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 االشركة وشركتها التابعة وأنشطته  .1

   الشركةتأسيس  1- 1

ه )املوافق  12/5/1426وتاريخ    804"(، هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  املجموعة  إن شركة أسمنت املدينة )"

بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  18/6/2005 م(  20/6/2005ه )املوافق  14/5/1426بتاريخ    1010210441م( وتم تسجيلها 

رقم   الصناعي  بتاريخ  1163والترخيص  )املوافق  3/6/1426/ص  برقم  9/7/2005ه  واملجدد  املوافق  10/2/1438بتاريخ    590م(  ه 

 لنظام التعدين الصادر باملرسوم امللكي رقم      الشركةم( وتعمل  10/11/2016)
 
هـ  28/7/1425وتاريخ    216بموجب رخصة محجر مواد طبقا

) 12/9/2004)املوافق   الرخص30م(. ومدته  تاريخ   من 
 
اعتبارا تبدأ  ثالثون سنة هجرية  ملدة  (  الرخصة  لهذه  التجديد  ة، وللشركة حق طلب 

 مماثلة مع موافقة وزارة الصناعة والثروة املعدنية.

 السجالت التجارية الفرعية التالية:ولدى الشركة 

 اسم الفرع  
 

  رقم السجل التجاري 
 التاريخ 

 ميالدي   هجري 

 م 29/11/2012  ه 16/1/1434  1010356028  للمقاوالتفرع شركة أسمنت املدينة  

الحل لها وهي شركة  التابعة  الشركة  أعمال  ونتائج  والتزامات  واملوحدة على أصول  املوجزة  األولية  املالية  القوائم  الخضراء وتشتمل هذه   ول 

 للخدمات البيئية.

 الخضراء للخدمات البيئية شركة الحلول 

ذات مسئولية محدودة مملوكة    شخص واحدعلى تأسيس شركة    الشركةم( وافق مجلس إدارة  10/3/2021ه )املوافق  27/7/1442  بتاريخ

الالزمة من الجهات ذات   وذلك بعد الحصول على املوافقات والتراخيص  سعودي  ريال  500,000قرها مدينة الرياض برأس مال  م  %100بنسبة  

 العالقة.

التابعة بموجب السجل    التجاري عقد التأسيس والسجل  صدار  إعن االنتهاء من      الشركةعلنت  أ  م2021  خالل عام  رقم   التجاري لشركتها 

1010664201  . 

 . (م2021 يونيو   8املوافق )ه  1442  شوال 27 بتاريخالشركة صدار عقد تأسيس إتم 

 اآلتي: في الشركةيتمثل طبيعة نشاط 

 العضوية   النفايات  معالجة،    أماكن إلقاء النفايات البلدية ألغراض التصرف فيها  تشغيل ،  نفايات البلدية   ، نقل التصنيع   إلعادة  املواد  جمع

 .وإعادة استخدام النفايات البلدية  التدوير ،   تصريفها بغرض 

   ركة الشطبيعة نشاط  2- 1

في إنتاج اسمنت بورتالندي عادي وأسمنت بورتالندي مقاوم واستيراد وتشغيل األجهزة املشعة الخاصة بمصانع     الشركةيتمثل طبيعة نشاط  

ومعالجة النفايات واملخلفات الصناعية والزراعية والبلدية وإنتاج الوقود البديل بعد الحصول على التراخيص الالزمة ومقاوالت   املجموعة  

 فرعية تخصصية.
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   الشركةرأس مال  3- 1

في السوق املالية السعودية.  املدينة شركة اسمنت   إلى    1,400,000,000يبلغ رأسمالها   شركة مساهمة عامة مدرجة  ريال سعودي مقسمة 

 . سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة رياالت للسهم الواحد 140.000.000

 السنة املالية 4- 1

 من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي.  لسنة ا 
 
 املالية للشركة اثني عشر شهرا

 عداد  اإل  س أس .2

الثالثة   ربع سنوية تصدرها املجموعة عن هي أول قوائم مالية موحدة للشركة وشركتها التابعة  املوجزة واملوحدة هذه القوائم املالية األولية  إن

 .(1)باإليضاح رقم   مبينكما هو و  م2021سبتمبر  30املنتهية في التسعة أشهر و 

( الدولي  املحاسبة  ملعيار   
 
وفقا واملوحدة  املوجزة  األولية  املالية  القوائم  هذه  إعداد  "34تم  األولي(  املالي  العربية التقرير  اململكة  في  املعتمد   "

 .للمراجعين واملحاسبينالسعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

 ئمة املركزالبنود الهامة التالية الواردة في قا عدافيما    على أساس مبدأ التكلفة التاريخيةاملوجزة واملوحدة  األولية  املالية  تم إعداد هذه القوائم  

 املوجزة واملوحدة: املالي األولية 

 العادلة. والتي يتم قياسها بالقيمة  استثمار في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  -

 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.  استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -

 .باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -

 .الحاليةيتم قياسها بالقيمة   والتي امتيازمخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة  -

 .للمجموعةوكذلك عملة العرض  للمجموعةبالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية  املوجزة واملوحدة  األولية املالية م عرض هذه القوائم ت 

 

 التوحيد س أس 1- 2

بـ    يشــــــــــــــار إليهـا مجتمعـة)  لهـا  التـابعـة  والشـــــــــــــركـةللشـــــــــــــركـة  املوجزة    األوليـة تشـــــــــــــتمـل القوائم املـاليـة األوليـة املوجزة واملوحـدة على القوائم املـاليـة

 :م2021  سبتمبر 30في   كما  واملتواجدة في اململكة العربية السعودية  "("املجموعة

 

  الكيان القانوني   التابعة   الشركةاسم 

 نسبة امللكية

 م2021سبتمبر  30كما في 

 % 100  ذات مسئولية محدودة  شخص واحد شركة  الحلول الخضراء للخدمات البيئيةشركة 
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املســتثمر فيها،    ةكر الســيطرة عندما تتعرض املجموعة ملخاطر، أو يكون لداها حقوق في الحصــول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشــ تتحقق  

وبشــــــكل خاص، تقوم املجموعة بالســــــيطرة    فيها.من خالل ممارســــــة ســــــلطاكها على الشــــــركة املســــــتثمر  ولداها املقدرة في التأثير على تلك العوائد  

 على الشركة املستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لداها:

حقوق بمنح املجموعة املقدرة على توجيه األنشــطة ذات العالقة بالشــركة املســتثمر  الســيطرة على الشــركة املســتثمر فيها )أي وجود   •

 .فيها(

 تعرض ملخاطر، أو لداها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة املستثمر فيها.ال  •

 املقدرة على استخدام سلطاكها على الشركة املستثمر فيها للتأثير على عائداكها. •

 لهـذا  
 
  االفتراض، فعنـدمـا يكون لـدى املجموعـة أقـل منوبشـــــــــــــكـل عـام، هنـات افتراض بـأنـه ينتج عن أغلبيـة حقوق التصـــــــــــــويـت ســـــــــــــيطرة. وتـأييـدا

بذلك    األغلبية في حقوق التصــويت أو حقوق مماثلة في الشــركة املســتثمر فيها، تأخذ املجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف املتعلقة

  عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة املستثمر فيها، ويشمل ذلك :

   الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها. •

 .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى  •

   املحتملة.حقوق التصويت الخاصة باملجموعة وحقوق التصويت   •

  املســــــــتثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشــــــــير الحقائق تقوم املجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس ســــــــيطرة على الشــــــــركة

 الشـــركة   والظروف إلى وجود تغير في عنصـــر واحد او أكثر من عناصـــر الســـيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشـــركة التابعة عند انتقال الســـيطرة على

الشـركة التابعة التي تم    ودخل ومصـاريف والتزامات  أصـول التابعة إلى املجموعة ويتم التوقف عند فقدان املجموعة مثل هذه السـيطرة. تدرج  

 من تاريخ انتقال الســيطرة إلى
 
ة  املجموعة ولحين توقف املجموع االســتحواذ عليها أو اســتبعادها خالل الســنة في القوائم املالية املوحدة اعتبارا

 عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

 .املجموعةينسب صافي الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى املساهمين في 

املجموعة. يتم    التابعة كي تتماش ى سياساكها املحاسبية مع تلك املتبعة من قبل   ةويات على القوائم املالية للشركعند الضرورة، يتم اجراء تس

كافة   املتعلقة  وااللتزامات  األصول حذف  النقدية  والتدفقات  واملصاريف  والدخل  امللكية  حقوق  وكذلك  بين   املتداخلة  شركات   باملعامالت 

 املجموعة بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

 .التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكيةتتم املحاسبة عن  
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 الهامة والتقديرات األحكام .3

والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات املحاسبية    حكامأل استخدام ا دارةإل من ااملوجزة واملوحدة  األولية  يتطلب اعداد هذه القوائم املالية  

 .التقديراتواملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه    يراداتال وا وااللتزامات  لألصول واملبالغ املدرجة 

عدم التأكد من   تال الهامة لحاواملصــــــــــــادر    للمجموعةعند تطبيق الســــــــــــياســــــــــــات املحاســــــــــــبية   دارةإل إن التقديرات الهامة املوضــــــــــــوعة من قبل ا

 .م2020ديسمبر   31في  السنوية    التقديرات كانت مماثلة لتلك املبينة في القوائم املالية

 الهامة املحاسبية السياسات  .4

املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية   تتوافق مع تلك املوجزة واملوحدة  األولية  املالية  املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم    السياسات جميع  

 م. 2020ديسمبر  31 كما في 

 م. 2020ديسمبر   31 تتناسب مع تلك املفصح عنها في القوائم املالية للسنة املنتهية فيللمجموعة سياسات وأهداف إدارة املخاطر املالية  

 

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات

 
 
   التعـديالتمن    ال يوجـد معـايير جـديـدة تم إصـــــــــــــدارهـا ومع ذلـك فـإن عـددا

 
م والتي تم شـــــــــــــرحهـا في  2021ينـاير    1من    على املعـايير ســـــــــــــاريـة اعتبـارا

.للمجموعةاملوجزة واملوحدة  األولية  ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية  للمجموعة  القوائم املالية السنوية  
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 ومعدات  ممتلكات، آالت  .5

 
 أثاث ومفروشات  سيارات  معدات متحركة  مباني وطرق  ومعدات آالت   أراض ي 

مشروعات تحت  

 االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي  التنفيذ 

  : التكلفة 
  

 
 

  
 

 2,363,521,754 6,517,006 16,709,675 12,803,210 127,512,880 612,579,029 1,583,799,954 3,600,000 م 2021يناير    1الرصيد في  

   8,504,966   5,007,929   342,274   206,228 -  -    2,948,535 -  اإلضافات  

 -  ( 7,849)  -  -  -  -  7,849 -  املحول من مشروعات تحت التنفيذ 

   2,372,026,720   11,517,086   17,051,949   13,009,438 127,512,880   612,579,029 1,586,756,338   3,600,000 م  2021سبتمبر   30الرصيد في  

         : مجمع االستهالك 

 909,876,847 - 14,705,142 12,050,228 77,578,036 196,754,131 608,789,310 - م 2021يناير    1الرصيد في  

   59,792,766 -    821,845   221,640   3,726,518   13,332,523   41,690,240 - ستهالت  اال 

 969,669,613 -    15,526,987   12,271,868   81,304,554   210,086,654   650,479,550 -  م 2021سبتمبر   30الرصيد في  

         

         : صافي القيمة الدفترية 

   1,402,357,107   11,517,086   1,524,962   737,570   46,216,175   402,492,375   936,268,939 3,600,000 م 2021ر  سبتمب   30كما في  

 1,453,644,907 6,517,006 2,004,533 752,982 49,934,844 415,824,898 975,010,644 3,600,000 م 2020ديسمبر    31كما في  

وملدة    املجموعةتقوم   – خام  مواد  محجر  رخصة  بموجب  املعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  من  مستأجرة  خام  مواد  محاجر  من    30باستغالل  ابتداء   هجرية   هـ.. 15/9/1426سنة 

ســــــعودي(. تتعلق معظم االلتزامات   ريال  6,517,006:  م2020تحت التنفيذ )  بمشــــــروعاتتتعلق    م2021ســــــبتمبر 30ريال ســــــعودي كما في   11,517,086التزامات رأســــــمالية بمبلغ    املجموعة لدى   –

 الرأسمالية بمرافق اإلنتاج الحالية وأجهزة أنظمة املعلومات.
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 أصول حق االستخدام   .6
 االجمالي   مباني مستأجرة   أراض ي مستأجرة  

      : التكلفة 

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

 5,750,599  5,750,599  -  اإلضافات 

 13,423,519  7,474,027  5,949,492 م 2021سبتمبر   30في    الرصيد 

      : مجمع االستهالك 

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

 2,449,980  718,385  1,731,595 االستهالت 

 7,342,959  2,010,956  5,332,003 م 2021سبتمبر   30الرصيد في  

      : صافي القيمة الدفترية 

 6,080,560  5,463,071  617,489 م 2021سبتمبر   30كما في  

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

 خر آل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا  مدرجةاستثمار في أدوات حقوق ملكية  .7

  عدد االسهم  شركة الزيت العربية السعودية )ارامكو( شركة مساهمة سعودية  
 كما في 

 م 2021سبتمبر 30
 

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 2,951,840  3,228,575    92,245 رصيد االستثمار أول الفترة / السنة 

 276,735    92,245   التغير في القيمة العادلة    أرباح 

 3,228,575  3,320,820 االسهم في االستثمار  مجموع

باملوافق2019ديسمبر    3  خ بتاري  اإلدارة  مجلس  أقر  االكتتاب   العربية الزيت  شركة  أسهم في االستثمارعلى    ةم  وتم  )أرامكو(  في  السعودية 

 .ةالذاتية وبما يتوافق مع تدفقاكها وخططها املستقبلي  املجموعة  سعودي. وذلك من مصادر  ريال2,951,840 بإجمالي سهم92,245
 

والربع االول    م2020الربع الرابع لعام    عنعن توزيع ارباح نقدية    شركة مساهمة سعودية  -علنت شركة الزيت العربية السعودية )ارامكو(  أ

 واملدرجة ضمن اإليرادات األخرى.  ريال سعودي 97,355 بمبلغ  م 2021من عام  والثاني 
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 ة ر الربح أو الخسابالقيمة العادلة من خالل  مدرجةاستثمارات في أدوات حقوق ملكية  .8

 
 كما في 

 م 2021سبتمبر 30
 

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 485,840,830  242,098,817 السنة   /   رصيد أول الفترة 

 580,800,000   203,200,000 السنة   /   مشتريات خالل الفترة 

 ( 829,600,000)    ( 174,952,211)  السنة   /   مبيعات خالل الفترة 

 5,057,987    2,022,484 أرباح التغير في القيمة العادلة  

 242,098,817   272,369,090 السنة   /   الرصيد في اخر الفترة 

رية يتمثل البند في االستثمار في صناديق استثمار محلية مفتوحة كهدف إلى توفير قدر معقول من العائد والسيولة املتحققة من استثمارات تجا

 قصيرة األجل تقيم بالريال السعودي.  

 مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز .9

 حركة املخصص كما يلي: الجدول التالي يوضح 

 
 كما في 

 م 2021سبتمبر 30
 

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 6,201,368  6,449,424 السنة   /   رصيد أول الفترة 

 248,056   193,483 الفائدة الفعلية

 6,449,424  6,642,907 السنة   /   الرصيد في اخر الفترة 

 ربحية السهم   .10

  فيما   ويتمثل  الفترة على املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل   فترة لل   الربح بتقسيم صافي   ربح الفترة من صافي  واملخفض   األساس ي تم احتساب ربح السهم 

 يلي: 

 
 أشهر لفترة الثالثة  

 سبتمبر  30املنتهية في 

 أشهر   التسعةلفترة  

 سبتمبر  30املنتهية في 

 
 م 2020  م 2021 

  )ُمعدلة(

 م 2020  م 2021

 )ُمعدلة(

 163,221,654  153,775,752  52,959,935  38,047,585  الفترةصافي ربح 

 

 

 سهم   سهم   سهم   سهم   

 189,200,000  140,000,000  189,200,000  140,000,000  املتوسط املرجح لعدد األسهم 

 ريال / سهم  ريال / سهم   ريال / سهم  ريال / سهم   

  يربح السهم األساس ي واملخفض من صاف

 الفترة ربح 
 0.27  0.28  1.10  0.86 
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 املاليةالتسهيالت  .11

باســتخدامها حتى    املجموعة  تقم مليون ريال ســعودي بضــمان ســندات ألمر، لم    90,7  بمبلغ من بنوت محلية    مســتخدمة   غير تســهيالت مالية    املجموعة  لدى  

أية التزامات نتيجة عدم اســـــــــــــتخدام هذه    ، كما ال يوجد12فيما عدا ما تم ذكره في إيضـــــــــــــاح رقم املوجزة واملوحدة  األولية  تاريخ القوائم املالية  

 . التسهيالت

 ة حتملاملااللتزامات  .12

 . م 2021سبتمبر   30في  سعودي كما    ريال       3,172,103    مبلغ    مستنديه بلغت االلتزامات املحتملة بموجب اعتمادات  

 . م 2021سبتمبر   30في    سعودي كما ريال        7,172,377    بلغت االلتزامات املحتملة بموجب خطابات ضمان بنكية مبلغ  

 غيار .   وقطع  مواد  شراء    مقابل وذلك  

 عام .13

الئحة ادعاء. وقد     الشـركةم فقد اسـتلمت  2020ديسـمبر31حسـب ما تمت االشـارة إليه في إيضـاحات القوائم املالية للشـركة للسـنة املنتهية في  

الـــــــدعـوى   الشــــــــــــــركـــــــةوكـلـــــــت   فـي  لـلـنـظـر  خـــــــار ـي  قـــــــانـونـي  ــار  الـالزمـــــــة،   بـتـقـــــــديـم  قـــــــام  الـــــــذي  و   مســــــــــــــتشـــــــــــــــــ  ه 1443صــــــــــــــفـر    26وبـتـــــــاريـخ    الـــــــدفـوع 

ــ  م  2021أكتوبر   4املوافق   ــتئناف  لال وهو قابل   يؤيد اإلدعاء  يبتدائ ا قرار ر  د  صـــ  ســـ
 
ــار القانون   إلفادة  طبقا الشـــــركة    الذي يدعم موقف  ياملســـــتشـــ

ت الشركة   ، من هذا اإلدعاء
 
 مستشار قانوني للبدء في إجراءات اإلستئناف.وقد وكل

 القطاعات التشغيلية .14

 

 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر   التسعةلفترة 

 م 2020  م 2021

افية  إيرادات خدمات بيئية  مبيعات األسمنت   إيرادات خدمات بيئية  مبيعات األسمنت  املنطقة الجغر

 2,918,828    419,743,792  2,795,713    402,027,577 اململكة العربية السعودية

 2,918,828    419,743,792  2,795,713    402,027,577 اإلجمالي 

 ذات عالقة  األطراف املعامالت مع  .15

 عالقة بصفة أساسية في رواتب، بدالت ومكافآت كبار املوظفين التنفيذيين. ال تتمثل املعامالت مع األطراف ذات 

بصورة مباشرة أو غير    املجموعة  موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة واملسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة  

 مباشرة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة )سواء كان تنفيذي أو غير ذلك(. 

. يمنح أعضاء العمومية  الجمعية بواسطة    اعتمادهاما لم يتم    املجموعة  ارة  ال يتم منح أعضاء مجلس اإلدارة أية تعويضات مقابل دورهم في إد

ويمنح   املجلس.  لجان  واجتماعات  اإلدارة  مجلس  جلسات  حضور  بدل  اإلدارة   إداركهم   ملهام  نتيجة  ثابتة  مكافأة   التنفيذي  ئيس الر مجلس 

 .   املباشرة ومسئولياكهم
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 مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا: ألعضاء دفعها   تم التي  واملكافآتالتالي تفاصيل التعويضات   الجدول  يعرض 

   

 املنتهية في  أشهر   التسعةلفترة  

 سبتمبر 30 

 م 2020  م 2021  طبيعة املعاملة   ذات عالقة أطراف 

 6,120,347  7,656,497  حكمها رواتب وأجور وما في   موظفي اإلدارة العليا 

 األدوات املالية وإدارة املخاطر .16

 ملخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.  املجموعة تتعرض أنشطة 

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    يبشكل أساس للمجموعة  تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي  

 صول األخرى والذمم الدائنة وااللتزامات األخرى. و الخسارة والنقد وُمعادالت النقد واأل أومن خالل الربح 

 مخاطر السوق  (أ )

 وأسعار   السلع  وأسعار  العمولة  معدالت  مثلفي أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق    التذبذب  مخاطرمخاطر السوق هي  

  التعرض  إدارة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. كهدف إدارة مخاطر السوق إلى    املجموعة    دخل   على يؤثر    مما   األجنبية،صرف العمالت  

 ملخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود املقبولة مع تعظيم العوائد.

 مخاطر أسعار العمولة 

املالي   املركز  بالسوق على  السائدة  العموالت  في أسعار  التقلبات  بآثار  املتعلقة  املخاطر  العموالت   وتدفقاكها للمجموعة  تمثل مخاطر أسعار 

 . النقدية

 مخــاطر العملة

عند    العمالت  مخاطرنبي. تنشأ  تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األج

ملخاطر    املجموعة  . يقتصر تعرض  املجموعة  تختلف عن عملة   بعمالت  بهما إدراج املعامالت التجارية املستقبلية واألصول وااللتزامات املعترف  

ألمريكي  العمالت األجنبية بشكل أساس ي على املعامالت بالدوالر األمريكي واليورو. يتم مراقبة التذبذب في أسعار صرف العمالت مقابل بالدوالر ا

 واليورو بشكل مستمر.  

 االئتمان  مخاطر  (ب)

ــارة مـاليـة. تتعرض  تمثـل مخـاطر االئتمـان عـدم مقـدرة طرف مـا على الوفـاء بـالتزامـاتـه ممـا يؤدي إلى تكبـد ال  ملخـاطر   املجموعـة  طرف اآلخر لخســـــــــــ

 .  التجاريون   واملدينون االئتمان على أرصدكها البنكية  

 للســياســات واإلجراءات   املجموعة تقوم  
 
بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة باملبالغ املســتحقة من الذمم املدينة التجارية عن طريقة املراقبة وفقا

بـالحـد من مخـاطر االئتمـان التي تتعلق بـالـذمم املـدينـة التجـاريـة عن طريق وضـــــــــــــع حـدود ائتمـان لكـل عميـل ومراقبـة    املجموعـة  املحـددة. تقوم  

 املدينة التجارية القائمة بصورة مستمرة.الذمم 
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 مخاطر السيولة  (ج )

تنتج مخاطر  تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات املتعلقة باألدوات املالية. يمكن أن  

 مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها.    أصول السيولة عن عدم املقدرة على بيع 

لتزامات املالية في نهاية السنة املالية. تم عرض املبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لال

 املقدرة.

  القيمة الدفترية  م2021 سبتمبر  30 كما في 

عند الطلب أقل من  

  سنة واحدة 

 من سنة إلي 

 االجمالي   سنوات  5 

 5,203,772  3,661,499  1,542,273  5,203,772 التزام تأجير 

  21,806,259  -   21,806,259  21,806,259 دائنون تجاريون 

 42,508,818  -  42,508,818  42,508,818 مستحقات أرصدة دائنة أخرى 

 69,518,849  65,857,350  3,661,499  69,518,849 

 

  القيمة الدفترية  م2020ديسمبر   31كما في

عند الطلب أقل من  

  سنة واحدة 

 من سنة إلي 

 االجمالي   سنوات  5 

 2,413,041  -  2,413,041  2,413,041 التزام تأجير 

 16,744,015  -  16,744,015  16,744,015 دائنون تجاريون 

 50,752,165  -  50,752,165  50,752,165 مستحقات أرصدة دائنة أخرى 

 69,909,221  69,909,221  -  69,909,221 
 

عند    األخرى   االئتمانيةتتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت  

    املجموعة  ب تنص شروط املبيعات الخاصة    ،للمجموعةوفاء بااللتزامات املستقبلية  ال تسليم البضاعة أو على  
 
  علىبأن يتم سداد املبالغ نقدا

 أساس البيع باألجل. 

 توزيعات األرباح    .17

  النصف   عن   املساهمين  على   نقديةمجلس اإلدارة توزيع أرباح    قرر على تفويض من الجمعية العامة العادية    وبناء  م  2021  فبراير   28  بتاريخ 

   .املجموعة % من رأس مال 5وبنسبة ريال سعودي  70,000,000بقيمة  ريال سعودي للسهم الواحد  0,50بواقعم 2020 عام من  الثاني

  النصف عن  املساهمين على نقديةمجلس اإلدارة توزيع أرباح  قرر على تفويض من الجمعية العامة العادية   وبناء  م 2021 أغسطس 11 بتاريخ

  .املجموعة% من رأس مال 7.5ريال سعودي وبنسبة  105,000,000ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة  0,75 بواقعم 2021 عام  من األول 
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 تعديالت  .18

، حيث أن املعامالت التي تتعلق بهذه األرصـــدة لم يتم املحاســـبة عنها بشـــكل صـــحيح،  م2020ضـــوء التســـويات التي تمت بنهاية عام  في الســـابقة  للفترةبتعديل بعض املبالغ واألرصـــدة املدرجة في القوائم املالية   املجموعة  قامت  

 ( "السياسات املحاسبية، والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء". تم تلخيص تفاصيل كل من هذه التعديالت أدناه:8املحاسبة الدولي رقم )وعليه تم التعديل وفق متطلبات معيار  

 بنود التي تأثرت بالتسويات وإعادة التبويب، مع شرح للتعديالت: ال فيما يلي  

 م2020 يناير  1 

  
ً
 املدرجة سابقا

 التعديالت  

(1) 

 تبويب إعادة  

(4) 

 م 2020 يناير  1 

عدلة
ُ
 امل

        )مراجعة(واملوحدة  املوجزة األولية امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 ( 153,421,380)  -  ( 1,049,647)  ( 152,371,733) احتياطي نظامي 

 1,417,014  1,417,014  -  - احتياطيات أخرى 

 ( 213,242,163)  ( 1,417,014)  (10,366,583)  ( 201,458,566) أرباح مبقاه 

        

 مراجعة(  غير )املوجزة واملوحدة األولية قائمة الربح أو الخسارة 

 م2020 سبتمبر  30

 
ً
  املدرجة سابقا

 التعديالت

(2,3 )  

 تبويب إعادة 

(4)  

 م2020 سبتمبر  30

عدلة
ُ
 امل

   228,113,786  -  ( 5,642,096)  233,755,882 املبيعات تكلفة 

   732,055  -  186,042    546,013 تكاليف التمويل

        (مراجعةغير )املوجزة واملوحدة  األولية النقدية التدفقات قائمة

   172,643,941  -  5,456,054    167,187,887 الشرعية الزكاة  قبل   الفترة ربح صافي

  61,248,805  -  ( 6,242,096)   67,490,901 االستهالكات 

 -  -  600,000   (600,000)  أنتفي الغرض منه  مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز

   732,055  -  186,042    546,013 تكاليف التمويل

  33,481,963  ( 7,759,861)  -   41,241,824 املخزون 

 -  7,759,861  -    (7,759,861) الغيار قطع   مخزون في التغير 

 -  ( 110,800,000)  -  110,800,000 استثمار في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  في التغير 

 ( 486,800,000)  ( 486,800,000)  -  - بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شراء استثمار في أدوات حقوق ملكية مدرجة 

 597,600,000  597,600,000  -  - استثمار في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  بيع
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 تفاصيل كل من هذه التعديالت أدناه: تم تلخيص  

 (1)  تعديل 

 .م2020لشامل وليس صافي الربح كما تم تسويته بنهاية عام على أساس الدخل ا   احتسابهم، حيث تم 2019م لتكوين االحتياطي النظامي الخاص بعام 2019من صافي دخل سنة  %10نسبة   احتساب تصحيح

 (2تعديل )

( "السياسات املحاسبية،  8مع متطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم )  ليتطابق ، م2020  عام   بنهاية تمت  التي آلالت واملعدات  ل   اإلنتاجية واملعدات نتيجة التغير في األعمار    اآلالت احتساب استهالت    تعديلالفترة من أثر   نصيب

 والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء".

 (3)  تعديل 

بالقيمة الحالية للتكلفة املتوقعة إلعادة تسوية املوقع والخاص بأرض مصنع  م  2020  عام  بنهاية  تمت  والتي  اثبات مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز  أثرالتمويل الناتجة من    تكاليف   منالفترة    نصيب

 .  املجموعة 

 (4)  تعديل 

 لتتسق مع العرض الحالي للقوائم املالية. م، 2020 سبتمبر  30املالية املنتهية في الفترةبعض أرقام املقارنة عن  تبويب   إعادةتم 
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 أحداث هامة   .19

( في اململكة العربية الســــــــعودية وما نتج عنه من تعطل لألنشــــــــطة االجتماعية واالقتصــــــــادية في تلك  19  -باالســــــــتجابة النتشــــــــار فيروس )كوفيد  

بتقييم تأثيره بشـــــكل اســـــتبايي على عملياكها واتخذت ســـــلســـــلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك تشـــــكيل فرق    املجموعة  األســـــواق، قامت إدارة 

وعمليات إدارة األزمات الجارية، لضــمان صــحة وســالمة موظفيها وعمالملها واملجتمع كنطاق أوســع وكذلك ضــمان اســتمرارية توريد منتجاكها في  

 .  للمجموعة  ( لم يكن له تأثير جوهري على النتائج املالية  19 -أن وباء )كوفيد   جموعة  املجميع أسواقها. تعتقد إدارة 

( عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليســــت على علم بأية عوامل متوقعة  19 -مراقبة حالة )كوفيد    املجموعة تواصــــل إدارة    كما

 م.2021خالل عام  املجموعة  قد تغير من تأثير الوباء على عمليات  

 املوجزة واملوحدة  األولية املالية القوائم  اعتماد .20

 . م 2021  أكتوبر   31املوافق  ه  1443  ربيع األول   25  بتاريخ   املجموعة  مجلس إدارة    قبل   من املوجزة واملوحدة  األولية  املالية  تم اعتماد هذه القوائم  


