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 التابعة لها وأنشطتها  ةنبذة عن الشركة والشرك -1

 تأسيس الشركة  1- 1

املدينة  " أتمنن  القرار  الشركةإق شركة  بموج   ت تسن  تعو ية،  مساومة  هي شركة  رقم  "(،  ه 12/5/1426وتاري     804الوزاري 

رقم  18/6/2005 املوافق   التجاري  السجل  بموج   الرياب  بمدينة  تسجيل)ا  وتم  ه  املوافق  14/5/1426بتاري     1010210441م( 

ه 10/2/1438بتاري   590م( واملجد  برقم 9/7/2005ه  املوافق 3/6/1426/ص بتاري  1163م( والترخيص الصناعي رقم 20/6/2005

موا   10/11/2016ملوافق  ا محجر  رخصة  بموج   الشركة  وتعمل   م( 
 
رقم  ل   طبقا امللعا  باملرتوم  الصا ر  التعديه  وتاري     216ننام 

 30   ومدتم  (.م12/9/2004ور  املوافق  28/7/1425
 
)ذه  ل تجديد ال  طل حق  لشركة  ول  الرخصة، مه تاري     ( ثالثوق تنة هجرية تبدأ اعتبارا

 .مع موافقة وزارة الصناعة والثروة املعد ية مماثلةملدة  الرخصة

 :التالية الفرعية التجارية ت كما حصلن الشركة على السجال 

 الفرع    اتم 
 

  التجاري   السجل   رقم 
 التاريخ 

 ميالدي   هجري 

 م 29/11/2012  ه 16/1/1434  1010356028  للمقاونت  املدينة  أتمنن  شركة  فرع

 القوائم املالية املوحدة على أسول والتزامات و تائر أعمال الشركة التا عة ل)ا وهي شركة الحلول الخضرا  للخدمات البيئية.وتشتمل وذه  

 

 الشركة التابعة – شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية

واحد  ات مس ولية محدو ة مملوكة  م( وافق مجلس إ ارة الشركة على ت تيس شركة شخص  10/3/2021ه  املوافق  27/7/1442بتاري   

ريال تعو ي و لل  عد الحصول على املوافقات والتراخيص الالزمة مه الج)ات    500,000مقروا مدينة الرياب برأإل مال    %100بنسبة  

  ات العالقة. 

وج  السجل التجاري رقم  م أعلنن الشركة  عه ان ةها  مه إسدار عقد الت تيس والسجل التجاري لشركةها التا عة بم2021خالل عام  

1010664201  . 

 م( .2021يو يو    8ه  املوافق  1442شوال   27تم إسدار عقد ت تيس الشركة بتاري  

 يتمثل طبيعة نشاط الشركة في اآلتا:

لنفايات العضوية  جمع املوا  إلعا ة التصنيع،  قل  فايات البلدية، تشغيل أماكه إلقا  النفايات البلدية  غراب التصرف فيها ، معالجة ا

 ، التدوير وإعا ة اتتخدام النفايات البلدية . غرب تصريف)ا 

 مه بداية ش)ر يناير حت  نهاية ش)ر  رسم ر مه كل عام ميال ي
 
 . السنة املالية للشركة اث ي عشر ش)را
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  19 كوفيد  تحديث 2- 1

  انجتماعية   لألنشطة  تعطل مه  عنم   تر  وما  ا خر    والبلداق   الخليجي  التعاوق   مجلس   ول   في  19  كوفيد  فيروإل   ن تشار  بانتتجابة

  الخصوص،   وجم  وعلى .عمليااها  على  اتتباقي    شعل   ت ثيره  تقييم  اإل ارة  تواسل  املاضييق،  العاميق  مدار  على  ا تواق  تلل  في  وانقتصا ية

  اتخذاها  التي  الوقائية   اإلجرا ات  تزال   ن.  قرو اوميك  –   جديد   متغير  ا دنع    سب    الحانت  في   الحالية   الزيا ة   كث   عه   املجموعة   تراق 

  واملجتمع وعمالئها  موظفيها  تالمة  و   صحة  لضماق   املستمرة  ا زمات  إ ارة   وعمليات  فرق   إنشا    لل   في  بما   مستمرة،   م2020  في   املجموعة

 . أتواق)ا جميع في منتجااها توريد اتتمرارية ضماق  وكذلل أوتع كنطاق

  متوقعة   عوامل   ب ية  علم  على  ليسن  الوقن  وذا  في  اإل ارة  أق  مه  الرغم  على  كث   عه  الجديد  املتغير  في  الطفرة  مراقبة  املجموعة  تواسل 

 . عده أو م2022 عام  خالل املجموعة عمليات على  الوبا  ت ثير  مه تغير  قد

  للسنة عنها  التقرير   تم   التي   املالية  املجموعة   تائر   على   جووري   ت ثير  أي  لم   يكه   لم 19  -  كوفيد  وبا   أق   اإل ارة  تعتقد  العوامل،  وذه  على بنا   

 .ال)امة املحاتبية والتقديرات  ا حعام  لل في  بما  م 2021  رسم ر  31 في املنةهية

 املناخ تغير  3- 1

  املخاطر  وذه  تعد.  والطويل   القصير  املد   على  املناخ  بتغير  تتعلق  ملخاطر  املجموعة  تتعرب
 
  سناعة  مجال  عمليات  مه  يتجزأ  ن   جز ا

   لل ويرجع ،   ا عمال مه  البيئي الت ثر تقليل  على  باتتمرار  املجموعة تعمل .  ا تمنن
 
 .املالزمة املخاطر  سب   ،   جزئيا

  ولكه   البي ة  على   فقط   ليس   ت ثير   ل)ا  والك)ربا   الوقو    باتةهالا   املرتبطة  الحراري   انحتباإل   غازات  وا بعاثات  الوقو    تعالي   ارتفاع  إق

 
 
   املناخ  تغير  يؤ ي.  للمجموعة  املالية  ا رباح  سافي  على  أيضا

 
  الوقو    اتةهالا  مه  الحد  حانت  خالل  مه  ا تمنن   إ تاج  على  مخاطر  إلى  أيضا

 . وزيا اها اإل تاج مستويات نتتدامة تحديات  تشعل  والتي   ،    لل إلى وما وا مراب

  بكفا ة  الطاقة  اتةهالا  خالل  مه  لديها  الطاقة  أ ا   تحسيق  على  تتعمل  كي    توضح   لالتتدامة،   اتتراتيجية   املجموعة  طورت  وقد

 .البديل  بالوقو    تعمل   التي الوقو  اتةهالا كفا ة  وتدابير ،  الك)ربا  توليد  على  انتتراتيجية تركز. مستدامة مصا ر  مه وتوليدوا

 طبيعة نشاط الشركة  4- 1

في   الشركة  نشاط  طبيعة  عا ي    إ تاجيتمثل  بورتال دي  وتشغيل  تمنن  أو اتمنن  واتتيرا   مقاوم  الخاسة  ج)زة  ا  بورتال دي  املشعة 

الوقو  البديل  عد الحصول على التراخيص الالزمة   إ تاجو بمصانع الشركة ومعالجة النفايات واملخلفات الصناعية والزراعية والبلدية  

 .يةومقاونت فرعية تخصص 
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 رأس مال الشركة  5- 1

ريال تعو ي مقسمة إلى  1,829,000,000شركة أتمنن املدينة شركة مساومة عامة مدرجة في السوق املالية السعو ية. وكاق رأتمال)ا 

 لقرار الجمعية العامة غير العا ية بتاري     189.200.000
 
م 2020أغسطس    25ت)م بقيمة اتمية تبلغ عشرة ريانت للس)م الواحد. طبقا

 على املساوميق، وتم تعديل الننام ا تا  ي للشركة في   492,000,000تم تخفيض رأإل املال بمبلغ 
 
ريال تعو ي و لل بتوزيع املبلغ  قدا

إلى    1,400,000,000م ليصبح رأإل مال الشركة  2020يناير    18ه املوافق  1442جما  انخر    5 مليوق ت)م    140ريال تعو ي مقسم 

قيمة تبلغ القيمة ا تمية لعل منها  عشرة ريانت وجميع أت)م الشركة  قدية وعا ية، وتم إنها  اإلجرا ات الخاسة بالت شير في  متساوية ال 

 .املوحدة م، وعليم تم تعديل رأإل املال بالقوائم املالية2021يناير  31ه  املوافق 1442جما ي انخرة  18السجل التجاري للشركة بتاري  

 

 اإلعدادأسس  -2

 االلتزام بيان  1- 2

   املوحدة  املاليةتم إعدا  وذه القوائم  
 
سدارات ا خر  واإل للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعو ية واملعايير    وفقا

ملعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية  با  رشار إليها ونا وفيما  عد    واملحاتبيق   للمراجعيقاملعتمدة مه ال)ي ة السعو ية  

 السعو ية(. 

 املالية القوائم إعداد 2- 2

 :وحدةامل   املالي ما عدا البنو  ال)امة التالية الوار ة في قائمة املركز  في على أتاإل مبدأ التعلفة التاريخية    املوحدة تم إعدا  وذه القوائم املالية  

 . العا لةوالتي يتم قيات)ا بالقيمة  خراتتثمار في أ وات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العا لة مه خالل الدخل الشامل اآل  -

 العا لة مه خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قيات)ا بالقيمة العا لة. اتتثمارات في أ وات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة  -

 باتتخدام طريقة وحدة انئتماق املتوقعة. معاف ة نهاية الخدمة للموظفيق  -

 .الحاليةيتم قيات)ا بالقيمة   والتي امتيازمخصص إعا ة ت ويل مناطق خاضعة لرخصة  -

 .للمجموعةوكذلل عملة العرب  للمجموعةبالريال السعو ي، وهي العملة الوظيفية   املوحدةم عرب وذه القوائم املالية يت 
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 املالية القوائم توحيدسس أ  -3

 ا  متشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للشركة والشركة التا عة ل)ا  رشار إليه
 
ر "املجموعة"( واملتواجدة في اململكة  لفنب   معا

 . م2021  رسم ر 31العربية السعو ية كما في 

تتحقق السيطرة عندما تتعرب املجموعة ملخاطر، أو يعوق لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة مه عالقةها بالشركة املستثمر  

تقوم   وبشعل خاص،  فيها.  املستثمر  الشركة  على  ممارتة تلطااها  مه خالل  العوائد  تلل  على  الت ثير  في  املقدرة  ولديها  املجموعة  فيها، 

 بالسيطرة على الشركة املستثمر فيها و لل فقط عندما يعوق لديها: 

السيطرة على الشركة املستثمر فيها  أي وجو  حقوق بمنح املجموعة املقدرة على توجيم ا نشطة  ات العالقة بالشركة   •

 املستثمر فيها(. 

 خالل عالقةها بالشركة املستثمر فيها.التعرب ملخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة مه   •

 املقدرة على اتتخدام تلطااها على الشركة املستثمر فيها للت ثير على عائدااها. •

 ل)ذا انفتراب، فعندما يعوق لد  املجموعة أقل مه  
 
وبشعل عام، وناا افتراب ب  م ينتر عه أغلبية حقوق التصوين تيطرة. وت ييدا

أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر فيها، ت خذ املجموعة  عيق انعتبار كافة الحقائق والنروف املتعلقة    ا غلبية في حقوق التصوين 

 بذلل عند الت كد فيما إ ا كا ن تمارإل تيطرة على الشركة املستثمر فيها، ويشمل  لل :  

 شركة املستثمر فيها.  الترتي  التعاقدي  الترتيبات التعاقدية( مع أصحان حقوق التصوين اآلخريه في ال  •

 الحقوق الناتجة عه الترتيبات التعاقدية ا خر . •

 حقوق التصوين الخاسة باملجموعة وحقوق التصوين املحتملة.   •

تقوم املجموعة بلجرا  إعا ة تقويم للت كد فيما إ ا كا ن تمارإل تيطرة على الشركة املستثمر فيها مه عدمم و لل عندما تشير الحقائق  

إلى وجو  تغير في عنصر واحد او أكثر مه عناسر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التا عة عند ا تقال السيطرة على الشركة    والنروف

التا عة إلى املجموعة ويتم التوق  عند فقداق املجموعة مثل وذه السيطرة. تدرج أسول والتزامات و خل ومصاري  الشركة التا عة التي 

توق   تم انتتحوا  علي إلى املجموعة ولحيق  السيطرة  ا تقال  تاري    مه 
 
اعتبارا املوحدة  املالية  القوائم  في  السنة  أو اتتبعا وا خالل  ها 

 املجموعة عه ممارتة مثل وذه السيطرة.

 ينس  سافي الربح أو الخسارة وكل بند مه بنو  الدخل الشامل اآلخر إلى املساوميق في املجموعة.

ا  تسويات على القوائم املالية للشركة التا عة كا تتماش   تياتااها املحاتبية مع تلل املتبعة مه قبل املجموعة.  عند الضرورة، يتم اجر 

  يتم حذف كافة ا سول وانلتزامات املتداخلة وكذلل حقوق امللكية والدخل واملصاري  والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بيق شركات 

 يد القوائم املالية.املجموعة بالعامل عند توح 

 تتم املحاتبة عه التغير في حصة ملكية الشركة التا عة،  وق فقداق السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

  

  الكيان القانوني   اسم الشركة  التابعة 

 نسبة امللكية

 م2021 ديسمبر  31كما في 

 % 100  مس ولية محدو ة شركة شخص واحد  ات   شركة الحلول الخضرا  للخدمات البيئية
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 الهامة املحاسبية السياسات  -4

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات  1- 4

 مه اعتمدت املجموعة املعايير الجديدة والتعديالت التالية  ول 
 
 :م2021يناير  1مره اعتبارا

 

 املرحلة الثانية -تصحيح قياس سعر الفائدة  16واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم  7تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

ا ا تعار  اتتبدال  في  لل  بما  تنفيذ اإلسالحات،  تنش  عه  التي  املشكالت  الثا ية  املرحلة  تعديالت  توفر  تعالج  بديلة.  ب تعار  لقياتية 

واملعيار    39تعديالت املرحلة الثا ية إعفا ات مؤقتة إضافية مه تطبيق متطلبات محاتبة التحوط الخاسة بمعيار املحاتبة الدولي رقم  

 على عالقات التحوط املت ثرة  شعل مباشر بلسالح مؤشر تعر الفائدة   9الدولي للتقرير املالي رقم 

 

 19–امتيازات اإليجار املتعلقة بجائحة كوفيد  -عقود اإليجار"  ”، 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم تعديل على 

 على  2020، تم منح امتيازات للمسررت جريه. في مايو  19- تيجة لجائحة فيروإل كرو ا كوفيد
 
م، نشررر مجلس معايير املحاترربة الدولي تعديال

  19-يوفر وترريلة عملية اختيارية للمسررت جريه لتقييم ما إ ا كاق امتياز انيجار املتعلق بفيروإل كوفيد 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 لعقد انيجار في 
 
 لتمديد التاري  مه  2021مارإل  31رعد تعديال

 
 إضرررررافيا

 
م  2021يو يو   30م، نشرررررر مجلس معايير املحاتررررربة الدولي تعديال

اختيرررار املحررراتررررررررررررربرررة عه امتيرررازات اإليجرررار بنفس الطريقرررة التي يقوموق بهرررا إ ا لم تكه ونررراا    م. يمكه للمسرررررررررررررتررر جريه2022يو يو    30إلى  

فيها  تعديالت على اإليجار. في كثير مه الحانت، ينتر عه  لل املحاترررررربة عه انمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة  الفترات( التي وقع 

 .فضةالحدث أو النرف الذي أ   إلى حدوث الدفعة املخ

 

 إق تطبيق وذه التعديالت ليس لم أي ت ثير جووري على القوائم املالية املوحدة خالل السنة.

 

 املعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد  2- 4

بالتطبيق املبكر  م مع السماح  2022يناير    1فيما يلي بياق باملعايير الجديدة والتعديالت على املعايير املطبقة للسنوات التي تبدأ في أو  عد  

ل)ا أثر    وتعمل الشركة على  راتةها ومه غير املتوقع أق يعوق   ة، ولكه لم تقم املجموعة بتطبيق)ا عند إعدا  وذه القوائم املالية املوحد

 .املوحدة املالية القوائم على جووري 

 

 االلتزامات ، "عرض القوائم املالية" على تصنيف 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

يتم تصنيف)ا على أنها    انلتزامات، "عرب القوائم املالية"، على أق  1توضح وذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار املحاتبة الدولي رقم  

 متداولة أو غير متداولة، اعتما 
 
يت ثر التصني  بتوقعات املنش ة أو با حداث  عد تاري     نعلى الحقوق املوجو ة في نهاية فترة التقرير.    ا

بتع)  التقرير   (. يوضح التعديل أيضد  على تبيل املثال، اتتالم تنازل أو إخالل 
 
عندما رشير إلى    1دولي رقم  ما رعنيم معيار املحاتبة ال   ا

 "تسوية" التزام.
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 37و 16الدولية رقم  املحاسبة ومعايير   ، 3تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 

"املمتلعات واآلنت واملعدات" على الشركة أق تخصم مه تعلفة املمتلعات واآلنت واملعدات    16يحنر معيار املحاتبة الدولي رقم   -

 ركة لألسل لالتتخدام املقصو  منم.  املبالغ املستلمة مه بيع العناسر املنتجة أثنا  تحضير الش
 
عه  لل، توف تعترف    بدن

 الشركة  عائدات املبيعات وذه والتعالي   ات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة. 

 

املحتملة" التعالي  التي تتضمنها الشركة عند    وا سول   املحتملة  انلتزامات"املخصصات و   37يحد  املعيار املحاتبي الدولي رقم   -

 تقييم ما إ ا كاق العقد تيتسب  في خسارة.

 

 8ومعيار املحاسبة الدولي رقم   2وبيان املمارسة رقم  1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

ة على التمييز بيق التغييرات في التقديرات  اهدف التعديالت إلى تحسيق إفصاحات السياتة املحاتبية ومساعدة مستخدما القوائم املالي 

 املحاتبية والتغيرات في السياتات املحاتبية.

 

 

 األدوات املالية 3- 4

   ملجموعةتقوم ا
 
 في ا حعام التعاقدية   املجموعةا  وات املالية بتاري  املتاجرة الذي تصبح فيم  بلثباتمبدئيا

 
 . لأل اةطرفا

 )ا املالية ضمه ف ات القياإل التالية:أسول بتصني  املجموعة  تقوم 

 بالقيمة العا لة  إما خالل الدخل الشامل اآلخر أو خالل الربح أو الخسارة(،  -
 
 و  التي تقاإل نحقا

 التي تقاإل بالتعلفة املطف ة.  -

 املالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.  ا سول رعتمد القياإل على  مو ج ا عمال للمنش ة إل ارة 

اتتالم    املجموعةتقوم   بتحويل حقوق  إ ا قامن  أو  ا سل  النقدية مه  للتدفقات  التعاقدية  الحقوق  ا ةها   املالي عند  ا سل  باتتبعا  

م انعتراف  التدفقات النقدية التعاقدية لألسل املالي في املعاملة التي يتم فيها ا تقال جميع مخاطر واملنافع املرتبطة بملكية ا سل املالي. يت 

 أو اإلبقا  عليم ك سل أو التزام منفصل.  بلنشائم املجموعةا سل املالي املحول الذي قامن  ب ي ملكية في

  املجموعة فقط عندما يعوق لد     املوحدة عرب املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي  املالية وي   انلتزاماتو   ا سول يتم إجرا  مقاسة بيق مبالغ  

 حق قا ونا بمقاسة املبالغ والنية إما للتسوية على أتاإل الصافي أو تحقيق ا سل وتسديد انلتزام في وقن واحد. 
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 املالية التالية:  ا سول  املجموعةلد  

 مالية بالتكلفة املطفأة  أصول 

املالية املقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلل التدفقات النقدية تدا  أسل املبلغ والفائدة فقط،    ا سول إق  

 بالتعلفة املطف ة  ن أ وات الديه والتي يتم قيات)ا    يتم قيات)ا بالتعلفة املطف ة. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عه انتتثمار في 
 
حقا

 تشعل جز   ون
 
، و لل عند التوق  عه إثبات ا سل أو ا خفاب قيمتم. يتم إ راج  املوحدة   التحوط في قائمة الربح أو الخسارة  عالقةمه    ا

 .املوحدة الخسارة أو الربح قائمة  ضمه املالية ا سول  خل الفائدة مه وذه 

 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

يتم قياإل أ اة الديه بالقيمة العا لة مه خالل الدخل الشررررررررامل اآلخر فقط إ ا كا ن مسررررررررتوفية للشررررررررروط التالية ولم يتم اثبااها بالقيمة  

 :املوحدة الخسارة  أو  الربح  قائمةالعا لة مه خالل  

 بيع ا سول املالية يتم انحتفاظ با سل في  مو ج أعمال يحقق ودفم مه خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية و  •

أق تعوق الشروط التعاقدية لألسل املالي تؤ ي في تواري  محد ة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط  فعات مه املبلغ ا سلي   •

 والفائدة على املبلغ ا سلي املستحق.

 بالقيمة العا
 
قاإل نحقا قاترررة بالقيمة العا لة خالل الدخل الشرررامل اآلخر تُ

ُ
والخسرررائر الناتجة عه    عاتررر امل   إثبات لة مع أ وات الديه امل

التغيرات في القيمة العا لة في الدخل الشرررررررامل اآلخر. يتم إ راج اإليرا ات التمويلية ومعاتررررررر  وخسرررررررائر سررررررررف العمالت ا جنبية في قائمة  

 .املوحدة  الخسارة أو  الربح

بتطبيق خيرار ن رجعرة فيرم   الشرررررررررررررركرةقوم  ا ولي، نترررررررررررررتثمرار في أتررررررررررررر)م غير محتفظ بهرا للمتراجرة، قرد ت   اإلثبراتأ وات حقوق امللكيرة: عنرد  

 
 
إلى لتقديم التغييرات الالحقة في القيمة العا لة في الدخل الشرررررررررررامل اآلخر. ن يتم تحويل املبالغ املعروضرررررررررررة في الدخل الشرررررررررررامل اآلخر نحقا

 .املوحدة  الخسارة أو  الربحقائمة  

 املوحدة بح أو الخسارة األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل التغيرات في قائمة الر 

 على تبيل املثال:    املوحدة  الخسارة  أو  الربحيتم تصني  جميع ا سول املالية ا خر  على أنها ُمقاتة بالقيمة العا لة مه خالل قائمة  

   أو بالقيمة العا لة مه خالل الدخل الشامل اآلخر(.  طف ة ا ت)م املحتفظ بها للمتاجرة وأوراق الديه التي لم تصن  على أتاإل التعلفة امل

 املالية األصول  قيمة في  الهبوط

  ي النهج املبسط، والذي يتطل  تسجيل الخسائر املتوقعة على أتاإل العمر مه تاري  انعتراف ا ول   املجموعةبالنسبة للذمم املدينة، تطبق  

 وتم تعديل)ا لتعكس النتيجة املستقبلية املتوقعة.  للمجموعة للذمم املدينة. تم اتتنتاج معدنت الخسارة املتوقعة مه املعلومات التاريخية  
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 املالية   االلتزامات

 في ا حعام التعاقدية   اة.   املجموعةاملالية بتاري  املتاجرة والذي تصبح فيم  انلتزاماتب   ييتم انعتراف ا ول
 
 طرفا

 أي تعالي  معامالت مباشرة. وبعد انعتراف ا ولى، تقاإل وذه ا
 
نلتزامات يتم انعتراف ا ولى بهذه انلتزامات املالية بالقيمة العا لة زائدا

 ام طريقة معدل الفائدة الفعلي. املالية بالتعلفة املطف ة باتتخد

 املالية عند الوفا  بالتزامااها التعاقدية أو إلغا وا أو ا ةها وا.   انلتزاماتباتتبعا    املجموعةتقوم 

  املجموعة فقط عندما يعوق لد     املوحدة   ي عرب املبلغ الصافي في قائمة املركز املالاملالية وي   انلتزاماتو   ا سول يتم إجرا  مقاسة بيق مبالغ  

 حق قا ونا بمقاسة املبالغ والنية إما للتسوية على أتاإل الصافي أو تحقيق ا سل وتسديد انلتزام في وقن واحد. 

 .ا خر   الدائنة وا رسدة  واملستحقات  التجاريوق  والدائنوق  الت جير التزاممه  باملجموعةاملالية الخاسة   انلتزاماتتتعوق 

طفأة لألصل املالي أو االلتزام املالي 
ُ
 التكلفة امل

 منم   الذي املبلغ  
 
 إليم أو مطروحا

 
 منم  فعات تدا  املبلغ ا سلي، ومضافا

 
يقاإل بم ا سل املالي أو انلتزام املالي عند اإلثبات ا ولي مطروحا

 اإلطفا  التراكمي باتتخدام طريقة الفائدة الفعلية  ي فرق بيق  لل املبلغ ا ولي واملبلغ في تاري  انتتحقاق.

 

 اإليرادات  إثبات 4- 4

بالصافي  عد خصم املرتجعات والخصم التجاري  تتمثل اإل  للمقابل املستلم أو املستحق لقا  البضاعة املباعة  في القيمة العا لة  يرا ات 

بانعتراف باإليرا  عندما يحصل العميل على السيطرة على البضا ع في  قطة زمنية محد ة  أي عند تسليم    املجموعة والحسومات. تقوم  

 ر بها(.البضا ع واإلقرا

 
 
إلى السعر املحد  في العقد  اقص حجم الخصومات املقدر. تستخدم الخ رة املتراكمة لتقدير    يتم إثبات إيرا ات وذه املبيعات اتتنا ا

يرا ات إلى الحد املحتمل  شعل كبير أ م له يعوق وناا عكس جووري. يتم  ة ويتم إثبات اإل وتقديم الخصومات باتتخدام القيمة املتوقع

املبالغ  ( للخصومات املتوقعة على ا خر   الدائنة وا رسدة واملستحقات التجاريوق  الدائنوق   املدرجة ضمه العالقة ات  انلتزاماتإثبات 

 املستحقة الدفع للعمال  فيما يتعلق باملبيعات التي تمن خالل السنة. 

 أو  يه  ن
 
 لتتماش   مع ممارتة السوق. آلجليوجد عنصر ملعوق تمويل حالي حيث أق املبيعات تتم إما  قدا
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 واملعدات  واآلالت املمتلكات  5- 4

 انتةهالا املتراكم والخسائر املتراكمة لال خفاب في القيمة، إق وجدت. تتضمه تعلفة    واملعدات  واآلنتتن)ر املمتلعات  
 
بالتعلفة  اقصا

أرباح أو خسائر  اتجة عه     يةاقتنا  ا سل كافة التعالي  املتعلقة باقتنا  ا سل. تتضمه التعلفة إعا ة التصني  مه حقوق امللكية  

املت  املؤولة  النقدية  التدفقات  املمتلعات  تحوطات  بمشتريات  العائدة مباشره  واملعدات  واآلنتعلقة  النفقات  التعلفة    نقتنا . وتتضمه 

املمتلعات   بنو   بند مه  أو خسائر عند اتتبعا   أرباح  أي  تسجيل  يتم  تاري  اتتحقاقم.  أو    واملعدات  واآلنتا سل حت   الربح  في قائمة 

 .املوحدة الخسارة

، ويمكه قيات)ا  املجموعة لى  إط إ ا كاق مه املحتمل تدفق املنافع انقتصا ية املستقبلية املرتبطة بالنفقات  يتم رتملة النفقات الالحقة فق

  شعل موثوق. 

  واملعدات،   اآلنت  ضمه   تصنيف)ا  ويتم   ، بمصنع)ا    تاجلخطا اإل   متوفرة ق تعوق  أقطع غيار احتياطية واتتراتيجية يج     املجموعة  لد  

 بم. املرتبطة  ا سلاتةهالك)ا مع عمر و 

    ، يتم مراجعة العمر اإل تاجي للممتلعات
 
اآلنت واملعدات في نهاية كل تررررررررررررنة وفي حال اختالف العمر اإل تاجي املتوقع عما تم تقديره تررررررررررررابقا

 م
 
 ه السنة التي تم فيها إعا ة التقدير.يتم اتةهالا القيمة املتبقية الدفترية على العمر اإل تاجي املتبقا  عد إعا ة التقدير اعتبارا

املقدرة    تسةهلل اإل تاجية  ا عمار  مد   على  الثابن  القسط  بطريقة  املقدرة  املتبقية  القيمة   
 
نس     باتتخدام  سول لأل التعلفة  اقصا

 :انتةهالا السنوية التالية

 %4 اآلنت واملعدات   •

 % 01 - %3 املبانا والطرق  •

 % 6.67 املعدات املتحركة  •

 % 20 السيارات •

 % 15 ا ثاث واملفروشات  •

 

 .تسةهلل ن التنفيذ  قيد  الرأتمالية وا عمال  ا راض ي

نهاية السنة  عض   في  التنفيذ  ة  جلم، ويتم    ا سول تشمل ا عمال الرأتمالية تحن  تم اقتنائها ولكنها غير جاوزة لالتتخدام املعد  التي 

ة  جلم. ا سول إلى ف ات  ا سول تحويل وذه    ات الصلة ويتم اتةهالك)ا عندما تصبح جاوزة لالتتخدام املعد 

تنة مالية وتعدل ب ثر مستقبلي، عند    ومؤشرات ان خفاب في القيمة في نهاية كل  سول يتم مراجعة القيمة املتبقية وا عمار اإل تاجية لأل 

 الحاجة. 

يتم احتسابها كبنو  منفصلة مه املمتلعات    أعمار إ تاجية مختلفة عندئذ    واملعدات  واآلنتفي حال ما إ ا كاق  جزا  وامة مه بند املمتلعات  

 .واملعدات واآلنت
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 اإليجار  عقود 6- 4

العقد وو عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. رعت ر العقد وو عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار  بتقييم ما إ ا كاق    املجموعةتقوم  

 إ ا ما أعطى الحق في السيطرة على اتتخدام أسل محد  لفترة مه الزمه مقابل عوب ما.

 حق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار 

 الناش ة عه عقد اإليجار على أتاإل القيمة الحالية.  انلتزاماتو   ا سول يتم مبدئيا قياإل 

 يتم قياإل أسل “حق انتتخدام” بالتعلفة والتي تتعوق مه:

 مبلغ القياإل ا ولي نلتزام عقد اإليجار   •

 أي حوافز إيجار مستلمة؛ •
 
 أي  فعات عقد إيجار تمن في أو قبل تاري  بداية عقد اإليجار  اقصا

 ا سل محل العقد.  ت ويل   إعا ة  الي وتع ؛أي تعالي  مباشرة أولية •

 
 
 منم مجمع انتةهالا   يتم نحقا

 
 إعا ة قياإل أسل "حق انتتخدام" بالتعلفة مطروحا

 اإليجار صافي القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التالية: التزاماتتتضمن 

 أي حوافز  -
 
 إيجار مدينة،الدفعات الثابتة  بما في  لل الدفعات الثابتة في جووروا(  اقصا

  فعات اإليجار املتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل، -

 املبالغ املتوقع  فع)ا مه قبل املست جر بموج  ضما ات القيمة املتبقية، -

  شعل معقول مه ممارتة وذا الخيار، و  -
 
 تعر ممارتة خيار الشرا  إ ا كاق املست جر مت كدا

 ، إ ا كا ن مدة اإليجار تعكس ممارتة املست جر لذلل الخيار. فعات الغرامات الخاسة بلنها  عقد اإليجار -

يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار باتتخدام معدل انقتراب اإلضافي والذي يمثل السعر الذي تيدفعم املست جر ليقترب ا موال الالزمة 

 للحصول على أسل ما بقيمة مماثلة في بي ة اقتصا ية مماثلة  شروط وأحعام مماثلة.

منخفضة القيمة على أتاإل القسط الثابن كمصروف في    ا سول إثبات املدفوعات املرتبطة  عقو  اإليجار قصيرة ا جل وإيجارات    يتم

 .  أقل ش)را أو  12عقو  اإليجار قصيرة ا جل هي عقو  إيجار  ات فترة إيجار مداها  .املوحدة الخسارةقائمة الربح أو 

يتم التفاوب على شروط عقو  اإليجار على أتاإل فر ي وتحتوي على  طاق واتع مه الشروط وا حعام املختلفة. عند تحديد مدة عقد  

 اإليجار، ت خذ اإل ارة في انعتبار جميع الحقائق والنروف التي تخلق حافز 
 
 اقتصا ي   ا

 
ملمارتة خيار التمديد، أو عدم ممارتة خيار اإلنها .   ا

 يتم تضميق خيارات التمديد فقط في مدة عقد اإليجار إ ا كاق عقد اإليجار مؤكد
 
 إلى حد ما.  ا

 عند تحديد مدة عقد اإليجار، ت خذ اإل ارة عموم
 
  على   ال)امة  والتحسيناتفي انعتبار  عض العوامل بما في  لل فترات الت جير التاريخية    ا

  وما  املجموعة  عملياتل   املؤجر  ا سل   وأومية  املجموعة  لعمليات  كبيرة   إقتصا ية  فائدة  ل)ا  والتي   اإليجار  فترة  مد    على  املست جرة   العقارات

 . املؤجر ا سل  إتتبدال تتطل   التي  ا عمال وتعطل  للمجموعة  متاحة البدائل كا ن إ ا
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 غير امللموسة  األصول  7- 4

ا تاجي محد    باقتنائها ول)ا عمر  تقنية والتي قامن الشركة  التي تشتمل على برامر  يتم قياتم  سعر    5ا سول غير امللموتة  تنوات( 

 اإلطفا  املتراكم وأية خسائر متراكمة لل)بوط في القيمة.
 
 التعلفة  اقصا

 معدنت انطفا  السنوية على اسول)ا غير امللموتة: تطبق الشركة 

 % 20 رخص برامر •

 النفقات الالحقة

اف  تتم رتملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد مه املنافع انقتصا ية املستقبلية املتضمنة في ا سل املحد  الذي تتعلق بم. ويتم انعتر 

 في قائمة الربح أو الخسارةبعافة النفقات ا خر  التي يتم ا تاج)ا 
 
 عند تكبدوا. املوحدة   اخليا

 اإلطفاء 

أعماروا   مد   على  الثابن  القسط  باتتخدام طريقة  املتبقية  القيمة  منها   
 
مطروحا امللموتة  غير  ا سول  لتعلفة  اإلطفا   احتسان  يتم 

 .املوحدة  اإل تاجية املقدرة. ويتم انعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة

ب ثر   وتعدل  مالية  كل تنم  نهاية  في  القيمة  في  ال)بوط  ومؤشرات  اإل تاجية  وأعماروا  امللموتة  غير  لألسول  املتبقية  القيم  مراجعة  يتم 

 مستقبلي عند الضرورة. 

 غير املالية األصول في قيمة  هبوطال 8- 4

غير املالية لتحديد ما إ ا كاق وناا أي ظروف تشير إلى حدوث خسارة ان خفاب    ا سول مراجعة    موحدةيتم في تاري  كل قائمة مركز مالي  

لتحديد    ا سول في القيمة أو عكس خسارة ان خفاب في القيمة. وفي حالة وجو  وذا املؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالتتر ا  ل)ذه  

 مة، إق وجدت.مقدار خسارة ان خفاب في القيمة أو عكس خسارة ان خفاب في القي 

بتقدير القيمة القابلة لالتتر ا  للوحدة املنتجة للنقد التي    املجموعةالفر ية، تقوم    سول وعند تعذر تقدير القيمة القابلة لالتتر ا  لأل 

املشتركة على الوحدات الفر ية املنتجة للنقد،    ا سول . وعند إمعا ية تحديد أتاإل معقول وثابن للتوزيع، يتم توزيع  ا سول تنتمي إليها  

  ا سول ا سغر مه الوحدات املنتجة للنقد والتي يمكه تحديد أتاإل توزيع معقول وثابن ل)ا.    املجموعة لل يتم توزيع)ا على    بخالفأو  

غير امللموتة غير املتاحة لالتتخدام  عد يتم فحص)ا لال خفاب في   ا سول إل تاجية غير محد ة املدة وكذلل  غير امللموتة  ات ا عمار ا

 على ا قل وكلما كاق وناا مؤشر على ان خفاب في قيمة 
 
 . ا سول قيمةها تنويا

 تعالي  البيع والقيمة قيد انتتخدام 
 
أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة قيد انتتخدام،   القيمة القابلة لالتتر ا  هي القيمة العا لة  اقصا

يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمةها الحالية باتتخدام معدل خصم الذي رعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 

 ة ل)ا.التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلي  سول الزمنية للنقد واملخاطر املحد ة لأل 

  سول لأل  أو الوحدة املنتجة للنقد( إلى ما  وق قيمةها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية    سول لأل إ ا تم تقدير القيمة القابلة لالتتر ا   

أو   الربح  قائمة  في  مباشرة  القيمة  في  ان خفاب  بخسارة  انعتراف  يتم  لالتتر ا .  القابلة  قيمةها  إلى  للنقد(  املنتجة  الوحدة    الخسارة  أو 

 . املوحدة

تقدير   أو الوحدة املنتجة للنقد( إلى ال  سول ، يتم زيا ة القيمة الدفترية لأل نحقوعندما يتم عكس خسارة ان خفاب في القيمة في وقن  

تتجاوز القيمة الدفترية التي تمن زيا اها، القيمة الدفترية التي كاق تيتم تحديدوا فيما لو تم    ن أاملعدل لقيمةها القابلة لالتتر ا  بحيث  

قيمة   في  ان خفاب  بخسارة  في    ا سول انعتراف  ان خفاب  انعتراف  عكس خسارة  يتم  في تنوات تابقة.  للنقد(  املنتجة  الوحدة   أو 

 . املوحدة الخسارةالقيمة مباشرة في قائمة الربح أو 
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 املخزون 9- 4

يقيد املخزوق بالتعلفة أو سافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحد  التعلفة على أتاإل املتوتط املرجح. تتضمه التعلفة على كافة  

  تعالي  التصنيع املباشرة على أتاإل املستو  العا ي مه النشاط باإلضافة إلى تعالي  النقل واملناولة. تتضمه التعلفة إعا ة التصني  

النقدية املؤولة املتعلقة بمشتريات املخزوق. يتعوق سافي القيمة     يةمه حقوق امللكية   أرباح أو خسائر  اتجة عه تحوطات التدفقات 

 تعالي  التصنيع اإلضافية حت  انكتمال، وحصة مالئمة مه مصاري  البيع والتوزيع. يتم  
 
القابلة للتحقق مه تعر البيع التقديري  اقصا

 . بيعاتوتثبن ضمه تعلفة امل كمصروف، صص، عند الضرورة، مقابل أي مخزوق بطا  الحركة. يتم اثبات تعلفة املخزوق احتسان مخ

بالتعلفة أو سافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التعلفة على أتاإل املتوتط املرجح. يتم تقدير   يتم تقييم قطع الغيار 

 وبطي ة الحركة، إق وجدت، في تاري  كل تقرير مالي. مخصص للبنو  القديمة 

 وُمعادالت النقد  النقد 4-10

على ا رسدة لد  البنل والشيعات في الصندوق والو ا ع قصيرة    النقد  وُمعا نت رشتمل النقد    ،املوحدة  املالي لغرب إعدا  قائمة املركز  

 أش)ر أو أقل، إق وجدت. ثالثةا جل التي تبلغ فترات اتتحقاق)ا ا سلية  

 الشرعيةالزكاة  مخصص  4-11

 
 
ية  "ال)ي ة"(.  باململكة العربية السعو    والجمارا  والضريبة  الزكاة  وي ةلأل نمة الزكوية التي تصدروا    يتم احتسان مخصص الزكاة وفقا

 والضريبة النهائية خالل السنة املالية التي يتم فيها إسدار الربوط.  الزكوي يتم معالجة التسويات الناتجة عه الربط 
 

 نهاية الخدمة للموظفين  مكافأة  4-12

 لشروط وأحعام  نام العمل امل 
 
بع في تستحق معاف ة نهاية الخدمة لعافة املوظفيق العامليق وفقا  ، عند ا ةها  عقو  خدمااهم.املجموعةت 

املتعلق بخطط املنافع املحد ة عه طريق تقدير قيمة املنافع املستقبلية التي تستحق للموظفيق في الفترات    املجموعةيتم احتسان التزام  

 الحالية والسابقة وتخصم القيمة للوسول إلى القيمة الحالية.

للتعالي   غرب الوفا  بهذه انلتزامات املستقبلية. يتم وضع    املجموعة تضع   انفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناسر الرئيسية 

اإل  الخبير  في  وذه انفتراضات  عد اتتشارة  الخدمة انعتيا ية    املجموعةكتواري  تعلفة  لتحديد  التي تستخدم  تلل انفتراضات  وتشمل 

ب وكذلل   املتعلقة  التمويل  اانلتزاماتعناسر  يقوم  طريقة  إل.  باتتخدام  و لل  املحد ة  املنافع  التزام  باحتسان  املؤول    وحدة كتواري 

 .توقعةامل  انئتماق

اإل  الربح والخسائر  تتعوق مه  املنافع املحد ة والتي  التزامات  تقييم  بلعا ة  الشامل    ةكتواري يتم انعتراف  الدخل  في قائمة    خر اآل مباشرة 

مصروف الفائدة على التزامات املنافع املحد ة للسنة عه طريق تطبيق معدل الخصم الذي رستخدم في قياإل    املجموعة. تحد   املوحدة

ة  تيجة  التزامات املنافع املحد ة عند بداية السنة السنوية  عد ا خذ بانعتبار أي تغير يطرأ على سافي التزامات املنافع املحد ة خالل السن 

صاري  انخر  املتعلقة بخطط املنافع املحد ة في قائمة  عتراف بمصروف الفائدة الصافي وامل ات. يتم ان اللتزامل املساومات واملدفوعات  

 . املوحدة الخسارة الربح أو 

 املخصصات  13- 4

 شعل  أحداث أو عمليات تابقة قد ينتر عنها التزام قا ونا أو تعاقدي حالي يمكه تقديره    املجموعةيتم تعويه املخصص إ ا كاق لد   

 موثوق، وأق ونالل احتمالية أق ينتر عنم تدفقات خارجة ملنافع اقتصا ية لتسوية انلتزام.
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 االحتياطي النظامي  4-14

 للننام ا تا  ي للشركة و نام الشركات باململكة العربية السعو ية، يج  على الشركة تحويل ما نسبتم  
 
مه سافي ربح السنة    %10وفقا

 لى انحتياطا النناما. إق وذإ
 
 على املساوميق.   ا انحتياطا غير قابل للتوزيع حاليا

 ربحية السهم  4-15

يتم عرب ربحية الس)م ا تاتية وربحية الس)م املخفضة  إق وجدت( و لل لألت)م العا ية، حيث يتم احتسان ربحية الس)م ا تاتية 

على املتوتط املرجح لعد  ا ت)م العا ية القائمة خالل السنة، معدلة    للمجموعةبقسمة الربح أو الخسارة الخاسة بحملة ا ت)م العا ية  

الخاسة   الخسارة  أو  الربح  بتعديل  الس)م املخفضة  السنة. ويتم احتسان ربحية  أو املصدرة خالل  املعا  شراؤوا  العا ية   عد  ا ت)م 

العا ية   ا ت)م  القائم  للمجموعة بحملة  ا ت)م  لعد   املرجح  املحتمل  واملتوتط  املخفضة  العا ية  ا ت)م  جميع  بآثار  السنة  خالل  ة 

 إسداروا. 

 التقارير القطاعية  4-16

في   عنصر  وو  التشغيل  انيرا ات    املجموعةقطاع  في  لل  بما  مصاري   وتتكبد  إيرا ات  على  تحصل  خالل)ا  مه  التي  ب نشطةها  يرتبط 

 .  املجموعةباملعامالت مع أي عناسر أخر  في   املتعلقة واملصروفات

 املالية  لألدوات العادلة القيمة قياس 4-17

 تاري   في عا لة تعامل   شروط  لل  في راغبة أطراف بيق ما التزامات تدا  أو ما أسول  بيع بموجبها يتم  التي القيمة هي العا لة القيمة

 مه ما يا للحد شرط أو   ية أي يوجد ن حيث مستمرة عاملة شركة هي  املجموعة أق افتراب يوجد العا لة القيمة تعري   ضمه .القياإل

 .تلبية  شروط معاملة إجرا  أو عمليااها حجم

 أو  أجنبية،  عمالت سرف  تاجر مه ومنتنمة ت)لة بصورة  متوفرة املدرجة ا تعار كا ن إ ا النشطة السوق  في  مدرجة املالية ا  اة تعت ر

 ومنتنمة فعلية بصورة حدثن توقية معامالت تمثل  ا تعار وذه وأق  تننيمية وي ة أو  تسعير خدمات أو سناعة، مجموعة أو وتيط،

 .تجاري  أتاإل على 

   لل كاق كلما للمالحنة قابلة توقية معلومات جموعةامل تستخدم العا لة، القيمة قياإل عند
 
 ضمه العا لة القيم تصن  ممكنا

  العا لة القيمة تسلسل  مختلفة في مستويات
 
 :يلي كما التقييم  طرق  في املستخدمة املدخالت  إلى اتتنا ا

 .القياإل تاري   في عليها الحصول  يمكه مماثلة التزامات أو  سول    نشطة أتواق  معدلة( في غير  مدرجة أتعار :1 املستو  

  مثل   مباشرة  بصورة  انلتزامات أو  سول لأل  للمالحنة قابلة  وهي  1املستو   في إ راج)ا تم التي  املدرجة ا تعار عدا  مدخالت  :2 املستو  

 .) ا تعار مه مشتقة  مباشرة غير بصورة أو) ا تعار

 للمالحنة(. قابلة غير مدخالت (للمالحنة القابلة السوق  معلومات إلى تستند  ن التزامات أو سول    مدخالت  :3 املستو  

 األجنبية  العمالت  تحويل 4-18

التحويل السائدة بتاري  إجرا  املعامالت. ويعا     ب تعارتحويل املعامالت التي تتم خالل السنة بالعمالت ا جنبية إلى ريانت تعو ية    يتم

املالي املركز  قائمة  بتاري   السائدة  الصرف  ب تعار  ا جنبية  بالعمالت  املسجلة  النقدية  وانلتزامات  ا سول  أرسدة   . املوحدة  تحويل 

 .املوحدة الخسارة أو  الربح بقائمة ا جنبية العمالت وتحويل التسديدات عه  الناتجة الخسائر  أو رباحا   تدرج

 األرباح توزيعات 4-19

  .التوزيعات وذه للمساوميق  العامة الجمعية فيها  تقر   التي السنة في املوحدةتوزيعات ا رباح في القوائم املالية   ُتثبن
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 أحكام وتقديرات هامة -5

 للمعايير الدولية للتقرير املالي مه اإل ارة القيام باجةها ات وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ    املوحدةيتطل  إعدا  القوائم املالية  
 
وفقا

واإلفصاحات    ،املوحدة  واإلفصاحات املرفقة بالقوائم املالية   املوحدة اإليرا ات واملصروفات وا سول وانلتزامات الناورة في القوائم املالية  

ة  عه انلتزامات املحتملة وا سول املحتملة. إن أق عدم الت كد املتضمه في وذه انفتراضات والتقديرات قد يؤ ي إلى إجرا  تعديالت وام

 على القيمة الدفترية لألسول أو انلتزامات التي قد تت ثر في فترات مستقبلية. 

  ، قامن اإل ارة بلبدا  ا حعام التي ل)ا ت ثير جووري على املبالغ املثبتة في القوائم املاليةللمجموعة ضمه تياق تطبيق السياتات املحاتبية  

في القاملوحدة أثر النروف املستقبلية على ا رقام الناورة  تقدير  بها عند  التي تم ا خذ  الرئيسية  إلى انفتراضات  باإلضافة  وائم املالية  . 

تاري  إعدا  القوائم املالية  املوحدة في  بها  تعديالت وامة على    املوحدة  واإلفصاحات املتعلقة  بها مخاطر جوورية قد تسب   والتي يرتبط 

اعتمدت    لألسول   الدفتريةالقيم   القا مة.  املالية  السنة  خالل  النر   املجموعةوانلتزامات  على  وافتراضااها  تقديرااها  القائمة  في  وف 

. إن أ م يمكه أق تتغير النروف وانفتراضات القائمة حول التطورات املستقبلية  املوحدة  واملعلومات املتاحة عند إعدا  القوائم املالية

 
 
 حدوثها.. وتنعكس وذه التغييرات على انفتراضات عند املجموعةللتغيرات في السوق أو النروف الناش ة خارج تيطرة  وفقا

 

 العمر املقدر للممتلكات، اآلالت واملعدات  -أ 

والتقا م   املتوقع  انتتخدام  على  بنا    تقديروا  تم  التي  املتوقعة  الخدمة  مدة  على  واملعدات  اآلنت  املمتلعات،  تعلفة  اتةهالا  يتم 

لألسل. تقوم اإل ارة بمراجعة القيم املتبقية    لألسل، وبر امر الصيا ة واإلسالح باإلضافة إلى التقا م التق ي واعتبارات القيمة املستر ة

عمار اإل تاجية  شعل تنوي ويتم تعديل مصاري  انتةهالا املستقبلية حيثما تعتقد اإل ارة ب ق  اآلنت واملعدات وا    للممتلعات، 

 ا عمار اإل تاجية تختل  عه التقديرات السابقة.

 قطع الغيار االحتياطية واالستراتيجية -ب

واحتياطا مه قطع الغيار لخطا إ تاج في مصنع)ا، واهدف اإل ارة إلى انحتفاظ بم لفترات أطول    اتتراتيجيبمخزوق    املجموعةتحتفظ  

أ م تيتم تزويد جميع قطع الغيار بمزايا اقتصا ية مستقبلية مه انتتخدام املستقبلي لجميع   تزيد عه عام واحد. تعتقد اإل ارة 

، والتي يج  أق تعوق  وانتتراتيجية    املعدات. تقوم اإل ارة بمراجعة قطع الغيار املوجو ة في املعدات انحتياطيةاملمتلعات واآلنت و 

 متوفرة عند الحاجة واملسةهلكة مع العمر انفتراض ي لألسل  ي الصلة. 

 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -ج 

ج  بر امر املعافآت املحد ة غير املمولة التي يتم قيات)ا باتتعمال التقييم  يتم تحديد تعلفة معاف ة نهاية الخدمة للموظفيق بمو 

وذه   وتشمل  املستقبل.  في  الفعلية  التطورات  عه  تختل   قد  التي  انفتراضات  مه  العديد  اإلكتواري  التقييم  رشمل  اإلكتواري. 

العا وتلوا  الروات ،  في  املستقبلية  والزيا ات  الخصم،  معدل  تحديد  لتعقيد  انفتراضات   
 
و نرا العامليق.  ومعدل  وراق  مليق، 

التقييم وطبيعتم طويلة ا جل فلق التزام املعاف ة املحد ة غير املمولة شديد الحساتية للتغيرات في وذه انفتراضات. لذا تتم مراجعة 

 جميع انفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة. 

 مناطق خاضعة لرخصة امتياز تأهيلإعادة  مخصص  -د

بالقيمة الحالية للتعلفة املتوقعة إلعا ة تسوية املوقع والخاص ب رب    يتم اثبات مخصص إعا ة ت ويل مناطق خاضعة لرخصة امتياز

الشركة.   و   وتممصنع  للمخصص  الحالية  القيمة  املصنع إ تقدير  ن ةها  عمر  املتوقعة  الحالية  بالقيمة  املخصص    اعتمدتو   ، ثبات 

 الحالية للمحجر  عد ا ةها وا عند القياإل ا ولي للقيمة الحالية للمخصص.  ةالشركة على تجديد الرخص
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 ممتلكات، آالت ومعدات  -6

 االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي  التنفيذ   قيد مشروعات   أثاث ومفروشات  سيارات  معدات متحركة  مباني وطرق  آالت ومعدات  أراض ي  

         : التكلفة 
 2,348,950,304 2,236,500 16,474,141 12,160,409 126,235,632 612,579,029 1,575,664,593 3,600,000  م2020  يناير  1كما في  

 14,245,974 5,471,459 235,534 642,801 70,044 -  7,826,136 -  اإلضافات خالل السنة  

 -  ( 1,516,429   -  -  1,207,204 -  309,225 -  التنفيذ   قيد املحول مه مشروعات  

 2,363,196,278 6,191,530 16,709,675 12,803,210 127,512,880 612,579,029 1,583,799,954 3,600,000  ُمعدلة( م 2020ديسمبر   31الرصيد في  
 8,909,609 5,028,236 368,696 206,227 26,058 - 3,280,392 - اإلضافات خالل السنة  
 -  ( 4,518,555)  -      -  963,399 - 3,555,156 - التنفيذ   قيد املحول مه مشروعات  

 ( 187,000)  -  -  ( 187,000)  -  -  -  -  انتتبعا ات 

 2,371,918,887 6,701,211 17,078,371 12,822,437 128,502,337 612,579,029 1,590,635,502 3,600,000 م 2021ديسمبر   31الرصيد في  

         : مجمع االستهالك 
 831,051,923 -  13,495,799 11,372,561 72,789,894 178,878,237 554,515,432 -   م2020  يناير  1كما في  

 78,824,924 -  1,209,343 677,667 4,788,142 17,875,894 54,273,878 -  اتةهالا السنة 

 909,876,847 -  14,705,142 12,050,228 77,578,036 196,754,131 608,789,310 -   ُمعدلة( م 2020  ديسمبر   31الرصيد في  
 79,708,992 -  1,049,139 297,866 4,984,406 17,767,354 55,610,227 -  اتةهالا السنة 
 ( 187,000)  - - ( 187,000)  -  -  -     انتتبعا ات 

 989,398,839 -  15,754,281 12,161,094 82,562,442 214,521,485 664,399,537 -  م 2021  ديسمبر   31الرصيد في  
         

         : صافي القيمة الدفترية 

 1,382,520,048 6,701,211 1,324,090 661,343 45,939,895 398,057,544 926,235,965 3,600,000 م 2021ديسمبر   31كما في  

 1,453,319,431 6,191,530 2,004,533 752,982 49,934,844 415,824,898 975,010,644 3,600,000  ُمعدلة( م 2020ديسمبر   31كما في  
 

 ..ور15/9/1426تنة هجرية ابتدا   مه  30والثروة املعد ية بموج  رخصة محجر موا  خام وملدة    صناعةتقوم الشركة باتتغالل محاجر موا  خام مست جرة مه وزارة ال  –
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 أصول حق االستخدام  -7
 جمالي اإل   مباني مستأجرة   أراض ي مستأجرة  

      : التكلفة 

 7,672,920  1,723,428  5,949,492 م 2021  يناير   1الرسيد في  

 ( 6,300,719    ( 1,723,428    ( 4,577,291   (1   انتتبعا ات 

 5,750,599  5,750,599  -    ا ضافات 

 7,122,800  5,750,599  1,372,201 م 2021ديسمبر   31الرصيد في  

      : مجمع االستهالك 

 4,892,979  1,292,571  3,600,408 م 2021  يناير   1الرسيد في  

 2,806,119  1,005,916  1,800,203 انتةهالا 

 ( 6,300,719    ( 1,723,428    ( 4,577,291   (1 انتتبعا ات 

 1,398,379  575,059  823,320 م 2021ديسمبر   31الرصيد في  

      : صافي القيمة الدفترية 

 5,724,421  5,175,540  548,881 م 2021ديسمبر   31كما في  

 2,779,941  430,857  2,349,084 م 2020 رسم ر    31كما في  

 في ا ةها  عقد الت جير الخاص بتشغيل وسيا ة واتتثمار وحدة فرز النفايات باملطمر الصحي في مدينة بريدة خالل  اإلتتبعا ات تتمثل    (1 

 أ  و   ، تجديد العقد لم يتم   حيث  م2021عام  
 
توقيع عقد جديد  و   م2021  عام   خالل  للشركة   اري اإل   باملقر  الخاص الت جير  عقد    ةها إ  تم يضا

 ملدة خمس تنوات.

 خر أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل  في  استثمار  -8

 ديسمبر   31كما في     
 م 2020  م 2021  سهم عدد األ  

الزين   السعو ية  شركة  مساومة  أالعربية  شركة  رامعو( 

 تعو ية  
 2,951,840    3,228,575  ت)م   92,245

 276,735    73,796   القيمة العا لة   في  التغيرأرباح 

 3,228,575    3,302,371   ت)م في ا   مجموع انتتثمار 

باملوافق2019 رسم ر    3    بتاري  أقر مجلس اإل ارة   في السعو ية  أرامعو( وتم انكتتان   العربية الزين شركة أت)م في انتتثمارعلى    ةم 

 .ةتعو ي. و لل مه مصا ر الشركة الذاتية وبما يتوافق مع تدفقااها وخطط)ا املستقبلي  ريال2,951,840 بلجمالي ت)م 92,245

مما  تر عنم توزيعات    م2021رباح  قدية خالل عام  أشركة مساومة تعو ية عه توزيع    -رامعو(  ألسعو ية  أعلنن شركة الزين العربية ا

 (.24اإليرا ات ا خر   إيضاح رقم /  املصروفات( ريال تعو ي واملدرجة ضمه129,807أرباح بمبلغ 
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 لموسة م غير  صول أ  -9
 جمالي اإل   التنفيذ   قيد   برنامج ( 1   البرمجيات  

      : التكلفة 

 1,583,804  325,476  1,258,328  ُمعدلة( م 2021  يناير   1الرسيد في  

 1,509,753  1,465,785  43,968   ا ضافات 

 3,093,557  1,791,261  1,302,296 م 2021ديسمبر   31الرصيد في  

      : مجمع االستهالك 

 1,131,636  -   1,131,636  ُمعدلة( م 2021  يناير   1الرسيد في  

 57,676  -   57,676 انتةهالا 

 1,189,312  -   1,189,312 م 2021ديسمبر   31الرصيد في  

      : صافي القيمة الدفترية 

 1,904,245  1,791,261  112,984 م 2021ديسمبر   31كما في  

 452,168  325,476  126,692  ُمعدلة( م 2020 رسم ر    31كما في  

 

 . الشركة موار  تخطيطالتنفيذ عبارة عه إنشا  بر امر   قيدبر امر (1 

 مخزون  -10

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 55,250,346    39,131,301 كلينكر  - إ تاج تحن التشغيل 

 5,749,234    6,258,964 إ تاج تام 

 17,782,703   22,726,845 موا  خام 

 69,363,977   80,098,191 قطع غيار  

 148,215,301   148,146,260 

 ( 3,000,000   ( 5,000,000) ال)بوط في قيمة املخزوق 

 143,215,301   145,146,260 

 

 كما يلي:ال)بوط في قيمة املخزوق  حركة 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 1,000,000  3,000,000 رسيد أول السنة 

 2,000,000   2,000,000 املعوق خالل السنة

 3,000,000   5,000,000 رصيد آخر السنة
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 مدينون تجاريون  -11

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 41,260,502    29,686,343 مدينوق تجاريوق  

 (1,491,104    (1,731,104) مخصص خسائر ائتما ية متوقعة

 27,955,239   39,769,398 

 

 إق حركة مخصص خسائر ائتما ية متوقعة كما يلي:

 1,251,104  1,491,104 رسيد أول السنة 

 240,000    240,000 املعوق خالل السنة

 1,491,104   1,731,104 السنةرصيد آخر 

ريال  29,460,000 بمبلغ مر  وتندات تعو يريال  16,600,000بمبلغ   إق املدينوق التجاريوق مغطاة بالعامل مه خالل ضما ات بنكية

 . يتعو 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   مدرجة استثمارات في أدوات حقوق ملكية  -12

 ديسمبر   31كما في   

 م 2020  م 2021 

 485,840,830  242,098,817 رسيد أول السنة 

 580,800,000    410,200,000 خالل السنة   مشتريات 

 ( 829,600,000     ( 406,952,211)  خالل السنة   مبيعات 

 5,057,987    2,930,186 أرباح التغير في القيمة العا لة  

 242,098,817    248,276,792 رصيد آخر السنة 

 

توفير قدر معقول مه العائد والسرررررريولة املتحققة مه اتررررررتثمارات  اتررررررتثمار محلية مفتوحة اهدف إلى   في سررررررنا يقيتمثل البند في انتررررررتثمار  

   بالريال السعو ي.تجارية قصيرة ا جل تقيم  
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 وأرصدة مدينة أخرى  ةدفعات مقدم -13

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 6,549,081    8,995,963 للمور يه   ة فعات مقدم

 
 
 3,109,280  6,408,236 مصروفات مدفوعة مقدما

 853,714   962,026 ت مينات مستر ة  

 1,091,232  990,757 خر  أ

 17,356,982  11,603,307 

 النقد وُمعادالت النقد  -14

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

  45,828,216   48,076,022 ريال تعو ي  - جارية حسابات  – قد لد  البنوا 

 4,137,725  7,518,284 جنبيةأ التعم  - جارية حسابات  – قد لد  البنوا 

 95,247  143,526  قد في الصندوق  

 55,737,832  50,061,188 

 احتياطي نظامي   -15

 اتم
 
% مه 10الشركة في نهاية كل تنة مالية بتجني  نسبة  ارة إللشركة، يقوم مجلس تا  ي  ا  ( والننام 129مع  نام الشركات  املا ة  شيا

% مه رأإل 30بلغ انحتياطا املذكور سافي الدخل لتعويه احتياطا  ناما، ويجوز أق تقرر الجمعية العامة العا ية وق  وذا التجني  مت   

 .إق وذا انحتياطا غير قابل للتوزيع .املال

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 153,421,380  175,470,692 رسيد أول السنة 

 22,049,312  16,028,027 املعوق خالل السنة

 175,470,692  191,498,719 رصيد آخر السنة
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -16

على اتررررررررتحقاق معاف ة نهاية الخدمة لجميع املوظفيق الذيه يكملوق فترة الخدمة املؤولة بموج   نام العمل في   املجموعةتنص تررررررررياتررررررررة  

 السعو ية.اململكة العربية  

كتواري مه قبل خبير مستقل معيق  إكتواري، وتم إجرا  أحدث تقييم  السنوي على التقييم اإل   للموظفيق  الخدمة  نهاية  معاف ة   التزامويستند  

 . م2021 رسم ر  31، و لل باتتخدام املنهجية اإلكتوارية لوحدة انئتماق املتوقعة كما في املجموعةمه قبل إ ارة 

 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 14,069,654  17,347,975 يناير   1الرسيد في 

    املوحدة  الخسارةاملدرجة في قائمة الربح أو 

 2,267,493  2,239,961 تعلفة الخدمة الحالية 

 478,373  462,693 ( 25تعلفة الفائدة  إيضاح 

    

    املوحدة  ر املدرجة في قائمة الدخل الشامل االخ

 975,337  272,823 خسائر إكتوارية  

 ( 442,882   ( 1,138,767) املدفوع 

 17,347,975  19,184,685 ديسمبر   31الرصيد في 

 

 االفتراضات اإلكتوارية: -

 خالل السنة تم إجرا  التقييمات انكتوارية بموج  طريقة ائتماق الوحدة املتوقعة باتتخدام انفتراضات ال)امة التالية: 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 تنة  -%   تنة  -%  

    املالية:االفتراضات  

 % 2.75  % 2.90 معدل الخصم

 %3  %3 معدل زيا ة الروات 
    

افية:     االفتراضات الديموغر

 20إلى  5مه   20إلى  5مه  معدنت اننسحان

 تنة 60  تنة 60 ته التقاعد
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 للموظفين الخدمة نهايةالتزام  لتحديدتحليل الحساسية اإلكتوارية  

التغير في انفتراضررررات في حيق أق جميع انفتراضررررات انخر  ثابتة. مه الناحية العملية، فلق  وذا غير وار     علىتسررررتند تحليالت الحسرررراتررررية  

الحدوث وقد تعوق  عض التغيرات في  عض انفتراضررات مرتبطة مع  عضرر)ا البعض، وعند حسرران حسرراتررية مزايا نهاية  الخدمة للموظفيق  

ري جووري فل م يتم تطبيق  فس الطريقة  القيمة الحالية ملزايا نهاية الخدمة للموظفيق محسروبة على أتراإل  طريقة  تعلفة  إكتوافتراب  ن 

  هي   كما املوحدة  املقدرة في نهاية فترة التقرير( عند حسرررررررررران مزايا نهاية الخدمة للموظفيق املعترف بها في قائمة املركز املالي  انئتما يةالوحدة  

 :اهأ    موضحة
 

 
 التغييرات املحتملة املعقولة

 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 نقص زيادة  

 2.242.247 (1.562.022) ( %1( )-)+ /  معدل الخصم  

 (1.897.246) 2.216.360 ( %1( )-)+ /  معدل زيا ة الروات   

 268.308 (265.387) (%20( )-)+ /  معدل اننسحان  

 3.677 (3.670) (%20( )-)+ /  معدل الوفيات

 التزام تأجير -17

 ديسمبر  31كما في   

 م 2020  م 2021  

 -   3,635,108  الجز  غير املتداول مه التزام ت جير 

 2,413,041   1,531,897  الجز  املتداول مه التزام ت جير 

  5,167,005   2,413,041 

في   كما  املنةهية  السنة  عه  الت جير  بالتزام  املتعلق  الفائدة  مصروف  قيمة  مبلغ:  2021 رسم ر  31بلغ  تعو ي  191,961م   ريال 

 .(25إيضاح رقم   ،ريال تعو ي( 208,101م: 2020 رسم ر 31 كما في 

 لرخصة امتيازتأهيل مناطق خاضعة إعادة مخصص  -18

 الجدول التالي يوضح حركة املخصص كما يلي: 

 ديسمبر  31كما في  

 م  2020  م 2021 

 6,201,368  6,449,424 رسيد أول السنة 

 248,056  257,977 ( 25الفائدة الفعلية  إيضاح 

 6,449,424  6,707,401 رصيد آخر السنة
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 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -19

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 14,206,204    20,982,274 مصروفات مستحقة  

 19,030,595    23,058,540 محجر رتوم اتتغالل 

 270,248   257,433 مستحقات لج)ات حعومية 

 2,608,243    2,535,587 جازات وتذاكر تفر  إمخصص 

 1,400,000    1,400,000 (31 ارة  إيضاح عضا  مجلس اإل أمعاف ة 

 5,764,131    6,524,003  فعات مقدمة مه العمال   

 277,147    250,824 ضماق حسه تنفيذ مقاولي الباطه 

 6,955,628    2,922,765 ضريبة القيمة املضافة  

 239,969  373,513 خر  أ

 58,304,939     50,752,165 

 الزكاة الشرعيةمخصص  -20

 : كما يلي الشرعيةإق العناسر ا تاتية لوعا  الزكاة  (أ 

 ديسمبر   31في  املنتهية     للسنة  

 م 2020  م 2021 

 237,146,893  177,863,332 سافي ربح السنة قبل الزكاة  

 ( 1,494,433,942   ( 1,387,726,664) سول غير متداولةأ

 17,000,000  19,184,685 التزامات غير متداولة 

 1,624,251,802  1,672,156,660 حقوق امللكية

   1,492,104  1,731,104 مخصص خسائر ائتما ية متوقعة

 -  702,799 مخصص زكاة مدور  

 3,000,000  5,000,000 وبوط في قيمة املخزوق 

 388,456,857  488,911,916 وعا  الزكاة  

 9,711,421  12,222,798 %2.5 بواقع  الزكاة 
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 فيما يلي حركة مخصص الزكاة خالل السنة: (ن

 ديسمبر   31في  كما 

 م 2020  م 2021 

 11,656,243  9,711,421 رسيد أول السنة 

 (11,656,243   (9,008,622) املسد  خالل السنة 

 9,711,421  12,222,798 املعوق خالل السنة

 9,711,421  12,925,597 رصيد آخر السنة

 

 الزكوي  الربط موق  ( ج

 . م2021 معال الشركة إقرارااها الزكوية وقامن  سدا   فعات الزكاة املستحقة عليها وحصلن على ش)ا ة الزكاة   قدمن

مه وي ة الزكاة والضريبة ربوط زكوية  ور  للشركة    م2021  عام  وخالل  ، م2018حت     م2006كما ور  للشركة ربوط نهائية عه السنوات مه  

تعو ي    ريال  226,732ومبلغ    يتعو ريال    243,266  بمبلغم وأظ)رت وذه الربوط فروقات زكوية  ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹والجمارا عه ا عوام  

 الشركة  وأعترضن  على التوالي
 
 . ةلد  ا ما ة العامة للجاق الضريبي ب ق اإلعتراب  على وذه الربوط علما

 

 املبيعات  -21

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 

 520,207,070    442,459,545 تمنن عا ي أ

 52,522,617   54,272,114 تمنن مقاوم أ

 496,731,659   572,729,687 

 

 وتسويقية ةبيعي مصروفات  -22

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 

 3,817,819  3,713,777 روات  وأجور ومزايا عامليق 

 3,095,827    3,406,411 مصروفات  قل

 762,092    2,680 عالق وتروير إ عاية و 

 150,832   139,804 تةهالاان 

 65,006   85,750 مصروفات قسم املبيعات 

 848,613    1,578,055 خر  أ

 8,926,477  8,740,189 
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 دارية إمصروفات عمومية و  -23

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 

 19,852,455     17,839,212 روات  وأجور ومزايا عامليق 

 1,638,233    1,072,380 رتوم حعومية  

 1,614,824    644,481 ت رعات 

 1,582,489    1,539,066 انتةهالا  

 1,400,000    1,400,000 (31عضا  مجلس ان ارة  إيضاح أمعاف ة 

 798,145  689,926 تعان اتتشارية وم)نيةأ

 234,400  410,800 (31بدل حضور جلسات  إيضاح 

 187,082   235,592 مصروفات بنكية  

 180,348   183,189 رتوم واشتراكات

 139,593   108,530 سالح  إسيا ة و 

 114,828    120,262 خدمررررررررررررات 

 41,791    14,387 ضريبة انتتقطاع 

 388,791  325,624 خر  أ

 24,583,449  28,172,979 

 إيرادات أخرى )مصروفات( /  -24

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 

 4,013,668  5,662,373 بيئية خدمات إيرا 

 1,951,488   349,903 و ا ع بنكية مه   خل 

 204,696  ( 259,280) ترجمة العمالت ا جنبية   فروق   أرباح( / خسائر 

 104,163    129,807 لقيمة العا لة مه خالل الدخل الشامل اآلخر با أرباح مه انتتثمار  توزيعات

 -  ( 9,519,870) أخر  

 (3,637,067 )  6,274,015 
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 تكاليف التمويل -25

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م  2020  م 2021 

 478,373  462,693 عه التزام معاف ة نهاية الخدمة للموظفيق  ةتعلفة الفائدة الناتج

 208,101  191,961 عه التزام ت جير ةتعلفة الفائدة الناتج

 248,056  257,977 عه مخصص إعا ة ت ويل مناطق خاضعة لرخصة امتياز  ةتعلفة الفائدة الناتج

 912,631  934,530 

 ربحية السهم  -26

السنة على املتوتط املرجح لعد  ا ت)م خالل السنة ويتمثل فيما    سافي ربح بتقسيم    تم احتسان ربح الس)م ا تا  ي واملخفض مه سافي ربح السنة 

 يلي: 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في   

 م 2020  م 2021  

 220,493,117  160,280,269  سافي ربح السنة

 

 سهم   سهم   

 180,193,443  140,000,000  املتوتط املرجح لعد  ا ت)م 

 ريال / ت)م  ريال / ت)م  

 1,22  1.14  ربح السنة سافيربح الس)م ا تا  ي واملخفض مه  

 رباح  األ توزيعات  -27

م وبنا   على تفويض مه الجمعية العامة العا ية قرر مجلس اإل ارة توزيع أرباح  قدية على املساوميق عه  2021ف راير    28بتاري    -

% مه رأإل مال  5ريال تعو ي وبنسبة    70,000,000ريال تعو ي للس)م الواحد بقيمة  0,50م بواقع2020النص  الثانا مه عام  

 .  املجموعة

م وبنا   على تفويض مه الجمعية العامة العا ية قرر مجلس اإل ارة توزيع أرباح  قدية على املساوميق  2021أغسطس    11بتاري    -

% مه  7.5ريال تعو ي وبنسبة  105,000,000ريال تعو ي للس)م الواحد بقيمة 0,75م بواقع 2021عه النص  ا ول مه عام 

 رأإل مال املجموعة. 

م على توزيع أرباح  قدية وبنا   عليم أوص   مجلس إ ارة  2020يو يو    29وافق املساوموق في اجتماع الجمعية العامة العا ية بتاري    -

 ريال تعو ي للس)م الواحد(.  1ريال تعو ي   140,000,000م بقيمة 2020 وفم ر  5الشركة بتوزيع أرباح  قدية بتاري   
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 التسهيالت املالية -28

تقم الشررررررررركة باتررررررررتخدام)ا حت  تاري   مليوق ريال تررررررعو ي بضررررررماق تررررررندات  مر، لم    90,6لد  الشررررررركة تسرررررر)يالت مالية متاحة مه بنوا محلية بمبلغ  

 . ، كما ن يوجد أية التزامات  تيجة عدم اتتخدام وذه التس)يالت29 رقم  إيضاحفيما عدا ما تم  كره في   املوحدةالقوائم املالية  

 االلتزامات املحتملة  -29

 . خام   موا  شرا     مقابل م  2021 رسم ر   31  في كما    تعو ي   ريال   3,970,149  مبلغ   مستندية عتما ات  ان   بموج  بلغن انلتزامات املحتملة   -

 . م 2021 رسم ر   31  في   كما   تعو ي ريال    12,304,633  مبلغ خطابات ضماق بنكية  انلتزامات املحتملة بموج     بلغن  -

 املعلومات القطاعية -30
 

 

 للسنة املنتهية في

 م2021ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في 

 م2020ديسمبر  31

افيةاملنطقة   الجغر

مبيعات  

 سمنتاأل 

  (21)إيضاح 

  خدمات إيرادات 

 بيئية 

  (24)إيضاح 

 سمنت مبيعات األ 

  (21)إيضاح 

 بيئية خدمات إيرادات 

 (24)إيضاح 

 4,013,668  572,729,687  5,662,373  496,731,659 اململكة العربية السعو ية

 4,013,668  572,729,687  5,662,373  496,731,659 اإلجمالي 

 عالقةالاملعامالت مع األطراف ذات  -31

 . عالقة بصفة أتاتية في روات ، بدنت ومعافآت كبار املوظفيق التنفيذييقال تتمثل املعامالت مع ا طراف  ات 

بصورة مباشرة أو    املجموعةولية في تخطيط وتوجيم ومراقبة أنشطة  ؤ موظفا اإل ارة العليا وم ا شخاص الذيه يمارتوق السلطة واملس 

 . غير مباشرة بما في  لل أعضا  مجلس اإل ارة  توا  كاق تنفيذي أو غير  لل(

إ ارة   في  تعويضات مقابل  وروم  أية  يتم منح أعضا  مجلس اإل ارة  يتم    املجموعة ن  لم  يمنح  العمومية  الجمعيةبواتطة    اعتما وا ما   .

 مل)ام   تيجة   ثابتة   معاف ة   التنفيذييق   الرؤتا أعضا  مجلس اإل ارة بدل حضور جلسات مجلس اإل ارة واجتماعات لجاق املجلس. ويمنح  

 .   املباشرة وليااهمؤ ومس إ اراهم

 مجلس اإل ارة غير التنفيذييق وموظفا اإل ارة العليا:  عضا   فع)ا   تم التي  واملعافآتالتالي تفاسيل التعويضات   الجدول  رعرب 

 ديسمبر   31السنة املنتهية في   

 م 2020  م 2021 طبيعة املعاملة  أطراف ذات عالقة

روات  وأجور وما في حكم)ا ومعافآت مجلس   مجلس اإل ارة   وأعضا  اإل ارة العليا

   اإل ارة وبدنت الحضور 

9,543,630  8,323,187 
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر -32

 انئتماق ومخاطر السيولة.  أتعار السوق ومخاطر  ملخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر  املجموعةتتعرب أنشطة 

 شعل أتاإل مه اتتثمارات بالقيمة العا لة مه خالل الدخل الشامل    للمجموعة  املوحدة تتعوق ا  وات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي  

 .ا خر  والذمم الدائنة وانلتزامات ا خر  سول وا  الخسارة والنقد وُمعا نت النقد و أاآلخر ومه خالل الربح 

 السوق مخاطر  (أ )

 السلع   وأتعار  العمولة  معدنت  مثلفي أ اة مالية ما  سب  التغيرات في ا تعار السائدة في السوق    التذبذن  مخاطر مخاطر السوق هي  

 إ ارة أو قيمة ما تمتلكم مه أ وات مالية. اهدف إ ارة مخاطر السوق إلى    املجموعة   خل   علىيؤثر    مما  ا جنبية،سرف العمالت    وأتعار

 ملخاطر السوق والسيطرة عليها ضمه الحدو  املقبولة مع تعنيم العوائد.  التعرب

 مخاطر أسعار العمولة 

املالي   املركز  على  بالسوق  السائدة  العمونت  أتعار  في  التقلبات  بآثار  املتعلقة  املخاطر  العمونت  أتعار   لمجموعةل  املوحد تمثل مخاطر 

 املوحدة.  النقدية وتدفقااها

 مخــاطر العملة

عند    العمالت  مخاطر تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناجمة عه تذبذن قيمة أ اة مالية ما  تيجة للتغيرات في أتعار الصرف ا جنبي. تنش   

ملخاطر   املجموعة . يقتصر تعرب  املجموعةتختل  عه عملة     عمالت  بهما إ راج املعامالت التجارية املستقبلية وا سول وانلتزامات املعترف  

بالدونر   مقابل  العمالت  أتعار سرف  في  التذبذن  مراقبة  يتم  واليورو.  ا مريعا  بالدونر  املعامالت  أتا  ي على  ا جنبية  شعل  العمالت 

البيا ات الكمية املتعلقة    تمثل ت تر  إ ارة الشركة أق التعرب ملخاطر العملة على ا  وات املالية محدو .    ، ا مريعا واليورو  شعل مستمر 

 يلي:   فيماملخاطر العمالت ا جنبية   املجموعةبتعرب 

 اليورو   الدوالر األمريكي 

    م2021ديسمبر  31

 2,856,982  4,661,302 النقد وُمعا نت النقد 

 749,234  241,881  فعات مقدمة للمور يه 

 (405,612)  ( 522,663)  ائنوق تجاريوق 

 4,380,520  3,200,604 

    م2020ديسمبر  31

 1,817,757  2,319,967 النقد وُمعا نت النقد 

 545,813  270,829  فعات مقدمة للمور يه 

 (164,995   ( 670,906   ائنوق تجاريوق 

 1,919,890  2,198,575 

 مخاطر االئتمان  (ب)

ملخاطر    املجموعة تمثل مخاطر انئتماق عدم مقدرة طرف ما على الوفا  بالتزاماتم مما يؤ ي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرب  

 كما يلي:   التجاريوق  واملدينوق على أرسداها البنكية انئتماق  

 ديسمبر   31كما في   

 م 2020  م  2021  

 50,061,188  55,737,832  النقد وُمعا نت النقد

 41,260,502   27,955,239  تجاريوق   مدينوق 

  83,693,071  91,321,690 
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 . القيمة الدفترية لألسول املالية تمثل الحد ا قص   لتعرب مخاطر انئتماق

 للسياتات واإلجرا ات   التجاريوق   املدينوق بل ارة مخاطر انئتماق املتعلقة باملبالغ املستحقة مه    املجموعةتقوم  
 
عه طريقة املراقبة وفقا

تتعلق    املجموعةتقوم    .املحد ة التي  انئتماق  مخاطر  مه  ومراقبة   التجاريوق   باملدينوق بالحد  عميل  لعل  ائتماق  حدو   وضع  طريق  عه 

 .القائمة بصورة مستمرة وق التجاري املدينوق 

 الحركة على مخصص الخسائر انئتما ية املتوقعة فيما يتعلق باملدينوق التجاريوق: 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 

 1,251,104  1,491,104 يناير    1الرسيد في 

 240,000   240,000 املعوق مه املخصص  

 1,491,104  1,731,104  رسم ر  31الرسيد في 

 مخاطر السيولة  (ج )

أق   يمكه  املالية.  با  وات  املتعلقة  بانلتزامات  للوفا   توفير ا موال  في  ما  تواج))ا منش ة  التي  الصعوبات  في  السيولة  تنتر تتمثل مخاطر 

 مالية ما  سرعة وبمبلغ يقارن القيمة العا لة ل)ا.    أسول مخاطر السيولة عه عدم املقدرة على بيع 

لال التعاقدية  باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمه مدفوعات  فيما يلي انتتحقاقات  نهاية السنة املالية. تم عرب املبالغ  في  لتزامات املالية 

 الفائدة املقدرة. 

  القيمة الدفترية  م2021ديسمبر  31كما في 

عند الطلب أقل  

  من سنة واحدة 

  إلى سنة  1من 

 االجمالي   سنوات  5

 5,167,005  3,635,108    1,531,897  5,167,005 التزام ت جير 

 23,581,319  -  23,581,319  23,581,319  ائنوق تجاريوق 

 38,840,171  -  38,840,171  38,840,171 مستحقات وأرسدة  ائنة أخر  

 67,588,495  63,953,387  3,635,108  67,588,495 

 

  م2020ديسمبر  31كما في 

 2,413,041  -  2,413,041  2,413,041 التزام ت جير 

 16,744,015  -  16,744,015  16,744,015  ائنوق تجاريوق 

 38,032,406  -  38,032,406  38,032,406 مستحقات وأرسدة  ائنة أخر   -5

 57,189,462  57,189,462  -  57,189,462 

  ا خر    انئتما يةتتم إ ارة مخاطر السيولة و لل بمراقبةها بصورة منتنمة لضماق توفر ا موال الالزمة والتس)يالت البنكية والتس)يالت  

   باملجموعة. تنص شروط املبيعات الخاسة للمجموعةوفا  بانلتزامات املستقبلية ال عند تسليم البضاعة أو على  
 
ب ق يتم تدا  املبالغ  قدا

 أتاإل البيع با جل. على 
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 األدوات املالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة (د)

تسلسل القيمة العا لة. وهي ن تشمل معلومات القيمة العا لة لألسول املالية التي ن تقاإل بالقيمة العا لة إ ا كا ن القيمة  ين)ر الجدول أ  اه القيم الدفترية والقيم العا لة لألسول املالية بما في  لل مستويااها في  

 ن القيمة العا لة بصورة معقولة.الدفترية تقار 

 

 القيمة الدفترية 

 القيمة العادلة 

 املجموع  3املستوى  2املستوى  1املستوى  م2021

  أصول مالية
    

 3,302,371 - - 3,302,371 3,302,371 (8إيضاح    اآلخربالقيمة العا لة مه خالل الدخل الشامل  مدرجة اتتثمار في أ وات حقوق ملكية  

 248,276,792 - - 248,276,792 248,276,792 (12إيضاح    الخسارةاتتثمارات في أ وات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العا لة مه خالل الربح أو  

 251,579,163 251,579,163 - - 251,579,163 

 

  

 القيمة الدفترية 

 القيمة العادلة 

 املجموع  3املستوى  2املستوى  1املستوى  م2020

  أصول مالية
    

 3,228,575 - - 3,228,575 3,228,575 ( 8 إيضاح  اآلخراتتثمار في أ وات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العا لة مه خالل الدخل الشامل 

 242,098,817 - - 242,098,817 242,098,817 ( 12 إيضاح  الخسارةاتتثمارات في أ وات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العا لة مه خالل الربح أو 

 245,327,392 245,327,392 - - 245,327,392 
 

 .لم تكه وناا تحويالت بيق مستويات القيمة العا لة خالل السنة -
املوحد.  ي وانلتزامات املالية املثبتة بالتعلفة املطف ة تقارن القيمة العا لة ل)ا في تاري  املركز املالاملالية  اق القيمة الدفترية لألسول  -
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 تعديالت   -33

 . املوحدة م لتتسق مع العرب الحالي للقوائم املالية2020 رسم ر  31املقار ة عه السنة املالية املنةهية فيتم إعا ة تبوي   عض أرقام 

   املدرجة م2020ديسمبر  31 في  كما
ً
سابقا  

تبويب إعادة    

(1)  

 

عدلة
ُ
 امل

 

  املوحدة  قائمة املركز املالي
 

 
 

 

 1,453,319,431  ( 325,476   1,453,644,907 ممتلعات، انت ومعدات

 452,168  325,476  126,692 أسول غير ملموتة 

 

 ( 1تعديل )

 -التنفيذ    قيد  بر امر  ىإلاملالية    لإل ارة  بر امر  بلنشا والخاص    ممتلعات، انت ومعدات  -  التنفيذ  قيدجز  مه مشروعات    تبوي   إعا ة  تم

 أسول غير ملموتة. 
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