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  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  (شركة مساهمة سعودية )

  
  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 
  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 

   
  
  : التنظيم والنشاط -١

هـ ١٤٠٢ربيع األول  ١٤بتاريخ  ١١شركة أسمنت المنطقة الشرقية (" الشركة ") هي شركة مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/
م) وتم قيدها في السجل ١٩٨٣يناير  ١٧هـ (الموافق ١٤٠٣ربيع الثاني  ٣بتاريخ  ٩٣٩م) وقرار معالي وزير التجارة رقم ١٩٨٢يناير ٩(الموافق 
م) ومركزها الرئيسي بمدينة ١٩٨٣ مارس ٧هـ (الموافق ١٤٠٣جمادى األول  ٢٢بتاريخ  ٢٠٥٠٠١٣٤٠٠مدينة الدمام تحت رقم التجاري ب

  . الدمام ويتمثل النشاط الرئيسى فى البيع بالجملة والتجزئة لألسمنت والجص وما شابه
هـ ويتمثل  ١٤٣٥جمادى الثانى ١٦بتاريخ  ٢٠٥٥٠٢٢٣٨٣ وسجل تجارى  فرعى  بمدينة الجبيل لمصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية رقم 

   ١٣٠٠نشاطه  فى إنتاج أسمنت بورتالندى وأسمنت مقاوم لألمالح وأسمنت عادى وأسمنتيات أخرى بموجب الترخيص الصناعى الوطنى رقم 
  

م) على حق امتياز التعدين الستغالل ١٩٨٥يناير ٩هـ (الموافق ١٤٠٥ربيع الثاني  ١٧بتاريخ  ٦حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/
خيص حق الحجر الجيري والطفل في منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين عاماً قابلة للتجديد . وقامت الشركة بإستكمال اإلجراءات القانونية لتجديد تر

ركة في إستغالل خام الحجر الجيري والطفل هـ  بتجديد حقوق الش١٤٣٨رجب  ١٢وتاريخ  ٥٣٣٤االمتياز . وقد صدرالقرار الوزاري رقم ق/
   هـ ١٤٣٦ربيع أول١٨لمصنعها القائم في موقع الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من 

  
ين الستغالل م) على امتياز التعد٢٠١٢يناير  ١٨هـ (الموافق ١٤٣٣صفر  ٢٤ق بتاريخ /١٤كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 

  .  خام الحجر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدتها عشر سنوات هجرية
  

  الي :وتظهر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن الشركة وفرعها الت
    

  اإلسم التجاري للفرع   مكان اإلصدار  تاريخه    رقم سجل الفرع
  فرع شركة أسمنت المنطقة الشرقية -السعودية  براينسا    الدمام    هـ٢١/٠٧/١٤٢٨    ٢٠٥١٠٣٥١٨٤

  
، هـ١٤٣٧ ربيع أول ٣ بتاريخ ٣٠٣١٣٢٨يتمثل نشاط الفرع في انتاج أصناف من الخرسانة مسبقة الصنع  بموجب الترخيص الصناعي  رقم 

وائم المالية التي تصدر ومطلوباته ونتائج اعماله وتدفقاته النقدية يتم ادراجها في الق ، وذلك الن موجوداتةالية منفصلةوال يصدر لهذا الفرع قوائم م
  ة.عن الشرك

  
البدء في إجراءات تحويل فرع براينسا  السعودية   ٢٠١٨ديسمبر  ١١ يقرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية فى اجتماعة المنعقد ف

  .ولم تتم بعد اإلجراءات النظامية لذلك ،إلي شركة ذات مسئولية محدودة منفصلة
  
  :أسس اإلعداد -٢
  
  لتزامبيان اإل -

المعتمد في المملكة العربية السعودية  "األولي المالي" التقرير  )٣٤المحاسبة الدولي رقم ( لمعيار وفقاً  الموجزة األولية تم إعداد هذه القوائم المالية
   .والمحاسبين للمراجعينوالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية 

  
القوائم يتم في العادة إرفاقها مع القوائم المالية السنوية ولذلك يجب قراءتها مع  التيال تشمل جميع اإليضاحات و الموجزة األوليةإن القوائم المالية 

 .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية السنوية للشركة كما في 
  
  أساس القياس -

  :ما عدا بعض البنود التكلفة التاريخية مبدأعلى أساس ساس االستحقاق، وفق أ الموجزة األولية تم إعداد القوائم المالية
  .سجيلها وفقا لطريقة حقوق الملكيةاألستثمارات في شركات زميلة والتي يتم ت  -
  .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخراإلستثمارات في ادوات حقوق الملكية  -
  يتم اإلعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.  -
  
 الوظيفية وعملة العرضالعملة  -

يتم تقريب جميع القيم و ،وكذلك عملة العرض للشركة الوظيفية العملة هي التيو السعودي، باللایر الموجزة األوليةالمالية  القوائم عرض تم
  .لایر سعودي ما لم يذكرخالف ذلك أقرب ألف إلى الموجزة األولية الظاهرة في القوائم المالية

  
  
  
  

-٧-  



 

 

 المنطقة الشرقيةشركة أسمنت 
  (شركة مساهمة سعودية )

  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 
   
  : التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٣

 المصروفاتو اإليراداتعمل أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ  دارةللشركة من اإل الموجزة األولية يتطلب إعداد القوائم المالية 
قديرات قد يتمخض عنه ات المحتملة بتاريخ التقرير . إال أن عدم التأكد من هذه اإلفتراضات والتلتزامواإلفصاح عن اإل الموجودات والمطلوباتو

هذه التقديرات واإلفتراضات على  ىبنطلوبات المتأثرة في المستقبل . تن تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو المأنتائج يمكن 
تستخدم في الحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات  التيو  ،يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف ،أساس الخبرة وعوامل أخرى مختلفة

ليست بسهولة واضحة من المصادر األخرى . تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على أساس مستمر . يتم اإلعتراف بالتعديالت على  التي
ة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على تتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجع التيالتقديرات المحاسبية في الفترة 

  كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية .
عند إعداد القوائم المالية السنوية   تم  تطبيقها لتيلتم إستخدام تقديرات وإفتراضات محاسبية مماثلة   الموجزة األوليةعند إعداد القوائم المالية 

  .م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما فى  للشركة 
  
  :السياسات المحاسبية الهامة  -٤

ات ياس تخدمة في اعداد القوائم المال إن الس هر للثالثة الموجزةاألولية ية المس ها المطبقة في م٢٠٢١ مارس ٣١في  المنتهية أش القوائم  هى نفس
 .م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية للسنة المنتهية فى 

  

  والتعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة 
عدداً من التعديالت على  لم تقم الشركة بتطبيق اي من المعايير الدولية للتقارير المالي الجديدة والمعدلة وغير سارية المفعول بعد. علما بأن هناك

  .الموجزةهري على القوائم المالية االولية لها أثر جو م يكنول المفعول خالل فترة القوائم المالية االولية الموجزةسارية  ولجنة التفسيرات المعايير
  

   :فى ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرستثمارات إ - ٥
  

  (مراجعة) م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    (غير مراجعة ) م٢٠٢١  مارس ٣١  
  القيمة  عدد األسهم    القيمة  عدد األسهم  

 ٦٣٫٠٢٠  ٢٫٣٠٠   ٧٤٫٧٥٠  ٢٫٣٠٠  *السعودية لالستثمار الصناعي المجموعة شركة 
  ٤٥١٫٥٨٤  ٢٧٫١٨٧    ٤٥١٫٥٨٤  ٢٧٫١٨٧  **شركة التصنيع وخدمات الطاقة 
  ٦٢٫٠٩٢  ١٫٧٧٤    ٦٣٫٨٦٦  ١٫٧٧٤  ارامكو *** -شركة الزيت العربية السعودية 

  ٥٧٦٫٦٩٦      ٥٩٠٫٢٠٠    اإلجمالي

 
 ٠٫٥١الصناعي (هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية) (تداول) وتملك الشركة فيها ما نسبته ستثمار السعودية لإل شركة المجموعة* 
حيث بلغ سعر السهم  ،م ٢٠٢١ مارس ٣١وفق سعر السوق كما فى  الشركة بعمل إعادة تقييم لرصيد ذلك اإلستثمار بالقيمة العادلة ، وقد قامت٪

  .لایر سعودى للسهم) ٢٧٫٤، بلغ سعر السهم فى ذالك التاريخ ٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسهم (كما فى ودى ـلایر سع ٣٢٬٥٠لك التاريخ فى ذ
  

إدارة الشركة بتحديد قيمة  وتقوم، ٪ ٥٫٤٤وتملك الشركة فيها ما نسبته  ،ركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سعودية مغلقة** ش
  تقرير من مقيم مستقل. ستثمارات فى شركة التصنيع وخدمات الطاقة بناء علىاإل
  

ح اسهم أرامكو عند طر لایر للسهم ٣٢ بسعر) مكوأراالزيت العربية السعودية ( مليون سهم فى أسهم شركة ١٫٨ قامت الشركة بشراء*** 
ذالك التاريخ  غ سعر السهم فى، بل٢٠٢٠ديسمبر ٣١(كما فى  لایر للسهم  ٣٦بمبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١، وقد بلغ سعر السهم فى السعودية لالكتتاب

  .لایر سعودى للسهم) ٣٥
  
  :شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية استثمارات في - ٦

ة محدودة مسجلة في ٪ في الشركة العربية اليمنية لألسمنت ("الشركة الزميلة") وهي شركة ذات مسئولي٣١٫٥٨لدى الشركة استثمار بنسبة 
  .م٢٠٠٩منت وبدأت اإلنتاج في عام لمزاولة إنتاج األس. هذا وقد تأسست الشركة الزميلة جمهورية اليمن

  :السنة فيما يليالفترة/ وتتمثل الحركة في االستثمارات في الشركة الزميلة خالل
 م٢٠٢١ مارس ٣١  

  (غير مراجعة )
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة)
  ٢٣٦٫٩٨٧    ٢٦٦٫٠١٤  السنة / الفترةالرصيد في بداية 

  ٣٨٫٣١٧    ٦٫٧٠٣  الزميلةالحصة في نتائج الشركة 
  )٩٫٢٩٠(    -  ارباح موزعة

  ٢٦٦٫٠١٤    ٢٧٢٫٧١٧  
  )٦٦٫٩٩٦(   )٦٦٫٩٩٦(  يطرح الهبوط في قيمة اإلستثمار

  ١٩٩٫٠١٨    ٢٠٥٫٧٢١  السنة / الفترةالرصيد في نهاية 

-٨-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
   
 :رأس المال -٧

) مليون سهم ٨٦م : ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون سهم ( ٨٦ إلىوالذي ينقسم  ،مليون لایر سعودي ٨٦٠مدفوع هو صرح به الصادر والمرأس المال ال
  .لایر سعودي للسهم ١٠بواقع 

  
  :عالقة ذو طرف إلى مستحق -٨

يطرة عليها ركات المس ركات الزميلة و الش تركة أو نفوذ مؤثر من قبل تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الش يطرة مش عة لس  تلك أو خاض
  األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.مع  للمعامالت التسعيرية والسياسات الشروط اعتماد ويتم هذا ،العالقة ذات األطراف

  

  في السنة الفترة / خالل عالقة ذو طرف مع واألرصدة  المعامالت تمثلت
  معامالت مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 

لایر سنوياً مليون  ١٫٦قامت الشركة بتأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة لمدة خمس سنوات هجرية بمبلغ  -
الدواء  وقد تم إعتبار ذلك ضمن المعامالت مع أطراف ذات عالقة حيث يشغل رئيس مجلس اإلدارة إحدى المناصب التنفيذية لشركة

  وكذلك وجود أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة كعضو مجلس إدارة بشركة الدواء.
مليون لایر سعودى  ضمن االرصدة المدينة  ٢ ،الف لایر سعودى ٤٢٥فى  ايرادات تاجير   ٢٠٢١مارس  ٣١وتتمثل األرصدة فى  -

تاجرى البرج عودى ايرادات غير  مليون  ١٫٢ ،لمس بةلایر س عودى  محتجزات اعمال دائنة. ١٦٥ ، مكتس  ٣١( الف لایر س
مبر دة المدينة  ٢ ، ٢٠٢٠ديس من األرص عودى ض تأجري البرجمليون لایر س بة للبرج  ١٫٧مبلغ  ،لمس مليون إيرادات غير مكتس

 .)الف محتجزات أعمال دائنة ١٦٥و
  

  (شركة زميلة ) معامالت مع الشركة العربية اليمنية لالسمنت 
المسددة المبالغ  حيث بلغت قيمةوسدادات بالنيابة عنها،  الشركة العربية اليمنية لألسمنت (شركة زميلة) عن بالنيابة الشركة استلمتها مبالغ

  .اليمنية الجمهورية وإلى البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيث ،لایر سعودي الف ٩١ مبلغ الشركةنيابة عن 
  م٢٠٢١ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ 

  (مراجعة)
  ٧٫٢٠١   ٧٫١١٠  (شركة زميلة) الشركة العربية اليمنية لألسمنت

  
  :الزكاةمخصص  -٩

  

  حركة مخصص الزكاة  -أ
  م٢٠٢١ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  (مراجعة)

  ٢٤٫٠٢٣    ٢٣٫٨٠٩  السنة / الفترةالرصيد في بداية 
  )٢١٫١٥٠(    -  السنة / الفترةمسدد خالل 

  ٢٩٫٠٠٠    ٦٫٣٠٠  السنة * / الفترة إستحقاق زكاة
  )٨٫٠٦٤(    )٣٥٢(  سداد خاص بالربط الزكوى 

  ٢٣٫٨٠٩    ٢٩٫٧٥٧  السنة / الفترةالرصيد في نهاية 
   

  فى ذلك التاريخ. عن الوعاء الزكوي دارةوفقا لتقديرات اإل م٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية فى  الثالثة أشهرتم احتساب الزكاة عن فترة  *
  

  موقف الربط الزكوي  - ب
  للهيئة العامة للزكاة والدخل. ٢٠١٩قامت الشركة  بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات حتى 

  

مليون لایر وقامت الشركة  ٨بمبلغ وقدرة  والدخلللزكاة  العامةم من الهيئة ٢٠١٨م و ٢٠١٧الربط الزكوي لعامي  ٢٠٢٠فى عام  إستلمت الشركة
الربع االول فى و ٢٠٢٠خالل مسددة   لایر سعودي ٧٫٣٢٥مقابل سداد مبلغ  ٢٠٢١بتسوية تلك الفروقات مع مصلحة الزكاة خالل الربع االول من 

  .م ٢٠٢١
  

  ربحية السهم: -١٠
هم الع ط المرجح لعدد األس ركة على المتوس هم العادية للش نة العائد إلى حاملي األس افي دخل الس مة ص هم بقس ي للس اس اب الربح األس ادية يتم إحتس

  في إحتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة:القائمة خالل الفترة. فيما يلي بيان الدخل وبيانات األسهم المستخدمة 
  م٢٠٢١ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)
  م٢٠٢٠ مارس ٣١  

  (غير مراجعة)

  ٨٥٫٢٣٥    ٥٩٫٨٨٠  صافي ربح الفترة (باالف الرياالت السعودية)
  ٨٦٫٠٠٠    ٨٦٫٠٠٠  عدد األسهم القائمة (باالف االسهم)

  ٠٫٩٩    ٠٫٧٠  ربحية السهم (باللایر السعودي)
-٩-  



 

 

  أسمنت المنطقة الشرقية شركة
  (شركة مساهمة سعودية )

  
  الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

    
  

  :رتباطات الرأسماليةإلا -١١
ي  ا ف تقبلية كم مالية مس روعات رأس س اإلدارة مش د مجل ارس ٣١اعتم غ  م ٢٠٢١ م عودي ( ١٠بمبل ون لایر س مبر  ٣١ملي م ٢٠٢٠ديس

   .مليون لایر سعودي) ٧ مبلغ
  

 :إلتزامات محتملة -١٢
ي  ا ف ارس ٣١كم غ  م٢٠٢١ م ة بمبل مان بنكي ات ض تندية وخطاب ادات مس ل إعتم ة مقاب ات محتمل ركة إلتزام ى الش ون لایر  ٨٦ عل ملي

  مليون لایر سعودي). ١٠٠ بمبلغ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(  سعودي
  
  

  :توزيعات أرباح -١٣
ركة  ركة عن العام المالي م على ٢٠٢١ إبريل ١٢المنعقد في  افي اجتماعهوافقت الجمعية العامة العادية للش اهمي الش توزيع أرباح نقدية على مس

سهم الواحد سعودي مليون لایر  ٢١٥بإجمالي مبلغ م ٢٠٢٠ للمساهمين مليون سهم  ٨٦وعدد األسهم المستحقة لألرباح  سعودي لایر ٢٫٥وحصة ال
  ق.المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقا

  
  :المعلومات القطاعية -١٤

  
  المعلومات المالية وفقاً لألنشطة الرئيسية كما يلي:تم تلخيص 

  
الخرسانة مسبقة    األسمنت  (غير مراجعة) ٢٠٢١ مارس٣١

  الصنع
  اإلجمالي 

  ٢١٤٫٦٢٩    ٦٢٫٨٨٣  ١٥١٫٧٤٦   ذمم مدينة
  ٢١٦٫٦٩٤    ٢٩٫٩٤٧   ١٨٦٫٧٤٧  المبيعات

  )١٥٨٫٠٤٧(    )٢٨٫٨٦١(    )١٢٩٫١٨٦(    التكاليف والمصروفات
  ٥٨٫٦٤٧    ١٫٠٨٦    ٥٧٫٥٦١    التشغيليالربح 

            (غير مراجعة) ٢٠٢٠ مارس٣١
  ٢٤٢٫٢٢٣    ٥٧٫٤٣٦   ١٨٤٫٧٨٧    ذمم مدينة
  ٢٣٤٫٠٣١    ٢٥٫٨٤٧    ٢٠٨٫١٨٤    المبيعات

  )١٥٥٫٩٨٧(    )٢٥٫٣٩٤(    )١٣٠٫٥٩٣(    التكاليف والمصروفات
  ٧٨٫٠٤٤    ٤٥٣    ٧٧٫٥٩١    الربح التشغيلي

  
  المالية وفقاً للمنطقة الجغرافية كما يلي:وتم تلخيص المعلومات 

  
  اإلجمالي   قطاع التصدير   القطاع المحلي  مراجعة) (غير ٢٠٢١ مارس٣١

  ٢١٤٫٦٢٩    ٥٫٦٦٦   ٢٠٨٫٩٦٣  ذمم مدينة
  ٢١٦٫٦٩٤    ٣٫٧١٦   ٢١٢٫٩٧٨  المبيعات

  )١٥٨٫٠٤٧(    )٢٫٧٦٣(   )١٥٥٫٢٨٤(   التكاليف والمصروفات
  ٥٨٫٦٤٧    ٩٥٣  ٥٧٫٦٩٤  الربح التشغيلي

           (غير مراجعة) ٢٠٢٠ مارس٣١
  ٢٤٢٫٢٢٣    ٤٫٠٦٥   ٢٣٨٫١٥٨  ذمم مدينة
  ٢٣٤٫٠٣١    ٥٫١٥١   ٢٢٨٫٨٨٠  المبيعات

  )١٥٥٫٩٨٧(    )٣٫٥٢١(  )١٥٢٫٤٦٦(   التكاليف والمصروفات
  ٧٨٫٠٤٤    ١٫٦٣٠   ٧٦٫٤١٤   الربح التشغيلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-١٠-  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  مساهمة سعودية )(شركة 
  

  الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ مارس ٣١المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

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

  

  :القيمة العادلة -١٥
داد  ، روط تعامل عادلة فى تاريخ القياسمطلوبات ما بين أطراف راغبة فى ذلك بشالقيمة العادلة هى القيمة التى تم بموجبها بيع موجودات ما أو س

إجراء ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد إفتراض أن الشركة هى شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد مادياً من حجم عملياتها أو 
  .معاملة بشروط سلبية

  :لفة فى تسلسل القيمة العادلة استتناداً الى المدخالت المستخدمة فى طرق التقييم كما يليتصنيف القيمة العادلة ضمن مستويات مخت
  .األسعار السوقية المفصح عنها في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن إقتنائها في تاريخ التقييم المستوى االول:
المستوى األول وهي يمكن مالحظتها بشكل مباشر (األسعار المماثلة) أو بشكل غير  مدخالت بخالف األسعار السوقية الموضحة في المستوى الثاني:

  .مباشر
توى الثالث: ر  مدخالت لموجودات أو المس ر أو غير مباش كل مباش وق القابلة للمالحظة وال يمكن مالحظتها بش مطلوبات ال تعتمد على معلومات الس

 من السوق.
  
  

توياتهم فى النظام المتدرج للقيمة العادلة، وال  يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية  والقيم العادلة  للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما فى ذلك مس
ها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تق من معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياس  ارب القيمة العادلةيتض

  بصورة معقولة:
  

 
 القيمة الدفترية

  القيمة العادلة 
  إجمإلى    ٣مستوى     ٢مستوى    ١مستوى  

         (غير مراجعة) م ٢٠٢١ مارس٣١كما فى
         إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من خالل

  ٥٦٣٫١٩٢    ٤٥١٫٥٨٤    -    ١١١٫٦٠٨  ٥٦٣٫١٩٢  الدخل الشامل األخر
                م (مراجعة) ٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما فى

                إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من خالل
  ٥٧٦٫٦٩٦    ٤٥١٫٥٨٤    -   ١٢٥٫١١٢  ٥٧٦٫٦٩٦  الدخل الشامل األخر

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة

  والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة في القوائم المالية مقاربة لقيمتها العادلة. موجوداتأن القيمة الدفترية لل تري اإلدارة
  

   األحداث الهامة: -١٦
اح عن  يل في  ١٩-كوفيد تأثيرتم اإلفص نة المنتهية في  القوائم الماليةبالتفص مبر  ٣١للس هر المنتهية في فترة الثالث فيما يخص. ٢٠٢٠ديس  ٣١ة أش

ركة، لم تالحظ إدارة ٢٠٢١مارس  ركة أي تأثير جوهري على عمليات  الش حيث كانت العمليات تعود إلى طبيعتها من الربع الثاني من عام الش
عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من المتوقع  ١٩-كوفيدمراقبة حالة  الشركة. ومع ذلك، تواصل ٢٠٢٠

  أو بعده. ٢٠٢١خالل عام  الشركةأن تغير تأثير الوباء على عمليات 
  

  المقارنة أرقام -١٧
ي، لكي تتناسب مع العرض واإلفصاح للسنة مليون لایر سعود ١٫٢تم إعادة تبويب بعض مصروفات البيع والتسويق الى تكلفة اإليرادات بمبلغ وقدرة 

  الحالية، ولم ينتج عن إعادة التبويب أي تعديل على صافي الربح قبل الزكاة أو إجمالي الدخل الشامل لسنة المقارنة.
  

   :إعتماد القوائم المالية -١٨
  .م٢٠٢١ إبريل ٢٨بالشركة بتاريخ  دارةمن قبل أعضاء مجلس اإل الموجزةاألولية  إعتمدت هذه القوائم المالية

  
  
  
  

  
-١١-  
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