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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 شركة مساهمة سعودية
 

 الرأي   

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز 

الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل  2021ديسمبر    31المالي كما في  

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية 

 الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 

 من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، 

 المالي للتقرير الدولية للمعايير م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً 2021ديسمبر    31

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. األخرى   واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية في المملكة المعتمدة

 أساس الرأي 

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير 

تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة  تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية " في  

 وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا

لتوفير أساس    بمسؤولياتنا األخالقية االخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة

 رأينا. إلبداء

 أمور المراجعة الرئيسية 

أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي إعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية   

المالية  ككل، وعند تكوين   للقوائم  الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا  رأينا فيها، وال نبدي رأياً للسنة 

 منفصالً في تلك األمور. 
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 )يتبع(  تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 

 شركة مساهمة سعودية

 (1أمر المراجعة الرئيسي )

(  20( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة باإلعتراف باإليرادات وكذلك إيضاح رقم )5باإلشارة إلى اإليضاح رقم )

 باالفصاح عن العقود مع العمالء. 

 االعتراف بااليرادات  كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا 

باإليرادات إن إجراءات مراجعتنا التي قمنا بها والتي تتعلق  

 من المبيعات إشتملت من بين إجراءات أخرى على مايلي: 

 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة   -

والتي تتعلق بإثبات اإليرادات من المبيعات، بما في ذلك  

تلك المتعلقة بالخصومات والحوافز، وكذلك تقييم مدى 

 المطبقة.اإللتزام بمتطلبات معايير المحاسبة 

الداخلية   - الرقابة  إجراءات  وتنفيذ  تصميم  بتقييم  قمنا 

 المتعلقة بإثبات اإليرادات.

وذلك   - لإليرادات،  تحليلية  مراجعة  إجراءات  تنفيذ 

مبالغ اإليرادات و الكميات المباعة  واألسعار  بمقارنة

شهرياً خالل السنة الحالية مقارنة  بالسنة السابقة وتحديد 

ية إتجاهات أو تقلبات هامة تحتاج إلى ما إذا كان هناك أ

 فحص إضافي في ضوء فهمنا لظروف السوق الحالية. 

قمنا بفحص على أساس العينة لمعامالت اإليرادات مع  -

المستندات المؤيدة لها، للتحقق من وجود اإليرادات  و  

ان و  مستنديا  مؤيدة  فتراتها   هأنها  في  تسجيلها  تم  قد 

 الصحيحة. 

م تم االعتراف  2021ديسمبر   31ة في خالل السنة المنتهي

 مليار لاير سعودي.  1.3بإيرادات من المبيعات بلغت 

 

يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند حصول العميل على  

السيطرة على البضاعة ويتم ذلك عند قبول وتسليم البضاعة  

المعيار   لمتطلبات  وفقاً  البيع  فاتورة  وإصدار  العميل  إلى 

(، اإليرادات من العقود من  15المالي رقم )الدولي للتقرير  

 العمالء.

 

األداء   لقياس  الجوهرية  المؤشرات  أحد  اإليرادات  تعتبر 

ويترتب على ذلك وجود مخاطر متأصلة من خالل إثبات 

اإليرادات بأكثر من قيمتها الفعلية لزيادة الربحية، لذلك تم  

 إعتبار عملية إثبات اإليرادات كأمر مراجعة رئيسي.
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 )يتبع(  تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 

 شركة مساهمة سعودية

 (2أمر المراجعة الرئيسي )

( الخاص باستخدام األحكام والتقديرات المتعلقة بإنخفاض قيمة المخزون وكذلك إيضاح 4باإلشارة إلى اإليضاح رقم )

 .  باإلفصاح عن المخزون( الخاص 8رقم )

 اإلنخفاض في قيمة مخزون قطع الغيار   كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا 

التي قمنا بها   والتي تتعلق بالتحقق  إن إجراءات مراجعتنا 

قطع   مخزون  مقابل  المسجل  المخصص  مالئمة  مدي  من 

 الغيار إشتملت من بين إجراءات أخرى على ما يلي: 

الخاصة   - المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم 

مخزون   مخصص  بإثبات  تتعلق  والتي  بالشركة 

بطئ الحركة، وكذلك تقييم مدى اإللتزام بمتطلبات  

 معايير المحاسبة المطبقة. 

قمنا بتقييم تصميم وتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية   -

 المتعلقة بتقييم المخزون.

اإل - من  معتمد  تقرير  على  المالية  الحصول  دارة 

المخزون  بيان  يتضمن  للشركة  الفنية  واإلدارة 

الغيار   قطع  مخزون  صالحية  ومدى  الراكد 

لالستخدام ومدى كفاية مخصص المخزون الراكد  

 المسجل بدفاتر الشركة. 

التي   - الرئيسية  االفتراضات  في  االدارة  مناقشة 

 استخدمتها في تقدير المخصص.

تي استخدمتها  التحقق من معقولية اإلفتراضات ال -

 اإلدارة في إحتساب المخصص على اساس العينة. 

اإلشراف علي  جرد قطع الغيار في نهاية السنة   -

لمراقبة وفهم إجراءات الشركة في تحديد مخزون  

الغيار   قطع  جرد  ومراقبة  التالف  الغيار  قطع 

 الفعلي. 

م، بلغت القيمة الدفترية لمخزون  2021ديسمبر    31كما في  

مليون لاير سعودي، والذي يتم االحتفاظ   276قطع الغيار  

به لفترات قد تزيد عن سنه مالية وقد يؤثر هذا على تقييم 

تقدير  في  أحكام  استخدام  يتضمن  والذي  الغيار  قطع 

 مخصصات مخزون قطع الغيار. 

 

ل مطلوب  االحكام  استخدام  من إن  المالئم  المستوى  تقييم 

المخصصات لبنود مخزون قطع الغيار والتي قد يتم اتالفها  

أو بيعها بأقل من التكلفة حال تحديد الكمية التالفة وبطيئة 

الحركة. تتضمن هذه األحكام توقعات اإلدارة تجاه استخدام 

 قطع الغيار هذه مستقبالً أو خطط استبعادها أو بيعها.

 

صص قطع الغيار والتقديرات ذات الصلة،  نظراً ألهمية مخ

 .كأمر مراجعة رئيسيفقد تم اعتبار هذا االمر 
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 )يتبع(  تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 

 شركة مساهمة سعودية

  األخرى المعلومات

 التقرير السنوي، ولكنها في الواردة المعلومات األخرى المعلومات وتشملاألخرى.   المعلومات عن المسؤولة هي اإلدارة إن

 .تقريرنا هذا تاريخ  بعد السنوي متاح لنا التقرير يكون أن المتوقع ومن عنها، وتقريرنا  القوائم المالية تتضمن ال

 .فيما يخص ذلك التأكيد إستنتاجات أشكالمن  أي شكل نُبدي وال األخرى، المعلومات  المالية القوائم في رأينا يغطي وال

 متاحة، تصبح عندما أعاله المشار إليها  األخرى قراءة المعلومات هي مسؤوليتنا فإن المالية، للقوائم مراجعتنا وبخصوص

 مع أو المالية، القوائم مع بشكل جوهري متسقة غير األخرى المعلومات كانت إذا ما القيام بذلك، نأخذ بعين اإلعتبار وعند

 .بشكل جوهري محرفة أنها أخرى بطريقة يظهر أو خالل المراجعة، عليها حصلنا التي المعرفة

األمر   فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ جوهري تحريف وجود تبين لنا إذا السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، عند قراءتنا للتقرير

 للمكلفين بالحوكمة.

 ين بالحوكمة عن القوائم المالية مسؤوليات اإلدارة والمكلف

 ً في   المالي المعتمدة للتقرير الدولية للمعايير إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا

والمحاسبين ، واألحكام  األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين  واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة

المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية،  

 لتمكينها من إعداد قوائم مالية  خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

ولة عن تقييم قدرة الشركة على اإلستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، وعن  وعند إعداد القوائم المالية ، فإن اإلدارة هي المسؤ

المحاسبة،    اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باإلستمرارية وإستخدام مبدأ اإلستمرارية كأساس في

 واقعي سوى القيام بذلك. ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل 

 مجلس اإلدارة، هم المسؤلون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.  إن المكلفين بالحوكمة، أي

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية  

خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية  ككل  

أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس 
ستكشف   ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان  
يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على  

 هذه القوائم المالية . 

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني  وكجزء من ال مراجعة وفقاً 
 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

أو خطأ، وتصميم و • ناتجة عن غش  المالية، سواًء كانت  القوائم  الجوهرية في  التحريفات  تنفيذ تحديد وتقييم مخاطر 
لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد  إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة

خطر عدم إكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ 
 اءات الرقابة الداخلية. أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجر

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،   •
 وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 
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 (یتبع)  تقریر مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساھمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 

 شركة مساھمة سعودیة

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة  (یتبع)

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

تم   • التي  المراجعة  أدلة  إلى  وإستناداً  المحاسبة،  في  كأساس  اإلستمراریة  لمبدأ  اإلدارة  إستخدام  مناسبة  مدى  إستنتاج 
الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة الشركة  

لمبدأ اإلستمراریة. وإذ ا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت اإلنتباه في على اإلستمرار وفقاً 
تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة ، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فإنھ یتعین 

التي تم الحصول علیھا أدلة المراجعة  إلى  حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن   علینا تعدیل رأینا. وتستند إستنتاجاتنا 
 توقف الشركة عن االستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمراریة. األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى

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

لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة، بما 
 یة.لشركة أسمنت المنطقة الجنوبفي ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم إكتشافھا خالل المراجعة 

وأبلغناھم  باإلستقاللیة، المتعلقة الصلة األخالقیة ذات بالمتطلبات إلتزمنا قد بأننا یفید ببیان المكلفین بالحوكمة زودنا كما
العالقة، إذا   الوقایة ذات وإجراءات إستقاللنا، على تؤثر أنھا معقول بشكل قد نعتقد التي األخرى واألمور العالقات بجمیع

 .تطلب ذلك

مراجعة عند إعتبرناھا األكثر أھمیة التي األمور تلك للمكلفین بالحوكمة، نقوم بتحدید إبالغھا تم التي  األمور ضمنومن  
 نظام أو الئحة یمنع لم ما تقریرنا في األمور ھذه ونوضح الرئیسیة. أمور المراجعة والتي تُعَد الحالیة، للسنة المالیة   القوائم

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

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲ترخیص رقم 

م ۲۰۲۲ مارس ٦جدة، في 
ھـ ۱٤٤۳ شعبان ۳الموافق 
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 الشركة معلومات -1
 

الملكي   المرسوم  بموجب  )"الشركة"(  الجنوبية كشركة مساهمة سعودية  المنطقة  أسمنت  )م/تأسست شركة    ( 3رقم 

رقم  1397/ 24/3بتاريخ   الوزراء  مجلس  قرار  إلى  إستناداً  السجل  1394/ 10/8بتاريخ    1074هـ  في  وقيدت  هـ 

أبها بموجب سجل رقم   للقرار الصادر من وزارة  طب  هـ27/04/1399بتاريخ    5850001443التجاري بمدينة  قا 

 هـ. 1396/ 17/3/ص بتاريخ 67الصناعة والكهرباء رقم 

 

تقوم الشركة بصناعة وإنتاج األسمنت ومشتقاته وتوابعه واإلتجار به، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك  

تي قد تعاونها على تحقيق غرضها  بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو ال

ولها أن تتملك األسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها ، ويجوز للشركة أن تكون 

من إحتياطاتها الحرة وال يزيد    %20لها مصلحة أو تشترك بأي شكل من االشكال مع الشركات األخرى بما ال يتجاوز  

لشركة التي تشارك فيها وأال يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه اإلحتياطات مع إبالغ  من رأس مال ا   %10عن  

 الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها. 

 

 العنوان المسجل للشركة  كالتالي:

 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 

 مدينة أبها 

   548ص. ب 

 أبها، المملكة العربية السعودية 

 

 الشركة من خالل ثالثة مصانع هي كما يلي:تعمل 

 بمنطقة جازان بمدينة أحد المسارحة.  (أ

 بمنطقة عسير محافظة بيشة.  ( ب

 ثلوث عمارة. –بمنطقة مكة المكرمة محافظة القنفذة  ( ج

 

 تعمل هذه المصانع بموجب التراخيص الصناعية التالية أرقامها وتواريخها:  

 

 الترخيص الصناعي تاريخ  رقم الترخيص الصناعي  المصنع 

   

 هـ 29/04/1441 4111021101070 منطقة جازان   –أحد المسارحة 

 هـ 08/04/1441 11 منطقة عسير  –بيشة 

 هـ 18/06/1441 411102102693 منطقة مكة المكرمة  –تهامة 

  
 ، ين رئيسي   مينلمساه  %51إن أسهم الشركة مدرجة بالسوق المالية بالمملكة العربية السعودية. إن الشركة مملوكة بنسبة  

% لمساهمين رئيسيين 48م: بنسبة  2020ديسمبر    31م )2021ديسمبر    31  لمساهمين آخرين كما في  %49  بنسبةو
 % لمساهمين آخرين(.52وبنسبة 
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 القوائم الماليةأسس إعداد  -2
 

 المعايير المحاسبية المطبقة -أ
 

ً تم إعداد القوائم المالية المرفقة   للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير    وفقا
 .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينواإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة 

مما تسبب في اضطرابات في القطاعات  (  19م إجتاح العالم جائحة كورونا )كوفيد  2020في بداية السنة المالية  
االقتصادية و التجارية بشكل عام وقامت إدارة الشركة بتقييم التأثير بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة  

ها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال أعمال  من التدابير الوقائية، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالت 
وعمليات الشركة حالياً غير متأثرة إلى حد كبير، لم يتأثر الطلب األساسي من العمالء على منتجات الشركة إلى  
حد كبير، على الرغم من وجود إنخفاض على الطلب خالل فترات معينة أثناء العام. بناء على هذه العوامل،  

لم يكن لها تأثير جوهري على النتائج المالية التي تم التقرير عنها للسنة   19لشركة أن جائحة كوفيد  تعتقد إدارة ا
. تواصل الشركة مراقبة تطور الجائحة عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في  م 2021ديسمبر    31المنتهية في  

م  2022على عمليات الشركة خالل عام  هذا الوقت ليست على علم بأية عوامل متوقعة قد تغير من تأثير الجائحة  
ً أو بعده. كما أجرت إدارة الشركة تقييم لقدرتها على االستمرار   لمبدأ االستمرارية، ولديها القناعة بأن لدى    وفقا

الشركة الموارد الكافية إلستمرار أعمالها في المستقبل القريب. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك  
ً قدرة الشركة على االستمرار  جوهرية في م لمبدأ االستمرارية. لذلك، ال تزال الشركة تعد القوائم المالية على    وفقا

أساس مبدأ االستمرارية. تقوم إدارة الشركة حاليا بمراقبة الوضع ومدى تأثيره على عمليات الشركة وتدفقاتها  
تقييمها،   إلى  استنادا  اإلدارة،  وترى  المالي.  ومركزها  المتوفرة النقدية  السيولة  من  يكفي  ما  لديها  الشركة  أن 

 لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها 

 (.5في إيضاح )  الشركةتم توضيح السياسات المحاسبية المطبقة من قبل 
 

 أسس القياس -ب
 

ً تم إعداد هذه القوائم المالية المرفقة   لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا اإلعتراف بمستحقات إلتزامات المنافع   وفقا
اإلئتمان المتوقعة،  المحددة للموظفين والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة

 ومفهوم اإلستمرارية. وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض -3
 

 تم إعداد هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.  
 

 إستخدام األحكام والتقديرات   -4
 

تطبيق السياسات المحاسبية على يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في  
 المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

إن التقديرات واإلفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة  
لتمد وتستخدم  تقييم للظروف  يتم  األخرى،  المصادر  عن  المستقلة  غير  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  الفترة  يد 

مراجعة   فيها  يتم  التي  الفترة  في  المثبتة  المحاسبية  التقديرات  مراجعة  يتم  مستمر.  بشكل  واإلفتراضات  التقديرات 
 لتي تغيرت على الفترات الحالية والمستقبلية. التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال أثرت التقديرات ا

إن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها  
 بالقوائم المالية للسنة السابقة.  

طبيق السياسات المحاسبية التي لها أثر هام فيما يلي توضيحاً ألهم التقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند ت
 على المبالغ الظاهرة في القوائم المالية، والتي تم إدراجها في اإليضاحات:
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 إستخدام األحكام والتقديرات )تابع(    -4
 

 الموظفين  منافعقياس إلتزام 
 

إلتزام   إحتساب  إكتسبها    الشركةيتم  التي  المستقبلية  المنافع  قيمة  تقدير  طريق  عن  المحددة  المنافع  بخطط  المتعلق 
الموظفين في الفترات الحالية والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية. يتم اإلحتساب سنوياً من قبل خبير 

حكام في تقدير اإلفتراضات اإلكتوارية. تم إكتواري مستقل بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. تم إستخدام األ

 (. 15اإلفصاح عن اإلفتراضات الرئيسية باإليضاح رقم )
 

 إنخفاض قيمة المخزون
 

تقوم اإلدارة بتقدير اإلنخفاض في قيمة المخزون للوصول إلى صافي القيمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفته غير مستردة  
أو إذا كان سعر بيعه أقل من تكلفته أو في حالة وجود أي عوامل أخرى قد تؤدي  أو أصبح تالفاً ككل أو جزءاً منه،  

القابلة للتحقق للمخزون على أكثر   القابلة للتحقق ألقل من تكلفته. وتستند تقديرات صافي القيمة  إلى إنخفاض قيمته 
ات في األسعار أو التكاليف المرتبطة  األدلة موثوقية في وقت إستخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باإلعتبار التقلب

بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاريخ القوائم المالية بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية الفترة  
 المالية. 

 
 إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

 
االئتمانية المتوقعة لتحديد خسائر اإلنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة، ويتطلب تطبق الشركة نموذج الخسائر  

 ذلك من الشركة أخذ بعض العوامل المستقبلية بعين االعتبار أثناء حساب إحتمالية التعثر.
 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 

في تاريخ كل تقرير مالي تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية )بخالف المخزون( لتحديد ما  
 إذا كان هناك مؤشر على اإلنخفاض في القيمة. في حالة وجود ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل.  

 
إلختبار اإلنخفاض في القيمة، يتم تقسيم األصول إلى وحدات أصغر مولدة للنقد ناتجة عن اإلستخدام المستمر والتي 

 تكون بصورة كبيرة مستقلة عن التدفقات النقدية الناتجة من األصول األخرى أو وحدات توليد النقد األخرى.  
 

ليد النقد هي قيمته اإلستخدامية أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف  إن القيمة القابلة لإلسترداد ألحد األصول أو لوحدة تو
النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية وذلك   البيع، أيهما أعلى. تعتمد قيمة اإلستخدام على التدفقات 

قود والمخاطر المحددة ألحد  بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الحالية للن
 األصول أو لوحدة توليد النقد.

 
القابلة  النقد تزيد عن قيمتها  الدفترية لألصل أو وحدة توليد  القيمة  إذا كانت  القيمة  إثبات خسائر اإلنخفاض في  يتم 

 لإلسترداد. 
 

تحميلها لتخفيض المبلغ الدفتري    يتم أوالً   .والدخل الشامل االخر يتم إثبات خسائر الهبوط في قائمة الربح أو الخسارة
ألي شهرة محملة على وحدة توليد النقد ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية لألصول األخرى في وحدة توليد النقد علی  

 أساس نسبي.
 

يتم عكس خسارة الهبوط فقط للمدى الذي ال يتعدى قيمة المبلغ الدفتري لألصل قيمته الدفترية بعد خصم اإلستهالك أو  
 طفاء التي كان من الممكن إحتسابهم إذا لم يتم إثبات خسائر هبوط في القيمة. اإل
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 إستخدام األحكام والتقديرات )تابع(    -4
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 
 

اإلستهالك. يتم تحديد هذا التقدير  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض إحتساب  
بعد األخذ باالعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات. وتقوم اإلدارة 
بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغير في مصروفات اإلستهالك )إن وجدت( في الفترات  

 والمستقبلية.الحالية 
 

م حيث تم المحاسبة عن  2021يونيو  1تم تعديل نسب استهالك اآلالت والمعدات لمصنع جيزان وذلك اعتباراَ من  
وفقاً  والمعدات  لآلالت  المتبقية  الدفترية  القيمة  استهالك  وتم  تقدير محاسبي  في  كتغير  في طريقة االستهالك  التغير 

مليون لاير سعودي في قيمة االستهالك المحمل  7,9ك التعديل زيادة بمبلغ  لمعدالت االستهالك الجديدة ونتج عن  ذل
)إيضاح    م مقارنة  بمبلغ  االستهالك وفقا لنسب االستهالك السابقة2021دسمبر    31خالل السنة المالية المنتهية في  

 . (6و 5
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
 

مقابل بيع أصل أو المدفوع لتحويل إلتزام ضمن معاملة نظامية ما بين المشاركين  القيمة العادلة هي سعر البيع المستلم  
في السوق في تاريخ القياس أو في غياب ذلك، السوق األفضل المتاح في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات 

 تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء.
 

البيانات التي يمكن رصدها في السوق قدر المستطاع.   شركةإلتزام مالي، تستخدم العند قياس القيمة العادلة ألصل أو 
 يتم تصنيف القيم العادلة ضمن مستويات تسلسل هرمي على أساس المعطيات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

 
األول: • يمكن   المستوى  مماثلة  مطلوبات  أو  لموجودات  النشطة  األسواق  في  المعدلة(  )غير  المتداولة  األسعار 

 الحصول عليها في تاريخ القياس. 
 

الثاني: • يمكن   المستوى  والتي  األول  المستوى  تحت  المتضمنة  وغير  المدرجة  األسعار  غير  أخرى  مدخالت 
 عار( أو غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.مالحظتها للموجودات والمطلوبات بطريقة مباشرة )كاألس 

 
مدخالت للموجودات والمطلوبات والتي ال تعتمد على بيانات سوقية ملحوظة )مدخالت غير   المستوى الثالث: •

 قابلة للمالحظة(. 
 

 إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي 
 للقيمة العادلة فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهرياً للقياس ككل.

 
بالتنقالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.   شركةتعترف ال
 وجد تنقالت بين المستويات.م ال ت2020 ديسمبر 31م و  2021 ديسمبر 31كما في 

 
تم اإلفصاح عن القيم الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة 
العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا  

 (. 27كانت القيمة الدفترية تعادل القيمة العادلة بصورة معقولة باإليضاح رقم )
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 السياسات المحاسبية الهامة -5
 . تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية

 
 العمالت األجنبية

 

 األجنبية المعامالت بالعمالت 

ً يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية   ألسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت. وفقا

 

يتم تحويل األصول واإللتزامات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في  

لتزامات غير المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم إعادة تحويلها تاريخ التقرير. بالنسبة لألصول واإل

ً إلى العملة الوظيفية   ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ويتم تحويل البنود غير النقدية التي    وفقا

ر الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. ويتم إثبات فروقات  يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سع

 . والدخل الشامل االخر الربح أو الخسارة قائمة العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل ضمن

 
 من العقود مع العمالء اإليرادات

 
محدد في المعيار الدولي للتقرير تثبت الشركة إيرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما هو  

 "اإليرادات من العقود مع العمالء".  15المالي 
 

تحديد العقد )العقود( مع عميل: العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقا وتعهدات وتضع   – 1الخطوة  
 المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد. 

 
العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات    تحديد التزامات األداء في  -  2الخطوة  

 إلى العميل.
 

تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه نظير نقل البضائع    –   3الخطوة  
 حصلة نيابة عن أطراف ثالثة. أو الخدمات المتعهد بتقديمها إلى العميل، باستثناء المبالغ الم

 
تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،    –  4الخطوة  
بتوزيع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه    الشركةستقوم  

 التزام أداء.  في مقابل الوفاء بكل
 

 إثبات اإليراد متى )أو عندما( تفي المنشأة بالتزام أداء. - 5الخطوة 
 

إذا كان المبلغ المزمع دفعه في العقد يتضمن مبلغا متغيراً، تقوم الشركة بتقدير المبلغ الذي تستحقه الشركة مقابل نقل 
 البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها إلى العميل.

 
المقابل بسبب الخصومات أو الحسومات أو المبالغ المستردة أو االئتمانات أو االمتيازات السعرية أو   قد يختلف مبلغ

الحوافز أو مكافآت األداء أو العقوبات أو غيرها من البنود المماثلة. كما يمكن أن يختلف مبلغ قيمة المقابل المتعهد به 
 م حدوث حدث مستقبلي. إذا كان استحقاق الشركة للمقابل مشروطا بحدوث أو عد

 
ببيع الكلنكلر واألسمنت السائب والمعبأ، حيث يتم البيع بموجب فواتير بيع و/أوعقود محددة مستقلة مبرمة  الشركة  تقوم  

 مع العمالء. 
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 بيع البضائع  
 

 يتم بالنسبة للعقود المبرمة مع العمالء والتي يتوقع بشكل عام أن يكون بيع األسمنت فيها هو إلتزام األداء الوحيد،  
االعتراف باإليرادات من البيع في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على األصل إلى العميل عند نقطة زمنية محددة، 

 وهو عادة ما يتم عند التسليم.  
 

ركة بإثبات اإليرادات في الوقت الذي يسيطر فيه العميل على األصل الموعود وتفي المنشأة بالتزامات األداء. تقوم الش
 تراعي الشركة المؤشرات المذكورة أدناه في تقييم تحويل السيطرة على األصل الموعود: 

 للشركة حق حاٍل لدفعة نظير األصل  -
 العميل لديه ملكية قانونية لألصل  -
 الشركة الملكية الفعلية لألصل نقلت  -
 يتحمل العميل المخاطر والمزايا الجوهرية لملكية األصل   -
 قبول العميل لألصل  -

 
 منافع الموظفين

 
 خطط منافع الموظفين المحددة

ً إن الشركة مطالبة   لنظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية بدفع مكافآت نهاية الخدمة )خطة منافع   وفقا
محددة( ويتم إحتسابها بناًء على نصف راتب الشهر األخير من كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى متضمنة 

الية أو المتبقية متضمنة كسور السنة.  كسور السنة باإلضافة إلى راتب آخر شهر بالكامل لكل سنة من سنوات الخدمة الت
 إن خطة مكافآت نهاية الخدمة غير ممولة.

 
 طريقة التقييم والفرضيات الرئيسية للدراسة اإلكتوارية 

الدولي رقم ) المحاسبة  بمتطلبات معيار  الخدمة 19إلتزاماً  نهاية  إلتزامات مكافاة  إحتساب  يتم  الموظفين"،  "منافع   )
التقييم اإلكتواري بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في نهاية كل سنة مالية، ويتم تسجيل األرباح أو  بإستخدام  

ة من إعادة التقييم اإلكتواري في قائمة الدخل الشامل للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم. وتدرج إعادة  الخسائر الناتج
وراً في األرباح المبقاة وال يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة. يتم  القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر ف

إحتساب تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة خالل فترة تعديل الخطة. يتم إحتساب الفائدة بإستخدام سعر الخصم  
 ي بداية الفترة على إلتزام منافع الموظفين المحددة.ف
 

 والدخل الشامل االخر   المنافع المحددة يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة إن تكلفة الخدمة الحالية لخطة  
ضمن مصروف منافع الموظفين، لتعكس الزيادة في اإللتزام الناتجة عن خدمات الموظفين للسنة الحالية وحاالت التغير  

والدخل    شرة في قائمة الربح أو الخسارةأو خفض أو تسوية المنافع. يتم إدراج تكلفة الخدمات عن السنوات السابقة مبا
 . الشامل األخر

 
يتم تحميل وقيد األرباح والخسائر اإلكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في حقوق  

 .الملكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها
 

 :ما يليالمحددة ك المنافعيتم تصنيف تكاليف 
إلى األرباح والخسائر  - السابقة، باإلضافة  الخدمات  الخدمات الحالية وتكاليف  الخدمة )بما في ذلك تكاليف  تكلفة 

 الناتجة عن الترقيات والسداد للموظفين؛ 
 الفوائد و تكلفة -
 .إعادة القياس -
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 منافع الموظفين )تابع(
 

 الموظفين قصيرة األجلمنافع 
يتم إثبات وقياس اإللتزام عن المنافع المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة 

 التي يتم فيها تقديم الخدمة على المبالغ غير المخصومة من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمات.
 

 تكاليف منافع التقاعد
ً تقوم الشركة بالمساهمة في تكاليف منافع التقاعد الخاصة بالموظفين   ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية   وفقا

الحكومة   قبل  من  المدارة  التقاعد  منافع  لخطط  المدفوعات  مع  التعامل  يتم  الموظفين.  أجور  من  كنسبة  وتحتسب 
ركة بهذه الخطط يساوي اإللتزام الناتج عن خطط المنافع المحددة. كمدفوعات لخطط منافع محددة نظراً ألن إلتزام الش

 يتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصروف عند إستحقاقه. 

 

 وتكاليف التمويل إيرادات

 

تتكون إيرادات التمويل من إيرادات مرابحات إسالمية على األموال المستثمرة والتي يتم اإلعتراف بها ضمن الربح  

أو الخسارة. ويتم اإلعتراف بإيرادات مرابحات إسالمية عند إستحقاقها ضمن الربح أو الخسارة بإستخدام طريقة الفائدة 

 الفعلي.  

 

ئد على القروض. يتم اإلعتراف بتكاليف اإلقتراض التي ال تتعلق مباشرة بإقتناء  تتضمن تكاليف التمويل مصاريف الفوا

 أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ضمن قائمة الربح أو الخسارة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

 

 الزكاة  

 

المملكة العربية السعودية.  في  (  " وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك )"الهيئةيتم إحتساب مخصص الزكاة  

يتم إحتساب الزكاة عن الفترة بشكل تقديري ويتم تحميل مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الربح أو الخسارة.  

ويتم إحتساب مطلوبات الزكاة إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة في الفترة التي يتم فيها إصدار 

 الربوط النهائية.

 

شركة بإستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وعلى توزيعات  تقوم ال

في المملكة العربية "(  ألنظمة هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك )"الهيئةاألرباح المدفوعة للمساهمين غير المقيمين  

 السعودية.

 
  المخزون

 
ً يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم إحتساب تكلفة المخزون   لطريقة المتوسط    وفقا

المصنع   المخزون  حالة  في  الراهنة،  حالته  في  للموقع  المخزون  لوصول  المتكبدة  النفقات  تتضمن  والتي  المرجح 
اسبة من التكاليف غير المباشرة بناًء على القدرة التشغيلية والمخزون تحت التشغيل يتم تحميل المخزون بحصته المن

العادية للشركة. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق النشاط العادي للشركة بعد خصم التكاليف 
 تمام والبيع.إلالمقدرة ل
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 واآلالت والمعداتالممتلكات 
 

  اإلعتراف والقياس
إن   القيمة،  في  اإلنخفاض  المتراكم وخسائر  اإلستهالك  منها  بالتكلفة مخصوماً  والمعدات  الممتلكات واآلالت  تسجل 

 وجدت.

 
تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة بإقتناء األصل. وبالنسبة لألصول التي يتم إنشائها داخلياً تتضمن تكلفة  

صل  تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف المباشرة األخرى التي تستلزمها عملية تجهيزها إلى الحالة التي يتم األ
 تشغيلها بها في موقعها وفي الغرض الذي تم إقتناؤها من أجله.  

 
لمعدات التي تختلف  يتم المحاسبة عن المكونات الرئيسية أو الجوهرية الخاصة ببند من بنود الممتلكات واآلالت وا

 أعمارها اإلنتاجية كبنود مستقلة )مكونات رئيسية( ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. 
 

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناجمة عن إستبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس الفرق بين صافي 
ممتلكات واآلالت والمعدات ويتم إدراجها بقائمة الربح أو الخسارة  متحصالت البيع والقيمة الدفترية للبنود المستبعدة لل

 .في الفترة التي يتم فيها اإلستبعادوالدخل الشامل األخر 
 

  التكاليف الالحقة

يتم إثبات تكاليف إحالل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن التكلفة الدفترية لهذا البند إذا كان من المحتمل 

المنافع اإلقتصادية المستقبلية للشركة والتي تكمن في ذلك الجزء باإلضافة إلى إمكانية قياس هذه التكلفة بشكل  تدفق  

للممتلكات واآلالت  اليومية  الخدمة  إثبات تكاليف  الذي تم إحالله. يتم  الدفترية للجزء  القيمة  موثوق به. يتم إستبعاد 

 عند تكبدها.  شامل األخرالدخل الو والمعدات بقائمة الربح أو الخسارة

 

يتم المحاسبة عن عمليات الفحص والصيانة الرئيسية بإعتبارها عنصر مستقل إذا تم إستخدامها خالل أكثر من فترة  

 مالية واحدة، يتم تحديد القيمة الدفترية لهذه العناصر بالرجوع الى سعر السوق الحالي لهذه اإلصالحات. 

 

  اإلستهالك

منتظم للقيمة القابلة لإلستهالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات )تكلفة األصل مخصوماً منها اإلستهالك هو توزيع  

 القيمة المتبقية لألصل( على مدار العمر اإلنتاجي.

 

يتم اإلعتراف بمصروف اإلستهالك في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم إستهالك األصول المستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار  لكل بند من  

اإلنتاجية لألصول أيهما أقل. إال إذا كان هناك تأكد معقول أن الشركة سوف تحصل على ملكية هذه األصول بنهاية 

 فترة اإليجار. ال يتم إستهالك األراضي المملوكة للشركة. 

 

 .عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات، واآلالت والمعدات يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة
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 )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 تابع اإلستهالك
 

 الحالية وفترات المقارنة كما يلي:األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات للفترة 

 السنة الحالية السنوات السابقة 
 السنوات السنوات البند 

 33 33 مباني وإنشاءات 
 سنة  33 - 12.5 سنة  33 - 12.5 طرق ومرافق 
 سنوات 30-4 سنوات 30-10 االت ومعدات  

 سنة  10-5 سنة  10-5 أثاث ومعدات مكتبية
 سنوات 5-4 سنوات 5-4 سيارات ومعدات ثقيلة 

 
تقوم الشركة بمراجعة طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل  

 .والسنوات الالحقة( سنة مالية، وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية )في سنة التغيير  
 

 مشروعات تحت التنفيذ
الممتلكات واآلالت  بند  ويتم عرضها ضمن  الفعلية  التكلفة  أساس  على  التنفيذ  المشروعات تحت  تكلفة  إحتساب  يتم 
والمعدات حتى تصبح جاهزة لإلستخدام فيتم تحويلها إلى الممتلكات واآلالت والمعدات ويبدء حساب االستهالك الخاص 

ً بها   لالعمار اإلنتاجية المقدرة. وفقا
 

 عقارات إستثمارية
العقارات اإلستثمارية هي عقارات أو أراضي يتم إقتناؤها إما لكسب إيرادات إيجارية أو للزيادة في قيمته أو كالهما  

و  ولكن ليس بهدف بيعها من خالل نشاط الشركة اإلعتيادي، وال يستخدم في اإلنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أ 
إظهار   يتم  إدارية.  العقاريةاإل ألغراض  القياس   ستثمارات  المعاملة ضمن  تكاليف  إدراج  ويتم  بالتكلفة  أولي  بشكل 

فيما عدا األراضي    –األولي، ويتم قياسه الحقاً وفق نموذج التكلفة )بالتكلفة التاريخية مخصوماً منها اإلستهالك المتراكم  
 ض المتراكمة إن وجدت(.وخسائر االنخفا -والتي تدرج بتكلفتها 

 
 عقود اإليجار

 
 تعريف اإليجار  -أ -أ

ً تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان الترتيب يمثل أو يتضمن إيجار   يعتبر    16للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    وفقا
الترتيب كإيجار أو يتضمن إيجار إذا كان الترتيب يعطي حق السيطرة على إستخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير  

 مقابل مادي.
 

عند بدء أو إعادة تقييم ترتيب يتضمن مكونات إيجارية، تقوم الشركة بتوزيع المقابل في العقد على كل مكون 
 .وغير إيجاري على أساس السعر المستقل النسبي لكل مكون إيجاري

 
 كمستأجر  - ب

للشركة     تم قياس إلتزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية مخصومة بإستخدام معدل اإلقتراض
يجار معدل بمبالغ في تاريخ عقد اإليجار. ويتم قياس حق إستخدام األصل بإستخدام مبلغ يساوي إلتزام اإل كما

 مدفوعة مقدماً أو إيجارات مستحقة. ولقد قامت الشركة بتطبيق هذه الطريقة على كل عقود اإليجار.
 

بإستخدام اإلعفاء المسموح في عدم اإلعتراف بحق إستخدام أصول وإلتزامات اإليجارات لإليجارات   الشركةقامت  
 شهر. 12التي تكون مدتها أقل من 

 
 مدفوعات اإليجار المستقبلية.  ييتم إعادة قياس إلتزامات اإليجار عند حدوث تغيير ف
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 ية )تابع( األدوات المال  -ج
 

 األدوات المالية
 

 األدوات المالية غير المشتقة
 قامت الشركة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس التالية لألدوات المالية. 

 
 إثبات األدوات المالية

عموماً بتاريخ يتم إثبات األصل وااللتزام المالي عندما تصبح الشركة طرفاً في االلتزامات التعاقدية لألداة، ويكون ذلك  
المتاجرة. تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء التدفقات النقدية التعاقدية لتلك الموجودات أو عندما 
تقوم الشركة بتحويل حق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي في معاملة يتم خاللها تحويل كافة 

ة للموجودات المالية بصورة جوهرية. يتم إثبات أي فوائد ناتجة من الموجودات المالية المحولة  مخاطر ومزايا الملكي
 التي تقوم الشركة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

 
 إلغاء اإلثبات 

المقابل المبلغ المستلم )بما في ذلك  ( 1عند استبعاد أصل مالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع )
( أي أرباح أو خسائر متراكمة مثبتة في  2أي أصل تم الحصول عليه حديثاً بعد خصم أي مطلوبات مفترضة حديثاً( )

قائمة الدخل الشامل اآلخر، ضمن الربح أو الخسارة. ومع ذلك، فيما يتعلق بأسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة  
الدخل الشامل اآلخر، فإن أي ربح / خسارة متراكمة مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إثباتها في  من خالل 

 الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلثبات.
 

 يتم إلغاء اإللتزام المالي من قائمة المركز المالي عند وفاء الشركة بااللتزام المرتب أو إلغاء العقد إو إنقضاء أجله. 
 

 األدوات المالية تصنيف
 :التالية القياس فئات ضمن المالية موجوداتها الشركة بتصنيف تقوم

 
 الموجودات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة؛ أو (1
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ أو  (2
 اإلستثمار في أدوات الملكية.  –القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (3

 
التصنيف على نموذج العمل للشركة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات  يعتمد  
 المالية. 

 
العمل إلدارة   بتغيير نموذج  الشركة  قامت  إذا  إال  األولي  القياس  إلى  المالية الحقاً  الموجودات  إعادة تصنيف  يتم  ال 

ن كافة الموجودات المالية التي سوف تتأثر بذلك يتم إعادة تصنيفها في أول يوم الموجودات المالية، في هذه الحالة فإ
 ألول فترة مالية تالية للتغيير في نموذج العمل. 

 
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم الوفاء بالشرطين التاليين وال يتم اإلعتراف بها كموجودات مالية 

 الربح أو الخسارة:  بالقيمة العادلة من خالل
 تم اإلحتفاظ بها خالل نموذج العمل والذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  -
إن الشروط التعاقدية الخاصة بها تؤدي إلى الدخول في تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل المبلغ األصلي   -

 القائم.والفائدة على المبلغ األصلي  
 

عند القياس األولي لإلستثمارات في األدوات المالية والتي ال تحتفظ بها الشركة لغرض المتاجرة، يمكن للشركة أن  
تختار عرض أية تغيرات الحقة في القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات بقائمة الدخل الشامل اآلخر. ويتم هذا اإلختيار على  

 أساس كل إستثمار على حدة. 
 

موجودات مالية أخرى لم يتم تصنيفها وقياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما أي  
المالية   الموجودات  أيضاً  يتضمن  الخسارة وهذا  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  قياسها  يتم  أعاله  إليها  هو مشار 

 المشتقة.
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 األدوات المالية )تابع(
 

 الموجودات المالية غير المشتقة )تابع(
 

 األرباح أو الخسائر:  –القياس الالحق  – الموجودات المالية 

الموجودات المالية بالتكلفة  
 المطفأة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم  
تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة )أنظر أدناه(. يتم إثبات إيرادات 
الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو  

 الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة. 

أدوات الملكية بالقيمة العادلة  
دخل الشامل  من خالل ال 

اآلخر )إستثمارات أدوات 
 حقوق الملكية( 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيراد  
بقائمة الربح أو الخسارة فيما عدا ما إذا كانت هذه التوزيعات تمثل إسترداد لجزء من  

إثباتها بقائمة الدخل الشامل اآلخر وال  تكلفة اإلستثمار. أية خسائر او ارباح أخرى يتم  
 يتم إعادة تصنيفها الي قائمة الربح او الخسارة. 

الموجودات المالية بالقيمة  
العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح أو الخسائر  
 رباح بقائمة األرباح أو الخسائر.متضمنة أي فوائد أو توزيعات أ

 
 إعادة التصنيف

عندما تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها في إدارة الموجودات المالية، فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها 
ً المالية المتأثرة بذلك   لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله. وفقا

 
 مقاصة األدوات المالية 

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي  
لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو    الشركةنافذ نظاماً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى 

 ت. تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوق
 

 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط
 

المرتبطة   الشركةتستخدم   المخاطر  للتحوط من  الفائدة"(  أسعار  )"مقايضات  )"المشتقات"(  المشتقة  المالية  األدوات 
ات بالقيمة  بتقلبات أسعار الفائدة وتدرج هذه المشتقات كتحوطات التدفقات النقدية. يتم في بداية االمر إدراج هذه المشتق

العادلة في تاريخ إبرام عقد أداة مشتقة ثم يعاد الحقاً قياسها بالقيمة العادلة. تدرج المشتقات في الدفاتر كموجودات إذا  
 كانت القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة سالبة.

 
العادلة للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التحوط،   تدرج أي أرباح أو خسائر ناشئة خالل الفترة عن التغيرات في القيمة

 . والدخل الشامل األخر مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة
 

تطبيق محاسبة التحوط عليها إضافة  الشركة  ، عند بداية عملية التحوط، بتحديد وتوثيق العملية التي تريد  الشركةتقوم  
القيام بالتحوط. تتضمن المستندات تعريف أداة التحوط والبند أو العملية التي  إلى أهداف إدارة المخاطر واستراتيجية  

تم التحوط لها، وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط مقابلها وكيفية تقييم المنشأة لفعالية أداة التحوط في مقابلة التعرض  
قع أن تكون هذه التحوطات عالية الفعالية في  للتغيرات في التدفقات النقدية للبند المغطى والعائدة للمخاطر المغطاة. يتو

تحقيق تقليل التغيرات في التدفقات النقدية ويتم تقييمها على أساس مستمر لتحديد ما إذا كان لها بالفعل فعالية عالية 
 طوال فترات إعداد التقارير المالية لها.

 
دفقات النقدية التي تتماشى مع متطلبات محاسبة يتم إدراج الجزء الفعال من الربح أو الخسارة الناتج عن تحوطات الت

الربح أو الخسارة  قائمة  المساهمين، في حين يتم إدراج أي جزء غير فعال مباشرة في    التحوط مباشرة في حقوق 
 .  والدخل الشامل األخر



   شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية
 

16 
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -5

 
 األدوات المالية )تابع(

 
 المشتقة )تابع(الموجودات المالية غير 

 

 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط )تابع( 
 

تحول المبالغ المدرجة في حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة عندما تؤثر المعاملة المغطاة في الربح أو الخسارة،  
لمعد له التحوط هو تكلفة موجودات مثال ذلك عند التحوط إليراد أو مصروف أو عند حدوث بيع متوقع. وإذا كان البند ا

األصلية   الدفترية  القيمة  إلى  تحويلها  يتم  الملكية  في حقوق  المسجلة  المبالغ  فإن  مالية  أو مطلوبات غير  مالية  غير 
 للموجودات غير المالية أو المطلوبات غير المالية.

 
ممارسة الخيار المتعلق بها دون تبديلها أو تجديدها إذا انتهت صالحية أداة التحوط أو تم بيعها أو إنهاؤها أو تمت  

)كجزء من استراتيجية التحوط( أو في حالة إلغاء تصنيفها كتحوط أو لم تعد مؤهلة للشروط الخاصة بمحاسبة التحوط،  
تظل األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق إدراجها في حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية في حساب منفصل حتى 

ث المعاملة المتوقعة أو مقابلة االلتزام الثابت من العمالت األجنبية. إذا لم يعد حدوث المعاملة المتوقعة أو االلتزام حدو
أو الخسارة  الربح  قائمة  إلى  الملكية  إدراجها في حقوق  التي سبق  المبالغ  يتم تحويل  الحدوث، عندئذ    الثابت متوقع 

 . والدخل الشامل األخر
 

 رأس المال
تصنيف األدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق ملكية )حقوق مساهمين( فقط إلى الحد الذي ال ينطبق عليها  يتم  

 تعريف األصل أو اإللتزام.  يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية )حقوق مساهمين(. 
 

 اإلنخفاض في القيمة

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

المعيا )يتطلب  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  يتعلق  9ر  فيما  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  نموذج  اتباع  المنشأة  من   )

 باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية. 

يجب قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر بإستثناء اإلستثمارات في أدوات الملكية.

 ، يتم قياس مخصصات الخسارة بإحدى األسس التالية: 9وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

   شهراً. تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في    12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى

 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12خالل  السداد والمحتملة 

  الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر

 في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. 

دادت المخاطر االئتمانية لألصول االئتمانية بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يطبق القياس إذا از 

شهراً    12بشكل كبير في تاريخ التقرير منذ االعتراف األولي لها، ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  

تزداد    إذا لم تزيد هذه المخاطر االئتمانية بشكل كبير. يمكن للشركة أن تفترض أن المخاطر االئتمانية على أداة مالية لم

ائتمانية منخفضة في تاريخ   –بشكل كبير    – لديها مخاطر  المالية  إذا تم تحديد أن األداة  لها  منذ االعتراف األولي 

التقرير. إال أن قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر يطبق دائماً للذمم المدينة التجارية وأصول العقود  

أن تختار تطبيق هذه السياسة أيضاً للذمم المدينة التجارية للشركة  يمكن    دون وجود عنصر تمويلي جوهري، بحيث

 مع عدم وجود عنصر تمويلي جوهري.
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 اإلنخفاض في القيمة )تابع(

المتوقعة على مدى  الشركة  قامت   التجارية بإستخدام الخسائر اإلئتمانية  المدينة  الذمم  باختيار تقييم خسائر إنخفاض 

 شهراً.  12

يتم خفض القيمة الدفترية لألًصل المالي من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في الربح أو  

لقيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم  الخسارة. تستمر إيرادات الفائدة في االستحقاق على ا 

التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس خسارة االنخفاض. يتم شطب القروض مع المخصص المرتبط بالقروض، 

ي حال  . وفالشركة عندما ال يكون هناك نظرة واقعية لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى  

زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض التقديرية بسبب حدث وقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة فيتم  

زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً من خالل تعديل حساب المخصص. إذا ما تم عكس قيد شطب ما في  

 فترة التي تم استرداده فيها. وقت الحق، فيتم قيده في الربح أو الخسارة في ال

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للشركة في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك انخفاضاً  

 د. في القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالستردا 

 

يكون هناك انخفاضاً في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد  

وهي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال لألصل ـ أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد  

ات، ما لم يكن األصل مولداً للتدفقات النقدية التي تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية  ألصل واحد من الموجود

من موجودات أخرى أو مجموعات أخرى من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة محققة للنقد  

مة ويتم خفضه إلى القيمة القابلة لالسترداد. وعند  القيمة القابلة لالسترداد فإن األصل يعتبر قد تعرض النخفاض في القي

تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة أحدث المعامالت السوقية. وفي حال عدم القدرة على تحديد  

لتدفق النقدي  مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. تستند القيمة قيد االستعمال على أساس نموذج ا

المخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس 

 تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. 

 

. إن الخسائر  والدخل الشامل األخر  رةيتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسا

الناتجة عن االنخفاض في القيمة التي يتم إدراجها فيما يتعلق بالوحدات المحققة للنقد يتم توزيعها في البداية لتخفيض 

القيم الدفترية للموجودات األخرى في   القيمة الدفترية ألي شهرة تم توزيعها على الوحدات إن وجدت، ثم لتخفيض 

 الوحدة )أو مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي.

 

يتم عمل تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليالً على انتفاء خسائر انخفاض قيمة مسجلة مسبقاً 

المولدة  أو تقلصها. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة

للنقد. يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة المسجلة مسبقاً إذا كان هناك تغيراً في الفرضيات التي استخدمت في تحديد 

القيمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة. ويكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة 

السترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية كان ليتم تحديدها ـ بعد طرح االستهالك ـ مع عدم  الدفترية لألصل قيمته القابلة ل

  تسجيل خسارة انخفاض قيمة لألصل في سنوات سابقة. ويتم إثبات مثل هذا العكس في القيد في قائمة الربح أو الخسارة 

 . والدخل الشامل األخر

 

ا الشهرة، إن وجدت ـ الحتمالية عكس قيد هذا االنخفاض في  يتم فحص أي موجودات غير مالية انخفضت قيمتها ـ عد

 القيمة في نهاية كل فترة تقرير مالي. 
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 المخصصات

يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ قائمة المركز المالي ناشئة  

أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل  عن  

يعتمد عليه. يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق 

 .اإللتزام  الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك

 
 القروض والذمم المدينة

هي الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والغير مدرجة فـي سوق نشط وتنشأ أساساً عن 
طريق تقديم السلع والخدمات للعمالء )مثل الذمم التجارية(، وهي أيًضا تتضمن أنواع أخرى من الموجودات المالية  

التي يتم اإلعتراف بها أولياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها التكاليف المباشرة المرتبطة بالحصول عليها، ويتم التعاقدية و
 اإلعتراف بها الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة ناقصاً اإلنخفاض في القيمة.   

 
ة و  الذي يسجل في حساب مستقل ويقابله خسارة يتم  تظهر الذمم التجارية بالصافي بعد خصم االنخفاض في القيم

، عند التأكدمن أن الذمم التجارية لن يتم تحصيلها، يتم شطب والدخل الشامل األخرقيدها ضمن قائمة الربح او الخسارة  
 .القيمة الدفترية اإلجمالية لها مقابل المخصص المرتبط بها

 
 النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من اإلستثمارات قصيرة األجل 
تاريخ اإلستثمار األصلي والمتاحة   أقل من  أو  إستحقاقها خالل ثالثة أشهر  التي يكون تواريخ  العالية  السيولة  ذات 

ً قدية للشركة بدون قيود، ويتم إعداد قائمة التدفقات الن  للطريقة الغير مباشرة.  وفقا
 

 ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحة الدفع
يتم اإلعتراف المبدئي بالذمم التجارية الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع األخرى بالقيمة العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة 

تزام المالي )أو جزء من اإللتزام المالي( من قائمة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة. تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف باإلل
 .مركزها المالي عندما، وفقط عندما، يتم إطفاؤه؛ أي عندما يتم سداد اإللتزام المحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو ينقضي

 
 المصروفات

إدارات   بها  تقوم  التي  الشركة  الناجمة عن جهود  المصروفات  تلك  هي  والتوزيع  البيع  والبيع مصروفات  التسويق 
إدارية.   التمويل، كمصروفات  المبيعات وأعباء  المصروفات األخرى، بإستثناء تكلفة  والتوزيع. ويتم تصنيف جميع 
ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات اإلدارية، عند  

ً اللزوم، على أساس معقول   ووظيفة تلك المصروفات.لطبيعة  وفقا
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 التبويب متداول / غير متداول

تبوب الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة وغير متداولة. ويتم تبويب األصل كمتداول 
 عندما:

 دورة التشغيل العادية؛ يتوقع أن يتحقق أو توجد نية لبيعه أو إستهالكه في   •
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ •

 يتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو  •
النقد وما في حكمه، ما لم يكن ممنوعاً من الصرف أو اإلستخدام لتسوية إلتزام لمدة اثني عشر شهراً علی األقل   •

 بعد تاريخ المركز المالي 
 

 تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. يتم 
 

 ويتم تبويب اإللتزام كمتداول عندما:
 يتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية؛ •
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المقرر تسويته خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو  •
 ة اإللتزام لمدة اثني عشر شهًرا على األقل بعد تاريخ المركز المالي. ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوي •
 

 تقوم الشركة بتبويب كافة اإللتزامات األخرى كإلتزامات غير متداولة. 

 

 المعلومات القطاعية  

قطاع األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر 

المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها   التي يتم إستعمالها من قبل    وفقاً وعوائد تختلف عن تلك  للتقارير 

 .اإلدارة التنفيذية

 

تقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن  القطاع الجغرافي يرتبط في  

 .تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات إقتصادية

 

 توزيعات األرباح 

يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. كما يتم قيد توزيعات األرباح  

 ي الفترة التي تعتمد خاللها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.النهائية ف

 

 اإلحتياطي النظامي

ويجوز  من صافي الدخل السنوي إلى اإلحتياطي النظامي.    %10يتطلب النظام األساسي للشركة أن يتم تحويل ما نسبته  

 من رأس المال المدفوع. %30يبلغ أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف التحويل لإلحتياطي المذكور عالية حتى 
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 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها الشركة 

 
في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية   الشركةتتوافق السياسات المحاسبية التي طبقتها  

م اليوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن هناك عدد من التعديالت 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للشركة
 اً على القوائم المالية. تأثيراً جوهريم. والتي لم يكن لها 2021يناير  1على المعايير سارية إعتباراً من  

 

 التعديالت على المعايير  سارية ابتداًء من  
والمعيار   39ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  م 2021يناير  1

المرحلة الثانية )تصحيح  4والمعيار الدولي للتقرير المالي   16الدولي للتقرير المالي  
 الفائدة(سعر 

 
 المعايير الصادرة غير المطبقة 5-2

 

. ال  للشركةفيما يلي المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  
 وجود تأثيرأ جوهريًا على القوائم المالية فى حال تطبيق المعايير والتعديالت أدناه. شركةتتوقع ال

 

 سارية للفترات السنوية
 المعايير الجديدة والتعديالت  ابتداًء من أو بعد تاريخ

 م 2022يناير  1

 ( 37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –العقود غير المجدية  

 م( 2020 –م  2018السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي )دورة  يالتالتعد

الممتلكات واالالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار  
 (16المحاسبة الدولي 

المالية  الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير 
3) 

 م 2023يناير  1

، "عرض القوائم المالية" على تصنيف 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
 المطلوبات 

عقود التأمين والتعديالت على المعيار   – 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 عقود التأمين –  17الدولي للتقارير المالية رقم 

االختياري متاح للتطبيق 
تاريخ السريان مؤجل   /

 إلى أجل غير مسمى

 بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك 
 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي  10)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 مما يلي:   م2021ديسمبر  31الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة المنتهية في  تتكون (أ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 الت ومعدات آ طرق ومرافق  مـباني وإنشاءات  أراضي يضاحإ

أثاث ومعدات  

 مكتبية

سيارات ومعدات  

 ثقيلة 

مشروعات تحت 

 اإلجمـــالــي  التنفيذ 

          التكلفـــة :

 6,743,649,123 1,991,866 368,986,009 44,663,552 4,612,862,010 114,517,819 1,594,014,226 6,613,641  م 2021يناير  1الرصيد في 

 61,151,381 11,524,570 23,290,690 1,113,737 23,103,713 15,330 2,103,341 --  إضافات 

 ( 15,275,417) ( 314,789) -- ( 495,308) ( 14,465,320) -- -- --  إستبعادات 

 6,789,525,087 13,201,647 392,276,699 45,281,981 4,621,500,403 114,533,149 1,596,117,567 6,613,641  م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

          اإلستهالك المتراكم:

 3,778,240,028 -- 358,009,908  38,844,520  2,496,748,254 81,743,783  802,893,563     --   م 2021يناير  1الرصيد في 

 205,257,628 -- 5,765,973 1,876,254 158,619,756 2,233,371 36,762,274 -- ج-6 اإلستهالك المحمل على السنة 

 ( 14,848,247) -- -- ( 489,920) ( 14,358,327) -- -- --  إستبعادات 

 3,968,649,409 -- 363,775,881 40,230,854 2,641,009,683 83,977,154 839,655,837 --  م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

          صافي القيمة الدفترية :

 2,820,875,678 13,201,647 28,500,818 5,051,127 1,980,490,720 30,555,995 756,461,730 6,613,641  م 1202ديسـمبر  31في 
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 مما يلي:   م2020ديسمبر  31تتكون الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة المنتهية في  ( ب

 

 

 

 الت ومعدات آ طرق ومرافق  مـباني وإنشاءات  أراضي إيضاح

أثاث ومعدات  

 مكتبية

سيارات ومعدات  

 ثقيلة 

مشروعات تحت 

 اإلجمـــالــي  التنفيذ 

          التكلفـــة :

 6,676,308,626 15,436,002 366,938,898 44,065,413 4,538,269,779 114,358,613 1,590,626,280 6,613,641  م 2020يناير  1الرصيد في 

 55,562,990 1,976,540 11,057,800  1,109,658  37,828,220  202,826  3,387,946 --   إضافات 

 -- ( 15,420,676) - - - - 15,420,676 - - - - - -  مشروعات تحت التنفيذالمحول من 

 (14,335,410)  -- (9,010,689)  (511,519)  (4,769,582)  (43,620)  --   --  إستبعادات 

قطع غيار  - المحول من المخزون 

 26,112,917 --  --  --  26,112,917   --  --  --  د-6 استراتجية 

 6,743,649,123 1,991,866 368,986,009 44,663,552 4,612,862,010 114,517,819 1,594,014,226 6,613,641  م 2020ديسمبر  31الرصيد في 

          اإلستهالك المتراكم:

  م 2020يناير  1الرصيد في 

 --  766,222,464  79,435,543  2,334,881,931  37,489,130  360,362,645 

--  

3,578,391,713 

 201,745,556  -- 6,657,930  1,854,020  154,254,267  2,308,240  36,671,099     -- ج-6 اإلستهالك المحمل على السنة 

 (9,548,239)  -- (9,010,667)  (498,630)  (38,942)  --  --  --   إستبعادات 

 -  استهالك المحول من المخزون

 --  --  7,650,998 --  --  --  د-6 قطع غيار استراتجية 

 

-- 7,650,998 

 3,778,240,028 -- 358,009,908 38,844,520 2,496,748,254 81,743,783 802,893,563 --   م 2020ديسمبر  31الرصيد في 

          صافي القيمة الدفترية :

 2,965,409,095 1,991,866 10,976,101 5,819,032 2,116,113,756 32,774,036 791,120,663 6,613,641  م 2020ديسـمبر  31في 
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 )تابع(ممتلكات وآالت ومعدات    -6
 

 تم توزيع إستهالك السنة كما يلي: ( ج
 

 إيضاح
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
    

 200,445,245 203,868,182 20 تكلفة المبيعات 
 1,262,584 1,352,736 22 مصروفات عمومية وإدارية  

 37,727 36,710 21 مصروفات بيع وتوزيع 

  205,257,628 201,745,556 

 
بلغت تكلفتها   إستراتيجية  م، قامت إدارة الشركة بتحويل قطع غيار2020  ديسمبر  31المنتهية في    سنةالخالل   (د

من بند المخزون إلى بند اآلالت   مليون لاير سعودي(  18,5  )وصافي قيمتها الدفترية  مليون لاير سعودي  26
 والمعدات.

 
التنفيذ بقيمة  م مشرو2021ديسمبر    31تتضمن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة كما في   ( ه   213,عات تحت 

مليون لاير سعودي( تخص بشكل رئيسي مشاريع أعمال تجديد   1,9م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )
 العمال.  ىالطاقة بمصنع بيشة ومشروع تجديد صالة الضيافة ومبن

 
إحالل خطي إنتاج مصنع جازان  م، قامت إدارة الشركة باتخاذ قرار  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   ( و

م  2025ألف طن لليوم على أن يتم االنتهاء من عملية اإلحالل بحلول يناير    10وإنشاء خط إنتاج بطاقة إنتاجية  
وبناًء على ذلك قامت إدارة الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لخطي إنتاج مصنع جازان األمر الذي  

جي المقدر لتلك الخطوط. وبناًء عليه انخفض العمر اإلنتاجي لخطي االنتاج من أدى إلى تغير في العمر اإلنتا
ليتم استهالكهما خالل العمر المتبقي لتلك الخطوط. إن التغير في مصروف اإلستهالك   سنوات  3الي    سنوات10

 : الفعلي والمقدر والمدرج ضمن تكلفة المبيعات كالتالي
 المقدر 

 م 2024 م 2023 م 2022 م 2021 
     

 752,205 1,211,145 1,213,234 1,967,406 االستهالك قبل التعديل 
     

 10,166,901 12,132,341 13,116,044 7,886,526 الزيادة في مصروف االستهالك 

 
 عقارات إستثمارية -7

 
مبلغ   العقارية  لإلستثمارات  العادلة  القيمة  في    9بلغت  كما  )2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي  ديسمبر   31م 

، خبير مهد التنمية العقارية  مؤسسةمليون لاير سعودي(. وقد تم تحديدها بناًء على التقييم المقدم من قبل    8,6م:  2020
الترخيص )رقم  معتمد  مستقل  عقار  األسعار 1210000015  تثمين  على  بناًء  للعقارات  العادلة  القيمة  تحديد  تم   .)

 السائدة في السوق إلستثمارات مماثلة.
 ديسمبر 31 

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 5.437.625 5.437.625 القيمة الدفترية 

 8,563,335 9,051,000 القيمة العادلة 

 
 
 



   شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 )لاير سعودي( 
 

24 
 

 

 مخزونال -8
 مما يلي: ديسمبر 31يتكون المخزون كما في أ  -8

 
 إيضاح

 ديسمبر 31
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

    
 287,191,293 275,949,509  غير معدة للبيع قطع غيار

 248,186,704 301,472,223  إنتاج تحت التشغيل
 61,718,751 54,046,168  مواد أولية ومواد تعبئة وتغليف 

  631,467,900 597,096,748 

 ( 49,886,438) ( 58,086,438) ب -8 أصناف مخزون بطيء الحركة يخصم: مخصص 

  573,381,462 547,210,310 

 
 فيما يلي الحركة على مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة خالل السنة:  ب -8
 

 ديسمبر 31 
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   
 29,761,752 49,886,438 الرصيد في بداية السنة 

 36,000,000 8,200,000 المكون خالل السنة  
 (9,535,311) -- السنة  شطب خالل 

 (6,340,003) -- المحول الى االت والممتلكات والمعدات 

 49,886,438 58,086,438 الرصيد في نهاية السنة 

 
 ذمم تجارية مدينة  -9

 تتكون الذمم التجارية المدينة مما يلي:أ -9
 

 إيضاح
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
    

 41,452,964 51,125,822  ذمم تجارية مدينة 
 ( 410,587) ( 410,587) ب-9 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  50,715,235 41,042,377 

 
 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:فيما يلي الحركة في ب -9
 

 إيضاح
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
    

 --  410,587  الرصيد في بداية السنة 
 410,587 -- 21 المكون خالل السنة 

 410,587 410,587  الرصيد في نهاية السنة  

 
 .(27يضاح )إتمان والسوق في ئطراإلابتعرض الشركة لمخ متعلقةضافية إتم االفصاح عن معلومات ج -9
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 مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى   -10
 مما يلي:مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى التتكون 

 
 إيضاح

 ديسمبر 31
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

    
 28,105,186 40,544,604  دفعات مقدمة للموردين

 2,824,028 --  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك –رسوم تأمين مستردة 
 3,857,246 2,278,092  مقدماً مصروفات مدفوعة 

 8,061,851 7,889,311 1-10 أرصدة مدينة أخرى، بالصافي 

  50,712,007 42,848,311 

 
مليون لاير سعودي مودع لدى المحكمة لصالح أحد المواطنين مقابل    7تتضمن األرصدة المدينة األخرى مبلغ    10-1

الطلب. تم تبويب تلك المبالغ ضمن بند األرصدة المدينة األخرى قطعة أرض وقد قامت الشركة باالستئناف وقبل 
 لحين صدور قرار نهائي من المحكمة.

  
 وما في حكمهنقد  -11

 مما يلي: وما في حكمهيتكون النقد 
 

 إيضاح
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
    

 465,000,000 435,000,000 أ -11 ودائع إسالمية  
 77,455,860 68,561,808  حسابات جارية  -نقد بالبنوك  

 79,110 36,188  نقد بالصندوق
  503,597,996 542,534,970 

 
قصيرة األجل يحتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية باللاير السعودي ومدة إستحقاقها األصلية ال اسالمية    تمثل ودائعأ  -11

ً ويتحقق عنها عمولة    تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإلستثمار األصلي.  لمعدالت الودائع قصيرة االجل السائدة.    وفقا
 

 رأس المال -12
بلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل م 2020ديسمبر  31و   م2021ديسمبر  31كما في 

 .  لاير سعودي 10مليون سهم عادي قيمة كل منها  140 مقسم اليمليون لاير سعودي  1,400مبلغ 
 

 إحتياطي نظامي -13
 ً   % 10ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي يجب على الشركة تحويل ما نسبته    وفقا

إلى اإلمن صاف السنوي على األقل  الربح  النظام األساسي يجوز أن تقرر الشركة  ي  النظامي. حسب  وقف  حتياطي 
رأس المال. وبما أن ذلك قد تحقق فقد قررت الشركة التوقف عن    %30حتياطي النظامي  التحويل متى بلغ رصيد اإل

 حتياطي غير متاح للتوزيع.ل هذا التحويل، علماً بأن هذا اإلإجراء مث
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 قروض وتسهيالت  -14
ديسمبر   31كما في   مليون لاير سعودي  772.4الشركة تسهيالت بنكية مع بعض البنوك المحلية بإجمالي مبلغ  لدى  

م مبلغ  2021ديسمبر 31التسهيالت في   ، وقد بلغ رصيد)مليون لاير سعودي  772.4م: 2020ديسمبر    31م )2021
مليون لاير سعودي( تسدد على أقساط ربع سنوية متغيرة حتي نهاية عام   398.4م:  2020مليون لاير سعودي ) 328

 م.  2025
 

  1:1تحتوي إتفاقية التسهيالت مع البنوك على بعض التعهدات والتي من بين أشياء أخرى، أن التقل نسبة السيولة عن  
ديسمبر    31كما في    شرات المالية.على القوائم المالية المدققة السنوية كما تتطلب اإلحتفاظ ببعض النسب والمؤ  بناءً 

 م قد ألتزمت الشركة بالتعهدات المالية أعاله.2021
 

إن اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل قد يؤدي الى إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة بمراقبة التعهدات بصورة شهرية 
 جراءات الالزمة لضمان االلتزام. وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثه في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ اال

 
ً كافة التسيهالت البنكية تحمل بعموالت متفق عليها   لألسعار التجارية السائدة في السوق.   وفقا

 
 :يلي كما المالي المركز قائمة التسهيالت في عرض تم

 ديسمبر 31 

 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   

 70,000,000 75,000,000 المتداولة  المطلوبات بند تحت المتداول الجزء
 328,397,000 253,397,000 المتداولة  غير المطلوبات بند تحت المتداول غير الجزء

 328,397,000 398,397,000 

 
 :  فيما يلي حركة التمويل خالل السنة
 ديسمبر 31 

 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   

 458,395,992 398,397,000 الرصيد في بداية السنة  
 ( 59,998,992) ( 70,000,000) المسدد 

 328,397,000 398,397,000 

 
 يلي: كما األجل القروض والتسهيالت طويلة من المتداول غير الجزء يستحق

 العام 
 ديسمبر 31

 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   

2022  -- 75,000,000 
2023 80,000,000 80,000,000 
2024  85,000,000  85,000,000 
2025  88,397,000  88,397,000 

 328,397,000 253,397,000 اإلجــمالي 
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 لموظفين ل  إلتزامات المنافع المحددة -15
 

 تم إعداد التقييم من قبل خبير إكتواري خارجي مستقل بإستخدام اإلفتراضات الرئيسية التالية: أ -15
م: معدل الخصم  2020  ديسمبر  31للشركة سنوياً )  %3.15بلغ معدل الخصم    م2021  ديسمبر  31كما في   -

  سنوياً(. للشركة  % 2.88
في   - الرواتب    م 2021  ديسمبر  31كما  زيادة  معدل  )%  3.25بلغ  سنوياً  م:  2020  ديسمبر   31للشركة 

 للشركة سنوياً(.  % 3.25
 

 لموظفين:ل المنافع المحددةيلي الحركة على إلتزامات  فيماب -15
 ديسمبر 31 

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
    

 109,565,700 116,773,430 القيمة الحالية لإللتزام كما في بداية السنة 

   مكونات التكلفة المحملة على السنة في قائمة الربح أو الخسارة: 
 8,119,237 8,883,151 تكلفة الخدمة الحالية 

 3,226,434 3,292,509 تكلفة الفوائد
 11,345,671 12,175,660 إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الربح أو الخسارة  

   
   بنود ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر:
 6,133,031 ( 2,604,096) إعادة تقييم إللتزامات منافع الموظفين

   
 ( 10,270,972) ( 8,480,506) المنافع الفعلية المدفوعة خالل السنة

 116,773,430 117,864,488 القيمة الحالية لإللتزام في نهاية السنة

 
 المحددة  المنافعالحساسية في إلتزام ج -15

 
 

 ديسمبر 31
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 
 معدل التغير في الرواتب  

   أساس
 127,655,738 128,591,774 %1زيادة بنسبة 
 105,440,533 106,517,965 % 1نقص بنسبة 

    
 

 معدل الخصم 
   أساس

 105,994,473 107,075,026 %1زيادة بنسبة 
 127,224,574 128,149,192 % 1نقص بنسبة 

    
    افتراض دراسة إحصائية للموظفين  

    بيانات العضوية 
 41 41  متوسط أعمار الموظفين )بالسنوات( 

 11 11  متوسط سنوات الخبرة السابقة 
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 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخري   -16
 

 مما يلي: ىخرالمصروفات المستحقة والذمم الدائنة األ
 ديسمبر 31 

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 48,050,940 43,396,216 رسوم إستغالل المحاجر المستحقة
 20,142,820 21,343,057 دفعات مقدمة من العمالء 

 15,543,660 9,071,890 ضريبة القيمة المضافة  
 6,132,834 7,205,507 مصروفات مستحقة 

 1,800,000 1,800,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
 12,436,771 9,713,713  أخرى 

 92,530,383 104,107,025 

 دائنو التوزيعات  -17
 

 دائنو التوزيعات كما يلي: ىالحركة علتتمثل 

 

 ديسمبر 31
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   

 161,557,685 158,620,252 يناير 1الرصيد في 
 630,000,000 525,000,000 أرباح معلن عن توزيعها خالل السنة
 (632,937,433) ( 522,033,580) السنة المسدد من توزيعات األرباح خالل 

 161,586,672 158,620,252 

 
م على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن  2021  مارس  3وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ   -

  2.50بواقع    من رأس المال المدفوع  %25وبنسبة    مليون لاير سعودي  350م بمبلغ  2020النصف الثاني من عام  
للسهم سعودي  من  )النصف  .لاير  بواقع    315م:  2019الثاني  سعودي  للسهم    2,25مليون لاير  سعودي  لاير 

 . الواحد(
 
م بمبلغ 2021م بتوزيع أرباح نقدية عن النصف األول لسنة  2021يوليو    28افق مجلس إدارة الشركة بتاريخ  و -

من   األولالنصف ( لاير سعودي. 1.25من رأس المال المدفوع بواقع  %12.5مليون لاير سعودي وبنسبة  175
 لاير سعودي للسهم الواحد(.  2,25مليون لاير سعودي بواقع  315م:  2020

 
 الزكاة  -18

 
  السنةالمحمل على  -أ

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 م 2020 م 2021   

    

 17,176,731 17,109,412  المحمل على السنة 

  17,109,412 17,176,731 

 
 

 ديسمبر: 31حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  - ب
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
  م 2020 م 2021 
   

 40,000,000 43,813,703 الرصيد في بداية السنة 
 17,176,731 17,109,412 المكون خالل السنة 
 ( 13,363,028)  ( 17,484,598) المدفوع خالل السنة 

 43,813,703 43,438,517 الرصيد في نهاية السنة 
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 الزكاة )تابع(  -18

 
 ديسمبر هي كما يلي: 31المكونات الهامة للوعاء الزكوي للسنة المنتهية في  -ج

 ديسمبر  31 
 م 2120

 ديسمبر  31
 م 2020

   اإلضــافات
 1,400,000,000 1,400,000,000 رأس المال 

 573,527,237 657,679,191 األرباح المبقاة 
 398,397,000 328,397,000 تسهيالت بنكية 

 --  494,186,610 صافي الربح المعدل
 700,000,000 700,000,000 إحتياطي نظامي 

 139,818,137 187,031,463 المخصصات 
 21,323,703 20,142,820 ادفعات مقدمة للعمالء

 7,203,887 5,227,818 أخرى 

 3,240,269,964 3,792,664,902 إجمالي اإلضافات 
   ت الخصوما

 (2,963,417,227) ( 2,807,674,031) ممتلكات وآالت ومعدات )بالصافي(  
 (5,437,625) ( 5,437,625) أراضي  -إستثمارات عقارية 

 (1,991,866) ( 13,201,647) مشروعات تحت التنفيذ
 (287,164,818) ( 275,949,509) قطع غيار

 3,258,011,536 ( 3,102,262,812) إجمالي الخصومات 

 687.069.243 690,402,090 إجمالي الوعاء الزكوي 

 17,176,731 17,260,052 إجمالي الزكاة المستحقة 

 
 الوضع الزكوي والضريبي  - د

الزكاة المستحقة عليه بموجبه، وحصلت    توسداد قدمت الشركة اإلقرار الزكوي والقوائم المالية  م،  2020عام   -
 م. 2022  بريلإ 30شهادة سارية المفعول حتى  ىعل

  40.583.829أعترضت الشركة علي فروقات زكوية باجمالي مبلغ  م،  2018  ىم حت2014  من   األعوام -
وقات  م بمبلغ فر2016م و2015، وأن البند الرئيسي لالعتراض هو صافي الربح المعدل لعامي  سعودي  لاير

وقدرها   مخالفات سعودي  لاير  35.082.796زكوية  في  للفصل  األولى  الدائرة  قرار  بشأنه  صدر  قد   ،
م يؤيد وجهة نظر 2020/ 24/8( وتاريخ  IZJ2020-141ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة برقم )

و الفعلي،  الزكوي  الوعاء  وفق  الزكاة  واحتساب  المعدل  الربح  بصافي  األخذ  بعدم  متوقع صدور  الشركة 
م ونافذة من 2018م بنفس الكيفية كون أن الئحة الزكاة صدرت في عام  2016م و  2015قرارات لعامي  

 تاريخه. 

م  2013م وحتى  2011قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية عن السنوات من   ، م2013 ىم حت2011األعوام  -
من   خطاب  )"الهيئة"(وصدر  والجمارك  والضريبة  الزكاة  بمبلغ    هيئة  إستقطاع  ضريبة  بموجبة  أظهر 

لاير سعودي على المبالغ المدفوعة لجهات خارج المملكة العربية السعودية، تم سداد هذا    15.061.625
م. كما أظهرت فروقات زكوية  2019ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    عامة للزكاة والدخل ال  المبلغ للهيئة

 . لاير سعودي. وإعترضت الشركة على تلك الفروقات 19.783.922بمبلغ 

  صدارت خطاباتاقدمت الشركة االقرارات الزكوية، وتم فحصها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و -
من قبل    بالكامل  ، تم سدادها سعودي  لاير   573,933  م بفروقات زكوية بمبلغ2020م و  2019تعديل لعامي  

 الشركة 

يوجد لدى الشركة المخصصات الكافية لمقابلة أية إلتزامات زكوية محتملة قد تنشأ عن الربوط النهائية إن  -
 وجدت. 
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 ربحية السهم -19
 
 ربحية السهم األساسية   -أ

لمساهمين لألسهم العادية وبإستخدام  ا   على  يتم إحتساب ربحية السهم األساسية بناًء على الربح القابل للتوزيع
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية. 

 
 ديسمبر  31 

 م 2120
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 609,381,132 450,175,107 ربح السنة  

 140,000,000 140,000,000 عدد األسهم )المتوسط المرجح( 

 4.35 3.22 ربحية السهم األساسية )لاير سعودي(

 
 ربحية السهم المخفضة  -ب

يتم إحتساب ربحية السهم المخفضة بناًء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح  
 إن وجد. ،  األسهم العادية القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العاديةلعدد 

 
 ال يوجد أسهم مخفضة وبالتالي فإن ربح السهم المخفض ال يختلف عن ربحية السهم األساسية. السنةخالل 

 
 اإليرادات وتكلفة المبيعات  -20

 
تقوم ببيع منتجين )األسمنت والكلنكر( وال    شركةلم يتم اإلفصاح عن أية تصنيفات أخرى لإليرادات حيث أن ال  -أ

يتم البيع في نقطة من ويوجد إختالف جوهري بين أسعار البيع أو تكلفة اإلنتاج لنوعي األسمنت السائب أو المعبأ.  
 الزمن وال تتم عمليات البيع على مدى فترة من الزمن. 

  
 مما يلي:ديسمبر  31تتكون تكلفة المبيعات للسنة المنتهية في  - ب

 

 إيضاح

 السنة المنتهية في 
 ديسمبر  31

 م 2021

 السنة المنتهية في
 ديسمبر  31

 م 2020
    

 230,431,979 260,765,421  مواد خام 
 200,445,245 203,868,182 ج-6 اإلستهالك  

 174,750,410 170,203,774  رواتب وأجور وما في حكمها
 76,438,747 82,039,752  قطع غيار 

 50,218,616 45,179,266  رسوم استغالل محاجر
 16,293,092 33,907,345  صيانة وإصالح 

 37,977,706 32,868,807  تكلفة التعبئة والتغليف  
 36,000,000 8,200,000 ب-8 مخصص مخزون بطئ الحركة

 40,527,674 29,174,192  أخرى

 863,083,469 866,206,739  إجمالي التكاليف التشغلية
 111,172,056 ( 53,285,517)  الحركة في المخزون

  812,921,222 974,255,525 
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 مصروفات البيع والتوزيع   -21
 ديسمبر مما يلي: 31تتكون مصروفات البيع والتوزيع للسنة المنتهية في 

 
 

 إيضاح

 السنة المنتهية في 
 ديسمبر  31

 م 2021

 المنتهية فيالسنة 
 ديسمبر  31

 م 2020
    

 5,079,622 5,022,213  رواتب وأجور وما في حكمها
 4,365,357 1,542,280  رسوم تصدير

ج-6 إستهالك  36,710 37,727 
ب-9 مخصص خسائر إئتمانية متوقعة  -- 410,587 

 348,340 686,660  أخرى

  7,287,863 10,241,633 

 
 وإدارية مصروفات عمومية  -22

 ديسمبر مما يلي:  31تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 
 

 

 إيضاح

 السنة المنتهية في 
 ديسمبر  31

 م 2021

 السنة المنتهية في
 ديسمبر  31

 م 2020
    

 23,742,546 25,864,289  رواتب وأجور وما في حكمها
أ 22 مخصص قضايا  10,000,000  -- 

 2,430,029 4,427,005  إستشاراتأتعاب  
 3,053,500 3,279,359  بدل حضور جلسات ومكافآت لجان

 3,210,000 2,241,000  تبرعات ومساعدات
 1,800,000 1,800,000  مكافاَت أعضاء مجلس اإلدارة 

ج-6 إستهالك  1,352,736 1,262,584 
 623,700 1,296,383  إشتراكات

 4,066,420 4,637,088  أخرى

  54,897,860 40,188,779 

 
المبلغ  -22 ادارة  أ يتمثل  القطعية بعد وبالرغم من ذلك قامت  لم تكتسب  في مخصص قضايا مرفوعة ضد الشركة 

 الشركة بتكوين مخصص لمقابلة اي التزامات متوقعة.
 

 إيرادات أخرى -23

 ديسمبر مما يلي: 31لسنة المنتهية في ل تكون اإليرادات األخرىت
 السنة المنتهية في  

 ديسمبر  31
 م 2021

 السنة المنتهية في
 ديسمبر  31

 م 2020
   

 4,061,919 2,838,039 ايرادات مرابحات 
 4,040,874 2,730,120 أرباح بيع ممتلكات ومعدات

 1,138,388 799,046 صندوق تنمية الموارد البشرية
 885,797 984,164 إيردات فروق عمالت 

 274,366 105,557 محصلهايجارات 
 2,899,523 4,215,314 أخرى

 11,672,240 13,300,867 
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 اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة  -24
  52,5  م بلغت اإلرتباطات الرأسمالية فيما يتعلق بالمشروعات تحت التنفيذ مبلغ2021ديسمبر    31كما في   (أ)

 لاير سعودي(.  الشئم: 2020لاير سعودي ) مليون لاير سعودي
 

  74,3م بلغت قيمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان البنكية الصادرة  2021ديسمبر    31كما في   ( ب)
 مليون لاير سعودي(.  23,9م: 2020مليون لاير سعودي )

 
غير  ألف لاير سعودي و قضايا عمالية اخري    273مقامة على الشركة محددة القيمة بمبلغ  عمالية  يوجد قضايا   ( ج)

محددة القيمة ومازالت منظورة أمام القضاء واليمكن إلدارة الشركة أو مستشارها القانوني توقع اإللتزامات 
يتم تكوين أي مخصصات مقابل هذه  لم  الحالي، وبناًء عليه  الوقت  به في  تنتج عنها بشكل موثوق  قد  التي 

 القضايا. 
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -25
 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة بصفة أساسية في معامالت مع شركات ذات عالقة بأعضاء مجلس اإلدارة  تتمثل  
 ورواتب، بدالت ومكافآت كبار الموظفين التنفيذيين. 

موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة  
 أو غير مباشرة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين )سواء كان تنفيذي أو غير ذلك(.  بصورة مباشرة

 
 طبيعة العالقة  البيان  

   
 شركة ذات عالقة بأعضاء مجلس االدارة    الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

 شركة ذات عالقة بأعضاء مجلس االدارة    المتحدة للتامين التعاوني 

 إدارة عليا بالشركة    أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة 

 إدارة عليا بالشركة    اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين 
 
في   ( أ التجارية كما  الدائنة  الذمم  والمثبت ضمن  العالقة  ذات  الجهات  أرصدة  التالي  الجدول  ديسمبر   31يوضح 

 م:  2020ديسمبر  31م و2021
 رصيد اإلقفال  حجم المعامالت  

 معامالت مع 
 طبيعة

 المعاملة

 ديسمبر 31
 م 2021

 

 ديسمبر 31
 م 2020

 
 ديسمبر 31

  م 2021

 ديسمبر 31
  م 2020

      
الشركة الكيميائية 
 السعودية المحدودة 

مشتريات  
 640,947 415,265 2,606,028 13,347,900 مواد خام

 -- -- 271,734 -- مين أت المتحدة للتامين التعاوني 
 

 ديسمبر ما يلي: 31يتضمن بند الرواتب واألجور وما في حكمها خالل السنة المنتهية في 
 

 طبيعة المعاملة معامالت مع 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
    

 4,446,908 6,911,526 رواتب وأجور وما في حكمها  موظفي اإلدارة العليا

 1,800,000 1,800,000 مكافات اعضاء مجلس الدارة  أعضاء مجلس الدارة 

 2022مارس  14
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 المعلومات القطاعية  -26
 
ً الشركة منتج رئيسي وحيد يتمثل في األسمنت المعبأ وغير المعبأ ويتم عرض القطاعات الرئيسية للشركة    ىلد   وفقا

للقطاعات الجغرافية. إن هذه القطاعات منظمة ويتم إدارتها بشكل منفصل حسب الموقع الجغرافي بحيث تشكل كل 
ناه عن طريق التمييز في األنشطة التجارية والتي تحقق  يتم تحديد القطاعات الجغرافية المبينة أدمنها وحدة منفصلة.  

منها الشركة اإليرادات وتتكبد التكاليف. يتم مراجعة الخصائص اإلقتصادية وإعادة النظر في أسلوب تحديد القطاعات  
من مجلس   الجغرافية في ضوء التقييم الذي يقوم به متخذ القرارات التشغيلية كل ربع سنة على األقل على أن يعتمد ذلك

 تمارس الشركة نشاطها بالمملكة العربية السعودية، من خالل المناطق الجغرافية التالية: .إدارة الشركة
 

 اإلجمالي  المركز الرئيسي  تهامة  بيشة جازان  

و للسنة   كما في 

  31المنتهية في 

      م:  2021ديسمبر 

إجمالي الموجودات  

 2,826,313,303 11,625,379 1,606,814,412 1,009,468,624 198,404,888 غير المتداولة 

 1,339,350,164 -- 510,699,455 408,506,069 420,144,640 اإليرادات 

 812,921,222 -- 288,921,299 235,088,021 288,911,902 تكلفة المبيعات  

 450,175,107 ( 76,253,835) 221,778,156 173,418,048 131,232,738 الربح للسنة 

      

و للسنة   كما في

  31  المنتهية في 

      م:2020ديسمبر 

إجمالي الموجودات  

 2,970,846,720 16,358,033 1,705,324,741 1,052,010,044 197,153,902 غير المتداولة 

 1,653,107,721 --  604,675,506 502,436,393 545,995,822 اإليرادات 

 974,255,525 --  349,894,041 275,014,326 349,347,158 تكلفة المبيعات  

 609,381,132 (69,471,064) 254,781,465 227,422,067 196,648,664 الربح للسنة 

 
 األدوات المالية   -27

 
تعرضها لعدة مخاطر مالية متنوعة تتضمن: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر الشركة  إن أنشطة  

 القيمة العادلة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار( ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة.  
 

المخاطر   إدارة  برنامج  إلللشركة  يركز  المتوقعة ويهدف  المالية غير  األسواق  في  التقلبات  على  التقليل من  ككل  ى 
 المالي. الشركة  التأثيرات السلبية المحتملة على أداء 

 
 إطار إدارة المخاطر المالية

يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة  
. إن أهم أنواع المخاطر هي  للشركةالوثيق مع وحدات التشغيل  العليا بتحديد وتقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون  

 مخاطر اإلئتمان، مخاطر العملة، القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.
 

. فريق اإلدارة التنفيذية للشركةيتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر  
. يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم، للشركة هو المسئول عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر  

 م إبالغ مجلس اإلدارة بها من خالل لجنة المراجعة.وأي تغيرات أو أمور تتعلق باإلمتثال للسياسات يت
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 األدوات المالية )تابع(  -27
 

 إطار إدارة المخاطر المالية )تابع(
التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق   يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة 

ومعايير اإلدارة واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة  من خالل التدريب  الشركة  . وتهدف  الشركةوأنشطة  
 بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأدوارهم وإلتزاماتهم.

 

تشرف لجنة المخاطر على إمتثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للشركة وإجراءاتها، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة 
 بالمخاطر التي تواجهها الشركة. إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق 

 

إن األدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد وما في حكمه، ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة 
أخرى، موجودات مالية، قروض، ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى. إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنها في  

 السياسات الفردي المتعلق بكل بند.بيان 
 

 مخاطر السوق 
مخاطر السوق هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار   

السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ومخاطر 
 ار األخرى.األسع

 
 مخاطر أسعار الفائدة  تكلفة 

 وتحمل بفائدة متغيرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق. الشركة فيما يلي القروض التي حصلت عليها 
 

 ديسمبر 31
  م 2020

 ديسمبر 31
 م 1202

 

 أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة   
   

 قروض 328,397,000 398,397,000

 
اس في معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي    100الجدول أدناه التأثير المحتمل المعقول للتغير في يعكس   نقطة أـس

 على الربح أو الخسارة مع إفتراض ثبات جميع المتغيرات األخرى.

 
 مخاطر العمالت األجنبية

ــرف العمالت األجنبية. إن   ــعار صــ ــركة  تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أســ غير الشــ
معرضــة بشــكل جوهرى لتقلبات أســعار صــرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، نظراً ألن تعامالت  

الجوهرية خالل السـنة تمت باللاير السـعودي والدوالر األمريكي ، وحيث أن سـعر صـرف اللاير السـعودي  الشـركة  
اـبل اـلدوالر األمريكي ـفإـنه ليســـــت هـناك مـخاطر ـهاـمة مرت التـعامالت واألرصـــــدة المقيـمة ـباـلدوالر مثـبت مـق بـطة ـب

 .األمريكي
 
 

 
 
 

 

  م 1202 )الخسارة (الربح /  م 2020 )الخسارة(الربح / 

الزيادة في نقاط  
األساس المتعلقة 

 الفائدةبأسعار 
 نقطة أساس 100

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس 100

الزيادة في نقاط  
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس 100

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس 100

 
 
 

 
     

 قروض 3,283,970 (3,283,970) 3,983,970 (3,983,970 )
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 مخاطر اإلئتمان
د الطرف   ا يؤدي إلى تكـب ه مـم اـت إلتزاـم اء ـب ة على الوـف الـي درة أـحد أطراف األداة الـم تتمـثل مـخاطر اإلئتـمان في ـعدم مـق
اآلخر لخسـارة مالية. تنشـأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك عدة اطراف ذات أنشـطة متشـابهة أو تمارس أنشـطتها  

ــ  وللحد من ابهة تمنعهم من الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية.  في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم ســـمات إقتصـــادية متشـ
المـخاطر اإلئتـمانـية قامت الشـــــركة بتطبيق إجراءات موافـقة نـظامـية للـحدود اإلئتـمانـية الممنوحة لعمالئـها والتي تعتـمد  

 على التقييم الشامل للعمالء ومعدالت السداد السابقة.
 

ر اإلئتمان المتعلقة بعمالئها وتكوين مخصص لألرصدة المشكوك في  كذلك تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاط
تحصيلها. يتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف 

رصدة  أ  معظموائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجارية المدينة واألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية  
العمالء مضمونه بخطابات ضمان بنكية سارية لدي بنوك محلية عالية التصنيف اإلئتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية  

 المدينة ومدينون اخرون بقيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة. 
 

 في االعتبار المعلومات المستقبلية المتاحة والداعمة مثل:رة إلدااتأخذ 
 

 التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في األعمال. ( أ
 ب( التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في النتائج التشغيلية للطرف المقابل.

 ( ظروف مالية أو اقتصادية من المتوقع أن تتسبب في تغير هام في قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته.ج
 هرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس الطرف المقابل،د( زيادة جو

  ه( تغيرات هامة في قيمة الضمان الداعم لاللتزام أو في نوعية ضمانات الطرف اآلخر أو التحسينات االئتمانية.
 

 : الشركةفيما يلي إجمالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها 
 ديسمبر 31

 م 2020
 ديسمبر 31

 م 2021
 

 أصول مالية  
 ذمم تجارية مدينة  50,715,235 41,042,377

 النقد و مافي حكمه 503,597,996 542,534,970

583,577,347 554,313,231  
   

 ديسمبر 31
 م 2020

 ديسمبر 31
 م 2021

 

 أصول مالية  
 مضمونة  554,313,231 583,577,347

583,577,347 554,313,231  
 

 فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة كما في تاريخ القوائم المالية:
 

 م 2020 ديسمبر 31 م 1202ديسمبر  31 

 الرصيد  المدة
 اإلنخفاض 
 الرصيد  في القيمة

 اإلنخفاض 
 في القيمة 

 لاير سعــودي 
 

 لاير سعــودي
 

 لاير سعــودي
 

 لاير سعــودي

لم تتجاوز موعد إستحقاقها 
 -- 40,471,861 -- 49,717,767 ولم تنخفض قيمتها 

 109,834 680,350 109,834 783,451 يوم 60إلى  1من 
 57,840 57,840 57,840 452,094 يوم  90إلى    61من 

 242,913 242,913 242,913 172,510 يوم  90أكثر من 
 51,125,822 410,587 41,452,964 410,587 
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 مخاطر السيولة  
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات  

تنتج مخاطر   أن  قيمتها  المالية. يمكن  يقارب  المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ  السيولة عن عدم 
العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية.  

ر التمويل والقروض أو اإلعتماد على  قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد اإللتزامات المالية أو مصاد
سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية الفترة والتي  

 تم عرضها بالمبالغ اإلجمالية وغير مخصومة.
 

  التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 من سنة  أقل   م1202ديسمبر   31
 من سنة إلى 

 سنوات  3أكثر من  سنوات  3
فوائد مستحقة  
 لفترات مستقبلية 

إجمالي اإلستحقاقات  
 التعاقدية 

 إجمالي  
 القيمة الدفترية 

       
 328,397,000 342,587,800 14,190,800 88,397,000 165,000,000 75,000,000 قروض 

  ذمم تجارية دائنة
ومصروفات مستحقة  

 145,941,352 -- -- -- -- 145,941,352 دائنة أخرى وذمم 
 161,586,672 -- -- -- -- 161,586,672 توزيعات أرباح مستحقة 

 382,528,024 165,000,000 88,397,000 14,190,800 342,587,800 635,925,024 

       

  التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  

 سنة أقل من  م 2020ديسمبر  31
 من سنة إلى 

 سنوات  3أكثر من  سنوات  3
فوائد مستحقة  
 لفترات مستقبلية 

إجمالي اإلستحقاقات  
 التعاقدية

 إجمالي  
 القيمة الدفترية 

       
 398,397,000 435,813,815 37,416,815 173,397,000 155,000,000 70,000,000 قروض 

  ذمم تجارية دائنة
ومصروفات مستحقة  

 147,165,532 -- -- -- -- 147,165,532 أخرى وذمم دائنة 

 158,620,252 -- -- -- -- 158,620,252 توزيعات أرباح مستحقة 

 375,785,784 155,000,000 173,397,000 37,416,815 435,813,815 704,182,784 

 

 مبكر أو بمبالغ مختلفة جوهرياً.ال يتوقع أن تستحق التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل اإلستحقاق أعاله في وقت  -
 

 إدارة رأس المال
على اإلستمرار حتى تتمكن من مواصلة تقديم الشركة  عند إدارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة  الشركة  إن هدف  

اآلخرين. المصالح  ومنافع ألصحاب  للمساهمين  التنمية   عوائد  لدعم  قوية  رأسمالية  قاعدة  على  المستدامة  والحفاظ 
 .ألعمالها

 
 المعدلة إلى حقوق الملكية ما يلي:  الشركة  مطلوباتوتبلغ نسبة صافي 

 ديسمبر 31 
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   
 864,769,917 797,228,029 إجمالي المطلوبات 

 (542,534,970) (503,597,996) يخصم: النقدية لدى البنوك 

 322,234,947 293,630,033 صافي المطلوبات 

   
 3,279,712,771 3,207,491,974 إجمالي حقوق الملكية  

 0.10 0.09 صافي  المطلوبات الى حقوق الملكية  

 



   شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 )لاير سعودي( 
 

37 
 

 

 األدوات المالية )تابع(  -27
 

 إدارة رأس المال )تابع( 
المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل   للموجودات والمطلوبات  العادلة  الدفترية والقيمة  القيم  أدناه  الجدول  يظهر 

 القيمة العادلة.  
 م 2021ديسمبر   31 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي التكلفة المطفأة  الموجودات المالية

       
 --  --  --  --  50,715,235 50,715,235 ذمم  تجارية مدينة 
 --  --  --  --  503,597,996 503,597,996 نقد وما في حكمه 

 554,313,231 554,313,231  --  --  --  -- 

        المطلوبات المالية
 --  --  --  --  328,397,000 328,397,000 قروض وتسهيالت 

  تجارية دائنةذمم 
ومصروفات مستحقة  

 وذمم دائنة أخرى 
 

145,941,352 145,941,352  --  --  --  -- 
 

474,338,352 474,338,352  --  --  --  -- 

       
 م 2020ديسمبر    31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي التكلفة المطفأة الموجودات المالية

       
 --  --  --  --  41,042,377 41,042,377 ذمم  تجارية مدينة 
 --  --  --  --  542,534,970 542,534,970 نقد وما في حكمه 

 583,577,347 583,577,347  --  --  --  -- 

        المطلوبات المالية
 --  --  --  --  398,397,000 398,397,000 قروض وتسهيالت 

  ذمم تجارية دائنة
ومصروفات مستحقة  

 --  --  --  --  147,165,532 147,165,532 وذمم دائنة أخرى 
 

545,562,532 545,562,532  --  --  --  -- 
 

 تكاليف التمويل  -28
 ديسمبر مما يلي: 31تتكون تكاليف التمويل للسنة المنتهية في 

 
 ديسمبر   31  

 م 2021
 ديسمبر   31

 م 2020
    

 15,164,788 8,630,940  التمويل المحملة على قائمة الربح أو الخسارة المتعلقة بالقروضتكلفة 
تكلفة التمويل المحملة على قائمة الربح أو الخسارة المتعلقة بإلتزامات 

 3,226,434 3,292,509  منافع الموظفين 

  11,923,449 18,391,222 
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م بتوزيع أرباح نقدية 2022  مارس  2هـ الموافق  1443 رجب   29أوصى مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  

لاير سعودي لكل سهم. على  1.25م بواقع  2021مليون لاير سعودي عن النصف الثاني من العام المالي    175بلغت  

المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى  أن تكون أحقية األرباح لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم اإلس تحقاق 

مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم تداول على يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سيتم اإلعالن  

 عن تاريخ موعد إنعقادها الحقاً وذلك بعد أخذ الموافقات الالزمة. 

 
 اعتماد القوائم المالية  -30

 هـ. 1443 رجب 29م الموافق 2022 مارس  2في تم إعتماد هذه القوائم المالية  بواسطة مجلس اإلدارة 


