريبيةاالستئناف منظور حاليًا لدى و على القرار جزئيًا

االقرارات الزكوية والقوائم المالية عن تلك السنوات م فقد قامت الشركة بتقديم  2018م حتى  2015ما عن األعوام من  أ

كما قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل    ،م2018وسددت الزكاة المستحقة عليها بموجبها وحصلت على شهادة مقيدة لعام  

ت خطاباالهيئة أصدرت بناًءا على نتائج الفحص م بفحص إقرارات الزكاة المقدمة عن تلك الفترة و2020خالل عام 

م(، حيث قامت الشركة بسداد الفروقات المستحقة  2020أكتوبر  28هـ )الموافق 1442ربيع األول  11تعديل بتاريخ 

ربيع اآلخر   30بتاريخ    لاير سعودي، كما قامت الشركة بتقديم اعتراض جزئي  596,609الغير مختلف عليها والبالغة  

تعديالت عامي لاير سعودي فيما يخص  1,533,328م( وبمبلغ إجمالي قدره 2020ديسمبر  15هـ )الموافق 1442

 . م2018م و2015

 ضريبة القيمة المضافة ( 2-د

م، قامت الشركة بتقديم 31/12/2020م وحتى تاريخ 01/01/2018منذ نفاذ نظام ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 

 قرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة خالل الفترة النظامية وسداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.اإل

استفادت الشركة من تأجيل سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة لعدة شهور ضمن مباردات الهيئة العامة للزكاة والدخل  

 س كورونا.الداعمة للقطاع الخاص في ظل التداعيات المرتبطة بانتشار فيرو

  1% اعتباًرا من  15قامت الشركة بتحديث أنظمتها وإجراءاتها بما يتطلب تطبيق زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى  

 م، وفي ضوء األحكام اإلنتقالية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. 2020يوليو 
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 مخصصات أخرى -23
 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 15,258,038 14,554,011 للعمالء مخصص برنامج الحوافز التشجيعية

 29,023,826 23,850,526 قانونية مخصص مطالبات واعتراضات

 - 5,000,000 مخصص تبرعات ومسؤولية اجتماعية 

 43,404,537 44,281,864 

 السنة وكانت حركة المخصصات االخرى خالل   

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 3,010,526 44,281,864 الرصيد في بداية السنة 

 - (1,733,490) المستخدم خالل السنة 

 - (4,143,837) خالل السنة  رد

 41,271,338 5,000,000 المكون خالل السنة 

 43,404,537 44,281,864 

  المبيعاتو تكلفة اإليرادات  -24

داخل مبلغ اإليرادات ناتج من مبيعات االسمنت    كامللم يتم اإلفصاح عن أية تصنيفات أخرى لزيرادات حيث أن   •

ختالف جوهري بين أسعار البيع أو منتجات أخرى للشركة، كما ال يوجد اوجد ت والالمملكة العربية السعودية 

ببيع منتجاتها بالكامل من خالل موزعين ويتم   كذلك تقوم الشركة  .المعبأالسائب أو  سمنت  اإل  يتكلفة اإلنتاج لنوع

 . البيع في نقطة من الزمن وال تتم عمليات البيع على مدى فترة من الزمن

  المواد االولية والكهرباء وقطع الغيار واالستهالكات.تكلفة بشكل رئيسي فى تتمثل تكلفة المبيعات  •

 توزيعات األرباح  -25

م(، قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على  2020يناير  29هـ )الموافق 1441جمادى اآلخرة  4بتاريخ  •

م،  2019لاير لكل سهم عن الربع الرابع من عام  1,10مليون لاير سعودي بواقع   99المساهمين بمبلغ إجمالي 

 % من قيمة السهم االسمية.11ما يمثل نسبة 

م(، أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي 2020مارس  04وافق هـ )الم1441جمادى اآلخرة  11بتاريخ  •

بشأن ما   م2019الصادرة خالل    مجلس اإلدارة  اتالموافقة على قرار  ،الشركة في اجتماعها الخامس واألربعين

 م. 2019( لاير للسهم عن عام 3.45مليون لاير، بواقع ) 310.5تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 

م(، قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين 2020مايو    4هـ )الموافق  1441رمضان    11بتاريخ   •

م، ما يمثل نسبة 2020لاير لكل سهم عن الربع األول من عام  1مليون لاير سعودي بواقع  90بمبلغ إجمالي 

 من قيمة السهم االسمية. 10%

م(، قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على  2020أغسطس  23هـ )الموافق 1442محرم  4بتاريخ  •

م، ما  2020لاير لكل سهم عن الربع الثاني من عام  1مليون لاير سعودي بواقع  90المساهمين بمبلغ إجمالي 

 من قيمة السهم االسمية. %10يمثل نسبة 

ع أرباح نقدية على  م(، قرر مجلس اإلدارة توزي2020نوفمبر  1هـ )الموافق 1442ربيع األول  15بتاريخ  •

لاير لكل سهم عن الربع الثالث من عام   1,25مليون لاير سعودي بواقع  112,5المساهمين بمبلغ إجمالي 

 من قيمة السهم االسمية.  %12,5م، ما يمثل نسبة 2020
 

 فيما يلي الحركة على توزيعات األرباح المستحقة خالل السنة: 
 31 ديسمبر 2019م  31 ديسمبر 2020م 
   

 107,470,848 63,671,200 الرصيد أول السنة 
 211,500,000 391,500,000 المعلن خالل السنة 

 (255,299,648) (387,663,204) المدفوع خالل السنة 
  67,507,996 63,671,200 
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 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م 2020 ديسمبر  31كما في 

 )لاير سعودي( 
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 سويق مصروفات بيع وت -26

 ديسمبر مما يلي: 31للسنة المنتهية في  تسويقتتكون مصروفات البيع وال

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
    

 5,631,596 6,044,240  رواتب وأجور وما في حكمها

 534,973 529,338  مزايا أخرى للعاملين والتأمين الطبي

 157,727 160,885  انتدابات وتكاليف رحالت عمل

 247,308 285,654  صيانة ووقود

 191,606 189,497  إستهالكات 

 130,098 145,071  أدوات مكتبية ومطبوعات

 69,281 74,640  مصروفات أخرى

 7,191 8,609  إتصاالت 

 2,999,194 3,198,507  مصروفات محملة من تكلفة المراكز الخدمية المشتركة

 15,258,038 -  مصروف برنامج الحوافز التشجيعية 

  10,636,441 25,227,012 

 مصروفات عمومية وإدارية  -27

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 
 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 11,229,056 15,834,397 في حكمهارواتب وأجور وما 

 572,268 525,715 مزايا أخرى للعاملين والتأمين الطبي

 186,865 110,840 تدريب وانتدابات وتكاليف رحالت عمل

 2,800,000 2,701,918 مكافأة أعضاء مجلس اإلدرة  

 300,000 398,356 مكافآت إعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة

 373,000 367,000 بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان 

 150,101 139,284 صيانة ووقود وكهرباء

 677,335 739,255  اإلدراج ومركز اإليداعرسوم 

 190,338 294,336 إستهالكات  

 496,757 2,838,052 إستشارات إدارية ومالية 

 321,707 260,705 ومسؤولية اجتماعيةتبرعات 

 30,284 39,214 إتصاالت وبريد

 154,911 188,232 عموالت بنكية

 95,332 108,662 أدوات مكتبية ومطبوعات

 14,825 41,328 مصروف تأمين

 47,783 79,981 مصروفات نثرية  

 2,737,544 3,158,211 مصروفات محملة من تكلفة المراكز الخدمية المشتركة

 140,379 357,951 متوقعة لألرصدة المدينةمخصص خسائر ائتمانية مصروف 

 - 5,000,000 مخصص تبرعات مصروف

 33,183,437 20,518,485 
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 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م 2020 ديسمبر  31كما في 

 )لاير سعودي( 
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 إيرادات أخرى، صافي -28

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون اإليرادات األخرى، صافي للسنة المنتهية في 
 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 325,407 239,617 تعويضات

 559,130 324,951 ايراد بيع غبار إسمنت  

 823,508 819,886 إيراد إيجارات

 921,250 4,322,018 *ايرادات أخرى

 832,130 4,143,838 مخصصات ومصروفات مستردةرد 

 9,850,310 3,461,425 

عبارة عن خصومات ممنوحة من م: الشيء( 2019)مليون لاير سعودي   3.2مبلغ  االيرادات األخرىيتضمن مبلغ * 

 م.2020الشركة السعودية للكهرباء عن شهري ابريل و مايو 

 

 مصروفات أخرى، صافي  -29

 ديسمبر مما يلي: 31األخرى، صافي للسنة المنتهية في  المصروفاتتتكون 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 26,013,300 - مصروف مطالبات واعتراضات

 1,734,927 - اقفال مصروفات مشروعات تحت التنفيذ

 - 27,748,227 

 

 الرأسماليةااللتزامات المحتملة واالرتباطات  -30

 31لدى الشركة تسهيالت بنكيــة في شكل خطابــات ضمــان واعتمــادات مستنديــة من قبل بنوك تجارية كما في 

 مليون لاير سعودي(. 21م: مبلغ 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي. ) 20م مبلغ 2020ديسمبر 

  31)  مليون لاير سعودي 4,2م ما قيمته 2020ديسمبر  31تبلــغ االرتباطات الرأسماليــة على الشركة  في كما كما 

مليون لاير  13,8مليون لاير سعودي( حيث بلغت القيمة اإلجمالية لعقود المشروعات القائمة  5,5 م:2019ديسمبر 

 يون لاير سعودي(.مل 10.8م: 2019ديسمبر  31م )2020ديسمبر  31 سعودي كما في
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 المعلومات القطاعية -31

هو قطاع تصنيع وبيع األسمنت ويتم بيعه بصورة وتشغيلي    ين؛ األول قطاعبشكل أساسي في قطاعتتمثل أنشطة الشركة  

 وحدات كما يلي:على ال لشركة ل يةقطاعالمعلومات التم تقسيم يقطاع استثماري.  ، والثانيرئيسية إلى عمالء محليين

 م كالتالي: 2019م و2020ديسمبر    31المعلومات المالية لزيرادات واألرباح والخاصة بالقطاعات للسنة المنتهية في  أ(  

 القطاع االستثماري  القطاع التشغيلي 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

اإليرادات من 

 العقود مع العمالء
898,421,860 791,793,487  - - 

أرباح الفترة  قبل 

 الزكاة
431,109,582 354,676,697  18,416,571 30,658,398 

 

 م كالتالي: 2019و  م2020ديسمبر  31المعلومات المالية لزيرادات واألرباح والخاصة بالقطاعات للسنة المنتهية في    ب(

 القطاع االستثماري  القطاع التشغيلي 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

      

 865,232,692 935,043,970  1,191,438,324 1,180,224,452 إجمالي الموجودات

 - -  272,523,430 306,180,193 إجمالي المطلوبات

 

 ربحية السهم األساسية األساسية والمخفضة  -32

تم إحتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم ربح السنة القابل للتوزيع على المساهمين مالكي األسهم العادية للشركة على  

 خالل السنة.  المتوسط المرجح  لعدد األسهم العادية القائمة

 ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية، حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة. 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 360,735,095 419,835,123 صافي ربح السنة

 90,000,000 90,000,000 المتوسط المرجح لعدد االسهم

 4,01 4,66 ربحية السهم األساسية والمخفضة
 

 االفصاحات المتعلقة باألطراف ذات عالقة  -33

تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة ومنشآت 

 مدارة أو يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه األطراف.  

 تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 هي كما يلي: السنةة خالل إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من موظفي اإلدارة الرئيسيين المحمل
 

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
   

 9,309,683 11,490,130 موظفي اإلدارة الرئيسين –الرواتب والمزايا قصيرة األجل 

 660,866 675,279 موظفي اإلدارة الرئيسين –منافع ما بعد انتهاء الخدمة 

 3,473,000 3,467,274 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وبدالت مكافآت 

 15,632,683 13,443,549 
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 القيمة العادلة وإدارة المخاطر –األدوات المالية  -34

 لألدوات المالية العادلةقياس القيمة  (أ

معلومات القيمة العادلة للموجودات  تشمل ال هي ، وتسلسل القيمة العادلةفي  اوالمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياته ،القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية الجدول أدناه يوضح 

 ادلة بصورة معقولة.س بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العاقال تالمالية والمطلوبات المالية التي 

 م2020ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 
 التكلفة المطفأة القيمة العادلة

مطلوبات مالية 

 المستوى الثاني المستوى األول  اإلجمالي أخرى

المستوى 

 اإلجمالي الثالث
الموجودات المالية بالقيمة  

 العادلة: 
         

بالقيمة العادلة من  االستثمارات 

 685,043,970 95,911,620 290,542,230 298,590,120  685,043,970 - - 685,043,970 ربح أو الخسارة خالل ال

 685,043,970 - - 685,043,970  298,590,120 290,542,230 95,911,620 685,043,970 

بالتكلفة  الموجودات المالية 

          المطفأة: 

 - - - -  250,000,000 - 250,000,000 - مرابحات ألجل 

 - - - -  41,952,913 - 41,952,913 - ذمم مدينة ومدينون آخرون 

 - - - -  66,893,586 - 66,893,586 - النقد وما في حكمه 

 - 358,846,499  358,846,499  - - - - 

المطلوبات المالية ال تقاس  

          بالقيمة العادلة: 

 - - - -  18,301,405 18,301,405 - - ذمم دائنة تجارية 

مصروفات مستحقة وأرصدة  

 دائنة أخرى 
- - 92,995,696 92,995,696  - - - - 

 - - 111,297,101 111,297,101  - - - - 
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 )تابع( وإدارة المخاطر القيمة العادلة  –األدوات المالية  -34

 )تابع( قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (أ

 م2019ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 
 التكلفة المطفأة القيمة العادلة

مالية مطلوبات 

 المستوى الثاني المستوى األول  اإلجمالي أخرى

المستوى 

 اإلجمالي الثالث
الموجودات المالية بالقيمة  

          العادلة: 
االستثمارات بالقيمة العادلة من  

 ربح أو الخسارة خالل ال
535,103,493 - - 535,103,493  165,801,576 282,748,547 86,553,370 535,103,493 

 535,103,493 - - 535,103,493  165,801,576 282,748,547 86,553,370 535,103,493 

الموجودات المالية بالتكلفة  

 المطفأة: 
         

 - - - -  330,129,199 - 330,129,199 - مرابحات ألجل 

 - - - -  32,436,667 - 32,436,667 - ومدينون آخرون ذمم مدينة 

 - - - -  62,445,100 - 62,445,100 - النقد وما في حكمه 

 - 425,010,966 - 425,010,966  - - - - 

المطلوبات المالية ال تقاس  

 بالقيمة العادلة: 
         

 - - - -  16,427,503 16,427,503 - - ذمم دائنة تجارية 

مصروفات مستحقة وأرصدة  

 دائنة أخرى 
- - 76,297,724 76,297,724  - - - - 

 - - 92,725,227 92,725,227  - - - - 
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 المخاطر )تابع( القيمة العادلة وإدارة  –األدوات المالية  -34
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( (أ

 لم يتم أي تحويل بين مستويات القيمة العادلة في التسلسل الهرمي خالل السنة. 

 .  المسجلة أسعارها بآخر معتمد مالي وقس في محلية ، حيث أنها متداولة محافظمن االستثمارات في  1يتكون المستوى 

 رغي يةرالستثماا قيدلصناا في يتم تقييم االستثمارات .و دولية محلية محافظمن االستثمارات في  2يتكون المستوى 

  أساس   على  لالسترداد  قابلة  الصندوق  في  الوحدات  تكون  عندمااو  المعدلة  رغي  وداتجولما   قيمة  صافي  دامباستخ  جةدرلما

 .مناسبًا ذلك كان حيثما القياس، تاريخ في الموجودات، قيمة صافي

أستثمارية و صناديق من االستثمارات في صناديق محلية ودولية. يتم تقييم االستثمارات في صناديق  3يتكون المستوى 

بإدارة الشركة بالقيمة العادلة على أساس آخر صافي قيم موجودات مسجلة بواسطة مديري عقارية محلية ودولية و 

 الصندوق.

 
 المخاطرإدارة  (ب

يركز برنامج إدارة المخاطر للشركة ككل على التقلبات في األسواق المالية غير المتوقعة ويهدف إلى التقليل من التأثيرات 

 السلبية المحتملة على أداء الشركة المالي. 

 إطار إدارة المخاطر المالية

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب السياسات  

بتحديد وتقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للشركة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر 

 اإلئتمان، مخاطر العملة، القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.

لية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للشركة. فريق اإلدارة التنفيذية يتولى مجلس اإلدارة المسؤو

هو المسئول عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للشركة. يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم، وأي 

 من خالل لجنة المراجعة. تغيرات أو أمور تتعلق باإلمتثال للسياسات يتم إبالغ مجلس اإلدارة بها 

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 

المجموعة. وتهدف الشركة من خالل التدريب ومعايير اإلدارة واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث 

 ى دراية بأدوارهم وإلتزاماتهم.يكون جميع الموظفين عل

تشرف لجنة المخاطر على إمتثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للشركة وإجراءاتها، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار 

 إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

النقد وما في حكمه، ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى، إن األدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن  

موجودات مالية، ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى. إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنها في بيان السياسات 

 الفردي المتعلق بكل بند.

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:
 االئتمانمخاطر  -أ

 مخاطر السيولة -ب

 مخاطر السوق -ج
 

 مخاطر االئتمان (أ

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في الوفاء  

رية للموجودات  إن القيمة الدفت  بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد ومعادالت النقد.

 المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
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 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )تابع(  –األدوات المالية  -34
 

 (تابع) االئتمان مخاطرأ(      

 

 ذمم مدينة تجاريةأرصدة بنكية و 

 

 ذات تصنيف إئتمانى جيد.يتم إيداع النقد و ما فى حكمه للشركة فى حسابات عامة لدي بنوك محلية 

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة، إال أن اإلدارة تضع 

باعتبارها أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالء الشركة، بما في ذلك مخاطر التعثر 

 في قطاع العميل. 

تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بعمالئها وتكوين مخصص لألرصدة المشكوك في  كذلك

تحصيلها. يتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف 

بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية ومعظم أرصدة  ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجارية المدينة واألخرى 

العمالء مضمونه بخطابات ضمان بنكية سارية لدي بنوك محلية عالية التصنيف اإلئتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية  

 المدينة ومدينون اخرون بقيمتها القابلة لزسترداد المقدرة. 

 

 بلية المتاحة والداعمة مثل: تأخذ اإلدارة في االعتبار المعلومات المستق

 

 ( التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في األعمال.أ

 ب( التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في النتائج التشغيلية للطرف المقابل.

 ى الوفاء بالتزاماته.( ظروف مالية أو اقتصادية من المتوقع أن تتسبب في تغير هام في قدرة الطرف المقابل علج

 د( زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس الطرف المقابل،

  ( تغيرات هامة في قيمة الضمان الداعم لاللتزام أو في نوعية ضمانات الطرف اآلخر أو التحسينات االئتمانية.هـ

 

قدره م مبلغ 2020ديسمبر  31في كما تقوم الشركة بتكوين مخصص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة، والذي بلغ 

 لاير سعودي.  10,410,757

 فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة كما في تاريخ القوائم المالية:

 
 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 الرصيد المدة

 اإلنخفاض

 الرصيد  القيمةفي 

 اإلنخفاض

 في القيمة 
لم تتجاوز موعد إستحقاقها ولم  

 - 16,517,482 - 25,240,695 تنخفض قيمتها
 301,213 8,375,405 7,134,266 14,820,200 يوم 60من صفر إلى 

 16,298 2,824,428 604,304 3,790,679 يوم  90إلى    61من 
 2,960,386 7,997,249 2,672,187 8,512,096 يوم  90أكثر من 

 52,363,670 10,410,757 35,714,564 3,277,897 
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 (تابع) االئتمان مخاطر( أ

قابلة للتحصيل بالكامل يوماً ما تزال  30ترى اإلدارة أن المبالغ التي تتعرض النخفاض في قيمتها والمتأخرة ألكثر من 

استناداً إلى سلوك السداد السابق والتحليل الشامل للمخاطر االئتمانية للعميل بما في ذلك التصنيفات االئتمانية األساسية 

 للعميل، في حال كانت متاحة.

 مخاطر السيولةب( 

 باألدوات المتعلقة باإللتزامات للوفاء األموال توفير في ما منشأة تواجهها التي الصعوبات في السيولة مخاطر تتمثل

.  العادلة  قيمتها  يقارب  وبمبلغ  بسرعة  ما  مالية  موجودات  بيع  على  المقدرة  عدم  عن  السيولة  مخاطر  تنتج  أن  يمكن.  المالية

 ينشأ  قد. الكافية المالية الموارد  وجود من والتأكد مستمرة بصورة السيولة  مراقبة طريق عن السيولة مخاطر إدارة يتم

  للحصول   محدد  سوق  على  اإلعتماد  أو  التمويل  مصادر  أو  المالية  اإللتزامات  سداد  شروط  من  السيولة  مخاطر  في  التركيز

 بالمبالغ  عرضها تم والتي الفترة نهاية في المالية للمطلوبات التعاقدية اإلستحقاقات يلي فيما. سائلة موجودات على

 .مخصومة وغير اإلجمالية

 

أجمالى القيمة  م2020

 شهراً  12إلى  3 أشهر 3أقل من  الدفترية

 5إلى  1

 سنوات

 مستحقة فوائد

 مستقبلية لفترات

 إجمالي

 اإلستحقاقات

 التعاقدية

 18,301,405 - - - 18,301,405 18,301,405 ذمم دائنة

مصروفات مستحقة وأرصدة 

 دائنة أخرى 

92,995,696 
- 92,995,696 - - 92,995,696 

 67,507,996 - - 67,507,996 - 67,507,996 توزيعات أرباح مستحقة

 3,144,330 316,992 2,146,452 514,173 166,713 2,827,338 التزامات عقود اإليجار

 43,404,537 - - 43,404,537 - 43,404,537 مخصصات اخرى 
 225,036,972 18,468,118 204,422,402 2,146,452 316,992 225,353,964 

 

أجمالى القيمة  م2019

 شهراً  12إلى  3 أشهر 3أقل من  الدفترية

 5إلى  1

 سنوات

 مستحقة فوائد

 مستقبلية لفترات

 إجمالي

 اإلستحقاقات

 التعاقدية

 16,427,503 - - - 16,427,503 16,427,503 ذمم دائنة

مصروفات مستحقة وأرصدة 

 دائنة أخرى 

76,297,724 
- 76,297,724 - - 76,297,724 

 63,671,200 - - 63,671,200 - 63,671,200 توزيعات أرباح مستحقة

 44,281,864 - - 44,281,864 - 44,281,864 مخصصات اخرى 
 200,678,291 16,427,503 209,533,230 - - 200,678,291 

 

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 66,89م بمبلغ وقدره 2020ديسمبر  31حكمه كما في تحتفظ الشركة بنقد وما في 

مليون لاير سعودي(، تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء  62,45م: 2019

موجودات مالية أخرى،  بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خالل 

ويهدف منهج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها 

 . عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر أو تعرض سمعة الشركة للخطر
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 )تابع( السيولةمخاطر ب( 

 

 إدارة رأس المال

 تقديم  مواصلة من تتمكن حتى اإلستمرار على الشركة قدرة على الحفاظ هو المال رأس إدارة عند  الشركة هدف  إن

 المستدامة  التنمية لدعم قوية رأسمالية قاعدة على والحفاظ. اآلخرين المصالح ألصحاب ومنافع للمساهمين عوائد

 .ألعمالها

 

 : وتبلغ نسبة صافي مطلوبات المجموعة المعدلة إلى حقوق الملكية ما يلي

 م 2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

   

 272,523,430 306,180,193 إجمالي المطلوبات 

 (62,445,100) (66,893,586) و ما فى حكمه  يخصم: النقد

 210,078,330 239,286,607 صافي المطلوبات 

   

 1,784,147,586 1,809,088,229 إجمالي حقوق الملكية  

 0.12 0.13 صافي  المطلوبات الى حقوق الملكية  

 

 مخاطر السوق (ج

العمالت األجنبية وأسعار تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف  

العموالت، إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق 

 أعلى عائد ممكن.

 مخاطر سعر الصرف األجنبي •

للتغير في أسعار صرف  تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة 

العمالت األجنبية، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة. 

 تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

 مخاطر أسعار العموالت •

بات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو  تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذ

القيم العادلة لألدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس 

 جوهرياً.
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 فيما يلي:ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية لنقدية اتتمثل اهم المعامالت غير 

 
 أهم المعامالت غير النقدية

 
 ديسمبر 31

 م2020

 ديسمبر  31

 م 2019

و اآلالت  العقاراتمحول من مشروعات تحت التنفيذ الى 

 و المعدات

  

8,827,578 

 

2,503,399 

 11,787,729 1,044,520  المخزون قطع الغيارتحويالت قطع غيار لالالت من 

 1,741,230 30,060  اقفال مشروعات تحت التنفيذ ضمن المصروفات

 200,000 -  تعديل مشروعات تحت التنفيذ في األرصدة الدائنة

الربح  المستحق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 والخسارة

 46,625,595 - 

 - 2,937,209  جارياستخدام أصول مقابل التزامات عقود اإلأضافات حق 

 (2,523,920) (3,394,480)  خسائراكتوارية من منافع الموظفين

 

  هامةأحداث  -36

م وقد انتشر على مستوى العالم وكذلك في  2020( في أوائل عام 19-تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد )كوفيد

السعودية مما تسبب في تعطيل العديد من الشركات واألنشطة االقتصادية، ومع ذلك أستمرت الشركة المملكة العربية 

 . في العمل واألخذ باالعتبار صحة وسالمة القوى العاملة

 

الموارد  أجرت إدارة الشركة تقييم لقـدرتها علـى االسـتمرار وفقـا لمبـدأ االسـتمرارية، ولـديها القناعـة بـأن لـدى الشركة  

الكافية إلستمرار أعمالها في المسـتقبل القريـب. عـالوة علـى ذلـك، فـإن اإلدارة لـيس لـديها أي شكوك جوهرية في 

 مقدرة الشركة على االستمرار. لذلك، ال تزال الشركة تعـد القـوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 

ً بمراقبة الوضع وم دى تأثيره على عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي. وترى تقوم إدارة الشركة حاليا

اإلدارة، استناداً إلى تقييمها، أن الشركة لديها ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية حال 

 استحقاقها.وعند 

 

 اعتماد القوائم المالية  -37

 . م2021 فبراير 3هـ الموافق  1442 جمادى اآلخرة 21مجلس اإلدارة في من تم إعتماد هذه القوائم المالية 
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