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معلومات عامة عن الشركة

إن شررركة أسررمنك تبو "الشررركة" هي شررركة مسرراهمة سررعودية تم إدشررا ها بموج اام الشررركات باململكة العربية السررعودية
ال ادر بموج األمر املل ح رقم م 6/بتاريخ  22ربيع األول 1385هر ومرخص لها بموج القرار الو ارع رقم  889بتاريخ  7شعبان
1414ه ر ر ر ر املوافق  19يناير 1994م إن الشركة مس لة في مدينة تبو بموج الس ل التجارع رقم  3550012690بتاريخ 25
صفر 1415هر املوافق  2أغسطخ 1994م .
إن رأس مال الش ر ر رركة يت ون من  90.000.000سر ر ررهم بقيمة اسر ر ررمية تبلغ  10ريال سر ر ررعودع للسر ر ررهم الواحد ويبلغ إجمالي القيمة
ااسمية  900.000.000ريال سعودع.
يتم ل دش ر ر رراط الش ر ر ررركة الرئيس ر ر ر ي في ت ر ر ررنيع األس ر ر ررمنك العادع والبورت دع املقاوم للكبريتات ولألغرار ال ر ر ررنا ية ومش ر ر ررتقات
األس ر ر ررمنك وتواةع واإلتجار بتلك املنتجات والقيام بجميع األ مال املتعلقة واملتممة لهنا الغرر واس ر ر ررتيراد وت ر ر رردير األس ر ر ررمنك
ومنتجات وتملك العقارات واملعامل العلمية لتحس ر ر ر ررين املنتجات بموج الزرخيص ال ر ر ر ررنا ي رقم /227ص والنع تم آخر تعديل
لي بموج ترخيص رقم  /6309ص بتاريخ  26شعبان 1432هر املوافق  27يوليو 2011م .
تزاول الشركة دشا ها من خ ل م نعها الواقع في محافاة ضبا.
تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة مي دية.
-2

أسس املحاسبة

 1-2بيان اإللتزام

ً
أ رردت القوائم املرراليررة املرفقررة وفقررا للمعررايير الرردوليررة للتقرير املررالي املعتمرردة في اململكررة العربيررة الس ر ر ر ررعوديررة واملعررايير وااص ر ر ر رردارات
األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القا و ين.

أينمررا وردت بررارة "املعررايير الرردوليررة للتقرير املررالي" في هررنه اإليضر ر ر ر رراحررات فهي تش ر ر ر ررير إلن "املعررايير الرردوليررة للتقرير املررالن املعتمرردة في
اململكة العربية السر ررعودية واملعايير واإلصر رردارات األخرى املعتمدة من الهيئة السر ررعودية للمحاسر رربين القا و يين" .واملعايير الدولية
املعتمدة هن املعايير الدولية كما صرردرت من املجلخ الدولن باإلضررافة الن املتطلبات واإلف رراحات التى أضررافتها الهيئة لبعض تلك
املعررايير وفقررا ملررا ورد في وثيقررة ا تمرراد املعررايير الرردوليررة للتقرير املررالي .ويق ر ر ر ررد برراملعررايير واإلص ر ر ر رردارات األخرى هو مررا تعتمررده الهيئررة
السعودية للمحاسبين القا و يين من معايير وآراء فنية ملواضيع ا تغطةها املعايير الدولية م ل موضوع الزكاة.
 2-2أسس القياس
تم إ داد القوائم املالية لن أساس الت لفة التاريخية باستثناء البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز املالي:
 يتم قياس اإلس مارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر. يتم قياس مس ر ر ر ررتحقات الززامات املنافع املحددة بالقيمة ال الية لالززامات املس ر ر ر ررتقبلية بةس ر ر ر ررتخدام ريقة وحدة ااض ر ر ر ررافةاملتوقعة.
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم رر هنه القوائم املالية بالريال السعودع وهن العملة الوظيفية و ملة العرر للشركة.
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ملخص السياسات املحاسبية الهامة

 1-3املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت الصادرة وسارية املفعول
قامك الشركة بدراسة أثر التطبيق وتوصلك لعدم وجود أثر لن القوائم املالية للشركة فيما دا املعيار الدولي للتقرير املالي
ً
ال ديد  " 16قود اايجار" والنع قامك الشركة بتطبيق ا تبارا من  1يناير 2019م.
لدع الشركة قد إيجار ي ن
ال ابك يلة مدة العقد.

تحك حق استخدام أصل و قد آخر ذات قيمة منخفضة ي بك كم روف لن اساس القس

هنا وتم اثبات حق استخدام أصل فن تاريخ  17وفمبر 2019م وهو تاريخ بداية قد اايجار و لي ا يوجد أية تعدي ت بأثر
رجعن لن أرقام املقار ة أو الرصيد اافتتاحن للخسائر املزراكمة ايضاح . 9

عقود االيجار التى تصنف كحق استخدام أصل
بتاريخ بداية قد اإليجار يتم قياس الززام قد اإليجار بالقيمة ال الية لدفعات اإليجار غير املدفو ة في ذلك التاريخ .يتم خ ر ر ررم
دفعات اإليجار باس ر ر ر ررتخدام معدل الفائدة الض ر ر ر ررم ي في قد اإليجار إذا كان يمكن تحديد ذلك املعدل ةس ر ر ر ررهولة .وإذا لم يكن في
اإلم ان تحديد ذلك املعدل ةسهولة ُيستخدم معدل ااقزرار اإلضافي للمستأجر.
ً
يتم إثبات قود اايجار كأصل "حق استخدام" والززام تأجير ندما ي ون األصل املستأجر جاهزا استخدام الشركة ويتم اثبات
أية ت الي تتعلق بادشر ر ر رراء األصر ر ر ررل محل العقد أو ت ر ر ر ررميم وفق متطلبات معيار املحاسر ر ر رربة الدولن رقم " 16العقارات وااات
واملعدات" .يتم تو يع كل دفعة إيجار بين الززام التأجير وت لفة التمويل .يتم إثبات ت لفة التمويل ض ر ر ر ررمن الربح أو الخس ر ر ر ررارة لن
مرردى فزرة اإليجررار بحيررث ينتل معرردل فررائرردة دورع ثررابررك لن الرص ر ر ر ريررد املتبقح من االززام ل ررل فزرة .يتم اس ر ر ر ررته أص ر ر ر ررل "حق
ااستخدام" بطريقة القس ال ابك لن مدى العمر اإل تاجي لألصل أو فزرة اإليجار أيهما أق ر.
يتم قياس املوجودات واملطلوبات الناتجة ن قود اايجار مبدئيا لن أس ر ر ر رراس القيمة ال الية .تش ر ر ر ررمل الززامات اإليجار ص ر ر ر ررافي
القيمة ال الية ملدفو ات اإليجار التالية:
ً
 دفعات ثابتة اق ا أع حوافز إيجار مستحقة التح يل
 مبالغ يتوقع دفعها بواسطة املستأجر بموج ضما ات القيمة املتبقية
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان املستأجر لن يقين معقول بممارسة هنا الخيار و
 دفعات الغرامات إلنهاء قد اإليجار إذا كا ك مدة قد اإليجار تعكخ ممارسة املستأجر خيار إنهاء قد اإليجار
يتم قياس أصل “حق ااستخدام” بالت لفة والتي تت ون من:
 مبلغ القياس األولي الززام قد اإليجار
ً
 أع دفعات قد إيجار تمك في أو قبل تاريخ بداية قد اإليجار اق ا أع حوافز إيجار مستلمة؛
 أع ت الي

مباشرة أولية متكبدة بواسطة املستأجر؛

 تقدير للت الي التي س رريتكبدها املس ررتأجر في تفكيك وإ الة األص ررل محل العقد وإ ادة املوقع النع يوجد في األص ررل إلن
ً
ال الة األصلية أو إ ادة األصل فس إلن ال الة املطلوبة وفقا ألح ام وشروط قد اإليجار.
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يتم احقا إ ادة قياس أصل "حق ااستخدام" بالت لفة:
ً
 مطروحا من مجمع ااسته وأع مجمع خسائر هبوط في القيمةً
 ومعدلة بأع إ ادة قياس الززام قد اإليجار كما هو منكور في الفقرة التالية .تقوم الشركة بة ادة قياس الززام قد اإليجار وتقوم بتعديل مقابل ألصل "حق ااستخدام" ذع ال لة كلما:
 تغيرت مدة قد اإليجار أو كان هنا تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء وفي هنه ال الة يتم إ ادة قياس الززام التأجيرن ريق خ م مدفو ات اإليجار املنقحة باستخدام معدل خ م معدل.
 تم تعررديررل قررد اإليجررار وفي هررنه ال ررالررة يتم إ ررادة قيرراس الززام اايجررار ن ريق خ ر ر ر ررم مرردفو ررات اايجررار املعرردلررةباستخدام معدل خ م معدل.
ا يتم تض ررمين اإليجارات املتغيرة التي ا تعتمد لن م ش ررر أو س ررعر في قياس الززام التأجير وحق اس ررتخدام األص ررول .يتم اا زراف
بالدفعات ذات ال ر ر ررلة كم ر ر ررروف في الفزرة التي ي ون فةها ال دث أو الشر ر رررط النع بموجبة تسر ر ررتحق الدفعة ويتم تضر ر ررمي ها في
امل اري األخرى" في الربح أو الخسارة.

عقود اإليجار ذات قيمة منخفضة
تطبق الشركة اإلستثناء الخاص بةثبات قود اإليجار التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم تس يل دفعات اإليجار لعقود اإليجار ق يرة
األجل قود إيجار ملدة  12شهرا أو أقل و قود إيجار املوجودات املنخفضة القيمة كم روف لن أساس القس ال ابك يلة
مدة العقد.
 2-3املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت الصادرة وغير سارية املفعول
صدرت دة تعدي ت للمعايير الدولية للتقرير املالن ولم يحن مو د تطبيقها ةعد
من تطبيقها.

تتوقع اادارة با ا يوجد أية تأثيرات هامة

 3-3األدوات املالية
إن األداة املالية هي أية قود ينشأ ها أصول مالية ملنشاة ما والززامات مالية أو أدوات حقوق ملكية ملنشاة أخرى.
ً
تقوم الشركة بةثبات أصولها املالية والززاماتها املالية في قائمة املركز املالي ندما فق ت بح الشركة رفا في الن وص التعاقدية
لألداة.

املوجودات (األصول) املالية
ُ
ند اقتناء الشركة ألصل مالي يتم ت ني األصل املالي بالت لفة املس نفدة أو بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر أو
كل من أ موذ األ مال إلدارة مجمو ة أصول مالية و ب خ ائص
بالقيمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة لن أساس ،
التدفق النقدع التعاقدع لألصل املالي.
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القياس األولي لألصل املالي
يقاس األصل املالي ند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة مضاف إلي ت الي املعاملة باستثناء األصول املالية بالقيمة العادلة من
خ ل الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة بدون إضافة ت الي املعاملة.
يتم قياس املبالغ مستحقة التح يل من املدينين التجاريين ةسعر معام تهم حس التعري الوارد في املعيار الدولي للتقرير املالي
" 15اإليراد من العقود مع العم ء" إذا كا ك املبالغ مستحقة التح يل من املدينين التجاريين ا تنطوع لن م ون تمويل مهم
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي .15

القياس الالحق لألصل املالي
ةعد اإلثبات األولي تقوم الشركة بالقياس ال حق لألصول املالية ً
بناء لن ت ني
-

-

األصول املالية كما يلي:

ُ
بالت لفة املطفأة باستخدام ريقة ريقة الفائدة الفعلية إذا كان هدف الشركة ااحتفاظ بمجمو ة أصول مالية لتح يل
التدفقات النقدية التعاقدية في تواريخ محددة والتي ّ
تعد -فق  -دفعات من أصل املبلغ والفائدة لن املبلغ األصلي القائم.
بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر إذا كان هدف الشركة ااحتفاظ بمجمو ة أصول مالية لتح يل التدفقات
ُ
النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية وأن ينشأ ن الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات قدية تعد
–فق  -دفعات من أصل املبلغ والفائدة لن املبلغ األصلي القائم.
بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر إذا قامك الشركة باستخدام خيار القياس هنا املتوفر في املعيار الدولي
للتقرير املالي " 9األدوات املالية" فيما يخص أدوات حقوق امللكية .ويتم إثبات التغيرات ال حقة في القيمة العادلة وكنلك
م اس  /خسائر البيع ضمن الدخل الشامل اآلخر .ويتم إثبات تو يعات األرباح الناجمة ها ضمن الربح أو الخسارة.

إلغاء إثبات االصل املالي
تقوم الشركة بةلغاء إثبات األصل املالي فق

ند:

 إ قضاء ال قوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي أو تحويل ال قوق التعاقدية في است م التدفقات النقدية من األصل املالي وتحويل ما يقارب جميع مخا ر ملكية األصل املالي أوً
ً
 اإلبقاء لن ال قوق التعاقدية في است م التدفقات النقدية من األصل املالي مع تحمل الززاما تعاقديا بدفع التدفقات النقديةإلن واحد أو أكثر من املستلمين وتحويل ما يقارب جميع مخا ر ملكية األصل املالي أو
 تحويل ال قوق التعاقدية في إست م التدفقات النقدية من األصل املالي دون تحويل وا إبقاء ما يقارب جميع مخا ر ملكيةاألصل املالي إذا لم تكن قد أبقك لن السيطرة لن األصل املالي .أو
ً
ً
 اإلبقاء لن ال قوق التعاقدية في إست م التدفقات النقدية من األصل املالي مع تحمل الززاما تعاقديا بأن تدفع التدفقاتالنقدية إلن واحد أو أكثر من املستلمين دون تحويل وا إبقاء ما يقارب جميع مخا ر ملكية األصل املالي إذا لم تكن قد أبقك
لن السيطرة لن األصل املالي.
ُ
و ند إلغاء إثبات أصل مالي في مجمل يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفزرية في تاريخ إلغاء اإلثبات والعور /املقابل املستلم بما
ً
في ذلك أع أصل جديد تم ال ول لي مطروحا من أع الززام جديد تم تحمل ضمن الربح أو الخسارة.
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الهبوط في قيمة األصول املالية
تقوم ال شركة بتقييم خسائر اائتمان املتوقعة املتعلقة بأصولها املالية لن أساس استط ع املستقبل .تعتمد ريقة الهبوط في
القيمة املطبقة لن ما إذا كا ك هنا يادة كبيرة في مخا ر اائتمان.
بالنسبة للنمم املدينة التجارية تطبق الشركة النهج املبس النع يسمح ب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9والنع يشزرط
ً
إثبات الخسائر املتوقعة لن مدار أ مار هنه النمم ا تبارا من اإلثبات األولي لها.

املطلوبات (اإللتزامات) املالية
تقوم الشركة بت ني

ً
ُ
جميع اإللززامات املالية لن أنها يتم قياسها احقا بالت لفة املطفأة.

إلغاء إثبات اإللتزامات املالية
تقوم الش ر ر ر ررركة بةلغاء االززام املالي أو جزء من االززام املالي من قائمة مركزها املالي ندما يتم إ فا ه؛ أع ندما يتم س ر ر ر ررداد
االززام املحدد في العقد أو يتم إلغا ه أو ا قضا ه.

ُ
التكلفة املطفأة لألصل املالي أو االلتزام املالي
ً
ً
املبلغ النع يقاس ب األص ر ررل املالي أو االززام املالي ند اإلثبات األولي مطروحا من دفعات س ر ررداد املبلغ األص ر ررلي ومض ر ررافا إلي أو
ً
مطروحا من اإل فاء الزراكمي باستخدام ريقة الفائدة الفعلية ألع فرق بين ذلك املبلغ األولي واملبلغ في تاريخ ااستحقاق.
 4-3إثبات اإليراد
يتم اثبات اإليراد ند وفاء الشركة بالززاماتها في العقود مع العم ء باملبلغ النع يعكخ التعويض املادع النع تتوقع املنشاة
مقابل السلع .لن وج التحديد يقدم املعيار موذ من خمخ خطوات ل زراف باإليرادات:
الخطوة األولن :تحديد العقد أو العقود مع العم ء.
الخطوة ال ا ية :تحديد الززامات األداء في العقد.
الخطوة ال ال ة :تحديد سعر ال فقة.
الخطوة الراةعة :تحميل سعر ال فقة لن الززامات األداء في العقد.
الخطوة الخامسة :اا زراف باإليرادات ندما تقوم املنشاة بالوفاء بمتطلبات األداء.
 يتم اا زراف باإليرادات ند أداء ا الززامات التعاقدية أع ندما تنتقل السيطرة لن السلع املنو ة بأداء الززام معين إلنالعميل بما يمكن من استخدامها للغرر املشزراه من أجل وبدون قيود بموج العقد.
 يتم معاملة اإليراد من بيع أع منتجات فر ية اجمة ن املخلفات ال نا ية كةيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارةوالدخل الشامل اآلخر.
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 إذا فرقك الشركة بين سعر بيع املنتل في موقع ال سليم بمقرها وسعر بيع فخ املنتل تسليم موقع العميل فان الفرق الناجمن ذلك سيتم معاملت كةيراد قل ويتم إدرا الت لفة املقابلة ل في ت الي اإليرادات.
 -يتم إثبات تو يعات األرباح ضمن الربح أو الخسارة فق

ندما:

 يتأكد حق الشركة في تسلم تو يعات األرباح املدفو ة ي ون من املرجت أن تتدفق إلن الشركة املنافع ااقت ادية املرتبطة بتو يعات األرباح -ي ون من املمكن قياس مبلغ تو يعات األرباح بطريقة يمكن اا تماد لةها.

الخصومات
يتم إثبات اإليرادات من مبيعات البضائع لن أساس السعر املحدد في العقد أو املتفق لي مع العميل ةعد حسم الخ ومات
املحددة ل ل ميل ويتم استخدام الخبرة املزراكمة لتقدير الخ ومات وتوفيرها باستخدام ريقة القيمة املتوقعة ويتم اا زراف
باإليراد فق إلن ال د النع ي ون في من املحتمل ً
جدا أا يحدث ادع اس كبير يتم اا زراف باالززام التعاقدع للخ ومات
املتوقعة في ح م املبالغ املستحقة الدفع للعم ء فيما يتعلق باملبيعات التي تتم حتى نهاية الفزرة املشمولة بالتقرير.

عنصر التمويل
ا تتوقع الشركة وجود أع قود تتجاو الفزرة بين تسليم املنتجات املتفق لن بيعها للعميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة
لنلك ا تقوم الشركة بتعديل أع من أسعار املعام ت بالقيمة الزمنية للنقود.
 5-3ممتلكات ،آالت ومعدات
ً
تاهراملمتل ات ااآلت واملعدات بالت لفة مخ وما م ها اإلسته املزراكم وأية خسائر هبوط في قيمتها.
يتم مراجعة قيم املمتل ات ااآلت واملعدات لتقدير فيما اذا كا ك قد تعرضك ألع هبوط في قيمتها و ندما ي ون هنا أية أحداث
تشير إلن دم ام ا ية إسزرداد القيمة الدفزرية فيج أن تخفض قيمة املمتل ات ااآلت واملعدات إلن القيمة القابلة لاسزرداد
ويتم اإل زراف بخسارة الهبوط إن وجدت ضمن ربح أو خسارة الفزرة إا إذا تم اس بعاد األصل بمبلغ أ يد تقييم فتعامل خسارة
الهبوط لن أنها هبوط في فائض إ ادة التقييم إلن املبلغ النع ا تزيد في خسارة الهبوط في القيمة ن املبلغ املحتفظ ب في
فائض إ ادة التقييم لنلك األصل.
يتم اإل زراف بالنفقات املتكبدة إلس بدال أع من م و ات األصل كبند منف ل ويتم رسملت مقابل شط املبالغ الدفزرية لل زء
املس ر ر ر ر بدل وترسر ر ر ررمل أية فقات أخرى فق ند يادة املنافع اإلقت ر ر ر ررادية املسر ر ر ررتقبلية املتعلقة باألصر ر ر ررل أما ت الي اإلص ر ر ر ر ح
وال يا ة الدورية للممتل ات واملعدات وامل ادع فيعزرف ها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ند تكبدها.
يتم مراجعررة العمر اإل ترراجي للممتل ررات واملعرردات وامل ر ر ر ر ررادع في نهررايررة كررل س ر ر ر رنررة وفي حررال إخت ف العمر اإل ترراجي املتوقع مررا تم
ً
ً
تقديره س ررابقا يتم إس ررته القيمة املتبقية الدفزرية لن العمر اإل تاجي املتبقح ةعد إ ادة التقدير إ تبارا من الس ررنة التي تم فةها
إ ادة التقدير.
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
تستخدم الشركة ريقة القس ال ابك في استه
ً
املقدر وفقا لأل مار اإل تاجية التالية:

العقارات اآلات واملعدات ندما ت ون جاهزة ل ستخدام لن مرها
األعمار اإلنتاجية
(سنة)
33 - 7
8-4
25 - 3
20 -5

مبادح
سيارات
آات وأدوات
أثاث ومفروشات وتجهيزات

تدر املش ر رراريع تحك التنفين ض ر ررمن املمتل ات اآلات واملعدات بالت لفة وتاهر بالت لفة وتتض ر ررمن ت لفة اآلات واملعدات وكنلك
امل ر ررروفات املباشر رررة .ا يتم اسر ررته املشر رراريع تحك التنفين والتي سر رروف يتم اسر ررتخدامها من قبل الشر ررركة حتى ت ر رربح جاهزة
لاستخدام حيث يتم تحويلها إلن املمتل ات اآلات واملعدات.
 6-3العقارات االستثمارية
ت ن الشركة األصل لن أ قار اس مارع إذا كان الغرر من ااحتفاظ ب هو أ كس إيرادات إيجارية أو ب إل ماء رأس
املال أو جر لك الغرضين .وتاهر العقارات ااس مارية ند القياس األولي بالت لفة شاملة النفقات املرتبطة مباشرة باقتناء العقار
ااس مارع و ند القياس ال حق تستخدم الشركة موذ الت لفة حيث يتم رح خسائر الهبوط في القيمة املزراكمة ويتم
اإلف اح ن قيمتها العادلة بتاريخ القوائم املالية.
 7-3املوجودات غير امللموسة
املوجودات غير امللموسة التي تشتمل لن برامل تقنية والتي قامك الشركة باقتنائها ول
ً
ةسعر الت لفة اق ا اإل فاء املزراكم وأية خسائر مزراكمة للهبوط في القيمة.

مر ا تاجي محدد  5سنوات يتم قياس

النفقات الالحقة
تتم رسملة النفقات ال حقة فق ندما تزيد من املنافع ااقت ادية املستقبلية املتضمنة في األصل املحدد النع تتعلق ب  .ويتم
ً
اا زراف ب افة النفقات األخرى التي يتم ا تاجها داخليا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ند تكبدها.

اإلطفاء

ً
يتم إح س رراب اإل فاء لت لفة املوجودات غير امللموس ررة مطروحا م ها القيمة املتبقية بةس ررتخدام ريقة القسر ر ال ابك لن مدى
أ مارها اإل تاجية املقدرة .ويتم اإل زراف ها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .
يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات غير امللموس ر ر ر ررة وأ مارها اإل تاجية وم ش ر ر ر ررات الهبوط فن القيمة في نهاية كل س ر ر ر ررن مالية
وتعدل بأثر مستقبلي ند الضرورة.
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املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 8-3الهبوط في قيمة املوجودات غير املالية
يتم بت رراريخ ك ررل ق ررائم ررة مركز م ررالي النار في وجود م ش ر ر ر ررات لن وجود هبوط في قيم ررة املوجودات غير امل ررالي ررة .وفي ح ررال ررة وجود
م ش ر ر ررات يتم تقدير القيمة القابلة ل س ر ر ررزرداد لنلك األص ر ر ررل لتحديد ح م هنه الخس ر ر ررارة .وفي ال اات التي ايمكن فةها تقدير
القيمة القابلة ل س ررزرداد لنلك األص ررل بمفرده تقوم الش ررركة بتقدير القيمة القابلة ل س ررزرداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي
تنتمي إلةها ذلك األصل.
وفي ال اات التي يقدر فةها املبلغ القابل ل سزرداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمت الدفزرية ندئن تخفض
ت لفة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلن قيمتها القابلة ل سزرداد ويتم إثبات خسائر الهبوط في قيمة األصل
كم روفات ضمن الربح أو الخسارة للفزرة املالية التي تحدث فةها.
ً
وإذا ما تم احقا كخ قيد خسارة الهبوط في القيمة ندئن تتم يادة ت لفة األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلن القيمة
املعدلة القابلة ل سزرداد ل لن أا تزيد ت لفت ةعد يادتها ن الت لفة األصلية التي كان من املفزرر تحديدها فيما لو لم يتم
إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة .يتم إثبات كخ قيد خسارة
الهبوط في القيمة كةيرادات ضمن الربح أو الخسارة للفزرة املالية التي تحدث فةها.
 9-3املخزون
يتم تقييم املخزون بالت لفة أو صر ررافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .أما القيمة القابلة للتحقق فتتم ل ةس ررعر البيع املتوقع في
ً
النش ر ر رراط العادع للش ر ر ررركة مطروحا من ت الي البيع املتوقعة ويتم تحديد الت لفة لا تا التام لن أس ر ر رراس ريقة املتوس ر ر ر
املرجت وتتضرمن ت لفة اا تا التام وتحك ال شرغيل ت لفة املواد الخام والعمالة ودسربة محددة من امل راري غير املباشررة .كما
يتم تقييم جميع أ واع املخزون األخرى لن أسر ر ر رراس املتوس ر ر ر ر املرجت .يتم ت وين مخ ر ر ر ررص للمواد الراكدة وبطيئة ال ركة إن
وجدت.
 10-3النقد ُ
ومعادالت النقد
يتضمن النقد ُومعادات النقد بنود النقدية بالبنو وال ناديق وااس مارات ذات آجال استحقاق ث ثة أشهر أو أقل من تاريخ
ااقتناء والتي ت ون رضة ملخا ر ضئيلة للتغيرات في القيمة العادلة.
 11-3مخصص الزكاة الشرعية
ً
تخضع الشركة لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية .يتم ااستدرا للزكاة وفقا ملبدأ ااستحقاق.
يتم إح سرراب مخ ررص الزكاة لن أسرراس الو اء الزكوع ويجرع تس ر يل أية فروقات بين املخ ررص والرب ال هائح ضررمن الربح
أو الخسارة في فخ الفزرة التى تنشأ فةها هنه الفروقات.
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 12-3إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ً
الززام م افأة نهاية الخدمة للموظفين هو الززام تعويض ر ر ر ررات تدفع للموظفين ةعد ا تهاء خدماتهم ووفقا لناام العمل الس ر ر ر ررعودع
تقوم الشر ررركة ةسر ررداد مبالغ للموظفين ند ا تهاء خدماتهم والتي تعتمد ادة لن أسر رراس سر ررنوات الخدمة والرات وسر ررب ا تهاء
الخدمة .واملطلوبات املعزرف ها في بيان املركز املالي فيما يتعلق بم افأة نهاي ة الخدمة تتم ل في القيمة ال الية ملطلوبات املنافع
ً
املحددة ب هاية فزرة التقرير املالي ويتم اح س ر رراب الززام املنافع املحددة س ر ررنويا من قبل اإلدارة باس ر ررتخدام ريقة وحدة ااض ر ررافة
املتوقعة.
إن ت لفة الخدمة ال الية ل ئحة املنافع املحددة املعزرف ها في قائمة الربح أو الخسارة تدر ضمن م روف منافع املوظفين إا
إذا كا ك مدرجة في ت لفة األصل تعكخ الزيادة في الززام املنافع املحددة الناتجة ن خدمة املوظ في العام ال الي وحاات تغيير
وتقليص وتسوية املنافع.
ويتم ادرا ت الي الخدمة الس ر ر ر ررابقة لن الفور ض ر ر ر ررمن قائمة الربح أو الخس ر ر ر رارة .ويتم تحديد القيمة ال الية ملطلوبات املنافع
املحددة ن ريق خ ررم التدفقات النقدية الخارجة املس ررتقبلية املقدرة باس ررتخدام معدات العائد لن س ررندات الش ررركات ذات
ّ
واملقيمة بالعملة التي تس رردد ها املنافع والتي لها آجال تقارب مطلوبات املنفعة ذات ال ررلة وفي حال
الت ررني اإلئتمادح العال
دم وجود سر رروق واسر ررعة لهنه الشر ررركات يتم تطبيق أسر ررعار سر رروق السر ررندات ال ومية .يتم تحميل وقيد امل اس ر ر أو الخسر ررائر
ااكتوارية الناتجة من ال سررويات والتغييرات السررابقة في اإلفزراضررات ااكتوارية ضررمن الربح أو الخسررارة والدخل الشررامل اآلخر في
الفزرة التي حدثك فةها.
 13-3املخصصات
يتم اا زراف باملخ ر ر ررات ندما ي ون لن الش ررركة مطلوبات قا و ية أو تعاقدية بتاريخ قائمة املركز املالي اش ررئة ن أحداث
سر ررابقة وأن تسر ررديد املطلوبات محتمل أن ينشر ررأ ن تدفق خار ملنافع إقت ر ررادية ويمكن قياس قيمتها ةشر ر ل يعتمد لي  .ويتم
تحديد املخ ر ر ر ر ررات ن ريق خ ر ررم التدفقات النقدية املس ر ررتقبلية املتوقعة بمعدل يعكخ تقييمات الس ر رروق ال الية للقيمة
الزمنية للنقود واملخا ر املحددة لنلك االززام.
 14-3االحتياطي النظامي
بموج اام الشركات في اململكة العربية السعودية والناام األساس ي للشركة يتم تجني  %10سنويا من صافي دخل السنة
ً
ل ساب ااحتيا ح الناامح ويجو وق هنا التجني متى بلغ ااحتيا ح املنكور  %30من رأس املال املدفوع لما بأن هنا
ااحتيا ح غير قابل للتو يع.
 15-3ربحية السهم
يتم رر ربحية السهم األساسية وربحية السهم املخفضة إن وجدت وذلك لألسهم العادية حيث يتم اح ساب ربحية السهم
األساسية بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة لن املتوس املرجت لعدد األسهم العادية القائمة
خ ل الفزرة معدلة ةعدد األسهم العادية املعاد شرا ها أو امل درة خ ل الفزرة .ويتم اح ساب ربحية السهم املخفضة بتعديل
الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة واملتوس املرجت لعدد األسهم القائمة خ ل الفزرة بآثار جميع األسهم
العادية املخفضة املحتمل إصدارها.
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املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 16-3القروض
ً
ً
ُ
ُ
تح س القرور مبدئيا بالقيمة العادلة صافية من ت الي املعاملة املتكبدة وتقاس احقا بالت لفة املطفأة .أع فرق بين
املتح ت صافية من ت الي املعاملة والقيمة املسزردة يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة لن مدى فزرة القرور باستخدام
ُ
ريقة معدل الفائدة الفعلية .تلغن القرور من قائمة املركز املالي ند تنفين االززام املحدد في العقد أو إلغائ أو ا تهاء مدت .
ً
يتم ت ني القرور كمطلوبات متداولة ندما ت ون فزرة اإلستحقاق املتبقية أقل من  12شهر ا.
 17-3تكلفة التمويل (اإلقتراض)
ت لفة التمويل املنسوبة مباشرة اقتناء أو إدشاء أو إ تا موجودات م هلة وهي موجودات بحاجة لفزرة كبيرة من الوقك أكثر
من سنة حتى ت بح هنه املوجودات جاهزة ل ستخدام املعدة ل يتم اضافتها إلن ت لفة هنه املوجودات حتى ت بح هنه
املوجودات جاهزة ل ستخدام املعدة ل  .كما ا يتم رسملة أع ت لفة تمويل خ ل فزرة التوق .
يتم اثبات جميع ت الي

التمويل األخرى ضمن الربح أو الخسارة ند تكبدها.

 18-3التقارير القطاعية
قطاع ال شغيل هو ن ر في الشركة يرتب بأدشطتها التي من خ لها تح ل لن إيرادات وتتكبد م اري بما في ذلك اإليرادات
وامل اري املتعلقة باملعام ت مع أع ناصر أخرى في الشركة.
 19-3قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم است مها لبيع احد املوجودات أو دفعها لتحويل أع من املطلوبات ضمن معام ت منتامة
بين املتعاملين بالسوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائدة م ل السعر ال اضر -لن سبيل امل ال ةغض النار إن
ً
كان ذا السعر مل وظا ب ورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقييم آخر .يس ند قياس القيمة العادلة إلن اافزرار بأن بيع
األصل أو تحويل اإللززام سيتم إما:
 من خ ل السوق الرئيسية لألصل أو اإللززام أو من خ ل السوق األكثر منفعة لألصل أو اإللززام في ظل غياب السوق الرئيسية.يج أن ت ون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إلةها.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللززام باستعمال اافزراضات التي يستخدمها أ راف السوق ند تسعير األصل أو االززام
لن افزرار أن أ راف السوق يعملون بما يحقق أفضل م الت اقت ادية لهم.
يأخن قياس القيمة العادلة لألصل غير املالي في ال سبان قدرة أ راف السوق لن توفير منافع اقت ادية باستخدام األصل فيما
يحقق أفضل منفعة من أو ببيع إلن رف آخر من أ راف السوق استخدام فيما يحقق أفضل منفعة من  .تستخدم الشركة
أسالي تقييم ت ناس مع الاروف واألحوال وتتوافر لها بيا ات كافية لقياس القيمة العادلة وتعايم استخدام املعطيات املل وظة
ذات الع قة وتقليص استخدام املعطيات غير املل وظة إلن أكبر حد.
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إن جميع املوجودات واملطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة أو يتم ااف اح ن قيمتها العادلة في القوائم املالية يتم ت نيفها
ً
ً
وفقا لنطاق الهي ل الهرمح للقيم العادلة املبين أد اه إس نادا إلن معطيات املستوع األددى النع يعتبر جوهريا لقياس القيمة
العادلة ك ل:
املستوى االول:

األسعار املعلنة غير املعدلة واملتداولة في األسواق النشطة لألصول أو االززامات املطابقة لتلك التي يتم
قياسها.

املستوى الثاني :املدخ ت التى من املمكن م حاتها أو رصدها لألصل أو اإللززام ةش ل مباشر أو غير مباشر بخ ف
األسعار املعلن املدرجة ضمن املستوى األول.
املستوى الثالث :املدخ ت التى ا يمكن رصدها أو م حاتها لألصل أو اإللززام.
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أحكام وتقديرات هامة

يتطل إ داد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي من اإلدارة القيام باجتهادات وتقديرات وافزراضات ت ثر لن مبالغ
اإليرادات وامل روفات واملوجودات األصول واملطلوبات اإللززامات الااهرة في القوائم املالية واإلف احات املرفقة بالقوائم
املالية واإلف احات ن االززامات املحتملة و األصول املحتملة  .إا أن دم التأكد املتضمن في هنه اافزراضات والتقديرات قد
ي دى إلن إجراء تعدي ت هامة لن القيمة الدفزرية لألصول أو االززامات التي قد تتأثر في فزرات مستقبلية.
ضمن سياق تطبيق السياسات املحاسبية للشركة قامك اإلدارة بةبداء األح ام التي لها تأثير جوهرع لن املبالغ امل بتة في القوائم
املالية .باإلضافة إلن اافزراضات الرئيسية التي تم األخن ها ند تقدير أثر الاروف املستقبلية لن األرقام الااهرة في القوائم
املالية واإلف احات املتعلقة ها في تاريخ إ داد القوائم املالية والتي يرتب

ها مخا ر جوهرية قد تسب تعدي ت هامة لن القيم

الدفزرية لألصول واالززامات خ ل السنة املالية القادمة .ا تمدت الشركة في تقديراتها وافزراضاتها لن الاروف القائمة واملعلوما
ُ
املتاحة ند إ داد القوائم املالية .إا أ يمكن أن تتغير الاروف واافزراضات القائمة حول التطورات املستقبلية وفقا للتغيرات
في السوق أو الاروف الناشئة خار سيطرة الشركة .وتنعكخ هنه الغييرات لن اافزراضات ند حدوثها.
أ -العمر املقدر للممتلكات ،اآلالت واملعدات
يتم إسته

ت لفة املمتل ات اآلات واملعدات لن مدة الخدمة املتوقعة التي تم تقديرها ً
بناء لن اإلستخدام املتوقع

والتقادم ل صل وبر امل ال يا ة واإلص ح باإلضافة إلن التقادم التق ي وإ تبارات القيمة املسزردة لألصل.
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
ب -قطع الغيار اإلحتياطية واإلستراتيجية
تحتفظ الشر ررركة بمخزون قطع غيار احتيا ية واسر ررزراتيجية لخطى اا تا بم ر ررنعها تهدف اإلدارة إلن ااحتفاظ ب لفزرات
ويلة تزيد ن سر ررنة وتعتقد اإلدارة أن جميع قطع الغيار سر رروف تتحقق م ها منافع اقت ر ررادية مسر ررتقبلية من ااسر ررتخدام
ُ
املستقبلن ل ميع ااات واملعدات خاصة ةعد إ ادة تشغيل الخ األول املخط ل في املستقبل القري كما تقوم اإلدارة
بمراجعة قطع الغيار التى ت ون فن حكم املعدات ااحتيا ية والتى يج ان ت ون متوفرة حال ال اجة إلةها ويتم اسر ر ررته كها
مع مر األصر ر ر ررل املرتبط ب اما قطع الغيار ااسر ر ر ررزراتيجية ف يتم اسر ر ر ررته كها حيث انها متوفرة فن حال تعطل املعدة ن
ال شغيل ويتم ااسته

ند ااستخدام.

قامك إدارة الشررركة بت وين ل نة فنية وتم مل فحص شررامل ل الة قطع الغيار لتحديد مدى ال اجة لتحديد ما إذا كا ك
القيمة الدفزرية ملخزون قطع الغيار قد إ خفضر ررك قيمت القابلة ل سر ررزرداد كما في نهاية التقرير املالي وكا ك يجة الدراسر ررة
أن كافة مخزون قطع الغيار صالت لاستخدام أو قابل للبيع ويمكن اسزرداد ت لفت .
ج -الهبوط في قيمة ممتلكات ،آالت ومعدات
خ ل س ر ر ررنة 2019م لم ي بين أية م ش ر ر ررات للهبوط في ااات واملعدات كما في  31ديس ر ر ررمبر 2018م بلغك القيمة الدفزرية
لهنا البند  1,099مليون ريال س ر ر ررعودى حيث قامك الش ر ر ررركة بدراس ر ر ررة الهبوط في قيمة اآلات واملعدات واملبادح والتي تم ل
ً
خ اإل تا األول وخ اإل تا ال ادح للش ررركة .وقد كا ك يجة الدراس ررة دم وجود هبوط في قيمة هنا البند اسر ر نادا إلن
ً
ا تبار أن خطح اإل تا للشررركة يشررك ن معا وحدة توليد قد واحدة والتى أظهرت قيمة اسررزردادية تتجاو القيمة الدفزرية
كما في  31ديسمبر 2018م.
د -تقويم مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد ت لفة م افأة نهاية الخدمة للموظفين بموج بر امل امل افآت املحددة غير املمولة التي يتم قياسها باستعمال
التقييم اإلكتوارع .يشمل التقييم اإلكتوارع العديد من اافزراضات التي قد تختل ن التطورات الفعلية في املستقبل.
وتشمل هنه اافزراضات تحديد معدل الخ م والزيادات املستقبلية في الروات وسلو العاملين ومعدل دوران العاملين.
ً
و ارا لتعقيد التقييم و بي عت ويلة األجل فةن الززام امل افأة املحددة غير املمولة شديد ال ساسية للتغيرات في هنه
اافزراضات .لنا تتم مراجعة جميع اافزراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة ند الضرورة.
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ممتلكات ،آالت ومعدات

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2019م
إضافات
اس بعادات  /تحوي ت
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
االستهالك املتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2019م
استه كات
مجمع إسته ااس بعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
الهبوط في  1يناير 2019م
اس بعاد *
الهبوط في  31ديسمبر 2019م
صافي القيمة الدفترية

مباني وطرق

السيارات

اآلالت واملعدات

أثاث ومفروشات

مشروعات تحت التنفيذ

اإلجمالي

481,446,879
481,446,879

72,603,008
385,800
()9,037,449
63,951,359

1,802,349,847
9,166,593
1,811,516,440

32,276,966
2,182,723
()4,145
34,455,544

5,102,697
()4,916,146
186,551

2,393,779,397
11,735,116
()13,957,740
2,391,556,773

226,849,964
16,878,203
243,728,167
237,718,712

71,498,648
628,134
()9,016,366
63,110,416
840,943

854,557,167
70,365,573
924,922,740
()3,775,401
()3,775,401
882,818,299

26,984,030
1,794,004
()1,123
28,776,911
5,678,633

()4,496,548
4,496,548
186,551

1,179,889,809
89,665,914
()9,017,489
1,260,538,234
()8,271,949
4,496,548
()3,775,401
1,127,243,138

 املبادح مقامة لن أرر مستأجرة من و ارة البزرول والثروة املعد ية بقيمة رمزية لن مدة  30سنة وتنتهي في  4سبتمبر 2027م. إن مبلغ الهبوط في قيمة ااآلت واملعدات  3,775,401ريال سعودع تم اثبات في السنة املنتهية في  31ديسمبر 2017م كما تم اثبات مبلغ  4,496,548ريال سعودى هبوط في املشاريع تحكالتنفين خ ل سنة 2018م .
ً
* قامك الش ر ررركة باسر ر ر بعاد مبالغ من رصر ر رريد مشر ر رررو ات تحك التنفين مقابل مجمع خسر ر ررائر الهبوط بناء لن موافقة مجلخ ادارة الشر ر ررركة حيث تتوقع اادارة ةعدم ااسر ر ررتفادة من هنه املبالغ
ً
مستقب .
 -يتم تو يع ااسته

السنوع كما يلي:
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م
2019م
103,667,644
87,369,640
317,607
273,049
2,010,261
2,023,225
105,995,512
89,665,914

املحمل لن ت لفة املبيعات
املحمل لن م اري البيع وال سويق إيضاح 18
املحمل لن امل اري العمومية واإلدارية إيضاح 19
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مباني وطرق

السيارات

اآلالت واملعدات

أثاث ومفروشات

مشروعات تحت
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2018م
إضافات
اس بعادات  /تحوي ت
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م قبل ا ادة التبوي
إ ادة تبوي

480,046,879
480,046,879
1,400,000

72,500,208
102,800
72,603,008
-

1,817,821,202
3,215,488
()18,686,843
1,802,349,847
-

32,193,064
83,902
32,276,966
-

15,745,460
456,683
()11,099,446
5,102,697
-

2,418,306,813
3,858,873
()29,786,289
2,392,379,397
1,400,000

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م ةعد ا ادة التبوي

481,446,879

72,603,008

1,802,349,847

32,276,966

5,102,697

2,393,779,397

االستهالك املتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2018م
استه كات
مجمع استه ااس بعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م قبل التعديل
إ ادة تبوي
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م ةعد التعديل
الهبوط في  1يناير 2018م
الهبوط
الهبوط في  31ديسمبر 2018م
صافي القيمة الدفترية

209,656,761
16,843,203
226,499,964
350,000
226,849,964
254,596,915

779,305,382
86,653,876
()11,402,091
854,557,167
854,557,167
()3,775,401
()3,775,401
944,017,279

70,767,568
731,080
71,498,648
71,498,648
1,104,360
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25,216,677
1,767,353
26,984,030
26,984,030
5,292,936

()4,496,548
()4,496,548
606,149

1,084,946,388
105,995,512
()11,402,091
1,179,539,809
350,000
1,179,889,809
()3,775,401
()4,496,548
()8,271,949
1,205,617,639
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عقارات إستثمارية

تتم ل العقارات ااس مارية في أراض ي غير محددة الغرر وبيانها كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019م
79,881,137

أراض ي

2018م
79,881,137

كما في  31ديسمبر 2019م بلغك القيمة العادلة للعقارات ااس مارية مبلغ  127,517,000ريال سعودى كما في  31ديسمبر
2018م مبلغ  122,157,834 :ريال سعودى وتم التقييم بمعرفة خبير م هل ومستقل للسنتين 2018م و 2019م شركة
مجمو ة جوم الس م املعتمد من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين برقم ضوية  1210000148و . 1210000676
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استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تمتلك الشركة  16,934,875سهم بما يم ل  %3.387من إجمالي رأس مال شركة الت نيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة
سعودية مقفلة إن بيعة مل هنه الشركة هو الطاقة والتوليد وتم تس يل اإلس مار بالقيمة العادلة إن اإلس مار مرهون
مقابل قرر إيضاح . 13
قامك الشركة بتطبيق املعيار الدولن للتقرير املالن رقم " 9األدوات املالية" بداية من  1يناير 2018م و تل ن ذلك م اس بمبلغ
 101,609,250ريال سعودى اختارت ادارة الشركة تعديل األثر الناتل من التطبيق باستخدام ريقة األثر الرجعن املعدل وهو
تأثير الرصيد اافتتاحن لألرباح املبقاه.
بتاريخ  26مايو 2019م أقرت ال معية العامة للشركة املس مر فةها تو يع أرباح ن ام 2018م بلغك ح

الشركة م ها مبلغ

 5,080,462ريال سعودع وبتاريخ  2يوليو 2019م تم تح يل هنه التو يعات.
-8

موجودات غير ملموسة
كما في  31ديسمبر
2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

1,925,241

9,115,654

إضافات خ ل السنة

2,280,193

209,587

هبوط فن قيمة املوجودات غير امللموسة

-

7,400,000

4,205,434

1,925,241
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
-9

حق استخدام أصل

املبالغ املدرجة في قائمة املركز املالي:
كما في  31ديسمبر
2018م
2019م
حق استخدام أصل
قد ايجار سيارات
التزام تأجير
ال زء غير املتداول
ال زء املتداول

5,256,830

-

3,604,412
1,645,854
5,250,266

-

بدأ قد ايجار السيارات ا تبارا من  17وفمبر 2019م ولم يكن قبل ذلك التاريخ أع قود ايجار تقع تحك طاق املعيار الدولي
للتقرير املالي  " 16قود اايجار".
 -1املبالغ املدرجة ضمن الربح أو الخسارة:
السنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م
استهالك حق استخدام أصل
سيارات

-

228,558

 -10مخزون
كما في  31ديسمبر
2019م

2018م

إ تا تحك ال شغيل

193,494,410

180,510,218

قطع غيار

86,997,852

81,787,947

مواد خام

8,734,083

11,611,690

ا تا تام

6,616,868

6,815,269

بضا ة بالطريق

2,348,585

11,439,888

مواد تغلي

1,469,519

2,363,703

يخ م  :خسائر الهبوط في قيمة املخزون

-

11,439,888

299,661,317

283,088,827
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
وفيما يلي حركة خسائر الهبوط في قيمة املخزون:
كما في  31ديسمبر
2018م

2019م
رصيد أول السنة

()11,439,888

-

كخ قيمة خسائر الهبوط
امل ون

9,647,520

-

-

مستخدم *

1,792,368

رصيد نهاية السنة

-

11,439,888
11,439,888

ُ
املرحل من الفزرات السابقة ً
بناء لن
قامك إدارة الشركة ةعمل تسويات لي خسائر الهبوط في قيمة مخزون بضا ة بالطريق
ااست مات التي تمك في السنة ال الية.
* ً
بناء لن موافقة مجلخ ادارة الشركة تم شط الرصيد املتبقح بضا ة بالطريق مقابل خسائر الهبوط في قيمة املخزون حيث
ً
تتوقع اادارة ةعدم ااستفادة من هنا الرصيد مستقب .
 -11مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
كما في  31ديسمبر
2019م

2018م

8,210,899

7,322,462

1,582,666

116,847

دفعات مقدمة ملوردين

838,087

1,184,842

تأمينات مسزردة

1,405,370

1,089,871

إيرادات مستحقة
أخرع

-

23,683

896,314

1,268,906

يخ م :خسائر الهبوط في قيمة اارصدة املدينة األخرى

()320,783

263,587

12,612,553

10,743,024

ذمم مدينة تجارية
م اري

ً
مدفو ة مقدما

وفيما يلي حركة خسائر الهبوط في قيمة األرصدة املدينة األخرى:
رصيد أول السنة
امل ون

()320,783

مستخدم *

263,587

رصيد نهاية السنة

()320,783

()263,587
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263,587
263,587

شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
* ً
بناء لن موافقة مجلخ ادارة الش ر ر ررركة تم ش ر ر ررط املديو يات املتوقفة منن دة س ر ر ررنوات مقابل خس ر ر ررائر الهبوط حيث تتوقع
ً
اادارة ةعدم ااستفادة من هنه املديو يات مستقب .
ً
ً
 إن متوسر ر ر ر فزرة الس ر ر ررماح املمنوحة لعم ء الش ر ر ررركة هي  30يوما ولم يتم ت وين مخ ر ر ررص خس ر ر ررائر ائتمان متوقعة بقا
ملتطلبات املعيار الدولي  9حيث تعتبر جميع املبالغ القائمة قابلة ل س ر ر ررزرداد حيث تطبق الش ر ر ررركة إجراءات تقييم اإلئتمان
قبل إ طاء اإلئتمان لعم ء جدد ويتم مراجعة هنه اإلجراءات وتحديثها بةستمرار .كما تح ل الشركة لن خطابات ضمان
قبل منح اإلئتمان ولم تتغير هنه اإلجراءات ن السنة السابقة.
 إن أ مار النمم املدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2019م و 2018م هي شهرين.
 -12النقد ُ
ومعادالت النقد
كما في  31ديسمبر
2019م

2018م

قد لدع البنو

14,104,701

8,005,793

ودائع مرابحات إس مية

-

14,000,000

14,104,701

22,005,793

 -13قـ ــروض
قرر بنك الب د  1إيضاح 1 - 13
قرر بنك الب د  2إيضاح 2 - 13
ناقصا  :ال زء املتداول

404,626,881

476,031,625

-

10,735,190

404,626,881

486,766,815

()95,206,325

78,561,537

309,420,556

408,205,278

وفيما يلى حركة القروض خالل السنة :
رصيد بداية السنة

486,766,815

494,286,529

املسدد

()82,139,934

7,519,714

رصيد نهاية السنة

404,626,881

486,766,815

 1-13القرر يخضع ملعدل فائدة سايبور ائد  %2.5سنويا ويستحق السداد لن أقساط ربع سنوية تزراوح بين  21.4مليون
ريال س ررعودع إلن  24.1مليون ريال س ررعودع وتم س ررداد أول قسر ر في يو يو 2019م وس رريتم س ررداد آخر قسر ر في يناير
2024م إن القرر مض ررمون باسر ر مار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الش ررامل اآلخر إيض رراح
 7بقيمررة دفزريررة تبلغ كمررا في  31ديس ر ر ر ررمبر 2019م  270.958.000ريررال س ر ر ر ررعودع 2018م :مبلغ  270.958.000ريررال
سعودع .
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 2-13القرر يخضررع ملعدل فائدة سررايبور ائد  %2.5سررنويا ويسررتحق السررداد لن أقسرراط ر سررنوية بقيمة  3.4مليون
ريال سعودع إلي  3.7مليون ريال سعودع ويستحق سداد آخر قس في ابريل 2020م وتم السداد املبكر لباقي األقساط
املستحقة خ ل السنة.
تشتمل القرور لن تعهدات مالية .وتقوم اإلدارة بمراقبة الوفاء باالززام بالتعهدات ب ورة منتامة وفي حال وجود
اخ ل متوقع حدوث في املستقبل يتم اتخاذ ااجراءات ال مة لضمان االززام.
 -14إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
كما في  31ديسمبر
2018م

2019م
رصيد أول السنة

23,487,000

29,009,000

ت لفة الخدمة

1,648,316

1,852,000

ت لفة الفائدة

935,726

1,274,000

املدفوع

()7,312,367

995,000

()1,906,630

7,653,000

16,852,045

23,487,000

م اس

إكتوارية من إ ادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

فيما يلن اإلفزراضات اإلكتوارية الهامة :
معدل الخ م

3.2

%4.5

معدل مو الروات

%2

%3

 -15دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر
2018م

2019م
دائنون تجاريون

13,894,714

13,224,050

ضما ات حسن تنفين – خ اإل تا ال ادح

33,398,044

39,377,985

رسوم استغ ل خدمات مستحقة

6,377,959

5,975,271

مستحقات ومزايا موظفين

4,652,925

3,832,774

دفعات مقدمة من العم ء

8,839,467

2,328,339

م افأة أ ضاء مجلخ اإلدارة املستحقة إيضاح 24

1,400,000

-

ت الي تمويل مستحقة
اخرى

973,801

1,356,363

1,507,260

1,139,166

71,044,170

67,233,948
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 -16مخصص الزكاة الشرعية
إن العناصر الرئيسية لو اء الزكاة للشركة هي كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019م

2018م

إجمالي البنود الخاضعة للزكاة

1,795,744,586

1,760,831,202

إجمالي الخ م من و اء الزكاة

()1,634,987,375

1,639,119,964

و اء الزكاة

160,757,211

121,711,238

صافي الدخل املعدل الخسارة املعدلة

22,550,572

75,700,721

الزكاة بنسبة %2.5

4,018,930

3,042,781

ً
تحس ر ر ر الزكاة الش ر ر ررر ية لن أس ر ر رراس ص ر ر ررافي الدخل املعدل أو و اء الزكاة أيهما أ لن بقا أل امة الهيئة العامة للزكاة والدخل
باململكة العربية السعودية تم إح ساب الزكاة في السنة ال الية لن أساس و اء الزكاة.
كما في  31ديسمبر
2018م

2019م
رصيد بداية السنة

10,523,880

10,235,950

امل ون

4,018,930

3,042,781

املسدد

()5,838,900

كخ مخ ص الزكاة الشر ية
رصيد نهاية السنة
-

-

2,754,851

()4,684,980

-

4,018,930

10,523,880

قدمك الشركة إقراراتها الزكوية ن جميع السنوات حتى ام 2018م وسددت اإللززامات الزكوية بموجبها.
أنهك الشركة وضعها الزكوع مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتي ام 2012م خ ل سنة 2019م تم ال ول لن الرب
ال هائى للسنتين 2016م 2018م و تل ن هنا الرب فروق كوية بمبلغ  2,806,118ريال سعودى تم سدادها بال امل من
رصيد مخ ص الزكاة الشر ية .ولم يتم ةعد الرب ال هائح لأل وام 2013م 2014م 2015م و 2017م.
قامك ادارة الشركة با ادة دراسة رصيد مخ ص الزكاة الشر ية كما في  31ديسمبر 2019م و تل ن هنا كخ مخ ص
بمبلغ  4,684,980ريال سعودى ارا لعدم ال اجة الي فن ضوء تائل الرب ال هائى النى ح لك لي خ ل سنة 2019م
واملوضت أ ه.
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 -17املبيعات
بلغ ح م مبيعات الش ر ر ر ررركة من ااس ر ر ر ررمنك حتى  31ديس ر ر ر ررمبر 2019م كمية  1,423,376ن م ها مبيعات داخل اململكة العربية
الس ر ر ر ررعودير ررة  1,177,982ن وكمير ررة  245,871ن  31ديس ر ر ر ررمبر 2018م 1,172,276 :ن جميعهر ررا داخر ررل اململكر ررة العربير ررة
السعودية .
 -18مصروفات بيع وتسويق
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
م روفات خدمات لوجيس ية ت دير كلينكر
روات وأجور ومزايا املين
إسته كات
أخرع

2018م

5,733,464

-

2,333,385

2,690,670

273,049

317,607

186,282

344,889

8,526,180

3,353,166

 -19مصروفات عمومية وإدارية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

روات وأجور ومزايا املين

8,352,906

8,019,656

إسته كات

2,023,225

2,010,261

أتعاب مهنية وإس شارية

1,708,367

1,915,879

1,400,000

1,400,000

951,062

25,429

859,176

523,000

تبر ات

583,360

980,000

بريد وهات

497,147

514,473

164,103

608,571

74,736

37,486

107,714

156,742

58,622

60,000

1,930,627

1,703,081

18,711,045

17,954,578

م افآت مجلخ اإلدارة  -جهات ذات

قة إيضاح 24

إشزراكات
بدل حضور إجتما ات مجلخ اإلدارة والل ان  -جهات ذات

م اري

قة إيضاح 24

اافة

إص ح وصيا ة
تناكر سفر وإقامة أ ضاء مجلخ اإلدارة  -جهات ذات

قة إيضاح 24

إيجارات
أخرع
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 -20مصروفات أخرى
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م
إ خفار في قيمة األرصدة املدينة األخرع ايضاح 11

320,783

263,587

خسائر إس بعاد املمتل ات ااآلت واملعدات

-

4,968,164

320,783

5,231,751

 -21إيرادات أخري
أرباح تحويل م ت اجنبية

3,869,003

-

م اس بيع سكراب

1,694,479

-

م اس آات ومعدات

674,423

-

أخرع

-

25,826

مخ ص ا تفح الغرر من – شركة ضباء للخرسا ة مسبقة الت نيع *

-

1,019,023

6,237,905

1,044,849

* خ ل سنة 2018م أبرمك الشركة تسوية مع الشريك األجنبى ل سوية مشروع ادشاء شركة ضباء للخرسا ة مسبقة الت نيع
تحملك الشركة مبلغ  5,618,469ريال سعودى يم ل ح تها فن اقفال املشروع وبموج هنه ال سوية قامك الشركة باقفال
املخ ص امل ون لهنا املشروع البالغ  6,500,000ريال سعودى و تل ن ذلك مخ ص ا تفى الغرر من بمبلغ 1,019,023
ريال سعودى.
 -22ربحية السهم
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

صافي ربح  /خسارة السنة

24,1889,800

98,941,141

املتوس املرجت لعدد األسهم

90,000,000

90,000,000

0.27

ربح  /خسارة السهم األساسية واملخفضة
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 -23معلومات قطاعية
ً
للشركة قطاع تشغيلي واحد وهو بيع منتجات األسمنك ويتم رر القطا ات الرئيسية للشركة وفقا للقطا ات ال غرافية.
يتم تو يع إيراد مبيعات منتجات األسمنك لن املنا ق ال غرافية كما يلي:
للسنة املنتهية في

للسنة املنتهية في

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

مبيعات
املنطقة الجغرافية

مبيعات

االسمنت

النسبة

االسمنت

النسبة

اململكة العربية السعودية

210,014,754

%88

149,444,903

%100

جمهورية اليمن الديمقرا ية الشعبية

28,648,801

%12

-

اإلجمالي

238,663,555

%100

149,444,903

%100

 -24املعامالت مع جهات ذات عالقة
فيما يلي املعام ت التي تمك مع ال هات ذات الع قة خ ل السنة :
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
ايضاح

جهات ذات عالقة

طبيعة املعاملة

2019م

2018م

أ ضاء مجلخ اادارة والل ان التاةعة للمجلخ

19

بدات

859,176

523,000

أ ضاء مجلخ اادارة

19

تناكر سفر وإقامة

107,714

156,742

أ ضاء مجلخ اادارة

19

م افآت

1,400,000

1,400,000

 -25األدوات املالية وإدارة املخاطر
 1-25القيمة العادلة
االستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الرصيد في  31ديسمبر 2019م

املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

املجموع

إس مارات في أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خ ل الدخل
الشامل اآلخر

-

-

270,958,000

270,958,000

الرصيد في  31ديسمبر 2018م
إس مارات في أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خ ل الدخل
الشامل اآلخر
-

-

-

270,958,000

يتم ل ااس مار في املساهمة ةشركة الت نيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سعودية مقفلة .
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270,958,000

شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 2-25مخاطر السيولة
تتم ل مخا ر السرريولة في ال ررعوبات التي تواجهها منشررأة ما في توفير األموال للوفاء باالززامات املتعلقة باألدوات املالية .فيما يلي
ااستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية في نهاية السنة املالية .تم رر املبالغ باإلجمالي وغير مخ ومة.
عند الطلب
القيمة

أقل من سنة

من  1سنة إلي

الدفترية

واحدة

 5سنوات

االجمالي

قرور

404,626,881

95,206,325

309,420,556

404,626,881

العموات املستقبلية لن القرر

-

18,212,469

26,501,663

44,714,132

إلززامات تأجير

5,250,266

1,645,854

3,604,412

5,250,266

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

71,044,170

71,044,170

-

71,044,170

480,921,317

186,108,818

339,526,631

525,635,449

كما في 31ديسمبر 2019م

-5

كما في  31ديسمبر 2018م

-6

قرور

486,766,815

78,561,537

408,205,278

486,766,815

العموات املستقبلية لن القرر

-

24,648,863

44,714,132

69,362,995

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

67,233,948

67,233,948

-

67,233,948

554,000,763

170,444,348

452,919,410

623,363,758

وتقوم الش ر ر ررركة بةدارة مخا ر الس ر ر رريولة بااحتفاظ باحتيا يات م ئمة وتس ر ر ررهي ت بنكية وقرور و ن ريق مراقبة التدفقات
النقدية املستقبلية لن حو مستمر وكنلك من خ ل مقابلة تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات النقدية.
 3-25مخاطر أسعار العموالت
تاهر مخا ر العموات من التغيرات والتنبنبات املحتملة في معدات الفائدة التي ت ثر لن الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألدوات
املالية .تخضع الشركة ملخا ر العموات لن مطلوباتها التي تدفع لةها موات واملتم لة في أرصدة القرور تسعن الشركة لتقليل
مخا ر معدل الفائدة من خ ل مراقبة التنبنبات املحتملة في معدات الفائدة وتقوم بالتحوط لهنه املخا ر ند ال اجة لنلك.
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
 4-25مخاطر العمالت األجنبية
يقت ر ررر تعرر الش ر ررركة ملخا ر العم ت األجنبية ةشر ر ر ل أس ر رراسر ر ر ي لن املعام ت باليورو والدوار األمري ح والدرهم اإلماراتح .يتم
مراقبة التنبنب في أس ررعار ص رررف العم ت مقابل اليورو والدوار األمري ح والدرهم اإلماراتح ةش ر ل مس ررتمر .تنش ررأ البيا ات الكمية
املتعلقة بتعرر الشركة ملخا ر العم ت األجنبية ن م ت وهي كما يلي:
 31ديسمبر 2019م
الدوالر األمريكي

الدرهم اإلماراتي

اليورو

ضما ات حسن تنفين – خ اا تا ال ادى

6,749,062

1,350,000

-

ذمم دائنة تجارية

657,375

18,570

-

7,406,437

1,368,570

-

 31ديسمبر 2018م
ضما ات حسن تنفين – خ اا تا ال ادى

6,749,062

1,350,000

-

ذمم دائنة تجارية

710,570

27,660

1,400

7,459,632

1,377,660

1,400

وفيما تحليل ال ساسية ملخا ر العم ت األجنبية بنسبة  %1لعملة الدوار اامري ى والدرهم ااماراتى للسنتين 2019م و 2018م
ً
ً
ودسبة  %22و %16لعملة اليورو للسنتين 2019م و2018م لن الزرتي ارتفا ا أو هبو ا النى من املمكن أن ي ثر لن قياس
اادوات املالية ل قوق امللكية باملبالغ الااهرة أد اه:
كما في  31ديسمبر
2018م
2019م
279,736
277,741
960,037
1,199,861
14
-

الدوار األمري ى
اليورو
الدرهم ااماراتى

 5-25مخاطر االئتمان
تتم ل مخا ر اائتمان في دم قدرة األ راف األخرى لن تس ر ررديد الززاماتها التعاقدية تجاه الش ر ررركة والنع قد ينتل ن خس ر ررارة
مالية للشركة إن تركيزات مخا ر اائتمان املحتملة تتضمن ةش ل رئيس ي املدينين التجاريين والنقد ُومعادات النقد يتم إيداع
النقد ُومعادات النقد لدى بنو ذات ت ني

ائتمادح مرتفع وتعتقد إدارة الشركة أ ا يوجد تركيزات مخا ر ائتمان.
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شركة أسمنت تبوك
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
املبالغ بالريال السعودع مالم ينكر خ ف ذلك
تتعرر الشركة ملخا ر اإلئتمان لن أرصدتها البنكية والنمم املدينة التجارية كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019م

2018م

النقد ُومعادات النقد

14,104,701

22,005,793

ذمم مدينة تجارية

8,210,899

7,322,462

22,315,600

29,328,255

القيمة الدفزرية للموجودات املالية تم ل ال د األقص ى لتعرر مخا ر اائتمان.
ً
تقوم الشر ررركة بةدارة مخا ر اائتمان املتعلقة باملبالغ املسر ررتحقة من النمم املدينة التجارية ن ريقة املراقبة وفقا للسر ررياسر ررات
واإلجراءات املحددة .تقوم الش ر ر ررركة بال د من مخا ر اائتمان التي تتعلق بالنمم املدينة التجارية ن ريق وض ر ر ررع حدود ائتمان
ل ل ميل ومراقبة النمم املدينة التجارية القائمة ب ورة مستمرة.
 -26أحداث الحقة
ا توجد أحداث احقة وقعك ةعد تاريخ املركز املالن تتطل تعدي ت أو إف اح بالقوائم املالية.
 -27ارقام املقارنة
تم إ ادة تبوي ةعض ارقام املقار ة لتتماش ي مع تبوي السنة ال الية وفيما يلي البنود التى تأثرت بة ادة التوبي :
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2018م
إ ادة التبيوب

قبل ا ادة التوبي

ةعد ا ادة التبوي

احتيا ح م اس التغيرات في القيمة العادلة
من اس مارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة

-

101,609,250

101,609,250

أرباح مبقاة  /خسائر مزراكمة

38,809,774

101,609,250

62,799,476

ممتل ات آات ومعدات – مبادح وادشاءات
رق

1,204,567,639

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى –
ً
م روفات مدفو ة مقدما

1,166,847
1,244,544,260

1,050,000
1,050,000
-

1,205,617,639
116,847
1,244,544,260

 -28إعتماد القوائم املالية
تم ا تماد إصدار هنه القوائم املالية بموافقة من مجلخ إدارة الشركة بتاريخ  26فبراير2020م املوافق  2رج 1441هر
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