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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 السعودیة   اإلسمنت للسادة مساھمي شركة  

 

 الرأي 

الموحدة   المالیة  القوائم  راجعنا  بـ   اإلسمنتلشركة  لقد  معاً  إلیھا  (یشار  لھا  التابعة  والشركة  ("الشركة")  السعودیة 
م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في  "المجموعة")

لك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة  والدخل الشامل اآلخر، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذ
 مع القوائم المالیة الموحدة، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

 
وفي رأینا، إن القوائم المالیة الُموّحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد  

م، وأداءھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الُموّحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١في    للمجموعة كما
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة 

 السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیاتنا بموجب تلك المعاییر 
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الُموّحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون عن  
للمیثاق الدولي لسلوك وآداب المھنة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة) المعتمد في  المجموعة وفقاً 
ت المملكة العربیة السعودیة ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الُموّحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لمتطلبا

 عتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.المیثاق.  ون

 أمر المراجعة الرئیسي

أمور المراجعة الرئیســـیة ھي تلك األمور التي اعتبرناھا، بحســـب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة  
دة للفترة الـحالـیة. وـقد تم تـناول ھـ  دة كـكل، وعـند تكوین رأیـنا فیـھا، الُموحـّ ذه األمور في ســــــیاق مراجعتـنا للقوائم الـمالـیة الُموحـّ
 وال نبدي رأیاً منفصالً في تلك األمور.

 رئیسي لامراجعة الأمر 
 إثبات اإلیرادات 

اإلفصاح عن  ) بشأن  ٢١) بشأن السیاسة المحاسبیة الخاصة بإثبات اإلیرادات واإلیضاح (٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
 العقود مع العمالء.
 كیفیة معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر مراجعة رئیسي

في   المنتھیة  السنة  قامت  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١خالل  م، 
مبیعات   من  إیرادات  بإثبات  بمبلغ  بضائع  المجموعة 

 ملیون لایر سعودي.  ١٬٤١٩٫٨
 
 

یتعلق   فیما  بھا  قمنا  التي  المراجعة  إجراءات  تضمنت 
 من بین إجراءات أخرى، ما یلي:  ،باإلیرادات
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 (یتبع)  تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 السعودیة    اإلسمنت للسادة مساھمي شركة  

 رئیسي (یتبع)المراجعة الأمر 
 إثبات اإلیرادات (یتبع)
 أثناء مراجعتنا كیفیة معالجة األمر  أمر مراجعة رئیسي

مبیعات   من  اإلیرادات  إثبات  في  البضائع  یتم 
نقل  فیھا  یتم  التي  المعینة  الزمنیة  المرحلة 
السیطرة على البضاعة إلى العمیل، ویكون ذلك  
عند تسلیم البضاعة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر 

) مع   - )  ١٥المالي  العقود  من  "اإلیرادات 
 العمالء".  

ال أحد  ھي  لقیاس اإلیرادات  األساسیة  مؤشرات 
عند  موجودة  مخاطر  ھناك  وبالتالي،  األداء، 
الفعلیة أو عدم   من قیمتھا  إثبات إیرادات بأكثر 
الصحیحة،   المحاسبیة  الفترة  خالل  إثباتھا 
بغرض زیادة الربحیة. لذلك  تم اعتبار إجراء  

 االعتراف باإلیرادات كأمر مراجعة رئیسي.

 

السیاسات المحاسبیة للمجموعة فیما یتعلق بإثبات تقییم مدى مالءمة   -
اإلیرادات من المبیعات وكذلك تقییم مدى االمتثال لمتطلبات المعاییر 

 المحاسبیة المطبقة.

بإثبات  - المتعلقة  الداخلیة  الرقابة  إلجراءات  والتنفیذ  التصمیم  تقییم 
 اإلیرادات، بما في ذلك إجراءات الضوابط الرقابیة لمكافحة الغش.

الوثائق  - مع  العینة  أساس  على  اإلیرادات  معامالت  باختبار  القیام 
 .  الداعمة ذات الصلة

على أساس   - اإلیرادات  اختبار،  المسجلة قبل وبعد العینة، معامالت 
كانت  إذا  ما  لتقییم  الصلة  ذات  الوثائق  مع  المالي  التقریر  تاریخ 

 في الفترة الصحیحة.  تم إثباتھا اإلیرادات قد

مدى   - في تقییم  الواردة  باإلیرادات  الصلة  ذات  اإلفصاحات  كفایة 
 القوائم المالیة المرفقة. 

 

 أمر آخر

م من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأیاً ٢٠٢١دیسمبر    ٣١تمت مراجعة القوائم المالیة للمجموعة للسنة المنتھیة في  
 . )ھـ١٤٤٣رجب  ٢٦(الموافق م ٢٠٢٢فبرایر   ٢٧غیر معدل على تلك القوائم المالیة بتاریخ 

 المعلومات األخرى

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

 
وال یغطي رأینا في القوائم المالیة الُموّحدة المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكید فیما یخص 

 ذلك.  
 

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

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

لنا وج لنا، إذا تبین  السنوي، عندما یكون متاحاً  علینا إبالغ األمر  عند قراءتنا للتقریر  فیھ، فإنھ یتعین  ود تحریف جوھري 
 للمكلفین بالحوكمة.

 
 



 

٣/٤ 
 

 (یتبع)  تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 السعودیة    اإلسمنت للسادة مساھمي شركة  

 الُموّحدة مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 

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

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

 
تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة،  وعند إعداد القوائم المالیة الُموّحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن  

وعن االفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة،  
 عي سوى القیام بذلك. ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واق

 
 إن المكلفین بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة. 

 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، إال أنھ لیس 

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

رات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم  معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرا
 المالیة الُموّحدة.  

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

وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الُموّحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم تحدید   
وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء 

ن الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى م
 على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. 

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

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

أدلة الم  إلى  لمبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً  اإلدارة  راجعة التي تم  استنتاج مدى مناسبة استخدام 
قدرة  بشأن  كبیراً  شكاً  تثیر  قد  ظروف  أو  بأحداث  عالقة  ذا  جوھري  تأكد  عدم  ھناك  كان  إذا  ما  علیھا،  الحصول 
المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت 

ات العالقة الواردة في القوائم المالیة الُموّحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر  االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذ
كافیة، فإنھ یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. 

موعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.  ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المج
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  (یتبع) تقریـر مراجع الحسابات المستقل 
 السعودیة   اإلسمنت للسادة مساھمي شركة  

 (یتبع)  مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة

ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الُموّحدة، بما في   
 الُموّحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

ضمن    التجاریة  األنشطة  أو  للمنشآت  المالیة  بالمعلومات  یتعلق  فیما  ومناسبة  كافیة  مراجعة  أدلة  على  الحصول 
المالیة الُموّحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة المراجعة  المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم  

 للمجموعة. ونظل الجھة الوحیدة المسؤولة عن رأینا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة، بما في  
السعودیة والشركة التابعة   اإلسمنت لشركة ي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل المراجعة  ذلك أ
 . لھا

 كما زودنا المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، وأبلغناھم بجمیع
األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقایة ذات العالقة، إذا تطلب ذلك. العالقات واألمور 

ومن ضمن األمور التي تم إبالغھا للمكلفین بالحوكمة، نقوم بتحدید تلك األمور التي اعتبرناھا األكثر أھمیة عند مراجعة القوائم  
التي تُعّد أمور المراجعة الرئیسیة. ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام أو الئحة المالیة الُموّحدة للفترة الحالیة، و 

اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغایة، أن األمر ینبغي أال یتم اإلبالغ عنھ في تقریرنا ألن التبعات  
 وق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالغ. السلبیة للقیام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تف

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة 
 
 
 
 
 
_____________________ 

 ناصر أحمد الشطیري
٤٥٤رقم الترخیص:   

 
 م٢٠٢٣مارس  ٢٠الخبر، في  
 ھـ١٤٤٤شعبان  ٢٨الموافق:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



اإلسمنت السعودية شركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة قائمة المركز المالي 
 م 2022ديسمبر    31كما في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

1

ديسمبر  31
م 2022

ديسمبر 31
م 2021

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(إيضاح 

 الموجودات 
 الموجودات غير المتداولة 
 2,283,292 62,137,937 ممتلكات وآالت ومعدات 
 20,455 718,849 موجودات حق االستخدام 
 14,941 811,462 موجودات غير ملموسة 
 37,407 946,494 استثمار في شركة زميلة 

 3,533 103,187استثمار حقوق ملكية مصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 2,359,628 2,217,929 مجموع الموجودات غير المتداولة 

 المتداولة الموجودات 
 517,070 11552,178 المخزون

        394,480 12380,026 الذمم المدينـة التجارية 
 39,589 1335,992مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 81,496 1491,476 في حكمه   النقد وما

 1,032,635 1,059,672 مجموع الموجـودات المتداولة 

 3,392,263 3,277,601       مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 
 حقوق الملكية 

 1,530,000 151,530,000 رأس المال 
 459,000 15459,000 احتياطي نظامي 

 673 327 احتياطي القيمة العادلة 
 443,619 303,635 األرباح المبقاة 

 2,433,292 2,292,962 حقوق الملكية مجموع 

 المطلوبات 
 المطلوبات غير المتداولة 

 104,255 17106,248 منافع الموظفين  
 14,755 716,634 التزامات عقود اإليجار

 1,400 - محتجزات دائنة 

 120,410 122,882مجموع المطلوبات غير المتداولة 

 المطلوبات المتداولة 
 8,853 76,071 الجزء المتداول -التزامات عقود اإليجار 
 350,000 18325,000 قروض قصيرة األجل 

 57,405 134,116 ذمم دائنة تجارية 
 226,549 19238,174 توزيعات أرباح مستحقة  

 170,592 20138,245مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 25,162 2520,151 مخصص الزكاة  

 838,561 861,757 مجموع المطلوبات المتداولة 

 958,971 984,639 مجموع المطلوبات  

 3,392,263 3,277,601       مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الُموّحدة. 48( إلى )1( في الصفحات من )34( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) تعد

اإلدارةرئيس مجلس  العضو المفوض/ الرئيس التنفيذيالمدير المالي 
خالد عبدالرحمن الراجحي محمد علي القرني إيفان أباظة 
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اإلسمنت السعودية شركة 
سعودية( )شركة مساهمة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

2

م 2021م 2022
)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(إيضاح  

 1,409,569 211,419,821اإليرادات 
( 850,946)تكلفة اإليرادات   (879,177 )  

 530,392 568,875إجمالي الربح 

( 89,293)22 مصروفات بيع وتوزيع   (118,160 )  
( 75,671)23مصروفات عمومية وإدارية   (67,934 )  

 344,298 403,911 ي ربح التشغيلال

 13,786 14,138 إيرادات اخرى 
 4,676 99,087الحصة من أرباح استثمار في شركة زميلة  

( 16,298)24 تمويلية  تكاليف  (8,405 )  

 354,355 410,838 الربح قبل الزكاة 

( 12,000)25مصروف الزكاة   (24,000 )  

 330,355 398,838ربح السنة 

الدخل الشامل االخر  
بنود لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة في فترات الحقة: 

( 3,322)17 خسارة إعادة قياس التزامات منافع محددة   (11,061 )  
تغير في القيمة العادلة الستثمار حقوق ملكية مصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

( 346)10اآلخر الشامل   562 

( 3,668)مجموع الخسارة الشاملة األخرى    (10,499 )  

 319,856 395,170 مجموع الدخل الشامل للسنة 

الربح العائد إلى: 
 331,920 398,838 مساهمي الشركة  -
( 1,565) -الحصة غير المسيطرة  -  

398,838 330,355 

مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
 319,856 395,170 مساهمي الشركة  -
- -الحصة غير المسيطرة  -

395,170 319,856 

لاير سعودي لاير سعودي ربحية السهم:

 2.17 262.61نصيب السهم األساسي والمخفض من الربح العائد إلى مساهمي الشركة  

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الُموّحدة. 48) ( إلى1( في الصفحات من )34( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) تعد

   رئيس مجلس اإلدارة العضو المفوض/ الرئيس التنفيذيالمدير المالي 
خالد عبدالرحمن الراجحي محمد علي القرني إيفان أباظة 
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 اإلسمنت السعودية شركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 ذلك( )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف  

3 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الُموّحدة.48( إلى )1( في الصفحات من )34( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) تعد

   العائد لمساهمي الشركة   

 رأس المـال   
 

 االحتياطي النظامي 
 

 المجموع  األرباح المبقاة  احتياطي القيمة العادلة 
الحصص غير  

 المسيطرة 
 

 المجموع 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( لاير سعودي()ألف  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  

         

 2,676,936 24,851 2,652,085 662,974 111 459,000 1,530,000  م2021يناير  1الرصيد في 
         مجموع الدخل الشامل للسنة 

( 1,565) 331,920 331,920 - - -  ربح السنة    330,355 
( 11,061) 562 - -  الشاملة األخرى للسنة الخسارة    (10,499 )  - (10,499 )  

( 1,565) 321,421 320,859 562 - -  مجموع الدخل الشامل للسنة   319,856 
االستحواذ على حصة غير مسيطرة دون تغير 

 - -  (16في السيطرة )إيضاح 
 
- (4,714 )  (4,714 )  

 
(23,286 )  

 
(28,000 )  

         معامالت مع المالكين بصفتهم مالكين  
( 535,500) - - -  (19توزيعات أرباح )إيضاح   (535,500 )  - (535,500 )  

 2,433,292 - 2,433,292 443,619 673 459,000 1,530,000  م2021ديسمبر  31الرصيد في 

         

 2,433,292 - 2,433,292 443,619 673 459,000 1,530,000  م2022يناير  1الرصيد في 
         مجموع الدخل الشامل للسنة 

 398,838 - 398,838 398,838 - - -  ربح السنة 

( 346) - -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة   (3,322 )  (3,668 )  - (3,668 )  

( 346) - -  مجموع الدخل الشامل للسنة   395,516 395,170 - 395,170 
     -    معامالت مع المالكين بصفتهم مالكين  

( 535,500) - - -  ( 19توزيعات األرباح )إيضاح   (535,500 )  - (535,500 )  

 2,292,962 - 2,292,962 303,635 327 459,000 1,530,000  م2022ديسمبر  31الرصيد في 

   اإلدارةرئيس مجلس   العضو المفوض/ الرئيس التنفيذي  المدير المالي 

   خالد عبدالرحمن الراجحي  محمد علي القرني   إيفان أباظة 

2023/03/16 12:10:39



اإلسمنت السعودية شركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة  قائمة التدفقات النقدية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

يذكر خالف ذلك( )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم 

4

م 2021م 2022
)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(إيضاح  

التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة 
 330,355 398,838 ربح السنة 

تعديالت لـ: 
 216,075 6220,042ممتلكات وآالت ومعدات  -استهالك 
 7,476 77,382 موجودات حق استخدام  –استهالك 
 3,744 83,479 موجودات غير ملموسة  -إطفاء 

( 923) 31ومعدات خسارة/ )ربح( عن استبعاد ممتلكات وآالت   
( 9,087)9 الحصة في ربح استثمار في شركة زميلة   (4,676 )  

 24,000 12,000مصروف الزكاة  
 7,846 179,523 مخصص منافع الموظفين  

( 6,612)11)رد(/ مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم   11,170 
 8,405 2416,298تمويلية  تكاليف 

651,894 603,472 
التغيرات في:  

( 28,496) المخزون  103,805 
 (25,732) 14,454 الذمم المدينـة التجارية 

( 3,735) 3,597 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى  
( 6,466) 76,711 ذمم دائنة تجارية   

 5,326 (32,001)مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
( 1,400) محتجزات دائنة   - 

 676,670 684,759 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
( 15,347) تكلفة تمويلية مدفوعة   (7,136 )  

( 17,011)25 الزكاة المدفوعة   (20,803 )  
( 10,852)17 منافع الموظفين المدفوعة   (5,729 )  

 643,002 641,549 األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
( 74,718)6 إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات   (65,149 )  

 1,096 -متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

( 74,718) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   (64,053 )  

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

( 7,976)7 المدفوع من التزامات عقود اإليجار  (8,466 )  

 400,000 450,000 متحصالت من قروض قصيرة األجل 

( 475,000) المسدد إلى قروض قصيرة األجل   (450,000 )  

( 28,000) -16 مسيطرة االستحواذ على حصة غير   

( 523,875) توزيعات أرباح مدفوعة   (535,500 )  

( 556,851)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (621,966 )  

( 43,017) 9,980صافي التغير في النقد وما في حكمه   

 124,513 81,496 النقد وما في حكمه في بداية السنة  

 81,496 1491,476النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

 المعامالت غير النقدية 

 38 5,776إضافات إلى موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الُموّحدة. 48( إلى )1( في الصفحات من )34( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) تعد

رئيس مجلس اإلدارة العضو المفوض/ الرئيس التنفيذيالمدير المالي 
خالد عبدالرحمن الراجحي محمد علي القرني إيفان أباظة 
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   اإلسمنت السعوديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

5 
 

 . معلومات عن الشركة  1
 

هـ  1375ربيع الثاني    8وتاريخ    6/6/10/726)"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم    اإلسمنت السعوديةشركة  
ذو   6وتاريخ    2050000602م( وُسّجلت في المملكة العربية السعودية ، في مدينة الدمام بموجب السجل التجاري رقم  1955نوفمبر    23)الموافق  

   ومشتقاته. سمنتم(. يتمثل نشاط الشركة في أعمال تصنيع وبيع األ1958مايو  24هـ )الموافق 1377القعدة 
 

م على حق امتياز التعدين الستخراج  1951مايو    3هـ الموافق  1370رجب    26وتاريخ    10/6/6/8500حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم  
 سنة.   30في األحساء لمدة  سمنتالحجر الجيري والجبس والطين وجميع المواد الالزمة لصناعة األ

 
يناير   22هـ )الموافق  1405ربيع الثاني    29وتاريخ    11بعد ذلك، حصلت الشركة على تراخيص المحاجر الموجودة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 سنة.   30لمدة  سمنتألم( والذي يمنح امتياز التعدين الستخراج الحجر الجيري والجبس والطين وجميع المواد الالزمة لصناعة ا 1985
 

م، حصلت الشركة السعودية البحرينية على حق امتياز التعدين الستخراج الحجر الجيري والجبس والطين بموجب المرسوم الملكي رقم  1985في سنة  
م. وعليه، قررت وزارة  1990سنة  اإلسمنت السعوديةم( والتي اندمجت مع شركة  1985يناير  22هـ )الموافق 1405ربيع الثاني  29وتاريخ  12م / 

م( نقل جميع تراخيص المحاجر والتراخيص ذات الصلة بالشركة السعودية  1991يوليو    15هـ )الموافق  1412محرم    4البترول والثروة المعدنية بتاريخ  
 . اإلسمنت السعودية البحرينية إلى شركة 

 
هـ  1405ربيع الثاني    29وتاريخ    12ورقم م /    11جب المرسوم الملكي رقم م /  م، تم تجديد جميع التراخيص المذكورة أعاله الصادرة بمو2020في سنة  

م( 2014مارس    1هـ )الموافق  1435ربيع الثاني    29سنة تبدأ من    30م( من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمدة  1985يناير    22)الموافق  
أغسطس    1هـ )الموافق  1441ذو الحجة    11سنوات ابتداء من    10م تجديدها لمدة  باستثناء رخصة كسارة منطقة أبا حمامة بمنطقة األحساء والتي ت

 م(. 2020
 

 تشتمل القوائم المالية الُموّحدة المرفقة على أنشطة الشركة والشركة التابعة التالية )يشار إليهما مجتمعتين بـ "المجموعة"(:
 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس  االسم 

 ديسمبر   31  
 م 2022

 ديسمبر   31
 م 2021

 % 100  % 100  مملكة البحرين  ذ م م  سمنتالشركة المتحدة لأل
 

م لدى وزارة  1989مارس    15ذ م م )"الشركة التابعة"( هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في مملكة البحرين بتاريخ    سمنتالشركة المتحدة لأل
 .  20906الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم 

 
  سمنتلفة. يقع المركز الرئيسي للشركة المتحدة لألبأنواعه المخت   سمنتفي استيراد وتصدير وبيع األ  سمنتتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة المتحدة لأل

 ، منطقة ميناء سلمان الصناعية، مملكة البحرين. 26719في العنوان التالي: منطقة ميناء سلمان الصناعية، ص.ب. 
 

 . أسس اإلعداد  2
 

 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1
 

لمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير األخرى الصادرة  لوفقاً تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة للمجموعة 
 عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

6

أسس اإلعداد )يتبع( .2

أساس القياس 2-2

االسـتحقاق المحاسـبي، باسـتثناء منافع الموظفين التي تُقاس بالقيمة الحالية  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باسـتخدام مبدأ  
ــنف بالقيمة العادلة من خالل  ــتثمار حقوق الملكية المص ــتخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة وكذلك اس ــامل  اللتزام المنافع المحددة وذلك باس الدخل الش

 اآلخر الذي يُقاس بالقيمة العادلة.

رض والعملة الوظيفيةعملة الع 2-3

يتم عرض هذه القوائم المالية الُموّحدة باللاير السعودي والذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة.

أساس التوحيد 2-4

تتحقق السيطرة عندما يكون لدى الشركة: تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها كما في تاريخ التقرير المالي.  

 سلطة على الشركة المستثمر فيها.   •

التعرض لمخاطر، أو لها الحق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها؛ و   •

 القدرة على استخدام سلطتها للتأثير على عوائدها.   •

ى وجود تغيرات طرأت على  تُجري المجموعة إعادة تقييم لتحديد ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الوقائع والظروف تشير إل
 عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة المذكورة أعاله. 

تابعة. على  يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة ال 
ومصروفات الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل الُموّحدة من    وجه التحديد، تُدرج موجودات ومطلوبات ودخل 

 تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة.  

الحصـص غير المسـيطرة. ويتعلق مجموع الدخل الشـامل للشـركات  يتعلق الربح أو الخسـارة وكل بند من بنود الدخل الشـامل اآلخر بمالكي المجموعة و
 التابعة بمالكي المجموعة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى أن يكون رصيد الحصص غير المسيطرة عجزاً.

الشهرة( والمطلوبات والحصص غير    في حالة فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة، عندئذ يتم التوقف عن إثبات الموجودات )بما في ذلك 
ظ به بالقيمة  المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى، بينما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة في الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي استثمار محتف

 ى مع السياسات المحاسبية للمجموعة.  العادلة. وعند الضرورة، يتم إدخال تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة بحيث تتماش

حاسبة عن  يتم قياس الحصص غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ االستحواذ. يتم الم
 لكية. التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة ال ينتج عنه فقدان للسيطرة على أنها معامالت حقوق م

ــتبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصــروفات والتدفقات النقدية المتداخلة المتعلقة بالمعامالت بين األعضــاء في  يتم اس
 .المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية. تعد المجموعة والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس فترات التقرير
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ذلك.  تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة، ما لم يذكر خالف

 تجميع األعمال

المقابل المحول في تجميع األعمال بالقيمة العادلة، المحتسـبة    يتم قياسيتم اسـتخدام طريقة االسـتحواذ للمحاسـبة عن االسـتحواذ على األعمال التجارية.  
لى المالكين الســابقين  على أنها مجموع القيم العادلة في تاريخ االســتحواذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة، والمطلوبات التي تكبدتها المجموعة إ

ذات    للشـركة المسـتحوذ عليها وحصـص الملكية الصـادرة عن المجموعة مقابل السـيطرة على الشـركة المسـتحوذ عليها. يتم عادةً إثبات جميع التكاليف
المجموعة بتقييم    ل تجاري، تقومالـصلة باالـستحواذ في قائمة الدخل عند تكبدها. لتحديد ما إذا كانت مجموعة محددة من األنـشطة والموجودات تمثل عم

ــمل، بحد أدنى، عملية مدخالت ــتحواذ عليها تش ــطة التي تم االس ــتحوذ    ما إذا كانت مجموعة الموجودات واألنش جوهرية وما إذا كانت المجموعة المس
  عليها لديها القدرة على إنتاج مخرجات.

التركيز’ الذي يجيز إجراء تقييم مبســـط ما إذا كانت مجموعة األنشـــطة والموجودات التي تم االســـتحواذ عليها ال    لدى المجموعة خيار تطبيق ‘اختبار
ركزة في أـصل  تمثل عمل تجاري. يتم اـستيفاء ـشروط اختبار التركيز االختياري إذا كانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم االـستحواذ عليها م

 ة من الموجودات المماثلة القابلة للتحديد.  واحد محدد أو مجموع

الصـلة بترتيبات    في تاريخ االسـتحواذ، يتم إثبات الموجودات المشـتراة القابلة للتحديد والمطلوبات المضـمونة بقيمتها العادلة، باسـتثناء االلتزامات ذات
 "منافع الموظفين".   -( 19منافع الموظفين التي يتم إثباتها وقياسها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )

االستحواذ. يتم  تقوم المجموعة بإعادة قياس حـصة حقوق الملكية التي كانت تحتفظ بها في الـسابق في المنـشأة المستحوذ عليها، بقيمتها العادلة في تاريخ  
بها سـابقًا في الشـركة المسـتحوذ عليها وإدراجها  إثبات أي ربح / خسـارة ناشـيء في قائمة الدخل. يتم التوقف عن إثبات القيمة العادلة للحصـة المحتفظ  

 في احتساب الشهرة.  

أة في حالة   بية في صـافي أصـول المنـش يطرة التي تُعد حصـص حقوق ملكية حالية وتمنح حامليها الحق في حصـة تناـس يمكن قياس الحصـص غير المـس
ة غير المـسيطرة من المبال  التي تحدث فيها عملية التجميع والتي تم بموجبها إثبات  التـصفية مبدئيًا إما بالقيمة العادلة أو بالحـصة التناـسبية لحقوق الملكي

 ويتم اختيار أســاس القياس على أســاس كل معاملة على حدة. يتم قياس األنواع األخرى من صــافي األصــول القابلة للتحديد للشــركة المســتحوذ عليها.
ضى األمر، على أساس محدد في المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى. يتم معالجة أي إستثمار  غير المسيطرة بالقيمة العادلة، أو عندما يقت  الحصص

اء تلك  إـضافي في ـشركة تابعة )غير مملوكة بالكامل( كحقوق ملكية ويـسجل الفرق بين القيمة الدفترية للحـصص غير المـسيطرة و المقابل المدفوع لـشر
 وعة.الحصة في حساب األرباح المبقاة للمجم

ـشهراً من تاريخ اإلـستحواذ(، ويتم المحاـسبة   12يمكن تحديد المحاـسبة األولية لتجميع األعمال بـشكل مؤقت فقط بنهاية فترة القياس )على أن ال تتعدى  
واإللتزامات التي تم تحديدها حديثًا خالل "فترة  عن تجميع األعمال باسـتخدام مبال  مؤقتة. يجب إجراء التسـويات على المبال  المؤقتة وإثبات األصـول  

 القياس" حيث تعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ.

يتم إثبات أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل الـشركة المـستحوذة بالقيمة العادلة في تاريخ االـستحواذ. يتم قياس المقابل المحتمل المصـنف كأصـل أو    ـس
(: "األدوات الـمالـية"، ـبالقيـمة الـعادـلة مع إثـبات التغيرات في القيـمة الـعادـلة في  9التزام يمـثل أداة ـمالـية وضـــــمن نـطاق المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالـية )

 الدخل الشامل اآلخر.

 الممتلكات واآلالت والمعدات
ــائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت .    يتم تســـجيل ــتهالك المتراكم وخسـ ــم االسـ ــافي، بعد خصـ الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بالصـ

هلة(،  تتضـمن هذه التكلفة تكلفة أجزاء مـستبدلة من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض لمـشروعات إنـشاءات طويلة األجل )موجودات مؤ
لى الموقع  ـستيفاء معايير اإلثبات. عند إنـشاء هذه الموجودات داخلياً، تتـضمن تكلفتها جميع المبال  الـضرورية لجلب الموجودات لحالتها الراهنة وإعند ا

 لتكون جاهزة لالستخدام المقصود بواسطة اإلدارة واستبعاد جميع التكاليف مثل المصروفات العمومية واإلدارية وتكاليف التدريب.  
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )يتبع(

لمكوـنات عمر  عـندـما تكون تكلـفة أجزاء / مكوـنات من الممتلـكات واآلالت والمـعدات ـهاـمة مـقارـنة مع إجـمالي تكلـفة البـند، وعـندـما يكون لـهذه األجزاء / ا
زاء األخرى ويتعين اســتبدالها على فترات زمنية مختلفة، فإن المجموعة تقوم بإثبات هذه األجزاء بشــكل فردي كموجودات لها إنتاجي مختلف عن األج

لدفترية للممتلكات  أعمار إنتاجية محددة، وتـستهلك وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء فحص رئيـسي، يُعترف بتكلفته المباـشرة المنـسوبة إليه في القيمة ا
ــتيفاء معايير اإلثبات. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصــالح والصــيانة األخرى في قائمة الربح أو الخســارة والدخو ل الشــامل  اآلالت والمعدات في حالة اس

 اآلخر الُموّحدة عند تكبدها.

المعني في حالة اســـتيفاء معايير إثبات المخصـــص. تقوم يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة الموجودات بعد اســـتخدامها في تكلفة األصـــل  
 المجموعة بتقييم التوقعات والتقديرات بشكل دوري بشأن التزام اإلزالة.

ا ذاتياً، من  يتم احتسـاب االسـتهالك من تاريخ توفر بند الممتلكات واآلالت والمعدات لالسـتخدام المقصـود منه، أو فيما يخص الموجودات التي يتم بناؤه
 لتاريخ الذي تكون فيه هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها.ا

مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي:يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على 

ل سنة مالية .تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات ويتم تعديلها مستقبلياً، إذا كان ذلك مالئماً، في نهاية ك

 ا وال يتم استهالك األرض.  ال يتم استهالك الموجودات قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منه

ـصادية مـستقبلية من  يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء مهم مثبت أولياً عند االـستبعاد أو عندما ال يُتوقع تدفق منافع اقت
)المحتســبة بالفرق بين صــافي متحصــالت االســتبعاد والقيمة الدفترية  اســتخدامها. يتم إثبات أي أرباح أو خســائر ناتجة عن التوقف عن إثبات األصــل  

 للموجودات( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

لالسترداد .لة  يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته المقدرة القاب

 أعمال إنشاء تحت التنفيذ  
تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصــم الخســارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم نقل اعمال اإلنشــاء تحت التنفيذ إلى يتم إثبات أعمال اإلنشــاء  

إلعداد الممتلكات والمعدات لالسـتخدام المقصـود منها،  الزمةالممتلكات والمعدات ذات الصـلة عند اكتمال اإلنشـاء أو التركيب واألنشـطة ذات الصـلة ال
وتكون الممتلكات والمعدات جاهزة لالستخدام التشغيلي.

سنة  33إلى  13   مباني وأعمال مدنية
سنة  30إلى  3    آالت والمعدات

سنوات  10إلى  4  معدات نقل 
سنوات  10إلى  4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
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 الشهرة والموجودات غير الملموسة
 

ــئة عند   ــهرة الناش ــها مبدئياً بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي القيمة العادلة  تدرج الش ــة ويتم قياس ــتحواذ على االعمال في الموجودات غير الملموس االس
ــافي ا ــابقاً( على القيمة العادلة لص ــة محتفظ بها س ــيطرة والقيمة العادلة ألي حص لموجودات  للمقابل المحول والمبل  الذي تم إثباته للحصــص غير المس

إذا كانت القيمة العادلة لصــافي الموجودات المشــتراة تزيد عن إجمالي المقابل النقدي المحول،    للتحديد المســتحوذ عليها والمطلوبات المضــمونة.  القابلة
ــم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المضمونة ــادة تقيي ــة بإع ــة  على نحو صحيح    تقوم المجموع وقامت بمراجع

ادلة لصـــافي  اإلجراءات المســـتخدمة في قيــــــــاس المبال  التي ســـيتم إثباتها في في تاريخ تجميع األعمال. إذا نتج عن إعادة القياس زيادة في القيمة الع
الشــــهرة ولكن يتم اختبارها للتأكد من الموجودات المســــتحوذ عليها على إجمالي المقابل المحول، يُعترف بالربح في قائمة الدخل الُموّحدة. ال يتم إطفاء  

قيدها  وجود انخفاض قيمتها بصــورة ســنوية أو أكثر من مرة إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشــير إلى أن الشــهرة قد تنخفض قيمتها ويتم  
 بالتكلفة ناقًصا خسائر االنخفاض في القيمة.

 
منفـصلة، عند اإلثبات األولي لها، بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي، تظهر الموجودات غير الملموـسة  الموجودات غير الملموـسة المـشتراة بـصورة    يتم قياس

داخلياً ويتم إثبات  بالتكلفة ناقـصاً اإلطفاء المتراكم والخـسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المنتجة  
ــة كمحددة أو غير النفقات في قائمة الرب ــامل اآلخر الموحدة عند تكبدها. تصــنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموس ــارة والدخل الش ح أو الخس

 محددة المدة.
 

ي قيمتها الموجودات غير الملموسـة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدار العمر اإلنتاجي االقتصـادي ويتم تقييمها للتأكد من وجود انخفاض فيتم إطفاء  
ات غير عندما يتوفر أي دليل يشـــير إلى احتمال تعّرض األصـــل غير الملموس النخفاضي في قيمته. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجود

نتاجي المتوقع أو النمط  الملموســـــة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير مالي. يتم المحاســـــبة عن التغيرات في العمر اإل
ــتقبلية التي تضــمنها األصــل، وذلك بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء،   ــادية المس ــتهالك المنافع االقتص ــبالمتوقع الس ــب ما هو مناس ، ويتم    بحس

ة ذات األعما بية. يتم إدراج مصـروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموـس ارة  معالجتها كتغيرات في التقديرات المحاـس ر المحددة في قائمة الربح أو الخـس
 والدخل الشامل اآلخر في فئة المصروفات التي تتفق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.  

  
تها ســواء ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموســة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم فحصــها ســنوياً للتأكد من مدى وجود انخفاض في قيم

د ما زال أـساس فردي أو على مـستوى الوحدة المولدة للنقد. يتم فحص التقدير الخاص بالعمر غير المحدد ـسنويًا لتحديد ما إذا كان العمر غير المحد على
 صحيحاً. وفي حالة عدم وجود ما يؤيدها، يتم تعديل التغيير في األعمار اإلنتاجية من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

 
ــط الثابت على مدى يتم إ ــتخدام طريقة القس ــتخراج  10طفاء البرمجيات باس ــول على / تجديد تراخيص المحاجر الس ــملة تكلفة الحص ــنوات. تتم رس س

 المعادن كموجودات غير ملموسة ويتم إطفاءها على مدى فترة الترخيص باستخدام طريقة القسط الثابت.  
 

قف عن االعتراف باألصـــل غير الملموس بالفرق بين متحصـــالت االســـتبعاد والقيمة الدفترية لألصـــل،  األرباح او الخســـائر الناتجة من التو  يتم قياس
 وتسجل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.

 
 موجودات حق االستخدام وعقود اإليجار  

 المجموعة كمستأجر 

 
ويكون العـقد عـقد إيـجار أو ينطوي على عـقد إيـجار إذا ـكان العـقد ينـقل    المجموـعة بتقييم إذا ـما ـكان العـقد يحتوي على عـقد إيـجار، عـند ـبداـية العـقد.تقوم  

 حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل.

عره  عند بدء أو تعديل العقد الذي يحتوي على عنصـر إيجار، توزع المجموعة ال اس ـس مقابل النقدي في العقد على كل عنصـر من عقود اإليجار على أـس
 المستقل النسبي. حالياً، ال يوجد لدى المجموعة عقد يتضمن مكون إيجاري وغير إيجاري.
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)يتبع(موجودات حق االستخدام وعقود اإليجار  

ــتخدام والتزامات عقود اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها هي ا ــركة بإثبات موجودات حق االســ ــتأجرة،  تقوم الشــ لمســ
قيمة. بالنســـبة لعقود شـــهراً أو أقل( وعقود إيجار الموجودات منخفضـــة ال 12باســـتثناء عقود اإليجار قصـــيرة األجل )المحددة بأنها عقود إيجار مدتها 

ــط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، ما لم يكن هنالك   ــاس القس ــغيلية على أس ــاس  اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار كمصــروفات تش أس
 منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األصل المستأجر.

مدرج في زام عقد اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصـــمه باســـتخدام المعدل اليتم قياس الت
ر دفـعه عـقد اإليـجار. وإذا تـعذر تـحدـيد ـهذا المـعدل، تســـــتـخدم المجموـعة مـعدل االقتراض المتزاـيد للمســــــتأجر، وهو المـعدل اـلذي يتعين على المســــــتأج

 القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

تتكون دفعات اإليجار المدرجة عند قياس التزامات عقود اإليجار مما يلي: 

 دفعات اإليجار الثابتة )ومنها الدفعات الثابتة في جوهرها(، ناقصاً أي حوافر إيجار؛   •

دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئياً باستخدام مؤشر أو معدل في تاريخ بداية عقد اإليجار؛   •

 المتبقية.  المبل  المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة   •

 سعر الممارسة لخيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة هذه الخيارات. و   •

 دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لخيار إنهاء عقد اإليجار. •

مة المركز المالي الموحدة.  ويتم عرض التزام عقود اإليجار كبند منفصل في قائ

ــتخدام طريقة ا لفائدة الفعلية(  يتم قياس التزامات عقود اإليجار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار )باسـ
 ومن خالل تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار التي تمت.

ت عقود اإليجار )وتجري تعديالت مقابلة على موجودات حق االستخدام ذات الصلة( عندما:تعيد المجموعة قياس التزاما

يق خـصم  تتغير فترة عقد اإليجار أو يطرأ تغيير على تقييم ممارـسة خيار الـشراء، وفي هذه الحالة، يتم إعادة قياس التزامات عقود اإليجار عن طر •
 معدل.   دفعات اإليجار المعدلة وذلك باستخدام معدل خصم

ــبب التغير في الدفعات المتوقعة للقيمة المتبقية المضــمونة، وفي هذه الحالة • ــر أو معدل أو بس ــبب التغيرات في مؤش يتم    تغيرت دفعات اإليجار بس
عات اإليجار  األولي )ما لم يكن التغير في دف  إعادة قياس التزامات عقود اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصمت

 ناتجاً عن التغير في سعر الفائدة المتغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام نسبة خصم معدلة(.

ــل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار   • ــبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصـ ــم  تم تعديل عقد إيجار، وال يتم المحاسـ بخصـ
 وذلك باستخدام نسبة خصم معدلة.دفعات اإليجار المعدلة  

ــتخدام من القياس األولي لما يقابلها من التزامات عقود إيجار، ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار    تتكون موجودات حق االسـ
 ض في القيمة.وأي تكاليف مباشرة أولية. وتقاس الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفا

ل ملكية  ويتم اســتهالك موجودات حق االســتخدام على مدى مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصــل محل العقد، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ي حّوِّ
اـستهالك موجودات حق االـستخدام  األـصل محل العقد أو أن تكلفة موجودات حق االـستخدام تُظهر أن المجموعة تتوقع ممارـسة خيار الـشراء، عندئذي يتم  

   ذات العالقة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد. ويبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.
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موجودات حق االستخدام وعقود اإليجار )يتبع(

( "االنخفاض  36تخدام كبند منفصــل في قائمة المركز المالي الموحدة. تقوم المجموعة بتطبيق معيار المحاســبة الدولي )يتم عرض موجودات حق االســ
 في قيمة الموجودات" لتحديد ما إذا األصل محل العقد ذا قيمة منخفضة.

دفعات اإليجار المتغيرة 

ــتأجرة، يتم إثبات هذه المدفوعات في قائمة الدخل  في حالة عقود اإليجار التي تحتوي على مدفوعات متغيرة   ــتخدام أو أداء الموجودات المس مرتبطة باس
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

خيارات التمديد واإلنهاء 

التمديد، أو عدم ممارسة خيار عند تحديد مدة عقد اإليجار، تـضع اإلدارة في االعتبار جميع الوقائع والظروف التي تـشكل حافزاً اقتـصادياً لممارـسة خيار 
م إنـهاؤه.  يتم تضـــــمين خـيارات التـمدـيد أو الفترات التي تلي خـيارات اإلنـهاء في ـمدة اإليـجار فقط إذا ـكان عـقد اإليـجار مؤـكداً إلى ـحدي ـما أو لم يت  اإلنـهاء.

التمديد. وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى    تقوم المجموعة في داية اإليـجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول مـمارســـــة خيارات
 حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو تغير كبير في الظروف الخاضعة للسيطرة.

استثمارات في شركات زميلة

ري هو القدرة على المشــــاركة في القرارات المالية  الشــــركات الزميلة هي تلك المنشــــتت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً جوهرياً. التأثير الجوه
عندما تملك  والتشـغيلية للشـركة المسـتثمر فيها ولكنها ال تُعد سـيطرة أو سـيطرة مشـتركة على تلك السـياسـات. ويعتبر التأثير الجوهري قائماً بشـكل عام

 % من حقوق التصويت في المنشأة األخرى.50% و20المجموعة ما يتراوح بين  

دئياً بالتكلفة  تتم المحاـسبة عن االـستثمارات في الـشركات الزميلة باـستخدام طريقة حقوق الملكية. بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم قياس االـستثمارات مب
ارة وحصـ تحواذ في الربح أو الخـس تحوذ عليها بعد االـس ركة المـس ائر الـش ة المجموعة في وتعديله بعد ذلك لالعتراف بحصـة المجموعة في أرباح أو خـس

ه مباـشرة في االـستثمارات في الدخل الـشامل اآلخر للـشركة المـستثمر فيها في الدخل الـشامل اآلخر. باإلـضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير يُعترف ب
 ي حقوق الملكية.  حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عند اللزوم، في قائمة التغيرات ف

مم عندما تســاوي حصــة المجموعة في خســائر الشــركة المســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصــتها في نفس الشــركة أو زائدة عنها، بما في ذلك أي ذ
فع مبال  نيابة عن المنشــأة  مدينة طويلة األجل أخرى غير مضــمونة، ال تقوم المجموعة بإثبات أي خســائر إضــافية، إال إذا تكبّدت التزامات أو قامت بد

 يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها المستثمر فيها بقدر حصة المجموعة في هذه المنشتت.  األخرى.
ياسات المحاسبية للشركات المستثمر كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة إذا كانت المعاملة تشير إلى انخفاض في قيمة األصول المحولة. تم تعديل الس 

فيها عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

ميلة. تحدد بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسائر انخفاض في قيمة استثماراتها في الشركة الز
تقرير مالي فيما إذا كان هناك أي دليل موضــوعي على أن االســتثمار في الشــركة الزميلة قد تنخفض قيمته. وفي حالة وجود مثل   المجموعة بتاريخ كل

 ثم تسـجيل الخسـارة  هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتسـاب مبل  االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسـترداد للشـركة الزميلة وقيمته الدفترية، 
توزيعات   )كحصـة في صـافي نتائج شـركات مسـتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( في قائمة الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اآلخر الُموّحدة. يتم تعديل

االستحقاق في حالة األرباح من الشركات الزميلة مقابل القيمة الدفترية عند إثبات حق الشركة في استالم توزيعات األرباح وهو تاريخ تداول السهم دون 
األوراق المالية المدرجة.
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 االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير المالية األخرى 
 

 الشهرة
 

األعمال، اعتباًرا من تاريخ االســتحواذ، إلى الوحدة المولدة للنقد  ألغراض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشــهرة المســتحوذ عليها في تجميع  
ولدة للنقد التي تم التي يُتوقع أن تسـتفيد من تجميع األعمال وتمثل أدنى مسـتوى يتم عنده مراقبة الشـهرة ألغراض اإلدارة الداخلية. يتم اختبار الوحدة الم

بشـكل متكرر عندما يكون هناك مؤشـر من األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال حدوث   توزيع الشـهرة عليها لمعرفة انخفاض القيمة سـنوياً أو
ــارة االنخ ــترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، عندئذي يتم توزيع خســ فاض في القيمة أوالً انخفاض في قيمتها. إذا كانت القيمة القابلة لالســ

بالنسبة والتناسب على أساس    رة ثم توزيعها على الوحدة المولدة للنقد ومن ثم على الموجودات األخرى للوحدة المولدة للنقدلتقليل القيمة الدفترية ألي شه
ــرة. ال يتم رد االنخفاض   ــارة انخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة مباش ة  في القيمة المتعلقالقيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد. ويتم إثبات أي خس

 بالشهرة.
 

 الموجودات غير المالية األخرى 
 
ما توفر   تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشــر على أن أصــل ما قد تعرض لالنخفاض في قيمته. فإذا
لقيمة القابلة  مثل هذا المؤشــر أو عند ضــرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة الســنوي لألصــل، تقوم المجموعة بتقدير المبل  القابل لالســترداد لألصــل. ا

ديدها لألصــل  لالســترداد لألصــل هي القيمة العادلة لألصــل أو الوحدة المولدة للنقد بعد خصــم تكلفة البيع وقيمتها قيد االســتخدام، أيهما أعلى ويتم تح
ودات. عـندـما تزـيد القيـمة  الفردی، ـما لم يكن األصـــــل غير موـلد لـتدفـقات نـقدـية مســـــتقـلة إلى ـحد كبير عن تـلك الموجودات األخرى أو مجموـعة الموج

م تخفيضـه إلى قيمته  الدفترية ألصـل ما أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة لالسـترداد، يعتبر األصـل أو الوحدة المولدة للنقد قد انخفضـت قيمته ويت
النقدية المـستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باـستخدام معدل خـصم القابلة لالـسترداد للوحدة المولدة للنقد. عند تقييم القيمة أثناء االـستخدام، تخـصم التدفقات  

 قبل الضريبة )قبل الزكاة( يعكس تقييمات السوق للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل.  
 

عدادها للمجموعة ككل حيث تعتبر يعتمد احتســــاب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات التقديرية التفصــــيلية وحســــابات التوقعات التى يجري إ
ــبة للفترات األط ــنوات. بالنسـ ــابات التوقعات بوجه عام فترة خمس سـ ول، يتم  المجموعة وحدة مولدة للنقد منفردة. تغطي هذه الموازنات التقديرية وحسـ

 احتساب معدل نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة الموازنة.
 

ل الشامل اآلخر يتم إثبات خـسائر االنخفاض للعمليات المستمرة بما في ذلك انخفاض رأس المال العامل إذا كان مناسباً في قائمة الربح أو الخسارة والدخ
 الموحدة ضمن فئات تلك المصروفات وبما يتسق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

 
ل على وجود انخفاض في القيمة، سـتجرى المجموعة أيضـاً إختبار انخفاض في القيمة للموجودات غير بصـرف النظر عما إذا كان هنالك أي مؤشـر يد

 الملموسة التى ليس لها أعمار إنتاجية محددة )بما في ذلك الشهرة( على أساس سنوي.
 

القيمة المثبتة  وبالنســـبة للموجودات، عدا المذكورة أعاله، يتم في نهاية كل فترة مالية، إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل على أن خســـائر االنخفاض في  
حدة المولدة للنقد. يتم رد ســابقاً لم تعد موجودة أو نقصــت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشــر، تقوم المجموعة بتقدير المبل  القابل لالســترداد لألصــل أو الو

اد لألصـل منذ إثبات  خسـائر االنخفاض في القيمة التي تم إثباتها سـابقًا فقط إذا كان هناك تغيراُ في االفتراضـات المسـتخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسـترد
د عن القيمة الدفترية لألصــــل التي كان من المفروض آخر خســــارة انخفاض في القيمة. ويعد هذا الرد محدوداً بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالســــتردا

ابقة. يُعترف بهذا الرد في قائمة الرب نوات الـس ارة االنخفاض لذلك األصـل في الـس تهالك، فيما لو لم يتم إثبات خـس ارة  تحديدها، بعد خصـم االـس ح أو الخـس
 والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة.  
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 المخزون

على أسـاس مبدأ   يقيّم المخزون، بما في ذلك المواد الخام والبضـاعة تامة الصـنع والمواد المسـتهلكة )قطع الغيار( بالتكلفة، أي أسـعار الشـراء التاريخية
والنقل( او بصــافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تتكون صــافي القيمة المتوســط المرجح زائداً التكاليف المتعلقة بها مباشــرة )بشــكل رئيســي الرســوم 

 إلكمال البيع.  القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري خالل السياق االعتيادي لألعمال بعد خصم التكاليف الالزمة لإلكمال والتكاليف المقدرة الالزمة

عمالة ونسبة مالئمة من المصروفات اإلضافية المتغيرة والثابتة.يشمل مخزون البضاعة تامة الصنع تكلفة المواد وال

عة واالستخدام  تحدد تكلفة المخزون بإستخدام معادلة تكلفة المتوسط المرجح. وتستخدم المجموعة نفس معادلة التكلفة لكل المخزونات التى لها نفس الطبي
 استخدام مختلفين، يتم إستخدام معادالت تكلفة مختلفة. لدى المجموعة. وفيما يتعلق بمخزون ذى طبيعة أو 

الشـاملة / يتم اسـتبعاد خسـائر المخزون غير االعتيادية بسـبب الجودة أو أمور أخرى والمصـروفات غير المباشـرة المتكبدة خالل فترة الصـيانة الدورية  
غير المباشـــرة في نهاية الفترة لغرض تقويم المخزون على أســـاس    التوقف عن العمل غير المخطط له، من تكاليف المخزون. يتم توزيع المصـــروفات

ح. يتم تحديد  الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة، أيهما أعلى. يتم توزيع التكاليف على أصـــناف المخزون الفردية على أســـاس المتوســـط المرج
 تكاليف البضاعة المشتراة بعد استنزال الخصومات والتخفيضات.  

و للتقادم بشكل  قوم اإلدارة بتخفيض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفة المخزون غير قابلة لالسترداد أو تعّرض المخزون للتلف أت
قيمة الدفترية. وتستند  كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البيع أقل من التكلفة أو أي عوامل أخرى تتسبب في االنخفاض في القيمة القابلة لالسترداد عن ال

ألسعار أو التكاليف  تقديرات قيمة المخزون القابلة للتحقق على أكثر األدلة موثوقية وقت استخدام التقديرات. وتضع هذه التقديرات باالعتبار التقلبات في ا 
 داث قائمة كما في نهاية الفترة المالية. المرتبطة بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاريخ القوائم المالية بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األح

قطع الغيار اإلستهالكية

ة على المواد تمثل المواد المســتهلكة المواد المســاعدة التي يتم اســتهالكها في إنتاج المنتجات شــبه المصــنعة وتامة الصــنع. وقد تشــتمل المواد المســتهلك
 المحفزات .الهندسية ومواد التعبئة والتغليف لمرة واحدة وبعض  

آلالت  تمـثل قطع الغـيار األجزاء الـقابـلة للتـبدـيل من الممتلـكات واآلالت والمـعدات التي تعتبر ضـــــرورـية ـلدعم الصــــــياـنة الروتينـية وإصـــــالح وعمرة ا
 والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لإلصالحات.  

ن الممتلكات واآلالت والمعدات في حال استيفاء معايير الرسملة. يبدأ االستهالك  يتم رسملة قطع الغيار وأصناف المعدات والمستهلكات األخرى كجزء م
لكات واآلالت  من تاريخ ـشراء أو تركيب هذه العناصـر في المصـنع وتُحّمل على فترة العمر االنتاجي للصـنف أو القيمة المتبقية من العمر االنتاجي للممت

ر. يتم تســجيل قطع الغيار العامة وأصــناف المعدات والمواد المســتهلكة األخرى التي ال تســتوفي معايير والمعدات التي يتم اســتخدامها فيها، أيهما أقصــ
 إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن المخزون وتخضع لتقييم لمعرفة مخصص التقادم.
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 المخزون )يتبع(

 أعمال قيد التنفيذ وبضاعة تامة الصنع

مخزون البضاعة تامة الصنع التي تدرج بالتكلفة أو بالقيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشمل تكلفة   سمنتيمثل الكلنكر مخزون أعمال قيد التنفيذ ويمثل األ
سمنت تكلفة المواد الخام وتكاليف العمالة المباشرة ونفقات التصنيع العامة وجميع التكاليف الالزمة بالوصول بمخزون األ  سمنت مخزون الكلنكر واأل 

 لحالته وموقعه الحاليين.  

في حكمه لنقد وماا

واـستثمارات    لغرض قائمة التدفقات النقدية، يـشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الـصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى المؤـسـسات المالية
ولة إلى مبال  نقدية معروفة وتخضـع  أخرى عالية الـسيولة قصـيرة األجل ذات فترات اـستحقاق أصـلية تبل  ثالثة أـشهر أو أقل، والتي يمكن تحويلها بـسه

أ من لمخاطر غير جوهرية بشــأن التغيرات في القيمة والبنوك الســحب على المكشــوف التي تكون مســتحقة الســداد عند الطلب والتي تعد جزءاً ال يتجز
 المركز المالي، إن وجدت.إدارة النقد بالمجموعة. تُعرض البنوك سحب على المكشوف ضمن القروض في المطلوبات المتداولة بقائمة  

االحتياطي النظامي  

ــركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل   ــيس المجموعة، قامت الش ــعودية وعقد تأس ــركات بالمملكة العربية الس من صــافي دخلها إلى   %10وفقاً لنظام الش
 من رأس المال . %30االحتياطي النظامي حتى يبل   

 منافع الموظفين  

االلتزامات قصيرة األجل

وبدالت األثاث    إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الســــفر وبدالت تعليم األطفال، 
ــهرا بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم ا ــر ش ــدادها بالكامل خالل اثني عش لخدمات ذات العالقة، يتم إثباتها بخصــوص خدمات  المتوقع س

ات مكافتت موظفين  الموظفين حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية وتقاس بالمبال  المتوقع دفعها عند تســوية المطلوبات. ويتم إظهار االلتزامات كالتزام
 متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

اـته في ـقائـمة المركز الـمالي الموـحدة المتعلق بخـطة مـكاـفأة نـهاـية الـخدـمة المـحددة يمـثل القيـمة الـحالـية اللتزا م المـنافع المـحددة في  إن االلتزام اـلذي تم إثـب
 ان الوحدة المتوقعة.نهاية فترة التقرير المالي. يُحتسب التزامات المنافع المحددة من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتم
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 منافع الموظفين )يتبع(

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )يتبع(

المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة ضـمن مصـروفات  يتم احتسـاب صـافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصـم إلى صـافي رصـيد التزام مكافأة نهاية الخدمة  
برة والتغيرات  منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخـسارة والدخل الـشامل اآلخر الموحدة. يُعترف بأرباح وخـسائر إعادة القياس الناتجة عن تسويات الخ

آلخر. ال يتم تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة  في اإلفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة في الدخل الشامل ا
ـعامـلة مـباشـــــرة في  في فترات الحـقة. يتم إثـبات التغيرات في القيـمة الـحالـية اللتزاـمات المـنافع المـحددة الـناتـجة عن تـعديالت البرـنامج أو تقليص األـيدي ال

 دة كتكاليف خدمة سابقة.قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموحّ 

خطة االدخار للموظفين

ــتقبلهم وفقاً للبرنامج الموجود. تو ــمن زيادة دخلهم في تأمين مسـ ــكل يضـ ــجيع الموظفين على عمل ادخارات بشـ دع  تدير المجموعة برنامج ادخار لتشـ
العادية للمجموعة )ولكن ليس في أي هيئة اعتبارية منفصــلة(  مســاهمات االدخار من المشــاركين في حســاب بنكي منفصــل غير الحســابات التشــغيلية  

فصــاح  ويســتخدم فقط لغرض االدخار. لغرض العرض في القوائم المالية الموحدة، يتم تســويتها مع االلتزام ذي الصــلة بموجب برنامج االدخار وتم اإل
 عن صافي االلتزام للموظفين ضمن التزام منافع الموظفين.

المخصصات

ل أن إثبات المخـصـصات إذا ظهر نتيجة ألحداث ـسابقة أن لدى الـشركة التزام حالي )قانوني أو تعاقدي( يمكن تقدير مبلغه بـشكل موثوق ومن المحتميتم  
فيها إدارة    عيتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصـــادية لتســـوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبل  االلتزام بصـــورة موثوقة. وفي الحاالت التي تتوق

ما المجموعة اسـترداد بعض أو كل المخصـصـات، على سـبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات المبال  المسـتردة كأصـل مسـتقل وذلك فقط عند
حدة بالـصافي بعد تكون عملية االـسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المـصروف المتعلق بالمخـصص في قائمة الربح أو الخـسارة والدخل الـشامل اآلخر المو

المخاطر   خصم أي مبال  مستردة. إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس
 لفة تمويل .المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مالئماً. وعند استخدام الخصم، يعترف بالزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كتك

التزام اإلزالة 

زء من تكلفة األصل ذي  يتم احتساب تكاليف اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كج
اإلزالة. يتم قيد إطفاء الخصم كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة بالتزام  

يتم إضاف الحال.  تعديلها حسب مقتضى  المقدرة لإلزالة سنويا ويتم  المستقبلية  التكاليف  تتم مراجعة  تمويلية.  الُموّحدة كتكاليف  التغيرات في  الشامل  ة 
 طبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل. التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم الم

االرتباطات المحتملة 

منافع االقتصادية مستبعداً.  ال يتم إثبات االرتباطات المحتملة في القوائم المالية الُموّحدة. وينبغي اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد التي تمثل ال
كز المالي الُموّحدة ضمن الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة. ال يُعترف بالموجودات المحتملة في  أما المطلوبات المحتملة فيتم تسجيلها في قائمة المر

حقق قابالً للتسجيل في  القوائم المالية الُموّحدة ولكن يُفصح عنها عندما يكون تدفق المنافع االقتصادية وارداً. تصبح الموجودات المحتملة أصاًل قابالً للت 
 لي الُموّحدة عندما يصبح تحقق التدفقات النقدية المرتبطة به مؤكًدا بشكل نسبي. قائمة المركز الما
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 الزكاة  

الســعودية. يتم تحميل المخصــص على قائمة الربح أو يتم احتســاب الزكاة وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والضــريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية  
لمعدل،  الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة. يتم احتســاب الزكاة الُمحّملة على حصــة المســاهمين الســعوديين من الوعاء الزكوي أو صــافي الربح ا

 يتم تسوية المخصص.  أيهما أعلى. تقيد أي فروق بين التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليه وعندها

 ضريبة القيمة المضافة  

يتم إثبات المصروفات والموجودات بالصافي من مبل  ضريبة القيمة المضافة، باستثناء ما يلي: 

إثبات ضريبة  عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة، وفي هذه الحالة يتم  •
 القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات، حيثما أمكن. 

 عندما تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة بمبل  ضريبة القيمة المضافة المسجل.  •

 صافي قيمة ضريبة القيمة المضافة المستردة أو مستحقة الدفع .  •

األدوات المالية

ــأة أخرى. يُعترف أولياً بالذمم المدين ــأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشـ ــل مالي لمنشـ ــأ منه أصـ ة وأوراق الدين  إن األداة المالية هي أي عقد ينشـ
 دية لألداة.  المصدرة في تاريخ نشوئها. يتم اإلثبات األولي لجميع األدوات المالية األخرى عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاق

الموجودات المالية

روط التعاقدية  تحدد المجموعة تـصنيف موجوداتها المالية عند اإلثبات األولي. يعتمد التـصنيف على نموذج أعمال المنـشأة إلدارة الموجودات المالية والـش
 للتدفقات النقدية.

اإلثبات األولي والقياس (1

بقـياس األصـــــل الـمالي )ـما لم يكن ذمم ـمديـنة دون مكون تموـيل مهم( بقيمـته الـعادـلة زاـئداً تـكاليف المـعامالت الـعاـئدة  تقوم المجموـعة عـند اإلثـبات األولي  
جودات المالية  مباشرة لالستحواذ على األصل المالي في حال كان األصل ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إدراج تكاليف معاملة المو

م المدينة  لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة عند تكبدها. يتم أولياً قياس الذمالمحملة با
 التي ال تحتوي على مكون تمويل كبير بسعر المعاملة.

القياس الالحق (2

 قياس الالحق:تصنف الموجودات المالية ضمن فئات القياس التالية ألغراض ال

تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة )سواء من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل قائمة الربح أو الخسارة(؛ و (أ

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.  (ب
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3
 

 المالية )يتبع(األدوات  
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة
 

ة من خالل الربح أو  يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التي تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادل 
 الخسارة. 

 مصروفات الفوائد وإيرادات توزيعات األرباح، في قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة. يتم إثبات صافي األرباح أو الخسائر، بما في ذلك  
الموحدة ما لم تكن يتم إثبات توزيعات األرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كإيرادات في قائمة الربح أو الخسارة   

 داً لجزء من تكلفة االستثمار. توزيعات األرباح تمثل بوضوح استردا 
 

خر الموحدة. بالنسبة  بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل
باختيار نهائي عند اإلثبات األولي بالمحاسبة عن استثمار    لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانت المجموعة قد قامت

 حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  
 

دفـقات النـقدـية للموجودات. تقوم  يعتـمد القـياس الالحق للموجودات الـمالـية ـبالتكلـفة المطـفاة على نموذج أعـمال المجموـعة إلدارة الموجودات وســــــمات الـت
 المجموعة بتصنيف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة استناداً إلى ما يلي:

 
 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و (أ

 دفعات من المبل  األصلي والفائدة على مبل  األصل القائم.تنشأ الفترات التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تعد فقط  (ب
 

فائدة الفعلي. يتم  يتم احتـساب التكلفة المطفأة باألخذ بالحـسبان أي خـصم أو عالوة لالـستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تمثل جزًءا ال يتجزأ من معدل ال
تنخفض التكلفة المطفأة بخـسائر االنخفاض في قيمة الموجودات. يتم إثبات إيرادات    تـسجيل قروض المـساهمين للمـشروعات المـشتركة بالتكلفة المطفأة.

ارة عند إلغاء اإلثبات في ارة. يتم إثبات أي ربح أو خـس ائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضـمن الربح أو الخـس الربح أو    وأرباح وخـس
 الخسارة.

 
 درجة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والمستحق من األطراف ذات العالقة والنقد وما في حكمه.تشمل الموجودات المالية للمجموعة الم

 
كون لفترة تتراوح تظهر الذمم المدينة التجارية بالتكلفة المطفأة، والتي تعادل بشـكل عام القيمة االسـمية )مبل  الفاتورة األصـلية(، وال تحمل عمولة، وت

كوك في تحصـيلها   90إلى  30ما بين   كوك في تحصـيلها وأي انخفاض في القيمة. يجنب مخصـص للديون المـش يوماً، ناقصـة أي مخصـص لديون مـش
لي للعمالء والخبرة  اسـتناداً إلى أفضـل تقديرات الشـركة للخسـائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بتلك الذمم المدينة. تسـتند هذه التقديرات إلى الموقف الما

ي الـشطب. يتم ـشطب أرـصدة الحـسابات مقابل هذا المخـصص بعد اـستنفاد كافة وـسائل التحـصيل وأن االـسترداد لم يعد محتمالً. تـسجل الديون  الـسابقة ف
 المعدومة المشطوبة في هذه الحالة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها.  

 
حـقاً على االعتراف األولي، ـباســـــتثـناء في الفترة التي تلي تغيير المجموـعة لنموذج أعـمالـها إلدارة الموجودات  ال يـعاد تصـــــنيف الموجودات الـمالـية ال

 مال.المالية، وفي هذه الحالة يعاد تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في أول يوم من أول فترة تقرير مالي بعد التغير في نموذج األع
 

ثمارات أســهم غير محتفظ بها بغرض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تقرر بشــكل نهائي عرض التغيرات الالحقة لالســتثمار  عند االعتراف األولي باســت
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.  
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المحاسبية الهامة )يتبع(. السياسات  3

 األدوات المالية )يتبع(

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )يتبع(

س بالقيمة العادلة من جميع الموجودات المالية غير المـصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر على النحو المبين أعاله تُقا
ارة. يشـتمل هذا على جميع الموجودات المالية المشـتقة. عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة تخصـيص أصـل مالي بشـكل غير خالل الربح أو الخسـ

بالقيمة العادلة من قابل لإللغاء يســتوفي المتطلبات التي يتم قياســها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر وذلك ألن قياســها  
 ل الربح أو الخسارة يؤدي إلى إزالة أو تخفيض كبير لعدم تطابق محاسبي كان سينشأ بخالف ذلك.خال

نموذج األعمال والتقييم -الموجودات المالية  

طريقة إلدارة  تقوم المجموعة بإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصــــل المالي على مســــتوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضــــل  
 األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

اب  الـسياـسات واألهداف الموـضوعة بـشأن المحفظة وتطبيق تلك الـسياـسات عملياً. وهذا يتـضمن فيما إذا كانت اـستراتيجية اإلدارة تركز على اكتـس •
حـفاظ على بـياـنات أســــــعار مـحددة للـفاـئدة، ومـطابـقة فترة الموجودات الـمالـية مع فترة أي مطلوـبات متعلـقة بـها أو ـتدفـقات  إيرادات فواـئد تـعاـقدـية، وال

 نقدية خارجة متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛ 

 كيفية تقويم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك. •

 نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر.المخاطر التي تؤثر في أداء   •

ــتند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية   -كيفية مكافأة مديري األعمال   • على ســبيل المثال، فيما إذا كانت المكافتت تس
 المحصلة؛ و

 وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.تكرار وحجم   •

اشـــــى مع اعتراف   ا يتـم ك بـم ات، وذـل ة للتوقف كمبيـع امالت غير مؤهـل ة إلى أطراف أخرى في مـع الـي ل موجودات ـم ات تحوـي ال يتم االعتراف بعملـي
 وجودات.  المجموعة المستمر بالم

ربح أو الموجودات الـمالـية المحتفظ بـها بغرض المـتاجرة أو اإلدارة والتي يـُقاس أداؤـها على أســـــاس القيـمة الـعادـلة، ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل ال  يتم قـياس
 الخسارة.

المبلغ والفائدةالموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية دفعات مقصورة على أصل  

ف "الفائدة" بأنها مقابل لل ــل المالي عند االعتراف األولي. تُعرًّ ــل" على أنه القيمة العادلة لألصــ ف "األصــ قيمة الزمنية للنقود  ألغراض هذا التقييم، يُعرًّ
ــلي القائم خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف اإلقر ــيولة  وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبل  األصـ ــية األخرى )مثل مخاطر السـ ــاسـ اض األسـ

اـئدة، ـتأـخذ والتـكاليف اإلدارـية( ـباإلضـــــاـفة إلى ـهامن الربح. عـند تقييم ـما إذا ـكاـنت الـتدفـقات النـقدـية التـعاـقدـية دفـعات مقصـــــورة على أصـــــل اـلدين والـف
ي يتضــمن مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات  المجموعة باالعتبار الشــروط التعاقدية لألداة. ويشــمل ذلك تقييم ما إذا كان األصــل المال

 النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. عند إجراء التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار:

 األحداث المحتملة التي ستؤدي إلى تغير مبل  أو توقيت التدفقات النقدية؛  •

 ما في ذلك مزايا المعدالت المتغيرة.الشروط التي تعدل سعر القسيمة التعاقدية، ب •

 سمات الدفع مقدماً والتمديد؛ و •

الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )سمات عدم الرجوع(. •

مدفوعة من ر تتوافق سـمة الدفع مقدماً مع ضـوابط "فقط دفعات من المبل  األصـلي والفائدة" إذا كان المبل  المدفوع مقدماً يمثل بشـكل جوهري مبال  غي
بالنسـبة لألصـل    المبل  األصـلي والفائدة على المبل  األصـلي المسـتحق، والتي قد تتضـمن تعويضـاً إضـافياً معقوالً لإلنهاء المبكر للعقد. باإلضـافة لذلك، 

ــداد مقدم ــمح أو تتطلب الس ــمة التي تس ــمية التعاقدية، فإن الس ــكل جوهري القيمة  المالي الذي تم اقتناءه بخصــم أو زيادة على قيمته االس اً بمبل  يمثل بش
بكر( يتم معاملتها االسـمية التعاقدية زائداً الفائدة التعاقدية المسـتحقة )لكنها غير مدفوعة( )والتي قد تشـتمل كذلك على تعويض إضـافي معقول لإلنهاء الم

رية عند اإلثبات األولي.على أنها تتوافق مع هذه الضوابط إذا كانت القيمة العادلة لسمة السداد مقدماً غير جوه
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 . السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3

 
 األدوات المالية )يتبع(

 
 التوقف عن إثبات الموجودات المالية

 
ــيل ــل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تحص ــل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األص التدفقات    تتوقف المجموعة عن إثبات األص

ــل المالي أو التي ال تقوم المجموعة من خالل ها بتحويل جميع  النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية األصــ
عامالت يتم بموجبها تحويل  مخاطر ومنافع الملكية أو االحتفاظ بها بشــكل جوهري وال تحتفظ بالســيطرة على األصــل المالي. تقوم المجموعة بإبرام م

اتـها في ـقائـمة المركز الـمالي الـخاصـــــة بـها، ولكنـها تحتفظ إـما بجميع أو معظم مـخاطر ومـنافع الموجودات المحوـلة. و في ـهذه  الموجودات التي تم إثـب
 الحاالت، ال يتم التوقف عن إثبات الموجودات المحولة.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 
عة نموذج الخـسائر االئتمانية المتوقعة لقياس وإثبات خـسارة االنخفاض في القيمة من الموجودات المالية والتعرض لمخاطر االئتمان التي  تطبق المجمو

 تكون أدوات دين ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة، مثل الذمم المدينة التجارية والنقد واألرصدة لدى البنوك وغيرها.
 

ــائر االئتماني ــائر االئتمانية )أي القيمة الحالية لجميع حاالت العجز في النقد( على مدى العمر   ة المتوقعةتتمثل الخسـ في التقدير االحتمال المرجح للخسـ
ســـتالمها. تضـــع  المتوقع لألصـــل المالي. العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المســـتحقة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التى تتوقع المجموعة إ

ــتالم ــارة االئتمان حتى لو كانت المجموعة تتوقع إس ــأ خس ــديدات، وبالتالي تنش ــائر االئتمانية المتوقعة في اإلعتبار مبل  وتوقيت التس المدفوعات    الخس
 بالكامل ولكن في موعد الحق عن الموعد المستحق تعاقدياً.

 
لتعثر في الـسداد ووقت التحصـيل منذ اإلثبات المبدئي. يتطلب ذلك إثبات مخصـص  تـستلزم طريقة الخـسارة االئتمانية المتوقعة تقييم مخاطر اإلئتمان، ا 

 وذ عليها حديثاً.  الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حتى بالنسبة للذمم المدينة الناشئة أو المستح
 

شـهراً أو خسـائر إئتمانية متوقعة على مدى العمر، اسـتناداُ إلى   12ية إما كخسـائر ائتمانية متوقعة خالل  يتم قياس االنخفاض في قيمة الموجودات المال
شــــهرا الخســــائر االئتمانية   12ما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلثبات المبدئي. تمثل الخســــائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

ــداد من أداة مالية تكون محتملة خالل فترة  المتوقعة التي تنتج عن  ــائر االئتمانية   12أحداث تعثر في السـ ــهراً من تاريخ التقرير المالي. تمثل الخسـ شـ
 ألصل المالي.المتوقعة على مدى العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع ل

 
شـهراً، ومن ثم فإن مخصـص الخسـارة الذي تم قياسـه لخسـائر إئتمان   12الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن ذمم لفترة قصـيرة، تكون عادةً أقل من 

اس  شـــهراً. تطبق المجموعة المنهج المبســـط لقي 12متوقعة مدى العمر ال يختلف عن ذلك الذي تم قياســـه كخســـائر إئتمانية متوقعة على مدى فترة  
 الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينـة التجارية.

 
 المطلوبات المالية

 
 تقود المجموعة بتحديد تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي لها.

 
بالتكلفة المطفأة مثل القروض تم المحاـسبة عنها بالقيمة  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. المطلوبات المالية التي تم المحاـسبة عنها  
 العادلة على أساس معدل الفائدة الفعلي بعد األخذ في االعتبار تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة.

 
 يتم تصنيف المطلوبات المالية وفقاً لفئات القياس التالية:

 خالل الربح أو الخسارة. وتلك التي يتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من  (أ
 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. (ب
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 األدوات المالية )يتبع(

المطلوبات المالية )يتبع(

المطفأة، باـستثناء المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة.  تـصنف المجموعة جميع المطلوبات المالية على أنها تقاس الحقاً بالتكلفة  
 يتم قياس هذه المطلوبات، بما فيها المشتقات المالية التي تمثل مطلوبات، الحقاً بالقيمة العادلة.

الفوائد على فترة معدل الفائدة الفعلي ذات الصـــلة. إن تقوم طريقة معدل الفائدة الفعلي بحســـاب التكلفة المطفأة ألداة الدين من خالل تخصـــيص رســـوم 
لتي تشـكل جزًء ال معدل الفائدة الفعلية هو المعدل الذي يتم اسـتخدامه في خصـم التدفقات النقدية المسـتقبلية المقدرة )وتشـمل جميع األتعاب ونقاط الدفع ا

خصـــومات األخرى( من خالل العمر المتوقع ألداة الدين، أو لفترة أقصـــر )حســـب  يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية وتكاليف المعامالت والعالوات أو ال
 مقتضى الحال( إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلثبات األولي. تنطبق هذه الفئة بوجه عامي على القروض والذمم الدائنة.

ها القروض السـحب على المكشـوف والمبال  المسـتحقة إلى أطراف  تتضـمن المطلوبات المالية للمجموعة الذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض ومن
 ذات عالقة. تقوم المجموعة بقياس المطلوبات المالية )باستثناء المشتقات( بالتكلفة المطفأة.

لـحالـية ـبأخرى من نفس الجـهة يتم التوقف عن إثـبات المطلوـبات الـمالـية عـند ســـــداد االلتزام أو إلـغاؤه أو انقضـــــاءه. وفي ـحاـلة تـبدـيل المطلوـبات الـمالـية ا
طلوبات األـصلية  المقرـضة بـشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل ـشروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات الم

 ة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.وإثبات مطلوبات جديدة، ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسار

مقاصة األدوات المالية

صــــة المبال   تتم مقاصــــة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بصــــافي مبالغها في قائمة المركز المالي الُموّحدة فقط عند وجود حق نافذ نظامياً لمقا
الموجودات وتسـديد المطلوبات في آن واحد. ويجب أال يكون الحق النافذ نظامياً متوقفًا على الُمثبتة وتكون هنالك نية لتسـديد المبال  بالصـافي او تسـييل  

   ف المقابل.أحداث مستقبلية ويجب أن يكون نافذاً في السياق االعتيادي لألعمال وفي حالة التخلف في السداد أو اإلعسار أو إفالس المجموعة أو الطر

بيةالمعامالت واألرصدة بالعمالت األجن

ــعار الصــرف الفورية لعملتها الوظيفية المعنية في التاريخ الذي   ــب أس ــجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل المجموعة حس تكون فيه  تس
ــجلة ــعار التحويل الف  المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المس ورية للعمالت الوظيفية  بالعمالت األجنبية بأس

 بتاريخ التقرير المالي.  

يتم إثبات الفروق الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة.

 العمليات األجنبية

وتســويات القيمة العادلة الناتجة عن االســتحواذ إلى اللاير الســعودي على أســاس  يتم ترجمة موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية بما في ذلك الشــهرة  
ف السـائدة  أسـعار الصـرف في تاريخ التقرير المالي. يتم ترجمة اإليرادات والمصـروفات في العمليات األجنبية إلى اللاير السـعودي وفقاً ألسـعار الصـر

 بتاريخ تلك المعامالت.

ــتثناء الحد الذي يتم فيه تحويل فرق التحويل  يُعترف بفروق صــرف العمالت ا ــامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي التحويل، باس ألجنبية في الدخل الش
 .  إلى الحصة غير المسيطرة.
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 قياس القيمة العادلة

 
ـسيتم اـستالمه لبيع أـصل ما أو ـسداده لتحويل التزام ما في معاملة متكافئة بين المـشاركين في الـسوق بتاريخ القياس. يـستند  القيمة العادلة هي الـسعر الذي  

 قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
 

 في السوق الرئيس لألصل أو االلتزام، أو• 
 ق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة لألصل أو االلتزام.• في حالة عدم وجود السو

 
ى افتراض أن يتم قياس القيمة العادلة لألـصل أو االلتزام باـستخدام االفتراـضات التي يـستخدمها المـشاركون في الـسوق عند تـسعير األـصل أو االلتزام عل

العادلة لألـصل غير المالي قدرة المـشارك في الـسوق على تحقيق منافع  المـشاركين يتـصرفون بغرض تحقيق مـصلحتهم االقتـصادية. يراعي قياس القيمة  
اقتصـادية من خالل اسـتخدام األصـل بأعلى وأفضـل مسـتوى له، أو من خالل بيعه إلى مشـارك آخر في السـوق من المحتمل أن يسـتخدم األصـل بأعلى  

 وأفضل مستوى له.
 

والتي تم توفير معطيات كافية لها لقياس القيمة العادلة وتعظيم اســتخدام المدخالت القابلة للمالحظة  تســتخدم المجموعة طرق تقييم مالئمة وفقاً للظروف  
فصـاح عنها في ذات الصـلة وتقليل اسـتخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. تصـنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسـها بالقيمة العادلة أو اإل

 لسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:القوائم المالية ضمن التس
 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة. - 1المستوى   •

 مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابل للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر.أساليب تقييم يكون فيها أدنى   - 2المستوي   •

 أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة. - 3المستوى   •
 

المالية الُموّحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد تمت    بالنسبة للموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة التي تدرج في القوائم
ة ككل( في بين المسـتويات في التسـلسـل الهرمي عن طريق إعادة تقييم فئات التصـنيف )بناًء على أدنى مسـتوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادل

 ياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.نهاية كل فترة تقرير مالي. تحدد المجموعة الس
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء
 

غيلية المعتادة للمجموعة عندما ينتج عن هذ طة التـش ه التدفقات زيادة في تتمثل اإليرادات في إجمالي التدفقات الداخلة للمنافع االقتصـادية الناتجة من األنـش
 ، بخالف الزيادات في المساهمات من المشاركين في حقوق الملكية.حقوق الملكية

 
أي منافع اقتصــادية    يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المســتلم أو المســتحق. يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تتدفق

ياس مبال  اإليرادات بشـــكل موثوق، بغض النظر عن تاريخ اســـتالم المدفوعات ويمكن تحديد  مســـتقبلية مرتبطة ببند اإليرادات إلى المجموعة ويمكن ق
 وقياس التكاليف بشكل موثوق.

 
ــائع إلى العميل بمبل  يعكس المقابل الذي تتوقع المجموع ــيطرة على البض ة أن يكون لها يتم إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل الس

 ابل تلك البضائع.  حق فيه مق
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العمالء )يتبع( مع العقود اإليرادات من

ليم األ والكلنكر.   ـسمنتيتم إثبات اإليرادات من بيع البضـائع في الوقت الذي يتم فيه تحويل الـسيطرة على األصـل إلى العميل، ويكون ذلك عموماً عند تـس
يوًما بعد التسليم. تأخذ المجموعة في اإلعتبار فيما إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات    90و   60وتتراوح فترة االئتمان المعتادة ما بين 

والكلنكر، تضــع    ســمنتبيع األعند تحديد ســعر معاملة    أداء منفصــلة، أي على ســبيل المثال، النقل، والتي يجب تخصــيص جزء من ســعر المعاملة لها.
 ن وجد. المجموعة في اعتبارها أثر المقابل المتغير ووجود عنصر تمويل جوهري والمقابل غير النقدي والمقابل المالي مستحق الدفع إلى العميل، إ

ه نظير تحويل البضـــائع إلى العميل. يتم تقدير إذا كان المقابل في العقد يتضـــمن مبلغًا متغيًرا ، تقوم المجموعة بتقدير مبل  المقابل الذي ســـتحصـــل علي
تراكمة المثبتة  المقابل المتغير عند بداية العقد وتقييده إلى أن يصـبح من المحتمل وبدرجة كبيرة عدم حدوث عكس كبير لإليرادات في مبل  اإليرادات الم

مكونات التمويل قائماً ألن المبيعات قد تمت إما نقداً أو بشــروط إئتمان ألقل عندما يتم بعد ذلك حل عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغير. ال يعتبر أي من  
 شهراً. تعمل المجموعة بصفتها موَكل وتسجل المبيعات على أساس إجمالي. 12من 

إيرادات اإليجار  

فز عقود اإليـجار الممنوـحة كجزء ال يتجزأ من  يتم إثـبات اإليرادات من اإليـجارات بطريـقة القســـــط الـثاـبت على ـمدى فترة عـقد االيـجار. يتم إثـبات حوا
 مجموع إيرادات اإليجار وذلك على مدى فترة عقد اإليجار.

 إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات

يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عندما ينشأ حق المساهمين في توزيع أرباح. 

 المصروفات

 اإليراداتتكلفة  

مصـروفات  يتم إثبات جميع المصـروفات على أـساس االـستحقاق. ويتم إثبات تكاليف التـشغيل على أـساس التكلفة التاريخية. يتم تصـنيف تكاليف اإلنتاج و
والتكاليف العامة األخرى   التصــنيع المباشــرة كتكاليف مبيعات. ويشــمل ذلك المواد الخام والعمالة المباشــرة أو تكاليف الموظفين واالســتهالك واإلطفاء

ذات الصــــــلة. يتم تســـــجـيل التـكاليف األخرى ذات الصــــــلة بتـكاليف البيع كمصـــــروفات بيع وتوزيع بينـما يتم عرض جميع التـكاليف األخرى المتبقـية  
 كمصروفات عمومية وإدارية.

مصروفات البيع والتوزيع

شــطة البيع في المجموعة. وتتضــمن هذه التكاليف عادةً مصــروفات التســويق والتوزيع  يتضــمن هذا البند أي تكاليف متكبدة إلجراء أو تســهيل جميع أن
 والمصروفات اللوجستية باإلضافة إلى العموالت. كما تشتمل هذه المصروفات أيضاً على توزيع بعض المصروفات غير المباشرة العامة.

المصروفات العمومية واإلدارية

التي ال تتعلق بـشكل مباـشر بإنتاج أي بـضائع أو خدمات. كما تـشتمل على توزيع المـصروفات اإلـضافية العامة التي    يتعلق هذا البند بمـصروفات التـشغيل
 ال تتعلق على وجه التحديد بتكلفة المبيعات أو مصروفات البيع والتوزيع .

فات العمومية واإلدارية، عند اللزوم، وفق أسـس ثابتة  يتم توزيع المصـروفات غير المباشـرة بين تكلفة المبيعات ومصـروفات البيع والتوزيع والمصـرو
 بناًء على معدالت محددة مسبقاً ومناسبة للمجموعة.  
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. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3

 إيرادات التمويل 

إيرادات الفوائد، إن وجدت، باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يمثل معدل العمولة الفعلي،  بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل  
كان ذلك مالئماً،    المعدل الذي يخصم بالتحديد المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما

دات أو المطلوبات المالية. يتم إدراج إيرادات الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر إلى صافي القيمة الدفترية للموجو
 الُموّحدة. يُعترف باألرباح من الودائع على أساس اإلستحقاق. 

 إيرادات أخرى 

لموجودات ومواد خام.  ةإثباتها عند اكتسابها. وهي تتعلق بشكل رئيسي بمبيعات خردتتعلق اإليرادات األخرى بإيرادات من أنشطة غير تشغيلية يتم  

 ربحية السهم

 يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة:

 صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف لخدمة الحقوق بخالف األسهم العادية.  •

األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية، المعدل لألسهم المجانية في األسهم العادية الصادرة خالل السنة باستثناء  على المتوسط المرجح لعدد   •
 أسهم الخزينة. 

ل، إن وجدت(  حوييتم احتساب الربحية المخفضة للسهم بقسمة صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة )بعد تعديل الفائدة على األسهم الممتازة القابلة للت
يل جميع األسهم  على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحو 

 العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية )إن وجد(. 

التصنيف المتداول / غير المتداول 

تداوال  المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة / غير متداولة. يصنف األصل متقوم  
 عندما يكون: 

 عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية.  •

 جرة. يكون محتفظاً به بشكل رئيسي بغرض المتا •

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير المالي، أو  •

التقرير    يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم تكن هناك قيود على التبادل أو االستخدام لسداد التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل من فترة  •
 المالي. 

كموجودات غير متداولة. وتصنف جميع الموجودات األخرى 

 يصنف االلتزام كمتداول عندما يكون: 

 يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية؛ •

 يكون محتفظاً به بشكل رئيسي بغرض المتاجرة.  •

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير المالي، أو  •

تزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد تاريخ المركز المالي.في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االل •

مجموعة  إن شروط االلتزام التي قد تؤدي، بناًء على خيار الطرف المقابل، إلى تسويتها بإصدار أدوات حقوق ملكية ال تؤثر في تصنيفها. وتصنف ال
 جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة. 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

24

. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3

 معلومات القطاعات 

أي    قطاع التشغيل هو شركة تقوم بأنشطة تجارية تحقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع
يم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك  المكونات األخرى في الشركة. ويشمل القطاع الجغرافي تقد 

 المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

توزيعات األرباح 

اإلدارة. يتم قيد توزيعات األرباح النهائية  يتم إثبات توزيعات األرباح المرحلية كالتزام في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل مجلس  
 في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي تُعتمد فيها من قبل المساهمين. 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة .4

ــات التي تؤثر على ــتخدام األحكام والتقديرات واالفتراضـ المبال  المبينة لإليرادات والمصـــروفات   يتطلب إعداد القوائم المالية للمجموعة من اإلدارة اسـ
قد ينتج عنه والموجودات والمطلوبات واإلفصــاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير المالي. إال أن عدم التأكد من هذه اإلفتراضــات والتقديرات  

تي ستتأثر في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات  مخرجات يمكن ان تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات ال
ي ال تكون إلى الخبرة الـسابقة وعوامل أخرى يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف وتـستخدم إلـصدار حكم على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الت

لقة بها بـصورة مـستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاـسبية في متاحة بـسهولة من مـصادر أخرى. يتم مراجعة التقديرات واالفتراـضات المتع
ل من الفتر ة تؤثر على ـك دـل ديرات المـع ت التـق اـن ة إذا ـك ة والفترات المســـــتقبلـي ديرات أو في فترة المراجـع ة التـق ا مراجـع ة  الفترة التي يتم فيـه الـي ات الـح

 والمستقبلية.

لتقديراتالمصادر الرئيسية لعدم التأكد من ا 4-1

ية لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ التقرير المالي والتي لها أث تقبل والمصـادر الرئيـس ية التي تتعلق بالمـس مل االفتراضـات الرئيـس ر كبير يؤدي إلى تـش
 تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية:

للممتلكات واالت والمعداتاألعمار اإلنتاجية  

عتبار االســتخدام  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتســاب االســتهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باإل
ر اإلنـتاجـية ســـــنوياً ويتم تـعديل التغير في مصـــــروفات  المتوقع للموجودات والـتتكل الطبيعي. تقوم اإلدارة بمراجـعة القيـمة المتبقـية )إن وجدت( واألعـما

 االستهالك )إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

ــترداد وهي الق ــل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالســ ــا تفاليف  يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصــ يمة العادلة ناقصــ
ــتبعاد إلى المعطيات المتوفرة من م ــاب القيمة العادلة ناقصــاً تكاليف االس ــتند احتس ــتخدام، أيهما أعلس. يس ــتبعاد أو القيمة قيد االس عامالت المبيعات  االس

ناقصــاً التكاليف اإلضــافية لبيع األصــل. ويســتند  في الســوق    الملزمة في معامالت بشــروط تجارية بحتة لموجودات مماثلة أو األســعار القابلة للمالحظة
 احتساب القيمة قيد االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة.  

لم تلتزم بها تســـتمد تلك التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية وتوقعات التســـويق للخمس ســـنوات المقبلة والتي ال تتضـــمن أنشـــطة إعادة الهيكلة التي  
تالمجموع أنها أن تعزز أداء األصـل أو الوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في المـس تقبل والتي من ـش تثمارات جوهرية في المـس قبل. إن ة بعد أو أي اـس

ت اـسية لمعدل الخصـم المـستخدم من خالل نموذج التدفقات النقدية المخصـومة وكذلك معدل النمو المـس خدم ألغراض  القيمة القابلة لالـسترداد هي أكثر حـس
 االستدالل.
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 . التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )يتبع(4

 
 المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات )يتبع(  4-1

 
 المخصصات

 
ــابق، التزام حالي )قانوني أو   ــات عندما يكون لدى المجموعة، نتيجة لحدث سـ ــصـ حكمي(، ويكون من المرجح أن يلزم تدفق للموارد يتم إثبات المخصـ

ــورة موثوقة. عندما يكون هناك عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية   ــوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير هذه المبل  بصـ أن يكون التدفق  لتسـ
تى لو كانت احتمال التدفق الخارجي فيما يتعلق بأي عنصـر واحد  الصـادر مطلوب في التسـوية بالنظر في فئة االلتزامات ككل. يتم إثبات المخصـص ح

الضريبة حالي  مدرج في نفس فئة االلتزامات قد يكون ضئيالً. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقد جوهرياً، فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل  
 طر الخاصة بااللتزام.يعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخا

 
 االفتراضات طويلة األجل لمنافع الموظفين

 
التي قد تختلف عن يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام تقييمات إكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات مختلفة و

تحديد معدل الخصــم والزيادات في الرواتب في المســتقبل. ونتيجةً للتعقيدات التي تنطوي على عملية  التطورات الفعلية في المســتقبل. وهي تشــتمل على 
فتراضـــات في التقييم وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزامات المنافع المحددة تكون شـــديدة التأثر بالتغيرات في هذه االفتراضـــات. وتتم مراجعة جميع اال

 تاريخ كل تقرير مالي.
 

 ع الغيار بطيئة الحركةمخصص قط
 
ــتبعادها أو بيعها في الن ــنعها ويحتفظ بها لفترة أطول من فترة تقرير مالي واحدة، وقد يتم اسـ هاية بأقل  تحتفظ المجموعة بمخزون قطع غيار آلالت مصـ

لتكوين مخصص لقطع الغيار في نهاية كل فترة تقرير مالي. من التكلفة نتيجة لتقادم أو تخريد اآلالت ذات الصلة. تقوم اإلدارة بتقدير المستوى المناسب  
   وتتضمن العوامل التي تؤثر في هذا التقدير توقعات اإلدارة لالستخدام المستقبلي أو خطط استبعاد قطع الغيار أو بيعها.

 
 وجود المخزون

 
الحديد والبوكسـيت والجبس( واألعمال قيد التنفيذ )الكلنكر الذي يتم تخزينه  يتكون المخزونات من المواد الخام )بشـكل رئيسـي من الحجر الجيري وخام 

وحيث ان عملية تحديد وزن هذا المخزون غير ممكنة من الناحية العملية، تقوم اإلدارة بتقدير الكميات المتاحة في  كممخزون احتياطي بشــكل رئيســي(.
باســتخدام زاوية االســتقرار والكثافة الحجمية. عند   حويل هذه القياســات إلى وحدات أحجامنهاية الســنة بالحصــول على قياســات للمخزون االحتياطي وت

وبعد ذلك تطبق  القيام بذلك ، تقوم اإلدارة بتعيين خبراء معاينة خارجيين لتقدير الكميات المتاحة باســـتخدام بعض حســـابات القياســـات المنهجية العلمية،  
 .  سمنتتطبيقها على مخزون مماثل في قطاع األ  اإلدارة طريقة تحويل الكثافة التي يتم

 
 الزكاة

 
ر للزكاة وفقاً للوائح هيئة الزكاة والضـريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتضـمن احتسـاب الز اة معرفة وتقدير ألنظمة ولوائح الز اة لتقييم أثالشـركة  تخضـع  

ُمعّرضـة اللتزام    الشـركةى يتم إصـدار الربط النهائي من الهيئة، وحتى ذلك الحين، تظل  التزام الز اة في نهاية فترة معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديرياً حت
 زكاة إضافي.
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 . المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة  5

الحالية المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت السارية في السنة 

في الســنة الحالية والتي إما ال تؤدي إلى تغييرات جوهرية أو غير واجبة التطبيق    فيما يلي التعديالت والتفســيرات الجديدة على المعايير التي بدأ تطبيقها
 على السياسات المحاسبية للمجموعة:

تاريخ السريان المعيار  

م 2021أبريل  1  ( 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) - م2021يونيو  30بعد  - 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

 م 2022يناير  1  (37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكلفة إتمام العقد  -العقود الُمحّملة بخسائر 

 م 2022يناير  1  م2020-2018المعايير الدولية للتقرير المالي لدورة سنة التحسينات السنوية على 

 م 2022يناير  1  ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 

م 2022يناير  1  (3ي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المال -الَمراجع حول إطار المفاهيم 

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت التى لم تصبح سارية بعد  

ثير جوهري  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفســير أو تعديل آخر تم إصــداره ولكنه غير ســاري المفعول بعد. ال تتوقع المجموعة أي تأ
 المالية الموحدة عند تطبيق تلك التعديالت على المعايير.في القوائم  

تاريخ السريان  رقم المعيار 

م 2023يناير  1 عقود التأمين  -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

م 2023يناير  1 (17تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

م 2023يناير  1((2( وبيان الممارسة )1معيار المحاسبة الدولي )اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على 

م 2023يناير  1 ((8تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
م 2023يناير  1 "ضرائب الدخل"(  12

المعلومات المقارنة   -( 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )17التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي )
م 2023يناير  1(( 17)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

م 2024يناير  1((1ار المحاسبة الدولي )تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )تعديالت على معي 

م 2024يناير  1 ((16التزامات عقود اإليجار في معامالت البيع وإعادة االستئجار )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م 2024يناير  1 (( 1الخصوم غير المتداولة مع التعهدات )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 
مساهمة في األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي  بيع أو 

 ((28( ومعيار المحاسبة الدولي )10للتقرير المالي )
سيتم تحديد فترات  

 السريان السنوية فيما بعد 



   اإلسمنت السعوديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 والتعديالت على المعايير القائمة )يتبع( . المعايير والتفسيرات 5

 
 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت التى لم تصبح سارية بعد )يتبع( 

 
 ( )12(الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 
تة، مثل عقود  وأّدت التعديالت إلى تضييق نطاق اإلعفاء من اإلثبات األولي من خالل استثناء المعامالت التي ينتج عنها فروقات متساوية ومتوازنة مؤق 

م أو بعد ذلك التاريخ. في حال عقود اإليجار  2023يناير    1تزامات اإلزالة. تُطبَّق هذه التعديالت على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  اإليجار وال
مي على أنه  والتزامات اإلزالة، يجب إثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة من بداية أقرب فترة مقارنة يتم عرضها ويتم إثبات أي أثر تراك

لى المعامالت التي  تعديل على األرباح المبقاة أو المكونات األخرى لحقوق الملكية في ذلك التاريخ. وفيما يتعلق بالمعامالت األخرى، تُطبَّق التعديالت ع
 تتم بعد بداية أقرب فترة معروضة. 

 
 ((1المحاسبة الدولي )تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار 

 
م توضيح متطلبات تحديد ما إذا كان االلتزام متداول أم غير متداول وتُطبَّق على فترات التقرير السنوية  2020تستهدف هذه التعديالت الصادرة في سنة  

ا تعديالت إضافية على معيار المحاسبة الدولي  م أو بعد ذلك التاريخ. ومع ذلك، اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية الحقً 2023يناير    1التي تبدأ في  
تاريخ سريان تعديالت سنة  1) التاريخ. 2024يناير    1م إلى ما  2020( وتأجيل  ذلك  تستطيع    م وال يكون قبل  المستمرة، ال  التطورات  لهذه  ونظراً 

 دئي. تقوم المجموعة بمتابعة التطورات عن قرب. المجموعة تحديد تأثير هذه التعديالت في القوائم المالية الُموّحدة في فترة التطبيق المب
 



اإلسمنت السعودية شركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

28

الممتلكات واآلالت والمعدات  .6

أدوات ومعدات نقل معدات ال الت واآلمباني وأعمال مدنية  أراضي 
أثاث وتجهيزات  
ومعدات مكتبية

أعمال إنشاء تحت  
المجموع التنفيذ

)ألف لاير سعودي()ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي()ألف لاير سعودي()ألف لاير سعودي(سعودي()ألف لاير   )ألف لاير سعودي(

 التكلفة: 
 7,923,231 217,890 64,776 284,538 5,390,060 1,896,360 69,607 م 2022يناير  1

 74,718 22,395 109 7,971 44,058 185 - إضافات 
-( 85,461) 851 19,978 60,148 4,484 -رأسمالية تحت التنفيذ تحويل من أعمال 

( 156,712) - استبعادات   (217,424 )  (12,535 )  (12,543 )-(399,214 )  

 7,598,735 154,824 53,193 299,952 5,276,842 1,744,317 69,607 م2022ديسمبر  31

االستهالك المتراكم: 
 5,639,939-60,070 274,167 3,951,255 1,354,447 - م 2022يناير  1

 220,042-1,600 8,527 177,247 32,668 - ُمحّمل للسنة 
( 156,682) - استبعادات   (217,424 )  (12,535 )  (12,542 )-(399,183 )  

 5,460,798-49,128 270,159 3,911,078 1,230,433 -م2022ديسمبر  31

 الدفترية:صافي القيمة 

 2,137,937 154,824 4,065 29,793 1,365,764 513,884 69,607م2022ديسمبر  31في 

(. 1تم تشييد بعض الممتلكات واآلالت والمعدات على أرض ممنوحة بموجب حق امتياز التعدين الممنوح من قبل الحكومة )إيضاح  6-1

وخط السكة الحديد الرابط له )يشار إليها مجتمعة بـ "مشروع السكة الحديد"(  بواسطة القطار  سمنتالتنفيذ والتي تتمثل بشكل رئيسي في أعمال اإلنشاء الجارية لمرفق تحميل األ  تحتتشمل الممتلكات واآلالت والمعدات أعمال إنشاء    6-2
شروع خطاب عرض أسعار من الشركة السعودية للخطوط الحديدية )سار( الستكمال الم  م2022ومشروعات إنشاء أخرى. ومن أجل تسهيل واستكمال أعمال الربط بالسكك الحديدية بشكل عاجل، تسلمت المجموعة في شهر مارس  

، اكتمل م2022ديسمبر    31ما في السنة المنتهية في  مليون لاير سعودي. وتقوم المجموعة حالياً بتقييم العرض وتجرى مشاورات مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية إلنهاء النطاق المعدل. ك  7.50المذكور في أربعة أشهر بتكلفة  
 .  أغلب أعمال المشروعات والربط النهائي باقي



   اإلسمنت السعوديةشركة 
 سعودية( )شركة مساهمة 

 
 الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

29 
 

 
 )يتبع(الممتلكات واآلالت والمعدات  . 6

 
 

 أدوات ومعدات نقل  الت والمعدات اآل مباني وأعمال مدنية  أراضي 
أثاث وتركيبات  
 ومعدات مكتبية 

أعمال إنشاء تحت  
 التنفيذ 

 
 
 المجموع 

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

        التكلفة: 
 7,881,457 203,818 62,757 302,855 5,346,217 1,896,203 69,607 م 2021يناير  1

 65,149 19,745 925 4,947 39,375 157 - إضافات 
( 5,673) 1,205 - 4,468 - - تحويل من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ   - 

( 23,265) - - - استبعادات   (110 )  - (23,375 )  

 7,923,231 217,890 64,777 284,537 5,390,060 1,896,360 69,607 م2021ديسمبر  31

        
        االستهالك المتراكم: 

 5,447,066 - 58,346 284,988 3,781,768 1,321,964 - م 2021يناير  1
 216,075 - 1,834 12,271 169,487 32,483 - ُمحّمل للسنة 
( 23,092) - - - استبعادات   (110 )  - (23,202 )  

 5,639,939 - 60,070 274,167 3,951,255 1,354,447 - م2021ديسمبر  31

        
        صافي القيمة الدفترية: 

 2,283,292 217,890 4,707 10,370 1,438,805 541,913 69,607 م 2021ديسمبر  31في 

 
 
 



   اإلسمنت السعوديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

30 
 

 
 . الممتلكات واآلالت والمعدات )يتبع(6

 
 تم توزيع استهالك السنة كما يلي:

 

  

 
 م 2022 

  )ألف لاير سعودي(

 
 م2021 

 )ألف لاير سعودي( 

 210,711  215,689  تكلفة اإليرادات
 3,937  2,365  (22مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح  

 1,427  1,988  (23مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح  

  220,042  216,075 

 
 . عقود االيجار7

 
ســنة، قابلة   20ســنوات و  3ومباني وســيارات ومعدات. عادةً ما تســتمر عقود اإليجار لمدة تتراوح بين  لدى المجموعة عقود إيجار ألراضــي  
ويتم تحديد شـروط   تسـعى المجموعة، حينما يكون ذلك ممكناً، إلدراج خيار التمديد لتوفير مرونة تشـغيلية.  للتجديد بموافقة المجموعة والمؤجر.

 كل عقد على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.  عقود اإليجار وفقاً للعقد وعلى أساس  
 

 تتعلق موجودات حق االستخدام بأنواع الموجودات التالية:
    

 م 2022 
  )ألف لاير سعودي(

 
 م2021 

 )ألف لاير سعودي( 

 12,376  15,442   أراضي  
 2,612  2,430   مباني

 4,886  977   سيارات  
 581  -   معدات

 20,455  18,849   مجموع موجودات حق االستخدام

 

 الحركة على موجودات حق االستخدام 

 
 المجموع  المعدات  سيارات  مباني أراضي 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

 20,455 581 4,886 2,612 12,376 م2022يناير  1
 5,776 - - 290 5,486 إضافات

( 2,420) االستهالك    (472 )  (3,909 )  (581 )  (7,382 )  

 18,849 - 977 2,430 15,442 م 2022ديسمبر    31

 
 

 المجموع  معدات  سيارات  مباني  أراضي 
 سعودي( )ألف لاير  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

 27,893 1,138 9,119 2,945 14,691 م2021يناير   1
 38 38 - - - إضافات
( 2,315) استهالك    (333 )  (4,233 )  (595 )  (7,476 )  

 20,455 581 4,886 2,612 12,376 م2021ديسمبر   31

 

 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام كما يلي: 

 م 2021  م 2022 

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 

 4,334  4,236 تكلفة اإليرادات  

 2,037  2,053 (22مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح 

 1,105  1,093 (23مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 7,382  7,476 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 عقود اإليجار )يتبع(. 7

الحركة على التزامات عقود اإليجار 

م 2021م 2022
)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 30,767 23,608يناير  1
 38 5,776إضافات 

 1,269 1,297تكلفة تمويلية 
( 7,976)مدفوعات   (8,466 )  

 23,608 22,705ديسمبر 31

فيما يلي آجال استحقاق التزامات عقود اإليجار:

م 2021م 2022
)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 14,755 16,634التزامات عقود اإليجارالجزء غير المتداول من 
 8,853 6,071 الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

 23,608 22,705 مجموع التزامات عقود اإليجار

 اآلخر الُموّحدة فيما يلي المبال  الُمثبتة اللتزامات عقود اإليجار وموجودات حق االستخدام في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

م 2021  م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 7,476 7,382 استهالك موجودات حق استخدام  

 1,269 1,297 التكلفة التمويلية اللتزامات عقود اإليجار

 8,745 8,679مجموع المبل  المدرج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

المبال  المدرجة في قائمة التدفقات النقدية:  

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 8,466 7,976مجموع التدفقات النقدية لعقود اإليجار 

فيما يلي جدول بإجمالي المدفوعات غير المخصومة اللتزامات عقود االيجار: 

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 9,632 5,016 خالل سنة واحدة 

 8,850 3,010من سنة إلى سنتين 

 4,898 8,590  سنوات  2-5

 2,440 7,823  أكثر من خمس سنوات 

 25,820 24,439التزامات اإليجار



   اإلسمنت السعوديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 . الموجودات غير الملموسة 8

 

  
 

 برامج الحاسب اآللي 

 
تكلفة تجديد تراخيص  

 محاجر 

 
 

 المجموع 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

    التكلفة: 
 37,789   12,608 25,181  م2022ديسمبر  31و  م2022يناير  1

    
    اإلطفاء المتراكم: 

( 22,275) م 2022يناير  1  (573 )  (22,848 )  
( 2,906) ُمحّمل للسنة إطفاء   (573 )  (3,479 )  

( 25,181) م2022ديسمبر  31  (1,146 )  (26,327 )  

    
    صافي القيمة الدفترية:

 11,462 11,462 - م2022ديسمبر  31في 

 

  
 برامج الحاسب اآللي 

تكلفة تجديد تراخيص  
 محاجر

 
 المجموع 

 سعودي( )ألف لاير  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  

    
    التكلفة: 

 37,789 12,608 25,181  م2021ديسمبر  31و  م2021يناير  1
    

    اإلطفاء المتراكم: 
( 19,104) م 2021يناير  1  - (19,104 )  

( 3,171) إطفاء ُمحّمل للسنة   (573 )  (3,744 )  

( 22,275) م2021ديسمبر  31  (573 )  (22,848 )  

    
    الدفترية: صافي القيمة 

 14,941 12,035 2,906 م 2021ديسمبر  31في 

 
 مليون لاير سعودي يتم إطفاؤها على مدار فترات التراخيص.   12,61تمثل الموجودات غير الملموسة تكلفة تجديد تراخيص المحاجر بمبل     8-1

 
 . االستثمار في شركة زميلة 9

 
سؤولية محدودة  المحدودة. الشركة هي شركة ذات م  سمنت% في شركة منتجات صناعة األ33.33يمثل االستثمار في شركة زميلة حصة بنسبة  

والمنتجات األخرى الالزمة لتصنيع    سمنتمسجلة وتعمل في المملكة العربية السـعودية. يتمثل نشاط الشركة في تصنيع منتجات مشتقات األ
عة مقارنة . أُخذت النتائج المالية من حسابات اإلدارة حيث تعتقد اإلدارة بعدم وجود إختالف جوهري بين األرقام غير المراجسمنت وتعبئة األ

 باألرقام المراجعة. 
 

 فيما يلي الحركة على االستثمار في شركة زميلة: 

 م 2021  م 2022 

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 

%33.33 نسبة الملكية    33.33%  

 32,731  37,407 يناير   1في 

 4,676  9,087 الحصة من الربح 

 37,407  46,494 ديسمبر   31في 

 
 
 
 
 
 
 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 . االستثمار في شركة زميلة )يتبع( 9

فيما يلي معلومات مالية عن االستثمار في شركة زميلة: 

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 154,741 151,878موجودات غير متداولة 

 73,802 109,368 موجودات متداولة 

 58,437 39,017 مطلوبات غير متداولة 

 57,885 82,749 مطلوبات متداولة 

 112,221 139,480 صافي الموجودات 

 37,407 46,494( %33.33حصة المجموعة من صافي الموجودات )

 37,407 46,494 القيمة الدفترية لحصة ملكية في شركة زميلة

 112,028 200,527 اإليرادات 

 14,027 27,261الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة  

- - الدخل الشامل اآلخر  

 14,027 27,261 مجموع الدخل الشامل  

 4,676 9,087 (%33.33مجموع الدخل الشامل )

. استثمار حقوق الملكية المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  10

تزم  خصصت المجموعة االستثمار التالي كاستثمار حقوق ملكية محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألنه يمثل استثماراً تع
 اتيجية. المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استر

% في ملكية مجموعة بانز بي. إس.  4.5مليون لاير سعودي( حصة بنسبة    3.53:  م2021مليون لاير سعودي )  3.19يمثل االستثمار بمبل   
من التسلسل الهرمي إلطار قياس القيمة العادلة    المستوى الثالث  سي، شركة مقفلة مسجلة في البحرين. نظراً لعدم توفر سعر مدرج، تم استخدام 

: ربح القيمة العادلة بمبل   م2021مليون لاير سعودي )  0.56(. خالل السنة، بلغت خسارة القيمة العادلة  13وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 مليون لاير سعودي(.  0.18

المخـزون .11

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 193,811 183,816 قطع غيار
( 19,743)(1-11)إيضاح  يخصم: مخصص قطع غيار بطيئة الحركة ومتقادمة  (26,355 )  

164,073 167,456 
 54,158 63,373 مواد خام 

 270,781 302,226بضاعة تحت التصنيع 
 24,675 22,506 بضاعة تامة الصنع 

 517,070 552,178 ديسمبر  31في 

فيما يلي الحركة على مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة خالل السنة:  11-1

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 15,185 26,355 يناير  1

( 6,612))رد(/ مخصص للسنة    11,170 

 26,355 19,743ديسمبر 31



   اإلسمنت السعوديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 م 2021  م 2022    المدينة التجارية الذمم   .12

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(  

 مستحقة من الغير -ذمم مدينة تجارية 
 

380,026  394,480 

   
 ( عن المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والسوق. 31تم اإلفصاح في إيضاح )

 
 م 2021  م 2022  والموجودات المتداولة األخرىالمدفوعات مقدماً   . 13

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(  

 ً  19,317  19,361  مصروفات مدفوعة مقدما
 13,672  11,944  دفعات مقدمة إلى موردين 

 1,937  1,482  جمارك  -تأمينات مستردة 
 4,663  3,205  أخرى

  35,992  39,589 

 
     

     النقد وما في حكمه  . 14
 م 2021  م 2021   

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(  

 63,763  91,206  نقـد لدى البنوك 
 194   270   نقد بالصندوق 

 17,539   -   (1-14استثمارات مرابحة )إيضاح 

   91,476   81,496 

 

 م 2021  م 2022  

 سعودي( )ألف لاير   )ألف لاير سعودي(  

 50,500  63,917  بالعملة المحلية 
 30,996  27,559  بالعمالت األجنبية 

  91,476  81,496 

 
 تمثل استثمارات المرابحة ودائع لدى البنوك لها فترات استحقاق تقل عن ثالثة أشهر وتحقق أرباًحا بمعدالت تجارية.  14-1

 
 رأس المال واالحتياطي النظامي 15

  
 رأس المال 

مليون سهم(    153:  م2021ديسمبر    31مليون سهم )  153مليون لاير سعودي مقسم إلى    1,530يبل  رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع  
 لاير سعودي.   10قيمة كل منها 

 
   االحتياطي النظامي

من رأس    %30هذا االحتياطي    صيد من ربح السنة إلى احتياطي نظامي حتى يبل  ر   %10طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب تحويل  
 المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في ظروف محددة وفقاً لنظام الشركات السعودي.  



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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االستحواذ على حصة غير مسيطرة . 16

م )تاريخ االستحواذ /  2020يناير    9. بتاريخ  سمنت% من أسهم الشركة المتحدة لأل  36م كانت المجموعة تمتلك  2019ديسمبر    31كما في  
مليون لاير سعودي،    22.98بمقابل نقدي قدره    سمنت% من أسهم الشركة المتحدة لأل27تاريخ االندماج التجاري( ، استحوذت الشركة على نسبة  

 %. 63وعليه، أصبحت شركة تابعة للشركة بمجموع مساهمة قدرها 

مليون    28بمقابل نقدي قدره   سمنت% حصة إضافية من أسهم الشركة المتحدة لأل37وذت المجموعة على نسبة  ، استحم2021مايو    11بتاريخ  
مليون    4.71%. تمت المحاسبة عن الشراء كمعاملة حقوق ملكية وُسّجل الفرق بمبل   100% إلى  63لاير سعودي، ما أدى إلى زيادة حصتها من  
مليون لاير سعودي    28مليون لاير سعودي والمقابل النقدي المدفوع وهو    23.29ير المسيطرة وهو  لاير سعودي بين القيمة الدفترية للحصة غ

مليون    1.57حتى تاريخ االستحواذ اإلضافي    م2021يناير    1في األرباح المبقاة للمجموعة. بل  الربح العائد إلى الحصة غير المسيطرة من  
 ارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة. في قائمة الربح أو الخس وتم إدراجهلاير سعودي 

مليون لاير سعودي من األنشطة االستثمارية إلى األنشطة التمويلية في قائمة التدفقات النقدية    28أُعيد تصنيف المقابل النقدي المدفوع وقدره  
 الموحدة. 

. منافع الموظفين17

العمل في المملكة العربية السعودية. وتستند مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة إلى  تطبق المجموعة خطة منافع محددة تتماشى مع متطلبات نظام  
الرواتب والبدالت األخيرة للموظفين وسنوات الخدمة المتراكمة، في تاريخ إنهاء الخدمة وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام العمل في  

 ن هي خطة غير ممولة. المملكة العربية السعودية. خطط مكافأة نهاية الخدمة للموظفي

فيما يلي المبال  المعترف ها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:

 مجموع المبلغ المدرج في الربح أو الخسارة: 

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 6,288 7,271 الحالية تكلفة الخدمة 

 1,558 2,252تكاليف فوائد على التزامات المنافع 

9,523 7,846 

مجموع المبل  المدرج في الدخل الشامل اآلخر: 

 خسارة إعادة القياس ناتجة عن: 

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 220 1,173 االفتراضات المالية خسارة اكتوارية بسبب التغير في 

( 988)ربح/ )خسارة( اكتوارية بسبب التغير في االفتراضات الديموغرافية   20 

 10,821 3,137 خسارة اكتوارية بسبب التغير في تعديالت الخبرة 

3,322 11,061 



   اإلسمنت السعوديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 . منافع الموظفين )يتبع( 17

 
 الحركة على التزامات منافع الموظفين: يمثل الجدول التالي  

 م 2021  م 2022  

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(  

 91,077  104,255  في بداية السنة 
 6,288  7,271  تكلفة الخدمة الحالية 

 1,558  2,252  تكلفة الفوائد 
( 10,852)  مدفوعات خالل السنة    (5,729 )  

 11,061  3,322  خسارة إعادة قياس 

 104,255  106,248  في نهاية السـنة 

 
 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الهامة: 

 م 2021  م 2022  

 %2.25  %4.65 معدل الخصم المستخدم لحساب تكلفة الفوائد في السنة 
 %2.25  %4.65 4 - 1السنوات  - نسبة الزيادة السنوية في الرواتب 

العالمية  منظمة الصحة   معدالت الوفيات 
  %75-19السعودية  -

منظمة الصحة العالمية  
 %75-19السعودية  -

ً  -معدل الزيادة في الرواتب طويل األجل للسنة الرابعة فصاعداً   2.255  4.65 سنويا
 متوسط   متوسط  معدل دوران الموظفين 

 
 سنوات(.  6.95: م2021سنوات )  5.51المتوسط المرجح لمدة التزامات المنافع المحددة هو 

 
دم جدول  استندت االفتراضات المتعلقة بمعدالت الوفيات المستقبلية إلى اإلحصاءات المنشورة وجداول معدالت الوفيات. خالل السنة الحالية، اُستخ

مية "دبليو اتن أو  م: اُستخدم جدول معدالت الوفيات لمنظمة الصحة العال2020" )19معدالت الوفيات لمنظمة الصحة العالمية "دبليو اتن أو  
 "( بالمملكة العربية السعودية. ال يوجد أي انحراف كبير في جداول الوفيات المستخدمة. 19

 
 فيما يلي:  م2022ديسمبر  31( تتمثل حساسية التزامات المنافع المحددة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة للسنة المنتهية في 4)

 

    

 م 2021  م 2022 
 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 

 96,544  98,989   %0.5معدل الخصم + 
 103,497  104,600 %0.5-معدل الخصم 

 103,732  104,836 (%0.5الزيادات طويلة األجل في الراتب )+ 
 96,291  98,739 ( %0.5-الزيادات طويلة األجل في الراتب )

 
دت تحليالت الحساسية المذكورة أعاله بناًء على طريقة تستقرئ التأثير على التزام المنافع المحدَّدة كنتيجة لتغيُّرات معقولة ف االفتراضات  ي  ُحّدِّ

يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض جوهري، مع بقاء جميع الفرضيات األخرى ثابتة.    الرئيسية وقعت في نهاية فترة التقرير المالي.
ح أن تنشأ التغيُّرا ت في االفتراضات بمعزل عن بعضها  وقد ال يمثل تحليل الحساسية تغيُّراً فعلياً في التزام المنافع الُمحدَّدة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّ

 البعض.  



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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القروض قصيرة األجل . 18

تمثل القروض قصيرة األجل تسهيالت تورق تم الحصول عليها من بنوك محلية مختلفة للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل بتسهيل إجمالي  
م2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي(. بل  الرصيد المستخدم كما في    2,250:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  2,000قدره  
مليون لاير سعودي(. وتحمل هذه التسهيالت تكاليف تمويلية بالزيادة عن السايبور   350: م2021ديسمبر  31عودي )مليون لاير س 325مبل  

   ومتوافقة مع شروط كل اتفاقية تسهيل مكفولة بضمان سندات ألمر صادرة عن الشركة وتحمل أتعاباً متفق عليها مع مانحي التسهيالت.

شهًرا من تاريخ التقرير    12وبات المتداولة في قائمة المركز المالي الُموّحدة ألنها تستحق السداد خالل  تم تصنيف التمويل القائم ضمن المطل
 المالي.  

توزيعات األرباح  . 19

2.00(، وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبل   م2022أبريل    10هـ )الموافق  1443رمضان    9في  
 .م2021مليون لاير سعودي( للنصف الثاني من سنة  306.00لاير سعودي للسهم الواحد )بقيمة إجمالية قدرها 

2ة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية. وعليه، بتاريخ  (، فّوضت الجمعية العمومية مجلس اإلدار م2022أبريل    10هـ )الموافق  1443رمضان    9في  
لاير سعودي للسهم الواحد )بقيمة    1.50(، قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بمبل   م2022يونيو    1هـ )الموافق  1443ذو القعدة  

قدرها   للنصف األول من سنة    229.50إجمالية  التوزيعام2022مليون لاير سعودي(  بدأ صرف هذه  بتاريخ  .  القعدة    16ت  هـ  1443ذو 
(. م2022يونيو  15)الموافق 

لاير    2(، وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبل   م2021أبريل    7هـ )الموافق  1442شعبان    25في  
 م. 2020الثاني من سنة مليون لاير سعودي( للنصف  306سعودي للسهم الواحد )بقيمة إجمالية قدرها 

(، وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بمبل  م2022أبريل    10هـ )الموافق  1443رمضان    9في  
 .م2021مليون لاير سعودي( للنصف األول من سنة  229.50لاير سعودي للسهم الواحد )بقيمة إجمالية قدرها  1.50

لاير   1.75م(، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بمبل  2023فبراير  1هـ )الموافق 1444شعبان  10الحق لنهاية السنة، في في تاريخ 
 رهناً باعتماد الجمعية العامة.  م2022مليون لاير سعودي( للنصف الثاني من سنة  267.75سعودي للسهم الواحد )بقيمة إجمالية قدرها 

ستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى المصروفات الم. 20

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 138,830 97,919 مصروفات مستحقة 
 20,000 20,000مطلوبات لمساهمات خيرية 
 11,762 20,326 دفعات مستلمة من العمالء 

138,245 170,592 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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   اإليرادات من العقود مع العمالء .21

والكلنكر.  سمنتتحقق المجموعة إيرادات بصورة رئيسية من بيع األ

توزيع اإليرادات 

والمنتجات الرئيسية: إيرادات معترف بها في وقت معين بالنسبة    يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات حسب القطاع الجغرافي الرئيسي 
 المنتجات. لجميع  

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي 

 1,035,931 1,082,462 محلي

 373,638 337,359 الصادرات 

1,419,821 1,409,569 

أنواع المنتجات الرئيسية 

 1,187,905 1,279,773 أسمنت 

 221,664 140,048 الكلنكر 

1,419,821 1,409,569 

يعرض الجدول التالي معلومات عن الذمم المدينـة التجارية والدفعات المقدمة من العمالء. 

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 394,480 380,026الذمم المدينـة التجارية 

 11,762 20,326 مطلوبات عقود* 

إيراد عند  * تمثل مطلوبات العقود المقابل المدفوع مقدماً من العمالء لمنتجات ستباع ويتم إثبات إيراداتها في نقطة زمنية معينة. سيتم إثباته ك
ليون لاير  م  10.4قيام المجموعة بتسليم المنتجات للعمالء وعند ذلك تتم تسوية أرصدة الدفعات المقدمة مع اإليرادات المحققة. تم إثبات مبل   

مليون لاير سعودي(. 8.87: م2021) م2022كإيرادات في سنة  م2021ديسمبر  31سعودي كان ضمن مطلوبات العقود في 

م 2021م 2022مصروفات البيع والتوزيع   .22

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 63,258 42,660 رسوم نقل  

 29,907 22,043 مصروفات ميناء

213,17 14,446 تكاليف موظفين  

 4,011 3,782 مصروفات كهرباء وديزل وصيانة

 3,937 2,365 (6استهالك )إيضاح  

 2,037 2,053(7استهالك موجودات حق استخدام )إيضاح  

81,83 1,944 أخرى  

89,293 118,160 



   اإلسمنت السعوديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الُموّحدة   القوائم المالية إيضاحات حول 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 مخصص الزكاة . 25
 

 أ. فيما يلي العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة: 

 م 2021  م 2022 

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 

 (2,380,259)  (2,232,173)  موجودات غير متداولة

 834,461  856,900          مطلوبات متداولة

 2,649,703   2,435,624  المساهمينالرصيد االفتتاحي لحقوق  

 354,355  410,838 الربح قبل الزكاة

 
 فيما يلي الحركة على الزكاة للشركة:  ب. 

 م 2021  م 2022 

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 

 21,965  25,162 في بداية السنة  
 24,000  12,000 مخصص مكون خالل السنة 

( 17,011) المدفوع خالل السنة    (20,803 )  

 25,162  20,151 في نهاية السـنة 

 
 ج. موقف الربط الزكوي  

 
المنتهية في   السنة  وقامت بتسوية الزكاة وفقا لإلقرارات وحصلت على الشهادات المطلوبة    م2021ديسمبر    31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى 

 م وتم تسويته. 2020واإليصاالت الرسمية. تسلمت الشركة الربط الزكوي النهائي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى سنة 

 م 2021  م 2022   العمومية واإلدارية. المصروفات 23
 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي( 

 39,420  45,521 تكاليف موظفين
 5,879  5,884 مكافتت أعضاء مجلس اإلدارة

 4,917  5,567 مصروفات كهرباء وديزل وصيانة
 3,159  4,280 تراخيص حاسب آلي مصروفات تكنولوجيا معلومات أخرى

 3,171  2,907 إطفاء موجودات غير ملموسة  
 2,541  2,477 أتعاب مهنية

 1,427  1,988 (6استهالك )إيضاح  
 1,105  1,093 (7استهالك موجودات حق استخدام )إيضاح  

 1,087  1,401 تبرعات
 1,435  1,355 رسوم وعموالت بنكية

 795  804 مصروفات طباعة وقرطاسية
 45  274 تدريب
 2.953  2,120 أخرى

 75,671  67,934 
 م 2021  م 2022     التكاليف التمويلية . 24

 )ألف لاير سعودي(   )ألف لاير سعودي(   

 7,136   15,001    فوائد على قروض قصيرة األجل
 1,269   1,297    (7فوائد على التزامات عقود اإليجار )إيضاح  

   16,298  8,405 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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. ربحية السهم 26

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  المتوسط تُحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح الفترة العائد إلى المساهمين العاديين للشركة على 
 الفترة. 

فيما يلي بيانات باألرباح ورأس المال المستخدمة في احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة: 

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 331,920 398,838الربح العائد إلى المساهمين  

 153,000 153,000األسهم القائمة باآلالف عدد 

 2.17 2.61 ( باللاير السعودي)ربحية السهم 

ال يوجد أي بند للتخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 . المعامالت واالرصدة مع أطراف ذات عالقة  27

:م2021ديسمبر  31و  م2022ديسمبر  31وأرصدة األطراف ذات العالقة كما في  م2021ديسمبر  31و  م2022ديسمبر  31يعرض الجدول التالي مجموع مبل  المعامالت التي أُجريَت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة المنتهية في 

السنة المنتهية في 

الرصيد الختامي  المعاملة مبلغ 

م2021ديسمبر  31م2022 ديسمبر 31م2021 ديسمبر 31م2022 ديسمبر 31طبيعة المعاملة العالقة الطرف ذو العالقة  

)ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 -- 33,941 46,036 مشتريات مواد خام شركة زميلة  المحدودة   سمنتشركة منتجات صناعة األ 

 - 9 8,265 7,572تأمين ممتلكات وآالت ومعدات إدارة مشتركة  الشركة الوطنية للتأمين 

شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

غير مكفولة بضمانات وغير ُمحّملة بفوائد وتسدد نقداً. لم تقدم أي ضمانات للمبال  المستحقة إلى    م2021و    م2022ديسمبر    31تمت المعامالت مع األطراف ذات العالقة في السياق االعتيادي لألعمال. األرصدة القائمة في السنة المنتهية في  
 أطراف ذات عالقة. 

المعامالت المذكورة أعاله يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة. إن أسعار وشروط 

م 2021م 2022 أعضاء اإلدارة العليا

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 15,112 15,545منافع موظفين قصيرة األجل 
 947 992 منافع بعد انتهاء الخدمة 

16,537 16,059 



   اإلسمنت السعوديةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الُموّحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة . 28

 
ما   م2022ديسمبر    31، بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها بواسطة الشركة ولكنها غير متكبدة حتى  م2022ديسمبر    31كما في   (أ

 مليون لاير سعودي(.  17.79: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  20.90يقارب 
 

 82.89:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  89.60قيمتها    أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات نيابة عن الشركة تبل   (ب
 مليون لاير سعودي(. 

 
نيابة عنها ضمانات بنكية لصالح عدة موردين مقابل مشتريات وخدمات تم    سمنتأصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة المتحدة لأل (ج

 مليون لاير سعودي(. 28.81: م2021سعودي ) مليون لاير 17.24الحصول عليها في السياق االعتيادي لألعمال بمبل  
 

 . معلومات القطاعات 29
 

في   يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة تقديم منتجات أو خدمات )قطاع األعمال( أو تقديم منتجات أو خدمات
 نافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. نطاق بيئة اقتصادية محددة )القطاع الجغرافي(، والذي يخضع لمخاطر وم

 
 يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع على األقل كل ثالثة أشهر.  

 
تشغيليين هما شركة   بقطاعين جغرافيين  المجموعة  السعوديةترتبط عمليات  المتحدة    اإلسمنت  والشركة  السعودية  العربية  المملكة  في  العاملة 

ويتم بيعه لعمالء محليين وأجانب. وعليه، فإن تحليل القطاعات،   سمنت ويعمل كال القطاعين في صناعة األ العاملة في مملكة البحرين. سمنت لأل
 على النحو المعروض على الرئيس التنفيذي للشركة هو كما يلي: 

 
 
 

 
ية  المملكة العرب
 السعودية 

 
 مملكة البحرين 

 
 
 استبعاد 

 
 

 المجموع 

      م2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 1,419,821 - 65,608 1,354,213 إيرادات خارجية 
( 38,429) - 38,429 إيرادات بين القطاعات  - 

( 38,429) 65,608 1,392,642 مجموع اإليرادات  1,419,821 
( 824,218) تكلفة اإليرادات  (65,157 )  38,429 (850,946 )  

( 5,822) 399,811 ربح/ )خسارة( السنة  4,849 398,838 
  (16,298)  -  (278)   (16,020)  تكلفة تمويلية

  (220,042)  (973)  (5,637)   (213,432)  استهالك
  (7,382)  -  (101)   (7,281)  موجودات حق استخدام –استهالك  
  (3,479)  - -  (3,479)  موجودات غير ملموسة -إطفاء  

 9,087  - - 9,087  الحصة من ربح شركة زميلة
  (12,000)  - -  (12,000)  مصروف الزكاة

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

43

. معلومات القطاعات )يتبع( 29

المملكة العربية  
المجموع استبعاد  مملكة البحرين السعودية 

م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 1,409,569 - 58,842 1,350,727 إيرادات خارجية 
( 41,748) - 41,748 إيرادات بين القطاعات  - 

( 41,748) 58,842 1,392,475 مجموع اإليرادات    1,409,569 
( 851,675) تكلفة اإليرادات  (69,250 )  41,748 (879,177 )  

( 15,460) 331,920 )خسارة( السنةربح/   13,895 330,355 
 (8,405) -(344) (8,061) تكلفة تمويلية

 (216,075) (969)(8,509)  (206,597)   استهالك
 (7,476) -(101)  (7,375)   موجودات حق استخدام –استهالك  
 (3,744) --  (3,744)   موجودات غير ملموسة -إطفاء  

 4,676 -- 4,676  الحصة من ربح شركة زميلة
 (24,000) -- (24,000)  مصروف الزكاة

المجموع استبعاد مملكة البحرين المملكة العربية السعودية 

 م2022ديسمبر   31كما في  
( 52,269) 61,006 3,268,864 مجموع الموجودات  3,277,601 
( 13,920) 25,962 972,597 مجموع المطلوبات    984,639 

م2021ديسمبر  31كما في 
( 67,359) 77,314 3,382,308 مجموع الموجودات  3,392,263 
( 12,757) 25,044 946,684 مجموع المطلوبات  958,971 

. خطة االدخار للموظفين 30

هـ )الموافق  1414جمادى األولى   11قامت الشركة بإنشاء برنامج صندوق إدخار لموظفيها، الذي تمت الموافقة عليه بواسطة وزارة العمل في 
(. يتم إيداع المساهمات من الشركة ومن الموظفين المشاركين في حساب ادخار بنكي منفصل. هذا الحساب البنكي بإجمالي  1993أكتوبر    27

مليون لاير سعودي( ال يمثل جزءاً من الموارد النقدية المتاحة للشركة   23.09: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 24.17  رصيد بمبل
اخلية لخطة  وتم المحاسبة عنه جنباً إلى جنب مع االلتزام ذى الصلة مقابل المساهمات، في سجالتها المحاسبية المستقلة وفقاً لمتطلبات الالئحة الد

 ار، ولم يتم دمجا مع السجالت المحاسبية للشركة. اإلدخ

. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  31

ن المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة التمويل اإلسالمي والذمم الدائنة التجارية وعقود الضمانات المالية والمصروفات المستح قة والذمم  تتضمَّ
الغرض الرئ  يتمثل  ن  الدائنة األخرى.  المجموعة وتوفير ضمانات لدعم عملياتها. وتتضمَّ المالية في تمويل عمليات  المطلوبات  يسي من هذه 

اشرة من  الموجودات المالية الرئيسية لدى المجموعة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والنقد واألرصدة لدى البنوك التي تتحقق مب 
   مراجعة والموافقة على سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي:عملياتها. تقوم إدارة المجموعة ب



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
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. أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )يتبع( 31

اإلشراف على إدارة هذه المخاطر.  المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتولى اإلدارة العليا للمجموعة مهام  
ارتها وفقاً  تقوم اإلدارة العليا بالمجموعة بمراجعة السياسات واإلجراءات بانتظام للتأكد من أن جميع المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإد

جعة ومطابقة سياسات إدارة كل من هذه  لسياسات المجموعة وأهداف المخاطر. ال تقوم المجموعة بأي أنشطة تحوط. يقوم مجلس اإلدارة بمرا
 المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي. 

 مخاطر السوق 
تتضمن    مخاطر السوق هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

عار العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر السلع. مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أس

 مخاطر أسعار العموالت 
يرات في أسعار تتمثل مخاطر أسعار العموالت في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغ

ي أسعار العمولة السائدة في السوق يتعلق بصورة رئيسية بالتمويل اإلسالمي  العموالت في السوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات ف
بمعدالت عموالت متغيرة للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لتلك المخاطر وذلك بمراقبة التحركات في معدالت العموالت على نحوي  

نقطة أساس، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، جوهرية    100بمقدار  مستمر. ال تعتبر حساسية الدخل للتغيرات المحتملة في معدل العمولة  
من قبل اإلدارة.  

 مخاطر العمالت األجنبية 
عار صرف  مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما لتقلبات بسبب التغيرات في أس

بالدوالر  العمالت   مرتبط  السعودي  اللاير  ألن  نظراً  السعودي.  واللاير  األمريكي  بالدوالر  رئيسية  بصورة  الشركة  معامالت  تتم  األجنبية. 
األمريكي، فإن األرصدة باللاير السعودي ال تعد مخاطر عمالت جوهرية. 

 مخاطر االئتمان 
إخفاق أحد طرفي األداة   بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر.تتمثل مخاطر االئتمان في  الوفـاء  المجموعة معرضة    المالية في 

لمخاطر االئتمان على ارصدتها البنكية والودائع والذمم المدينة كما يلي: 

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 81,496 91,476 نقد وما في حكمه 
 394,480 380,026 المدينـة التجارية الذمم 

 1,937 1,482 جمارك  -تأمينات مستردة 
 113 115  موجودات متداولة أخرى 

473,099 478,026 

المدينة القائمة والحصول  تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر اإلئتمان الخاصة بالعمالء من خالل وضع حدود إئتمانية للعمالء األفراد ومراقبة الذمم  
قر. على ضمانات بنكية من بعض العمالء. تم إيداع األموال لدى بنوك ذي تصنيفات ائتمانية جيدة. إن المركز المالي لألطراف ذات العالقة مست



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 
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 . أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )يتبع( 31

ديسمبر، كانت أعمار الذمم المدينة التجارية كما يلي:  31كما في 

م 2021م 2022

)ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(

 265,703 242,877 مستحقة بعد  غير

ً  30إلى  1من  -متأخرة السداد   51,093 69,982 يوما

ً   90إلى  31من  -متأخرة السداد   44,665 36,692 يوما

ً  180إلى  91من  -السداد متأخرة   7,959 6,844يوما

ً  180أكثر من  -متأخرة السداد   25,060 23,631 يوما

380,026 394,480 

الذمم المدينة التجارية واألخرى مستحقة بشكل رئيسي من عمالء في األسواق المحلية ومعظم األرصدة مرهونة مقابل ضمانات بنكية فعالة من 
ودي  مليون لاير سع  334.88بنوك محلية ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة وهي مدرجة بقيمتها التقديرية القابلة للتحقق. إن ذمم مدينـة تجارية بمبل   

ديسمبر    31مليون لاير سعودي( مكفولة بضمانات بنكية. ال توجد ذمم مدينة تجارية منخفضة القيمة كما في    339.26:  م2021ديسمبر    31)
 . ، وعليه، لم يسجل أي مخصص م2021و  م2022

المتوقعة على مدى   فترات االستحقاق قصيرة األجل    شهراً وتعكس  12تم قياس االنخفاض في قيمة النقد وما في حكمه على أساس الخسارة 
للتعرض. ترى المجموعة أن النقد وما في حكمه له مخاطر ائتمانية منخفضة حيث أنه، كلما تطلب األمر، فإن المجموعة تحصل على الدعم من  

فهي غير معرضة لمخاطر ائتمان    شركائها للوفاء بمتطلبات التمويل قصيرة األجل. يتم إيداع األموال لدى بنوك ذات جدارة ائتمانية مرتفعة ولذلك 
 جوهرية.  

 التركز المفرط للمخاطر 
تنشأ تركيزات المخاطر عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن يكون 

مات اقتصادية تؤدي إلى تأثر مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرات االقتصادية سياسية  أو ال  لديهم ّسِّ
أو الظروف األخرى. تشير تركيزات المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر في قطاع أعمال معين. يتكون  

خالف  % في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )ب 5% في المملكة العربية السعودية و  94الرصيد القائم للذمم المدينة التجارية من نسبة  
بخالف المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يشكل أكبر خمس عمالء حوالي    %1المملكة العربية السعودية( و  

انات  % مكفولة بضم88. من مجموع رصيد الذمم المدينة التجارية، نسبة  م2022ديسمبر    31% من الذمم المدينة التجارية القائمة كما في  83نسبة  
% مستحقة القبض من منشأة حكومية وبالتالي تعد مضمونة. ليس هناك تاريخ للخسائر. 10بنكية و 

 مخاطر السيولة 
أ مخاطر  مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبة في تأمين األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. وقد تنش

قدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبل  يقارب قيمته العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل التأكد من  السيولة من عدم ال
يوماً من تاريخ البيع.    90يوماً إلى    60توفر التسهيالت البنكية، عند اللزوم. تتطلب شروط المبيعات الخاصة الشركة أن يتم سداد المبال  خالل  

يوماً من تاريخ الشراء.  120و  60داد الذمم الدائنة التجارية خالل مدة تتراوح بين يتم عادة س
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السداد التعاقدية ومعدالت الفائدة الحالية في  ديسمبر بناًء على تواريخ    31يلخص الجدول أدناه استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة في  
 السوق. 

م 2022

القيمة الدفترية 
بحد أقصى سنة  

واحدة 
بين سنة واحدة  

سنوات  5و 
أكثر من  

المجموع خمس سنوات 
)ألف لاير  
سعودي(

)ألف لاير  
سعودي(

)ألف لاير  
سعودي(

)ألف لاير  
سعودي(

)ألف لاير  
سعودي(

 24,439 7,823 11,600 5,016 22,705 اإليجارالتزامات عقود  

 325,000 -- 325,000 325,000 القروض قصيرة األجل 

 134,116 -- 134,116 134,116 ذمم دائنة تجارية 

 114,073 -- 114,073 114,073مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

595,894 578,205 11,600 7,823 597,628 

الدفترية القيمة 
بحد أقصى سنة  

واحدة 
بين سنة واحدة و  

سنوات  5
أكثر من 

المجموع خمس سنوات 
)ألف لاير  م 2021

سعودي(
)ألف لاير  
سعودي(

)ألف لاير  
سعودي(

)ألف لاير  
سعودي(

)ألف لاير  
سعودي(

 25,820 2,440 13,748 9,632 23,608 التزامات عقود اإليجار

 350,000 -- 350,000 350,000 القروض قصيرة األجل 

 57,405 -- 57,405 57,405 ذمم دائنة تجارية 
 147,545 -- 147,545 147,545مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

578,558 564,582 13,748 2,440 580,770 

تسويات حركة المطلوبات على التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

المجموع التزامات عقود اإليجار  القروض قصيرة األجل 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي(  إيضاح 

 373,608 23,608 350,000 م2022يناير  1الرصيد في 

 التغيرات في التدفقات النقدية التمويلية 

 450,000 - 450,000 المتحصل من قروض قصيرة األجل 

 )475,000( - )475,000(  المسدد من قروض قصيرة األجل 

 )7,976(  )7,976(  -7 المدفوع من التزامات عقود اإليجار

 )32,976(  )7,976(  )25,000( مجموع التغيرات في التدفقات النقدية التمويلية 

 تغيرات أخرى

 5,776 5,776 -7 إضافات إلى التزامات عقود اإليجار 

 1,297 1,297 -7 تكلفة تمويلية 

 7,073 7,073 -التغيرات ذات العالقة  -مجموع المطلوبات 

 347,705 22,705 325,000م2022ديسمبر  31الرصيد في 
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 المطلوبات على التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية )يتبع(تسوية حركة 

المجموع  التزامات عقود اإليجار القروض قصيرة األجل  

 )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(  )ألف لاير سعودي(   إيضاح 

 430,767 30,767 400,000 م2021يناير  1الرصيد في 

 النقدية التمويلية التغيرات في التدفقات 

 400,000 - 400,000 المتحصل من قروض قصيرة األجل 

 )450,000(  )450,000(  المسدد من قروض قصيرة األجل 

 )8,466(  )8,466(  -7 المدفوع من التزامات عقود اإليجار

 )58,466(  )8,466(  )50,000( مجموع التغيرات في التدفقات النقدية التمويلية 

 تغيرات أخرى

 38 38 -7 إضافات إلى التزامات عقود اإليجار 

 1,269 1,269 -7 تكلفة تمويلية 

 1,307 1,307 -التغيرات ذات العالقة   -مجموع المطلوبات 

 373,608 23,608 350.000م2021ديسمبر  31الرصيد في 

إدارة رأس المال 

ألغراض إدارة رأس المال للمجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائد إلى مساهمي  
المجموعة. إن الغرض الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان المحافظة على معدالت رأس مال جيدة من أجل دعم األغراض من  

 م بها وتعظيم القيمة للمساهمين. األعمال التي تقو

يالت  تقوم المجموعة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم العجز بين مستويات رأس المال المذكور والمطلوب بشكل منتظم. يتم إجراء التعد 
جموعة. ومن أجل الحفاظ  على مستويات رأس المال الحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الم 
 على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن للمجموعة تعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.  

. القيمة العادلة لألدوات المالية 32

فأة وال تحتفظ المجموعة بأي أدوات  تم قيد جميع األدوات المالية للمجموعة بالتكلفة المط  م2021ديسمبر    31و    م2022ديسمبر    31كما في  
لمستوى الثالث  مالية تم قياسها بالقيمة العادلة باستثناء االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم تصنيفها في ا 

خرى في قائمة المركز المالي الُموّحدة تقارب قيمتها العادلة  من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األ
 بسبب استحقاقها قصير األجل أو عدم تحمل فوائد. 



اإلسمنت السعوديةشركة 
)شركة مساهمة سعودية( 

الُموّحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

48

. أحداث الحقة على تاريخ التقرير المالي 33

 م 2022ديسمبر    31( من هذه القوائم المالية الموحدة، لم تقع أحداث جوهرية منذ السنة المنتهية في  19باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في إيضاح )
 ّحدة. حتى تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الُموّحدة لإلصدار، والتي قد تستدعي إدخال تعديالت أو إفصاحات في هذه القوائم المالية الُمو

( )المشار إليه فيما يلي  م2022يونيو    30هـ )الموافق  1/12/1443بتاريخ    132دخل قانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م /  
ي  م(. وفيما يتعلق ببعض أحكام النظام، من المتوقع االلتزام الكامل ف2023يناير    19هـ )الموافق  26/6/1444باسم "النظام"( حيز التنفيذ في  

م(. وتعمل اإلدارة على تقييم تأثير نظام الشركات الجديد وستقوم  2023يناير   19هـ )الموافق  6/1444/ 26موعد ال يتجاوز سنتين اعتباًرا من  
المواد مع أحكام النظام. وبناًء عليه، يتعين على الشركة تقديم النظام األساس المعد إلى    لبتعديل نظامها األساس وفقاً ألي تغيرات لمواءمة 

 في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للتصديق عليه.   المساهمين
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.هـ1444شعبان    24الموافق    م2023مارس    16إدارة الشركة بتاريخ  مجلس  تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل  




