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 الشركة والنشاط .1

 تأسيس الشركة 1-1

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

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

بتاريخ  590م( واملجدد برقم 9/7/2005ه )املوافق 3/6/1426ص بتاريخ /1163م( والترخيص الصناعي رقم 20/6/2005

 لنظام التعدين الصادر باملرسوم امل10/11/2016ه املوافق )10/2/1438
 
لكي رقم م( وتعمل الشركة بموجب رخصة محجر مواد طبقا

 من تاريخ الرخصة، وللشركة حق 30م(. ومدته )12/9/2004هت )املوافق 28/7/1425وتاريخ  216
 
( ثالثون سنة هجرية تبدأ اعتبارا

 طلب التجديد لهذه الرخصة ملدة مماثلة مع موافقة وزارة الصناعة والثروة املعدنية.

 كما حصلت الشركة على السجالت التجارية الفرعية التالية:

 اسم الفرع 
 

  رقم السجل التجاري 
 التاريخ

 هجري 
 

 ميالدي

 م29/11/2012  ه16/1/1434  1010356028  فرع شركة أسمنت املدينة للمقاوالت

 

م( وافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة مملوكة 10/3/2021ه )املوافق 27/7/1442 بتاريخ

مختصة في تقديم حلول وخدمات بيئية ملعالجة وإعادة تدوير  سعودي ريال 500,000مدينة الرياض برأس مال قرها م %100بنسبة 

 الالزمة من الجهات ذات العالقة. املخلفات، وذلك بعد الحصول على املوافقات والتراخيص

لشركتها التابعة بموجب السجل  التجاري عقد التأسيس والسجل صدار إالشركة عن االنتهاء من علنت أم 2021يونيو  20بتاريخ  

 . 1010664201رقم  التجاري 

 طبيعة نشاط الشركة 1-2

يتمثل طبيعة نشاط الشركة في إنتاج اسمنت بورتالندي عادي وأسمنت بورتالندي مقاوم واستيراد وتشغيل األجهزة املشعة الخاصة 

ت واملخلفات الصناعية والزراعية والبلدية وإنتاج الوقود البديل بعد الحصول على التراخيص الالزمة بمصانع الشركة ومعالجة النفايا

 ومقاوالت فرعية تخصصية.

 رأس مال الشركة 1-3

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

 .سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة رياالت للسهم الواحد 140.000.000إلى 

 السنة املالية 1-4

 من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي. لسنةا
 
 املالية للشركة اثني عشر شهرا
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 عداد اإل  أسس .2

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

 جنبويجب قراءتها  واملحاسبين للمراجعينواملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية 
 
 للشركةإلى جنب مع آخر قوائم مالية  ا

 .م2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز ولية املوجزة األ تم إعداد هذه القوائم املالية 

 الستثمارات في أدوات حقوق امللكية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.ا عدافيما  املوجزة املالي

 .للشركةبالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية للشركة وكذلك عملة العرض األولية املوجزة م عرض هذه القوائم املالية ت

 الهامة والتقديرات األحكام .3

والتقتتديرات التتتي تتتؤثر فتتي تطبيتتق السياستتات املحاستتبية  حكتتامألاستتتخدام ا دارةإلاملتتوجزة متتن ا وليتتةأليتطلتتب اعتتداد هتتذه القتتوائم املاليتتة ا

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

عتتتدم التأكتتتد متتتن  تالواملصتتتادر الهامتتتة لحتتا للشتتتركةعنتتتد تطبيتتتق السياستتتات املحاستتبية  دارةإلإن التقتتديرات الهامتتتة املوضتتتوعة متتتن قبتتل ا

 .خيرةألالسنوية ا التقديرات كانت مماثلة لتلك املبينة في القوائم املالية

 الهامة املحاسبية السياسات .4

 نفستها املتبعتة فتي إعتداد القتوائم املاليتة الستنوية كمتا فتي هتياملحاسبية املتبعة فتي إعتداد القتوائم املاليتة األوليتة املتوجزة  السياساتجميع 

 ة املنتهيتتة فتتيم. سياستتات وأهتتداف إدارة املختتاطر املاليتتة للشتتركة تتناستتب متتع تلتتك املفئتتا علهتتا فتتي القتتوائم املاليتتة للستتن2020ديستتمبر  31

 م.2020ديسمبر  31 

 

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات

 
 
  التعتديالتمتتن  ال يوجتد معتايير جديتتدة تتم إصتتدارها ومتع ذلتك فتتإن عتددا

 
م والتتتي تتم شتترحها 2021ينتاير  1متن  علتى املعتتايير ستارية اعتبتتارا

.للشتتتتتتتتتتتتتتتركة املتتتتتتتتتتتتتتتوجزة وليتتتتتتتتتتتتتتتةألولكتتتتتتتتتتتتتتتن لتتتتتتتتتتتتتتتيس لهتتتتتتتتتتتتتتتا أثتتتتتتتتتتتتتتتر جتتتتتتتتتتتتتتتوهري علتتتتتتتتتتتتتتتى القتتتتتتتتتتتتتتتوائم املاليتتتتتتتتتتتتتتتة ا للشتتتتتتتتتتتتتتتركةفتتتتتتتتتتتتتتتي القتتتتتتتتتتتتتتتوائم املاليتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتنوية 
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 ومعدات ممتلكات، آالت .5

 

 
 مباني وطرق  آالت ومعدات  أراض ي

معدات 

 متحركة
 سيارات

أثاث 

 ومفروشات

تحت مشروعات 

 التنفيذ
 االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  :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 م2021يناير  1الرصيد في  

 5,106,326 2,077,192 189,223 206,228 - - 2,633,683 - اإلضافات 

 2,368,628,080 8,594,198 16,898,898 13,009,438 127,512,880 612,579,029 1,586,433,637 3,600,000 م 2021يونيو 30الرصيد في 

         :مجمع االستهالك

 909,876,847 - 14,705,142 12,050,228 77,578,036 196,754,131 608,789,310 - م2021يناير  1الرصيد في 

 39,879,069 - 564,222 145,412 2,484,346 8,897,691 27,787,398 - ستهالك اال 

 949,755,916 - 15,269,364 12,195,640 80,062,382 205,651,822 636,576,708  م2021يونيو 30الرصيد في 

         

         :الدفتريةصافي القيمة 

 1,418,872,164 8,594,198 1,629,534 813,798 47,450,498 406,927,207 949,856,929 3,600,000 م2021يونيو 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 م2020ديسمبر  31كما في 

 

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

ستتعودي(. تتعلتتق معظتتم االلتزامتتات  ريتتال 6,517,006: م2020تحتتت التنفيتتذ ) بمشتتروعاتتتعلتتق  م2021يونيتتو 30ريتتال ستتعودي كمتتا فتتي  8,594,198لتتدى الشتتركة التزامتتات رأستتمالية بمبلتتغ  –

 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  

 7,672,920  1,723,428  5,949,492 م2021يونيو 30في  الرصيد

      :االستهالكمجمع 

 4,892,979  1,292,571  3,600,408 م2021يناير  1الرصيد في 

 1,330,959  430,857  900,102 االستهالك

 6,223,938  1,723,428  4,500,510 م2021يونيو 30الرصيد في 

      :صافي القيمة الدفترية

 1,448,982  -  1,448,982 م2021يونيو 30كما في 

 2,779,941  430,857  2,349,084 م2020ديسمبر  31كما في 

 خرآل 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

  م2021يونيو 30

 كما في

 م2020ديسمبر  31

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

 276,735  9,225   التغير في القيمة العادلة  أرباح

 3,228,575  3,237,800 االسهم في االستثمار  مجموع

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

 .ةسعودي. وذلك من مصادر الشركة الذاتية وبما يتوافق مع تدفقاتها وخططها املستقبلي ريال2,951,840 بإجمالي سهم 92,245

 

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

 واملدرجة ضمن اإليرادات األخرى. ريال سعودي 64,904 بمبلغ  م 2021االول من عام 
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 ةر الربح أو الخسابالقيمة العادلة من خالل  مدرجةاستثمارات في أدوات حقوق ملكية  .8

 
 كما في

 م2021يونيو 30
 

 كما في

 م2020ديسمبر  31

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

 580,800,000  162,700,000 السنة / مشتريات خالل الفترة

 (829,600,000)  (65,000,000) السنة / مبيعات خالل الفترة

 5,057,987  1,297,817 أرباح التغير في القيمة العادلة 

 242,098,817  341,096,634 السنة / الرصيد في اخر الفترة

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

 تجارية قصيرة األجل تقيم بالريال السعودي. 

 مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز .9

 الجدول التالي يوضا حركة املخصص كما يلي:

 
 كما في

 م2021يونيو 30
 

 كما في

 م2020ديسمبر  31

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

 248,056  128,988 الفائدة الفعلية

 6,449,424  6,578,412 السنة / الرصيد في اخر الفترة

 ربحية السهم  .10

 الفترةعلى املتوسط املرجا لعدد األسهم خالل  فترةلل الربحبتقسيم صافي  ربح الفترةمن صافي واملخفض  األساس يتم احتساب ربح السهم 

 يلي: فيما ويتمثل

 
 أشهرلفترة الثالثة  

 يونيو 30املنتهية في 

 أشهرلفترة الستة  

 يونيو 30املنتهية في 

 
 م2020  م2021 

  )ُمعدلة(

 م2020  م2021

 )ُمعدلة(

 110,268,528  115,728,167  38,042,131  49,708,554  الفترةصافي ربح 
 

 

 سهم  سهم  سهم  سهم  

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

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

ربح السهم األساس ي واملخفض من صافى 

 الفترةربح 
 

0.36  0.20  0.83  0.58 
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 املاليةالتسهيالت  .11

تقتتم الشتتركة باستتتخدامها مليتتون ريتتال ستتعودي بضتتمان ستتندات ألمتتر، لتتم  90,7 بمبلتتغمتتن بنتتوك محليتتة  مستتتخدمة غيتتر لتتدى الشتتركة تستتهيالت ماليتتة 

 .، كما ال يوجد أية التزامات نتيجة عدم استخدام هذه التسهيالت12حتى تاريخ القوائم املالية فيما عدا ما تم ذكره في إيضاح رقم 

 ةحتملاملااللتزامات  .12

 .م2021يونيو 30في سعودي كما  ريال   3,252,771 مبلغ  مستنديهبلغت االلتزامات املحتملة بموجب اعتمادات 

 .م2021يونيو 30في  سعودي كماريال    7,523,804 بلغت االلتزامات املحتملة بموجب خطابات ضمان بنكية مبلغ 

 غيار . مواد وقطعشراء  وذلك مقابل

 عام .13

م فقتتتد استتتتلمت الشتتتركة الئحتتتة 2020ديستتتمبر31حستتتب متتتا تمتتتت االشتتتارة إليتتته فتتتي إيضتتتاحات القتتتوائم املاليتتتة للشتتتركة للستتتنة املنتهيتتتة فتتتي 

تحتت الدراستة  التدعوى  وحاليتا التدفوع الالزمتة، بتقتديم قتام التذي و  ادعاء. وقتد وكلتت الشتركة مستشتار قتانوني ختارظي للنظتر فتي التدعوى 

 .اللجنة املختصةمن قبل 

 القطاعات التشغيلية .14

 

 يونيو 30املنتهية في  أشهر الستة لفترة 

 م2020  م2021

 إيرادات خدمات بيئية  مبيعات األسمنت  إيرادات خدمات بيئية  مبيعات األسمنت املنطقة الجغرافية

 1,602,013  279,140,781  2,489,073  290,450,275 اململكة العربية السعودية

 1,602,013  279,140,781  2,489,073  290,450,275 اإلجمالي

 ذات عالقة األطرافاملعامالت مع  .15

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

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

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

. يمنح العمومية الجمعيةبواسطة  تمادهااعال يتم منح أعضاء مجلس اإلدارة أية تعويضات مقابل دورهم في إدارة الشركة ما لم يتم 

 ملهام نتيجة ثابتة مكافأة التنفيذي ئيسالر أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان املجلس. ويمنح 

 .  املباشرة ومسئولياتهم إدارتهم

 س اإلدارة غير التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا:مجل ألعضاء دفعها تم التي واملكافآتالتالي تفاصيل التعويضات  الجدول  يعرض

   

 املنتهية في أشهر الستة لفترة  

 يونيو 30 

 م2020  م2021  طبيعة املعاملة  ذات عالقة أطراف

 4,964,910  4,215,846  رواتب وأجور وما في حكمها  موظفي اإلدارة العليا
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر .16

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

تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشكل أساس من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

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

 مخاطر السوق  (أ)

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

 إدارةأو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى  الشركة دخل علىيؤثر  مما األجنبية،صرف العمالت  وأسعار 

 ملخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود املقبولة مع تعظيم العوائد. التعرض

 مخاطر أسعار العمولة

 وتدفقاتهااملركز املالي للشركة تمثل مخاطر أسعار العموالت املخاطر املتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على 

 .النقدية

 مخــاطر العملة

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

 الشركةتختلف عن عملة الشركة. يقتصر تعرض  بعمالت بهماعند إدراج املعامالت التجارية املستقبلية واألصول وااللتزامات املعترف 

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

 بالدوالر األمريكي واليورو بشكل مستمر. 

 االئتمان مخاطر  (ب)

ى الوفتتتاء بالتزاماتتتته ممتتتا يتتتؤدي إلتتتى تكبتتتد الطتتترف اآلختتتر لخستتتارة ماليتتتة. تتعتتترض الشتتتركة تمثتتتل مختتتاطر االئتمتتتان عتتتدم مقتتتدرة طتتترف متتتا علتتت

 . التجاريون  واملدينون ملخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية 

 للسياستتتتتات 
 
تقتتتتوم الشتتتتركة بتتتتإدارة مختتتتاطر االئتمتتتتان املتعلقتتتتة باملبتتتتالغ املستتتتتحقة متتتتتن التتتتذمم املدينتتتتة التجاريتتتتة عتتتتن طريقتتتتة املراقبتتتتة وفقتتتتا

واإلجتتراءات املحتتددة. تقتتوم الشتتركة بالحتتد متتن مختتاطر االئتمتتان التتتي تتعلتتق بالتتذمم املدينتتة التجاريتتة عتتن طريتتق وضتتع حتتدود ائتمتتان لكتتل 

 عميل ومراقبة الذمم املدينة التجارية القائمة بصورة مستمرة.

 مخاطر السيولة (ج)

تنتج 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 مخاطر السيولة عن عدم املقدرة على بيع 

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

 الفائدة املقدرة.
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  القيمة الدفترية م2021 يونيو  30 كما في

عند الطلب أقل 

  من سنة واحدة

 من سنة إلي

 االجمالي  سنوات 5 

 1,503,780  -  1,503,780  1,503,780 التزام تأجير

 19,354,696  -  19,354,696  19,354,696 دائنون تجاريون 

 37,268,662  -  37,268,662  37,268,662 مستحقات أرصدة دائنة أخرى 

 58,127,138  58,127,138  -  58,127,138 

 

 

  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 

 

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

بأن يتم سداد  بالشركةوفاء بااللتزامات املستقبلية للشركة. تنص شروط املبيعات الخاصة العند تسليم البضاعة أو على  األخرى 

 
ً
 اس البيع باألجل.أس علىاملبالغ نقدا

 توزيعات األرباح   .17

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

مال  ٪ من رأس5وبنسبة ريال سعودي  70,000,000بقيمة ريال سعودي للسهم الواحد 0,50بواقعم 2020 عام من الثاني النصف

  الشركة.
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 تعديالت .18

ضتتتوء التستتتويات التتتتي تمتتتت بلهايتتتة عتتتتام  فتتتي الستتتابقة للفتتتترةقامتتتت الشتتتركة بتعتتتديل بعتتتض املبتتتالغ واألرصتتتدة املدرجتتتة فتتتتي القتتتوائم املاليتتتة 

، حيتتأ أن املعتتامالت التتتتي تتعلتتق بهتتتذه األرصتتدة لتتتم يتتتم املحاستتتبة علهتتا بشتتكل  تتتحيح، وعليتته تتتتم التعتتديل وفتتتق متطلبتتات معيتتتار م2020

تفاصتتتتيل كتتتتل متتتتن هتتتتذه  ( "السياستتتتات املحاستتتتبية، والتغيتتتترات فتتتتي التقتتتتديرات املحاستتتتبية واألخطتتتتاء". تتتتتم تلختتتتيص8املحاستتتتبة التتتتدولي رقتتتتم )

 التعديالت أدناه:

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

 م2020 يناير  1 

  
ً
 املدرجة سابقا

 التعديالت  

(1) 

 تبويبإعادة  

(4) 

 م 2020 يناير  1 

عدلة
ُ
 امل

        )مراجعة(األولية املوجزة  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 قائمة الربح أو الخسارة األولية املوجزة )

 م2020 يونيو  30

 
ً
  املدرجة سابقا

 التعديالت

(2,3)  

 تبويبإعادة 

(4)  

 م2020 يونيو  30

عدلة
ُ
 امل

 149,940,957  -  (3,723,898)  153,664,855 تكلفة املبيعات

 341,996  -  124,028  217,968 تكاليف التمويل

 (2,928,411)  -  (6,808)  (2,921,603) أخرى  إيرادات

        (مراجعة)غير  املوجزة األولية النقدية التدفقات قائمة

 116,268,528  -  3,606,678  112,661,850 الشرعية الزكاة قبل الفترة ربح صافي

 42,102,163  -  (2,990,918)  45,093,081 االستهالكات

 -  -  (500,000)  500,000 املصنع تفكيك مخصص

 -  -  (500,000)  500,000 املوقع تأهيل إعادة مخصص

 -  -  267,020  (267,020) مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة إمتياز

 341,996  -  124,028  217,968 تكاليف التمويل

 لدخلاأرباح التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل 

 االخر الشامل
6,808  (6,808)  -  - 

 19,298,542  (4,749,760)  -  24,048,302 املخزون

 -  4,749,760  -  (4,749,760) الغيار قطع مخزون في التغير 

استثمار في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة  فى التغير 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة
217,800,000 

 - 

 
(217,800,000) 

 
- 

شراء استثمار في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح أو الخسارة
- 

 - 

 
(379,800,000) 

 
(379,800,000) 

استثمار في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة  بيع

 من خالل الربح أو الخسارة
- 

 - 

 
597,600,000 

 
597,600,000 
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 تم تلخيص تفاصيل كل من هذه التعديالت أدناه:

 (1) تعديل

على  احتسابهم، حيأ تم 2019م لتكوين االحتياطي النظامي الخاص بعام 2019من صافي دخل سنة  %10نسبة  احتساب تئحيح

 .م2020لشامل وليس صافي الربح كما تم تسويته بلهاية عام أساس الدخل ا

 (2تعديل )

 عام بلهاية تمت التيآلالت واملعدات ل اإلنتاجيةواملعدات نتيجة التغير في األعمار  اآلالتاحتساب استهالك  تعديلالفترة من أثر  نصيب

 ( "السياسات املحاسبية، والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء".8مع متطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم ) ليتطابق، م2020

 (3) تعديل

 عام بلهاية تمت والتي اثبات مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز  أثر التمويل الناتجة من  تكاليف منالفترة  نصيب

 بالقيمة الحالية للتكلفة املتوقعة إلعادة تسوية املوقع والخاص بأرض مصنع الشركة. م 2020

 (4) تعديل

 لتتسق مع العرض الحالي للقوائم املالية. م،2020 يونيو  30املالية املنتهية في الفترةبعض أرقام املقارنة عن  تبويب إعادةتم 

 أحداث هامة  .19

( فتتي اململكتتة العربيتتة الستتعودية ومتتا نتتتج عنتته متتن تعطتتل لألنشتتطة االجتماعيتتة واالقتصتتادية فتتي 19 -باالستتتجابة النتشتتار فيتتروس )كوفيتتد 

متن التتدابير الوقائيتة، بمتا فتي ذلتك تشتكيل تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيره بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة 

فترق وعمليتات إدارة األزمتات الجاريتتة، لضتمان  تحة وستالمة موظفيهتتا وعمالعهتا واملجتمتع كنطتاق أوستتع وكتذلك ضتمان استتمرارية توريتتد 

 ملالية للشركة.  ( لم يكن له تأثير جوهري على النتائج ا19 -منتجاتها في جميع أسواقها. تعتقد إدارة الشركة أن وباء )كوفيد 

( عتتن كثتتب علتتى التترغم متتن أن اإلدارة فتتي هتتذا الوقتتت ليستتت علتتى علتتم بأيتتة عوامتتل 19 -تواصتتل إدارة الشتتركة مراقبتتة حالتتة )كوفيتتد  كمتتا

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

 القوائم املالية األولية املوجزة اعتماد .20

 .م2021 أغسطس 02ه املوافق 1442الحجة  ذو  23 مجلس إدارة الشركة بتاريخ قبل القوائم املالية األولية املوجزة منتم اعتماد هذه 




