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 المستقل  الحسابات تقریر مراجع
 شركة األسمنت العربیةمساھمي لسادة ل

 شركة مساھمة سعودیة
 

 الرأي   

(شركة مساھمة   ("الشركة") والشركات التابعة لھا ("المجموعة")  األسمنت العربیة  لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة
، والقوائم الموحدة لـلربح أو الخسارة،  م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في  سعودیة)

والدخل الشامل، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة مع  
 لسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى. القوائم المالیة الموحدة، المكونة من ملخص ل 

  وفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد 
للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ،  ، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة  م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ للمجموعة كما في  

 ً األخرى المعتمدة من  واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا
 .للمراجعین والمحاسبین السعودیة الھیئة

 أساس الرأي 

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة  
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون  

تقالل الدولیة) المعتمدة في المملكة  عن المجموعة وفقاً آلداب المھنة الدولیة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االس
العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد.  

 ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.

 

 رئیسیة أمور المراجعة ال

عتبرناھا، بحسب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة  عة الرئیسیة ھي تلك األمور التي إ أمور المراج
الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال  

 نفصالً في تلك األمور.  نبدي رأیاً م
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع) للسادة مساھمي شركة األسمنت العربیة 

 مساھمة سعودیةشركة 

 )۱أمر المراجعة الرئیسي (

) والخاص  ۲٦وكذلك إیضاح رقم (  ) الخاص بالسیاسة المحاسبیة المتعلقة بتحقق اإلیرادات٦باإلشارة إلى اإلیضاح رقم (
 .باإلفصاح عن العقود مع العمالء

 اإلعتراف باإلیرادات  مراجعتنا  أثناءكیفیة معالجة األمر 

باالعتراف  إن إجراءات مراجعتنا التي قمنا بھا والتي تتعلق  
باإلیرادات من المبیعات إشتملت من بین إجراءات أخرى  

 على مایلي: 
 
الخاصة   - المحاسبیة  السیاسات  مالئمة  مدى  تقییم 

تتعلق   والتي  ببالمجموعة  من باالعتراف  اإلیرادات 
المتعلقة   تلك  ذلك  في  بما  بالخصومات  المبیعات، 

اإللتزم بمتطلبات معاییر   تقییم مدى  والحوافز، وكذلك 
 المحاسبة المطبقة. 

الداخلیة    وتنفیذتصمیم    تقییمبقمنا   - الرقابة  إجراءات 
اإلیرادات، بما في ذلك إجراءات باالعتراف بالمتعلقة  

 . الغش الرقابة الخاصة بمكافحة
مراجعة  قمنا   - لمعامالت  بإجراءات  العینة  أساس  على 

أنھا  لمستندات المؤیدة لھا، للتحقق من  ل وفقا  اإلیرادات  
تسجیلھا للتحقق من  كذلك  و  مستندیا  الفترة     مؤیدة  في 

 .  المحاسبیة الصحیحة
قمنا بإجراءات قطع حول توقیت اإلعتراف باإلیرادات  -

من المبیعات بعد تسلیم المنتجات إلى العمالء وتسجیلھا  
 ترة المحاسبیة الصحیحة.خالل الف

بإجراءات - أرصدة ل  مراجعة  قمنا  تسویات  من  عینة 
عام   بایرادات  المتعلقة  الالحقة  الفترة  خالل  العمالء 

 م. ۲۰۲۲

م تم اإلعتراف  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
 . لایر سعودي ملیون ۹۷۱بلغت بإیرادات من المبیعات 

 
یتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند حصول العمیل على  
السیطرة على البضاعة ویتم ذلك عند قبول وتسلیم البضاعة  
المعیار   لمتطلبات  وفقاً  البیع  فاتورة  وإصدار  العمیل  إلى 

مع  )، اإلیرادات من العقود ۱٥الدولي للتقریر المالي رقم (
 العمالء.

 
اإلیرادات   الجتعتبر  المؤشرات  لقیأحد  األاوھریة  داء  س 

  تتمثل في امكانیة ویترتب على ذلك وجود مخاطر متأصلة 
الربحیة،   لزیادة  الفعلیة  قیمتھا  من  بأكثر  اإلیرادات  إثبات 

 .رئیسيمراجعة  اإلیرادات كأمر  ب  االعترافلذلك تم إعتبار  
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 (یتبع)  تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي شركة األسمنت العربیة 

 شركة مساھمة سعودیة

 )۲أمر المراجعة الرئیسي (

  الممتلكات واآلالت والمعدات) الخاص بالسیاسة المحاسبیة المتعلقة باإلنخفاض في قیمة  ٦باإلشارة إلى اإلیضاح رقم (
 ) الخاص باإلفصاح عن الممتلكات واالَالت والمعدات. ۷وكذلك اإلیضاح رقم (

 اإلنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات  كیفیة معالجة األمر أثناء مراجعتنا 

  باإلنخفاض   تتعلق  والتي  بھا  قمنا  التي  مراجعتنا  إجراءات  إن
 التابعة  للشركة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  قیمة  في

 : مایلي على أخرى  إجراءات بین من إشتملت
 
بدراسة  إلجراءات اإلدارة الخاصة    الحصول على فھم -

إنخفاض مؤشرات  وجود  قیمة    مدى  الممتلكات  في 
والمعدات متطلبات    واآلالت  الدولیة وفق  المعاییر 

المؤیدة   المؤشرات، وكذلك  ذات العالقةتقریر المالي  لل
بھا  لرد اإلعتراف  السابق  اإلنخفاض  حال    خسائر 

 .وجودھا
المتعلقة    وتنفیذتصمیم    تقییم - الداخلیة  الرقابة  إجراءات 

قیمة في  اإلنخفاض  واآلالت    بتقدیر  الممتلكات 
 .والمعدات

اإلفتراضات   - إلختبار  لدینا  المتخصصین  إستخدام 
تقییم مدى في الدراسة والرئیسیة التي إستخدمتھا اإلدارة  

علیھا   اإلعتماد  تم  التي  واألسس  اإلفتراضات  معقولیة 
من  المعتمدة  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  دراسة  إلعداد 

 إدارة المجموعة.  
اإلتقییم   - كفایة  یتعلق    فصاحاتمدى  بمخصص فیما 

 .القیمةفي نخفاض اإلخسائر 

م، بلغت صافي القیمة الدفتریة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
 . ملیار لایر سعودي ۲٫۱للممتلكات واالَالت والمعدات 

 
والمعدات   واآلالت  الممتلكات  بتقییم  المتعلقة  المخاطر  إن 
تتمثل في وجود مخاطر تتعلق بإحتمال وجود إنخفاض في 

 .  ذلك وجود مؤشرات على حال القیمة، في 
 

 مؤشرات   وجود  مدى  بدراسة  سنویا  المجموعة  تقوم
  عن   نتج   قد  و  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  قیم  في   إنخفاض

 اآلالت  و  الممتلكات  قیم  في   إنخفاض   مؤشرات  وجود  ذلك
  السنوات   خالل  التابعة  الشركات  أحد   لدي    المعدات  و

  اثباتھا   تم  القیمة  في  انخفاض    بخسائر  اإلعتراف  و   السابقة
 . السابقة السنوات في

 
 والمعدات   واآلالت  الممتلكات  قیمة  في   اإلنخفاض  إعتبار  تم

  لألحكام   نظرا  رئیسي  مراجعة  أمر  التابعة  للشركة
  اإلنخفاض   دراسة  علیھا   تشتمل  التي  الھامة  واإلفتراضات

 .   القیمة في
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 (یتبع)  تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي شركة األسمنت العربیة 

 شركة مساھمة سعودیة

  األخرى المعلومات

 التقریر السنوي، ولكنھا في الواردة المعلومات األخرى المعلومات وتشملاألخرى.   المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
 .ھذا تقریرنا تاریخ بعد السنوي متاح لنا التقریر یكون أن  المتوقع ومن عنھا، الموحدة وتقریرنا القوائم المالیة تتضمن ال

فیما یخص   التأكید ستنتاجاتإ من أشكال شكلأي   نُبدي وال األخرى، الموحدة المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال
 .ذلك

 تصبح عندما أعاله المشار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا فإن الموحدة، المالیة للقوائم مراجعتنا وبخصوص
 المالیة القوائم مع بشكل جوھري متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا ما عتباراإلالقیام بذلك، نأخذ بعین  وعند متاحة،

 .بشكل جوھري محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو خالل المراجعة، علیھا حصلنا التي المعرفة مع أو الموحدة،

  األمر فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ جوھري تحریف وجود تبین لنا إذا السنوي، عندما یكون متاحاً لنا، عند قراءتنا للتقریر
 .لمكلفین بالحوكمةل

 عن القوائم المالیة الموحدة والمكلفین بالحوكمة مسؤولیات اإلدارة 

 ً الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقا المالیة  القوائم  المسؤولة عن إعداد  اإلدارة ھي    المالي  للتقریر الدولیة للمعاییر إن 
،  للمراجعین والمحاسبین السعودیة المعتمدة من الھیئةاألخرى   واإلصدارات  والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة  المعتمدة

واألحكام المعمول بھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

إع  على  وعند  المجموعة  قدرة  تقییم  عن  المسؤولة  ھي  اإلدارة  فإن  الموحدة،  المالیة  القوائم  ً اإلداد  وفقا لمبدأ    ستمرار 
باإلاإل العالقة  األمور ذات  مناسب، عن  ستمراریة اإلستخدام مبدأ  إستمراریة وستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو 

لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي سوى    المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة  كأساس في
 القیام بذلك. 

 عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة.  ھي المسئولة ،لجنة المراجعة المكلفین بالحوكمة، أي إن

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة 

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء 
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، 

م القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي ت
ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة 

قتصادیة التي یتخذھا المستخدمون اإلرات إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرا
 بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.

للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني   وكجزء من المراجعة وفقاً 
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً: 

ییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم  تحدید وتق •
بداء رأینا. لتوفیر أساس إل وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة

طر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على  كتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخإویعد خطر عدم  
 تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. 
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 (یتبع)  تقریر مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساھمي شركة األسمنت العربیة 

 شركة مساھمة سعودیة

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع) مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة 

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،   •
 ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة. 

معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي  تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى   •
 قامت بھا اإلدارة.

تم   • التي  المراجعة  أدلة  إلى  وإستناداً  المحاسبة،  في  كأساس  اإلستمراریة  لمبدأ  اإلدارة  إستخدام  مناسبة  مدى  إستنتاج 
یر شكاً كبیراً بشأن قدرة المجموعة  الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تث

لمبدأ اإلستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت اإلنتباه في  على اإلستمرار وفقاً 
كافیة، فإنھ   تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر
ومع ذلك،    یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا.

 توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمراریة. فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى
المالیة • القوائم  ومحتوى  وھیكل  العام،  العرض  المالیة    تقییم  القوائم  كانت  إذا  وما  اإلفصاحات،  ذلك  في  بما  الموحدة، 

 الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 
الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة ضمن المجموعة،   •

للمجموعة.  إلبداء ر التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة المراجعة  المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن  أي حول القوائم 
 ونظل الجھة الوحیدة المسئولة عن رأینا في المراجعة. 

بما   ، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة،المكلفین بالحوكمةلقد أبلغنا  
الشركات لشركة األسمنت العربیة وكتشافھا خالل المراجعة  إفي ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم  

 . التابعة لھا

وأبلغناھم  ستقاللیة،باإل المتعلقة الصلة األخالقیة ذات بالمتطلبات لتزمناإ قد بأننا یفید ببیان المكلفین بالحوكمة زودنا كما
وحیثما أمكن، اإلجراءات المتخذة    ستقاللنا،إ على تؤثر أنھا معقول بشكل قد نعتقد التي األخرى  واألمور العالقات بجمیع

 للتخلص من التھدیدات أو  الضمانات المطبقة. 
مراجعة  عند عتبرناھا األكثر أھمیةإ  التي األمور تلك ، نقوم بتحدیدللمكلفین بالحوكمة إبالغھا تم التي  األمور ومن ضمن

نظام یمنع لم ما تقریرنا في  األمور ھذه ونوضح الرئیسیة. أمور المراجعة والتي تُعَد الحالیة، للسنة المالیة الموحدة القوائم
 تقریرنا  في عنھ اإلبالغ یتم  أال ینبغي األمر للغایة، أن نادرة ظروف في نرى، عندما أو األمر، عن العلني اإلفصاح أو الئحة

 .اإلبالغ ھذا على المترتبة العامة المصلحة فوائد أن تفوق معقولة بدرجة المتوقع من بذلك للقیام السلبیة التبعات ألن

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲ترخیص رقم 
م ۲۰۲۳  فبرایر ۲۷ في ،جدة

 ھـ ۱٤٤٤ شعبان ۷الموافق 



















 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۹ 
 
 

 الشركة معلومات -۱
 

لنظام الشركات في    العربیة  األسمنتشركة   ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست وفقاً 
ینایر   ٥ھـ (الموافق  ۱۳۷٤جمادى األول    ۱۲بتاریخ    ۷۳۱المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم  

تجاري رقم  ۱۹٥٥ بموجب سجل  الشركة  وتعمل  بتاری  ٤۰۳۰۰۰۰۱٤۸م)  مدینة جدة  رمضان    ۱٤خ  الصادر في 
 م). ۱۹٥۷أبریل   ۱۳ھـ (الموافق  ۱۳۷٦

 
السعودیة. إن الشركة األم مملوكة   العربیة  المالیة بالمملكة  لمساھم    ٪ ٦٫٦۷  بنسبةإن أسھم الشركة مدرجة بالسوق 

وبنسبة   آخرین  ٪۹۳٫۳۳رئیسي،  في    لمساھمین  بنسبة  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما   :٦٫٦۷ ٪   
 لمساھمین آخرین).  ٪۹۳٫۳۳لمساھمین رئیسیین وبنسبة 

 
 إن النشاط الرئیسي للشركة یتمثل بالتالي:

 
 ومواد البناء وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا. األسمنتنتاج إ . ۱

 
 ومواد البناء وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا. األسمنتو بالكلنكر تجاراإل . ۲

 
ستعمالھا في التصنیع الزمة ألغراض الشركة وتحتاج إلى إنشاء المصانع والمستودعات الإستغالل المحاجر وإ . ۳

 قامة صناعات أخرى مكملة ومساندة. تصدیر وإ والتخزین والبیع والشراء واالستیراد وال
 

لمنقول وأن تدخل في أي نوع من نواع العقود في العقار وافي سبیل تحقیق ھذه األغراض أن تبرم كافة أ  وللشركة
 نظمة الساریة.   قیات األخرى في حدود ما تقرره األتفااإل
 

جدة    حي النھضة  طریق الملك عبد العزیز،  ۸٦۰٥،  العربیة  األسمنتإن العنوان المسجل للشركة ھو مبنى شركة  
 ، المملكة العربیة السعودیة. ۲۳٥۲۳-۲۱۱۳

 
ـشر  بـشكل مبا لدى الـشركة إـستثمارات في الـشركات التابعة التالیةم  ۲۰۲۱دیـسمبر    ۳۱و  م۲۰۲۲دیـسمبر    ۳۱كما في  

  :والتي تم توحیدھا في القوائم المالیة الموحدة المرفقة  (یشار إلیھم مجتمعین بالمجموعة) أو غیر مباشر
 

 فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة: 
 

 (%) المباشرة نسبة الملكیة بلد التأسیس  النشاط الرئیسي  الشركة التابعة
 م ۱۲۰۲ م ۲۲۰۲   

شركة إسمنت العربیة البحرین القابضة       
 ش.ش.و ("شركة إسمنت البحرین") 

 
 شركة قابضة 

 
 مملكة البحرین

 
۱۰۰٪ 

 
۱۰۰ ٪ 

 
م، تم تأسیس شركة إسمنت البحرین وھي شركة فردیة مسجلة في مملكة البحرین لغرض  ۲۰۰۷نوفمبر    ٥بتاریخ  

إدارة الشركات التابعة لھا واستثمار أموالھا في األسھم والسندات واألوراق المالیة وتملك العقارات والمنقوالت الالزمة 
 لشركات التابعة لھا. لمباشرة نشاطھا وتقدیم القروض والكفاالت والتمویل ل
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۱۰ 
 
 

 معلومات الشركة (تابع)   -۱
 في الشركة التابعة التالیة: وحید ستثمارإلدى شركة إسمنت البحرین 

 بلد التأسیس  النشاط الرئیسي  الشركة التابعة
  غیر نسبة الملكیة

 (%)  المباشرة
 م ۱۲۰۲ م ۲۲۰۲   

 شركة إسمنت القطرانة المساھمة 
 الخاصة ("شركة إسمنت القطرانة") 

 
 األسمنت إنتاج 

المملكة األردنیة  
 الھاشمیة

 
۸٦٫۷٤٪ 

 
۸٦٫۷٤ ٪ 

 
إسمنت   القابضة نسبة  العربیة  تمتلك شركة  القطران   ٪۸٦٫۷٤البحرین  إسمنت  أسھم شركة  المساھمة وتحتفظ  من  ة 

دارة شركة إسمنت القطرانة وبذلك تعتبر شركة إسمنت القطرانة كشركة تابعة غیر مباشرة  إعمال وبالسیطرة على أ
إنتاج   القطرانة في  إسمنت  نشاط شركة  یتمثل  الموحدة.  المالیة  القوائم  ھذه  في  توحیدھا  ویتم  األم    األسمنت للشركة 

 األبیض وكربونات الكالسیوم.  األسمنتالبورتلندي األسود و
 

 ئم المالیةأسس إعداد القوا -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱
السعودیة  العربیة  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  الموحدة وفقاً  المالیة  القوائم  إعداد ھذه  تم 

 والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 

ً  المجموعةأجرت إدارة   المجموعة  لمبدأ االستمراریة، ولدیھا القناعة بأن لدى    تقییم لقدرتھا على االستمرار وفقا
أعمالھا في المستقبل القریب. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا أي شكوك جوھریة   الموارد الكافیة إلستمرار

ً  على  المجموعةفي مقدرة   المالیة على  المجموعة  لذلك، ال تزال  لمبدأ االستمراریة.    االستمرار وفقا القوائم  تعد 
اإلدارة، إلى تقییمھا، أن   أساس مبدأ االستمراریة. وترى  المتوفرة المجموعة  استناداً  السیولة  لدیھا ما یكفي من 

 لالستمرار في الوفاء بالتزاماتھا المالیة في المستقبل المنظور عند استحقاقھا.
 

 .) ٦(یضاح رقم المحاسبیة الھامة موضحھ في إاسات تفاصیل السی
 

 أسس القیاس  ۲-۲
تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا البنود الھامة التالیة الواردة في قائمة المركز 

   :المالي الموحدة
الـعادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر بالقیـمة  یتم قـیاس اإلســـــتثـمارات في أدوات حقوق الملكـیة بالقیـمة  •

 العادلة.
یتم اإلعتراف بمسـتحقات إلتزامات المنافع المحددة المالیة لإللتزامات المسـتقبلیة إسـتناداً إلى طریقة وحدة  •

 اإلئتمان المتوقعة.
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض -۳
المالیة القوائم  ھذه  إعداد  وال  الموحدة  تم  السعودي  للشركة  باللایر  الوظیفیة  العملة  یعتبر  العرض  األم  ذي  وعملة 

 للمجموعة. تم تقریب كافة المبالغ إلى أقرب الف لایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك. 
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۱۱ 
 
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات   -٤
یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة  

 قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات  
خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة إن التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على  

تقییم  یتم  األخرى،  المصادر  عن  المستقلة  غیر  والمطلوبات  للموجودات  الدفتریة  الفترة  لتمدید  وتستخدم  للظروف 
ال الفترة  في  المثبتة  المحاسبیة  التقدیرات  مراجعة  یتم  مستمر.  بشكل  واإلفتراضات  مراجعة التقدیرات  فیھا  یتم  تي 

 التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على الفترات الحالیة والمستقبلیة. 
إن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا 

 ة للسنة السابقة. بالقوائم المالی
 

فیما یلي توضیحاً للمعلومات عن أھم التقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
 التي لھا أثر ھام على المبالغ الظاھرة في القوائم المالیة الموحدة، والتي تم إدراجھا في اإلیضاحات:

 
 رالمجموعة كمؤجِّ  -تصنیف عقود اإلیجار  

یتم تصنیف عقد اإلیجار كعقد إیجار تمویلي إذا كان یحول بشكل جوھري جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة بملكیة 
األصل األساسي. ویتم تصنیف عقد اإلیجار كعقد إیجار تشغیلي إذا لم یحول بشكل جوھري جمیع المخاطر والمزایا 

أعمال المجموعة، قررت المجموعة أن تأجیر السیارات ال ینقل المتعلقة بملكیة األصل األساسي. وبالنظر إلى نموذج  
بشكل جوھري جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة بملكیة السیارات الخاضعة لترتیب اإلیجار، وبالتالي تصنف ترتیبات 

 اإلیجار ھذه على أنھا عقد إیجار تشغیلي. 
 

 المجموعة كمستأجر  -تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید واإلنھاء 
تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخیار  

ا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من  تمدید عقد اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھ
المؤكد عدم ممارستھ. لدى المجموعة عدة عقود إیجار تشمل خیارات تمدید وإنھاء. تطبق المجموعة الحكم في تقییم 
ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم ممارسة خیار تجدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وھذا یعني، أنھا 

العتبار جمیع العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزا اقتصادیا سواًء للتجدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ البدء، تأخذ بعین ا
تعید المجموعة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث كبیر أو تغییر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا ویؤثر 

  إلنھاء. على قدرتھا على ممارسة أو عدم ممارسة خیار التجدید أو ا
 

 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
یتم دراسة وتقییم اإلنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة بإستخدام افتراضات حول مخاطر التعثر في السداد ومعدالت  

الحتساب    الخسارة المتكبدة. تستخدم المجموعة األحكام عند وضع ھذه اإلفتراضات وتقوم باختیار المدخالت الالزمة
اإلنخفاض في القیمة بناًء على الخبرة السابقة وأوضاع السوق الحالیة والمستقبلیة في نھایة كل فترة تقریر وذلك وفقاً  

 ). ۱٤(إیضاح   ۹لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 الموظفین منافعقیاس إلتزام 
المتعلق بخطط   المجموعة  إلتزام  التي إكتسبھا یتم إحتساب  المستقبلیة  المنافع  المحددة عن طریق تقدیر قیمة  المنافع 

الموظفین في الفترات الحالیة والسابقة وتخصم القیمة للوصول إلى القیمة الحالیة. یتم اإلحتساب سنویاً من قبل خبیر  
اإلفتراضات اإلكتواریة. تم   إكتواري مستقل بإستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. تم إستخدام األحكام في تقدیر

 ). ۲۳اإلفصاح عن اإلفتراضات الرئیسیة باإلیضاح رقم (
 

 إنخفاض قیمة المخزون
تقوم اإلدارة بتقدیر اإلنخفاض في قیمة المخزون للوصول إلى صافي القیمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفتھ غیر مستردة 

بیعھ أقل من تكلفتھ أو في حالة وجود أي عوامل أخرى قد تؤدي  أو أصبح تالفاً ككل أو جزءاً منھ، أو إذا كان سعر  
إلى إنخفاض قیمتھ القابلة للتحقق ألقل من تكلفتھ. وتستند تقدیرات صافي القیمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر  

و التكالیف المرتبطة  األدلة موثوقیة في وقت إستخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باإلعتبار التقلبات في األسعار أ
بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاریخ القوائم المالیة بالقدر الذي یؤكد أن ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة الفترة 

 المالیة. 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۱۲ 
 
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات (تابع) -٤
 

 موجودات ضریبة مؤجلة
تاریخ كل تقریر مالي ویتم إثباتھا إلى الحد الذي یصـــبح یتم إعادة تقییم موجودات الضـــریبة المؤجلة غیر المثبتة في  

 فیھ من المحتمل وجود أرباح خاضعة للضریبة في المستقبل یمكن استخدامھا مقابل ذلك.
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
مالي   تقریر  كل  تاریخ  غیر  في  لموجوداتھا  الدفتریة  القیم  بمراجعة  المجموعة  (بخالفتقوم  المخزون   المالیة 

القیمة. في حالة وجود ذلك المؤشر،  في  نخفاض  اإلالضریبة المؤجلة) لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على  الموجودات  و
 لشھرة سنویاً.اإلنخفاض في القیمة ل . یتم إختبارلألصل  قیمة القابلة لإلستردادالیتم تقدیر 

 
ستخدام  اإل  ناتجة عن   تدفقات نقدیة صول إلى مجموعات صغیرة التي تولد  تقسیم األختبار اإلنخفاض في القیمة، یتم  إل

النقد. یتم  تولید  وحدات  الناتجة من األصول األخرى أو    مستقلة عن التدفقات النقدیةبصورة كبیرة  المستمر والتي تكون  
النقد التي من المتوقع تولید  النقد أو مجموعات وحدات  تولید  األعمال على وحدات    تجمیعالشھرة الناتجة من  حمیل  ت

 . تجمیع األعمال أن تستفید من
 

ً   یةستخداماإل  تھالنقد ھي قیمتولید  أو لوحدة    ألحد األصولإن القیمة القابلة لإلسترداد   تكالیف    أو قیمتھ العادلة ناقصا
  وذلك   إلى قیمتھا الحالیةمخصومة    مستقبلیة المقدرةعتمد قیمة اإلستخدام على التدفقات النقدیة ال ت.  أعليالبیع، أیھما  

حد  للنقود والمخاطر المحددة ألحالیة  السوق الحالیة للقیمة الدیرات  عكس تقتي  تبإستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة ال
 النقد. تولید وحدة لألصل أو ا

 
إذا  ئخسا  إثباتیتم   القیمة  النقد  كانتر اإلنخفاض في  الدفتریة لألصل أو وحدة تولید  القابلة   اعن قیمتھ  تزید  القیمة 

 لإلسترداد. 
 

  ألي شھرة   يالدفترالمبلغ  لتخفیض     تحصیلھا. یتم أوالً الموحدة  الربح أو الخسارة  الھبوط في قائمة  خسائر  إثباتیتم  
 النقد علی أساس نسبي. تولید  األخرى في وحدة صول القیمة الدفتریة لأل تخفیض ثم ومن لنقد ا تولید وحدةمجملة على 

 
الھبوط فقط للمدى الذي    ةیتم عكس خسار  ألصول األخرىأما بالنسبة لال یتم عكس خسارة الھبوط في قیمة الشھرة.  

التي كان من الممكن تحدیدھا مالم   اإلستھالك أو اإلطفاءخصم  بعد    الدفتریة  تھالدفتري لألصل قیمالمبلغ    قیمةیتعدى  ال  
 یتم إثبات خسائر ھبوط في القیمة.

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات 

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض إحتساب اإلستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر 
الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. وتقوم اإلدارة بعد األخذ باالعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي  

بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل التغیر في مصروفات اإلستھالك (إن وجدت) في الفترات  
 الحالیة والمستقبلیة.

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

أصل أو المدفوع لتحویل إلتزام ضمن معاملة نظامیة ما بین المشاركین    القیمة العادلة ھي سعر البیع المستلم مقابل بیع
في السوق في تاریخ القیاس أو في غیاب ذلك، السوق األفضل المتاح في ذلك التاریخ. إن القیمة العادلة للمطلوبات 

 تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء.
 

البیانات التي یمكن رصدھا في السوق قدر المستطاع.   المجموعةعند قیاس القیمة العادلة ألصل أو إلتزام مالي، تستخدم  
 كما یلي: یتم تصنیف القیم العادلة ضمن مستویات تسلسل ھرمي على أساس المعطیات المستخدمة في أسالیب التقییم

 
األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة یمكن   المستوى األول: •

 الحصول علیھا في تاریخ القیاس. 
 

الثاني: • المستوى األول والتي یمكن   المستوى  المتضمنة تحت  المدرجة وغیر  مدخالت أخرى غیر األسعار 
 عار) أو غیر مباشرة (مشتقة من األسعار).مالحظتھا للموجودات والمطلوبات بطریقة مباشرة (كاألس 

 

مدخالت للموجودات والمطلوبات والتي ال تعتمد على بیانات سوقیة ملحوظة (مدخالت غیر  المستوى الثالث: •
 قابلة للمالحظة). 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۱۳ 
 
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات (تابع)    -٤
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع) 
المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو إلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي إذا كانت  

 للقیمة العادلة. فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً للقیاس ككل. 
 

 لعادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.تعترف المجموعة بالتنقالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة ا
 

القیم الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا في تسلسل القیمة   تم اإلفصاح عن
العادلة. وھي ال تشمل معلومات القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي ال تقاس بالقیمة العادلة إذا  

 . )۳٥باإلیضاح رقم ( ورة معقولةكانت القیمة الدفتریة تعادل القیمة العادلة بص
 

 معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت -٥
 

 معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة  ۱-٥
 

تتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا المجموعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 
الیوجد معاییر جدیدة تم إصدارھا ومع ذلك    م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

ً  اً تأثیریكن لھا م والتي ل .م۲۰۲۲ینایر  ۱ المعاییر ساریة إعتباراً منن ھناك عدد من التعدیالت على إف على  جوھریا
 القوائم المالیة الموحدة.

 

 على المعاییر  التعدیالت ساریة ابتداًء من  

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ) ۳۷تكلفة إتمام العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  –العقود غیر المجدیة  
 التعدیالت السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  

الممتلكات واالالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار  
 )۱٦المحاسبة الدولي 

 ) ۳الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي (تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
 
 المعاییر الصادرة غیر المطبقة ۲-٥

 

الموحدة   المالیة  القوائم  إصدار  تاریخ  حتى  التنفیذ  حیز  تدخل  لم  ولكن  التي صدرت  والتعدیالت  المعاییر  یلي  فیما 
للمجموعة. ال تتوقع المجموعة وجود تأثیرأ جوھریًا على القوائم المالیة الموحدة فى حال تطبیق المعاییر والتعدیالت  

 أدناه.
 

 ساریة للفترات السنویة
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت  ابتداًء من أو بعد تاریخ

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱

، "عرض القوائم المالیة" على تصنیف ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
 المطلوبات 

المعیار الدولي  عقود التأمین والتعدیالت على   – ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 عقود التأمین  – ۱۷للتقاریر المالیة رقم 

متاح للتطبیق االختیاري 
تاریخ السریان مؤجل   /

 إلى أجل غیر مسمى

 بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 
 ) ۲۸المحاسبة الدولي ومعیار  ۱۰(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۱٤ 
 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -٦
 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة الموحدة. 

 
 أسس توحید القوائم المالیة

. تم إعداد القوائم  )۱(المشار إلیھا باإلیضاح رقم    التابعةتتضمن القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للشركة وشركاتھا  
ستخدام سیاسات محاسبیة متوافقة مع السیاسات المالیة  إوب  التابعة في نفس تاریخ السنة المالیة للشركة  اتالمالیة للشرك

 للشركة. 
 

 التابعة  الشركة
السیطرة عندما تتعرض المجموعة أو یكون لھا الحق الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. وتتوفر  

في الحصول على عوائد متغیرة نتیجة إرتباطھا بھذه المنشآت ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على ھذه العوائد من  
  خالل سیطرتھا على تلك المنشآت. یتم توحید الشركات التابعة من تاریخ ممارسة السیطرة ویتم اإلستمرار في التوحید

 .حتى تاریخ توقف السیطرة
 

 غیر المسیطرة  الحصص
 یتم قیاس الحصص غیر المسیطرة بحصتھا النسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید في تاریخ اإلستحواذ. 

 
في حقوق   السیطرة كمعامالت  فقدان  عنھا  ینتج  والتي ال  تابعة  في شركة  المجموعة  في حصة  التغیر  إحتساب  یتم 

 الملكیة.
 

في شركات   اتالتابعة والتي تملكھا عن طریق إستثمار  اتفي الشرك ةغیر المباشر حصتھاال تقوم المجموعة بإضافة 
ویتم فقط األخذ   ةبة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطراحتساب الحصص المنسو   دعن  .مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة

 خرى.أغیر مباشر عن طریق شركة تابعة  في االعتبار الحصص المملوكة بشكل مباشر أو
 

 السیطرةفقدان 
عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركات التابعة یتم إستبعاد األصول واإللتزامات وحقوق الملكیة غیر المسیطرة  

خسائر في قائمة الربح أو الخسارة وأي حصص یتم   و أوالمكونات األخرى لحقوق الملكیة ویتم اإلعتراف بأیة أرباح  
 ندما یتم فقدان السیطرة.بھا بالقیمة العادلة ع اإلعترافاإلحتفاظ بھا یتم 

 
 المعامالت المستبعدة عند توحید القوائم المالیة  

 یتم إستبعاد األرصدة والمعامالت والمصاریف واإلیرادات غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین أطراف المجموعة. 
 

  الملكیة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة
سیطرة أو سیطرة مشتركة، على سیاساتھا   یسالزمیلة في المنشآت التي یكون للمجموعة تأثیر ھام، ولتتمثل المنشآت 

 المالیة والتشغیلیة.
 

یتم اثبات الحصص في المنشآت الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة، ویتم إثباتھا بشكل أولي بالتكلفة، التي تتضمن  
شتمل القوائم المالیة الموحدة على حصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل  تكالیف المعاملة. بعد اإلثبات األولي ت

 الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة حتى تاریخ توقف التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۱٥ 
 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 العمالت األجنبیة
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة 
السائدة  الصرف  ألسعار  وفقاً  المجموعة  لشركات  الوظیفیة  العمالت  إلى  األجنبیة  بالعمالت  المعامالت  تحویل  یتم 

 بتواریخ المعامالت. 
 

یتم تحویل األصول واإللتزامات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة بأسعار الصرف السائدة في  
جنبیة یتم إعادة تحویلھا قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أتاریخ التقریر. بالنسبة لألصول واإللتزامات غیر المالیة والتي یتم  

ار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة. ویتم تحویل البنود غیر النقدیة التي  إلى العملة الوظیفیة وفقاً ألسع
یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام سعر الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. ویتم إثبات فروقات 

 .العمالت األجنبیة الناتجة عن إعادة التحویل ضمن الربح أو الخسارة
 

 ھذا ویتم إثبات فروقات العمالت األجنبیة الناتجة من ترجمة البنود التالیة في الدخل الشامل اآلخر: 
 

أ - (باستثناء االنخفاض في القیمة في حالة    خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلدوات الملكیة بالقیمة  إستثمارات 
الشا الدخل  في  العمالت  ترجمة  فروقات  إثبات  سبق  فیھا  أو التي  الربح  في  تصنیفھا  إعادة  یتم  حیث  اآلخر  مل 

 الخسارة).
 

 األجنبیةالعملیات 
ستحواذ  ، بما في ذلك الشھرة والتعدیالت على القیمة العادلة الناتجة عن اإلاألجنبیةیتم تحویل أصول وإلتزامات العملیات  

 األجنبیة إلى اللایر السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. یتم تحویل إیرادات ومصروفات العملیات  
 إلى اللایر السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. 

 
حتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة  یتم إثبات فروقات ترجمة العمالت األجنبیة في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في إ

 فیما عدا فروقات الترجمة المحملة علي الحصص غیر المسیطرة.
 

 مع العمالء من العقود اإلیرادات
 

الدولي  المعیار  العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في  العقود مع  إیرادات  المجموعة  تثبت 
 العقود مع العمالء"."اإلیرادات من  ۱٥للتقریر المالي 

 
تحدید العقد (العقود) مع عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات وتضع   – ۱الخطوة  

 المعاییر التي یجب الوفاء بھا لكل عقد. 
 

بتحویل بضائع أو تقدیم خدمات  تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل    -  ۲الخطوة  
 إلى العمیل.

 
المجموعة الحصول علیھ نظیر نقل   –  ۳الخطوة   الذي تتوقع  المقابل  المعاملة ھو مبلغ  المعاملة: سعر  تحدید سعر 

 البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة.
 

عر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء،  تخصیص س  –  ٤الخطوة  
ستقوم المجموعة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول  

 علیھ في مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 
 

 ى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.إثبات اإلیراد مت - ٥الخطوة 
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 من العقود مع العمالء (تابع) اإلیرادات
 

، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الذي تستحقھ المجموعة مقابل  إذا كان المبلغ المزمع دفعھ في العقد یتضمن مبلغا متغیراً 
 الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل.نقل البضائع أو 

 
قد یختلف مبلغ المقابل بسبب الخصومات أو الحسومات أو المبالغ المستردة أو االئتمانات أو االمتیازات السعریة أو 

ھ الحوافز أو مكافآت األداء أو العقوبات أو غیرھا من البنود المماثلة. كما یمكن أن یختلف مبلغ قیمة المقابل المتعھد ب
 إذا كان استحقاق المجموعة للمقابل مشروطا بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي.

 
األسمنت السائب والمعبأ، حیث یتم البیع بموجب فواتیر بیع و/أوعقود محددة مستقلة و  الكلنكر  تقوم المجموعة ببیع
 مبرمة مع العمالء.  

 
 (أ) بیع البضائع  

 یتم بالنسبة للعقود المبرمة مع العمالء والتي یتوقع بشكل عام أن یكون بیع األسمنت فیھا ھو إلتزام األداء الوحید،  
االعتراف باإلیرادات من البیع في الوقت الذي یتم فیھ تحویل السیطرة على األصل إلى العمیل عند نقطة زمنیة محددة، 

 وھو عادة ما یتم عند التسلیم.  
 

جموعة بإثبات اإلیرادات في الوقت الذي یسیطر فیھ العمیل على األصل الموعود وتفي المنشأة بالتزامات تقوم الم
 األداء. تراعي المجموعة المؤشرات المذكورة أدناه في تقییم تحویل السیطرة على األصل الموعود:

 للمجموعة حق حاٍل لدفعة نظیر األصل -
 العمیل لدیھ ملكیة قانونیة لألصل  -
 نقلت المجموعة الملكیة الفعلیة لألصل  -
 یتحمل العمیل المخاطر والمزایا الجوھریة لملكیة األصل  -
 قبول العمیل لألصل  -
 

 الموظفین منافع
 

 الموظفین المحددة منافع خطط
  منافع في المملكة العربیة السعودیة بدفع مكافآت نھایة الخدمة (خطة   لنظام العمل السعوديإن المجموعة مطالبة وفقاً  

محددة) ویتم إحتسابھا بناًء على نصف راتب الشھر األخیر من كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى متضمنة 
  منة كسور السنة. كسور السنة باإلضافة إلى راتب آخر شھر بالكامل لكل سنة من سنوات الخدمة التالیة أو المتبقیة متض

 إن خطة مكافآت نھایة الخدمة غیر ممولة.
 

 طریقة التقییم والفرضیات الرئیسیة للدراسة اإلكتواریة 
الدولي رقم ( المحاسبة  بمتطلبات معیار  " ۱۹إلتزاماً  الخدمة   منافع)  نھایة  إلتزامات مكافاة  إحتساب  یتم  الموظفین"، 

بإستخدام التقییم اإلكتواري بإستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في نھایة كل سنة مالیة، ویتم تسجیل األرباح أو  
تقییم. وتدرج إعادة  للفترة التي حدث فیھا إعادة ال  قائمة الدخل الشاملة من إعادة التقییم اإلكتواري في  الخسائر الناتج

القیاس المعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر فوراً في األرباح المبقاة وال یتم إدراجھا ضمن الربح أو الخسارة. یتم  
إحتساب تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة خالل فترة تعدیل الخطة. یتم إحتساب الفائدة بإستخدام سعر الخصم  

 الموظفین المحددة.  منافعإلتزام ي بدایة الفترة على ف
 

 منافع المحددة یتم اإلعتراف بھا في قائمة الربح أو الخسارة ضمن مصروف    منافعإن تكلفة الخدمة الحالیة لخطة ال 
الموظفین، لتعكس الزیادة في اإللتزام الناتجة عن خدمات الموظفین للسنة الحالیة وحاالت التغیر أو خفض أو تسویة 

 دراج تكلفة الخدمات عن السنوات السابقة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة. . یتم إمنافعال
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 منافع الموظفین (تابع)
 

 طریقة التقییم والفرضیات الرئیسیة للدراسة اإلكتواریة (تابع) 
یتم تحمیل وقید األرباح والخسائر اإلكتواریة الناتجة من التسویات والتغییرات في اإلفتراضات اإلكتواریة في حقوق  

 .اآلخر في الفترة التي حدثت فیھاالشامل   قائمة الدخل الملكیة في 
 :المحددة كما یلي منافعالیتم تصنیف تكالیف 

الخدمة (بما في ذلك تكالیف   - إلى األرباح والخسائر تكلفة  السابقة، باإلضافة  الخدمات  الخدمات الحالیة وتكالیف 
 الناتجة عن الترقیات والسداد للموظفین؛ 

 الفوائد و تكلفة -
 .إعادة القیاس -
 

 الموظفین قصیرة األجل منافع
المرضیة في الفترة    المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنویة واإلجازات  منافعیتم إثبات وقیاس اإللتزام عن ال

 المتوقع دفعھا مقابل تلك الخدمات. منافعالتي یتم فیھا تقدیم الخدمة على المبالغ غیر المخصومة من ال
 

 التقاعد منافعتكالیف 
تكالیف   في  بالمساھمة  المجموعة  للتأمینات    منافعتقوم  العامة  المؤسسة  ألنظمة  وفقاً  بالموظفین  الخاصة  التقاعد 

لخطط   المدفوعات  مع  التعامل  یتم  الموظفین.  أجور  من  كنسبة  وتحتسب  قبل    منافعاإلجتماعیة  من  المدارة  التقاعد 
النات  منافعالحكومة كمدفوعات لخطط   المجموعة بھذه الخطط یساوي اإللتزام  إلتزام  ج عن خطط  محددة نظراً ألن 

 المحددة. یتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصروف عند إستحقاقھ.  منافعال
 

 وتكالیف التمویل إیرادات
على األموال المستثمرة والتي یتم اإلعتراف بھا ضمن الربح    مرابحات إسالمیةتتكون إیرادات التمویل من إیرادات  
عند إستحقاقھا ضمن الربح أو الخسارة بإستخدام طریقة الفائدة مرابحات إسالمیة  أو الخسارة. ویتم اإلعتراف بإیرادات  

 الفعلي.  
 

تتضمن تكالیف التمویل مصاریف الفوائد على القروض. یتم اإلعتراف بتكالیف اإلقتراض التي ال تتعلق مباشرة بإقتناء  
 الفائدة الفعلي.  معدلأو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل ضمن قائمة الربح أو الخسارة بإستخدام 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  

إ الزكاة  یتم  الزكاة والضریبة والجمارك  وفقاً ألحكام وقواعد  حتساب مخصص  العربیة  ھیئة  المملكة  ("الھیئة") في 
السعودیة. یتم إحتساب الزكاة عن الفترة بشكل تقدیري ویتم تحمیل مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الربح أو  

ة الضریبیة  في القوائم المالیة طبقاً لألنظم  ، ویتم إحتساب مخصص الضریبة على الدخل للشركات األجنبیةالخسارة
اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق  وضریبة الدخل األجنبیة . ویتم إحتساب مطلوبات الزكاة في البلدان التي تعمل فیھا

 بالربوط على سنوات سابقة في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.
 

المقیمة   المعامالت مع األطراف غیر  بإستقطاع ضرائب على  المجموعة  السعودیة وعلى  تقوم  العربیة  المملكة  في 
في المملكة العربیة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین غیر المقیمین وفقاً ألنظمة  

 السعودیة.
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 الضریبة المؤجلة 
ض التقریر االفروقات المؤقتة بین المبلغ الدفتري لألصول واإللتزامات ألغریتم تقییم الضریبة المؤجلة فیما یخص  

 المالي والمبالغ المستخدمة في أغراض إحتساب الضریبة. ال یتم إثبات الضریبة المؤجلة لآلتي:  
 
الفروقات المؤقتة الناتجة عن اإلثبات األولي لألصول أو اإللتزامات لمعاملة تجمیع أعمال وال تؤثر على أي من   -

 الربح أو الخسارة المحاسبیة أو الضریبیة. 
الفروقات المؤقتة الناتجة عن االستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة والترتیبات المشتركة للمدى الذي تكون   -

نعكس ھذه الفروقات  وقات المؤقتة ومن المحتمل أن ال ت موعة قادرة على التحكم في توقیت انعكاس الفرفیھ المج
 المؤقتة في المستقبل  المنظور.

 الفروقات المؤقتة الضریبیة الناتجة عن التقدیر األولي للشھرة.   -
 

ة والفروقات المؤقتة القابلة للخصم  یتم إثبات األصول الضریبیة المؤجلة لكال من الخسائر الضریبیة غیر المستخدم
وذلك للحد الذي یتوفر فیھ أرباح ضریبیة مستقبلیة یمكن استخدامھا. یتم تحدید األرباح الضریبیة المستقبلیة بناًء على 
خطط األعمال لكل شركة تابعة في المجموعة وعكس الفروقات المؤقتة. تتم مراجعة األصول الضریبة المؤجلة في  

ر ویتم تخفیضھا للحد الذي لم تعد فیھ المنافع الضریبیة ذات الصلة قابلة للتحقق ومثل ھذه التخفیضات یتم تاریخ التقری
 عكسھا عند وجود احتمالیة تحسین األرباح الضریبیة المستقبلیة.

 
للحد الذي    األصول الضریبة المؤجلة غیر المعترف بھا یتم إعادة تقدیرھا بنھایة كل فترة إعداد تقاریر ویتم إثباتھا 

 یتوفر فیھ أرباح ضریبیة مستقبلیة یمكن استخدامھا.
 

ستخدام  فروقات المؤقتة عند عكسھا وذلك بإن تنطبق على الة وفقا لمعدالت الضریبة المتوقع أیتم قیاس الضریبة المؤجل
 معدالت الضریبة الساریة أو الساریة فعال بنھایة فترة اعداد التقریر.

 
یعكس قیاس الضریبة المؤجلة التبعات الضریبیة المتوقعة من قبل المجموعة في تاریخ التقریر والمتعلقة بإسترداد أو 
سداد المبلغ الدفتري ألصولھا أو إلتزاماتھا. ولھذا الغرض فإن المبلغ الدفتري للعقارات االستثماریة التي تم قیاسھا  

فتراض غیر قابل لإللغاء من  قیمتھا من خالل البیع وأن ھذا اإلیتم استرداد  باستخدام نموذج القیمة العادلة یفترض أن  
 قبل المجموعة. 

 
  المخزون

یقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. یتم إحتساب تكلفة المخزون وفقاً لطریقة المتوسط  
للم المخزون  لوصول  المتكبدة  النفقات  تتضمن  والتي  المصنع  المرجح  المخزون  حالة  في  الراھنة،  حالتھ  في  وقع 

والمخزون تحت التشغیل یتم تحمیل المخزون بحصتھ المناسبة من التكالیف غیر المباشرة بناًء على القدرة التشغیلیة 
لیف العادیة للشركة. صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر في سیاق النشاط العادي للشركة بعد خصم التكا

 المقدرة لإلتمام والبیع.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات
 

  اإلعتراف والقیاس
إن   القیمة،  في  اإلنخفاض  المتراكم وخسائر  اإلستھالك  منھا  بالتكلفة مخصوماً  والمعدات  الممتلكات واآلالت  تسجل 

 وجدت.
 

تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة بإقتناء األصل. وبالنسبة لألصول التي یتم إنشائھا داخلیاً تتضمن تكلفة  
األصل  تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكالیف المباشرة األخرى التي تستلزمھا عملیة تجھیزھا إلى الحالة التي یتم 

 تم إقتناؤھا من أجلھ.   تشغیلھا بھا في موقعھا وفي الغرض الذي 
 

یتم المحاسبة عن المكونات الرئیسیة أو الجوھریة الخاصة ببند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تختلف  
 أعمارھا اإلنتاجیة كبنود مستقلة (مكونات رئیسیة) ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. 

 
إستبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس الفرق بین صافي یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناجمة عن  

متحصالت البیع والقیمة الدفتریة للبنود المستبعدة للممتلكات واآلالت والمعدات ویتم إدراجھا بقائمة الربح أو الخسارة  
 .في الفترة التي یتم فیھا اإلستبعاد

 
  التكالیف الالحقة

جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن التكلفة الدفتریة لھذا البند إذا كان من المحتمل   یتم إثبات تكالیف إحالل
تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة للمجموعة والتي تكمن في ذلك الجزء باإلضافة إلى إمكانیة قیاس ھذه التكلفة بشكل  

الذي تم إحال للجزء  الدفتریة  القیمة  للممتلكات واآلالت موثوق بھ. یتم إستبعاد  الیومیة  الخدمة  إثبات تكالیف  لھ. یتم 
 والمعدات بقائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.

 
یتم المحاسبة عن عملیات الفحص والصیانة الرئیسیة بإعتبارھا عنصر مستقل إذا تم إستخدامھا خالل أكثر من فترة  

 بالرجوع الى سعر السوق الحالي لھذه اإلصالحات. مالیة واحدة، یتم تحدید القیمة الدفتریة لھذه العناصر 
 

  اإلستھالك
اإلستھالك ھو توزیع منتظم للقیمة القابلة لإلستھالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات (تكلفة األصل مخصوماً منھا 

 القیمة المتبقیة لألصل) على مدار العمر اإلنتاجي.
 

قائمة الربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر یتم اإلعتراف بمصروف اإلستھالك في  
لكل بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. یتم إستھالك األصول المستأجرة على مدة عقد اإلیجار أو على األعمار  

 .للمجموعةالمملوكة  اإلنتاجیة لألصول أیھما أقل. ال یتم إستھالك األراضي
 

 .ا یختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات، واآلالت والمعدات یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلةعندم
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 والمعدات (تابع) واآلالتالممتلكات 
 

 (تابع)  اإلستھالك
 للفترة الحالیة وفترات المقارنة كما یلي:األعمار اإلنتاجیة المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات 

 األصل  
 التقدیریةاألعمار  

 (سنوات)
   

 ۳۳-۲۰  مباني وإنشاءات 
 ۳۰-۲۰  آالت وتركیبات المصنع ومحطات الطاقة والمیاه

 ۱۰  – ٥  الورشآالت ومعدات 
 ٤-۷  معدات وسیارات 
 ۱۱ –٥  أثات وتركیبات 

 
اإلستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات في نھایة تقوم المجموعة بمراجعة طرق  

كل سنة مالیة، وفي حال وجود فرق یتم التعامل معھ كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة (في سنة التغییر والسنوات 
 .الالحقة)

 
 تحت التنفیذ مشروعات

الممتلكات واآلالت  بند  ویتم عرضھا ضمن  الفعلیة  التكلفة  أساس  التنفیذ على  المشروعات تحت  تكلفة  إحتساب  یتم 
إلى الممتلكات واآلالت والمعدات ویبدء حساب االستھالك الخاص   تحویلھاوالمعدات حتى تصبح جاھزة لإلستخدام فیتم  

 بھا وفقا لالعمار اإلنتاجیة المقدرة.
 

 الملموسة الموجودات غیر
بالتكلفة. وتعتبر تكلفة الموجودات    يیتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف األول

غیر الملموسة التي تم اقتناؤھا بناء على تجمیع األعمال ھي القیمة العادلة في تاریخ االقتناء. وبعد االعتراف األولى،  
إن وجدت. -تقید الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي اطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة  

الموجودات غیر الملموسة المطورة داخلیاً (باستثناء تكالیف التطویر المرسملة) فال یتم رسملتھا وتدرج المصروفات    أما
 الموحدة في الوقت الذي تستحق فیھا ھذه المصروفات.  قائمة الربح او الخسارةفي 

 
ین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد الموجودات غیر الملموسة بالفرق ب

 الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في قائمة الربح او الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل.
 

 كما یلي:  للموجودات غیر الملموسةاألعمار اإلنتاجیة المقدرة 

 األصل  
 األعمار اإلنتاجیة  

 (سنوات)
   

 ۳۰٫۳-۲۷  موجودات تعدین 
 ٥  آلي برامج حاسب 
 ۲٥  محطة كھرباءحق استخدام 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 عقارات إستثماریة
إما لكسب إیرادات إیجاریة أو للزیادة في قیمتھ أو كالھما    ایتم إقتناؤھ  أراضي  وأالعقارات اإلستثماریة ھي عقارات  

من خالل نشاط المجموعة اإلعتیادي، وال یستخدم في اإلنتاج أو تورید البضائع أو الخدمات   اولكن لیس بھدف بیعھ
ن القیاس بشكل أولي بالتكلفة ویتم إدراج تكالیف المعاملة ضم  ستثمارات العقاریةاإلأو ألغراض إداریة. یتم إظھار  

فیما عدا األراضي    –األولي، ویتم قیاسھ الحقاً وفق نموذج التكلفة (بالتكلفة التاریخیة مخصوماً منھا اإلستھالك المتراكم  
 ).إن وجدت وخسائر االنخفاض المتراكمة -والتي تدرج بتكلفتھا 

 
 عقود اإلیجار

 
 تعریف اإلیجار  -أ

یعتبر   ۱٦الترتیب یمثل أو یتضمن إیجار وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان  
الترتیب كإیجار أو یتضمن إیجار إذا كان الترتیب یعطي حق السیطرة على إستخدام أصل محدد لفترة زمنیة نظیر  

 مقابل مادي.
 

توزیع المقابل في العقد على كل مكون  ب  المجموعةعند بدء أو إعادة تقییم ترتیب یتضمن مكونات إیجاریة، تقوم  
 .وغیر إیجاري على أساس السعر المستقل النسبي لكل مكون إیجاري

 
 كمستأجر  - ب

اإلقتراض معدل  بإستخدام  مخصومة  المتبقیة  اإلیجار  لمدفوعات  الحالیة  بالقیمة  اإلیجار  إلتزامات  قیاس     تم 
إستخدام األصل بإستخدام مبلغ یساوي إلتزام اإلیجار معدل  في تاریخ عقد اإلیجار. ویتم قیاس حق   للمجموعة كما

 بمبالغ مدفوعة مقدماً أو إیجارات مستحقة. ولقد قامت المجموعة بتطبیق ھذه الطریقة على كل عقود اإلیجار.
 

اإلیجارات  وإلتزامات  أصول  إستخدام  بحق  اإلعتراف  عدم  في  المسموح  اإلعفاء  بإستخدام  المجموعة  قامت 
 شھر.  ۱۲التي تكون مدتھا أقل من لإلیجارات 

 
 یتم إعادة قیاس إلتزامات اإلیجار عند حدوث تغییر فى مدفوعات اإلیجار المستقبلیة. 

 
 األدوات المالیة

 
 األدوات المالیة غیر المشتقة

 بتطبیق متطلبات التصنیف والقیاس التالیة لألدوات المالیة. المجموعة قامت 
 

 إثبات األدوات المالیة
إثبات األصل وااللتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفاً في االلتزامات التعاقدیة لألداة، ویكون ذلك عموماً یتم  

بتاریخ المتاجرة. تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء التدفقات النقدیة التعاقدیة لتلك الموجودات أو  
على التدفقات النقدیة التعاقدیة من األصل المالي في معاملة یتم خاللھا   عندما تقوم المجموعة بتحویل حق الحصول

الموجودات  إثبات أي فوائد ناتجة من  المالیة بصورة جوھریة. یتم  للموجودات  الملكیة  تحویل كافة مخاطر ومزایا 
 المالیة المحولة التي تقوم الشركة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
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 األدوات المالیة (تابع)
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة (تابع)
 

 إلغاء اإلثبات 
المستلم (بما في ذلك   المقابل ) المبلغ۱عند استبعاد أصل مالي، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل ومجموع (

) أي أرباح أو خسائر متراكمة مثبتة في ۲(أي أصل تم الحصول علیھ حدیثاً بعد خصم أي مطلوبات مفترضة حدیثاً) 
قائمة الدخل الشامل اآلخر، ضمن الربح أو الخسارة. ومع ذلك، فیما یتعلق بأسھم حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة  

آلخر، فإن أي ربح / خسارة متراكمة مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر، ال یتم إثباتھا في من خالل الدخل الشامل ا
 الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلثبات.

 
 ضاء أجلھ. یتم إلغاء اإللتزام المالي من قائمة المركز المالي عند وفاء المجموعة بااللتزام المرتب أو إلغاء العقد إو إنق

 
 األدوات المالیةتصنیف 

 :التالیة القیاس فئات ضمن المالیة موجوداتھا بتصنیف المجموعة تقوم
 
 قیاسھا بالتكلفة المطفأة؛ أو یتمالموجودات التي  )۱
 من خالل الربح أو الخسارة؛ أو  القیمة العادلة  )۲
 ملكیة. الفي أدوات  اإلستثمار –القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )۳

 
العمل   نموذج  على  التصنیف  النقدیة   للمجموعةیعتمد  للتدفقات  التعاقدیة  والشروط  المالیة  الموجودات  إدارة  في 

 للموجودات المالیة. 
 

ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقاً إلى القیاس األولي إال إذا قامت المجموعة بتغییر نموذج العمل إلدارة  
التي سوف تتأثر بذلك یتم إعادة تصنیفھا في أول یوم   ةالحالة فإن كافة الموجودات المالی  الموجودات المالیة، في ھذه

 ألول فترة مالیة تالیة للتغییر في نموذج العمل. 
 

كموجودات مالیة   اإلعتراف بھاإذا تم الوفاء بالشرطین التالیین وال یتم    یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 ؛ و التعاقدیةتم اإلحتفاظ بھا خالل نموذج العمل والذي یھدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة  -
مبلغ األصلي  والتي تمثل ال  الخاصة بھا تؤدي إلى الدخول في تواریخ محددة للتدفقات النقدیةإن الشروط التعاقدیة  -

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

عند القیاس األولي لإلستثمارات في األدوات المالیة والتي ال تحتفظ بھا المجموعة لغرض المتاجرة، یمكن للمجموعة 
ھذا اإلختیار  أن تختار عرض أیة تغیرات الحقة في القیمة العادلة لتلك اإلستثمارات بقائمة الدخل الشامل اآلخر. ویتم  

 على أساس كل إستثمار على حدة.
 

أي موجودات مالیة أخرى لم یتم تصنیفھا وقیاسھا بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما 
الم الموجودات  أیضاً  یتضمن  الخسارة وھذا  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقیمة  قیاسھا  یتم  أعاله  إلیھا  الیة  ھو مشار 

 المشتقة.
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 القیاس الالحق: – الموجودات المالیة 
 

الموجودات المالیة بالتكلفة  
 المطفأة

باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم  یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة  
تخفیض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القیمة (أنظر أدناه). یتم إثبات إیرادات 
الفائدة وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة ضمن الربح أو  

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

ت الملكیة بالقیمة العادلة  أدوا
من خالل الدخل الشامل  

اآلخر (إستثمارات أدوات 
 حقوق الملكیة) 

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیراد  
بقائمة الربح أو الخسارة فیما عدا ما إذا كانت ھذه التوزیعات تمثل إسترداد لجزء من  

ستثمار. أیة خسائر او ارباح أخرى یتم إثباتھا بقائمة الدخل الشامل اآلخر وال  تكلفة اإل
 یتم إعادة تصنیفھا الي قائمة الربح او الخسارة. 

الموجودات المالیة بالقیمة  
العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر
األرباح أو الخسائر  حق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي یتم القیاس الال

 متضمنة أي فوائد أو توزیعات أرباح بقائمة األرباح أو الخسائر.

 
 إعادة التصنیف

عندما تقوم المنشأة بتغییر نموذج أعمالھا في إدارة الموجودات المالیة، فإنھ یجب علیھا إعادة تصنیف جمیع موجوداتھا 
 المذكورة أعاله.المالیة المتأثرة بذلك وفقا لمتطلبات التصنیف 

 
 مقاصة األدوات المالیة 

یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود 
لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس    المجموعةحق حالي نافذ نظاماً لتسویة المبالغ المدرجة وتوافر النیة لدى  

 الصافي أو تحقیق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت. 
 

 األدوات المالیة المشتقة والمحاسبة عن التحوط
تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة ("المشتقات") ("مقایضات أسعار الفائدة") للتحوط من المخاطر المرتبطة 

أسعار الفائدة وتدرج ھذه المشتقات كتحوطات التدفقات النقدیة. یتم في بدایة االمر إدراج ھذه المشتقات بالقیمة  بتقلبات  
 ً قیاسھا بالقیمة العادلة. تدرج المشتقات في الدفاتر كموجودات إذا    العادلة في تاریخ إبرام عقد أداة مشتقة ثم یعاد الحقا

 إذا كانت القیمة العادلة سالبة.كانت القیمة العادلة موجبة وكمطلوبات 
 

تدرج أي أرباح أو خسائر ناشئة خالل الفترة عن التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات غیر المؤھلة لمحاسبة التحوط، 
 الموحدة. الربح أو الخسارةمباشرة في قائمة 

 
 تقوم المجموعة، عند بدایة عملیة التحوط، بتحدید وتوثیق العملیة التي ترید المجموعة تطبیق محاسبة التحوط علیھا 

إضافة إلى أھداف إدارة المخاطر واستراتیجیة القیام بالتحوط. تتضمن المستندات تعریف أداة التحوط والبند أو العملیة 
مقابلة   في  التحوط  أداة  لفعالیة  المنشأة  تقییم  وكیفیة  مقابلھا  التحوط  یتم  التي  المخاطر  وطبیعة  لھا،  التحوط  تم  التي 

للبند المغطى والعائدة للمخاطر المغطاة. یتوقع أن تكون ھذه التحوطات عالیة    التعرض للتغیرات في التدفقات النقدیة
الفعالیة في تحقیق تقلیل التغیرات في التدفقات النقدیة ویتم تقییمھا على أساس مستمر لتحدید ما إذا كان لھا بالفعل 

 فعالیة عالیة طوال فترات إعداد التقاریر المالیة لھا. 
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 األدوات المالیة المشتقة والمحاسبة عن التحوط (تابع) 
یتم إدراج الجزء الفعال من الربح أو الخسارة الناتج عن تحوطات التدفقات النقدیة التي تتماشى مع متطلبات محاسبة 

قائمة   المساھمین، في حین یتم إدراج أي جزء غیر فعال مباشرة في  الخسارة التحوط مباشرة في حقوق    الربح أو 
 الموحدة. 

 
عندما تؤثر المعاملة المغطاة في الربح أو الخسارة،    الربح أو الخسارةى قائمة  إل  الملكیةتحول المبالغ المدرجة في حقوق  

مثال ذلك عند التحوط إلیراد أو مصروف أو عند حدوث بیع متوقع. وإذا كان البند المعد لھ التحوط ھو تكلفة موجودات 
في حقوق   المسجلة  المبالغ  فإن  مالیة  أو مطلوبات غیر  مالیة  تحویالملكیة  غیر  األصلیة  یتم  الدفتریة  القیمة  إلى  لھا 

 للموجودات غیر المالیة أو المطلوبات غیر المالیة.
 

إذا انتھت صالحیة أداة التحوط أو تم بیعھا أو إنھاؤھا أو تمت ممارسة الخیار المتعلق بھا دون تبدیلھا أو تجدیدھا 
محاسبة التحوط،  د مؤھلة للشروط الخاصة ب(كجزء من استراتیجیة التحوط) أو في حالة إلغاء تصنیفھا كتحوط أو لم تع

في حساب منفصل حتى الملكیة  ضمن حقوق  الملكیة  رباح والخسائر المتراكمة التي سبق إدراجھا في حقوق  تظل األ
حدوث المعاملة المتوقعة أو مقابلة االلتزام الثابت من العمالت األجنبیة. إذا لم یعد حدوث المعاملة المتوقعة أو االلتزام 

إدراجھا في حقوق  الث التي سبق  المبالغ  یتم تحویل  الحدوث، عندئذ  قائمة  الملكیة  ابت متوقع  الخسارة إلى  أو    الربح 
 الموحدة.

 
 رأس المال

یتم تصنیف األدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق ملكیة (حقوق مساھمین) فقط إلى الحد الذي ال ینطبق علیھا  
 تصنیف األسھم العادیة للشركة كأدوات حقوق ملكیة (حقوق مساھمین). تعریف األصل أو اإللتزام.  یتم 

 
 اإلنخفاض في القیمة

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

) رقم  المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  یتعلق  ۹یتطلب  فیما  المتوقعة  االئتمانیة  الخسارة  نموذج  اتباع  المنشأة  من   (
 الموجودات المالیة. باالنخفاض في قیمة 

یجب قیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر بإستثناء اإلستثمارات في أدوات الملكیة.

 األسس التالیة: ، یتم قیاس مخصصات الخسارة بإحدى ۹وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
   شھراً. تنتج ھذه الخسارة االئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر في    ۱۲الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى

 شھراً بعد تاریخ التقریر. ۱۲السداد والمحتملة خالل  
 یع أحداث التعثر الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. ھي الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جم

 في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة. 
بالنسبة للخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، یطبق القیاس إذا ازدادت المخاطر االئتمانیة لألصول االئتمانیة 

شھراً    ۱۲ة المتوقعة على مدى  بشكل كبیر في تاریخ التقریر منذ االعتراف األولي لھا، ویطبق قیاس الخسارة االئتمانی
إذا لم تزید ھذه المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر. یمكن للشركة أن تفترض أن المخاطر االئتمانیة على أداة مالیة لم تزداد  

ائتمانیة منخفضة في تاریخ   –بشكل كبیر    – لدیھا مخاطر  المالیة  إذا تم تحدید أن األداة  لھا  منذ االعتراف األولي 
إال أن قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر یطبق دائماً للذمم المدینة التجاریة وأصول العقود  التقریر.  

أن تختار تطبیق ھذه السیاسة أیضاً للذمم المدینة التجاریة    للمجموعةدون وجود عنصر تمویلي جوھري، بحیث یمكن  
 وجود عنصر تمویلي جوھري.عدم مع 
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 اإلنخفاض في القیمة (تابع)
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تابع) 
قامت المجموعة باختیار تقییم خسائر إنخفاض الذمم المدینة التجاریة بإستخدام الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة على مدى  

 شھراً.  ۱۲
لألًصل المالي من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إدراج مبلغ الخسارة في الربح أو  یتم خفض القیمة الدفتریة  

الخسارة. تستمر إیرادات الفائدة في االستحقاق على القیمة الدفتریة المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم  
مع المخصص المرتبط بالقروض،   التدفقات النقدیة المستقبلیة بغرض قیاس خسارة االنخفاض. یتم شطب القروض

عندما ال یكون ھناك نظرة واقعیة لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جمیع الضمانات أو تحویلھا إلى المجموعة. وفي  
حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض التقدیریة بسبب حدث وقع بعد تسجیل االنخفاض في القیمة  

سارة االنخفاض المثبتة سابقاً من خالل تعدیل حساب المخصص. إذا ما تم عكس قید شطب ما  فیتم زیادة أو تقلیص خ
 في وقت الحق، فیتم قیده في الربح أو الخسارة في الفترة التي تم استرداده فیھا.

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 

تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاضاً    تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة في 
 في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. 

 
یكون ھناك انخفاضاً في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القیمة القابلة لالسترداد  

یمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستعمال لألصل ـ أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد  وھي الق
ألصل واحد من الموجودات، ما لم یكن األصل مولداً للتدفقات النقدیة التي تكون مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة  

الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو لوحدة محققة للنقد   من موجودات أخرى أو مجموعات أخرى من
القیمة القابلة لالسترداد فإن األصل یعتبر قد تعرض النخفاض في القیمة ویتم خفضھ إلى القیمة القابلة لالسترداد. وعند  

وقیة. وفي حال عدم القدرة على تحدید  تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف إتمام البیع، یتم مراعاة أحدث المعامالت الس
مثل ھذه المعامالت یتم استخدام نموذج التقییم المناسب. تستند القیمة قید االستعمال على أساس نموذج التدفق النقدي  
المخصوم، حیث یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس 

 سوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. تقییمات ال
 

الناتجة عن   الخسائر  إن  الموحدة.  الخسارة  أو  الربح  قائمة  القیمة في  االنخفاض في  الناتجة عن  الخسائر  إثبات  یتم 
ة لتخفیض القیمة الدفتریة  االنخفاض في القیمة التي یتم إدراجھا فیما یتعلق بالوحدات المحققة للنقد یتم توزیعھا في البدای

ألي شھرة تم توزیعھا على الوحدات، ثم لتخفیض القیم الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (أو مجموعة الوحدات)  
 على أساس تناسبي. 

 
 ً  یتم عمل تقییم في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیالً على انتفاء خسائر انخفاض قیمة مسجلة مسبقا
أو تقلصھا. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة  
للنقد. یتم عكس قید خسارة انخفاض القیمة المسجلة مسبقاً إذا كان ھناك تغیراً في الفرضیات التي استخدمت في تحدید 

آخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون عكس القید محدوداً بحیث ال تتجاوز القیمة  القیمة القابلة لالسترداد منذ إدراج
الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا ـ بعد طرح االستھالك ـ مع عدم  

في القید في قائمة الربح أو الخسارة    تسجیل خسارة انخفاض قیمة لألصل في سنوات سابقة. ویتم إثبات مثل ھذا العكس
 الموحدة.

 
یتم فحص أي موجودات غیر مالیة انخفضت قیمتھا ـ عدا الشھرة، إن وجدت ـ الحتمالیة عكس قید ھذا االنخفاض في  

 القیمة في نھایة كل فترة تقریر مالي. 
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 المخصصات
بالمخصصات عندما یكون على المجموعة إلتزامات (قانونیة أو تعاقدیة) بتاریخ قائمة المركز المالي  یتم اإلعتراف  

ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسدید اإللتزامات محتمل أن ینشأ عنھ تدفق خارج لمنافع إقتصادیة ویمكن قیاس قیمتھا  
دیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل یعكس تقییمات  بشكل یعتمد علیھ. یتم تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النق

 .السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك اإللتزام
 

 القروض والذمم المدینة
ھي الموجودات المالیة غیر المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والغیر مدرجة فـي سوق نشط وتنشأ أساساً عن 
طریق تقدیم السلع والخدمات للعمالء (مثل الذمم التجاریة)، وھي أیًضا تتضمن أنواع أخرى من الموجودات المالیة  

مة العادلة مضافاً إلیھا التكالیف المباشرة المرتبطة بالحصول علیھا، ویتم التعاقدیة والتي یتم اإلعتراف بھا أولیاً بالقی
 اإلعتراف بھا الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة الفائدة الفعالة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القیمة.   

 
تم قیدھا ضمن  یتظھر الذمم التجاریة بالصافي بعد خصم المخصص الذي یسجل في حساب مستقل ویقابلھ خسارة  

، عند التأكد من أن الذمم التجاریة لن یتم تحصیلھا، یتم شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة  الموحدة  قائمة الربح او الخسارة
 .لھا مقابل المخصص المرتبط بھا 

 
 النقد وما في حكمھ

اإلستثمارات قصیرة األجل النقد وما في حكمھ یشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغیرھا من  
اإلستثمار األصلي والمتاحة   تاریخ  أقل من  أو  أشھر  إستحقاقھا خالل ثالثة  التي یكون تواریخ  العالیة  السیولة  ذات 

 للشركة بدون قیود، ویتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقاً للطریقة الغیر مباشرة. 
 

 ة الدفعقذمم دائنة تجاریة ومبالغ مستح
اإلعتراف المبدئي بالذمم التجاریة الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع األخرى بالقیمة العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة یتم  

بإستخدام طریقة الفائدة الفعالة. تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باإللتزام المالي (أو جزء من اإللتزام المالي) من قائمة  
 .ط عندما، یتم إطفاؤه؛ أي عندما یتم سداد اإللتزام المحدد في العقد أو یتم إلغاؤه أو ینقضيمركزھا المالي عندما، وفق

 
 المصروفات

التي تقوم بھا إدارات التسویق والبیع    المجموعةمصروفات البیع والتوزیع ھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود  
إداریة.   التمویل، كمصروفات  المبیعات وأعباء  والتوزیع. ویتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، بإستثناء تكلفة 
ویتم إجراء توزیع للمصروفات المشتركة بین تكلفة المبیعات ومصروفات البیع والتوزیع والمصروفات اإلداریة، عند  

ً اللزوم، على أس  لطبیعة ووظیفة تلك المصروفات. اس معقول وفقا
 

 التبویب متداول / غیر متداول
تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة وغیر متداولة. ویتم تبویب األصل 

 كمتداول عندما:
 لعادیة؛ یتوقع أن یتحقق أو توجد نیة لبیعھ أو إستھالكھ في دورة التشغیل ا •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 یتوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ المركز المالي؛ أو  •
النقد وما في حكمھ، ما لم یكن ممنوعاً من الصرف أو اإلستخدام لتسویة إلتزام لمدة اثني عشر شھراً علی األقل   •

 . بعد تاریخ المركز المالي
 

 الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. یتم تصنیف جمیع 
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 (تابع)  التبویب متداول / غیر متداول
 ویتم تبویب اإللتزام كمتداول عندما:

 یتوقع تسویتھ في دورة التشغیل العادیة؛ •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 شھراً بعد تاریخ المركز المالي؛ أو من المقرر تسویتھ خالل اثني عشر  •
 ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة اإللتزام لمدة اثني عشر شھًرا على األقل بعد تاریخ المركز المالي.  •
 

 تقوم المجموعة بتبویب كافة اإللتزامات األخرى كإلتزامات غیر متداولة. 
 

 معلومات القطاعات
األصول والعملیات التي تشترك معاً في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر قطاع األعمال یمثل مجموعة من  

التي یتم إستعمالھا من قبل   للتقاریر  المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي یتم قیاسھا وفقاً  وعوائد تختلف عن تلك 
 .اإلدارة التنفیذیة

 
ادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن  القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أو خدمات في بیئة إقتص

 .تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بیئات إقتصادیة
 

 توزیعات األرباح 
یتم قید توزیعات األرباح المرحلیة في الفترة التي یتم إعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. كما یتم قید توزیعات األرباح  

 قبل الجمعیة العامة للمساھمین.النھائیة في الفترة التي تعتمد خاللھا من 
 

 اإلحتیاطي النظامي
ویجوز    من صافي الدخل السنوي إلى اإلحتیاطي النظامي.  ٪۱۰یتطلب النظام األساسي للشركة أن یتم تحویل ما نسبتھ  

 من رأس المال المدفوع. ٪۳۰حتى یبلغ  عالیھحتیاطي المذكور  ة العامة العادیة وقف التحویل لإلن تقرر الجمعیأ
 

 السھم ربحیة
على   (البسط)  العادیة  األسھم  بحاملي  المتعلقة  الخسارة  أو  الربح  بقسمة  الواحد  للسھم  األساسي  العائد  اإلدارة  تحدد 

لقائمة خالل  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (المقام) خالل السنة. المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ا
السنة ھو عدد األسھم العادیة القائمة في بدایة العام، بعد تعدیلھا بعدد األسھم العادیة التي تم شراؤھا أو تم إصدارھا  
خالل السنة مضروباً في عامل ترجیح الوقت. یمثل عامل ترجیح الوقت عدد األیام التي تكون فیھا األسھم قائمة كنسبة  

 السنة؛ ویعتبر التقریب المعقول للمتوسط المرجح كافیاً في العدید من الحاالت.من إجمالي عدد األیام في 
 

المرجح لعدد أسھم   المتوسط  المساھمین على  إلى  الربح العائد  المخفضة من خالل قسمة  السھم  یتم احتساب ربحیة 
الملكیة التي سیتم إصدارھا عند  حقوق الملكیة القائمة خالل السنة باإلضافة إلى المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق  

 تحول جمیع أسھم حقوق الملكیة المحتمل تخفیضھا إلى أسھم حقوق ملكیة.
 

 



شركة 
األسمنت

 
العربیة  

 
(شركة مساھمة سعودیة)  

 
 

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
إی

 
كما في 

۳۱
 

دیسمبر
 

۲۰۲۲
 م 

 

۲۸
 

  ۷- 
ممتلكات وآالت ومعدات  

 
 )أ

تتكون
 

ت خالل السنة المنتھیة في 
ت والمعدا

ت واآلال
الحركة في الممتلكا

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۲

 م
مما یلي:  

 

 

 
 

ضي
أرا

 
مـباني وإنشاءات 

 

آالت وتركیبات 
صنع ومحطات 

الم
الطاقة والمیاه 

 
آالت ومعدات  

ش
الور

 
معدات وسیارات

 
أثاث وتركیبات 

 
مشروعات

تحــت التنفیــذ  
 

اإلجمـــالــي 
 

 
لایر سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

لایر سعودي
 

ف) 
(باآلال

 
لایر سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

لایر سعودي
 

ف) 
(باآلال

 
لایر سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

لایر سعودي
 

ف) 
(باآلال

 
لایر سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

لایر 
سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

التكلفـــة:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صید في 
الر

۱ 
ینایر 

۲۰۲۲
 م 

 ۷٬۸٥۳
 

 ۱٬٦٥۰٬٦۰۱
 

۳٬۲۲۰٬٥۷۹
 

 ۷۹٬۰۹٦
 

 ۷٥٬٤٤۲
 

 ۷۸٬۳۹۱
 

 ٤۲۰٬٤۰۲
 

   ٥٬٥۳۲٬۳٦٤
 

ت 
ضافا

إ
 

-- 
۹۳

 
۱٤٬۰٤۱

 
۹۰۹

 
۱٬۸٤٤

 
۲٬۱۸۹

 
۲٥٬٦۷۳

 
٤٤٬۷٤۹

 
ت التنفیذ

ت تح
المحول من مشروعا

 
-- 

٥٬۸۲۱
 

۱٬۲۸۰
 

-- 
-- 

٥۱۱
 

)
۷٬٦۱۲

 ( 
-- 

ت 
إستبعادا

 
(۱۰۰)

 
-- 

-- 
-- 

)
٤۳۲

 ( 
)

۳٦۷
 ( 

-- 
)

۸۹۹
 ( 

المحول من المخزون 
 

-- 
-- 

۱٬٤۷۸
 

-- 
-- 

-- 
-- 

۱٬٤۷۸
 

ت غیر ملموسة
المحول الى موجودا

 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
(۱۳۸)

 
(۱۳۸)

 
صید في 

الر
۳۱

 
دیسمبر 

۲۰۲۲
 م 

۷٬۷٥۳
 

۱٬٦٥٦٬٥۱٥
 

۳٬۲۳۷٬۳۷۸
 

۸۰٬۰۰٥
 

۷٦٬۸٥٤
 

۸۰٬۷۲٤
 

٤۳۸٬۳۲٥
 

٥٬٥۷۷٬٥٥٤
 

اإلستھالك المتراكم:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صید في 
الر

۱ 
ینایر 

۲۰۲۲
 م 

 -- 
 ۸۲٦٬۸۳۳

 
 ۲٬۱۷۹٬۳۲٦

 
 ۷٤٬۹۳٦

 
 ۷۲٬٥۲۸

 
 ۷۲٬۳۷٤

 
 -- 

 ۳٬۲۲٥٬۹۹۷
 

اإلستھالك المحمل على السنة 
 

-- 
٤٦٬۳۰٦

 
۹۱٬٤۱٤

 
۱٬٥٦٦

 
۱٬۰٦۷

 
۲٬۷٥۱

 
-- 

۱٤۳٬۱۰٤
 

ت 
إستبعادا

 
-- 

-- 
-- 

-- 
)

٤۳۲
 ( 

)
۳٦٤

 ( 
-- 

)
۷۹٦

 ( 
صید في 

الر
۳۱

 
دیسمبر 

۲۰۲۲
 م

-- 
۸۷۳٬۱۳۹

 
۲٬۲۷۰٬۷٤۰

 
۷٦٬٥۰۲

 
۷۳٬۱٦۳

 
۷٤٬۷٦۱

 
-- 

۳٬۳٦۸٬۳۰٥
 

ت  
ت واآلال

ض في قیمة المتلكا
االنخفا

ضاح 
ت (إی

والمعدا
۷

ھـ/ 
۷

 و) 
 -- 

 -- 
۹۱٬٦٦۸

 
 -- 

 -- 
 -- 

۱٦٬۱۳٥
 

۱۰۷٬۸۰۳
 

صافي القیمة الدفتریة:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
۳۱

 
دیسـمبر 

۲۰۲۲
 م 

۷٬۷٥۳
 

۷۸۳٬۳۷٦
 

۸۷٤٬۹۷۰
 

۳٬٥۰۳
 

۳٬٦۹۱
 

٥٬۹٦۳
 

٤۲۲٬۱۹۰
 

۲٬۱۰۱٬٤٤٦
 



شركة 
األسمنت

 
العربیة  

 
(شركة مساھمة سعودیة)  

 
 

ضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
إی

 
كما في 

۳۱
 

دیسمبر
 

۲۰۲۲
 م 

 

۲۹
 

  ۷-
   

ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)
 

 ) ب
ت خالل السنة المنتھیة في 

ت والمعدا
ت واآلال

تتكون الحركة في الممتلكا
۳۱

 
دیسمبر 

۱
۲۰۲

 م
مما یلي:  

 
 

 
 

ضي
أرا

 
مـباني وإنشاءات 

 

آالت وتركیبات 
صنع ومحطات 

الم
الطاقة والمیاه 

 
آالت ومعدات  

ش
الور

 
معدات 

وسیارات
 

أثاث وتركیبات 
 

مشروعات
تحــت التنفیــذ  

 
اإلجمـــالــي 

 
 

لایر سعودي
 

ف) 
(باآلال

 
لایر سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

لایر سعودي
 

ف) 
(باآلال

 
لایر سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

لایر سعودي
 

ف) 
(باآلال

 
لایر سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

لایر سعودي
 

ف) 
(باآلال

 
لایر سعودي

 
ف) 

(باآلال
 

التكلفـــة:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صید في 
الر

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 م 

 ۷٬۸٥۳
 

 ۱٬٦٤٤٬۹۸۸
 

۳٬۲٤۰٬٦۳٦
 

 ۷٦٬٤۹۳
 

 ۷۷٬۲۱۹
 

 ۷٦٬۲٥۰
 

 ٤۰۹٬۹۰۹
 

٥٬٥۳۳٬۳٤۸
 

ت 
ضافا

إ
 

 -- 
 ۹۰

 
٤٬٤۷۷

 
 ۱٬۰۳۷

 
 ۹٥۸ 

 
 ۱٬۷٤۱ 

 
 ۲۰٬٦۹۱ 

 
 ۲۸٬۹۹٤

 
ت التنفیذ

ت تح
المحول من مشروعا

 
 -- 

 ٥٬۳۷۰
 

 ۲٬٤۰٥
 

۱٬٥٦٦
 

 -- 
 ٦۰۷ 

 
(۹٬۹٤۸)

 
 --

 
ت 

إستبعادا
 

 -- 
 -- 

 (۲۳٬٦۳۱)
 

 -- 
 (۲٬۷۳٦)

 
 (٥۳)

 
-- 

(۲٦٬٤۲۰)
 

ت 
تعدیال

 
-- 

-- 
(۳٬۳۰۸)

 
-- 

-- 
-- 

(۲٥۰)
 

(۳٬٥٥۸)
 

إ
ب 

عادة تبوی
 

 -- 
 ۱٥۳ 

 
-- 

 --
 

 ۱ 
 

 (۱٥٤)
 

 -- 
-- 

صید في 
الر

۳۱
 

دیسمبر 
۲۰۲۱

 م 
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 ۱٬٦٥۰٬٦۰۱

 
۳٬۲۲۰٬٥۷۹

 
 ۷۹٬۰۹٦
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 ۷۸٬۳۹۱

 
 ٤۲۰٬٤۰۲

 
   ٥٬٥۳۲٬۳٦٤

 
اإلستھالك 

المتراكم:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صید في 
الر

۱ 
ینایر 

۲۰۲۱
 م 

 -- 
 ۷۸۱٬٦۸٥

 
 ۲٬۱۱۳٬۳۸۰

 
 ۷۳٬۳۲۸

 
 ۷٤٬۲۲۲

 
 ٦۹٬۳۲۲

 
 -- 

 ۳٬۱۱۱٬۹۳۷
 

اإلستھالك المحمل على السنة 
 

 -- 
 ٤٥٬۱٤۸

 
 ۸۹٬٥۷۷

 
 ۱٬٦۰۸

 
 ۱٬۰٤۲

 
 ۳٬۰۹۲

 
 -- 

 ۱٤۰٬٤٦۷
 

ت 
إستبعادا

 
 -- 

 -- 
 (۲۳٬٦۳۱)

 
 -- 

 (۲٬۷۳٦)
 

 (٤۰)
 

 -- 
 (۲٦٬٤۰۷)

 
صید في 

الر
۳۱

 
دیسمبر 

۲۰۲۱
 م

 -- 
 ۸۲٦٬۸۳۳

 
 ۲٬۱۷۹٬۳۲٦

 
 ۷٤٬۹۳٦

 
 ۷۲٬٥۲۸

 
 ۷۲٬۳۷٤

 
 -- 

 ۳٬۲۲٥٬۹۹۷
 

ت  
ت واآلال

ض في قیمة المتلكا
االنخفا

ضاح 
ت (إی

والمعدا
۷

ھـ/ 
۷

 و) 
 -- 

 -- 
۹۱٬٦٦۸

 
 -- 

 -- 
 -- 

۱٦٬۱۳٥
 

۱۰۷٬۸۰۳
 

صافي القیمة الدفتریة:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
۳۱

 
دیسـمبر 

۲۰۲۱
 م 

 ۷٬۸٥۳
 

 ۸۲۳٬۷٦۸
 

 ۹٤۹٬٥۸٥
 

 ٤٬۱٦۰
 

 ۲٬۹۱٤
 

 ٦٬۰۱۷
 

٤۰٤٬۲٦۷
 

۲٬۱۹۸٬٥٦٤
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳۰ 
 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)   -۷
 

تعدین برابغ  الشركة األم لل  ھالذي حصلت علیمتیاز  اإل  ضمن    أراضيعلى    الشركة  تومنشأ  التوامباني  اقیمت   ) ج
عاماً    ۳۰م) لمدة  ۱۹۸٦یولیو    ۱٥ھـ (الموافق  ۱٤۰٦القعدة  ذو    ۹بتاریخ    ۲۹بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

، وقد تم تجدید رخصة إستغالل الحجر مقابل رسوم سنویة  قابلة للتجدید لفترة مماثلة إذا رغبت الشركة بذلك
م) والساري  ۲۰۱٦یونیو  ۲۰ھـ (الموافق ۱٤۳۷/ ۱٥/۹بتاریخ  ۷۱۹۷الجیري بموجب القرار الوزاري رقم ق/

 م). ۲۰۱٦یولیو  ۱٤ھـ (الموافق ۱٤۳۷شوال   ۹تبدأ من تاریخ عاماً   ۳۰لمدة 
 

 تم توزیع إستھالك السنة كما یلي: )د
 م ۲۰۲۲ إیضاح 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    
 ۱۳۷٬٥٥۲ ۱٤۰٬٥۱٤  تكلفة المبیعات 

 ۲٬۸٥۸ ۲٬٥۰٤ ۲۹ مصروفات عمومیة وإداریة  
 ٥۷ ۸٦ ۲۸ مصروفات بیع وتوزیع 

  ۱٤۳٬۱۰٤ ۱٤۰٬٤٦۷ 
 

"شركة في  نخفاض  اإلبدراسة    المجموعةقامت   ) ه التابعة  بشركتھا  الخاصة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  قیمة 
في   كما  لإلسترداد  القابلة  القیمة  إحتساب  وتم  القطرانة"  ق۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱أسمنت  القیمة  أساس  ید  م، على 

 للوحدة المولدة للنقد التي تم تحدیدھا من قبل إدارة المجموعة، والتي تتكون من صافي الموجودات   إلستخداما
د اإلستخدام للوحدة المولدة للنقد، تم خصم التدفقات النقدیة  یالتشغیلیة لشركة أسمنت القطرانة. عند تحدید القیمة ق

  % ۱٦٫۲۳التي تم تحدیدھا بإستخدام الموازنات المالیة المعتمدة من قبل إدارة الشركة لفترة خمس سنوات بواقع  
وذلك وفقاً لألعمار اإلنتاجیة المقدرة لآلالت والمعدات ذات   %)۱۱٫۳٥م:  ۲۰۲۱(م۲۰۲۷  حتى عامكمتوسط  

ت بالسنوات السابقة بولم تسفر ھذة الدراسة عن وجود تكوین أو رد لمخصص اإلنخفاض في القیمة والمث  الصلة
واآلالت الممتلكات  والذي تم توزیعھ على كال مندینار أردني) ملیون  ۱۸٫۳لایر سعودي ( ملیون ۹٦٫۸بمبلغ 

ویعتبر ذو درجة عالیة من الحساسیة  م اإحتساب القیمة قید اإلستخد یتأثر. والمعدات والموجودات غیر الملموسة
 من اإلفتراضات الرئیسیة التالیة:  في حال تغیر أي

 خطط األعمال المستقبلیة وتحسینات األداء المستقبلیة •
 النقدیة معدل الخصم المستخدم في تقدیرات التدفقات  •
 أسعار وكمیات البیع  •

 
  ٤۳۸٫۳مشروعات تحت التنفیذ بقیمة  م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱تتضمن ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة كما في  ) و

ملیون لایر سعودي) تخص بشكل رئیسي مشاریع أعمال   ٤۲۰٫٤  :م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (
  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في   ٤۱۰رفع مستوى كفاءة خطوط اإلنتاج وإنشاء طواحین إسمنت البالغ رصیدھا 

 .ملیون لایر سعودي) ٤۰۹٫۷: م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( م۲۰۲۲دیسمبر 
 

بمراجعة القیمة اإلستردادیة لبعض المشروعات تحت التنفیذ    م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قامت إدارة الشركة كما في  
 ملیون لایر سعودي.  ۱٦بتخفیض قیمتھا الدفتریة بمبلغ  وقامت

 
  ۳۱ال توجد أي رھونات على الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالمجموعة مقابل القروض القائمة كما في  )ز

 . م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و  م۲۰۲۲دیسمبر 
 
 

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳۱ 
 
 

 الموجودات غیر الملموسة  -۸
الشركة التابعة "شركة أسمنت تفاقیة حصلت بموجبھا  في إیمثل رصید الموجودات غیر الملموسة بصورة رئیسیة   )أ

یتم بالطاقة الكھربائیة.  القطرانة وذلك إلمداد المصنع سمنتى حق استخدام محطة تحویل كھرباء أعل القطرانة" 
 تفاقیة.سنة والتي تمثل مدة اإل ۲٥ام على  ستخدإطفاء تكلفة حق اإل

 
 فیما یلي الحركة على القیمة الدفتریة للموجودات غیر الملموسة: ) ب

 م ۲۰۲۲  
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    التكلفة 
 ۳۰٬٥۹۰ ۳۰٬٦۲٤  ینایر ۱الرصید في 

 ۳٤ ۱۳۸  إضافات خالل السنة 
 ۳۰٬٦۲٤ ۳۰٬۷٦۲  دیسمبر  ۳۱الرصید في 

    اإلطفاء المتراكم    
 ۱۰٬۰۱۳ ۱۱٬۲۱۰  ینایر ۱الرصید في 

 ۱٬۱۹۷ ۱٬۲۱۳  إطفاء
 ۱۱٬۲۱۰ ۱۲٬٤۲۳  دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ) ٥٬۱۰۰( (٥٬۱۰۰)  خسائر اإلنخفاض في القیمة 
 ۱٤٬۳۱٤ ۱۳٬۲۳۹  القیمة الدفتریة

 
 اإلطفاء )ج

 ". تكلفة المبیعاتیتم إدراج اإلطفاء ضمن " 
 

 عقارات إستثماریة -۹
في تكلفة أراضي تقوم الشركة إما بإعادة تأجیرھا ألطراف مختلفة بموجب عقود تأجیر   العقارات اإلستثماریةتتمثل  

 تشغیلي أو بغرض إعادة البیع.
 

ملیون  ۱٫٦٥لایر سعودي بمبلغ  ألف ۷۰۰تم بیع عقارات إستثماریة البالغ قیمتھا الدفتریة م ۲۰۲۲یونیو  ۲۸خ بتاری
وتم تسجیل   ۲۰۲رقم    مدینة مكة المكرمة  حي الزاھر في  لایر سعودي. تتكون ھذه العقارات اإلستثماریة من أرض في

 .الموحدةالربح او الخسارة  في قائمة  لایر سعودي ألف  ۸٥۰بقیمة  أرباح
 

دیسمبر   ۳۱(  م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لایر سعودي كما في    ملیون  ۳٥۹  بلغت القیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة مبلغ
،  مكتب ثمن العربیة للتقییم العقاري. وقد تم تحدیدھا بناًء على التقییم المقدم من قبل  لایر سعودي)  ملیون  ۳۷۱  م:۲۰۲۱

األسعار . تم تحدید القیمة العادلة للعقارات بناًء على  ) ۱۲۱۰۰۰۰۱۸۰(رقم الترخیص    خبیر تثمین عقار مستقل معتمد
 .السائدة في السوق إلستثمارات مماثلة

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ 
 لایر سعودي 

 (باآلالف) 
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
   

 ٥٬۷۰۰ ٥٬۰۰۰ القیمة الدفتریة 
 ۳۷۱٬۱۹۸ ۳٥۸٬۷۲۸ القیمة العادلة 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳۲ 
 
 

 إستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  -۱۰
 

 دیسمبر مما یلي:  ۳۱اإلستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة كما في تتكون  ۱۰-۱
 

 بلد التأسیس  اسم الشركة 
النشاط  
 نسبة الملكیة %  الرئیسي

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 م ۲۲۰۲
 

 م ۱۲۲۰
 

 م ۲۲۰۲
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۱۲۲۰
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

شركة الباطون  
الجاھز والتوریدات  

 اإلنشائیة  

المملكة 
األردنیة 
 الھاشمیة

 
إنتاج  

 الخرسانة 
 

۳٦٫٦۷٪ 
 
 ۳٦٫٦۷ ٪ ۲۰٬٥۱٦ ۱۷٬۰٥٤ 

       

شركة منتجات  
صناعة األسمنت 

 المحدودة 

المملكة 
العربیة 

 السعودیة

صناعة  
 أكیاس 

 األسمنت 
 

۳۳٫۳۳٪ 
 
 ۳۳٫۳۳ ٪ ٤٦٬٦٤٦ ۳۷٬٥۰۰ 

     ٦۷٬۱٦۲ ٥٤٬٥٥٤ 
 

 اإلستثمارات في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:  على  حركةفیما یلي ال ۱۰-۲
 

 م ۲۰۲۲  
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
    

 ٤۸٬۳٤۳ ٥٤٬٥٥٤  الرصید في بدایة السنة 
 ٦٬۱٥۰ ۱۲٬٦۷۸  حصة المجموعة في نتائج الشركات المستثمر فیھا للسنة 

للشركات المستثمر  اآلخر حصة المجموعة في الدخل الشامل 
 ٦۱ ) ۷۰(  فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

 ٥٤٬٥٥٤ ٦۷٬۱٦۲   الرصید في نھایة السنة
 
قامت المجموعة ، األعوام السابقةنتیجة للخسائر التي تكبدتھا شركة الباطون الجاھز والتورید واإلنشاءات خالل  ۱۰-۳

شركة الباطون الجاھز  لیمة اإلستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  قفي  نخفاض  اإلبدراسة  
ملیون لایر سعودي تم   ٥۱٫۲اإلستثمارات بمبلغ    ونتج عن تلك الدراسة إنخفاض في قیمةوالتوریدات اإلنشائیة  

 م.  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إدراجھ بقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتھیة في 
 

   :المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیةالیة للشركات فیما یلي المعلومات الم ٤-۱۰
 

 الجاھز  شركة الباطون 
 للتوریدات اإلنشائیة

 شركة منتجات
 األسمنت صناعة 

 م ۲۲۰۲ 
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۱۲۲۰
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۲۰۲
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۱۲۲۰
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

 ۲۳۰٬۳۸٥ ۲٦۱٬۲٤۷ ۲۸۳٬۷٥۱ ۳۰۹٬۳۳۸ إجمالي الموجودات 
 ۱۱۷٬۸۸٥ ۱۲۱٬۷٦٦ ۱٥۱٬۱٥٥ ۱٦۷٬۲۹٥ إجمالي اإللتزمات 
 ۱۱۲٬۰۲۹ ۲۰۰٬٥۲۷ ۱٦۳٬٤٤۰ ۲۰۸٬۹٤۷ إجمالي اإلیرادات 
 ۱٤٬۱۹۷ ۲٦٬۹٦۷ ۳٬۲۲۷ ۹٬٦۳۹ إجمالي ربح السنة 

حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر 
 ٤٬۷۳۲ ۹٬۱٤٥ ۱٬٤۱۸ ۳٬٥۳۳ فیھا بطریقة حقوق الملكیة

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳۳ 
 
 

 إستثمارات في أدوات ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -۱۱
ــامل اآلخر  ــتثمارات في أدوات ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش ــمنت  إفي تتمثل االس ــركة أس ــتثمارات بش س

 :ةالمنطقة الجنوبی
 

 إستثمارات مدرجة
 

 اإلسم 
 نسبة الملكیة  
 م ۱۲۲۰ م ۲۲۰۲ المباشرة (٪) 

 م ۲۲۰۲ 
% 

 م ۱۲۲۰
% 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

 ۱٤۹٬٦٦٤ ۱۰۸٬۸۸٥   ۱٫٥۲ ۱٫٥۲ شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ۱٤۹٬٦٦٤ ۱۰۸٬۸۸٥   اإلجمــــالي

 
ــتثمارات في أدوات ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل   ــنة من إس ــائر غیر محققة خالل الس ــجلت المجموعة خس س

 الشامل اآلخر كما یلي:
 م ۲۰۲۱ م ۲۲۰۲  
 لایر سعودي  

 (باآلالف) 
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    

 ۱۷۹٬۹۸۱ ۱٤۹٬٦٦٤  رصید أول السنة 
 ) ۳۰٬۳۱۷( (٤۰٬۷۷۹)  خسائرغیر محققة

 ۱٤۹٬٦٦٤ ۱۰۸٬۸۸٥  رصید نھایة السنة 
 

اا إلمجموعة توزیستلمت  نقدیة من  أرباح  العادلة من خالل  عات  بالقیمة  أدوات ملكیة    و أ الربح  قائمة  ستثمارات في 
 .ملیون لایر سعودي) ۸: م۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ٤٫۳بمبلغالموحدة  الخسارة

 
 االستثمارات المالیة بالتكلفة المطفأة  -۱۲

ودائع (مرابحة) لدى بنوك محلیة  م بلغت قیمة االستثمارات المالیة بالتلكلفة المطفأه في  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
سنویاً بتاریخ     ٪۱٫۱۹، تحمل معدل ربح بنسبة حوالي  ملیون لایر سعودي  ۲۱۰م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱مبلغ ال شيء (  

 ).أشھر ۳إستحقاق أكثر من 
 

 المخزون  -۱۳
 مما یلي:  دیسمبر ۳۱كما في یتكون المخزون 

 م ۲۰۲۲ 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 سعــوديلایر 

 (باآلالف) 
   

 ۱۰۳٬۷٤۳ ۱۱۱٬۸۲۸ بالصافي  -قطع غیار 
 ۲٥۲٬۹٥٤ ۲۹٤٬٥۲۳ بالصافي  -منتجات تحت التصنیع ومخزون تام 

 ٤٥٬٥۹۲ ٤٥٬۰۹٤  مواد أولیة ومحروقات
 ٦٬۰٦۸ ۳٬۳۷۳ بضاعة في الطریق 

 ٤٥٤٬۸۱۸ ٤۰۸٬۳٥۷ 
 

یظھر المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل، تم خالل السنة تخفیض قیمة مخزون قطع الغیار  
باإلضافة إلى    ملیون لایر سعودي) بقائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  ۱٫۷م:  ۲۰۲۱لایر سعودي ( ملیون    ۲٫۸بمبلغ  

 ).ملیون لایر سعودي ۱:  م۲۰۲۱لایر سعودي (  ألف ۱۲۳تخفیض قیمة مخزون الكلنكر بمبلغ رد 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳٤ 
 
 

 ذمم تجاریة مدینة  -۱٤
 تتكون الذمم التجاریة المدینة مما یلي: )أ

 م ۲۰۲۲ إیضاح 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
    

 ۱۸۰٬۳۸۳ ۱۸٤٬٤٥۸  ذمم تجاریة مدینة 
 ۲٦٬۷٤٤ ٤۰٬٤۹۸ ب -۳٥ ذمم مدینة مستحقة من أطراف ذات عالقة  

  ۲۲٤٬۹٥٦ ۲۰۷٬۱۲۷ 
 (۲٬۸٤۰) (٤٬۳٦۹)  مخصص اإلنخفاض في الذمم التجاریة المدینة 

  ۲۲۰٬٥۸۷ ۲۰٤٬۲۸۷ 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص اإلنخفاض في الذمم التجاریة المدینة: ) ب
 م ۲۰۲۲  

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
    

 ۳٬٥۸۷ ۲٬۸٤۰  الرصید في بدایة السنة 

 --  ۱٬٥۲۹  المحمل خالل السنة 
 ) ۷٤۷( --   رد مخصص انخفاض في الذمم التجاریة المدینة

  ٤٬۳٦۹ ۲٬۸٤۰ 
 

 ). ۳٦والسوق في إیضاح ( نتم اإلفصاح عن معلومات إضافیة متعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتما
 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى  -۱٥
 خرى مما یلي:األمدینة الرصدة األمدفوعة مقدماً والمبالغ التتكون أ) 
 م ۲۰۲۲  

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
    

 ٤٬۳۹۳ ٤٬٦۹۷  دفعات مقدمة للموردین
 ً  ۲٬۹۸٥  ۲٬۷۳٥  مصروفات مدفوعة مقدما

 ٤۱۸  ٥۱٥  ضمانات بنكیة وإعتمادات مستندیة
 ۲٬۲٥۰  ۳٬۱٥٤  سلف موظفین

 ۷٬٥۷۳ ۸٬۷۲٥  أرصدة مدینة أخرى، بالصافي 
  ۱۹٬۸۲٦ ۱۷٬٦۱۹   

 
طرف ذو عالقة  من  مستحق    ) يءال ش م:  ۲۰۲۱لایر سعودي ( ألف    ۲۸٥  مبلغ    األرصدة المدینة األخرى تتضمن   ) ب

 مقابل مشتریات. ب) -۳٥إیضاح (
 
 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳٥ 
 
 

 نقد لدى البنوك  -۱٦
 یتكون النقد لدى البنوك مما یلي: )أ

 م ۲۰۲۲ إیضاح 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
    

 ۱٤۳٬٤۳٦ ٦۳٬۸۷٤  النقد لدى البنوك
 --  ۲۰۰٬۰۰۰ ب-۱٦ قصیرة األجل ودائع 

 ۱٤۳٬٤۳٦ ۲٦۳٬۸۷٤  النقد لدى البنوك 
 

تتجاوز مدة إستحقاقھا فترة ثالثة أشھر من تاریخ إیداعھا لدى    ال  الودائع قصیرة األجل ودائع لدى البنوكتمثل   ) ب
 البنوك.

 
 رأس المال -۱۷

المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل لغ رأسمال الشركة  ، بم ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱و    م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
   .ریـال سعودي  ۱۰ملیون سھم قیمة كل منھا  ۱۰۰ملیار لایر سعودي مقسم إلى 

 
 عالوة إصدار  

والقیمة اإلسمیة للسھم في تاریخ اإلكتتاب مخصوم   المطروح لالكتتابتتمثل عالوة اإلصدار في الفرق بین سعر السھم  
 م. ۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱وین ذلك الرصید خالل السنة المنتھیة في منھا تكالیف اإلصدار، تم تك

 
 إحتیاطي نظامي -۱۸

  ٪ ۱۰وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي یجب على الشركة تحویل ما نسبتھ  
إلى اإلمن صاف السنوي على األقل  الربح  الشركة  ي  النظام األساسي یجوز أن تقرر  النظامي. حسب  وقف  حتیاطي 

رأس المال. وبما أن ذلك قد تحقق فقد قررت الشركة التوقف عن    ٪۳۰حتیاطي النظامي  التحویل متى بلغ رصید اإل
 حتیاطي غیر متاح للتوزیع. ل ھذا التحویل، علماً بأن ھذا اإلإجراء مث

 
 حتیاطي عام إ -۱۹

لمبقاة یمكن  حتیاطي عام بالتحویل من األرباح اإطبقاً للنظام األساسي للشركة یحق للجمعیة العامة للمساھمین تكوین  
 حتیاطي بقرار من الجمعیة العامة العادیة. زیادة أو خفض ھذا اإل

 
 حقوق الملكیة غیر المسیطرة  -۲۰

 تتمثل حقوق الملكیة غیر المسیطرة فیما یلي:
 م ۲۰۲۲ 

 سعــوديلایر 
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
   

 ۷٥٬۱۷٤ ۸۳٬٦۳۲ ینایر ۱الرصید كما في  
 ۸٬٤٥۸ ۳٬٤۷۰ ربح السنة 

 ۸۳٬٦۳۲ ۸۷٬۱۰۲ دیسمبر   ۳۱الرصید في 
 

 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳٦ 
 
 

 عادة تأھیل مناطق خاضعة لرخصة امتیازإمخصص  -۲۱
لتقدیر وحساب كمیات المواد الترابیة  لتغطیة وحمایة الحفر الكشفیة  وتكالیف    داخلیةقامت ادارة الشركة بعمل دراسة  

وذلك بناء على محیط محاجر الشركة  تثبیت التربة والمنحدرات الصخریة واألسطح لتكون آمنة لإلنسان والحیوان لكل  
ب  المكعب  المتر  تكلفة  التعدین و متوسط  فترة  انتھاء  بعد  بالمحاجر  المستغلة  السابقة  المناطق  الخبرات  وتم  ناء على 

معدل خصم للمحاجر  ٪۱۳٫٥  استخدام  الرخص  انتھاء  تاریخ  حتى  المقدرة  ً   للمبالغ  عاما بعشرون  یتأثر   .والمقدرة 
إحتساب مخصص اعادة التأھیل ویعتبر ذو درجة عالیة من الحساسیة في حال تغیر أي من اإلفتراضات الرئیسیة 

 السابقة.  
 

للتكلفة المتوقعة العادة تسویة موقع   ل مناطق خاضعة لرخصة امتیازیتمثل مخصص اعادة تأھی الحالیة  القیمة  في 
 فیما یلي الحركة على مخصص اعادة تأھیل مناطق خاضعة لرخصة امتیاز:امتیاز الشركة و

 
 م ۲۰۲۲ 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
   

 --  --  ینایر ۱الرصید كما في  
 --  ۷٬۸۳۱ تكالیف تمویل اعادة تأھیل مناطق خاضعة لرخصة امتیاز

 --  ۷٬۸۳۱ دیسمبر   ۳۱الرصید في 
 

  طویلة األجل وتسھیالت قروض -۲۲
 

 شركة األسمنت العربیة  ) أ
 

م، حصلت الشركة من أحد البنوك المحلیة على قرض قصیر األجل، بقیمة ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱المنتھیة في    السنةخالل  
 . السنةوقد تم تسدیده بالكامل خالل  ملیون لایر سعودي) ۷۰: م۲۰۲۱ي (ملیون لایر سعود۱٥۰

 
 شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ــ األردن

نة" من البنك العربي على قرض متناقص م، حصلت الشركة التابعة "شركة أسمنت القطرا۲۰۱۷یولیو    ۲۰بتاریخ  
 ملیون لایر سعودي).  ٥۲۸٫۹ملیون دینار أردني (  ۱۰۰ة مبقی 

تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة وبأن ال تقل ملكیة شركة االسمنت العربیة 
 اسمنت القطرانة خالل عمر القرض. من رأس مال شركة  ٪۷٥الشركة األم بشكل مباشر او غیر مباشر عن 

 

ملیون    ٦٫۲٥قسطاً قیمة كل قسط    ۱٦یسدد أصل قرض البنك المحلي بموجب أقساط نصف سنویة متساویة وعددھا  
 ملیون لایر سعودي)، على أن یتم تسدید الفوائد شھریاً. ۳۳٫۱دینار أردني (

 
ملیون لایر سعودي)،    ۳۳٫۱ملیون دینار أردني (   ٦٫۲٥م بقیمة  ۲۰۲۰تم إعادة جدولة القسط المستحق عن شھر یولیو  

ملیون   ۱۷٫۳ملیون دینارأردني (  ۳٫۳م بقیمة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱أبریل وحتى    ۱من   القرض للفترة باالضافة الى فوائد
 م. ۲۰۲٦یولیو  ۲۰یستحق القسط االخیر بتاریخ  لایر سعودي) وتمدید فترة سداد القرض لسنة اضافیة بحیث

 
 طوال فترة القرض.  ٪۱۰۰نسبة المدیونیة (مجموع المطلوبات/مجموع حقوق الملكیة) عن   یجب ان ال تزید

یجب عدم توزیع أیة ارباح متحققة في حالة وجود مبالغ مستحقة من اصل القرض وفوائده اال بموافقة البنك الخطیة  
 المسبقة.

 
ملیون دینار أردني   ٦٫٥بسقف قیمتھ  م حصلت الشركة التابعة على قرض متجدد من البنك العربي  ۲۰۱۹خالل عام  

م تم زیادة سقف القرض المتجدد الممنوح من ۲۰۲۲خالل عام    .٪ ۷٫۷٥ملیون لایر سعودي)  بنسبة فائدة    ۳٤٫٤(
  ۳٤٫٤ملیون دینار أردني (  ٦٫٥ملیون لایر سعودي) بدال من    ٥۳ملیون دینار أردني (    ۱۰البنك العربي لیصبح  

ملیون لایر سعودي) من السقف الممنوح خالل السنة    ٥٫۳ملیون دینار أردني (  ۱غالل  ملیون لایر سعودي) و تم است
 م :ال شيء).۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ فيالمنتھیة 

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳۷ 
 
 

 قروض وتسھیالت طویلة األجل (تابع) -۲۲
 

 شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ــ األردن (تابع) 
 

  ۱٥٫۹ملیون دینار أردني (  ۳البنك العربي مدعوم من البنك المركزي بقیمة  حصلت الشركة التابعة على قرض من  
م وبلغ إجمالي المسدد  ۲۰۲۱ینایر  ۱شھر یستحق القسط األول بتاریخ    ۲٤% لمدة    ۳٫٥۰ملیون لایر سعودي) وبفائدة  

 .  م۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱خالل السنة المنتھیة بتاریخ  ملیون لایر سعودي) ۱٥٫۹( ملیون دینار أردني ۳من القرض 
 

حصلت الشركة التابعة من البنك العربي على قرض مدعوم من البنك المركزي االردني م  ۲۰۲۲یولیو    ۱۹بتاریخ  
شھر و یستحق القسط األول    ۳۰لمدة    ٪۳٫۰۰ملیون لایر سعودي) وبفائدة    ۱۱٫۱ملیون دینار أردني (   ۲٫۱بقیمة  

ألف لایر سعودي) خالل    ۳۷۰٫۲ألف دینار أردني (  ۷۰م و بلغ إجمالي المسدد من القرض  ۲۰۲۲  ینایر  ۱بتاریخ  
 م. ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 

 
م تم توقیع  ۲۰۲۱نوفمبر ۱٥وبتاریخ  ٪٦٫۳۸م بلغت نسبة الفائدة ۲۰۲۱نوفمبر  ۱٤م وحتى تاریخ  ۲۰۲۱خالل عام 

 . ٪ ٦٫۸۸م ارتفعت نسبة الفائدة لتصبح  ۲۰۲۲وخالل عام    ٪ ٥٫۳۸العربي لتصبح  ملحق لتخفیض نسبة الفائدة مع البنك  
 

 ألجل في قائمة المركز المالي الموحدة كما یلي:طویلة ا  والتسھیالت تم عرض القروض )ب
 

 م ۲۰۲۲  
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

   

 ۷٬۹۳٤ ٤۲٬۷۸۹ الجزء المتداول من قروض وتسھیالت طویلة األجل  
 ۲٤۸٬٦۷٤ ۱۸۸٬۸٥٤ الجزء غیر المتداول من قروض وتسھیالت طویلة األجل 

 ۲۳۱٬٦٤۳ ۲٥٦٬٦۰۸ 
 

 فیما یلي حركة التمویل خالل السنة: )ج
 م ۲۰۲۲ 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

   

 ۳۳۳٬۳۰۰ ۲٥٦٬٦۰۸ بدایة السنة الرصید في 
 ۷۰٬۰۰۰ ۱۹۸٬۱۳۱ المستلم خالل السنة 
 ) ۱٤٦٬٦۹۲( ) ۲۲۳٬۰۹٦( المسدد خالل السنة 

 ۲۳۱٬٦٤۳ ۲٥٦٬٦۰۸ 
 

 یلي: كما األجل طویلةوالتسھیالت القروض  من المتداول غیر الجزء یستحق
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ العام 

   

۲۰۲۳ -- ٦٦٬۱۱٤   
۲۰۲٤ ۷۰٬٥٥۷ ٦٦٬۱۱٤   
۲۰۲٦ ٥۷٬۹٦٦٬ ٦٦۱۱٤   
۲۰۲٥ ٦۰٬۳۳۱ ٥۰٬۳۳۲ 

 ۲٤۸٬٦۷٤ ۱۸۸٬۸٥٤ اإلجــمالي 
 
 

 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳۸ 
 
 

 لموظفین ل  إلتزامات المنافع المحددة -۲۳
 

 تم إعداد التقییم من قبل خبیر إكتواري خارجي مستقل بإستخدام اإلفتراضات الرئیسیة التالیة:  )أ
م: معدل الخصم  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱للشركة سنویاً (  %٤٫۳٥بلغ معدل الخصم    م ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱كما في   -

  سنویاً). للشركة   ۲٫۷%
للشركة    ٪ ۲م:  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱للشركة سنویاً (  ٪۲بلغ معدل زیادة الرواتب    م ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱كما في   -

 سنویاً). 
 

 لموظفین:ل المنافع المحددةیلي الحركة على إلتزامات  فیما ) ب
 
 

 م ۲۰۲۲
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    

 ٤۹٬۷٤۳ ٥٤٬۳۱۱ القیمة الحالیة لإللتزام كما في بدایة السنة 
مكونات التكلفة المحملة على السنة في قائمة الربح أو الخسارة  

 الموحدة:
  

 ۳٬۹۰۰ ۳٬٥٦۰ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۱٬۱۳٥ ۱٬٤٤۸ تكلفة الفوائد

 ٥٬۰۳٥ ٥٬۰۰۸ المصروفات المحملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدةإجمالي 
   

   بنود ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر:
 ٤٬۳٤٤ (٥٬٤۰۹) خسائر إعادة تقییم إللتزامات منافع الموظفین

   

 ) ٤٬۸۱۱( (۹٦۲) المنافع الفعلیة المدفوعة خالل السنة
 ٥٤٬۳۱۱ ٥۲٬۹٤۸ الحالیة لإللتزام في نھایة السنةالقیمة 

 

 المحددة المنافعالحساسیة في إلتزام   ) ج
 

 

 م ۲۰۲۲
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 معدل التغیر في الرواتب  

   أساس
 ٥۸٬۰٥۲ ٥٦٬٤۸۰ ٪۱زیادة بنسبة 
 ٥۰٬٥۰۳ ٤۹٬۱۳٥ ٪ ۱نقص بنسبة 

    

 
 معدل الخصم 

   أساس
 ٥۰٬٥۰۳ ٤۹٬۱۳٥ ٪۱زیادة بنسبة 
 ٥۸٬۰٥۲ ٥٦٬٤۸۰ ٪ ۱نقص بنسبة 

    

    افتراض دراسة إحصائیة للموظفین  
    بیانات العضویة 

 ٤۲٫۳ ٤۲٫۹  متوسط أعمار الموظفین (بالسنوات) 
 ۱۲٫۳٤ ۱۲٫۸۹  متوسط سنوات الخبرة السابقة 

 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

۳۹ 
 
 

 الدفعدائنة ومبالغ مستحقة تجاریة ذمم  -۲٤
 

 الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع مما یلي: التجاریة تتكون الذمم  )أ
 م ۲۰۲۲ إیضاح 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
    

 ۷۱٬۳۷۸ ۸۳٬۷٤۱ ب -۲٤ ذمم تجاریة دائنة 
 ۳۹٬۰۹۰ ۱۳٬۱٥۸  مصروفات مستحقة مقابل رسوم إستخراج حجر جیري 

   ٤۳٬٥٦٥ ۳٤٬٦۳٦  أخرىمصروفات مستحقة 
 ۱٥٬۷۷٦ ۱۷٬۸٤۱  عمالء ارصدة دائنة 

 ٦۱ ۳٬۸۹٥ ب-۲٥ أمانات ضریبة الدخل 
 ۲٥٬۷۹۸ ۲۰٬٦٤۳  مطلوبات أخرى

  ۱۷۳٬۹۱٤ ۱۹٥٬٦٦۸   
 

طرف ذو  مستحق ل )لایر سعودي ألف  ۳۸٥ :م ۲۰۲۱لایر سعودي ( ال شيءتتضمن الذمم التجاریة الدائنة مبلغ  ) ب
 . ریاتتمقابل مش )ب -۳٥( عالقة إیضاح

 
 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع  -۲٥

 
 دیسمبر: ۳۱حركة مخصص الزكاة للسنة المنتھیة في  )أ

 م ۲۰۲۲ 
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

   
 ۲۱٬٥۱۰ ۱۹٬۷۹۳ الرصید في بدایة السنة 

 ۱۷٬۳۷۱ ۱٦٬٤٦٦ المكون خالل السنة 
 ) ۱۹٬۰۸۸( (۱۷٬۷۱۸) المدفوع خالل السنة 

 ۱۹٬۷۹۳ ۱۸٬٥٤۱ الرصید في نھایة السنة 
 

إن الضریبة الفعلیة على الربح المحاسبي للشركة التابعة یختلف عن نسبة الضریبة القانونیة المطبقة على ربح   )ب
 الشركة التابعة كما یلي:

 م ۲۰۲۲ 
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

   
 ۷٥٬٦۱۹ ۳۲٬٤۲۱ الخاضع للضریبة قبل اإلعفاء الضریبيالربح 

  ٤٬۱۷۹ مخصصات
 (۱۰٬۱۷۳) -- )٪ ۷٥یخصم: اإلعفاء الضریبي (

 ٦٥٬٤٤٦ ۳٦٬٦۰۰ الربح الخاض للضریبة 
 ٪۱۷ ٪۱۸ نسبة الضریبة القانونیة

 ۱۱٬۱۲٦ ٦٬٥۸۷ مصروف ضریبة الدخل 
 ۷٥٦ ۳٦٥ ضریبة المساھمة الوطنیة 
 ۲۸٦ ۱۳۹ سنوات سابقةمصروف ضریبة دخل 

 (۳۳٥) ) ۸٥۰( موجودات ضریبیة مؤجلة
 ۱۱٬۸۳۳ ٦٬۲٤۱ مصروف ضریبة الدخل للسنة 

 

وفقاً    ٪۱باالضافة الى المساھمة الوطنیة بنسبة    ٪۱۸تحتسب الضرائب الحالیة المستحقة بمعدل ضریبة دخل  
م. بلغت نسبة الضریبة  ۲۰۱۹ینایر  ۱لقانون ضریبة الدخل السائد في المملكة األردنیة الھاشمیة المطبق بتاریخ 

 ). ٪۱٦م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( ٪ ۲۱٫۸۷م:  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الفعالة خالل السنة المنتھیة في 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤۰ 
 
 

 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع (تابع) -۲٥
 

 مخصص ضریبة الدخل 
 إن الحركة الحاصلة على مخصص ضریبة الدخل خالل السنة ھي كما یلي:

 
 م ۲۰۲۲ 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    
 (٦٬٥٤۲) ٦۱  الرصید كما في بدایة السنة  

 ۱۲٬۱٦۸ ۷٬۰۹۱  ضرائب سنوات سابقة ومصروف ضریبة الدخل للسنة 
 (٥٬۳۱٥) ) ۱٬٥۷۸(  المحول من موجودات ضریبیة مؤجلة 
 (۲٥۰) ) ۱٬٦۷۹(  م ۲۰۲۲م و۲۰۲۱تسدید مطالبات ضریبة دخل عن عام  

 ٦۱ ۳٬۸۹٥  الرصید كما في نھایة السنة 
 

 الوضع الزكوي والضریبي  )ج
 

 شركة األسمنت العربیة 
م وقامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة للسنوات المنتھیة في ۲۰۰٥أنھت الشركة وضعھا الزكوي حتى عام  

م وقامت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك بإصدار الربط الزكوي للسنوات ۲۰۱۰م حتى  ۲۰۰٦دیسمبر    ۳۱
قامت الشركة بسداد الضریبة  ملیون ریـال سعودي.    ۱٤٫٦المذكورة والذي أظھر فروقات زكاة مستحقة بمبلغ  

ألف لایر سعودي وقامت الشركة باإلعتراض على الربط الزكوي للسنوات    ۱٥۳المقتطعة المستحقة والبالغة  
 للنظر فیھ وإصدار قرار بشأنھ. الثانیة المذكورة وتم إحالة اإلعتراض إلى لجنة اإلعتراض اإلبتدائیة

 
) رقم  قرارھا  االبتدائیة  اإلعتراض  لجنة  لعام  ۳٦أصدرت  للسنوات ۱٤۳٦)  الشركة  بإعتراض  والمتعلق  ھـ 

المذكورة. قامت الھیئة بإصدار الربط الزكوي المعدل بناًء على قرار اللجنة اإلبتدائیة والذي أظھر إنخفاض في 
وقات الزكاة المستحقة بموجب قرار اللجنة  ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بسداد فر  ۹٫۸فروقات الزكاة بمبلغ  

ملیون لایر سعودي، كما قامت الھیئة باإلستئناف على قرار اللجنة المذكورفیما یتعلق ببند   ٤٫۸المذكور والبالغة  
ألف لایر سعودي. أصدرت الدائرة   ۸٤٤االستثمارات العقاریة  لدى اللجنة اإلستئنافیة الضریبیة والبالغ قیمتھا  

المتضمن رفض استئناف   IR-۲۰۲۲-۲۹۹یة األولى لمخالفات ومنازعات ضریبة الدخل قرارھا رقم  االستئناف 
وضع  بناء علیھ، تعتبر إدارة الشركة ویؤیدھا مستشارھا الزكويالھیئة وتأیید لجنة االعتراض االبتدائیة الثانیة.  

العقاریة ھي استثمارات طویلة  حیث ان االستثمارات م منتھیاً ۲۰۱۰م حتى  ۲۰۰٦الشركة الزكوي لألعوام من 
األجل وواجبة الخصم من وعاء الزكاة وذلك استنادا الى الالئحة التنفیذیة لنظام الزكاة وباالضافة الى تأیید ھذا 
االجراء بموجب قرار الدائرة االستئنافیة األولى لمخالفات ومنازعات ضریبة الدخل المتضمن رفض استئناف 

 اض االبتدائیة الثانیة على البند المذكور. الھیئة وتأیید لجنة االعتر
 

ــنوات المنتھیة في  ــركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة للس ــمبر   ۳۱قامت الش ــدر ۲۰۱۳م حتى ۲۰۱۱دیس م. لم تص
 ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاریخھ.

 
 
 

 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤۱ 
 
 

 (تابع)الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع  -۲٥
 

 ج)   الوضع الزكوي والضریبي (تابع) 
 

 شركة األسمنت العربیة (تابع)
م والذي أظھر فروقات ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٤دیسمبر    ۳۱قامت الھیئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المنتھیة في  

نود غیر  ملیون لایر سعودي، قامت الشركة بسداد فروقات الزكاة المستحقة عن الب  ۱٦٫٤زكویة مستحقة بقیمة  
المنتھیة في    ۲٫٦المعترض علیھا والبالغة   السنة  قامت  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي خالل  م، كما 

اللجنة   قرار  بناًء على  المعدل  الزكوي  الربط  الھیئة بإصدار  الزكوي وقامت  الربط  الشركة باإلعتراض على 
بمبلغ   الزكاة  فروقات  في  إنخفاض  أظھر  والذي  بتصعید ملی  ۳٫٥اإلبتدائیة  الشركة  قامت  سعودي.  ون لایر 

والجمركیة. أصدرت اللجنة   االعتراض المذكور إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكویة والضریبیة
ملیون    ۱٫۰٤لیصبح المبلغ بموجب قرار اللجنة   ملیون لایر سعودي  ۹٫۲قرارا بتخفیض فروقات الزكاة بمبلغ  

ید االعتراض المذكور إلى اللجنة االستئنافیة للفصل في المخالفات والمنازعات لایر سعودي. قامت الشركة بتصع
والجمركیة للنظر فیھ واصدار قرار بشأنھ والذي ال یزال تحت الدراسة من قبل اللجنة حتى   الزكویة والضریبیة

ل كافي  مخصص  الشركة  لدى  وأن  قوي  موقفھا  بأن  الزكوي  والمستشار  الشركة  إدارة  ترى  تغطیة تاریخھ. 
االلتزامات الزكویة المحتملة نتیجة ھذا الربط، حیث ان الھیئة قامت برفض خصم االستثمارات الخارجیة بالرغم  

االستثمارات الخارجیة ھي استثمارات في شركات زمیلة طویلة األجل وواجبة الخصم من وعاء الزكاة   من أن
 .وذلك استنادا الى الالئحة التنفیذیة لنظام الزكاة

 
م، وحصلت الشركة  ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱قامت الشركة بتقدیم االقرارات الزكویة للسنتین المنتھیتین في  

 م. ۲۰۲۰على شھادة الزكاة غیر المقیدة لعام 
 

والجمارك والضریبة  الزكاة  ھیئة  في   قامت  المنتھیتین  للسنتین  االستقطاع  الزكاة وضریبة  ربط    ۳۱باصدار 
لذي أظھر اجمالي فروقات زكاة وضریبة استقطاع مستحقة وغرامة تأخیر بقیمة م وا۲۰۲۰م و۲۰۱۹دیسمبر  

قامت الشركة بتقدیم اعتراض على الربط الزكوي للسنتین المذكورتین أعاله، وقامت  ملیون لایر سعودي. ۱٫۸
اد الحد  ألف لایر سعودي، باالضافة الى سد   ۸۳بسداد الزكاة المستحقة عن البنود غیر المعترض علیھا بمبلغ  

بواقع   الزكوي  الربط  بموجب  المستحقة  الزكاة  فروقات  والبالغ    ٪ ۲٥األعلى من  للنظام  ألف لایر    ٤۱٤طبقا 
 سعودي. 

 
م و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱قامت الھیئة بإصدار الربط الزكوي وضریبة االستقطاع المعدل للسنتین المنتھیتین في  

  ۷٤٤م والذي أظھر إنخفاض في فروقات الزكاة وضریبة االستقطاع وغرامة التأخیر المستحقة بمبلغ  ۲۰۲۰
المعدل   الربط  بوجب  المبلغ  لیصبح  سعودي  لایر  سعودي.  ۱٫۰۷ألف  لایر  بتصعید   ملیون  الشركة  قامت 

الضریبیة والجمركیة   الزكویة و  المخالفات والمنازعات  الفصل في  لجنة  إلى  المذكور  فیھ االعتراض    . للنظر 
رقم   القرارین  والجمركیة  الضریبیة  و  الزكویة  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  إلى  -IZDأصدرت 

فروقات  لشركة للسنتین المذكورتین بتخفیض  والمتعلقین باعتراض ا   IZD-۲۰۲۲-۲۰۲٥ورقم    ۲۰۲۲-۲۱۰۰
ملیون لایر سعودي. قامت الھیئة باالستئناف على القرارین المذكورین أعاله لدى اللجنة    ۱٫۰۷الزكاة كاملة بمبلغ  

والجمركیة للنظر فیھما واصدار قرار بشأنھما  االستئنافیة للفصل في المخالفات والمنازعات الزكویة والضریبیة
ترى إدارة الشركة والمستشار الزكوي بأن موقفھا  زال تحت الدراسة من قبل اللجنة حتى تاریخھ.   والذي ال ی

قوي وأن لدى الشركة مخصص كافي لتغطیة االلتزامات الزكویة المحتملة نتیجة ھذا الربط، حیث ان الھیئة 
ضمن الدلیل االرشادي  قامت برفض خصم ضریبة الدخل المؤجلة من وعاء الزكاة وذلك استنادا على ما ورد  

الھیئة الزكویة والضریبیةالصادر من  المخالفات والمنازعات  الفصل في  لجنة  أیدت  اجراء  ، وقد  والجمركیة 
 . الخصم بموجب قرارھا الذي صدر مؤخرا

 
م، وحصلت الشركة على شھادة الزكاة ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قامت الشركة بتقدیم االقرار الزكوي للسنة المنتھیة في  

 م. لم تصدر الھیئة الربط الزكوي للسنة المذكورة حتى تاریخھ. ۲۰۲۱غیر المقیدة لعام 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤۲ 
 
 

 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع (تابع) -۲٥
 

 ج)   الوضع الزكوي والضریبي (تابع) 
 

 شركة اسمنت القطرانة (شركة تابعة) ــ األردن
م. كما قامت الشركة  ۲۰۲۰الدخل والمبیعات حتى نھایة العام  اقرارات ضریبة الدخل من دائرة ضریبة   تم تدقیق

 م. ۲۰۲۱بتقدیم إقرارات ضریبة الدخل للدائرة حتى نھایة عام 
 

فیما یتعلق بضریبة المبیعات، تم تدقیق اقرارات ضریبة المبیعات من دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حتى نھایة  
 م. ۲۰۲۲ضریبة المبیعات للدائرة لنھایة شھر دیسمبر  م. كما قامت الشركة بتقدیم اقرارات۲۰۲۱العام 

 
م وأصدرت القرارات األولیة ۲۰۱٤قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بمراجعة ضریبة الدخل للشركة لعام  

في مقابل مطالبة الشركة   ملیون لایر سعودي) ٥٫٦ملیون دینار (   ۱٫۰٦بالموافقة على تدویر خسائر بمبلغ لھا  
ناتجة عن اختالف في تفسیر قرار إعفاءات ملیون لایر سعودي)    ٤٦٫۲ملیون دینار ( ۸٫۷٥ بتدویر خسائر بمبلغ

مجلس اإلستثمار حیث تم تنزیل الخسائر المدورة من السنوات السابقة قبل تنزیل اعفاء تشجیع االستثمار، وبناء  
م  ۲۰۲۰  یونیو  ۲۱بة الدخل والمبیعات وبتاریخ  على ذلك تم تقدیم االعتراض إلى ھیئة االعتراض في دائرة ضری

الذي تضمن عدم احتساب اعفاء تشجیع االستثمار على أرباح عام   م، غیر أن  ۲۰۱٤صدر قرار االعتراض 
محكمة الى  الملفات  تحویل  وتم  الدائرة  قرارات  على  إعتراضھا  قدمت  في    الشركة  للنظر  الضریبة  البدایة 

   .الخالف
 

إصدار قرارھا المتضمن إلغاء القرار المطعون فیھ الصادر سابقاً عن    م ۲۰۲۳ینایر    ۳۱البدایة في  محكمة  قامت  
لعام   المدورة  الخسائر    ٤٤٫۷(  أردنيملیون دینار ۸٫٤٥تبلغ    والتي  ۲۰۱٤ھیئة االعتراض، وقررت اعتبار 

دائرة ضریبة ملیون لایر سعودي) تضمین  قررت  كما  الدعوى،  في الئحة  كما ورد  والمبیعات   وذلك  الدخل 
) أردني  دینار  ألف  القرار أعاله قابل    ٥٫۳الرسوم والمصاریف ومبلغ  إن  أتعاب محاماة.  ألف لایر سعودي) 

ولم تقم الشركة بإحتساب مخصص إضافي لضریبة الدخل حیث انھ وحسب ) یوماً.  ۳۰لالستئناف خالل مدة (
قویة دفوع  التابعة  الشركة  لدى  إن  القانوني  المستشار  السنوات   رأي  في  انھ  حیث  القضیة،  ھذه  لكسب 

 سنوات سابقة.ل قامت دائرة ضریبة الدخل بتنزیل اعفاء تشجیع االستثمار قبل تنزیل ایة خسائر مدورة    االخرى  
 

 الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة   ) د
 

 إن الحركة على الموجودات الضریبیة المؤجلة كانت كما یلي: 

   

 م ۲۰۲۲
 سعوديلایر 

 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

   

 ۲۷٬۰٦۹ ۲۱٬۹٥۰ الرصید بدایة السنة 
 ۱۹٦ ۸٥۰ االضافات والتعدیالت خالل السنة

 (٥٬۳۱٥) (۱٬٥۷۹) المحول إلى مخصص ضریبة الدخل
 ۲۱٬۹٥۰ ۲۱٬۲۲۱ الرصید نھایة السنة

 
 
 
 
 
 

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤۳ 
 
 

 (تابع)الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع  -۲٥
 

 الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة (تابع)  د)   
 

 إن الحركة على المطلوبات الضریبیة المؤجلة كانت كما یلي: 

 
وفقاً لقانون ضریبة    م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱الضریبیة المؤجلة للسنة المنتھیة في    طلوباتاحتساب الموجودات والمتم  

م. وبموجب ھذا ۲۰۱۹م وتعدیالتھ  والذي بدأ العمل بھ إعتباراً من أول ینایر  ۲۰۱٤) لسنة  ۳٤الدخل رقم (
:  م۲۰۲۱(  ٪۱نسبة المساھمة الوطنیة بنسبة    ٪ باإلضافة الى۲۰القانون فإن نسبة الضریبة القانونیة على الشركة  

 ). ٪۱باالضافة الى نسبة المساھمة الوطنیة بنسبة  ۲۰٪
 

  وتكلفة المبیعاتاإلیرادات  -۲٦
  تصنیف إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء: 

 دیسمبر ۳۱لسنة المنتھیة في ل 
 م ۲۰۲۲ 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

   
 ٦۹۳٬٥۲۱ ٦٦٥٬٤۳۰ المملكة العربیة السعودیة 

 ۳۳۹٬٦۸٤ ۳۰٥٬٥۱۹ المملكة األردنیة الھاشمیة  
 ۱٬۰۳۳٬۲۰٥ ۹۷۰٬۹٤۹ إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

 
) وال  والكلنكر (األسمنت  ینلم یتم اإلفصاح عن أیة تصنیفات أخرى لإلیرادات حیث أن المجموعة تقوم ببیع منتج  •

األسمنت السائب أو المعبأ. كما أن المجموعة تقوم    يیوجد إختالف جوھري بین أسعار البیع أو تكلفة اإلنتاج لنوع
ببیع منتجاتھا بالكامل من خالل موزعین ویتم البیع في نقطة من الزمن وال تتم عملیات البیع على مدى فترة من  

 الزمن. 
 
ر • بشكل  المبیعات  تكلفة  واإلستھالكاتتتمثل  الغیار  وقطع  والكھرباء  األولیة  المواد  تكلفة  في  والرواتب    ئیسي 

 .جور التشغیلیةواأل
 

 توزیعات األرباح دائنو  -۲۷
م أوصـى مجلس إدارة الشـركة بتوزیع أرباح نقدیة على المسـاھمین عن النصـف الثاني من ۲۰۲۲فبرایر   ۲۷بتاریخ 

لایر ســـعودي لكل ســـھم. والتي تمت الموافقة علیھا   ۱٫٥ســـعودي والذي یمثل  ملیون لایر   ۱٥۰م بمبلغ  ۲۰۲۱العام  
 م.۲۰۲۲أبریل  ۱۷خالل إجتماع الجمعیة العامة العادیة السادسة والستین بتاریخ 

 

اھمین عن النصـف األول من ۲۰۲۲أغـسطس  ۹بتاریخ  م أوصـى مجلس إدارة الـشركة بتوزیع أرباح نقدیة على المـس
 لایر سعودي لكل سھم. ۱٫۱ملیون لایر سعودي والذي یمثل  ۱۱۰م بمبلغ ۲۰۲۲العام 

 
 
 
 
 

 

 م ۲۲۰۲
 لایر سعودي
  (باآلالف) 

 م ۱۲۰۲
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    
 ٥٦٬۱۱٦  ٥٦٬۱۱٦ الرصید بدایة السنة 
 ٥٦٬۱۱٦  ٥٦٬۱۱٦ الرصید نھایة السنة 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤٤ 
 
 

 دائنو توزیعات األرباح (تابع) -۲۷
 

 فیما یلي الحركة على توزیعات األرباح المستحقة خالل السنة: 
 م ۲۰۲۲ 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

   

 ۱۲٬۳٦٦ ۱۲٬۳٤٦ الرصید أول السنة 
 ۲٥۰٬۰۰۰ ۲٦۰٬۰۰۰ السنة المعلن خالل  

 ) ۲٥۰٬۰۲۰( (۲٦۰٬۰۳۲) المدفوع خالل السنة 
  ۱۲٬۳۱٤ ۱۲٬۳٤٦ 
 

 مصروفات بیع وتوزیع  -۲۸
 دیسمبر مما یلي: ۳۱المنتھیة في  عن السنةتتكون مصروفات البیع والتوزیع 

 دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل  
 م ۲۰۲۲ إیضاح 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    

 ٦٬۳٦۱ ٦٬۷۱۲  رواتب وأجور وما في حكمھا
 ٥۷ ۸٦ ۷ إستھالك  

 ۳۳٬۳۹٦ ۲۰٬۳٤۰  نقل أسمنت وكلنكر للعمالء
 ۳٥٤ ۲٬٤۳۹  أخرى

  ۲۹٬٥۷۷ ٤۰٬۱٦۸ 
 

 مصروفات عمومیة وإداریة  -۲۹
 دیسمبر مما یلي: ۳۱المنتھیة في عن السنة  تتكون المصروفات العمومیة واإلداریة 

 

 دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل  
 م ۲۰۲۲ إیضاح 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    

 ۲٥٬۸۲٦ ۲۹٬٦۱۷  رواتب وأجور وما في حكمھا
 ۲٬۸٥۸ ۲٬٥۰٤ ۷ إستھالك  

 ۲٬۱۸۸ ۲٬٦۷۲  تقنیة المعلوماتمصروفات 
 ۷٬٤۸٤ ٦٬۷۱۰  مكافاَت وبدالت حضور مجالس اإلدارات واللجان التابعة

 ۳٬۲۱٤ ۳٬۱۹٦  أتعاب مھنیة وإستشارات
 ۸۲۳ ۸۱۸  إصالح وصیانة

 --  ٥٥۹  مصروفات جمارك
 ٥٦ ٦۲  إیجارات تشغیلیة

 ۱۰٬۰۰۰ --  مصروفات قضایا*
 ٥٤٬۹۷  ٥٬٤٦٥  أخرى

  ٥۱٬٦۰۳ ٥۷٬٤۲٤ 
 

قضیة مرفوعة من  بة  متعلقغرامات    ملیون لایر سعودي   ۱۰  مبلغ  م۲۰۲۱  عام خالل    القضایا  صروفاتم  تتكون*  
المنافسة الفصل في مخالفات نظام  أمام لجنة  للمنافسة ضد الشركة  العامة  الھیئة  الشركة بقید   .مدعي عام  وقامت 

. صدر حكم ابتدائي بالغاء قرار مجلس ادارة الھیئة بالمحكمة االداریة في الریاضئة العامة للمنافسة  دعوى ضد الھی
العامة وتم الغاء الحكم االبتدائي مجددا بعد حكم محكمة االستئناف وتم تقدیم الئحة اعتراض أمام المحكمة االداریة  

 العلیا.



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤٥ 
 
 

 المعلومات القطاعیة  -۳۰
 . األسمنتتعلق بتصنیع وبیع تعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاع تشغیلي واحد ی

 

 ً  كما یلي: تقسیم الوحداتالجغرافي، حیث تم  للتوزیع ألغراض اإلدارة تم تنظیم المجموعة كوحدات أعمال طبقا
 

   .داخل المملكة العربیة السعودیة المجموعةعملیات  -
أساسي عملیات    المجموعةعملیات   - السعودیة والتي تمثل بشكل  العربیة  المملكة  المملكة    المجموعةخارج  في 

 .مملكة البحرین  إلىاألردنیة الھاشمیة باإلضافة 
 

 م۲۲۰۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 المملكة داخل 

 العربیة السعودیة
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

خارج المملكة  
 السعودیة العربیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 التسویات 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

 ۲٬۱۰٦٬٤٤٦ ) ۹٦٬۷٦۸( ۷۹۱٬٦۱٤ ۱٬٤۱۱٬٦۰۰ ستثمارات عقاریة إممتلكات وآالت ومعدات و اليإجم
 ۱۰۸٬۸۸٥ -- -- ۱۰۸٬۸۸٥ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ۱۰٥٬۹۱۳ ) ٦۸۸٬۸٦۹( ٤۳٬۸۰۱ ۷٥۰٬۹۸۱ الموجودات غیر المتداولة األخرى إجمالي 
 ۹٥۹٬۱۰٥ ۲۸۷ ۲٦٥٬۰٤۸ ٦۹۳٬۷۷۰ إجمالي الموجودات المتداولة 

 ٥٥۷٬۹۸۷ (۲۱۱٬٤۸۱) ٤۳۹٬٤۹٤ ۳۲۹٬۹۷٤ المطلوبات إجمالي 
 

 
 م ۱۲۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 داخل المملكة
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

خارج المملكة 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 التسویات 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

 ۲٬۲۰٤٬۲٦٤ ) ۹٦٬۷٦۸( ۸۲۳٬۱٥٦ ۱٬٤۷۷٬۸۷٦ إجمالي ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقاریة 
 ۱٤۹٬٦٦٤ --  --  ۱٤۹٬٦٦٤ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ۹٥٬٤۸۳ (٦٦٦٬۲٤۷) ٤٥٬۹۷۹ ۷۱٥٬۷٥۱ إجمالي الموجودات غیر المتداولة األخرى 
 ۹۸۳٬٦۹۹ ) ۱٬۰۸۷( ۲۳۱٬٤٦٥ ۷٥۳٬۳۲۱ إجمالي الموجودات المتداولة 

 ٥۹۹٬۷۸٤ (۲۱۲٬۸٦۸) ٤٦٥٬۷۳٦ ۳٤٦٬۹۱٦ المطلوباتإجمالي 
 

المعلومات   البنود األخرى  رباحألوا  لإلیرادات  المالیةإن  الجغرافیة   وبعض  عاد تأثیر  ببعد است   والخاصة بالقطاعات 
 : كالتالي ھي م۲۰۲۱و م۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱لمنتھیة في ا لسنة ل المعامالت بین شركات المجموعة

 

 م۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱عن السنة المنتھیة في 
 
 
 

 داخل المملكة 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

  خارج المملكة
 السعودیة العربیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 التسویات 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

 ۹۷۰٬۹٤۹ -- ۳۰٥٬٥۱۹ ٦٦٥٬٤۳۰ اإلیرادات من العقود مع العمالء
 ۱۸٤٬٤۷٦ (۲۲٬٦۳۷) ۲٦٬۱۰۷ ۱۸۱٬۰۰٦   سنةلا ربح

 ۱٥٬٦٦٦ -- ۱٥٬۳٥۲ ۳۱٤ تكالیف تمویلیة 
 ۱٤٤٬٦۹۱ -- ٤۲٬۲۱٦ ۱۰۲٬٤۷٥ ستھالكات واإلطفاءات اإل
     

 داخل المملكة م ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱عن السنة المنتھیة في 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

خارج المملكة 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 التسویات 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

 ۱٬۰۳۳٬۲۰٥ -- ۳۳۹٬٦۸٤ ٦۹۳٬٥۲۱ اإلیرادات من العقود مع العمالء
 ۱٦۹٬۹۷۸ ) ٥٥٬۲۷۱( ٦۳٬۷۲۹ ۱٦۱٬٥۲۰ ربح السنة  

 ۱۸٬۸۱۹ -- ۱۸٬۷۱۰ ۱۰۹ تكالیف تمویلیة 
 ۱٤۲٬۰۳۸ -- ٤۲٬۰۷۷ ۹۹٬۹٦۱ اإلستھالكات واإلطفاءات 

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤٦ 
 
 

 إیرادات أخرى، صافي  -۳۱
 دیسمبر مما یلي: ۳۱للسنة المنتھیة في  ، صافيتتكون اإلیرادات األخرى

 
 

 

 م ۲۰۲۲
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

    

 ۸٬۰٤٥ ۸٬۳۷۸  إیراد إیجارات
 ۳٦۹ ۳٬۹۸٤  إسالمیةعائد ودائع 

 ٥٤۳ --  تعویض شركة تأمین
 ) ۱٬۷۸٤( (۱٬۳٦۹)  فروقات تحویل عمالت أجنبیة

 ۳۸ ۱٬۱۱۱  وعقارات استثماریة أرباح بیع ممتلكات وآالت ومعدات
 ۱٬٤۲۲ ۳٥۱  إیرادات / (مصاریف) أخرى

  ۱۲٬٤٥٥ ۸٬٦۳۳ 
 

 السھم األساسیة ربحیة  -۳۲
القابل للتوزیع على المساھمین لألسھم العادیة والمتوسط المرجح    الربح  األساسیة بناًء علىالسھم    ربحیة  تم إحتساب

 ملیون سھم. ۱۰۰بتاریخ القوائم المالیة والبالغة   لعدد األسھم العادیة القائمة
 

 العائد على المساھمین العادیین (األساسي)  الربح )۱
 م ۲۰۲۲ 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 سعــوديلایر 

 (باآلالف) 
   

 ۱٦۱٬٥۲۰ ۱۸۱٬۰۰٦ الربح العائد إلى مساھمي الشركة 
 ۱٫٦۲ ۱٫۸۱ ربح السھم العائد على مساھمي الشركة

 
 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (األساسیة) )۲
 م ۲۲۰۲ 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 ۱۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰ بدایة السنةأسھم عادیة مصدرة في    

 --  --  أثر األسھم المصدرة 
 ۱۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في نھایة السنة

 
 السھم المخفضة ربحیة

القابل للتوزیع على المساھمین لألسھم العادیة والمتوسط المرجح الربح  السھم المخفضة بناًء على  ربحیة    تم إحتساب
 . لعدد األسھم العادیة القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة، إن وجد 

 
 السھم األساسیة. ربحیة السھم المخفض الیختلف عنربح خالل السنة ال یوجد أسھم مخفضة وبالتالي فإن 

 
 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤۷ 
 
 

 عقود اإلیجار   -۳۳
 

 یلي:تم عرض حق إستخدام أصول في قائمة المركز المالي كما أ) 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 

   التكلفة 
 ٥٬۹۰۰ ٥٬۸۰۹ ینایر ۱الرصید في 

 )۹۱( -- تسویات 
 ٥٬۸۰۹ ٥٬۸۰۹ الرصید في نھایة السنة  

   

   االستھالك المتراكم 
 ۷۷۰ ۱٬۱٤٤ ینایر   ۱الرصید في 

 ۳۷٤ ۳۷٤ المحمل خالل السنة 
 ۱٬۱٤٤ ۱٬٥۱۸ دیسمبر   ۳۱الرصید في 

   

   الدفتریةصافي القیمة 

 ٤٬٦٦٥ ٤٬۲۹۱ دیسمبر  ۳۱
 

 ب) تم عرض إلتزامات عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي كما یلي: 
 دیسمبر ۳۱ 

 م ۲۰۲۲
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

   

 ٦۲۳ ٦۲۳  إلتزام قصیر األجل
 ٤٬۳۱۹ ٤٬۰٥۷ إلتزام طویل األجل 

 ٤٬٦۸۰ ٤٬۹٤۲ 
 

 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالیة -۳٤
في   بمبلغ ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱كما  قائمة  وإعتمادات  في خطابات ضمان  تتمثل  محتملة  التزامات  المجموعة  على  م 
 ملیون لایر سعودي).  ۳۰٫۱م:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون  لایر سعودي ( ۳۱٫۷۸

 
إنتاج ومنشآت ومصانع ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱كما في   - بتحدیث خطوط  المجموعة تعھدات رأسمالیة تتعلق  م على 

  ملیون لایر سعودي) وتوجد ضمانات بمبلغ    ۲٫۸م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳٫۸المجموعة بلغت  
ملیون لایر سعودي) ممنوحة لبنوك محلیة مقابل قروض    ۲۳٫۱م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۹٫۳

 وتسھیالت مصرفیة لشركة تابعة.
 

لف لایر سعودي كما في  أ  ٦۸۱لف دینار أردني، ما یعادل  أ  ۱۲۹یوجد قضایا مقامة على الشركة التابعة بقیمة   -
لف لایر سعودي) أ  ٤۷٦لف دینار أردني، ما یعادل  أ   ۹۰م:  ۲۰۲۱بر  مدیس  ۳۱م (كما في  ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱

باإلضافة الى قضایا غیر محددة القیمة، وبرأي إدارة الشركة التابعة ومستشارھا القانوني أن الشركة التابعة لدیھا 
 ویة لرد ھذه القضایا، وال داعي ألخذ أي مخصصات مقابل ھذه القضایا. دفوع ق

 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤۸ 
 
 

 االفصاحات المتعلقة باألطراف ذات عالقة -۳٥
تتمثل األطراف ذات العالقة في المساھمین في الشركة وأقربائھم حتى الجیل الرابع، والشركات الزمیلة والشقیقة  -أ

 والمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة.   
تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بصفة أساسیة في مشتریات ومبیعات وتمویل وتوزیعات أرباح والتي 

 وفقاً لشروط متفق علیھا ویتم إعتمادھا بواسطة اإلدارة مع المنشآت واألطراف التالیة: تتم 
 

 طبیعة العالقة  البیان  
   

 شركة زمیلة  شركة الباطون الجاھز والتوریدات اإلنشائیة
 شركة زمیلة  شركة منتجات صناعة األسمنت المحدودة 

 شركة ذات عالقة مع عضو مجلس إدارة   المحدودة شركة روالكو لآللیات والمعدات الثقیلة 
 أطراف ذات عالقة   أعضاء مجلس اإلدارة بالمجموعة

 أطراف ذات عالقة   اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین 
 

 :  م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱و  م۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱أرصدة الجھات ذات العالقة كما في   اليیوضح الجدول الت - ب
 

 رصید اإلقفال  حجم المعامالت المعامالتطبیعة  معامالت مع 
 م ۲۲۰۲  

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 م ۱۲۲۰
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۲۲۰۲
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۱۲۲۰
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
      

 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة ضمن الذمم المدینة التجاریة
 ) أ -۱٤(إیضاح رقم 

   

      
شركة الباطون الجاھز والتوریدات 

 ۲٦٬۷٤٤ ٤۰٬٤۹۸ ٤٤٬۲٤۳ ٥۸٬۲۱۸ مبیعات  اإلنشائیة "شركة زمیلة" 
      

 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة ضمن األرصدة المدینة األخرى
    ب)  -۱٥(إیضاح رقم 

شركة الباطون الجاھز والتوریدات 
 ۱۷٥ ۱۷٥ --  -- توزیعات أرباح   اإلنشائیة "شركة زمیلة" 

شركة منتجات صناعة األسمنت  
 -- ۲۸٥ -- ۱۸٬۲۷۱ مشتریات  المحدودة "شركة زمیلة" 

      
      

رصید مستحق ألطراف ذات عالقة ضمن الذمم الدائنة التجاریة (إیضاح 
    ب)  -۲٤رقم 

      
شركة روالكو لآللیات والمعدات 

 -- -- -- ۲۹۰ مشتریات  الثقیلة المحدودة 
شركة منتجات صناعة األسمنت  

 ۳۸٥ -- ۱۲٬۹۹٥ -- مشتریات  المحدودة "شركة زمیلة" 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٤۹ 
 
 

 االفصاحات المتعلقة باألطراف ذات عالقة (تابع) -۳٥
 

 ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین: بدالت - ج
 م ۲۰۲۲ 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
   

 ٤٬۱۳٦ ٦٬۱٦۷ رواتب ومكافآت اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین بالشركة 
 ۳۱۹ ۷٦۲ رواتب ومكافآت اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین بالشركة التابعة
 ۳٦۰ ۳٦۰ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین بالشركة التابعة

 ۳٦۰ ۱٬۱۱۰ المنبثقةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن اللجان 
 ٥۰٤ ٤۰۸ بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة  

 ۱٤۰ ۱۳۲ بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة التابعة 
 ۲٬۹۰۰ ۲٬۹۰۰ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 
إن    .المجموعةومزایا أخرى بموجب سیاسة    مكافآتمتیازات المدیرین الرئیسیین على الرواتب األساسیة وتشتمل إ

المدیرین الرئیسیین، بما فیھم المدیر التنفیذي وكبار التنفیذیین، ھم األشخاص الذین یتمتعون بسلطات ومسؤولیات 
 ، بشكل مباشر أو غیر مباشر.المجموعةحول تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة 

 
 األدوات المالیة   -۳٦

إن أنشطة المجموعة تعرضھا لعدة مخاطر مالیة متنوعة تتضمن: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر 
 القیمة العادلة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة.  

ر المتوقعة ویھدف إلى التقلیل من  یركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة ككل على التقلبات في األسواق المالیة غی
 التأثیرات السلبیة المحتملة على أداء المجموعة المالي. 

 
 إطار إدارة المخاطر المالیة

یتم تنفیذ سیاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا بموجب السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة  
والتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. إن أھم أنواع المخاطر العلیا بتحدید وتقییم  

 ھي مخاطر اإلئتمان، مخاطر العملة، القیمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدیة. 
 

للمجموعة المخاطر  إدارة  إطار  إنشاء واإلشراف على  الشاملة عن  المسؤولیة  اإلدارة  اإلدارة  یتولى مجلس  . فریق 
العمل بإجراء إجتماعات  للمجموعة. یقوم فریق  المخاطر  إدارة  المسئول عن تطویر ومراقبة سیاسات  التنفیذیة ھو 
 بشكل منتظم، وأي تغیرات أو أمور تتعلق باإلمتثال للسیاسات یتم إبالغ مجلس اإلدارة بھا من خالل لجنة المراجعة. 

 
كل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق  یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بش

وأنشطة المجموعة. وتھدف المجموعة من خالل التدریب ومعاییر اإلدارة واإلجراءات لتطویر بیئة رقابیة مسئولة  
 وبناءة بحیث یكون جمیع الموظفین على درایة بأدوارھم وإلتزاماتھم.

 
متثال اإلدارة لسیاسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة على إ  المخاطرتشرف لجنة  

 إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. 
 

إن األدوات المالیة المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد وما في حكمھ، ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة 
وجودات مالیة، قروض، ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى. إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنھا في  أخرى، م

 بیان السیاسات الفردي المتعلق بكل بند.
 

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٥۰ 
 
 

 األدوات المالیة (تابع)  -۳٦
 

 مخاطر السوق 
مخاطر السوق ھي مخاطر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة قد تتذبذب بسبب التغیرات في أسعار   

السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وھي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ومخاطر 
 األسعار األخرى.

 

 مخاطر أسعار الفائدة  تكلفة 
 فیما یلي القروض التي حصلت علیھا المجموعة وتحمل بفائدة متغیرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق. 

 

 م ۱۲۲۰
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۲۲۰۲
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 

 أدوات مالیة بمعدالت فائدة متغیرة   
   

 قروض ۲۳۱٬٦٤۳ ۲٥٦٬٦۰۸
 

اس في معدالت الفائدة في تاریخ المركز المالي    ۱۰۰الجدول أدناه التأثیر المحتمل المعقول للتغیر في یعكس   نقطة أـس
 على الربح أو الخسارة مع إفتراض ثبات جمیع المتغیرات األخرى.

 

 
 مخاطر العمالت األجنبیة

ــرف العمالت األجنبیة. إن المجموعة غیر  ــعار صــ تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أســ
أســعار صــرف العمالت األجنبیة خالل دورة أعمالھا العادیة، نظراً ألن تعامالت  معرضــة بشــكل جوھرى لتقلبات 

، وحیث أن ـسعر ـصرف والدینار األردني  المجموعة الجوھریة خالل الـسنة تمت باللایر الـسعودي والدوالر األمریكي
ــعودي ــت ھناك مخاطر ھامة مرتبطة بالتعامالت   والدینار األردني اللایر السـ مثبت مقابل الدوالر األمریكي فإنھ لیسـ

 واألرصدة المقیمة بالدوالر األمریكي. 
 

 مخاطر اإلئتمان
د الطرف   ا یؤدي إلى تكـب ھ مـم اـت إلتزاـم اء ـب ة على الوـف الـی تتمـثل مـخاطر اإلئتـمان في ـعدم مـقدرة أـحد أطراف األداة الـم
اآلخر لخسـارة مالیة. تنشـأ مخاطر التركیز عندما یكون ھناك عدة اطراف ذات أنشـطة متشـابھة أو تمارس أنشـطتھا  

ــ  وللحد من ابھة تمنعھم من الوفاء بإلتزاماتھم التعاقدیة.  في نفس المناطق الجغرافیة أو لدیھم ســـمات إقتصـــادیة متشـ
المـخاطر اإلئتـمانـیة قامت المجموعة بتطبیق إجراءات موافـقة نـظامـیة للـحدود اإلئتـمانـیة الممنوحة لعمالئـھا والتي تعتـمد  

 على التقییم الشامل للعمالء ومعدالت السداد السابقة.
 

  م ۲۲۰۲ )الخسارة (الربح /  م ۱۲۲۰ )الخسارة(الربح / 
الزیادة في نقاط  
األساس المتعلقة 

 الفائدةبأسعار 
 نقطة أساس ۱۰۰

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

الزیادة في نقاط 
األساس المتعلقة  

 بأسعار الفائدة 
 نقطة أساس ۱۰۰

النقص في نقاط  
األساس المتعلقة  

 بأسعار الفائدة 
 نقطة أساس ۱۰۰

 
 
 

 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 

     

 قروض ۲٬۳۱٦ (۲٬۳۱٦) ۲٬٥٦٦ (۲٬٥٦٦)



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٥۱ 
 
 

 األدوات المالیة (تابع)  -۳٦
 

 (تابع) مخاطر اإلئتمان 
كذلك تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بعمالئھا وتكوین مخصص لألرصدة المشكوك في  
تحصیلھا. یتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ویتم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك محلیة ذات تصنیف 

رصدة  أ  ومعظمالتجاریة المدینة واألخرى بشكل رئیسي من عمالء في السوق المحلیة    ائتماني مرتفع. تستحق الذمم
ئتماني. وقد تم إظھار الذمم التجاریة  إلضمان بنكیة ساریة لدي بنوك محلیة عالیة التصنیف ا  بخطاباتالعمالء مضمونھ  

 المدینة ومدینون اخرون بقیمتھا القابلة لإلسترداد المقدرة. 
 

 في االعتبار المعلومات المستقبلیة المتاحة والداعمة مثل:رة إلدااتأخذ 
 
 ) التغیرات الفعلیة أو التغیرات المتوقعة الھامة في األعمال. أ

 ب) التغیرات الفعلیة أو التغیرات المتوقعة الھامة في النتائج التشغیلیة للطرف المقابل.
 یر ھام في قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماتھ.) ظروف مالیة أو اقتصادیة من المتوقع أن تتسبب في تغ ج

 د) زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان على األدوات المالیة األخرى لنفس الطرف المقابل،
  ه) تغیرات ھامة في قیمة الضمان الداعم لاللتزام أو في نوعیة ضمانات الطرف اآلخر أو التحسینات االئتمانیة.

 
 د األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لھا المجموعة: فیما یلي إجمالي الح

 م ۱۲۲۰
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۲۰۲
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 

 أصول مالیة  
 ذمم تجاریة مدینة ومدینون أخرون ۲٤۰٬٤۱۳ ۲۲۱٬۹۰٦
 أرصدة بنكیة ۲٦۳٬۸۷٤ ۱٤۳٬٤۳٦
 استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة  -- ۲۱۰٬۰۰۰
٥۷٥٬۳٤۲ ٥۰٤٬۲۸۷  

   
 م ۱۲۰۲

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م۲۲۲۰
 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 

 أصول مالیة  
 مضمونة * ٤۰۷٬۸۰۹ ٤۸٥٬۰٦٦
 غیر مضمونة ** ۹٦٬٤۷۸ ۹۰٬۲۷٦

٥۷٥٬۳٤۲ ٥۰٤٬۲۸۷  
 

في   كما  مدینة  م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱*   تجاریة  وذمم  البنكیة  األرصدة  المضمونة  المالیة  األصول  تتضمن    بمبلغ ، 
لایر  ألف   ٤۸٥٬۰٦٦م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي مضمونة عن طریق ضمانات بنكیة (ألف     ٤۰۷٬۸۰۹
 سعودي).

 
المالیة غیر المضمونة ذمم مدینة أخر۲۲۲۰دیسمبر    ۳۱** كما في   مقدماً    ةومبالغ مدفوع  ىم، تتضمن األصول 

 لموردین.
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٥۲ 
 
 

 األدوات المالیة (تابع)  -۳٦
 

 (تابع) مخاطر اإلئتمان 
 فیما یلي أعمار الذمم التجاریة المدینة كما في تاریخ القوائم المالیة:

 
 م ۱۲۲۰ دیسمبر ۳۱ م ۲۲۰۲دیسمبر  ۳۱ 

 الرصید  المدة
 اإلنخفاض 
 الرصید  في القیمة

 اإلنخفاض 
 في القیمة 

 لایر سعــودي 
 (باآلالف) 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

لم تتجاوز موعد إستحقاقھا 
 -- ۱٥۱٬۳٦۰ -- ۱٥۳٬٦۹۸ ولم تنخفض قیمتھا 

 -- ۱۷٬۱۳۳ -- ٥٤٬۸۲۲ یوم ٦۰من صفر إلى 
 -- ۸٬۸٥۳ -- ۲٬٦۰۳ یوم  ۹۰إلى    ٦۱من 

 ۲٬۸٤۰ ۲۹٬۷۸۱ ٤٬۳٦۹ ۱۳٬۸۳۳ یوم  ۹۰أكثر من 
 ۲۲٤٬۹٤٬ ٥٦۳٦۹ ۲۰۷٬۱۲۷ ۲٬۸٤۰ 
 

 مخاطر السیولة  
تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیر األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات  
قیمتھا   یقارب  بیع موجودات مالیة ما بسرعة وبمبلغ  المقدرة على  السیولة عن عدم  تنتج مخاطر  أن  المالیة. یمكن 

إدارة مخاطر السیولة عن طریق مراقبة السیولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالیة الكافیة.    العادلة. یتم
قد ینشأ التركیز في مخاطر السیولة من شروط سداد اإللتزامات المالیة أو مصادر التمویل والقروض أو اإلعتماد على  

قات التعاقدیة للمطلوبات المالیة في نھایة الفترة والتي  سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. فیما یلي اإلستحقا
 تم عرضھا بالمبالغ اإلجمالیة وغیر مخصومة.

 
  التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة  

 سنة أو أقل    م۲۲۰۲دیسمبر  ۳۱
 من سنة إلى

 سنوات ۳
 سنوات أو  ۳

 أكثر

فوائد مستحقة 
  لفترات

 مستقبلیة

إجمالي 
اإلستحقاقات  

 التعاقدیة

 إجمالي 
  القیمة

 الدفتریة 

 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
       إلتزامات مالیة غیر مشتقة

 ۲۳۱٬٦٤۳ ۲٦۱٬٦۳۱ ۲۹٬۹۸۸ ٥۰٬۳۳۱ ۱۳۸٬٥۲۳ ٤۲٬۷۸۹ قروض
ومبالغ  ذمم تجاریة دائنة

 ۱۷۳٬۹۱٤ ۱۷۳٬۹۱٤ -- -- -- ۱۷۳٬۹۱٤ مستحقة الدفع 
 ۱۲٬۳۱٤ ۱۲٬۳۱٤ --  --  --  ۱۲٬۳۱٤ دائنوتوزیعات أرباح  

 ٤٬٦۸۰ ٤٬٦۸۰ -- -- ٤٬۰٥۷ ٦۲۳ التزامات عقود اإلیجار
 ۲۲۹٬٦٤۰ ۱٤۲٬٥۸۰ ٥۰٬۳۳۱ ۲۹٬۹۸۸ ٤٥۲٬٥۳۹ ٤۲۲٬٥٥۱ 
       
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٥۳ 
 
 

 األدوات المالیة (تابع)  -۳٦
 

 (تابع) مخاطر السیولة 
  التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة 

 سنة أو أقل  م  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 من سنة إلى 

 سنوات ۳
 سنوات أو ۳

 أكثر

فوائد مستحقة 
 لفترات
 مستقبلیة

إجمالي  
اإلستحقاقات  

 التعاقدیة

 إجمالي  
 القیمة

 الدفتریة 

 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
       إلتزامات مالیة غیر مشتقة

 ۲٥٦٬٦۰۸ ۲۹۹٬۹۱۱ ٤۳٬۳۰۳ ٥۰٬۳۳۲ ۱۹۸٬۳٤۲ ۷٬۹۳٤ قروض
ومبالغ ذمم تجاریة دائنة 

 ۱۹٥٬٦٦۸ ۱۹٥٬٦٦۸ -- -- -- ۱۹٥٬٦٦۸ مستحقة الدفع 
 ۱۲٬۳٤٦ ۱۲٬۳٤٦ -- -- -- ۱۲٬۳٤٦ توزیعات أرباح مستحقة
 ٤٬۹٤۲ ٤٬۹٤۲ -- -- ٤٬۳۱۹ ٦۲۳ إلتزامات عقود اإلیجار

 ۲۱٦٬٥۷۱ ۲۰۲٬٦٦۱ ٥۰٬۳۳۲ ٤۳٬۳۰۳ ٥۱۲٬۸٦۷ ٤٦۹٬٥٦٤ 
 

 المتضمنة في تحلیل اإلستحقاق أعاله في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة جوھریاً.ال یتوقع أن تستحق التدفقات النقدیة  -
 

 إدارة رأس المال
إن ھدف المجموعة عند إدارة رأس المال ھو الحفاظ على قدرة المجموعة على اإلستمرار حتى تتمكن من مواصلة  

قاعدة رأسمالیة قویة لدعم التنمیة المستدامة  والحفاظ على   تقدیم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرین. 
 .ألعمالھا

 
 المجموعة المعدلة إلى حقوق الملكیة ما یلي:  مطلوباتوتبلغ نسبة صافي 

 م ۱۲۲۰دیسمبر  ۳۱ م ۲۲۰۲دیسمبر  ۳۱ 
 لایر سعــودي 

 (باآلالف) 

 لایر سعــودي
 (باآلالف) 

   
 ٥۹۹٬۷۸٤ ٥٥۷٬۹۸۷ إجمالي المطلوبات 

 (۱٤۳٬٤۳٦) (۲٦۳٬۸۷٤) النقدیة لدى البنوك یخصم: 
 ٤٥٦٬۳٤۸ ۲۹٤٬۱۱۳ صافي المطلوبات 

   

 ۲٬۸۳۳٬۳۲٦ ۲٬۷۲۲٬۳٦۲ إجمالي حقوق الملكیة  
 ۰٫۱٦ ۰٫۱۱ صافي  المطلوبات الى حقوق الملكیة  

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

العادلة   الدفتریة والقیمة  القیم  أدناه  الجدول  المالیة بما في ذلك مستویاتھا في تسلسل  یظھر  للموجودات والمطلوبات 
القیمة العادلة. وھي ال تشمل معلومات القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي ال تقاس بالقیمة العادلة  

 إذا كانت القیمة الدفتریة تعادل القیمة العادلة بصورة معقولة. 
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 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في 
 

٥٦ 
 
 

 تكالیف التمویل  -۳۷
 دیسمبر مما یلي: ۳۱تتكون تكالیف التمویل للسنة المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲ إیضاح  
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
    

الخسارة المتعلقة تكلفة التمویل المحملة على قائمة الربح أو  
 ۱۸٬۸۱۹ ۱٥٬٦٦٦  والمصروفات البنكیة بالقروض

تكلفة التمویل المحملة على قائمة الربح أو الخسارة المتعلقة 
 ۱٬۱۳٥ ۱٬٤٤۸ ب - ۲۳ بإلتزامات منافع الموظفین

 
 أحداث الحقة   -۳۸

اح نقدیة ببتوزیع أر  م ۲۰۲۳فبرایر    ۲۳الموافق    ھـ۱٤٤٤  شعبان  ۳المنعقدة بتاریخ  أوصى مجلس اإلدارة في جلستھ  
لایر سعودي لكل سھم. على    ۱٫۱۰بواقع    م۲۰۲۲من العام المالي    النصف الثانيملیون لایر سعودي عن    ۱۱۰بلغت  

الشركة لدى  أن   المقیدین في سجل مساھمي  الشركة المالكین لألسھم یوم اإلستحقاق  تكون أحقیة األرباح لمساھمي 
لیة (إیداع) بنھایة ثاني یوم تداول على یوم إنعقاد الجمعیة العامة للشركة والذي سیتم اإلعالن  مركز إیداع األوراق الما

 . عن تاریخ موعد إنعقادھا الحقاً وذلك بعد أخذ الموافقات الالزمة
 

م)  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ھـ (الموافق ۱/۱۲/۱٤٤۳بتاریخ    ۱۳۲دخل نظام الشركات الجدید الصادر بالمرسوم الملكي م /  
م). وفیما یتعلق ببعض  ۲۰۲۳ینایر    ۱۹ھـ (الموافق  ۲٦/٦/۱٤٤٤(المشار إلیھ فیما یلي باسم "النظام") حیز التنفیذ في  

ینایر   ۱۹ھـ (الموافق  ۱٤٤٤/ ۲٦/٦أحكام النظام، من المتوقع االلتزام الكامل في موعد ال یتجاوز سنتین اعتباًرا من  
یر نظام الشركات الجدید وستقوم بتعدیل عقد تأسیسھا / نظامھا األساسي وفقاً م). وتعمل اإلدارة على تقییم تأث۲۰۲۳

إلى   المعدل  األساسي  النظام  تقدیم  الشركة  على  یتعین  علیھ،  وبناًء  النظام.  أحكام  مع  المواد  لمواءمة  تغییرات  ألي 
 المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادي / السنوي للتصدیق علیھا.

 
 د القوائم المالیة الموحدة اعتما -۳۹

 . ھـ۱٤٤٤شعبان  ۳ م الموافق۲۰۲۳  فبرایر ۲۳  تم إعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة بواسطة مجلس اإلدارة في 




