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 :الشركة والنشاط( 1إيضاح : )

باملماكـــــة العربيـــــة الســـــعودية بموجـــــ  ال ـــــجل التجـــــاري رقـــــم  فـــــي الريـــــامل )الشـــــركة(، هـــــي شـــــركة مســـــاهمة ســـــعودية، م ـــــجاة الكثيـــــري القابضـــــةشـــــركة 

 ا(  2008 أغسيس 30 هـ )املوافر1429 شعصان 29بتاريم  1010255690

امي لاشـــركة مـــع شـــركة كات مســـئولية منـــدودة إلـــى شـــركة مســـاهمة ظـــتنويـــل الكيـــان الن( تـــم 181التجـــارة وااســـتثمار رقـــم )ق بموجـــ  قـــرار معـــالي و يـــر 

 مع 
ي
 مع تاريم التأشير بالتنويل بال جل التجاري إاتصارا

ي
 اهـ 1438رة جماد  اآلخ 21املوافر   2017مارس  20سعودية مقفاة إاتصارا

  صــدر قــرار مجاــس هيئــة الســوق املاليــة باملوافقــة الــى اشــرة ااصــدار الخاصــة بالشــركة ورــرح اــدد 2017مــايو  17هـــ املوافــر  1438شــعصان  21بتــاريم 

 مع أسهمها بالسوق املوا ي )نمو(اوقد تما اماية اليرح الى الننو التالي : %26,1سهم تمثل  819,000

مـع أسـهم الشـركة القائمـة الـى أن تـو ال متنصـالت  %15اـادي مـع أسـهم املسـاهمين الحـاليين تمثـل مـا اسـاته  ( سـهم سـهم409,500ررح ) •

 اليرح الى املساهمين الحاليين حس  اس  املاكيةا

 ا %5( سهم اادي جديد ليمثل  يادة الى رأس املال الحالي بنسصة 409,500ررح ) •

 ريال لاسهما 10سهم بقيمة إسمية  3,139,500مقسم إلى ريال سعودي  31,395,000اماية اليرح يصصح رأس مال الشركة بناءي الى 

ع رريــر وكلــل اــ 37,674,000 ليصــصح    2018اغســيس  16ه املوافــر  1439كو الحجــة  5بتــاريم بموجــ  قــرار الجمعيــة العموميــة  رأس املــال  رفــمل تــم  •

 ااعقاد الجمعية م بتاريم ا( اسه 5حامل ادد )  ل لمجااي ( سهم  1منح اسهم مجانية بواقمل )

(  1ريـال سـعودي اـع رريـر مـنح )  7,534,800قررت الجمعية العامة العادية  يادة راس املال بمصاغ    2019 ابريل 23ه املوافر  1440صانشع 18بتاريم  •

 لي : لتاو االى النني ون رأس املال وبالل  رباح املصقاة أسهم وتتم الزيادة داما مع األ (  5ااي ل ل ) سهم مج

 شعد الزيادة ةالزياد قصل الزيادة الصيان

 4,520,880 753,400 3,767,400 سهمادد األ 

 10 10 10 ألسهمقيمة ا

 45,208,800 7,534,000 37,674,000 قيمة رأس املال

 

 :الشركة شاط ن

الــال   لهــا وامــتال  حقــوق املاكيــة الصــنااية مــع بــراءات  ر الــداما وتــوفيفيهــالتاشعــة لهــا أو املشــاركة فــي أدارة الشــر ات األخــر  اليــ   ســاهم ادارة الشــر ات 

 غاللها وتأجيرها لاشر ات التاشعة لها أو لغيرها اعنوية واستحقوق املتراال والعالمات التجارية والصنااية وحقوق االمتيا  وغيرها مع الاالخ

 والتراخيص الصناعيةالتابعة  الشركات
 

 صدارجهة اا  رقم ال جل ااسم التجاري 

 الريامل 1010945513 احد ( % ) شركة شخص و  100شركة مساندة االمداد املحدودة مماوكة بنسصة 

 الريامل 1010442892 % ) شركة شخص واحد (  100لاصنااة مماوكة بنسصة شركة أليان 

 

 الخرسانة واألسمنا والجص ايمل أصناف مع والنشاط تصن أليان لاصنااةهـ بإسم 1440 منر   17( بتاريم 132لد  الشركة ترخيص صناعي رقم )

 عملة العرض والنشاط

الوظيفيـــة واماـــة العـــرمل لاشـــركةا تـــم تقريـــ  جميـــمل األرقـــا  إلـــى أقـــر  ريـــال  تـــم اـــرمل القـــوائم املاليـــة األوليـــة املختصـــرة بالريـــال الســـعودي وهـــو العماـــة

 سعودي، ما لم ياكر خالف كللا
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 :  ةاملعايير املحاسبية املطبق( 2إيضاح : )

 تيصير املعايير الدولية ااداد التقارير املالية ألول مرة :أوال : 

لــى ينــدد ااجــراءات اليــ  يجــ  الــى املنشــأة اتصااهــا انــدما  عتمــد املعــايير الدوليــة ااــداد التقــارير املاليــة إن تيصيــر املعــايير الدوليــة لاتقــارير املاليــة لامــرة األو 

 (ا 1املالية لألهداف العامة )املعيار الدولي ااداد التقارير املالية رقم  لامرة األولى  أساس ااداد القوائم

وقائمــة األربــاح أو الخســائر والــدخل الشــامل اآلخــر األوليــة املــوجزة  والتــدفقات النقديــة والتغيــرات فــي  2019يونيــة  30إن قائمــة املركــز املــالي األوليــة املــوجزة فــي

كلــل التــاريم هــي القــوائم املاليــة األولــى اليــ  تــم إاــدادها واشــرها وفقــا لامعــايير الدوليــة لاتقــارير املاليــة اليــ  تــم إقرارهــا فــي حقــوق املســاهمين لافتــرة املنتهيــة فــي 

اد قوائمهـا ركة بإاـداكة العربية السعودية وغيرها مع املعايير واألح ا  الي  أقرتها الهيئة السـعودية لامناسـصين القـانونيينا فـي السـنة السـابقة، قامـا الشـاملم

املاليـة لامـالكين أو األرـراف الخارجيـة مثـل  املالية املدققة لامعايير الدولية ااداد التقارير املالية الستخدامات اادارة الداخاية، ولم يتم توفير هـاأل الصيانـات

 ا  املستثمريع أو الدائنين
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: املانيث
ً
 بعد:ولم يسر مفعولها لم يتم تطبيقها  التي الصادرة ديدةعايير الجديدة والتعديالت الجا

 
 

 ( : عقود اإليجار16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )

( كيفية االاتراف، القياس العرمل واالفصاح اع اقود 16يندد املعيار الدولي ااداد التقارير املالية رقم )

اتراف بموجودات ومياوبات جميمل د ، يتيا  مع املستأجريع اال اايجارا يقد  املعيار نموكج مناس   واح

 أو أقل أو أن األصل موضوال العقد كات قيمة  12اقود اايجار إال إكا  انا مدة اقد اايجار 
ي
شهرا

منخفضةا يستمر املنجريع بتصنيف اقود اايجارات كتشغياية أو تموياية ضمع مفهو  املعيار الدولي 

حاسصة لامنجر دون  غيير جوهري اع معيار املحاسصة الدولي ( املتعار بامل16الية رقم )ااداد التقارير امل

 ( ا 17رقم )

 

 2019يناير  1

 

: املعايير الجديدة والتعديالت الجديدةلثثا
ً
 من  التي ا

ً
 : 2018يناير  1تم تطبيقها اعتبارا

  15لاتقريـر املـالي رقـم ت املاليـة واملعيــار الـدولي االدوا 9قامـا الشـركة بتيصيـر املعيـار الـدولي لاتقريـر املـالي رقـم 
ي
االيـرادات مـع العقـود مـمل العمـالء ، ااتصــارا

 ا   2018يناير  1مع 
 

 : األدوات املالية 9املعيار الدولي رقم 

 :املوجودات املالية -التصنيف والقياس 

مشتقات مضمنة في العقود وتنخـا فـي االاتصـار ية املقدرةا ال يتم فصل أي يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية الى نموكج األامال والتدفقات النقد

 ك ل في التصنيفا 

املصـــد ي  يــتم ت ـــويع مخصـــص خســائر االئتمـــان املتوقعـــة الـــى مــد  امـــر األداة املاليـــة إكا  ادت مخــارر االئتمـــان لتاـــل األدوات ششـــ ل كصيــر منـــا االاتـــراف

 ا15ال  ش ل معاماة تمويل وفقا لامعيار الدولي لاتقرير املالي  لامم املدينة التجارية الي وكالل بالنسصة لاموجودات التعاقدية أو ا

 

 ل:و التح

رجعـيا لكـع يمكـع لاشـر ات االسـتفادة مـع  بـأثر 9 املـالي لاتقريـر الـدولي املعيـار تيصيـر مـع الناتجـة املحاسـاية السياسـات فـي التغيـرات تيصيـر يـتم اـادة

 االاتـراف االنخفـامل(ا ويـتم يشـمل( والقياس  في التصنيف بالتغيرات يتعار فيما السابقة افتراتل املقارنة معاومات  عديل د شع لها يسمح الاي ااافاء

 1 في كما تواالحتياريا املصقاة األرباح في املالي لاتقرير الدولي املعيار تيصير مع املالية الناتجة واملياوبات املالية لاموجودات الدفترية القيم في بالفروقات

 . 2018  يناير

 ثر املترتب على تطبيق املعيار:األ

فروقـات يـتم التـأثير بهـا الـى القـوائم  9لم يترت  الى التغييرات الي  قاما بها الشركة الى السياسات املحاساية نتيجة تيصير املعيـار الـدولي لاتقريـر املـالي 

 املالية لاشركة ا 
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 لعمالء( عقود مع ا) االيرادات  من ال 15للتقرير املالي  املعيار الدولي

نمــوكج واحــد شــامل الســتخدامه فــي مناســصة االيــرادات الناتجــة اــع العقــود املهرمــة مــمل العمــالءا ينــل هــاا املعيــار منــل إرشــادات تنقــر  15يقــد  املعيــار 

 ت املتعاقة بهاااقود املقاوالت ، والتفسيرا -11االيرادات ، ومعيار املحاسصة الدولي رقم  -18االيرادات في املعيار املحاس   الدولي رقم 

هو أن املنشأة ينصغي أن  عترف باايرادات مقابل نقل الصضا مل أو الخدمات املقدمة لاعمـالء بـاملصاغ الـاي  15الهدف األساسي  لامعيار الدولي لاتقرير املالي 

 يعكس التعويض املادي الاي تتوقعه املنشأة مقابل تال السامل أو الخدماتا 

يرادات انــد حصــول العميــل الــى الســييرة الــى الصضــا مل واالقــرار باســتالمها بمــا يتمايــيد مــمل متياصــات املعيــار الــدولي لاتقريــر تقــو  الشــركة بــاالاتراف بــاال 

 ا 15املالي 

 األثر املترتب على تطبيق املعيار:

فروقات يتم التأثير بها الى القوائم  15ر املالي تيصير املعيار الدولي لاتقريلم يترت  الى التغييرات الي  قاما بها الشركة الى السياسات املحاساية نتيجة 

  املالية لاشركة ا

 :  االفتراضات املحاسبية الهامة والتقديرات غير املؤكدة( 3إيضاح : )

واايضــاحات  وجــودات واملياوبــات امل ــجاة،يتياــ  اســتخدا  التقــديرات واالفتراضــات اليــ  تــنثر الــى قــيم امل األوليــة املختصــرة إن إاــداد القــوائم املاليــة

ومصـــالغ اايـــرادات واملصـــروفات املصــــرح انهـــا واافصـــاح اـــع املياوبــــات املختصـــرة اـــع املوجـــودات وااللتاامـــات املحتماـــة فــــي تـــاريم القـــوائم املاليـــة األوليــــة 

التقــديرات واألح ــا  مصنيــة الــى أفضــل  ة التقريــرا بــالرغم مــع أن هــاألاملحتماــة بتــاريم القــوائم املاليــة ومصــالغ اايــرادات واملصــاريف املصــرح انهــا خــالل فتــر 

 املعاومات املتوفرة لد  اادارة ششأن العمايات واألحداث الجارية، فإن النتائج الفعاية يمكع أن  تختاف اع هاأل التقديراتا

ع التقــديرات لافتــرة الحاليــة هــي نفــس صــادر الرئيســية لعــد  التأكــد مــإن االح ــا  الهامــة اليــ  اتخــاتها اادارة فــي تيصيــر السياســات املحاســاية لاشــركة وامل

 ا2018ديسمهر  31األح ا  الي  رصقا الى القوائم املالية لاسنة املنتهية في 

 ( مًخص ألهم السياسات املحاساية  :4إيضاح : )

 اإلعداد أساس 4-1

 
ي
 ألســـاس ااســـتنقاق املحاســـ   املاليـــة األوليـــة( )التقـــارير  34   الـــدولي رقـــم لامعيـــار املحاســـتـــم إاـــداد هـــاأل القـــوائم املاليـــة األوليـــة املختصـــرة وفقـــا

ي
، ووفقـــا

باســــت ناء االســــتثمارات واليــــ  يــــتم قياســــها بالقيمــــة العادلــــة مــــع خــــالل األربــــاح أو الخســــائر ، واااتــــراف الت افــــة التاريخيــــة  أ، ومصــــد ومفهــــو  االســــتمرارية

 اصياة وبإستخدا  رريقة املصاغ املستنر حس  الوحدةة الحالية لإللتاامات املستقبمستنقات التاامات املنافمل املحددة بالقيم

 إن السياسات املحاسبية املتبعة من قبل الشركة موضحة أدناه.

 العرض -األدوات املالية  4-2

 في الترتيصات التعاقدية ليتم إثصات املوجودات واملياوبات املالية في قائمة املركز املالي األولية املختصرة اندما تصصح الشركة ررف
ي
 ألداة املاليةاا
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 ( ملخص ألهم السياسات املحاسبية  )تتمة(:4إيضاح : )

 :التصنيف ـ املوجودات املالية

االاتصـار  نة في العقود وتنخـا فـييعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية الى نموكج األامال والتدفقات النقدية املقدرةا ال يتم فصل أي مشتقات مضم

 ة يتم قياسها كما يلي:ينيفا يتم تصنيف املوجودات املالية شش ل أساسي  ضمع فئات رئيسك ل في التص

 بالت افة امليفأة •

 (FVTOCIبالقيمة العادلة مع خالل الدخل الشامل اآلخر ) •

 (FVTPLبالقيمة العادلة مع خالل األرباح أو الخسائر )  •

 مـع معاماـة تمويـلا وفكا  مل األصول املالية شسعراألولي، يتم اثصات جمياند االاتراف 
ي
معامالتها والي  تمثل القيمة العادلة، إال إكا  ـان الترتيـ  يتـألف فعايـا

 بالقيمـــة الحاليـــة لاتـــدفقات املســـتقصاية املخصـــومة شســـعر الفائـــدة الســـوق
ي
ية ألداة ديـــع ـ ــان الترتيـــ  يتـــألف مـــع معاماـــة تمويـــل، يـــتم قيـــاس الصنـــد مصـــدئيا

 مماثاةا

وات املاليــة شعـد االاتـراف األولــي، يـتم تيصيــر نمـوكج الت افـة امليفــأة )أو فـي شعــض الحـاالت نمـوكج الت افــة حسـ  رصيعــة وغـرمل األصـل املــالي( لقيـاس األد

 األساسية، باست ناء االستثمارات املصنفة لغرمل املتاجرة بالقيمة العادلة مع خالل األرباح أو الخسائرا

 قياس املوجو ي
ي
 دات املالية الي  يتم االاتراف بها مصدئيا بالقيمة العادلة بالت افة امليفأة الى أساس الخسارة االئتمانية املتوقعة  التالي:تم الحقا

ا شعــد شــهر  12ة املمكنــة خـالل خسـائر االئتمــان املتوقعـة الناتجــة اـع األحــداث االفتراضـية الــى األدوات املاليـ  -شــهرا  12خســائر االئتمـان املتوقعــة ملـدة  - 

 تاريم التقريرا

خســائر االئتمــان املتوقعــة اليـ  تنــتج اــع جميــمل األحــداث االفتراضــية املحتماــة الــى مــد  امــر األداة   -خسـائر االئتمــان املتوقعــة مــد  امــر األداة املاليــة   -

 املاليةا

ئتمـــان لتاـــل األدوات ششـــ ل كصيــر منـــا االاتـــراف املصـــد ي يـــة إكا  ادت مخــارر اال يــتم ت ـــويع مخصـــص خســائر االئتمـــان املتوقعـــة الـــى مــد  امـــر األداة املال

 ا15وكالل بالنسصة لاموجودات التعاقدية أو الامم املدينة التجارية الي  ال  ش ل معاماة تمويل وفقا لامعيار الدولي لاتقرير املالي 

 

 املدينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرى: 

  ملسـتنقة مـع العمـالء اـعتمثل املصـالغ ا
ي
الصضـااة املصااـة أو الخـدمات املقدمـة فـي سـياق العمـل املعتـادا يـتم إثصـات املـدينون بقيمـة الفـاتورة األصـاية ناقصـا

يــتم إجــراء تقــدير مخصــص لاــديون املشــ و  فــي تنصــياها انــدما ي ــون هنــا  شــ و  جوهريــة شعــد  إم انيــة  املخصــص أليــة مصــالغ مشــ و  فــي تنصــياهاا

 الديون املعدومة اندما لم يعد هنا  إم انية لتنصياهاايل  امل املصاغا  شي  تنص

 النقدية وشبه النقدية:

 تتألف النقدية وشصه النقدية مع النقد لد  الصنل وودا مل املرابنة، وفترة استنقاقها ثالثة أشهر أو أقل مع تاريم االقتناءا
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 سبية  )تتمة(:( ملخص ألهم السياسات املحا4إيضاح : )

 :يمة املوجودات املاليةنخفاض قا

 فــــي ةهايــــة  ــــل ســــنة ماليــــة تقــــو  الشــــركة بــــإجراء تقيــــيم النخفــــامل القيمــــة لتنديــــد مــــا إكا ـ ـــان هنــــا  دليــــل موضــــوعي الــــى أن أصــــل مــــالي أو مجمواــــة مــــع

ل ويتم االاتراف بأي خسارة انخفـامل لالسترداد املقدرة لألصاملوجودات املالية قد تنخفض قيمتها وفكا وجد مثل هاا الدليل ، يتم تنديد القيمة القاباة 

 في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة األولية املختصرةا يندد قيمة االنخفامل في القيمة كما يلي:

 أية بالنسصة لاموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فإن االنخفامل في القيمة يمثل الفرق ما بين الت افة والقيمة العادلة،  -أ
ي
ناقصا

 في قائمة األرباح أو الخسائر؛خسائر لالنخ
ي
 فامل في القيمة تم إثصاتها سابقا

بالنسصة لاموجودات املدرجة بالت افة، فإن االنخفامل في القيمة يمثل الفرق ما بين املصاغ املدرج والقيمة الحالية لاتدفقات  - 

 به؛ع بند موجودات مالي مشاالنقدية املستقصاية املخصومة حس  سعر السوق الحالي لاعائد م

بالنسصة لاموجودات املدرجة بالت افة امليفأة، فإن االنخفامل في القيمة يمثل الفرق ما بين املصاغ املدرج والقيمة الحالية  -ج

 لاتدفقات النقدية املستقصاية املخصومة حس  سعر العمولة الفعاية األصايةا

 

 االلتزامات املالية:

 لاترتيصـــات التعاقتصــنف االلتاامـــات املاليـــة 
ي
 وفقـــا

ي
ديـــة و شــمل الـــدائنون واملصـــالغ املســـتنقة الـــدفمل والقـــرومل، يــتم االاتـــراف بجميـــمل االلتاامـــات املاليـــة مصـــدئيا

 لإلثصــات األولــى، إثصــات ت ــاليف املعــامالت املصاشــرة بنــاءي الــى الت افــة امليفــأة باســتخدا  معــدل العمولــة ا
ي
د  امــر لفعلــي الــى مــبالقيمــة العادلــة، يــتم الحقــا

 قائمة األرباح أو الخسائر األولية املختصرةا األداة وتدرج في

شــهر الـى األقـل شعــد تـاريم قائمـة املركــز  12يـتم تصـنيف القـرومل ضــمع املياوبـات املتداولـة إال إكا ـ ـان لـد  الشـركة حــر غيـر مشـروط بتأجيــل الـدفمل مـدة 

 املالي األولية املختصرةا

 دائنون ومبالغ مستحقة:

اء املصـــالغ الواجصــة الــدفمل فـــي املســتقصل اـــع الصضــااة والخــدمات املســـتامة، ســواء قــدما أ  لـــم تقــد  بهــا فـــواتير مــع قصـــل الـــدائنون التجــاريون لقــ يــتم إثصــات

 املورديعا

 توزيعات أرباح املساهمين 

 ساهمينا   جل تو يعات أرباح املساهمين كدائنون في الفترة الي  يتم ااتماد تال التو يعات مع قصل جمعية امل
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 املمتا ات واآلالت واملعدات تظهر 
ي
 القيمة التقديرية املتصقية لاممتا ات أي املتراكم و  االستهال بالت افة ناقصا

ي
انخفامل في القيمةا  ستهال الت افة ناقصا

  بما يلي:قدرة النتاجية املقسط الثابا الى مد  األامار اواملعدات بيريقة ال

 %3,5 املصااي •

 %10 اآلالت واملعدات •

 %15 أثاث وتجهياات •

 %15 حاس  آلي أجهزة  •

 %20 سيارات  •

 

فـي الظـروف إلـى اـد  إم انيـة  قيمتها وكلل اندما  شير األحداث أو التغيـرات وجود انخفامل فيلاتأكد مع  جودات الثابتةلامو يتم مراجعة القيمة الدفترية 

، تخفــض قيمـــة املوجــودات إلــى القيمـــة اســترداد القيمــة الدفتريـــةا وفــي حالــة وجـــود مثــل هــاا الـــدليل و يــادة القيمــة الدفتريـــة اــع القيمــة القاباـــة لالســترداد

 ت ـاليف الصيـمل لألصـل لقيمـة العادلـة مـع بـين ا كهـرواليـ  تمثـل القيمـة األسترداد القاباة لال 
ي
الحاليـة لاتـدفقات النقديـة لامنـافمل املسـتقصاية  القيمـة وأناقصـا

 ااملختصرة األولية األرباح أو الخسائرفي قائمة  خسائر االنخفاملتدرج ا املقدرة لالل األصل

ة الدفتريـة لألصـل أو الـتخاص مـع أحـد األصـول الـى أسـاس الفـرق بـين صـافي املحصـل مـع ااسـتصعاد والقيمـ سـتصعاداال يندد الربح أو الخسارة الناجمـة اـع 

 .األولية قائمة األرباح أو الخسائرويعترف بها في 

 را أيهما أقص ،تيفأ تنسينات املصااي املستأجرة بيريقة القسط الثابا الى مد  العمر االنتاجي لاتنسينات أو فترة اايجار

 تنسينات الي  تزيد بصورة جوهرية مع قيمة أو امر األصل املعن اا يتم رسماة الاألوليةرباح والخسائر األ قائمة تنمل مصاريف ااصالح والصيانة الى 

 ر الى األساس املستقصليايتم مراجعة القيم املتصقية وأامار االستخدا  ورريقة االستهال  في ةهاية  ل سنة مالية وينتس  تأثير أية  غيرات في التقدي

األخـر  اليـ   عتهـر ضـرورية ششـ ل  الضـرورية انجـا  املشـاريمل إضـافة إلـى الرواتـ  والت ـاليفتقيد املشاريمل تنا التنفيا الى أساس ت افـة املـواد والخـدمات 

اشي ء مع أجاه، والت اليف غير املصاشرة األخر  املتعاقة باملشرو 
 
 الاخات ااداد املشروال لاغرمل الاي أ

 تكاليف التمويل    4-4

اة، وهي األصول الي  تتيا  فترة  منيـة روياـة لتصـصح جـاهزة لالسـتخدا  املياـو ، وكلـل يتم رسماة ت اليف التمويل املتعاقة مصاشرة بإاشاء األصول املنه

ت ـاليف التمويـل األخـر  يـتم إثصاتهـا كمصـروف اند اكتمال  افة األاشية الضرورية املتعاقة بإاداد األصل املنهل لاغرمل الاي أاشي ء مع أجاها إن جميـمل 

(ا لـيس لـد  الشـركة أي ت ـاليف مـع هـاا القصيـل يـتم رسـماتها فـي 23فتـرة اليـ  حـدثا فيها)معيـار املحاسـصة الـدولي وتنمل الى قائمـة األربـاح أو الخسـائر فـي ال

 الفترة الحاليةا

 ملخزونا 4-5

 سـتخد  الشـركة حاليـا و  شعـد خصـم املخصـص ألي مخـزون متقـاد  أو بيـيء الحركـة، يقهـا أيهمـا أقـلاملخزون بالت افة أو صافي القيمة املمكع تنق يظهر

 رريقة املتوسط املرجح لات افة في تقييم املخزون، وهو ما يسمح به املعيارا
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 ي نظامياحتياط 4-6

 لامـادة 
ي
إجـراء مثـل هـاا ظـاميا ويجـو  لاشـركة التوقـف اـع مـع صـافي الـدخل إلـى االحتيـاري الن %10مـع نظـا  الشـر ات السـعودي، يـتم تنويـل  125رصقا

 مع رأس املالا إن هاا االحتياري غير قابل لاتو يمل  أرباحا %30التنويل اندما يصاغ مجموال هاا االحتياري 

 منافع املوظفين ومكافأة نهاية الخدمة 4-7

كتواريـة واايـه لـم يـتم التـأثير بـأي الحسـابات الحاليـة والحسـابات اامع خالل الحسابات االكتوارية املصدئية ملنافمل العاماين لم يتضح وجود تأثير جوهري 

 فروقات ، تقو  الشركة بدفمل م افآت ةهاية الخدمة ملوظفيها وفقا ألح ا  قانون العمل باملماكة 

 مخصص الزكاة 4-8

 امة لاز اة والدخل في املماكة العربية السعوديةا تخضمل الشركة لاز اة وفقا ألنظمة الهيئة الع

 االعتراف باإليرادات  4-9

يتم االاتراف باايرادات انـد أداء االلتـاا  أي انـدما دات قيمة فواتير الصضااة املوردة والخدمات املقدمة مع قصل الشركة خالل الفترة املاليةا تمثل االيرا

 ، وأنه يمكع قياس مصاغ االيرادات بصورة موثوق بهااة بأداء التاا  معين إلى العميلا تنتقل السييرة الى السامل أو الخدمات املنور

 روفاتملصا 4-10

يـة وفداريـة تصنف ت اليف اانتاج واملصاريف املصاشـرة وغيـر املصاشـرة املتعاقـة باانتـاج كت افـة مصيعـاتا تصـنف  افـة املصـاريف األخـر  كمصـاريف اموم

 اية و سويقيةأو مصاريف بيع

 الت األجنبيةالعم 4-11

ا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تــواريم تاــل املعــامالتا فــي تــاريم التقريــر، يــتم يــتم   ــجيل املعــامالت اليــ  تــتم بــالعمالت األخــر  غيــر الريــال الســعودي وفقــ

ما يــــتم تنويــــل املوجــــودات تنويــــل املوجــــودات واملياوبــــات النقديــــة بــــالعمالت األجنايــــة إلــــى الريــــال الســــعودي بأســــعار الصــــرف الســــائدة فــــي كلــــل التــــاري

ال املاليــة بــالعمالت  األجنايــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تــاريم تنديــد القيمــة العادلــةا   واملياوبــات غيــر النقديــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة واملوجــودات

الصــرف الناتجــة فــي قائمــة أســعار أربــاح أو خســائر يــتم إاــادة تنويــل الصنــود غيــر النقديــة اليــ  تقــاس بالت افــة التاريخيــة شعماــة أجنايــةا يــتم االاتــراف ب

 ااملختصرة األوليةاألرباح أو الخسائر 

 املعلومات القطاعية 4-12

 املماكة العربية السعودية  التوجد لد  الشركة تقارير قيااية تصنيعية أو جغرافية هامة واليوجد أي فروال أو أاشية خارج

 قياس القيمة العادلة4-13

مة العادلة وتوفر إرارا واحـدا لاتقـارير الي املعايير الدولية لاتقارير املالية الي  تتيا  أو  سمح بقياس واالفصاح اع القي ييصر قياس القيمة العادلة

ويســتخد  التساســل الهرمـــي لاقيمــة العادلـــة  (ســعر الخـــروج)املاليــة الدوليــة لقيـــاس القيمــة العادلــةا ينـــدد املعيــار القيمــة العادلـــة الــى أســـاس مفهــو  

املثلــى  االقتصــاديةيعماــون مـع أجــل مصــالحهم  ينــتج انــه قيــاس قـائم الــى الســوق ولــيس الـى أســاس كيــان الــى افتــرامل أن املشـاركين فــي الســوق والـاي 

ا ليسـا قياسـات لهـا شعـض التشـابه مـمل القيمـة العادلـة ولكنهـ االاتياديةامال األ ا تيصر الشركة في سياق ( 13اداد التقارير املالية رقم ا املعيار الدولي )

 ا(بالت افةاملخزون والاي يقاس  2سصة الدولي مثل القيمة العادلة لاموجودات غير املحققة في معيار املحا)  بالقيمة العادلة

 

 

 



ي القابضة شركة الكث

مة سعودية شركة مسا

تصرة (غ مدققة) إيضاحات حول القوائم املالية األولية ا

ات وآالت ومعدات: إيضاح (٥) : ممتل

يأرا  اتاالت ومعداتسياراتمبا زة حاسب آأثاث وتج اإلجماأج

ال سعودي ال سعودير ال سعودير ال سعودير ال سعودير ال سعودير ال سعودير ر

لفة : الت

رصيد ١ يناير ٢٠١٩
الت تحو

إضافات خالل السنة
رصيد ٣٠ يونية ٢٠١٩

اكم : الك امل اإلس

رصيد ١ يناير ٢٠١٩
الت تحو

الك السنة إس
رصيد ٣٠ يونية ٢٠١٩

: ات واآلالت واملعدات بالصا املمتل

 ٣٠ يونية ٢٠١٩
سمر ٢٠١٨  ٣١ د

كما  ٣٠ يونية ٢٠١٩



شركة الكثيري القابضة

شركة مساهمة سعودية

(غير مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة 

2019 يونية 30كما في 

:املخزون  : (6)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

9,675,8139,522,252مواد أولية ـ

20,62340,238انتاج تام ـ مصنع الخرسانة

270,747213,574قطع غيار

9,967,1839,776,064اإلجمالي

:ذمم مدينة  : (7)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192017

ريال سعوديريال سعودي

31,377,44026,073,861عمالء تجاريون

2,169,7782,733,221دفعات مقدمة ملوردين

33,547,21828,807,082اإلجمالي



:أرصدة مدينة أخرى  : (8)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

2,807,5171,034,558عهد وذمم عاملين
ً
152,273621,559مصاريف مدفوعة مقدما

378,120588,300تأمين خطابات ضمان واعتمادات

2,312,500ذمم مشاريع غير منتهية

4,097,2080تكاليف مشاريع غير منتهية

9,747,6182,244,417اإلجمالي

:ألنقد والنقد املماثل  : (9)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

35,73932,535النقد بالصندوق

269,674381,271(الريال السعودي  )مصرف الراجحي 

19,371232,069(الريال السعودي  )بنك الرياض 

29,34961,196(الريال السعودي  )بنك سامبا 

750,96251,057(الريال السعودي  )البنك األهلي التجاري 

11,70410,492(الريال السعودي  )البنك ساب 

9,9236,318(الريال السعودي  )البنك الهولندي 

5,8213,422(الريال السعودي  )بنك البالد 

8,9756,940(الريال السعودي  )بنك االستثمار 

72,2845,378(الريال السعودي  )بنك الفرنس ي 

16,62146,574(الريال السعودي  )بنك االنماء 

12,96427,851(الريال السعودي  )بنك العربي 

2,3699,061(الريال السعودي  )بنك الجزيرة 

1,245,755874,164اإلجمالي

(غير مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة 

شركة الكثيري القابضة

شركة مساهمة سعودية

2019 يونية 30كما في 



شركة الكثيري القابضة

شركة مساهمة سعودية

(غير مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة 

2019 يونية 30كما في 

:عالوة اإلصدار  : (10)إيضاح رقم 

ريال سعودي

8,599,500عالوة اإلصدار

(1,040,417)مصاريف اإلصدار

7,559,083صافي عالوة اإلصدار

:مخصص مكافأة نهاية الخدمة  : (11)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

301,895154,218رصيد أول الفترة

80,730147,677املحمل على الفترة

382,625301,895الرصيد في نهاية الفترة

 ريال سعودي أسهم رأس املال4,095,000 ريال سعودي منها مبلغ 12,694,500 بلغت املتحصالت من عملية اإلكتتاب 2017خالل العام املالي 

: ريال سعودي وتم خصم مصاريف اإلصدار من عالوة اإلصدار على النحو التالي8,599,500والباقي عالوة إصدار بمبلغ 



:أوراق الدفع  : (12)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

14,250,33117,351,439رصيد أول الفترة

053,358,465إضافات خالل الفترة

(56,459,573)(2,743,932)مسدد خالل الفترة

11,506,39914,250,331اإلجمالي

0(4,382,510)الجزء املتداول

7,123,88914,250,331الجزء غير املتداول

:تسهيالت إئتمانية  : (13)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

10,441,0411,513,019رصيد أول الفترة

15,745,99918,726,415إضافات خالل الفترة

(9,798,393)(11,440,685)مسدد خالل الفترة

14,746,35510,441,041الرصيد في آخر الفترة

تتمثل أوراق الدفع في قيمة األقساط املستحقة على الشركة لشراء معدات ومولدات وسيارات من موردين وكانت الحركة خالل الفترة على النحو

:التالي 

: ريال سعودي وكتنت الحركة على النحو التالي 3,012,401أبرمت الشركة إتفاقية تسهيالت إئتمانية مع بنك محلي مقابل سندات ألمر بمبلغ 

شركة الكثيري القابضة

شركة مساهمة سعودية

(غير مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة 

2019 يونية 30كما في 



شركة الكثيري القابضة

شركة مساهمة سعودية

(غير مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة 

2019 يونية 30كما في 

:ذمم دائنة  : (14)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

11,300,76410,976,952موردون

1,338,664557,036عمالء دفعات مقدمة

12,639,42811,533,988اإلجمالي

:أرصدةدائنة أخرى  : (15)إيضاح رقم 

 ديسمبر31في  يونية30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

412,801376,640مصاريف مستحقة

0211,590دائنون متنوعون

0(60,438)اخرى 

352,363588,230اإلجمالي



شركة الكثيري القابضة

شركة مساهمة سعودية

(غير مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة 

2019 يونية 30كما في 

:اإليرادات  : (16)إيضاح رقم 

لفترة الستة أشهر املنتهية في 

2019 يونية 30

لفترة الستة اشهر املنتهية في 

2018 يونية 30

20192018

ريال سعوديريال سعودي

20,091,40813,780,536مبيعات االسمنت

17,459,1110ايراد مصنع الخرسانة

6,448,09912,764,080ايرادات عقود حكومية

43,998,61826,544,616اإلجمالي

:تكلفة اإليرادات  : (17)إيضاح رقم 

لفترة الستة أشهر املنتهية في 

2019 يونية 30

لفترة الستة اشهر املنتهية في 

2018 يونية 30

20192018

ريال سعوديريال سعودي

25,945,82014,552,497مواد أولية 

2,945,0502,738,484تكلفة رواتب واجور 

1,694,4081,254,267مصاريف تشغيل 

30,585,27818,545,248اإلجمالي



شركة الكثيري القابضة

شركة مساهمة سعودية

(غير مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة 

2019 يونية 30كما في 

:مصاريف عمومية وإدارية  : (18)إيضاح رقم 

لفترة الستة أشهر املنتهية 

2019 يونية 30في 

لفترة الستة اشهر املنتهية 

2018 يونية 30في 

20192018

ريال سعوديريال سعودي

786,560207,067رواتب وأجور وما في حكمها

16,150138,741مصاريف صيانة

231,03989,206مصاريف ايجار

149,89997,500مصاريف قوائم وهيئة سوق املال وايداع

208,7500أتعاب مهنية

105,35977,391رسوم حكومية

176,0000مصاريف مجلس االدارة واللجان

79,586122,817مصاريف أخرى

1,753,343732,722اإلجمالي



 شركة الكثيري القابضة

  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املختصرة )غير مدققة( 

 2019يونية  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 :ربحية السهم( 19: ) يضاحا

  الـى أسـاس  2019يونيـو  30ة السهم مع العمايات الرئيسية اع الفترة املنتهية فـي تم احتسا  ربنية السهم لافترة الحالية مع صافي ربح الفترة وربني

 2019ابريـل  23سهم حيث أنه وفقا لًجمعية العامـة غيـر العاديـة واليـ  اقـدت بتـاريم  4,054,638 والصالغةاملتوسط املرجح لعدد األسهم خالل الفترة 

وتـم  عـديل ااعقـاد الجمعيـة العموميـة الغيـر ااديـة  بتـاريمار مننـة لامسـاهمين سـهم مـع خـالل اصـد 4,520,880  قرر املساهمون  يـادة رأس املـال الـى 

اثاـة مـع العـا  السـابر ارنة وفقا لالل لتعكس أثر الزيادة في رأس املال ، كما تم احتسا  ربنية السـهم لافتـرة املمربنية السهم لافترة الحالية وفترة املق

 سهم اادي ا 3,139,500  والي  باغا  2018يونيو 30سية اع الفترة املنتهية في افي ربح الفترة وربنية السهم مع العمايات الرئيمع ص

 :( إدارة املخاطر 20إيضاح: )

 االئتمان:مخاطر 

 ســـعى الشـــركة إلـــى إدارة مخـــارر  بالتااماتـــه ممـــا يـــندي إلـــى تكصـــد اليـــرف اآلخـــر لخســـارة ماليـــةاتمثـــل مخـــارر االئتمـــان اـــد  مقـــدرة رـــرف مـــا الـــى الوفـــاء 

ة حـدود االئتمـان لاعمـالء االئتمان فيما يتعار بالصنو  مع خـالل التعامـل فقـط مـمل الصنـو  كات السـمعة الييصـة وفيمـا يتعاـر بـالعمالء مـع خـالل  سـوي

 ء مختاريع ومراقصة الامم املدينة القائمة وتأكيد املتاشعة الدقيقة لتال الاممااألفراد والحصول الى ضمانات بنكية مع امال

 :العموالت الخاصةمخاطر أسعار 

غيـر فـي أسـعار العمـوالت السـائدة فـي السـوق، وتخضـمل أسعار العموالت الخاصة في املخارر الناتجة اع تابا  قيمة أداة مالية نتيجة لاتمخارر  تعارت

 ااالئتمانيةر العموالت الخاصة ششأن موجوداتها املرتصية شعموالت خاصة املتمثاة بودا مل املرابنة والتسهيالت الشركة ملخارر أسعا

 :مخاطر السيولة

اتهــا املرتصيــة بــاألدوات املاليـةا قــد تنــتج مخـارر الســيولة اــع اــد  مخـارر أن تواجــه الشــركة صــعوبة فـي جمــمل األمــوال لاوفـاء بالتاام مخـارر الســيولة هــي

لصنكيــةا درة الــى بيـمل األصــل املـالي شســراة بمصاـغ يقــار  قيمتـه العادلــةا تقـو  الشــركة بـإدارة مخــارر السـيولة مــع خـالل التأكــد مـع تــوفر التسـهيالت االقـ

 تاريم الشراءا يوما مع 60إلى  30تاريم الصيملا يتم سداد الامم الدائنة اادة خالل  يوما مع 60إلى  30تتيا  شروط مصيعات الشركة دفمل املصالغ خالل 

 :مخاطر العمالت

ا تخضـمل الشـركة لاتقاصـات فـي أسـعار لتغيـرات فـي أسـعار صـرف العمـالت األجنايـةتمثل مخارر العمالت الناتجة اع تابا  قيمة األدوات املاليـة نتيجـة ا

 اخالل الفترةواليورو ودي والدوالر األمري ي سعها العاديةا لم تقم الشركة بأية معامالت هامة شعمالت ادا الريال الالصرف األجن   خالل دورة أامال

 ( إعادة تبويب :21إيضاح: )
 

 تم إاادة تصوي  شعض أرقا  املقارنة لتتوافر ممل ارمل وتصوي  الفترة الحاليةا

 : األولية( النتائج 22إيضاح: )

  األوليةفي القوائم املالية نتائج العمايات إن 
ي
 قد ال ت ون منشرا

ي
 لاشركةا السنويةالقوائم املالية  الي  تتضمنهايات لنتائج العما دقيقا

  األوليةاعتماد القوائم املالية ( 23إيضاح: )
 

 ا هـ1440 قعدةكو ال 15 املوافر    2019 يوليو 18 خميسالبتاريم لإلصدار  املختصرة األوليةالقوائم املالية  هاأل ااتمدت
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