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 التابعة لها وأنشطتها  ةنبذة عن الشركة والشرك -1

 تأسيس الشركة  1- 1

شر املدينة  أامن   رقم  الشركةإي شركة  الوزاري  القرار  بموج   ت اس   مسا مة اعووية،  اي شركة  ه 12/5/1426وتاري     804ره، 

رقم  18/6/2005شاملوافق   التجاري  السجل  بموج   الريا   بمدينة  تسجيل ا  وتم  شاملوافق  14/5/1426بتاري     1010210441مه  ه 

ه 10/2/1438بتاري   590مه واملجدو برقم 9/7/2005ه شاملوافق 3/6/1426/ص بتاري  1163مه والترخيص الصناعي رقم 20/6/2005

ش مواو  10/11/2016املوافق  محجر  رخصة  بموج   الشركة  وتعمل   مه 
 
رقم  ل   طبقا امللكـ  باملراوم  الصاور  التعدي   وتاري     216نظام 

 30ش  ومدتن  ه.م12/9/2004 ر شاملوافق  28/7/1425
 
 ذه  ل تجديد ال  طل حق  لشركة  ول  الرخصة، م  تاري     ه ثالثوي انة هجرية تبدأ اعتبارا

 .مع موافقة وزارة الصناعة والثروة املعد ية ملدة مماثلة الرخصة

 :التالية الفرعية التجارية ت كما حصل  الشركة على السجال 

 الفرع    اام 
 

  التجاري   السجل   رقم 
 التاريخ 

 ميالدي   هجري 

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

 املالية املوحدة على أصول والتزامات و تائج أعمال الشركة التا عة ل ا واي شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية.وتشتمل  ذه القوائم  

 

 الشركة التابعة – شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية

مسئولية م دووة مملوكة  مه وافق مجلس إوارة الشركة على ت ايس شركة شخص واحد اات  10/3/2021ه شاملوافق  27/7/1442بتاري   

ريال اعووي والا  عد الحصول على املوافقات والتراخيص الالزمة م  الج ات    500,000مقر ا مدينة الريا  برأس مال    %100بنسبة  

 اات العالقة. 

التجاري رقم   م أعلن  الشركة  ع  ان تهاء م  إصدار عقد الت ايس والسجل التجاري لشركتها التا عة بموج  السجل 2021خالل عام  

1010664201  . 

 مه .2021يو يو    8ه شاملوافق  1442شوال   27تم إصدار عقد ت ايس الشركة بتاري  

 يتمثل طبيعة نشاط الشركة في اآلتـ:

لعضوية  جمع املواو  عاوة التصنيع،  قل  فايات البلدية، تشغيل أماك  إلقاء النفايات البلدية ألغرا  التصرف فيها ، معالجة النفايات ا 

 ، التدوير وإعاوة ااتخدام النفايات البلدية . غر  تصريف ا 

 م  بداية ش ر يناير حت  نهاية ش ر و سم ر م  كل عام ميالوي
 
 . السنة املالية للشركة اث ي عشر ش را
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 املناخ تغير  2- 1

  املخاطر   ذه  تعد.  والطويل   القصير  املدى  على  املناخ  بتغير  تتعلق  ملخاطر  املجموعة  تتعر 
 
  صناعة  مجال  عمليات  م   يتجزأ  ن   جزءا

  الا ويرجع ،   األعمال م   البيئي الت ثر تقليل  على  بااتمرار  املجموعة تعمل .  األامن 
 
 .املالزمة املخاطر  سب   ،   جزئيا

  ولك    البيئة  على   فقط   ليس   ت ثير   ل ا  والك رباء  الوقوو   بااتهال    املرتبطة  الحراري   انحتباس   غازات  وا بعاثات  الوقوو   تكالي   ارتفاع  إي

 
 
   املناخ  تغير  يؤوي.  للمجموعة  املالية  األرباح  صافي  على  أيضا

 
  الوقوو   ااتهال   م   الحد  حانت  خالل  م   األامن    إ تاج  على  مخاطر  إلى  أيضا

 . وزياواها ا  تاج مستويات ناتدامة ت ديات  تشكل  والتي   ،   الا إلى وما واألمرا 

  بكفاءة  الطاقة  ااتهال   خالل  م   لديها  الطاقة  أواء  ت سيي  على  اتعمل  كي    توضح   لالاتدامة،   ااتراتيجية   املجموعة  طورت  وقد

 .البديل  بالوقوو   تعمل   التي الوقوو ااتهال  كفاءة  وتدابير ، ءالك ربا  توليد  على  اناتراتيجية تركز. مستدامة مصاور  م  وتوليد ا

 طبيعة نشاط الشركة  3- 1

في   الشركة  نشاط  طبيعة  عاوي    إ تاجيتمثل  بورتال دي  وتشغيل  امن   أو اامن   وااتيراو  مقاوم  الخاصة  ج زة  األ بورتال دي  املشعة 

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

 .ومقاونت فرعية تخصصية

 رأس مال الشركة  4- 1

ريال اعووي مقسمة إلى  1,829,000,000شركة أامن  املدينة شركة مسا مة عامة مدرجة في السوق املالية السعووية. وكاي رأامال ا 

 لقرار الجمعية العامة غير العاوية بتاري     189.200.000
 
 م 2021أغسطس    25ا م بقيمة اامية تبلغ عشرة ريانت للس م الواحد. طبقا

 على املسا ميي، وتم تعديل النظام األااي ي للشركة في   492,000,000تم تخفيض رأس املال بمبلغ 
 
ريال اعووي والا بتوزيع املبلغ  قدا

إلى    1,400,000,000ليصبح رأس مال الشركة    م2020يناير    18ه املوافق  1442جماو انخر    5 مليوي ا م    140ريال اعووي مقسم 

يمة تبلغ القيمة األامية لكل منها  عشرة ريانت وجميع أا م الشركة  قدية وعاوية، وتم إنهاء ا جراءات الخاصة بالت شير في  متساوية الق

 .املوحدة م، وعلين تم تعديل رأس املال بالقوائم املالية2021يناير  31ه  املوافق 1442جماوي انخرة  18السجل التجاري للشركة بتاري  
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 اإلعدادأسس  -2

 االلتزام بيان  1- 2

   املوحدة  املاليةتم إعداو  ذه القوائم  
 
صدارات األخرى وا  للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعووية واملعايير    وفقا

ملعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية  با ش شار إليها  نا وفيما  عد    واملحاابيي   للمراجعيياملعتمدة م  ال يئة السعووية  

 السعوويةه. 

 املالية القوائم إعداد 2- 2

 :وحدةامل   املالي ما عدا البنوو ال امة التالية الواروة في قائمة املركز  في على أااس مبدأ التكلفة التاريخية    املوحدة تم إعداو  ذه القوائم املالية  

 . العاولةوالتي يتم قياا ا بالقيمة  خرااتثمار في أووات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العاولة م  خالل الدخل الشامل اآل  -

 العاولة م  خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياا ا بالقيمة العاولة. ااتثمارات في أووات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة  -

التي تتطل  انحتسا  انكتوراى لخطة منافع  مكاف ة نهاية الخدمة للموظفيي بااتخدام طريقة وحدة انئتماي املتوقعة  - -

 .املوظفيي ملا  عد ا تهاء التوظي 

 .الحاليةيتم قياا ا بالقيمة   والتي امتيازمخصص إعاوة ت  يل مناطق خاضعة لرخصة  -

 .للمجموعةوكذلا عملة العر   للمجموعةبالريال السعووي، واي العملة الوظيفية   املوحدةم عر   ذه 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 ش شار إليه
 
ر راملجموعةره واملتواجدة في اململكة  لفظب   معا

 . م2022 و سم ر 31العربية السعووية كما في 

بالشركة املستثمر  تت قق السيطرة عندما تتعر  املجموعة ملخاطر، أو يكوي لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة م  عالقتها  

املجموعة   تقوم  وبشكل خاص،  فيها.  املستثمر  الشركة  على  مماراة الطااها  م  خالل  العوائد  تلا  على  الت ثير  في  املقدرة  ولديها  فيها، 

 بالسيطرة على الشركة املستثمر فيها والا فقط عندما يكوي لديها: 

جموعة املقدرة على توجين األنشطة اات العالقة بالشركة  السيطرة على الشركة املستثمر فيها شأي وجوو حقوق بمنح امل •

 املستثمر فيهاه. 

 التعر  ملخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة م  خالل عالقتها بالشركة املستثمر فيها. •

 املقدرة على ااتخدام الطااها على الشركة املستثمر فيها للت ثير على عائدااها. •

 ل ذا انفترا ، فعندما يكوي لدى املجموعة أقل م   وبشكل عام،  ن 
 
ا  افترا  ب  ن ينتج ع  أغلبية حقوق التصوي  ايطرة. وت ييدا

األغلبية في حقوق التصوي  أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر فيها، ت خذ املجموعة  عيي انعتبار كافة الحقائق والظروف املتعلقة  

    تمارس ايطرة على الشركة املستثمر فيها، ويشمل الا :  بذلا عند الت كد فيما إاا كا 

 الترتي  التعاقدي شالترتيبات التعاقديةه مع أصحا  حقوق التصوي  اآلخري  في الشركة املستثمر فيها.   •

 الحقوق الناتجة ع  الترتيبات التعاقدية األخرى. •

 حقوق التصوي  الخاصة باملجموعة وحقوق التصوي  املحتملة.   •

تقوم املجموعة بلجراء إعاوة تقويم للت كد فيما إاا كا   تمارس ايطرة على الشركة املستثمر فيها م  عدمن والا عندما تشير الحقائق  

والظروف إلى وجوو تغير في عنصر واحد او أكثر م  عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التا عة عند ا تقال السيطرة على الشركة  

إلى املجموعة ويتم التوق  عند فقداي املجموعة مثل  ذه السيطرة. تدرج أصول والتزامات ووخل ومصاري  الشركة التا عة التي التا عة 

توق إلى املجموعة ولحيي  السيطرة  ا تقال  تاري    م  
 
اعتبارا املوحدة  املالية  القوائم  في  السنة  أو ااتبعاو ا خالل     تم انات واا عليها 

 راة مثل  ذه السيطرة.املجموعة ع  مما

 ينس  صافي الربح أو الخسارة وكل بند م  بنوو الدخل الشامل اآلخر إلى املسا ميي في املجموعة.

  عند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم املالية للشركة التا عة ـك تتماش   ايااااها املحاابية مع تلا املتبعة م  قبل املجموعة. 

وانلتزامات املتداخلة وكذلا حقوق امللكية والدخل واملصاري  والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بيي شركات  يتم حذف كافة األصول  

 املجموعة بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

 تتم املحاابة ع  التغير في حصة ملكية الشركة التا عة، ووي فقداي السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

  

  الكيان القانوني   اسم الشركة  التابعة 

 نسبة امللكية

 م2022 ديسمبر  31كما في 

 % 100  شركة شخص واحد اات مسئولية م دووة   شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية
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 الهامة املحاسبية السياسات  -4

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات  1- 4

 م  
 
 :م2021يناير  1اعتمدت املجموعة املعايير الجديدة والتعديالت التالية ألول مره اعتبارا

 

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

توفر   بديلة.  ب اعار  القيااية  األاعار  ااتبدال  الا  في  بما  تنفيذ ا صالحات،  تنش  ع   التي  املشكالت  الثا ية  املرحلة  تعديالت  تعالج 

واملعيار    39ملحاابة الدولي رقم  تعديالت املرحلة الثا ية إعفاءات مؤقتة إضافية م  تطبيق متطلبات م اابة الت وط الخاصة بمعيار ا 

 على عالقات الت وط املت ثرة  شكل مباشر بلصالح مؤشر اعر الفائدة   9الدولي للتقرير املالي رقم 

 

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

 على  م2021، تم منح امتيازات للمسررت جري . في مايو  19- تيجة لجائ ة فيروس كرو ا كوفيد
 
، نشررر مجلس معايير املحاارربة الدولي تعديال

  19-اختيارية للمسررت جري  لتقييم ما إاا كاي امتياز انيجار املتعلق بفيروس كوفيديوفر وارريلة عملية   16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 لعقد انيجار في 
 
 لتمديد التاري  م   2021مارس  31 عد تعديال

 
 إضرررررافيا

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

امتيرررازات ا يجرررار بنفس الطريقرررة التي يقوموي بهرررا إاا لم تك   نرررا   م. يمك  للمسرررررررررررررتررر جري  اختيرررار املحرررااررررررررررررربرررة ع   2022يو يو    30إلى  

فيها  تعديالت على ا يجار. في كثير م  الحانت، ينتج ع  الا املحاارررررربة ع  انمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة شالفتراته التي وقع 

 .الحدث أو الظرف الذي أوى إلى حدوث الدفعة املخفضة

 

 37و 16الدولية رقم  املحاسبة معايير على تعديالت 

 

راملمتلكات واآلنت واملعداتر على الشركة أي تخصم م  تكلفة املمتلكات واآلنت واملعدات    16ي ظر معيار املحاابة الدولي رقم   -

 املبالغ املستلمة م  بيع العناصر املنتجة أثناء ت ضير الشركة لألصل لالاتخدام املقصوو منن.  
 
ع  الا، اوف تعترف    بدن

 ربح أو الخسارة. الشركة  عائدات املبيعات  ذه والتكالي  اات الصلة في قائمة ال 

 

املحتملةر التكالي  التي تتضمنها الشركة عند    واألصول   املحتملة  انلتزاماتراملخصصات و   37ي دو املعيار املحاابي الدولي رقم   -

 تقييم ما إاا كاي العقد ايتسب  في خسارة.

 

 خالل السنة.إي تطبيق  ذه التعديالت ليس لن أي ت ثير جو ري على القوائم املالية املوحدة 

 املعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد  2- 4

مع السماح بالتطبيق املبكر    م2023يناير    1فيما يلي بياي باملعايير الجديدة والتعديالت على املعايير املطبقة للسنوات التي تبدأ في أو  عد  

ل ا أثر    وتعمل الشركة على ورااتها وم  غير املتوقع أي يكوي   ة، املالية املوحدولك  لم تقم املجموعة بتطبيق ا عند إعداو  ذه القوائم  

 .املوحدة املالية القوائم على جو ري 
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 االلتزامات ، "عرض القوائم املالية" على تصنيف 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

يتم تصنيف ا على أنها    انلتزامات، رعر  القوائم املاليةر، على أي  1توضح  ذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار املحاابة الدولي رقم  

 متداولة أو غير متداولة، اعتماو
 
يت ثر التصني  بتوقعات املنش ة أو باألحداث  عد تاري     نعلى الحقوق املوجووة في نهاية فترة التقرير.    ا

بتع   التقرير   ه. يوضح التعديل أيضد شعلى ابيل املثال، ااتالم تنازل أو إخالل 
 
عندما  شير إلى    1ما  عنين معيار املحاابة الدولي رقم    ا

 رتسويةر التزام.

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

ة على التمييز بيي التغييرات في التقديرات  اهدف التعديالت إلى ت سيي إفصاحات السيااة املحاابية ومساعدة مستخدمـ القوائم املالي 

 املحاابية والتغيرات في السيااات املحاابية.

 الضريبة املؤجلة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات الناشئة من معاملة واحدة - 12تعديل على معيار املحاسبة الدولي رقم 

التعديت  املعام  التطل   ذه  على  املؤجلة  الضريبة  تثب   أي  الشركات  عند  ال م   تؤوي،  التي  م  ا ثباتت  مبالغ  إلى  م   املبدئـ،  تساوية 

 الفروقات املؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة. 

 

 األدوات املالية 3- 4

   ملجموعةتقوم ا
 
 في األحكام التعاقدية   املجموعةاألووات املالية بتاري  املتاجرة الذي تصبح فين  بلثباتمبدئيا

 
 . لألواةطرفا

  ا املالية ضم  فئات القياس التالية:أصول بتصني  املجموعة  تقوم 

 بالقيمة العاولة شإما خالل الدخل الشامل اآلخر أو خالل الربح أو الخسارةه، التي  -
 
 و  تقاس نحقا

 التي تقاس بالتكلفة املطف ة.  -

 املالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.  األصول  عتمد القياس على  مواج األعمال للمنش ة  وارة 

ااتالم    املجموعةتقوم   بت ويل حقوق  إاا قام   أو  األصل  النقدية م   للتدفقات  التعاقدية  الحقوق  ا تهاء  املالي عند  األصل  بااتبعاو 

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

 أو ا بقاء علين ك صل أو التزام منفصل.  بلنشائن املجموعةاألصل املالي املحول الذي قام   ب ي ملكية في

  املجموعة فقط عندما يكوي لدى    املوحدة عر  املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي  املالية وي   انلتزاماتو   األصول يتم إجراء مقاصة بيي مبالغ  

 حق قا ونـ بمقاصة املبالغ والنية إما للتسوية على أااس الصافي أو ت قيق األصل وتسديد انلتزام في وق  واحد. 

 املالية التالية:  األصول  املجموعةلدى 

 مالية بالتكلفة املطفأة  أصول 

املالية املقتناة لت صيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلا التدفقات النقدية اداو أصل املبلغ والفائدة فقط،    األصول إي  

 بالتكلفة املطف ة  ن أووات الدي  والتي يتم قياا ا    يتم قياا ا بالتكلفة املطف ة. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة ع  اناتثمار في 
 
حقا

 تشكل جزء  ون
 
، والا عند التوق  ع  إثبات األصل أو ا خفا  قيمتن. يتم إوراج  املوحدة   الت وط في قائمة الربح أو الخسارة  عالقةم     ا

 .املوحدة الخسارة أو الربح قائمة  ضم  املالية األصول وخل الفائدة م   ذه 
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 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

يتم قياس أواة الدي  بالقيمة العاولة م  خالل الدخل الشررررررررامل اآلخر فقط إاا كا   مسررررررررتوفية للشررررررررروط التالية ولم يتم اثبااها بالقيمة  

 :املوحدة الخسارة  أو  الربح  قائمةالعاولة م  خالل  

 بيع األصول املالية يتم انحتفاظ باألصل في  مواج أعمال ي قق  دفن م  خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية و  •

أي تكوي الشروط التعاقدية لألصل املالي تؤوي في تواري  م دوة إلى التدفقات النقدية التي اي فقط وفعات م  املبلغ األصلي   •

 والفائدة على املبلغ األصلي املست ق.

 بالقيمة العا
 
قاارررة بالقيمة العاولة خالل الدخل الشرررامل اآلخر ُتقاس نحقا

ُ
والخسرررائر الناتجة ع     كااررر امل   إثباتولة مع أووات الدي  امل

التغيرات في القيمة العاولة في الدخل الشرررررررامل اآلخر. يتم إوراج ا يراوات التمويلية ومكااررررررر  وخسرررررررائر صررررررررف العمالت األجنبية في قائمة  

 .املوحدة  الخسارة أو  الربح

بتطبيق خيرار ن رجعرة فيرن   الشرررررررررررررركرةقوم  األولي، نارررررررررررررتثمرار في أاررررررررررررر م غير م تفظ بهرا للمتراجرة، قرد ت   ا ثبراتأووات حقوق امللكيرة: عنرد  

 
 
إلى لتقديم التغييرات الالحقة في القيمة العاولة في الدخل الشرررررررررررامل اآلخر. ن يتم ت ويل 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 

شعلى ابيل املثال:    املوحدة  الخسارة  أو  الربحيتم تصني  جميع األصول املالية األخرى على أنها ُمقااة بالقيمة العاولة م  خالل قائمة  

   أو بالقيمة العاولة م  خالل الدخل الشامل اآلخره.  طف ة األا م املحتفظ بها للمتاجرة وأوراق الدي  التي لم تصن  على أااس التكلفة امل

 املالية األصول  قيمة في  الهبوط

  ي النهج املبسط، والذي يتطل  تسجيل الخسائر املتوقعة على أااس العمر م  تاري  انعتراف األول   املجموعةبالنسبة للذمم املدينة، تطبق  

 وتم تعديل ا لتعكس النتيجة املستقبلية املتوقعة.  للمجموعة للذمم املدينة. تم ااتنتاج معدنت الخسارة املتوقعة م  املعلومات التاريخية  

 املالية   املطلوبات

 في األحكام التعاقدية ألواة.   املجموعةاملالية بتاري  املتاجرة والذي تصبح فين  انلتزاماتب   ييتم انعتراف األول
 
 طرفا

 أي تكالي  معامالت مباشرة. وبعد انعتراف األولى، تقاس  ذه ا
 
نلتزامات يتم انعتراف األولى بهذه انلتزامات املالية بالقيمة العاولة زائدا

 ام طريقة معدل الفائدة الفعلي. املالية بالتكلفة املطف ة بااتخد

 املالية عند الوفاء بالتزامااها التعاقدية أو إلغاء ا أو ا تهاء ا.   انلتزاماتبااتبعاو   املجموعةتقوم 

  املجموعة فقط عندما يكوي لدى    املوحدة   ي عر  املبلغ الصافي في قائمة املركز املالاملالية وي   انلتزاماتو   األصول يتم إجراء مقاصة بيي مبالغ  

 حق قا ونـ بمقاصة املبالغ والنية إما للتسوية على أااس الصافي أو ت قيق األصل وتسديد انلتزام في وق  واحد. 

 .األخرى  الدائنة واألرصدة  واملست قات  التجاريوي  والدائنوي  الت جير التزامم   باملجموعةاملالية الخاصة   انلتزاماتتتكوي 

طفأة لألصل املالي أو االلتزام املالي 
ُ
 التكلفة امل

 منن   الذي املبلغ  
 
 إلين أو مطروحا

 
 منن وفعات اداو املبلغ األصلي، ومضافا

 
يقاس بن األصل املالي أو انلتزام املالي عند ا ثبات األولي مطروحا

 ا طفاء التراكمي بااتخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بيي الا املبلغ األولي واملبلغ في تاري  انات قاق.
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 العقود مع العمالء من  اإليرادات إثبات 4- 4

لقاء البضاعة املباعة بالصافي  عد  علي العمالء انجل  أو املست ق  م  العمالء النقدييي  يراوات في القيمة العاولة للمقابل املستلم  تتمثل ا  

املمنوحة للعمالء وفي اطار الخطوات الخمس التي حدو ا املعيار الدولي للتقرير املالي رقم    خصم املرتجعات والخصم التجاري والحسومات

 و م : ه15ش

ت ديد العقد شالعقووه مع العميل:  عرف العقد ب  ن اتفاق بيي طرفيي او أكثر ينش ئ حقوقا والتزامات قابلة للتنفيذ وي دو   –ه 1الخطوة ش

 .عقداملعايير التي يج  الوفاء بها لكل 

 ت ديد التزامات األواء في العقد: التزام األواء  و وعد في عقد مع عميل لنقل العة أو خدمة الى العميل.  - ه 2الخطوة ش

ت ديد اعر املعاملة: اعر املعاملة  و مبلغ العو  الذى تتوقع الشركة الحصول علين في  ظير  قل السلع أو الخدمات    -ه  3الخطوة ش

 العميل ، بااتثناء املبالغ املحصلة  يابة ع  اطراف أخرى.التي وعد بها 

توزيع اعر املعاملة على التزامات األواء في العقد: بالنسبة للعقد الذى يتضم  اكثر م  التزام أواء، اتقوم الشركة بتوزيع    -ه  4الخطوة ش

شركة الحصول علين مقابل الوفاء بكل التزام م  التزامات  اعر املعاملة على كل التزام أواء بمبلغ ي دو مبلغ مقابل العقد الذى تتوقع ال 

 األواء.

 .ت قق ا يراوات عندما شأو كلماه أوف  املنشاة بالتزام األواء - ه 5الخطوة ش

ا يراوات وتثب   األواء  بالتزام  الشركة  تسليم    تفى  شأي عند  زمنية م دوة  في  قطة  البضائع  السيطرة على  على  العميل  ي صل  عندما 

. يتم إثبات إيراوات   12يتم بيع البضائع بخصومات كبيرة ب ثر رجعي على أااس املبيعات ا جمالية على مدى ،  ائع وا قرار بهاهالبض
 
ش را

 ذه املبيعات ااتناوا إلى السعر املحدو في العقد  اقص حجم الخصومات املقدر. تستخدم الخ رة املتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات 

يراوات إلى الحد املحتمل  شكل كبير أ ن ل  يكوي  نا  عكس جو ري. يتم إثبات انلتزامات يمة املتوقعة ويتم إثبات ا  بااتخدام الق

للعمالء  األخرى شاملدرجة ضم  الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة    العالقةاات   ه للخصومات املتوقعة على املبالغ املست قة الدفع 

 لتي تم  خالل السنة.فيما يتعلق باملبيعات ا

يوجد عنصر ملكوي تمويل حالي    تقوم الشركة ببيع انامن  السائ  واملعب  ، بموج  فواتير بيع م دوة ومستقلة م رمة مع العمالء ، ن

 أو وي  
 
 لتتماش   مع مماراة السوق. آلجلحيث أي املبيعات تتم إما  قدا

 بيع البضائع  -

امل رمة مع   للفواتير  يتم  بالنسبة   ، الشركة  الوحيد م  قبل  انواء  التزام  فيها  و  بيع انامن   يكوي  اي  يتوقع  شكل عام  العمالء والتي 

انعتراف بانيراوات م  البيع في الوق  الذي يتم فين ت ويل السيطرة علي انصل الي العميل عند  قطة زمنية م دوة ، و و عاوة ما يتم  

 عند التسليم. 

 : العميل  تجاه  انصل  علي السيطرة  ت ويل  تقييم  في او اه املذكورة  راتاملؤش املجموعة تراعي

 للمجموعة حق حال لدفعة  ظير األصل. -

 العميل لدية ملكية قا و ية لألصل. -

  قل  املجموعة امللكية الفعلية لألصل.  -

 يت مل العميل املخاطر واملزايا الجو رية مللكية األصل.  -

 قبول العميل لألصل.  -
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 واملعدات  واآلالت املمتلكات  5- 4

 اناتهال  املتراكم والخسائر املتراكمة لال خفا  في القيمة، إي وجدت. تتضم  تكلفة    واملعدات  واآلنتتظ ر املمتلكات  
 
بالتكلفة  اقصا

باح أو خسائر  اتجة ع   أر   أليةاقتناء األصل كافة التكالي  املتعلقة باقتناء األصل. تتضم  التكلفة إعاوة التصني  م  حقوق امللكية  

املمتلكات   بمشتريات  املتعلقة  املؤ لة  النقدية  التدفقات  العائدة مباشره  واملعدات  واآلنتت وطات  النفقات  التكلفة    نقتناء. وتتضم  

املمتلكات   بنوو  بند م   أو خسائر عند ااتبعاو  أرباح  أي  تسجيل  يتم  تاري  اات قاقن.  أو  في قا   واملعدات  واآلنتاألصل حت   الربح  ئمة 

 .املوحدة الخسارة

، ويمك  قياا ا  املجموعة لى  إيتم راملة النفقات الالحقة فقط إاا كاي م  املحتمل تدفق املنافع انقتصاوية املستقبلية املرتبطة بالنفقات  

  شكل موثوق. 

  واملعدات،   اآلنت  ضم    تصنيف ا  ويتم   ، بمصنع ا    تاجلخطـ ا    متوفرة ي تكوي  أقطع غيار احتياطية وااتراتيجية يج     املجموعة  لدى 

 بن. املرتبطة  األصلااتهالك ا مع عمر و 

  اآلنت واملعدات في نهاية كل اررررررررررررنة وفي حال اختالف العمر ا  تاجي املتوقع عما تم    ، يتم مراجعة العمر ا  تاجي للممتلكات
 
تقديره اررررررررررررابقا

 م  السنة التي تم فيها إعاوة التقدي 
 
 ر.يتم ااتهال  القيمة املتبقية الدفترية على العمر ا  تاجي املتبقـ  عد إعاوة التقدير اعتبارا

املقدرة    تستهلا ا  تاجية  األعمار  مدى  على  الثاب   القسط  بطريقة  املقدرة  املتبقية  القيمة   
 
نس     بااتخدام  صول لأل التكلفة  اقصا

 :اناتهال  السنوية التالية

 %4 اآلنت واملعدات   •

 % 01 - %3 املبانـ والطرق  •

 % 6.67 املعدات املت ركة  •

 % 20 السيارات •

 % 15 األثاث واملفروشات  •

 

 .تستهلا ن التنفيذ  قيد  الرأامالية واألعمال  األراض ي

نهاية السنة  عض   في  التنفيذ  ة ألجلن، ويتم    األصول تشمل األعمال الرأامالية ت    تم اقتنائها ولكنها غير جا زة لالاتخدام املعد  التي 

ة ألجلن. األصول إلى فئات  األصول ت ويل  ذه   اات الصلة ويتم ااتهالك ا عندما تصبح جا زة لالاتخدام املعد 

ومؤشرات ان خفا  في القيمة في نهاية كل انة مالية وتعدل ب ثر مستقبلي، عند   صول عمار ا  تاجية لأل يتم مراجعة القيمة املتبقية واأل 

 الحاجة. 

يتم احتسابها كبنوو منفصلة م  املمتلكات    أعمار إ تاجية مختلفة عندئذ    واملعدات  واآلنتفي حال ما إاا كاي ألجزاء  امة م  بند املمتلكات  

 .واملعدات واآلنت

 

  



 شركة أسمنت املدينة 

 شركة مساهمة سعودية 

 م 2022ديسمبر  31املنتهية في إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة 

 ( ذلك خالف  يذكر  مالم السعودي بالريال املبالغ )جميع 

19 

 اإليجار  عقود 6- 4

بتقييم ما إاا كاي العقد  و عقد إيجار أو ي توي على عقد إيجار.  عت ر العقد  و عقد إيجار أو ي توي على عقد إيجار    املجموعةتقوم  

 م دو لفترة م  الزم  مقابل عو  ما.إاا ما أعطى الحق في السيطرة على ااتخدام أصل 

 حق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار 

 الناشئة ع  عقد ا يجار على أااس القيمة الحالية.  انلتزاماتو   األصول يتم مبدئيا قياس 

 يتم قياس أصل “حق اناتخدام” بالتكلفة والتي تتكوي م :

 مبلغ القياس األولي نلتزام عقد ا يجار   •

 أي حوافز إيجار مستلمة؛ •
 
 أي وفعات عقد إيجار تم  في أو قبل تاري  بداية عقد ا يجار  اقصا

 األصل م ل العقد.  ت  يل   إعاوة  وتكالي  ؛أي تكالي  مباشرة أولية •

 
 
 منن مجمع اناتهال    يتم نحقا

 
 إعاوة قياس أصل رحق اناتخدامر بالتكلفة مطروحا

 اإليجار صافي القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التالية: التزاماتتتضمن 

 أي حوافز إيجار مدينة، -
 
 الدفعات الثابتة شبما في الا الدفعات الثابتة في جو ر اه  اقصا

 لى مؤشر أو معدل،وفعات ا يجار املتغيرة التي تستند إ -

 املبالغ املتوقع وفع ا م  قبل املست جر بموج  ضما ات القيمة املتبقية، -

  شكل معقول م  مماراة  ذا الخيار، و  -
 
 اعر مماراة خيار الشراء إاا كاي املست جر مت كدا

 املست جر لذلا الخيار.وفعات الغرامات الخاصة بلنهاء عقد ا يجار، إاا كا   مدة ا يجار تعكس مماراة  -

يتم خصم مدفوعات عقد ا يجار بااتخدام معدل انقترا  ا ضافي والذي يمثل السعر الذي ايدفعن املست جر ليقتر  األموال الالزمة 

 للحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصاوية مماثلة  شروط وأحكام مماثلة.

منخفضة القيمة على أااس القسط الثاب  كمصروف في    األصول يجار قصيرة األجل وإيجارات  يتم إثبات املدفوعات املرتبطة  عقوو ا  

 .  أقل ش را أو  12عقوو ا يجار قصيرة األجل اي عقوو إيجار اات فترة إيجار مداها  .املوحدة الخسارةقائمة الربح أو 

يتم التفاو  على شروط عقوو ا يجار على أااس فروي وت توي على  طاق وااع م  الشروط واألحكام املختلفة. عند ت ديد مدة عقد  

 ا يجار، ت خذ ا وارة في انعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافز 
 
 اقتصاوي   ا

 
ملماراة خيار التمديد، أو عدم مماراة خيار ا نهاء.   ا

 يتم تضميي خيارات التمديد فقط في مدة عقد ا يجار إاا كاي عقد ا يجار مؤكد
 
 إلى حد ما.  ا

 عند ت ديد مدة عقد ا يجار، ت خذ ا وارة عموم
 
  على   ال امة  والت سيناتفي انعتبار  عض العوامل بما في الا فترات الت جير التاريخية    ا

  وما  املجموعة  عملياتل   املؤجر  األصل   وأ مية  املجموعة  لعمليات  كبيرة   إقتصاوية  فائدة  ل ا  والتي   ا يجار  فترة  مدى   على  املست جرة   العقارات

 . املؤجر األصل  إاتبدال تتطل   التي  األعمال وتعطل  للمجموعة  متاحة البدائل كا   إاا
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 غير امللموسة  األصول  7- 4

ش ا تاجي م دو  باقتنائها ول ا عمر  تقنية والتي قام  الشركة  التي تشتمل على برامج  يتم قياان  سعر    5األصول غير امللمواة  انواته 

 ا طفاء املتراكم وأية خسائر متراكمة لل بوط في القيمة.
 
 التكلفة  اقصا

 معدنت انطفاء السنوية على اصول ا غير امللمواة: تطبق الشركة 

 % 20 رخص برامج •

 النفقات الالحقة

اف  تتم راملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد م  املنافع انقتصاوية املستقبلية املتضمنة في األصل املحدو الذي تتعلق بن. ويتم انعتر 

 في قائمة الربح أو الخسارةبكافة النفقات األخرى التي يتم ا تاج ا 
 
 عند تكبد ا. املوحدة  واخليا

 اإلطفاء 

أعمار ا   مدى  على  الثاب   القسط  بااتخدام طريقة  املتبقية  القيمة  منها   
 
مطروحا امللمواة  غير  األصول  لتكلفة  ا طفاء  احتسا   يتم 

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

ب ثر    يتم وتعدل  مالية  كل انن  نهاية  في  القيمة  في  ال بوط  ومؤشرات  ا  تاجية  وأعمار ا  امللمواة  غير  لألصول  املتبقية  القيم  مراجعة 

 مستقبلي عند الضرورة. 

 غير املالية األصول في قيمة  هبوطال 8- 4

غير املالية لت ديد ما إاا كاي  نا  أي ظروف تشير إلى حدوث خسارة ان خفا     األصول مراجعة    موحدةيتم في تاري  كل قائمة مركز مالي  

لت ديد    األصول في القيمة أو عكس خسارة ان خفا  في القيمة. وفي حالة وجوو  ذا املؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالاترواو ل ذه  

 مة، إي وجدت.مقدار خسارة ان خفا  في القيمة أو عكس خسارة ان خفا  في القي 

بتقدير القيمة القابلة لالاترواو للوحدة املنتجة للنقد التي    املجموعةالفروية، تقوم    صول وعند تعذر تقدير القيمة القابلة لالاترواو لأل 

املشتركة على الوحدات الفروية املنتجة للنقد،    األصول . وعند إمكا ية ت ديد أااس معقول وثاب  للتوزيع، يتم توزيع  األصول تنتمي إليها  

  األصول األصغر م  الوحدات املنتجة للنقد والتي يمك  ت ديد أااس توزيع معقول وثاب  ل ا.    املجموعةالا يتم توزيع ا على    بخالفأو  

غير امللمواة غير املتاحة لالاتخدام  عد يتم ف ص ا لال خفا  في   األصول   تاجية غير م دوة املدة وكذلا  غير امللمواة اات األعمار ا

 على األقل وكلما كاي  نا  مؤشر على ان خفا  في قيمة 
 
 . األصول قيمتها انويا

 تكالي  البيع والقيمة قيد اناتخدام 
 
أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة قيد اناتخدام،   القيمة القابلة لالاترواو اي القيمة العاولة  اقصا

يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية بااتخدام معدل خصم الذي  عكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 

 ة ل ا.التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلي  صول الزمنية للنقد واملخاطر املحدوة لأل 

  صول لأل شأو الوحدة املنتجة للنقده إلى ما ووي قيمتها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية    صول لأل إاا تم تقدير القيمة القابلة لالاترواو  

أو   الربح  قائمة  في  مباشرة  القيمة  في  ان خفا   بخسارة  انعتراف  يتم  لالاترواو.  القابلة  قيمتها  إلى  للنقده  املنتجة  الوحدة    الخسارة شأو 

 . املوحدة

تقدير  شأو الوحدة املنتجة للنقده إلى ال  صول ، يتم زياوة القيمة الدفترية لأل نحقوعندما يتم عكس خسارة ان خفا  في القيمة في وق   

تتجاوز القيمة الدفترية التي تم  زياواها، القيمة الدفترية التي كاي ايتم ت ديد ا فيما لو تم    ن أاملعدل لقيمتها القابلة لالاترواو ب يث  

قيمة   في  ان خفا   بخسارة  في    األصول انعتراف  ان خفا   انعتراف  عكس خسارة  يتم  في انوات اابقة.  للنقده  املنتجة  الوحدة  شأو 

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

يقيد املخزوي بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للت قق، أيهما أقل. ت دو التكلفة على أااس املتواط املرجح. تتضم  التكلفة على كافة  

  تكالي  التصنيع املباشرة على أااس املستوى العاوي م  النشاط با ضافة إلى تكالي  النقل واملناولة. تتضم  التكلفة إعاوة التصني  

النقدية املؤ لة املتعلقة بمشتريات املخزوي. يتكوي صافي القيمة    أليةم  حقوق امللكية   أرباح أو خسائر  اتجة ع  ت وطات التدفقات 

 تكالي  التصنيع ا ضافية حت  انكتمال، وحصة مالئمة م  مصاري  البيع والتوزيع. يتم  
 
القابلة للت قق م  اعر البيع التقديري  اقصا

 . بيعاتوتثب  ضم  تكلفة امل كمصروف، صص، عند الضرورة، مقابل أي مخزوي بطـء الحركة. يتم اثبات تكلفة املخزوي احتسا  مخ

بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للت قق، أيهما أقل. يتم ت ديد التكلفة على أااس املتواط املرجح. يتم تقدير   يتم تقييم قطع الغيار 

 وبطيئة الحركة، إي وجدت، في تاري  كل تقرير مالي. مخصص للبنوو القديمة 

 وُمعادالت النقد  النقد 4-10

على األرصدة لدى البنا والشيكات في الصندوق والووائع قصيرة    النقد  وُمعاونت  شتمل النقد    ،املوحدة  املالي لغر  إعداو قائمة املركز  

 أش ر أو أقل، إي وجدت. ثالثةاألجل التي تبلغ فترات اات قاق ا األصلية  

 الشرعيةالزكاة  مخصص  4-11

 
 
ية شرال يئةره.  باململكة العربية السعوو   والجمار   والضريبة  الزكاة   يئةلأل ظمة الزكوية التي تصدر ا    يتم احتسا  مخصص الزكاة وفقا

 والضريبة النهائية خالل السنة املالية التي يتم فيها إصدار الربوط.  الزكوي يتم معالجة التسويات الناتجة ع  الربط 
 

 نهاية الخدمة للموظفين  مكافأة  4-12

 لشروط وأحكام  ظام العمل امل 
 
بع في تست ق مكاف ة نهاية الخدمة لكافة املوظفيي العامليي وفقا  ، عند ا تهاء عقوو خدمااهم.املجموعةت 

املتعلق بخطط املنافع املحدوة ع  طريق تقدير قيمة املنافع املستقبلية التي تست ق للموظفيي في الفترات    املجموعةيتم احتسا  التزام  

 الحالية والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.

للتكالي   غر  الوفاء بهذه انلتزامات املستقبلية. يتم وضع    املجموعة تضع   انفتراضات التي تستخدم عند ت ديد العناصر الرئيسية 

ا   الخبير  في   ذه انفتراضات  عد ااتشارة  الخدمة انعتياوية    املجموعةكتواري  تكلفة  لت ديد  التي تستخدم  تلا انفتراضات  وتشمل 

ب وكذلا   املتعلقة  التمويل  اانلتزاماتعناصر  يقوم  طريقة   .  بااتخدام  والا  املحدوة  املنافع  التزام  باحتسا   املؤ ل    وحدة كتواري 

 .توقعةامل  انئتماي

ا   الربح والخسائر  تتكوي م   املنافع املحدوة والتي  التزامات  تقييم  بلعاوة  الشامل    ةكتواري يتم انعتراف  الدخل  في قائمة    خر اآل مباشرة 

مصروف الفائدة على التزامات املنافع املحدوة للسنة ع  طريق تطبيق معدل الخصم الذي  ستخدم في قياس    املجموعة. ت دو  املوحدة

ة  تيجة  التزامات املنافع املحدوة عند بداية السنة السنوية  عد األخذ بانعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات املنافع املحدوة خالل السن 

صاري  انخرى املتعلقة بخطط املنافع املحدوة في قائمة  عتراف بمصروف الفائدة الصافي وامل ات. يتم ان اللتزامل املسا مات واملدفوعات  

 . املوحدة الخسارة الربح أو 

 املخصصات  13- 4

 شكل  أحداث أو عمليات اابقة قد ينتج عنها التزام قا ونـ أو تعاقدي حالي يمك  تقديره    املجموعةيتم تكوي  املخصص إاا كاي لدى  

 موثوق، وأي  نالا احتمالية أي ينتج عنن تدفقات خارجة ملنافع اقتصاوية لتسوية انلتزام.
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 االحتياطي النظامي  4-14

 للنظام األااي ي للشركة و ظام الشركات باململكة العربية السعووية، يج  على الشركة ت ويل ما نسبتن  
 
م  صافي ربح السنة    %10وفقا

 لى انحتياطـ النظامـ. إي  ذإ
 
 على املسا ميي.   ا انحتياطـ غير قابل للتوزيع حاليا

 ربحية السهم  4-15

يتم عر  رب ية الس م األاااية ورب ية الس م املخفضة شإي وجدته والا لألا م العاوية، حيث يتم احتسا  رب ية الس م األاااية 

على املتواط املرجح لعدو األا م العاوية القائمة خالل السنة، معدلة    للمجموعةبقسمة الربح أو الخسارة الخاصة ب ملة األا م العاوية  

الخاصة   الخسارة  أو  الربح  بتعديل  الس م املخفضة  السنة. ويتم احتسا  رب ية  أو املصدرة خالل  املعاو شراؤ ا  العاوية   عدو األا م 

العاوية   األا م  القائم  للمجموعة ب ملة  األا م  لعدو  املرجح  املحتمل  واملتواط  املخفضة  العاوية  األا م  جميع  بآثار  السنة  خالل  ة 

 إصدار ا. 

 التقارير القطاعية  4-16

في   عنصر  التشغيل  و  انيراوات    املجموعةقطاع  الا  في  بما  مصاري   وتتكبد  إيراوات  على  ت صل  خالل ا  م   التي  ب نشطتها  يرتبط 

 .  املجموعةباملعامالت مع أي عناصر أخرى في   املتعلقة واملصروفات

 املالية  لألدوات العادلة القيمة قياس 4-17

 تاري   في عاولة تعامل   شروط الا  في راغبة أطراف بيي ما التزامات اداو أو ما أصول  بيع بموجبها يتم  التي القيمة اي العاولة القيمة

 م  ماويا للحد شرط أو   ية أي يوجد ن حيث مستمرة عاملة شركة اي  املجموعة أي افترا  يوجد العاولة القيمة تعري   ضم  .القياس

 .البية  شروط معاملة إجراء أو عمليااها حجم

 أو  أجنبية،  عمالت صرف  تاجر م  ومنتظمة ا لة بصورة  متوفرة املدرجة األاعار كا   إاا النشطة السوق  في  مدرجة املالية األواة تعت ر

 ومنتظمة فعلية بصورة حدث  اوقية معامالت تمثل  األاعار  ذه وأي  تنظيمية  يئة أو  تسعير خدمات أو صناعة، مجموعة أو وايط،

 .تجاري  أااس على 

  الا كاي كلما للمالحظة قابلة اوقية معلومات جموعةامل تستخدم العاولة، القيمة قياس عند
 
 ضم  العاولة القيم تصن  ممكنا

  العاولة القيمة تسلسل  مختلفة في مستويات
 
 :يلي كما التقييم  طرق  في املستخدمة املدخالت  إلى ااتناوا

 .القياس تاري   في عليها الحصول  يمك  مماثلة التزامات أو  صول أل  نشطة أاواق  معدلةه في غيرش مدرجة أاعار :1 املستوى 

 شمثل   مباشرة  بصورة  انلتزامات أو  صول لأل  للمالحظة قابلة  واي  1املستوى  في إوراج ا تم التي  املدرجة األاعار عدا  مدخالت  :2 املستوى 

 .) األاعار م  مشتقةش مباشرة غير بصورة أو) األاعار

 للمالحظةه. قابلة غير مدخالت (للمالحظة القابلة السوق  معلومات إلى تستند  ن التزامات أو صول أل  مدخالت  :3 املستوى 

 األجنبية  العمالت  تحويل 4-18

الت ويل السائدة بتاري  إجراء املعامالت. ويعاو    ب اعارت ويل املعامالت التي تتم خالل السنة بالعمالت األجنبية إلى ريانت اعووية    يتم

املالي املركز  قائمة  بتاري   السائدة  الصرف  ب اعار  األجنبية  بالعمالت  املسجلة  النقدية  وانلتزامات  األصول  أرصدة   . املوحدة  ت ويل 

 .املوحدة الخسارة أو  الربح بقائمة األجنبية العمالت وت ويل التسديدات ع   الناتجة الخسائر  أو رباحاأل  تدرج

 األرباح توزيعات 4-19

  .التوزيعات  ذه للمسا ميي  العامة الجمعية فيها  تقر   التي السنة في املوحدةتوزيعات األرباح في القوائم املالية   ُتثب 
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 أحكام وتقديرات هامة -5

 للمعايير الدولية للتقرير املالي م  ا وارة القيام باجتهاوات وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ    املوحدةيتطل  إعداو القوائم املالية  
 
وفقا

وا فصاحات    ،املوحدة  وا فصاحات املرفقة بالقوائم املالية   املوحدة ا يراوات واملصروفات واألصول وانلتزامات الظا رة في القوائم املالية  

ة  ع  انلتزامات املحتملة واألصول املحتملة. إن أي عدم الت كد املتضم  في  ذه انفتراضات والتقديرات قد يؤوي إلى إجراء تعديالت  ام

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

  ، قام  ا وارة بلبداء األحكام التي ل ا ت ثير جو ري على املبالغ املثبتة في القوائم املاليةللمجموعة ضم  اياق تطبيق السيااات املحاابية  

في القاملوحدة أثر الظروف املستقبلية على األرقام الظا رة  تقدير  بها عند  التي تم األخذ  الرئيسية  إلى انفتراضات  با ضافة  وائم املالية  . 

تاري  إعداو القوائم املالية  املوحدة في  بها  تعديالت  امة على    املوحدة  وا فصاحات املتعلقة  بها مخاطر جو رية قد تسب   والتي يرتبط 

اعتمدت    لألصول   الدفتريةالقيم   القاومة.  املالية  السنة  خالل  الظر   املجموعةوانلتزامات  على  وافتراضااها  تقديرااها  القائمة  في  وف 

. إن أ ن يمك  أي تتغير الظروف وانفتراضات القائمة حول التطورات املستقبلية  املوحدة  واملعلومات املتاحة عند إعداو القوائم املالية

 
 
 حدوثها.. وتنعكس  ذه التغييرات على انفتراضات عند املجموعةللتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج ايطرة  وفقا

 

 العمر املقدر للممتلكات، اآلالت واملعدات  -أ 

والتقاوم   املتوقع  اناتخدام  على  بناء   تقدير ا  تم  التي  املتوقعة  الخدمة  مدة  على  واملعدات  اآلنت  املمتلكات،  تكلفة  ااتهال   يتم 

لألصل. تقوم ا وارة بمراجعة القيم املتبقية    لألصل، وبر امج الصيا ة وا صالح با ضافة إلى التقاوم التق ي واعتبارات القيمة املستروة

عمار ا  تاجية  شكل انوي ويتم تعديل مصاري  اناتهال  املستقبلية حيثما تعتقد ا وارة ب ي  اآلنت واملعدات واأل   للممتلكات، 

 األعمار ا  تاجية تختل  ع  التقديرات السابقة.

 قطع الغيار االحتياطية واالستراتيجية -ب

واحتياطـ م  قطع الغيار لخطـ إ تاج في مصنع ا، واهدف ا وارة إلى انحتفاظ بن لفترات أطول    ااتراتيجيبمخزوي    املجموعةت تفظ  

أ ن ايتم تزويد جميع قطع الغيار بمزايا اقتصاوية مستقبلية م  اناتخدام املستقبلي لجميع   تزيد ع  عام واحد. تعتقد ا وارة 

، والتي يج  أي تكوي  واناتراتيجية    املعدات. تقوم ا وارة بمراجعة قطع الغيار املوجووة في املعدات انحتياطيةاملمتلكات واآلنت و 

 متوفرة عند الحاجة واملستهلكة مع العمر انفتراض ي لألصل اي الصلة. 

 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -ج 

ج  بر امج املكافآت املحدوة غير املمولة التي يتم قياا ا بااتعمال التقييم  يتم ت ديد تكلفة مكاف ة نهاية الخدمة للموظفيي بمو 

وتشمل  ذه   املستقبل.  في  الفعلية  التطورات  ع   تختل   قد  التي  انفتراضات  م   العديد  ا كتواري  التقييم  ا كتواري.  شمل 

العا والو   الروات ،  في  املستقبلية  والزياوات  الخصم،  معدل  ت ديد  لتعقيد  انفتراضات   
 
و ظرا العامليي.  ووراي  ومعدل  مليي، 

التقييم وطبيعتن طويلة األجل فلي التزام املكاف ة املحدوة غير املمولة شديد الحسااية للتغيرات في  ذه انفتراضات. لذا تتم مراجعة 

 جميع انفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة. 

 مناطق خاضعة لرخصة امتياز تأهيلإعادة  مخصص  -د

بالقيمة الحالية للتكلفة املتوقعة  عاوة تسوية املوقع والخاص ب ر     يتم اثبات مخصص إعاوة ت  يل مناطق خاضعة لرخصة امتياز

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

 الحالية للمحجر  عد ا تهاء ا عند القياس األولي 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 
 2,363,196,278 6,191,530 16,709,675 12,803,210 127,512,880 612,579,029 1,583,799,954 3,600,000  م2021  يناير   1كما في 

 8,909,609 5,028,236 368,696 206,227 26,058 - 3,280,392 - ا ضافات خالل السنة  

 -  ( 4,518,555)  -      -  963,399 - 3,555,156 - التنفيذ   قيد املحول م  مشروعات  

 ( 187,000)  -  -  ( 187,000)  -  -  -  -  اناتبعاوات 

 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  

 11,033,612 3,506,534 65,377 -  1,188,222 210,000 6,063,479 - ا ضافات خالل السنة  

 ( 462,629)  -  -  ( 462,629)  -  -  -  -  اناتبعاوات 

 2,382,489,870 10,207,745 17,143,748 12,359,808 129,690,559 612,789,029 1,596,698,981 3,600,000 م 2022ديسمبر   31الرصيد في  

         : مجمع االستهالك 

 909,876,847 -  14,705,142 12,050,228 77,578,036 196,754,131 608,789,310 -   م2021  يناير   1كما في 

 79,708,992 -  1,049,139 297,866 4,984,406 17,767,354 55,610,227 -  ااتهال  السنة 

 ( 187,000)  - - ( 187,000)  -  -  -  - اناتبعاوات 

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

 80,187,247 -  504,063 258,015 5,008,651 17,896,965 56,519,553 -  ااتهال  السنة 

 ( 462,629)  - - ( 462,629)  -  -  -  -   اناتبعاوات 

 1,069,123,457 -  16,258,344 11,956,480 87,571,093 232,418,450 720,919,090 -  م 2022  ديسمبر   31الرصيد في  

         : صافي القيمة الدفترية 

 1,313,366,413 10,207,745 885,404 403,328 42,119,466 380,370,579 875,779,891 3,600,000 م 2022ديسمبر   31كما في  

 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  

 

 .. ر15/9/1426انة هجرية ابتداء  م   30والثروة املعد ية بموج  رخصة محجر مواو خام وملدة    صناعةبااتغالل م اجر مواو خام مست جرة م  وزارة ال تقوم الشركة  –
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 أصول حق االستخدام  -7
 جمالي اإل   مباني مستأجرة   أراض ي مستأجرة  

      : التكلفة 

 7,122,800  5,750,599  1,372,201 م  2022  يناير   1الرصيد في  

 7,122,800  5,750,599  1,372,201 م 2022ديسمبر   31الرصيد في  

      : مجمع االستهالك 

 1,398,379  575,059  823,320 م  2022  يناير   1الرصيد في  

 1,424,561  1,150,121  274,440  اناتهال  

 2,822,940  1,725,180  1,097,760 م 2022ديسمبر   31الرصيد في  

      : صافي القيمة الدفترية 

 4,299,860  4,025,419  274,441 م 2022ديسمبر   31كما في  

 5,724,421  5,175,540  548,881 م 1202و سم ر    31كما في  

 

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

 ديسمبر   31كما في     
 م 2021  م 2022  سهم عدد األ  

ش السعووية  العربية  الزي   مسا مة  أشركة  شركة  رامكوه 

 اعووية  

 ا م   101,469

 
 3,302,371  3,228,575   

   73,796  ( 45,216)    القيمة العاولة   في  التغيرأرباح 

   3,302,371  3,257,155   ا م في األ  مجموع اناتثمار 

باملوافق2019و سم ر    3    بتاري  أقر مجلس ا وارة  شأرامكوه وتم انكتتا    العربية الزي  شركة أا م في اناتثمارعلى    ةم  في السعووية 

 .ةاعووي. والا م  مصاور الشركة الذاتية وبما يتوافق مع تدفقااها وخطط ا املستقبلي  ريال2,951,840 بلجمالي  ا م  92,245

شركة مسا مة اعووية ع  توزيع أرباح  قدية ع  الربع الرا ع   –  السعووية شأرامكوه العربية الزي  شركةم أعلن   2022مارس    20بتاري   

 ريال اعووى واملدرجة ضم  ا يراوات األخرى.  452,32ريال للس م مما  تج عنن توزيعات أرباح بمبلغ  3518,0م بواقع 2021لعام 

شركة مسا مة اعووية املوافقة    –   السعووية شأرامكوه العربية الزي   شركةم أعلن  الجمعية العامة الغير عاوية ل 2022مايو    15بتاري   

 ش
 
 واحدا

 
 ه مملوكة فى الشركة.10ه لكل عشرة أا م ش1على توصية مجلس ا وارة بزياوة رأس مال الشركة م  خالل منح املسا ميي ا ما
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 لموسة م غير  صول أ  -9
 

  البرمجيات 

  تخطيط برنامج

 املوارد 

برنامج قيد  

 اإلجمالي   التنفيذ 

        :التكلفة

 3,093,557  1,791,261  -  1,302,296 م 2022يناير   1الرصيد في 

 4,242,386  4,150,603  -  91,783 ا ضافات 

 -  ه 5,941,864ش  5,941,864  - بر امج قيد التنفيذاملحول م   

 7,335,943  -  5,941,864  1,394,079 م2022و سم ر 31الرصيد في 

        :مجمع اناتهال 

 1,189,309  -  -  1,189,309 م 2022يناير   1الرصيد في 

 70,440  -  29,139  41,298 اناتهال 

 1,259,749  -  29,139  1,230,610 م2022و سم ر 31الرصيد في 

        :صافي القيمة الدفترية

 6,076,194  -  5,912,725  163,469 م2022و سم ر 31كما في  

 1,904,245  1,791,261  -  112,984 م 2021و سم ر   31كما في  

 

  مخزون -10

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

  39,131,301  53,751,792 كلينكر  - إ تاج ت   التشغيل 

   6,258,964  7,171,834 إ تاج تام 

  22,726,845  11,514,520 مواو خام 

  80,098,191  84,375,022 قطع غيار  

 156,813,168  148,215,301   

 ه 5,000,000ش  ( 3,000,000) ال بوط في قيمة املخزوي 

 153,813,168  143,215,301   

 

 كما يلي:ال بوط في قيمة املخزوي  حركة 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

 3,000,000  5,000,000 رصيد أول السنة 

  2,000,000  1,562,500 السنةاملكوي خالل 

 -  (3,562,500) مخصصات ا تفـ الغر  منها 

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

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

   29,686,343  33,158,273 مدينوي تجاريوي  

  ه1,731,104ش  (1,971,104) مخصص خسائر ائتما ية متوقعة

 31,187,169  27,955,239  

 

 متوقعة كما يلي:إي حركة مخصص خسائر ائتما ية 

 1,491,104  1,731,104 رصيد أول السنة 

   240,000    240,000 املكوي خالل السنة

 1,731,104  1,971,104 رصيد آخر السنة

ريال   15,000,000 بمبلغ ألمر  واندات اعووي ريال  17,500,000إي املدينوي التجاريوي مغطاة م  خالل ضما ات بنكية بمبلغ 

 . ياعوو

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

 ديسمبر   31كما في   

 م 2021  م 2022 

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

   410,200,000  582,861,371 خالل السنة   مشتريات 

  ه 406,952,211ش   ( 656,078,421)  خالل السنة   مبيعات 

   2,930,186  4,843,119 أرباح التغير في القيمة العاولة  

   248,276,792  179,902,861 رصيد آخر السنة 

 

توفير قدر معقول م  العائد والسرررررريولة املت ققة م  ااررررررتثمارات  ااررررررتثمار م لية مفتوحة اهدف إلى   في صررررررناويقيتمثل البند في اناررررررتثمار  

   تجارية قصيرة األجل تقيم بالريال السعووي.
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 وأرصدة مدينة أخرى  ةدفعات مقدم -13

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

   8,995,963  17,183,078 للموروي    ةوفعات مقدم

 
 
 6,408,236  9,906,869 مصروفات مدفوعة مقدما

  962,026   596,046 ت مينات مستروة  

 990,757  1,119,779 خرى أ

 28,805,772  17,356,982 

 النقد وُمعادالت النقد  -14

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

  48,076,022  43,448,194 ريال اعووي  - جارية حسابات  – قد لدى البنو  

 7,518,284  5,985,347 أجنبية عمالت - جارية حسابات  – قد لدى البنو  

 143,526  93,951  قد في الصندوق  

 49,527,492  55,737,832 

 احتياطي نظامي   -15

 اتم
 
% م  10الشركة في نهاية كل انة مالية بتجني  نسبة وارة إللشركة، يقوم مجلس ااي ي  األ ه والنظام 129مع  ظام الشركات شاملاوة  شيا

% م  رأس 30صافي الدخل لتكوي  احتياطـ  ظامـ، ويجوز أي تقرر الجمعية العامة العاوية وق   ذا التجني  مت  بلغ انحتياطـ املذكور 

 .نحتياطـ غير قابل للتوزيعإي  ذا ا  .املال

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

 175,470,692  191,498,719 رصيد أول السنة 

 16,028,027  11,501,043 املكوي خالل السنة

 191,498,719  202,999,762 رصيد آخر السنة
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -16

على ااررررررررت قاق مكاف ة نهاية الخدمة لجميع املوظفيي الذي  يكملوي فترة الخدمة املؤ لة بموج   ظام العمل في   املجموعةتنص ارررررررريااررررررررة  

 السعووية.اململكة العربية  

كتواري م  قبل خبير مستقل معيي  إكتواري، وتم إجراء أحدث تقييم  السنوي على التقييم ا    للموظفيي  الخدمة  نهاية  مكاف ة   التزامويستند  

 . 2022و سم ر  31، والا بااتخدام املنهجية ا كتوارية لوحدة انئتماي املتوقعة كما في املجموعةل إوارة م  قب 

 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

 17,347,975  19,184,685 يناير   1الرصيد في 

    املوحدة  قائمة الربح أو الخسارةاملدرجة في 

 2,239,961  2,151,696 تكلفة الخدمة الحالية 

 462,693  537,618 ه 24تكلفة الفائدة شإيضاح 

    

    املوحدة  ر املدرجة في قائمة الدخل الشامل االخ

 272,823  (1,849,847) خسائر إكتوارية  شأرباحه/

 ه 1,138,767ش  (801,845) املدفوع 

 19,184,685  19,222,307 ديسمبر   31الرصيد في 

 

 االفتراضات اإلكتوارية: -

 الوحدة املتوقعة بااتخدام انفتراضات ال امة التالية: خالل السنة تم إجراء التقييمات انكتوارية بموج  طريقة ائتماي 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

 انة  -%   انة  -%  

    االفتراضات املالية:

 % 2.90  %5 معدل الخصم

 %3  %4 معدل زياوة الروات 
    

افية:االفتراضات       الديموغر

 %20إلى  %5م    %20إلى  %5م   معدنت اننسحا 

 انة 60  انة 60 ا  التقاعد
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 للموظفين الخدمة نهايةالتزام  لتحديدتحليل الحساسية اإلكتوارية  

التغير في انفتراضررررات في حيي أي جميع انفتراضررررات انخرى ثابتة. م  الناحية العملية، فلي   ذا غير وارو    علىتسررررتند ت ليالت الحسررررااررررية  

الحدوث وقد تكوي  عض التغيرات في  عض انفتراضررات مرتبطة مع  عضرر ا البعض، وعند حسررا  حسررااررية مزايا نهاية  الخدمة للموظفيي  

س الطريقة شالقيمة الحالية ملزايا نهاية الخدمة للموظفيي م سروبة على أاراس  طريقة  تكلفة  إكتواري جو ري فل ن يتم تطبيق  ففترا   ن 

  اي   كما املوحدة  املقدرة في نهاية فترة التقريره عند حسررررررررررا  مزايا نهاية الخدمة للموظفيي املعترف بها في قائمة املركز املالي  انئتما يةالوحدة  

 :أو اه موضحة
 

 
 املحتملة املعقولةالتغييرات 

 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 نقص زيادة  

 1,991,975 (1,692,693) ( %1( )-)+ /  معدل الخصم  

 (1,722,980) 1,991,975 ( %1( )-)+ /  معدل زياوة الروات   

 21,737 (38,559) (%20( )-)+ /  معدل اننسحا   

 (931) 917 (%20( )-)+ /  معدل الوفيات

 التزام تأجير -17

 ديسمبر  31كما في   

 م 2021  م 2022  

  3,635,108  2,274,967  الجزء غير املتداول م  التزام ت جير 

  1,531,897  1,531,329  الجزء املتداول م  التزام ت جير 

  3,806,296  5,167,005  

في   كما  املنتهية  السنة  ع   الت جير  بالتزام  املتعلق  الفائدة  مصروف  قيمة  اعووي  171,187مبلغ:  م  2022و سم ر  31بلغ   ريال 

 .ه24إيضاح رقم ش ،ريال اعوويه 191,961: م2021و سم ر 31شكما في 

 خاضعة لرخصة امتيازتأهيل مناطق إعادة مخصص  -18

 الجدول التالي يوضح حركة املخصص كما يلي: 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

 6,449,424  6,707,401 رصيد أول السنة 

 257,977  268,176 ه 24الفائدة الفعلية شإيضاح 

 6,707,401  6,975,577 رصيد آخر السنة
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  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -19

 ديسمبر  31كما في  

 م 2021  م 2022 

   20,982,274  19,732,091 مصروفات مست قة  

  23,058,540  18,824,990 محجر راوم ااتغالل 

   257,433  1,508,536 مست قات لج ات حكومية 

   2,535,587  2,094,796 جازات وتذاكر افر  إمخصص 

   1,400,000    1,400,000 ه30وارة شإيضاح عضاء مجلس ا  أمكاف ة 

    6,524,003  3,697,407 وفعات مقدمة م  العمالء  

   250,824  309,958 ضماي حس  تنفيذ مقاولي الباط  

   2,922,765  4,021,799 ضريبة القيمة املضافة  

 373,513  1,112,191 خرى أ

 52,701,768  58,304,939     

 مخصص الزكاة الشرعية -20

 : كما يلي الشرعيةإي العناصر األاااية لوعاء الزكاة  هأ 

 ديسمبر   31في  املنتهية     للسنة  

 م 2021  م 2022 

 177,863,332  124,776,958 صافي ربح السنة قبل الزكاة  

 ه 1,387,726,664ش  ( 1,322,430,065) صول غير متداولةأ

 19,184,685  19,222,307 التزامات غير متداولة 

 1,672,156,660  1,644,854,384 حقوق امللكية

 1,731,104  1,971,104 مخصص خسائر ائتما ية متوقعة

 702,799  2,070,849 مخصص زكاة مدور  

 5,000,000  3,000,000 قيمة املخزوي  بوط في 

 488,911,916  473,465,537 وعاء الزكاة  

 12,222,798  11,836,638 %2.5 بواقع  الزكاة 
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   السنة:فيما يلي حركة مخصص الزكاة خالل  ه 

 ديسمبر   31في  كما 

 م 2021  م 2022 

 9,711,421    12,925,597 رصيد أول السنة 

 ه9,008,622ش  (10,855,490) املسدو خالل السنة 

 12,222,798  9,766,531 املكوي خالل السنة

 12,925,597  11,836,638 رصيد آخر السنة

 

 الزكوي  الربط موق  ه ج

 . م2021 معال الشركة إقرارااها الزكوية وقام   سداو وفعات الزكاة املست قة عليها وحصل  على ش اوة الزكاة   قدم 

م   يئة الزكاة والضريبة ربوط زكوية  ورو للشركة    م2021  عام  وخالل  ، م2018حت     م2006كما ورو للشركة ربوط نهائية ع  السنوات م   

اعووي    ريال  226,732ومبلغ    ياعووريال    243,266  بمبلغم وأظ رت  ذه الربوط فروقات زكوية  ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹والجمار  ع  األعوام  

 الشركة  وأعترض   على التوالي
 
 . ةلدى األما ة العامة للجاي الضريبي ب ي ا عترا   على  ذه الربوط علما

 

 

 وتسويقية  ةبيعي مصروفات -21

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 3,713,777  3,895,806 روات  وأجور ومزايا عامليي 

    3,406,411  3,822,095 مصروفات  قل

   2,680  1,332,965 عالي وترويج إوعاية و 

   139,804  147,525  ال  ان 

  85,750  50,163 مصروفات قسم املبيعات 

   1,578,055  412,805 خرى أ

 9,661,359  8,926,477 
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 دارية إمصروفات عمومية و  -22

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2021  م 2022 

   17,839,212   18,353,183 روات  وأجور ومزايا عامليي 

   1,072,380  1,114,331 راوم حكومية  

   644,481  811,841 ت رعات 

    1,539,066  1,437,636  ال   ان 

   1,400,000  1,400,000 ه30عضاء مجلس انوارة شإيضاح أمكاف ة 

 689,926  468,713 تعا  ااتشارية وم نيةأ

 410,800  646,853 ه30بدل حضور جلسات شإيضاح 

   235,592  35,848 مصروفات بنكية  

   183,189  115,046 راوم واشتراكات

   108,530  62,944 صالح  إصيا ة و 

   120,262  77,729 خدمررررررررررررات 

  14,387  20,123 ضريبة اناتقطاع 

 325,624  424,359 خرى أ

 24,968,606  24,583,449 

    أخرى   )مصروفات(/إيرادات  -23

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 5,662,373  2,395,501 بيئية خدمات إيراو

   349,903  3,748,226 ووائع بنكية م   وخل 

 ه 259,280ش  ( 248,018) ترجمة العمالت األجنبية    فروق خسائر

   129,807  129,807 لقيمة العاولة م  خالل الدخل الشامل اآلخر با أرباح م  اناتثمار  توزيعات

 ه 9,519,870ش  201,173 أخرى 

 ه 3,637,067ش  6,226,689 
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 تكاليف التمويل -24

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 462,693  537,618 ع  التزام مكاف ة نهاية الخدمة للموظفيي  ةتكلفة الفائدة الناتج

 191,961  171,187 ع  التزام ت جير ةتكلفة الفائدة الناتج

 257,977  268,176 ع  مخصص إعاوة ت  يل مناطق خاضعة لرخصة امتياز  ةتكلفة الفائدة الناتج

 976,981  912,631 

 ربحية السهم  -25

  عدو األا م خالل السنة ويتمثل فيما يلي: السنة على    صافي ربح بتقسيم    تم احتسا  ربح الس م األااي ي واملخفض م  صافي ربح السنة 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 160,280,269  115,010,427  صافي ربح السنة

 

 سهم   سهم   

 140,000,000  140,000,000  عدو األا م  

 ريال / ا م  ريال / ا م  

 1.14  0.82  ربح السنة صافيربح الس م األااي ي واملخفض م   

 رباح  األ توزيعات  -26

  الجمعية العامة العاوية قرر مجلس ا وارة توزيع أرباح  قدية على املسا ميي ع م وبنا ء على تفويض م     2022ابتم ر    8بتاري    −

% م  رأس  4ريال اعووي وبنسبة    56,000,000ريال اعووي للس م الواحد بقيمة    0,40م بواقع    2022م  عام    األول النص   

 املجموعة. مال

  الجمعية العامة العاوية قرر مجلس ا وارة توزيع أرباح  قدية على املسا ميي ع  م وبنا ء على تفويض م     2022مارس    9تاري    −

% م  رأس  5ريال اعووي وبنسبة  70,000,000ريال اعووي للس م الواحد بقيمة  0,50م بواقع  2021النص  الثانـ م  عام 

 .املجموعة مال

م     2021أغسطس    11بتاري    − تفويض  على  ء  وبنا  على  م  أرباح  قدية  توزيع  ا وارة  مجلس  قرر  العاوية  العامة  الجمعية 

ريال اعووي وبنسبة    105,000,000ريال اعووي للس م الواحد بقيمة    0,75م بواقع    2021املسا مينع  النص  األول م  عام  

 .% م  رأس مال املجموعة 7.5

  الجمعية العامة العاوية قرر مجلس ا وارة توزيع أرباح  قدية على املسا ميي ع م وبنا ء على تفويض م     2021ف راير    28بتاري    −

% م  رأس  5ريال اعووي وبنسبة    70,000,000ريال اعووي للس م ال واحد بقيمة    0,50م بواقع    2020النص  الثانـ م  عام  

 املجموعة. مال
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 التسهيالت املالية -27

تقم الشركة بااتخدام ا حت  تاري  القوائم  مليوي ريال اعووي بضماي اندات ألمر، لم    90,6لدى الشركة تس يالت مالية متاحة م  بنو  م لية بمبلغ  

 . التس يالت، كما ن يوجد أية التزامات  تيجة عدم ااتخدام  ذه 28 رقم إيضاح فيما عدا ما تم اكره في  املوحدة املالية 

 االلتزامات املحتملة  -28

 . خام   مواو شراء    مقابل م  2022و سم ر   31  في كما    اعووي   ريال   62,859    مبلغ   مستندية عتماوات  ان   بموج  بلغ  انلتزامات املحتملة   -

 . م 2022و سم ر   31  في   كما   اعووي ريال     16,923,198  مبلغ خطابات ضماي بنكية  انلتزامات املحتملة بموج     بلغ   -

 املعلومات القطاعية -29

 

 للسنة املنتهية في

 م2022ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في 

 م2021ديسمبر  31

افية  املنطقة الجغر

 سمنت مبيعات األ 

  

 بيئية خدمات إيرادات 

  ( 23)إيضاح 

 سمنت مبيعات األ 

  

 بيئية خدمات إيرادات 

 ( 23)إيضاح 

 5,662,373  496,731,659  2,395,501  431,381,721 اململكة العربية السعووية

 5,662,373  496,731,659  2,395,501  431,381,721 اإلجمالي 
 

 عالقةالاملعامالت مع األطراف ذات  -30

 . عالقة بصفة أاااية في روات ، بدنت ومكافآت كبار املوظفيي التنفيذيييال تتمثل املعامالت مع األطراف اات 

بصورة مباشرة أو    املجموعةولية في تخطيط وتوجين ومراقبة أنشطة  ؤ األشخاص الذي  يماراوي السلطة واملس موظفـ ا وارة العليا  م  

 . غير مباشرة بما في الا أعضاء مجلس ا وارة شاواء كاي تنفيذي أو غير الاه

إوارة   في  تعويضات مقابل وور م  أية  يتم منح أعضاء مجلس ا وارة  يتم    املجموعة ن  لم  يمنح  العمومية  الجمعيةبوااطة    اعتماو ا ما   .

 مل ام   تيجة   ثابتة   مكاف ة   التنفيذييي   الرؤااءأعضاء مجلس ا وارة بدل حضور جلسات مجلس ا وارة واجتماعات لجاي املجلس. ويمنح  

 .   املباشرة وليااهمؤ ومس إواراهم

 مجلس ا وارة غير التنفيذييي وموظفـ ا وارة العليا: ألعضاء وفع ا   تم التي  واملكافآتالتالي تفاصيل التعويضات   الجدول   عر  

 ديسمبر   31السنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022 طبيعة املعاملة  أطراف ذات عالقة

روات  وأجور وما في حكم ا ومكافآت مجلس   مجلس ا وارة   وأعضاء ا وارة العليا

   ا وارة وبدنت الحضور 

9,557,045  9,543,630 
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر -31

 انئتماي ومخاطر السيولة.  أاعار السوق ومخاطر  ملخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر  املجموعةتتعر  أنشطة 

 شكل أااس م  ااتثمارات بالقيمة العاولة م  خالل الدخل الشامل    للمجموعة  املوحدة تتكوي األووات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي  

 .األخرى والذمم الدائنة وانلتزامات األخرى صول واأل الخسارة والنقد وُمعاونت النقد و أاآلخر وم  خالل الربح 

 مخاطر السوق  (أ )

 السلع   وأاعار  العمولة  معدنت  مثلفي أواة مالية ما  سب  التغيرات في األاعار السائدة في السوق    التذبذ   مخاطر مخاطر السوق اي  

 إوارة أو قيمة ما تمتلكن م  أووات مالية. اهدف إوارة مخاطر السوق إلى    املجموعة  وخل   علىيؤثر    مما  األجنبية،صرف العمالت    وأاعار

 ملخاطر السوق والسيطرة عليها ضم  الحدوو املقبولة مع تعظيم العوائد.  التعر 

 مخاطر أسعار العمولة 

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

 املوحدة.  النقدية وتدفقااها

 مخــاطر العملة

عند    العمالت  مخاطر تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناجمة ع  تذبذ  قيمة أواة مالية ما  تيجة للتغيرات في أاعار الصرف األجنبي. تنش   

ملخاطر   املجموعة . يقتصر تعر   املجموعةتختل  ع  عملة     عمالت  بهما إوراج املعامالت التجارية املستقبلية واألصول وانلتزامات املعترف  

بالدونر   مقابل  العمالت  أاعار صرف  في  التذبذ   مراقبة  يتم  واليورو.  األمريكـ  بالدونر  املعامالت  أااي ي على  األجنبية  شكل  العمالت 

ية املتعلقة  البيا ات الكم   تمثل ت ترى إوارة الشركة أي التعر  ملخاطر العملة على األووات املالية م دوو.    ، األمريكـ واليورو  شكل مستمر 

 يلي:   فيماملخاطر العمالت األجنبية   املجموعةبتعر  

 اليورو   الدوالر األمريكي 

    2022ديسمبر  31

 718,719  826,002 النقد وُمعاونت النقد 

 853,231  239,066 وفعات مقدمة للموروي  

 (767,588)  ( 1,078,891) تجاريوي وائنوي 

 (13,823 )  804,362 

    م2021ديسمبر  31

 2,856,982  4,661,302 النقد وُمعاونت النقد 

 749,234  241,881 وفعات مقدمة للموروي  

 ه405,612ش  ه 522,663ش وائنوي تجاريوي 

 4,380,520  3,200,604 
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 مخاطر االئتمان  (ب)

ملخاطر    املجموعة تمثل مخاطر انئتماي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتن مما يؤوي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعر   
 كما يلي:   التجاريوي  واملدينوي على أرصداها البنكية انئتماي  

 ديسمبر   31كما في   
 م  2021  م 2022  

 55,737,832  49,527,492  وُمعاونت النقدالنقد  
  27,955,239  31,187,169  تجاريوي   مدينوي 

  80,714,661  83,693,071 

 . األقص   لتعر  مخاطر انئتمايالقيمة الدفترية لألصول املالية تمثل الحد 
 للسيااات وا جراءات   التجاريوي   املدينوي بلوارة مخاطر انئتماي املتعلقة باملبالغ املست قة م     املجموعةتقوم  

 
ع  طريقة املراقبة وفقا

تتعلق    املجموعةتقوم    .املحدوة التي  انئتماي  مخاطر  م   ومراقبة   التجاريوي   باملدينوي بالحد  عميل  لكل  ائتماي  حدوو  وضع  طريق  ع  
 .القائمة بصورة مستمرة وي التجاري املدينوي 

 التجاريوي: الحركة على مخصص الخسائر انئتما ية املتوقعة فيما يتعلق باملدينوي 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 م 2021  م 2022 

 1,491,104  1,731,104 يناير    1الرصيد في 
 240,000   240,000 املكوي م  املخصص  

 1,731,104  1,971,104 و سم ر  31الرصيد في 

 السيولة مخاطر  (ج )
أي   يمك   املالية.  باألووات  املتعلقة  بانلتزامات  للوفاء  توفير األموال  في  ما  تواج  ا منش ة  التي  الصعوبات  في  السيولة  تنتج تتمثل مخاطر 

 مالية ما  سرعة وبمبلغ يقار  القيمة العاولة ل ا.    أصول مخاطر السيولة ع  عدم املقدرة على بيع 
التعا با جمالي وغير مخصومة وتتضم  مدفوعات  فيما يلي انات قاقات  نهاية السنة املالية. تم عر  املبالغ  في  لاللتزامات املالية  قدية 

   الفائدة املقدرة.

  القيمة الدفترية  2022ديسمبر  31كما في 
عند الطلب أقل  
  من سنة واحدة 

  إلى سنة  1من 
 االجمالي   سنوات  5

 3,806,296  2,274,967  1,531,329  3,806,296 التزام ت جير 
 27,606,001  -  27,606,001  27,606,001 وائنوي تجاريوي 

 52,701,768  -  52,701,768  52,701,768 مست قات وأرصدة وائنة أخرى 

 84,114,065  81,839,098  2,274,967  84,114,065 
 

  م2021ديسمبر  31كما في 
 5,167,005  3,635,108    1,531,897  5,167,005 التزام ت جير 

 23,581,319  -  23,581,319  23,581,319 وائنوي تجاريوي 
 58,304,939  -  58,304,939  58,304,939 مست قات وأرصدة وائنة أخرى  -5

 87,053,263  83,418,155  3,635,108  87,053,263 

  األخرى   انئتما يةتتم إوارة مخاطر السيولة والا بمراقبتها بصورة منتظمة لضماي توفر األموال الالزمة والتس يالت البنكية والتس يالت  
   باملجموعة. تنص شروط املبيعات الخاصة للمجموعةوفاء بانلتزامات املستقبلية ال عند تسليم البضاعة أو على  

 
ب ي يتم اداو املبالغ  قدا

 أااس البيع باألجل. على 
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 األدوات املالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة (د)

والقيم العاولة لألصول املالية بما في الا مستويااها في تسلسل القيمة العاولة. واي ن تشمل معلومات  يظ ر الجدول أو اه القيم الدفترية  

   القيمة العاولة بصورة معقولة. القيمة العاولة لألصول املالية التي ن تقاس بالقيمة العاولة إاا كا   القيمة الدفترية تقار 

القيمة   

 الدفترية

 القيمة العادلة 

 املجموع  3املستوى  2املستوى  1املستوى  م2022

  أصول مالية
    

مررررررردرجرررررررة   مرلركريرررررررة  حرقروق  أووات  فري  اارررررررررررررترثرمرررررررار 

برررالقيمرررة العررراولرررة م  خالل الررردخرررل الشرررررررررررررررامرررل 

 3,257,155 - - 3,257,155 3,257,155 ه8شإيضاح   اآلخر

مرررردرجررررة  في أووات حقوق ملكيررررة  اارررررررررررررتثمررررارات 

  الخسررررررررررررررارةبررالقيمررة العرراولررة م  خالل الربح أو  

 179,902,861 - - 179,902,861 179,902,861 ه12شإيضاح  

 183,160,016 183,160,016 - - 183,160,016 

 

  

القيمة  

 الدفترية

 القيمة العادلة 

 املجموع  3املستوى  2املستوى  1املستوى  م 2021

  أصول مالية
    

ااتثمار في أووات حقوق ملكية مدرجة 

بالقيمة العاولة م  خالل الدخل الشامل  

 3,302,371 - - 3,302,371 3,302,371 ه8شإيضاح  اآلخر

ااتثمارات في أووات حقوق ملكية مدرجة 

  الخسارةبالقيمة العاولة م  خالل الربح أو  

 248,276,792 - - 248,276,792 248,276,792 ه 12شإيضاح 

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

 .لم تك   نا  ت ويالت بيي مستويات القيمة العاولة خالل السنة -

 املوحد  ي وانلتزامات املالية املثبتة بالتكلفة املطف ة تقار  القيمة العاولة ل ا في تاري  املركز املالاملالية  اي القيمة الدفترية لألصول  -

 املوحدة  اعتماد القوائم املالية -32

 م2023 مارس 16  املوافقه 1444  شعباي 24    بتاري  م  قبل مجلس ا وارة    املوحدةاعتمدت  ذه القوائم املالية  


