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 الشركةمعلومات  .1
 

 نبذة عن الشركة 1-1

ي المملكة العربية السعودية. الجوف )"الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا لنظام الشركات ف أسمنتشركة 
هـ 1427ذو القعدة  1الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010225259وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 

 م(.2006نوفمبر  22)الموافق 
 

ن لاير ثون مليومليون لاير سعودي )مليار واربعمائة وثال 1,430المكتتب فيه والمدفوع بالكامل  مجموعةيبلغ رأس مال ال
.شرة لاير سعودي( ع10ة األسمية للسهم )مليون سهم متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل وتبلغ القيم 143سعودي( مقسمة إلى 

      

 امل:بالك ٪100 لمملوكةاالجوف )"الشركة"( وشركاتها التابعة  أسمنتتتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لشركة 
 

  .شميةالمملكة األردنية الها -ن امّ وف ـ األردن، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، ومقرها عالج أسمنتشركة  (1

  .المملكة العربية السعودية -ات الجوف، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، ومقرها الرياض إستثمارشركة  (2

المملكة  -الرياض شركة جاهز الجوف المحدودة )شركة شخص واحد(، وهي شركة ذات مسئولية محدودة ومقرها  (3
 العربية السعودية.

 ويشار إليهم جميعا بـ )"المجموعة"(.
 

 سمنتة األ، صناعالمقاوم لألمالح سمنتالعادي )بورتالند(، صناعة األ سمنتفي صناعة األ مجموعةيتمثل النشاط الرئيسي لل
 البوزوالني.  سمنتالمكتل )الكلنكر(، صناعة األ سمنتاألبيض، صناعة األ

 

مي، التمي هو في مدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق مجموعةنوان المسجل للان الع
ل من كفي ا المملكة العربية السعودية، تعمل الشركة األم في المملكة العربية السعودية من خالل فروعه 295689ص.ب 

 .مدينة جدة ومدينة طريف

 

 .ديسمبر من نفس العام الميالدي 31يناير وتنتهي في  1 تبدأ فيعشر شهراً  ة أثنيالسنة المالية للمجموع

 
 إستمرارية المجموعة والخسائر المتراكمة 1-2

سنة المنتهية م )ال2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  151 اتكبدت المجموعة صافي خسارة قدره
وعة سعودي(. كما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجم مليون لاير 98,5م: 2020ديسمبر  31في 

مليون لاير  34,8م: 2020ديسمبر  31)السنة المنتهية في  مليون لاير سعودي 130,7موجوداتها المتداولة بمبلغ حوالي 
ن لاير مليو 192م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 343,1وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة حوالي سعودي(، 
ى حول قدرة المجموعة عل شكوكمال المجموعة. تشير هذه الظروف على وجود  من رأس ٪20تجاوزت التي سعودي( و

 االستمرار كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ اإلستمرارية.
 

طفاء إل ٪24 ها نسبتبتاريخ الحق للقوائم المالية الموحدة، أوصى مجلس إدارة الشركة للمساهمين بتخفيض رأس المال بم
لمال، اض رأس الخسائر المتراكمة العادة هيكلة رأس المال . كما أوصى في نفس االجتماع وبعد اإلنتهاء من عملية تخفي

مليون  1,387 مليون لاير ليصبح رأس المال بعد الزيادة 300بزيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 
 .(28)إيضاح تاريخ القوائم المالية  ىدارة حتتوصية مجلس اال ىلموافقة علتم الاير سعودي ، ولم ي

 

 

 المحاسبية الهامةملخص السياسات  .2
 

  أسس اإلعداد 2-1

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  تم إعداد عايير سعودية والملعربية الاهذه القوائم المالية الموحدة وفقا
 محاسبين. مراجعين والخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للواإلصدارات األ

 

 التكلفة التاريخية 2-2

المالية  ول القوائمحضاحات تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في اإلي
 الموحدة.

 

 عملة العرض 2-3

 باللاير السعودي وهي العملة المالية للمجموعة.يتم عرض القوائم المالية الموحدة 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( . 2
 

 أساس التوحيد  2-4

ر كة المستثمي الشرتتحقق السيطرة عندما تصبح المجموعة عرضة أو لها الحق في الحصول على العوائد المتغيرة نتيجة معامالتها ف
ل خاص فإن . وبشكرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة سيطرتها على الشركة المستثمر بهابها، ولدى المجموعة القد

 المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط ـ كان لدى المجموعة:

 
 ت الصلة ات ذانشاطسيطرة على المنشأة الُمستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه ال

 بالمنشأة المستثمر بها(.

 .التعرض لمخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة معامالتها مع المنشأة المستثمر بها 

 .القدرة على استخدام سيطرتها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها 

 
ى كون لدستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما ي بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت

تبار جميع ي االعفالمجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ 
ل الظروف تشموحقائق المستثمر بها، وهذه ال الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة سيطرة على المنشأة

 ما يلي:
 

 .الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها 

 .الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

 .حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة 
 

اك إلى أن هن ف تشيرنت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كا
رة على السيط تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على

 مصاريفو يراداتلتابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات وإالشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة ا
اريخ يطرة حتى تلى السعالشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة 

 توقف السيطرة على الشركة التابعة.
 

ير لحصص غامل اآلخر بين المساهمين في الشركة األم للمجموعة وايتم توزيع قائمة الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الش
ت على لتعديالاالمسيطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. وعند اللزوم، يتم إجراء 

استبعاد  جموعة. يتمبل المقلية المتبعة من القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات الما
ركات شا بين مجميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت 

 المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
 

 لى فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.يتم احتساب أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة ال يؤدي إ
 

لمطلوبات رة( وافإنها تلغي االعتراف بالموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشه ،إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة
الربح أو  اني بيفبينما يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة  ،وحقوق الملكية غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى

 محتفظ به بالقيمة العادلة. إستثمارالخسارة المجمع. يتم إثبات أي 
 

ير غات والحصة لمطلوبوفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( وا
لسيطرة في قدان اويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن ف المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة

 محتفظ به بالقيمة العادلة. ستثمارقائمة الدخل الموحدة. ويتم تسجيل أي حصة من اإل
 

ت في حصة لتغيرايتم قياس الحصص غير المسيطرة بنسبة الملكية في صافي األصول المحددة للشركة المقتناة في تاريخ الشراء. ا
 في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.المجموعة 

 

ة. لمجموعاغير محققة ناتجة عن المعامالت داخل  مصاريفيتم استبعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة وأي إيرادات و
لى حد إ ستثمارإلامقابل  بطريقة حقوق الملكية يتم استبعادهاالمكاسب غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فيها 

 ألرباح غيربعاد احصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها است
 المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه مؤشر على هبوط القيمة.
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 ص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخ.  2
 

 أساس التوحيد )تتمة( 2-4
 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 الكيان القانوني بلد التأسيس اسم الشركة
-رأس المال 
 لاير سعودي

نسبة 
 النشاط الملكية

شركة أسمنت الجوف 
 )األردن(

المملكة األردنية 
 الهاشمية

شركة ذات 
 مسئولية محدودة

266,980 100٪ 
اسزتيراد وتصززدير وتجزارة الجملززة 
والتجزئززززة فززززي منتجززززات شززززركة 

 .أسمنت الجوف ومواد البناء

 شركة إستثمارات الجوف
المملكة العربية 

 السعودية
شركة ذات 

 مسئولية محدودة
1,000,000 100٪ 

تجارة الجملزة والتجزئزة لألسزمنت 
ومشززززتقاته والتعهززززدات التجاريززززة 
 وخززززدمات االسززززتيراد والتصززززدير

 .والتسويق للغير

شركة جاهز الجوف 
المحدودة )شركة شخص 

 واحد(

المملكة العربية 
 السعودية

شركة ذات 
 مسئولية محدودة

500,000 100٪ 
البيع بالجملة لألسمنت وما شابه، 

 .النقل البري للبضائع

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية  2-5

تبر سارية لتي تعلتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية واهناك عدد من المعايير وا
  المفعول في الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت المجموعة عدم تطبيقها في وقت مبكر. وأهمها كما يلي:

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد   .أ

 م2020-م2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: دورة 

، 1عديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ت IASB)م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
دوات المالية، ومعيار المحاسبة ، واأل9والمعيار الدولي للتقارير المالية  التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،

 1ر. وبداية تطبيقه في عقود اإليجا 16الزراعة واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  41الدولي 
 م.2022يناير 

  

 (3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية )التعديالت على 

، لتحديث 3لمالية ا( تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير IASBم، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
رات ديالت للفتي التعتسرنموذج إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال. على أن 

 م مع السماح  بالتطبيق المبكر.2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

 لمتحصل قبل حق االستخدام(ا –)التعديل  16معيار المحاسبة الدولي 

تحظر على  ، والتي16( تعديالت على معيار المحاسبة الدولي IASBم، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
كات لفة الممتلمن تك الشركة خصم المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة بينما تقوم الشركة بإعداد األصل لالستخدام المقصود

ارة. و الخسأواآلالت والمعدات. بدالً من ذلك، سوف تعترف الشركة بمتحصالت المبيعات هذه وأي تكاليف ذات صلة في الربح 
 م.2022يناير  1 وبداية تطبيقه في

  

 كلفة إتمام العقد(ت -لعقود المحملة باإللتزامات ا -)التعديل  37معيار المحاسبة الدولي 

تحدد التكاليف  ، والتي37( تعديالت على معيار المحاسبة الدولي IASBم، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
ن ماإللتزام. بمحمل  العقد سيتسبب في خسارة أم ال، وبالتالي يتم االعتراف به كعقد التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان

ي تقييم فف المدرجة لتكالياالمتوقع أن تؤدي هذه التعديالت إلى احتساب المزيد من العقود كعقود محملة باإللتزام ألنها تزيد من نطاق 
 م.2022يناير  1العقود المحملة باإللتزام. وبداية تطبيقه في 

  

 4 لمعيار الدولي للتقارير الماليةا

 م.2023يناير  1عديالت بخصوص تاريخ انتهاء صالحية نهج التأجيل. وبداية تطبيقه في ت -عقود التأمين 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.  2
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية )تتمة( 2-5

 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعدأ. 

 

 9 المعيار الدولي للتقارير المالية

 م.2023يناير  1. وبداية تطبيقه في 9و  4تعديالت بخصوص التعديالت المتعلقة بالترابط بين معياري 
 

 17 المعيار الدولي للتقارير المالية

ان ، ك17مالية ي إلعداد التقارير النهجاً متسقاً دولياً لمحاسبة عقود التأمين. قبل المعيار الدول 17المالية يقدم المعيار الدولي للتقارير 

المالية  ي للتقاريرالدول هناك تنوع كبير في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالمحاسبة واإلفصاح عن عقود التأمين، حيث يسمح المعيار

لدولي إلعداد المعيار ا نتج عناهج المحاسبة السابقة )غير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(. سيبمواصلة اتباع العديد من من 4

 ة تطبيقه فيلحالية. وبدايامن شركات التأمين، مما يتطلب تعديالت على األنظمة والعمليات  تغييرات كبيرة للعديد 17التقارير المالية 

 م.2023يناير  1

 

 متداولة أو غير متداولة(لوبات تصنيف المطل -)التعديل  1 الدوليمعيار المحاسبة 

فيما يتعلق  1ولي م تعديل معيار المحاسبة الد2021في يونيو ويوليو  قرر مجلس معايير المحاسبة الدولي في إجتماعاته المنعقد
م لمدة عام 2020تاريخ نفاذ تعديل بتصنيف اإللتزامات الخاضعة لشروط مثل اإلفصاح عن المعلومات حول هذه الشروط وتأجيل 

 م.2024واحد على األقل حتى يناير 
 

الحق  تقرير و/أوترة الفتتطلب التعديالت تأجيل تسوية اإللتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير لتكون متاحة في 
لتعديل ددة. قدم اروط محيخضع أيضاً إللتزام المنشأة بش في تأجيل التسوية لمدة إثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير والذي
 م.2024يناير  1توضيحاً حول معنى "المقاصة" لغرض تصنيف اإللتزام وبداية تطبيقه في 

  

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سارية المفعول في السنة الحالية .ب
  

سياسات يرات في اللى تغيإدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي لم تؤد فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت الجدي

 المحاسبية للمجموعة وليس لها أي تأثير على قوائمها المالية:

  

 39ومعيار المحاسبة الدولي  9على المعيار الدولي للتقارير المالية  2رحلة تعديالت الم -معيار سعر الفائدة 

ر من طلب التغييير لتتلرئيسية اإلعفاء من متطلبات محاسبة التحوط المحددة. باإلضافة إلى ذلك، تم تعديل المعايتوفر التعديالت ا

IBOR  م.2021يناير  1إلى سعر مرجعي بديل يتم احتسابه عن طريق تحديث سعر الفائدة الفعلي، وبداية تطبيقه في 

 

 "(19 -كوفيد "يازات اإليجار ذات الصلة بجائحة كورونا متا -)التعديل  16المعيار الدولي للتقارير المالية 

لذي مدد ا 16قم رم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 2021في مارس 

و التقرير السنوية التي تبدأ في أ م. يسري هذا التعديل من فترة2021يونيو  30إلى ما بعد  19 -إمتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 

م، 2021ارس م 31م. يُسمح بالتطبيق المبكر، بما في ذلك في البيانات المالية غير المصرح بإصدارها في 2021أبريل  1بعد 

 م.2021ابريل  1وبداية تطبيقه في 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.  2
 

 لوبات إلى متداول وغير متداولتصنيف الموجودات والمط 2-6

األصل  تصنيف تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحد على أساس متداول أو غير متداول. يتم

 ضمن الموجودات المتداولة في حالة:
 

 وتوقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أ 

 محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو 

  شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12توقع تحقق األصل خالل 

  شهراً على األقل من  12كونه نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية إلتزام ما خالل
 د.تاريخ قائمة المركز المالي الموح

 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 

 يعتبر اإللتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:
 

 توقع تسوية اإللتزام خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أو 

 محتفظ باإللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو 

  قائمة المركز المالي الموحدة، أوشهراً بعد تاريخ  12توقع تسوية اإللتزام خالل 

  المالي الموحد. شهراً على األقل بعد تاريخ قائمة المركز 12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية اإللتزام لمدة 
 

 تقوم المجموعة بتصنيف جميع اإللتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

 

 قياس القيمة العادلة  2-7

 األدوات المالية

 المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. تقوم
 

ى املة تتم علوجب معالقيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو سداده عند تسوية مطلوبات بين طرفين بم

 تم إما:بات ستبافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلو أسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة
 

 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو 

 .في حالة عدم وجود سوق رئيسية، في أكثر األسواق منفعة للموجودات أو المطلوبات 
 

 المجموعة. إن السوق الرئيسية أو األكثر منفعةً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل
 

المطلوبات وجودات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير المو

 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

 دية عن طريقع اقتصاعلى تحقيق منافعند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية، يتم اعتبار مقدرة المتعاملين في السوق 

 د.أقصى حاالستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وب
 

ل سضمن التسل لموحدةاتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية 

 ككل: لعادلةاالهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة 

 

  .المستوى األول: األسعار المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة 

  و أرة مباشرة حظة بصوـ الهامة لقياس القيمة العادلة ـ قابلة للمالالمستوى الثاني: طرق قياس تعتبر مدخالت المستوى األدنى
 غير مباشرة.

  لمالحظةغير قابلة ل -المستوى الثالث: طرق قياس تعتبر مدخالت المستوى األدنى ـ الهامة لقياس القيمة العادلة. 
 

فيما إذا تم  كد المجموعةر، تتألقيمة العادلة بشكل متكربالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة با

 دنى الهامةتوى األالتحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المس

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي.
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 سبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات المحا.  2

 

 معامالت بعمالت أجنبية وأرصدتهاال 2-8

ً بأسعار الصرف السائدة الفورية للعملة الوظيفية في  ل فيه الذي تتأه لتاريخاتُسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا

ة صرف السائدعار البالعمالت األجنبية بأس المعاملة ألول مرة لالعتراف. ويتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية الُمقَومة

الشامل  الدخل ائمةة في قالفورية للعملة الوظيفية في تاريخ قائمة المركز المالي. تُدرج الفروقات الناتجة عن تسوية البنود النقدي

 .الموحدة

 
 ومعدات وآالت ممتلكات 2-9

ً ا لكات ممتليتم تسجيل ا لخسائر المتراكمة من هبوط القيمة، إن وجدت.يتم تسجيل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا

تكلفة . تتضمن الن وجدتواآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم و/أو الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إ

ت اء بمتطلبال الوفاإلنشاء طويلة األجل في حا تكلفة الجزء المستبدل من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف القروض لمشاريع

زاء ج تلك األجبإدرا االعتراف. عندما يتم استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات معينة، تقوم المجموعة

ليف اج تكايتم إدرباعتبارها موجودات فردية ذات عمر إنتاجي محدد واستهالك محدد. وبالمثل، عند إجراء فحص شامل، فإنه 

ع تكاليف اج جميالفحص ضمن القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كتكلفة إحالل إذا ما تم استيفاء متطلبات االعتراف. ويتم إدر

 اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. 

 

تتبع تي والدات ومع تآالباستثناء  ي المقدر للموجوداتيتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاج

 كالتالي: طريقة الوحدات المنتجة

 

 السنوات البيان

 طريقة الوحدات المنتجة آالت ومعدات

 50 مباني

 50 طرق

 4 سيارات

 4 عدد وأدوات

 10 - 5 وأجهزة وديكوراتأثاث ومفروشات 

 10 قطع غيار إستراتيجية

 

 وقع الحصولعدم ت ف بأي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات )"األصل"( وأي جزء هام عند استبعادها أو عنديتم إلغاء االعترا

ق تحسب بالفرألصل )على أي منافع اقتصادية من استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عند استبعاد ا

 رية لألصل( في قائمة الدخل الموحدة في سنة استبعاد األصل. بين صافى متحصالت االستبعاد والقيمة الدفت

 

ستقبال على ذلك م بناءً  يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية لها وطرق اإلهالك في نهاية كل سنة مالية وتعدل

 كلما كان ذلك مناسبا. 
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 تمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة )ت. 2
 

 

 عقود اإليجار  2-10

د حتزوي علزى عقزتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجزار أو يحتزوي علزى عقزد إيجزار. يعتبزر العقزد هزو عقزد ايجزار أو ي

 إيجار إذا ما أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.

 

 المجموعة كمستأجر 

ود إيجززار وعززة نموذجززاً منفززرداً لالعتززراف والقيززاس لجميززع عقززود اإليجززار، باسززتثناء عقززود اإليجززار قصززيرة األجززل وعقززتطبززق المجم

 فزي اسزتعمال الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف المجموعة بإلتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق استعمال األصل الحزق

 الموجودات األساسية.

 

 الستخدام( موجودات حق ا1)

قيززاس  تقززوم المجموعززة بززإدراج موجززودات حززق االسززتخدام فززي تززاريخ بززدء عقززد اإليجززار )تززاريخ تززوافر األصززل حززق االسززتخدام(. يززتم

ود لتزامات عقموجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر هبوط في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة قياس إل

ار دفعزات اإليجزوة موجودات حق االستخدام قيمة إلتزامات عقود اإليجزار المسزجلة والتكزاليف المباشزرة األوليزة اإليجار. تتضمن تكلف

 أسزاس القسزط المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً أي محفزات إيجار مستلمة. يتم اسزتهالك موجزودات حزق االسزتخدام علزى

 نتاجي المقدر لألصل ـ أيهما أقصر. الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإل

 

 ( إلتزامات اإليجار2)

يجزار. وال مزدة اإلطزفي تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعزة بزإدراج إلتزامزات اإليجزار الُمقاسزة بالقيمزة الحاليزة لزدفعات اإليجزار 

 الم، ودفعزاتمحفززات إيجزار مسزتحقة االسزت تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهريزة( ناقصزاً أي

إليجار أيضاً ضمن دفعات اإيجار متغيرة القيمة بناًء على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية. تت

 يمزا إذا كانزتبإنهزاء العقزد فسعر الممارسة لخيار الشراء الزذي مزن المتوقزع بقزوة أن تمارسزه المجموعزة ودفعزات الغرامزات المتصزلة 

 ؤشزر أو معزدلشروط اإليجار تعطي المجموعة خيار انهاء عقد اإليجار. ويزتم إدراج دفعزات اإليجزار المتغيزرة التزي ال تعتمزد علزى م

 ثابت كمصروف في الفترة التي يحصل فيها الدفع. 

 

معزدل  يمزا إذا كزانتزراض المتزايزد فزي تزاريخ ابتزداء العقزد فعند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االق

ائدة وخفض اعتماد الف الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد، يتم زيادة مبلغ إلتزامات اإليجار ليعكس

 في مدة العقد أو  أو تغيراً يجار إذا ما كان هناك تعديالً المبلغ عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية إللتزامات اإل

ثل هذه مخدم لتحديد تغيراً في مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المست

 المدفوعات مقابل اإليجار( أو تغيراً في تقييم خيار شراء األصل األساسي.

 

 د اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة( عقو3)

جزار )مزدة اإلي  تقوم المجموعة بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجزار قصزيرة األجزل

ات جزار للموجزودق اسزتثناء االعتزراف بعقزود اإليشهراً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضزمن خيزار الشزراء(. كمزا تقزوم بتطبيز 12

صزيرة قسزبة للعقزود المنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار والتي تعتبر منخفضة القيمة. يزتم إدراج دفعزات اإليجزار سزواًء بالن

 األجل أو للموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 2

 

 

 تكاليف االقتراض 2-11

لبيزع االستخدام أو تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده ل

القتزراض ارى كمصزاريف فزي فتزرة اسزتحقاقها. وتتمثزل تكزاليف تعتبر جزء من تكلفة ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع التكاليف األخز

 بتكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية اقتراض األموال.

 

 الموجودات غير الملموسة 2-12

موسزة دات غيزر الملتكلفة. وتعتبر تكلفة الموجزويتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف األولي بال

غيزر  مزل الموجزوداتالتي تم اقتناءها بناًء علزى تجميزع األعمزال هزي القيمزة العادلزة فزي تزاريخ االقتنزاء. وبعزد االعتزراف األولزي، تُح

 ن وجدت.إ -الملموسة بالتكلفة ناقص أي اطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لهبوط القيمة 

 

يزر غة للموجزودات ألعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة بفتزرة زمنيزة محزددة أو لمزدة غيزر محزددة. بالنسزبيتم تقدير ا

ا عنزد م هبزوط قيمتهزالملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة، فيتم اطفاؤها على مدى مدة العمزر اإلنتزاجي االقتصزادي لهزا ويزتم تقيزي

العمزر  يمزة األصزل. يزتم مراجعزة فتزرة االطفزاء وطريقزة االطفزاء للموجزودات غيزر الملموسزة ذاتوجود مؤشر على احتمال هبوط ق

وذج المتوقززع اإلنتزاجي المحززدد علززى األقزل فززي نهايززة كززل فتزرة تقريززر مززالي. وتحسزب التغيززرات فززي العمززر اإلنتزاجي المتوقززع أو النمزز

ي يزرات فزوتعامزل كمتغ -وفزق الحاجزة  -غيير فترة أو طريقة االطفزاء الستهالك المزايا االقتصادية المستقبلية الضمنية في األصل بت

ائمزة الزدخل قالتقديرات المحاسبية. ويتم االعتراف بمصاريف االطفزاء للموجزودات غيزر الملموسزة ذات العمزر اإلنتزاجي المحزدد فزي 

 الشامل الموحدة ضمن المصاريف التي تتسق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 

لقيمزة الهبزوط فزي ا للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، فال يزتم اطفاؤهزا بزل يزتم اختبارهزا لقيزاسبالنسبة 

ويا لتحديززد سززنويا سززواًء بصززورة منفززردة أو علززى مسززتوى الوحززدة المولززدة للنقززد. ويززتم مراجعززة تقيززيم العمززر غيززر المحززدد لألصززل سززن

مزل التغيزر على مجموعة الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد، وإذا لزم يكزن كزذلك، فيزتم استمرار مبررات انضمام األصل إ

 في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

 

بلية سزتققتصادية مايتم إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس عند االستبعاد )أي في تاريخ استالم السيطرة( أو عند عدم توقع منافع 

حصززالت مزن اسززتخدام األصززل. تُقززاس المكاسززب أو الخسززائر الناشززئة مززن اسززتبعاد الموجززودات غيززر الملموسززة بززالفرق بززين صززافى مت

 .الموحدة عند استبعاد األصلالدخل االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة 
 

اريخ كزل فتزرة تزيتم فحص طريقزة اإلطفزاء والعمزر اإلنتزاجي والقيمزة المتبقيزة فزي سنوات.  10العمر اإلنتاجي التقديري للبرامج هو 

 تقرير مالي ويتم تعديل التغيرات، عند اللزوم. 
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 شأة وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمن
 

 ( الموجودات المالية1
 

 االعتراف والقياس األولي

ن خزالل مزمزة العادلزة يتم تصنيف الموجودات المالية في أدوات الدين، عند االعتراف األولزي، كمزا تُقزاس الحقزاً بالتكلفزة المطفزأة بالقي

 خالل قائمة الدخل. الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من
 

ذج أعمزال يعتمد تصنيف الموجزودات الماليزة عنزد االعتزراف األولزي علزى خصزائص التزدفقات النقديزة التعاقديزة لألصزل المزالي ونمزو

مجموعززة المجموعززة إلدارتهززا. باسززتثناء الززذمم المدينززة التجاريززة التززي ال تحتززوي علززى مكززون مززالي جززوهري والتززي طبقززت عليهززا ال

بالقيمة  غير المصنف لي، فإن المجموعة مبدئياً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة األصل الماليالمضاعف العم

طبقزت  هري أو التزيالعادلة من خالل قائمة الدخل، تكاليف المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكزون مزالي جزو

للسياسزات  (. يرجزى الرجزوع15العملي بسعر المعاملة المحزدد بموجزب المعيزار الزدولي للتقريزر المزالي )عليها المجموعة المضاعف 

 المحاسبية الخاصة بااليرادات.

 

، يجزب لشامل اآلخزرمن أجل تصنيف األصل المالي ألداة من أدوات الدين وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل ا

نزه اختبزار أذا التقيزيم ". يُشار إلى همدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائمدفقات نقدية والتي هي فقط "أن ينتج عنها ت

تدفقات مالية ذات ال" ويتم على مستوى األداة. يتم تصنيف الموجودات اللمدفوعات أصل المبلغ أو الفائدة على أصل المبلغ القائم"فقط 

دخل ل قائمزة الز" وقياسزها بالقيمزة العادلزة مزن خزالمدفوعات ألصل المبلغ أو فائزدة علزى أصزل المبلزغ القزائم" النقدية التي ليست ضمن

 الشامل الموحدة بغض النظر عن نموذج األعمال.
 

يزة. يحزدد دتزدفقات نق إن نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية يشير إلى كيفية إداراتها لموجوداتها المالية من أجل توليزد

م االحتفاظ يت كالهما. نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ناتجة عن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، أو بيع موجودات مالية، أو

 دفقاتيزة لتحصزيل تزبالموجودات المالية المصنفة والُمقاسة بالتكلفة المطفأة في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفزاظ بزالموجودات المال

خزر فزي نطزاق ل الشزامل اآلنقدية تعاقدية منها، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخ

 نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيعها.
 

عليزه  تسزليم موجزودات خزالل إطزار زمنزي معزين منصزوص دعيالماليزة التزي تسزيتم االعتراف بالمشتريات أو المبيعات للموجزودات 

 جودات.يع هذه الموقانونا أو معترف به في السوق )التجارة المعتادة( في تاريخ المتاجرة، أي في تاريخ إلتزام المجموعة بشراء أو ب

 

 القياس الالحق 

 ئات التالية:لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الف

 ،)الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين 

 ات الدين(،الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر المتراكمة )أدو 

 إلغاء  متراكمة عنداألرباح والخسائر ال الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير

 االعتراف )أدوات حقوق الملكية(،

 .الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
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 بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(الموجودات المالية 

راف . يززتم االعتززيززتم قيززاس الموجززودات الماليززة بالتكلفززة المطفززأة الحقززاً باسززتخدام طريقززة معززدل الفائززدة الفعلززي وتخضززع لهبززوط القيمززة

 بالمكاسب والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد األصل أو تعديله، أو هبط قيمته. 
 

 لتكلفة المطفأة لدى المجموعة تتضمن ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى.الموجودات المالية با

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(

ت عمزالم صرف البخصوص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة تقيي

لفزة قاسزة بالتكاألجنبية وخسائر هبوط القيمة أو عكس القيود في قائمة الزدخل الموحزدة وتحتسزب بزنفس طريقزة الموجزودات الماليزة المُ 

راكم المزدرج لعادلزة المتزاالمطفأة. تدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، فإن التغير فزي القيمزة 

 الدخل الشامل اآلخر يُعاد تدويره إلى قائمة الدخل.في 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(

ة ات حقوق ملكياتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوإستثمارعند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف 

( 32دولي )بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخزر عنزدما تسزتوفي تعريزف حقزوق الملكيزة بموجزب معيزار المحاسزبة الزمصنفة 

 "األدوات المالية": العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
 

ات أخرى رباح كإيرادودات المالية في قائمة الدخل. يتم االعتراف بتوزيعات األال يتم نهائياً تدوير المكاسب والخسائر من هذه الموج

، ألصل المزاليافي قائمة الدخل عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد المجموعة من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة 

لدخل الة من خالل دوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادوفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه المكاسب في الدخل الشامل اآلخر. إن أ

 الشامل اآلخر غير معرضة لتقدير هبوط القيمة.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

لقيمزة اتغيزرات فزي ي اليتم تحميل الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي مزع صزاف

 العادلة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة.
 

لقيمزة للتصزنيف با ات في األسهم المدرجة والتي لم تختارها المجموعة بما ال رجعة فيهستثمارتتضمن هذه الفئة األدوات المشتقة واإل

ة خزرى فزي قائمزأات في األسهم المدرجة كإيرادات رستثماالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدارج توزيعات األرباح من اإل

 الدخل الموحدة عند نشوء الحق في الدفع.
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 إلغاء االعتراف

ة( )أي جزء من األصل المالي أو جززء مزن مجموعزة مزن موجزودات ماليزة متماثلزيتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو 

 استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:
 

 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 

 خير كامزل دون تزأفقات نقديزة مسزتلمة بالقيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل إلتزام بدفع تزد

دم قيزام عزجوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصزل أو )ب( 

 المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
 

ذا مزا، قزوم بتقيزيم إبتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول فزي ترتيبزات تمريزر، فإنهزا تعندما تقوم المجموعة 

افع مخاطر والمنزوإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع ال

تمر عالقة على األصل، وتستمر المجموعة في االعتراف باألصل المحول إلى المدى الذي تسالمرتبطة باألصل ولم تحّول سيطرتها 

ل مزرتبط واألصزالمجموعة به. وفي تلك الحالة تستمر المجموعة باالعتراف أيضاً بالمطلوبات المرتبطزة باألصزل. ويقزاس اإللتززام ال

 موعة.المحول على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها المج
 

مطالبزة  ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان علزى األصزل المحزول بالقيمزة الدفتريزة األصزلية لألصزل وأقصزى مبلزغ يمكزن

 المجموعة بسداده ـ أيهما أقل.

 

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية

ائمزة الزدخل بهزا بالقيمزة العادلزة مزن خزالل ق تعترف المجموعة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الزدين غيزر المحزتفظ

ات النقديزة التزي جميع التزدفقوالموحدة. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق ما بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد 

فقات متوقعزة التزدن التدفقات النقديزة التتوقع المجموعة أن تستلمها، مخصومةً بشكل تقريبي حسب معدل الفائدة الفعال األصلي. تتضم

 اقدية.  النقدية من بيع الضمان المحتفظ به أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من الشروط التع

 

ر يزة فزي مخزاطرتُدرج خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين: فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمزان التزي ال يوجزد بهزا زيزادة جوه

ل محتملزة خزال االئتمان منذ االعتراف األولي، يتم تكوين مخصص خسائر ائتمان متوقعة لخسائر االئتمان التي تنتج عن أحداث تعثزر

يزادة جوهريزة زشهراً(. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان التزي يوجزد بهزا  12القادمة )خسائر ائتمان متوقعة على مدى  شهر 12

قيزت الئتمان منذ االعتراف األولي، يجب تكزوين مخصزص خسزائر طزوال الفتزرة المتبقيزة للمخزاطر بغزض النظزر عزن توفي مخاطر ا

 التعثر )العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة(. 

 

ة. نتيجزة المتوقعزمزان بالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى، طبقت المجموعة منهجاً ُمبسطاً فزي احتسزاب خسزائر االئت

نزي لخسزائر لذلك، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمزان، لكزن تقزوم بزإدراج مخصزص خسزائر بنزاًء علزى العمزر الزم

ةً سزابقة، معدلزاالئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير مالي. كونت المجموعة مخصص مصفوفة تعتمد على خبرة الخسائر االئتمانية ال

 مل مستقبلية تتعلق بالمدينين والبيئة االقتصادية. بحسب عوا

 

انزه فزي بعزض  ( يومزاً. إال360تعتبر المجموعة أن األصزل المزالي متعثزراً عنزدما تكزون الزدفعات التعاقديزة متزأخرة عزن موعزدها بزـ )

 اليززة اسززتالمارجيززة عززدم احتمالحززاالت قززد تعتبززر المجموعززة أيضززاً أن األصززل المززالي متعثززراً عنززدما توضززح المعلومززات الداخليززة والخ

م شزطب الحسزبان. يزتبالمجموعة كامل المبالغ التعاقدية القائمة قبل أخذ التأكيدات والضمانات االئتمانيزة المحزتفظ بهزا لزدى المجموعزة 

 األصل المالي في حال عدم وجود توقع معقول من استرداد التدفقات النقدية التعاقدية. 
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 األدوات المالية )تتمة( 2-13

 

 ( المطلوبات المالية2

 

 االعتراف والقياس األولي

م وسزلف أو ذمز تُصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خزالل قائمزة الزدخل ـ كقزروض

مزة بزدئياً بالقيتحوط فعال حسب مقتضى الحال. يتم االعتراف بجميع المطلوبزات الماليزة مدائنة أو مشتقات محددة بأدوات التحوط في 

لمجموعة ت المالية لالعادلة، وفي حال القروض والُسلف والذمم الدائنة ناقص التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت. تشمل المطلوبا

 الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والقروض.

 

 القياس الالحق 

لزدخل الل قائمزة ايعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه. تتضمن المطلوبزات الماليزة بالقيمزة العادلزة مزن خز

ة ائمزقلزة مزن خزالل المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة والمطلوبات الماليزة المحزددة عنزد االعتزراف األولزى بالقيمزة العاد

 الدخل. 

 

 لقريب. اتُصنف المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل 

 

د المصزنفة عنزز يزتم إدراج المكاسززب أو الخسزائر مززن المطلوبزات المحززتفظ بهزا للمتززاجرة فزي قائمززة الزدخل الموحززدة. المطلوبزات الماليززة

تطلبزات د اسزتيفاء مي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل قد تم تحديدها فزي التزاريخ االولزي لالعتزراف وفقزط إذا عنزاالعتراف االول

 (.9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 القروض 

خدام لمطفزأة باسزتهذه الفئة هي األقرب للمجموعزة. بعزد االعتزراف األولزي، تُقزاس القزروض التزي يترتزب عليهزا فائزدة الحقزاً بالتكلفزة ا

 ذلك مزن خزاللطريقة معدل الفائدة الفعلي. تدرج األربزاح والخسزائر فزي قائمزة الزدخل الموحزدة عنزد إلغزاء االعتزراف بالمطلوبزات وكز

رسزوم القتناء والاعملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طريق األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على 

مزة الزدخل مويزل فزي قائتتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف وال

 الموحدة.

 

 إلغاء االعتراف

ض حسزب س المقزرن نفميتم إلغاء االعتراف بإلتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه. وعند استبدال إلتزام مالي موجود بآخر 

إللتززام إلغزاء قيزد لكشروط مختلفة تماماً أو شروط اإللتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه 

 الموحدة. المالي األصلي مع االعتراف باإللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل
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 ( مقاصة األدوات المالية 3

افزذ د حزق حزالي نيتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتُسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عنزد وجزو

تحقيززق  ة وتززوافر النيززة لززدى المجموعززة لتسززوية الموجززودات مززع المطلوبززات علززى أسززاس الصززافي أونظامززاً لتسززوية المبززالغ المدرجزز

 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 

 

 المخزون 2-14

 يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابله للتحقق ـ أيهما أقل. 

 ه الراهنة على النحو التالي:تحتسب التكلفة المتكبدة إلحضار كل منتج لموقعه وحالت

 

 مواد أولية وتكلفة الشراء على أساس متوسط التكلفة المرجح 

 ة باشزرة الخاصزبضائع تامة الصنع وأعمال تحت التنفيذ: تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة وجزء من المصزاريف غيزر الم

 بها وفقاً لمستوى النشاط العادي، باستثناء تكاليف االقتراض.

 

خر في الشامل اآل التكلفة األولية للمخزون تحويل األرباح والخسائر على تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المدرجة في الدخل تشمل

 ما يتعلق بمشتريات المواد الخام. 

 

كلفزة أخزرى تمام وأي تية لإلالقيمة القابله للتحقق هو السعر التقديري للبيع من خالل النشاط العادي ناقص التكلفة التقدير صافييُعتبر 

 .يستلزمها إتمام البيع

 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 2-15

شزر وجزود أي مؤ تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشراً على هبزوط قيمزة األصزل، وفزى حالزة

 صزل. وتتمثزلبزوط قيمزة األصزل تقزوم المجموعزة بتقزدير القيمزة االسزتردادية لألعلى ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سزنوي له

صل أيهما أعلى، ستخدام لألالقيمة االستردادية لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكلفة البيع أو القيمة قيد اال

ت ت أو مجموعزامستقلة بشكل كبير عن النفقات المتولدة مزن موجزودا وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية

ة ن تخفزيض قيمزأخرى من الموجودات. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصزل أو وحزدة توليزد النقزد القيمزة االسزتردادية لألصزل يتعزي

لزى القيمزة لمسزتقبلية إاألصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له. وعند تحديد القيمة قيد االسزتخدام، يزتم خصزم التزدفقات النقديزة ا

عنزد ة باألصزل. ولحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات السوقية للقيمة الوقتيزة للمزال والمخزاطر المرتبطزا

وذج التقيزيم ، أو يزتم اسزتخدام نمزعنزد توافرهزا -تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة المعامالت السزوقية الحديثزة 

 المناسب. 

 

حزدة توليزد وتعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعزدادها بشزكل منفصزل لكزل 

وات. يرية خمس سننقد في المجموعة التي يتم توزيع موجودات فردية لها. وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصيلية والحسابات التقد

 لخامسة. ام حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة لتغطية فترات أطول، يت
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نزد بدخل الموحزدة تحزت فزي قائمزة الز -بما في ذلك هبزوط قيمزة البضزائع  يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات المستمرة ـ

 المصاريف التي تتفق مع وظيفة األصل الذي تهبط قيمته. 
 

ن أي مؤشزر علزى بالنسبة للموجودات عدا الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لمعرفة ما إذا كزان هنزاك أ

 لمؤشزر، تقزومط القيمة والتي سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. وفزي حزال وجزود مثزل هزذا االخسائر الناتجة عن هبو

ذا لقيمزة فقزط إاالمجموعة بإجراء تقييم للمبلغ الممكن استرداده من األصزل أو وحزدة توليزد النقزد. ويزتم عكزس قيزد خسزارة الهبزوط فزي 

ا. ويكزون بلغ االسترداد من األصل منذ آخر خسزارة هبزوط فزي القيمزة تزم تسزجيلهحصل تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد م

ن الممكزن التزي كزان مز عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن استرداده وال تتجاوز القيمة الدفترية

سزجيل عكزس تهبوط فزي القيمزة لألصزل فزي سزنوات سزابقة. ويزتم تحديدها ـ بعد خصم االستهالك ـ فيما لو لم يتم تسجيل خسارة من ال

 القيد هذا في قائمة الدخل الموحدة. 

 

 النقد واألرصدة لدى البنوك 2-16

 قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق. النقد واألرصدة لدى البنوك في يتكون 

 

 المخصصات 2-17

حتمزل أن د إلتزام حالي )قانوني أو ضمني( على المجموعة ناتج عن أحداث سابقة، ويكزون مزن الميتم إدراج المخصصات عند وجو 

 مكزان إجزراءيُطلب من المجموعة سداد هذا اإللتزام من خالل تدفقات نقديزة إلزى خزارج المجموعزة تمثزل منزافع اقتصزادية ويكزون باال

جزب المثزال بمو يها المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سزبيل. وفي الحاالت التي تتوقع فتقدير يُعتد به لمبلغ اإللتزام

روف تم عرض المصعقد تأمين، فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. ي

 بعد خصم أية مبالغ مستردة.الموحدة المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل 

 

عكزس، عنزدما أثر القيمة الوقتية للمال جوهرياً، فيزتم خصزم المخصصزات باسزتخدام معزدل مزا قبزل الضزريبة الحزالي والزذي ي وإذا كان

ر الوقزت يكون ذلزك مالئمزاً، المخزاطر المصزاحبة لزذلك اإللتززام. وعنزد اسزتخدام الخصزم، يزتم إثبزات الزيزادة فزي المخصزص مزع مزرو

 كتكاليف تمويلية.

 

 الموظفين إلتزامات منافع 2-18

هايزة جيل منزافع نيمثل هذا البند مكافزأة نهايزة الخدمزة )"منزافع المزوظفين"( بموجزب برنزامج المنزافع المحزددة غيزر الممولزة. ينبغزي تسز

 الخدمة بموجب نظام العمل في المملكة العربية السعودية على أساس طول فترة خدمة الموظف. 
 

عليزه  ي الزذي يحصزلعلق بمنافع الموظفين )"اإللتزامات"( بتقدير مبلغ المنافع المستقبليتم احتساب صافي إلتزامات المجموعة فيما يت

غيزر  خدمزة سزابقة الموظفون مقابل خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة، ويتم خصزم تلزك المنزافع لتحديزد قيمهزا الحاليزة وأي تكزاليف

 مدرجة.
 

لمخزاطر شزركات عاليزة الجزودة فزي تزاريخ التقريزر المزالي وتكزون محفظزة اإن معدل الخصم المستخدم هو عائزدات السزوق لسزندات ال

ريقزة باسزتخدام ط مقاربة لتواريخ استحقاق آجل إلتزامات المجموعة. يزتم تحديزد تكلفزة تقزديم المنزافع بموجزب برنزامج المنزافع المحزددة

ع المحزددة تززام المنزافم االكتواري بشزكل سزنوي. يتكزون إلوحدة االئتمان المتوقعة لتحديد القيمة الحالية إللتزامات المجموعة مع التقيي

لفزة خدمزة يوجزد أي تك من القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة كما هزو معزدل ألي تكلفزة خدمزة سزابقة لزم يزتم تسزجيلها بعزد. حاليزاً ال

 يها.فوحدة في السنة التي تنشأ سابقة. يتم تسجيل كامل مبلغ المكاسب والخسائر االكتوارية في قائمة الدخل الشامل الم
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 تحقق اإليرادات 2-19

ن البيزع فزي هو إلتزام األداء الحصري. توصلت المجموعزة إلزى اسزتنتاج أنزه يجزب أن يزتم االعتزراف بزاإليرادات مز سمنتإن بيع األ

يمزة يزرادات بالقاألصل إلى العميل، وهو عموماً عنزد تسزليم البضزاعة للعميزل. يزتم قيزاس اإلالوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على 

 وم.لضرائب والرساالعادلة للثمن المستلم أو المستحق االستالم مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع واستثناء 

 
 الزكاة والضرائب 2-20
 الزكاة -1

. يُحمززل اً النظمززة هيئززة الزكززاة والضززريبة والجمززارك )"الهيئززة"( فززي المملكززة العربيززة السززعوديةيززتم تكززوين مخصززص للزكززاة وفقزز
يهزا فم االنتهزاء المخصص على قائمة الدخل الموحدة. يتم تعديل الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية في السزنة التزي تز

 من الربط. 
 
 
 ضريبة القيمة المضافة -2

هزـ(، وهزي 1439ربيزع الثزاني ً مزن 14م )2018ينزاير  1قيمة المضافة في المملكزة العربيزة السزعودية بزدءا مزن تم تطبيق ضريبة ال
مزن مراحزل  ضريبة على توريد السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف ولكن يتم جمعهزا فزي كزل مرحلزة

محصزل كتعكزس معاملزة ضزريبة القيمزة المضزافة فزي حسزابات الشزركه دورهزا سلسلة اإلنتاج والتوزيع كمبدأ عزام، لزذلكی يجزب أن 
لك، ادات. ومع ذللضريبة وال ينبغي إدراج ضريبة القيمة المضافة في الدخل أو في النفقات سواء كانت ذات طبيعة رأسمالية أو إير

المضزافة  التزي تكزون فيهزا ضزريبة القيمزةستكون هناك ظروف تتحمل فيها الشركه ضريبة القيمة المضافة، وفي مثل هزذه الحزاالت 
 .غير قابلة لالسترداد، يجب إدراجها في تكلفة المنتج أو الخدمة

 
 مصاريفالتكاليف وال 2-21
 
 تكلفة اإليرادات  -1

يف شزرة والتكزاليتم تصنيف تكاليف اإلنتاج ومصاريف التصزنيع المباشزرة كتكلفزة إيزرادات. وهزذا يشزمل المزواد الخزام والعمالزة المبا
 الرأسمالية األخرى العائدة لها.

 
 مصاريف البيع والتوزيع -2

رواتززب  تشزمل هزذه المصزاريف أي تكزاليف متكبزدة لتنفيزذ أو تسزهيل أنشززطة البيزع بالمجموعزة. وتشزمل هزذه التكزاليف بشزكل أساسزي
 موظفي المبيعات ومصاريف التوزيع والمصاريف ذات العالقة.

 
 المصاريف العمومية واإلدارية -3

لعامة غير االمصاريف بمصاريف التشغيل التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات. ويشمل توزيع المصاريف  تتعلق هذه
 المباشرة التي ال تعود بشكل محدد لتكلفة اإليرادات أو مصاريف البيع والتوزيع.

 
اجزة ـ ريف عموميزة وإداريزة ـ حسزب الحيتم توزيع المصاريف غير المباشرة بين تكلفة اإليرادات ومصاريف بيزع وتوزيزع ومصزا

 على أساس ثابت.
 
 النظامي حتياطياإل 2-22

النظزامي  يحتيزاطمن صافي الزربح إلزى اإل ٪10يتم تحويل نسبة  مجموعةوفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي والنظام األساسي لل
 يع.غير قابل للتوز حتياطيمن رأس المال وهذا اإل ٪30 حتياطيحتى يبلغ هذا اإل

 
 توزيعات األرباح 2-23

اً علزى م يعزد متوقفزلزتقوم المجموعة باثبات إلتزام لعمل توزيعات نقدية لحملة األسهم وذلك عند الموافقة على التوزيع، وأن التوزيزع 
هزا مزن قزة عليلموافخيار المجموعة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة علزى توزيعزات األربزاح عنزد ا
جزدت ـ حلية ـ إن والمساهمين. يتم إدراج مبلغ مقابل توزيعات األرباح مباشرةً في حقوق الملكية. يتم إدراج توزيعات األرباح المر

 عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. 
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 جوفال أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 الموحدة ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 األحكام الجوهرية والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .3

رادات اليززة الموحززدة للمجموعززة مززن اإلدارة عمزززل أحكززام وتقززديرات وافتراضززات تززؤثر علززى مبززالغ اإليزززيتطلززب إعززداد القززوائم الم
م . إال أن عزدوالمصاريف والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة في تاريخ إعداد القوائم المالية

لألصززل أو  لزى نتززائج قزد تتطلزب تعزديالت جوهريزة علزى القيمزة الدفتريزةالتأكزد بشزأن هزذه االفتراضزات والتقزديرات يمكزن أن يزؤدي إ
 اإللتزام الذي قد يتأثر بذلك في السنوات المستقبلية.

 
 األحكام الجوهرية 3-1

 األكبزر علزى في سياق تطبيزق السياسزات المحاسزبية للمجموعزة، قامزت اإلدارة بعمزل األحكزام التاليزة والتزي كزان لهزا األثزر الجزوهري
 لغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:المبا

 
 أ( أجزاء مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات

مارهزا يتم استهالك موجودات المجموعة المصنفة ضمن فئزة الممتلكزات واآلالت والمعزدات علزى أسزاس القسزط الثابزت علزى مزدى أع
شزكل ك كزل جززء بيتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم استهال اإلنتاجية االقتصادية. عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل،

ية للمكزون ألهمية الكممستقل، وال بد من التأكد من المكونات الرئيسية لألصل، وأثناء تحديد أهمية المكون تأخذ اإلدارة في االعتبار ا
ل تبدال / جزدوي وطريقزة االسزتهالك ودورة االسزوكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصزل األساسز

 الصيانة. 
 

 ب( تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التمديد واالنهاء ـ المجموعة كمستأجر
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنهزا غيزر قابلزة لإللغزاء ألي فتزرات مغطزاة بخيزار تمديزد العقزد إذا مزا كانزت المجموعزة متأكزدة 

احتمالية ممارسة هذا الخيار، أو ألي فترات مغطاة بخيار إنهاء العقد إذا ما كانزت المجموعزة متأكزدة بشزكل معقزول  بشكل معقول من
 من احتمالية عدم القدرة على ممارسة هذا الخيار. 

 

قيزيم مزدى تي لدى المجموعزة العديزد مزن عقزود اإليجزار التزي تتضزمن خيزارات التمديزد واإلنهزاء. تقزوم المجموعزة بممارسزة التقزدير فز
لة التي امل ذات الصمعقولية التأكد من ممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء للعقد. ومن أجل ذلك، تأخذ المجموعة في اعتبارها جميع العو

إذا مزا  العقزد ة تقيزيم مزدةتشكل حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ ابتداء عقد اإليجار، تقوم المجموعزة بإعزاد
ة كان هناك حدث جوهري أو تغير في الظروف واقع في نطاق السزيطرة يزؤثر علزى قزدرة المجموعزة علزى ممارسزة أو عزدم ممارسز

 خيار تجديد أو انهاء عقد اإليجار )مثل: إنشاء تحسينات جوهرية أو هيكلة جوهرية لألصل المستأجر(.
 

 التقديرات واالفتراضات 3-2
لقزوائم ااريخ إعزداد ية، التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات فزي تزتتضمن االفتراضات الرئيس

ل مطلوبزات خزالالمالية الموحدة والتي قد ينتج عنها مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت جوهرية على القيم الدفتريزة للموجزودات وال
عداد القوائم إتوافرة عند اه. لقد استندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير المالفترات المالية الالحقة كما هو مبين أدن

وق وأحزوال السز المالية الموحدة. وعلى أي حال، قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات حول التطورات المستقبلية وفقزاً لمتغيزرات
 نعكس في االفتراضات حال وقوعها. الخارجة عن سيطرة المجموعة. إن مثل هذه التغيرات ت

 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجاريةأ( 

لزدولي اتستخدم المجموعة مصفوفة مخصزص لحسزاب خسزائر االئتمزان المتوقعزة للزذمم المدينزة التجاريزة كمزا هزو محزدد فزي المعيزار 
ط الخسزائر م المنقضزية لتجميعزات شزرائح العمزالء المختلفزة ذات أنمزا(. تعتمزد معزدالت المخصزص علزى عزدد األيزا9للتقرير المزالي )

دية ادات المسزتنالمتماثلة )من حيث: التواجد الجغرافي، نوع المنتج، نوع العميل، تصنيف العميل، ضمانات التغطية من خالل االعتمز
 واألشكال األخرى من ضمانات االئتمان(.
لخسزارة  ة التاريخيةالتاريخية للمجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجرب تعتمد المصفوفة بدايةً على معدالت التعثر

لمحلي( لي الناتج ااالئتمان على ضوء المعلومات المتوقعة للمستقبل. على سبيل المثال، إذا كانت الظروف االقتصادية المتوقعة )إجما
ت ، فزإن معزدالمن شأنه أن يزيد في عدد حاالت التعثر في قطاع اإلنشزاءات تشير إلى هبوط االقتصاد على مدى السنة القادمة والذي

حليزل حوظزة ويزتم تالتعثر التاريخية يتم تعديلها على ضوء ذلك. في تاريخ كل تقرير مالي، يزتم تحزديث معزدالت التعثزر التاريخيزة المل
 التغيرات في التقديرات المستقبلية.

 

 هززو تقززدير عززةالتاريخيززة الملحوظززة والظززروف االقتصززادية المتوقعززة وخسززائر االئتمززان المتوق إن تقيززيم التززرابط بززين معززدالت التعثززر
إن تجربزة  جوهري. إن مبلغ خسزائر االئتمزان المتوقعزة حسزاس للغايزة تجزاه التغيزرات فزي األحزوال والظزروف االقتصزادية المتوقعزة.

فصزاح عزن تقبل. تزم اإلقعة قد ال تمثل التعثر الفعلي للعمالء في المسزالخسارة االئتمانية التاريخية للشركة والظروف االقتصادية المتو
 (.24خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية للمجموعة في اإليضاح ) المعلومات حول
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 الجوف أسمنتشركة 

 شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

 

 

 

 األحكام الجوهرية والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 

 ت )تتمة(التقديرات واالفتراضا 3-2
 

 ب( األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
ت بعزد ذه التقزديراهزتحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واآلالت والمعزدات الحتسزاب االسزتهالك. يزتم تحديزد 

إلنتاجيزة ات واألعمزار اجعة القزيم المتبقيزة للموجزودااألخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التلف الطبيعي. تقوم اإلدارة بمر
 قة. ديرات الساببشكل سنوي ويتم تعديل مصاريف االستهالك المستقبلية حيثما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التق

 
 ج( األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة

األخزذ  تقزديرات بعزدديرية للموجودات غير الملموسة الحتساب االطفاء. يزتم تحديزد هزذه التحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التق
نتاجيزة األعمزار اإلوفي االعتبار المنفعة المتوقعة من استخدام األصل غير الملموس. تقوم اإلدارة بمراجعزة القيمزة الدفتريزة المدرجزة 

 السابقة. قد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديراتبشكل سنوي ويتم تعديل مخصص اإلطفاء المستقبلي حيثما تعت
 

 د( هبوط قيمة الموجودات غير المالية
ة يظهر الهبوط في القيمة عندما تتجاوز القيمزة الدفتريزة لألصزل أو وحزدة توليزد النقزد القيمزة القابلزة لالسزترداد باعتبارهزا القيمزة العادلز

أيهمزا أعلزى. تسزتند القيمزة العادلزة ناقصزاً تكزاليف حسزاب االسزتبعاد إلزى البيانزات  -ا قيزد االسزتعمال ناقصاً تكزاليف االسزتبعاد أو قيمتهز
المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم على أساس تجاري لموجزودات مماثلزة أو أسزعار سزوق يمكزن مالحظتهزا ناقصزاً التكزاليف 

االستعمال إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم اشتقاق التدفقات النقدية مزن اإلضافية الستبعاد األصل. يستند حساب القيمة قيد 
ات مستقبلية هامة يمكن إستثمارالموازنة للسنوات الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو 

ها. إن القيمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نمزوذج أن تعزز أداء األصل لوحدة توليد النقد التي يتم اختبار
 التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة مستقبالً ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل.

 
 ( إلتزامات منافع الموظفينهـ

لتقيزيم لزب عمليزات اة والخاصة بمكافأة نهايزة الخدمزة للمزوظفين وفزق عمليزات تقيزيم إكتواريزة. تتطتحدد تكلفة إلتزامات المنافع المحدد
د ات علزى تحديزاالكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضز

عتهزا لمعنيزة وطبيات الوفيات. ونظرا للطبيعزة المعقزدة للتقيزيم واالفتراضزات معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدال
اريخ كزل تراضات في تطويلة األجل، فإن إلتزامات المنافع المحددة تتأثر كثيراً بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االف

  تقرير مالي سنوي.
 

بزار أسززعار غييزر. وعنزد تحديزد معزدل الخصزم المالئزم، تأخزذ اإلدارة بعزين االعتيعتبزر معزدل الخصزم أكثزر المؤشزرات التزي تخضزع للت
،  ظيف المحددةالعموالت على سندات الشركات المسجلة بعمالت تتفق مع العمالت المسجل بها إلتزامات منافع الموظفين ما بعد التو

لسزندات اراجعزة جزودة متززام المنزافع المحزددة. كمزا يزتم أيضزاً ويتم تقديرها عند الحاجة مع معدل العائد لتتماشى مع المدة المتوقعة إلل
ذلزك وعزدل الخصزم، المعنية. ويتم استبعاد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه تحديزد م

 على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية.
 

قط من فلى التغيير داول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إيتم تحديد معدل الوفيات بناء على ج
لزدان لمسزتقبل للباوقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية. تحدد زيادات الرواتب المستقبلية بنزاء علزى معزدالت التضزخم المتوقعزة فزي 

 المعنية والزيادات المستقبلية في الرواتب.
 

 ياس القيمة العادلة لألدوات المالية ( قو

 إلزى حزدة اسزتناداً في حزال تعزذر قيزاس القيمزة العادلزة للموجزودات الماليزة والمطلوبزات الماليزة المسزجلة فزي قائمزة المركزز المزالي المو

لمخصزومة. النقديزة ا تزدفقاتاألسعار المتداولة في أسواق نشطة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم بما في ذلزك نمزوذج ال

دياً، يجزب يتم الحصول على مدخالت هذه النماذج من أسواق يمكن مالحظتها عندما يكون ذلك ممكناً، لكن في حزال لزم يكزن ذلزك مجز

ان ممخاطر االئتواستخدام درجة من الحكم لتحديد القيم العادلة. تتضمن األحكام االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة 

 لمالية.  والتقلبات. قد تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة المفصح عنها لألدوات ا

 

 
 
 

26/45 



 الجوف أسمنتشركة 

 شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

 

 

 

 األحكام الجوهرية والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(. 3
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 3-2
 
 لحركة( مخصص قطع الغيار بطيئة از

 قزد يزؤثر ذلزك تحتفظ المجموعة بمخزون قطع غيار لآلالت الخاصة بمصنعها والتي يُحتفظ بها لفترة أطول من فتزرة التقريزر المزالي.

مناسزب على تقييم قطع الغيار ويتضمن وجود أحكام في مخصص تقدير مخززون قطزع الغيزار. ينبغزي عمزل أحكزام لتقزدير المسزتوى ال

ت ذات سزتبعاد اآلالمخزون قطع الغيار والتي قد يتم بيعها في النهاية بأقل مزن تكلفتهزا نتيجزة للتقزادم أو التكوين مخصص مقابل بنود 

 الصلة. تتضمن تلك األحكام توقعات اإلدارة لالستغالل المستقبلي واالستبعاد أو خطط بيع قطع الغيار. 
 

 ( وجود المخزون ح
سزي مزن جيري ورمل ومعادن وجبس وحديد خزام( وأعمزال تحزت التنفيزذ بشزكل رئييتكون المخزون من المواد الخام المشتراة )حجر 

 ً ارة ، تقوم اإلدكلنكر مخّزن على شكل أكوام في ساحات وهناجر مقامة لهذا الغرض. بما أن وزن هذا المخزون ال يمكن تقديره عمليا
اوية باستخدام ز م وتحويل القياسات إلى وحدات احجامبتقييم الكميات المتوفرة في نهاية السنة من خالل الحصول على قياسات االكوا

لميزة ات قياسزات عاالستقرار والكثافزة. عنزد القيزام بزذلك، تقزوم اإلدارة بتعيزين مزثمن مسزتقل لتقزدير الكميزات بواسزطة اسزتخدام احتسزاب
 .سمنتمحددة وتطبيق طريقة تحويل الكثافة التي تم تطبيقها على مخزون مماثل في صناعة األ

 

 لكات وآالت ومعداتممت .4

  

 كما في

 م2021ديسمبر  31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 )معدلة(

 كما في 

م2020يناير  1  

 )معدلة(

 859,958,278  830,326,848  1,714,820,361 ممتلكات وآالت ومعدات

      يضاف

 -  -  - قطع غيار آالت وأفران )إيضاح "أ" أدناه(

      أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 712,204,437  712,204,437  - مشروع خط اإلنتاج الثاني )إيضاح "ب" أدناه(

 204,891,642  204,891,642  - مشروع محطة الكهرباء )إيضاح "ب" أدناه(

 23,891,885  23,891,885  - مشروع الوقود البديل )إيضاح "ب" أدناه(

 20,158,953  33,321,345  - جسر الطريق الدولي )إيضاح "ج" أدناه(

 14,060,475  4,057,176  8,551 )إيضاح "د" أدناه( مشاريع أخرى

 1,714,828,912  1,808,693,333  1,835,165,670 
 

اجمالية  ي قيمةخالل السنوات السابقة قامت الشركة برسملة مصاريف الصيانة الدورية على بند قطع غيار آالت وأفران بصاف (أ

إدارة الشركة  م قررت2021ديسمبر  31الممتلكات واآلالت والمعدات، خالل السنة المنتهية في مليون لاير ضمن بند  22,3

 ات عليها.( لعدم انطباق تعريف الممتلكات واآلالت والمعد27ضمن تعديالت سنوات سابقة إيضاح )إقفال هذه المبالغ 
 

ً على 5,000تاجية قدرها م بدأت تجارب التشغيل لخط اإلنتاج الثاني بطاقة إن2013ديسمبر  15في  (ب أن تستمر  طن يوميا

تمديد الفترة  م تم اإلعالن عن2014سبتمبر  25م، وفي 2013ديسمبر  15مرحلة تجارب التشغيل لمدة ثالثة أشهر من تاريخ 

نتاج ة على خط اإلم، وذلك لوجود بعض المالحظات الفني2014المتوقعة إلختبارات خط اإلنتاج الثاني لنهاية السنة المالية 

 .الثاني لعدم تحقيق الطاقة اإلنتاجية حسب شروط العقد

 

مشروع  ملةرسم ب2021ديسمبر  28لمنعقد بتاريخ م أعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارة الشركة ا2021ديسمبر  30بتاريخ 

ثر المالي لذلك األ رظهم، على أن ي2021ديسمبر  31خط اإلنتاج الثاني وملحقاته على الممتلكات واآلالت والمعدات بتاريخ 

 م.2022اإلقفال في الربع األول من العام 
 

لسابقة سنوات اتضمنت الممتلكات واآلالت والمعدات فوائد قروض ومصاريف صيانة دورية تم تحميلها على المشاريع خالل ال

لمبالغ ضمن اقفال هذه م قررت إدارة الشركة إ2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  .مليون لاير سعودي 104بحوالي 

 ( لعدم انطباق الرسملة عليها.27تعديالت سنوات سابقة إيضاح )
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 الجوف أسمنتشركة 

 شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

 

 

 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(.  4

 

 قد اتفاقيةعتوقيع ببناًء على قرار وزارة النقل بإلزام الشركة إنشاء تقاطع علوي مع حرم طريق الشمال الدولي قامت الشركة  (ج

وقع للمقاول. في شهر من تاريخ تسليم الم 18مليون لاير سعودي وتستغرق مدة تنفيذ المشروع  32.6 مع شركة مقاوالت بمبلغ

صة بذلك اعداد مخالكتفاء بالجزء المنفذ من الجسر وتم تسليم الموقع وباال المقاوالتتم االتفاق مع شركة  2018 برأكتو 18

 ستكمال باقي أعمال الجسر.م بإ2020يناير  20في  مقاوالت اخرىوتم االتفاق مع شركة 
 

مشروع لة برسمم 2021ديسمبر  28م أعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2021ديسمبر  30بتاريخ 

في الربع  األثر المالييظهر م، على أن 2021ديسمبر  31جسر الطريق الدولي على الممتلكات واآلالت والمعدات بتاريخ 

 م.2022األول من العام 

 

الت الممتلكات واآل م قامت الشركة بتحويل المشاريع تحت التنفيذ المكتملة الى بنود2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (د

ى قائمة ملة علمكت رتحت التنفيذ الغي مشاريعكما قامت الشركة بشطب ال ،والمعدات والموجودات غير ملموسة كل بما يخصها

 الدخل الشامل للسنة.

 

الثروة ترول وافة المباني والمنشآت مقامة على األرض الممنوحة للشركة والمرخص لها بإستغاللها من قبل وزارة البإن ك (ه

ً من بداية  صنع الشركة مم والواقعة جنوب شرق محافظة طريف والمقام عليها 2007يوليو  18المعدنية لمدة ثالثين عاما

 كيلو متر مربع. 22,6والبالغ مساحتها 
 

ثاث ات واألجميع خطوط ومعدات المصنع وآالته ومعداته وجميع ملحقات المصنع بما في ذلك وسائل النقل والسيارتم رهن  (و

 المكتبي مقابل الحصول على قرض صندوق التنمية الصناعية.

 

لى شركة ام لخطوط اإلنتاج الرئيسية في المصنع ، توصلت ال2021ديسمبر  31قامت الشركة بإعداد دراسة هبوط كما في  (ز

فوائد قروض  بعد تعديل القيمة الدفترية لألصول الستبعاد اثرمليون لاير سعودي  63هبوط في قيمة اآلالت بما قيمته 

يون لاير سعودي مل 104ومصاريف صيانة دورية غير مؤهلة للرسملة تم تحميلها على المشاريع خالل السنوات السابقة بمبلغ 

 ية.على قائمة الدخل الشامل للسنة الحال الهبوط لشركة بتسجيل مبلغوقامت امن  27كما هو مبين بإيضاح رقم 

 

 تم توزيع استهالك السنة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما يلي: (ح

 

م2021  )معدلة( م2020    

 27,502,594  27,297,083 تكلفة المبيعات 

(18مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح   1,684,812  1,640,905 

(91ادارية )إيضاح مصاريف عمومية و  1,404,957  1,060,181 

 30,386,852  30,203,680 
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 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)

 

 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( .4
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 عدد وادوات  سيارات  طرق  مباني  آالت ومعدات 
أثاث ومفروشات  

 وأجهزة وديكورات
قطع غيار  

 اإلجمالي  ةاستراتيجي

 التكلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 1,342,418,419  11,668,226  12,040,356  -  10,537,539  89,756,596  365,779,119  852,636,583 )معدلة( م2020 يناير 1رصيد  

 799,234  406,739  5,428  -  84,900  -  226,988  75,179  اضافات خالل السنة

 (796,134)  -  (226,984)  -  (569,150)  -  -  - خالل السنة استبعادات

 1,342,421,519  12,074,965  11,818,800  -  10,053,289  89,756,596  366,006,107  852,711,762 )معدلة( م2020ديسمبر  31رصيد 

 -  -  275,152  3,126,785  17,794,256  -  (233,182)  (20,963,011) تحويالت بين البنود )تسويات(

 974,309,309  -  -  -  -  33,321,345  228,783,527  712,204,437 روعات تحت التنفيذمشتحويالت من 

 3,840,605  916,691  -  265,530  -  -  42,000  2,616,384  اضافات خالل السنة

 (1,990,393)  -  (1,214,019)  (180,310)  (586,300)  -  (9,764)  - خالل السنة استبعادات

 2,318,581,040  12,991,656  10,879,933  3,212,005  27,261,245  123,077,941  594,588,688  1,546,569,572  م2021ديسمبر  31رصيد 

                مجمع االستهالك

 482,460,141  4,917,959  9,477,347  -  9,521,189  26,964,209  114,538,449  317,040,988 )معدلة( م2020يناير  1رصيد 

 30,203,680  1,205,406  670,757  -  158,372  1,754,997  7,759,991  18,654,157  اضافات خالل السنة

 (569,150)  -  -  -  (569,150)  -  -  - خالل السنة استبعادات

 512,094,671  6,123,365  10,148,104  -  9,110,411  28,719,206  122,298,440  335,695,145 )معدلة( م2020ديسمبر   31رصيد  

 -  -  131,362  2,260,783  5,125,706  -  233,182  (7,751,033) ن البنود )تسويات(تحويالت بي

 30,386,852  1,299,166  464,376  371,576  477,316  1,864,032  7,624,677  18,285,709  اضافات خالل السنة

 (1,933,398)  -  (1,176,459)  (165,067)  (586,295)  -  (5,577)  - خالل السنة استبعادات

 540,548,125  7,422,531  9,567,383  2,467,292  14,127,138  30,583,238  130,150,722  346,229,821 م 2021ديسمبر  31رصيد 

 63,212,554  -  -  -  -  -  -  63,212,554 هبوط في القيمة

                صافي القيمة الدفترية 

 1,714,820,361  5,569,125  1,312,550  744,713  13,134,107  92,494,703  464,437,966  1,137,127,197 م 2021ديسمبر  31رصيد 

 830,326,848  5,951,600  1,670,696  -  942,878  61,037,390  243,707,667  517,016,617 )معدلة(م 2020ديسمبر  31رصيد 

 859,958,278  6,750,267  2,563,009  -  1,016,350  62,792,387  251,240,670  535,595,595 )معدلة( م2020يناير  1رصيد 



 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 

 موجودات غير ملموسة .5

 كما في  

ديسمبر  31
 م2021

 كما في 

ديسمبر  31
 م2020

 كما في 

يناير 1  

م2020   

      التكلفة
يناير 1في   -  -  - 

 -  -  1,882,625 إضافات خالل السنة

ديسمبر 31في   1,882,625  -  - 

اإلطفاءمجمع        

يناير 1في   -  -  - 

 -  -  - محّمل خالل السنة

ديسمبر 31في   -  -  - 

 -  -  1,882,625 صافي القيمة الدفترية

 
 موجودات حق إستخدام .6

 كما في  

ديسمبر  31
 م2021

 كما في 

ديسمبر  31
 م2020

 كما في 

يناير 1  

م2020   

      حق استخدام أصول

      التكلفة

يناير 1في   1,151,075  777,665  - 

 777,665  373,410  - إضافات خالل السنة

ديسمبر 31في   1,151,075  1,151,075  777,665 

      مجمع اإلستهالك

يناير 1في   359,826  129,611  - 

 129,611  230,215  230,215 محّمل خالل السنة

ديسمبر 31في   590,041  359,826  129,611 

 648,054  791,249  561,034 صافي القيمة الدفترية

 
 كما في  

ديسمبر  31
 م2021

 كما في 

ديسمبر  31
 م2020

 كما في 

يناير 1  

م2020   

      التزامات تأجير

      القيمة الحالية لاللتزام

يناير 1في   791,249  648,054  - 

 696,065  373,410  - إضافات خالل السنة

ل السنةفوائد خال  52,785  52,785  33,589 

 (81,600)  (283,000)  (283,000) المسدد خالل السنة

ديسمبر 31في   561,034  791,249  648,054 

      

 129,024  206,927  206,927 جزء متداول من التزامات التأجير

 519,030  584,322  354,107 جزء غير متداول من التزامات التأجير

 561,034  791,249  648,054 
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 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .7
 

 

 نسبه الملكية

 كما في
ديسمبر  31

  م2021

 كما في
ديسمبر  31

 م2020
 )معدلة(

 كما في 
يناير 1  

 م2020 
 )معدلة(

       حصة شركاتفي  إستثمار

ركة ش -الشرقية الصناعية   شركة
 ة سعودية مقفلة *مساهم

10٪ 46,000,000  46,000,000 
 

46,000,000 

       يطرح:

في  ستثمارإحتياطي القيمة العادلة لإل
 شركة الشرقية الصناعية

 (46,000,000)  (46,000,000) 
 

(25,000,000) 

  -  -  21,000,000 

 
 قائمة حقوق في ارستثمن خالل احتياطي القيمة العادلة لإلالى صفر م ستثمارقامت الشركة خالل السنوات السابقة بتخفيض قيمة اإل

 ة.عمال التصفييام باالملكية نتيجة تكبد الشركة خسائر متراكمة باالضافة الى قرار المساهمين بتصفية الشركة وتم تعيين مصفي للق
 

ق التنمية الصناعية صندو من تالم مطالبةهـ تم اس1443جمادى االخر  21م الموافق 2022يناير  24بتاريخ الحق للقوائم المالية في 
مت قاه يها وعليالمضمونة )شركة الشرقية الصناعية( شركة مستثمر ف الشركة لاير نظراً لتخلف 49,549,920السعودي بسداد مبلغ 

 (.27)إيضاح  مخصصات لمقابلة االلتزام ضمن بند الشركة باثبات المبلغ بالكامل
 

 سمبر، هي كالتالي:دي 31في الشركة الشرقية الصناعية، خالل السنة المنتيهة في  ستثماردلة لإلالحركة في إحتياطي القيمة العا

 )معدلة( م2020  م2021 

    

 25,000,000  46,000,000 يناير 1في 

 21,000,000  - خر الموحدةفي قائمة الدخل الشامل اآل ستثمارفي قيمة اإل هبوط

 46,000,000  46,000,000 ديسمبر 31في 

  
     

 الربح او الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .8
 

 
 كما في

ديسمبر  31
  م2021

 كما في
ديسمبر  31

 م2020
 )معدلة(

 كما في 
يناير 1  

 م2020 
 )معدلة(

      يةإستثمارفي صناديق  إستثمار

 9,605,364  7,823,239  9,174,155 صندوق مدينة كسب العقاري

 9,174,155  7,823,239  9,605,364 
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 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 

 
 مخزون .9

 كما في 

ديسمبر  31
 م2021

 كما في 

ديسمبر  31
 م2020

 )معدلة(

 كما في 

يناير 1  

م2020   

 )معدلة(

 50,760,626  65,661,766  75,815,338 إنتاج تام وتحت التشغيل

 63,732,684  66,870,801  72,294,672 أدناه( "أ")إيضاح قطع غيار 

 11,071,041  12,367,040  8,242,145 مواد خام ومستلزمات

 8,140,474  8,326,705  5,060,698 وقود وزيوت

 1,714,194  4,313,585  2,716,020 مواد تعبئة وتغليف

 494,146  494,146  122,886 خرىأ

 164,251,759  158,034,043  135,913,165 

 -  -  (18,595,235) أدناه( "ب" احمخصص مخزون بطيء الحركة وتالف )إيض

 145,656,524  158,034,043  135,913,165 

 

ى ها من المخزون الم قامت الشركة بعمل دراسة لتحديد قطع الغيار اإلستراتيجية وتحويل2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (أ

 (.27)إيضاح  لمعدات""العقارات واآلالت وا 16اسبة الدولي ممتلكات وآالت ومعدات والبدء في إستهالكها استناداً لنص معيار المح

 

مت بتسجيل وقا ،م قامت الشركة بعمل دراسة لتحديد المخزون بطئ الحركة والتالف2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (ب

 المصروف على قائمة الدخل الشامل.

 

 لى النحو التالي:الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة والتالف خالل السنة ع
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 م2020  م2021 

 -  -  يناير  1الرصيد كما في 

 -  18,595,235 إضافات خالل السنة

 18,595,235  - 



 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 
 ذمم مدينه تجارية .10

 كما في 
ديسمبر  31

 م2021

 كما في 
ديسمبر  31

 م2020

 كما في 
يناير 1  

م2020   

      ذمم مدينة تجارية

 97,756,497  88,730,215  85,913,742 )الشركة األم( سمنتعمالء األ

 37,080,000  37,080,000  37,076,368 أخرى )الشركات التابعة(

 134,836,497  125,810,215  122,990,110 إجمالي ذمم مدينة تجارية

      )إيضاح "أ" أدناه( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 (8,313,437)  (11,613,437)  (66,323,438) )الشركة األم( سمنتعمالء األ

 -  (37,080,000)  (37,076,368) أخرى )الشركات التابعة(

 (8,313,437)  (48,693,437)  (103,399,806) إجمالي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 126,523,060  77,116,778  19,590,304 ذمم مدينة تجارية، صافي

 
 

 

 للذمم المدينة التجارية خالل السنة كما يلي:نية متوقعة خسائر ائتماحركة مخصص  (أ

 م2020  م2021 

 8,313,437  48,693,437 يناير 1في 

 40,380,000  54,710,000 مكون خالل السنة

 -  (3,631) شطب خالل العام

 48,693,437  103,399,806 ديسمبر 31في 

 
 
 العالقة وأرصدتها اتالمعامالت مع األطراف ذ .11

مارس يدارة أو كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مفي العالقة  اتاألطراف ذ تمثل
 العالقة بالمجموعة: اتعليها تأثيراً هاماً من قبل هذه األطراف. فيما يلي بيان بالجهات ذ

 
 طبيعة العالقة        البيان        

 شركة مستثمر فيها شركة الشرقية الصناعية
 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة شركة أعالي السماء

 أطراف ذو عالقة اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين
 أطراف ذو عالقة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 عالقة خالل السنة: اتفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي قامت بها الشركة مع أطراف ذ (أ

 م2020 م2021 طبيعة المعاملة 

 1,404,258 - تحويل القرض شركة الشرقية الصناعية

 428,231 - خدمات نظافة شركة أعالي السماء
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 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 

 العالقة وأرصدتها )تتمة( اتالمعامالت مع األطراف ذ. 11
 

 عالقة اتمبالغ مستحقة من اطراف ذ (ب
 فيكما  الرصيد 

 العالقة اتاألطراف ذ
 

 م2021ديسمبر  31
 م2020 ديسمبر 31

 )معدلة(
 م2020يناير  1

 )معدلة(

 39,864,566 41,268,824 41,268,824 شركة الشرقية الصناعية

 - (41,268,824) (41,268,824) يطرح: الهبوط في قيمة أطراف ذوي عالقة )اإليضاح أدناه(

 - - 39,864,566 

 

 التالي:الحركة في الهبوط في قيمة أطراف ذوي عالقة خالل السنة على النحو 

 م2020يناير  1 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 

 - - 41,268,824 يناير 1الرصيد كما في 

 - 41,268,824 - خالل السنة مكون

 41,268,824 41,268,824 - 

 

، كز المالي الموحدةمرم، تم تسجيل مديونية شركة الشرقية الصناعية، في قائمة ال2019ديسمبر  31* خالل السنة المالية المنتهية في 
وجب مبفقام البنك  الجوف لقرض الشركة من بنك الجزيرة حيث لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها. أسمنتوالناتجة عن ضمان شركة 

 الجوف. أسمنتالضمان بتحويل قيمة القرض مع األعباء البنكية على شركة 
 

لصناعية اوين مخصص هبوط في قيمة المستحق من شركة الشرقية م، تم تك2020ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في 
 بالكامل.

 

وق التنمية تم استالم مطالبة من صندم 2022يناير  24الموافق هـ 1443جمادى اآلخر  21 بتاريخ الحق للقوائم المالية في
ة مستثمر فيها رقية الصناعية( شركالمضمونة )شركة الش الشركة لاير نظراً لتخلف 49,549,920الصناعية السعودي بسداد مبلغ 

االلتزام )إيضاح  مخصصات لمقابلةضمن بند م 2021ديسمبر  31قامت الشركة باثبات المبلغ بالكامل في السنة المنتهية في ه وعلي
7 .)  

 
 عالقة اتمبالغ مستحقة الى أطراف ذ (ج

 كما في الرصيـــــد 

 
 الطرف ذو العالقة

ديسمبر  31
 م2021

ديسمبر  31
 م2020

 يناير 1
 م2020

 428,231 - - شركة أعالي السماء

 - - 428,231 

 
 بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: (د

 ت ومسئولياتصالحيا تتكون اإلدارة العليا للمجموعة من كبار الموظفين التنفيذيين في اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم

 جموعة واالشراف عليها. تخطيط وتوجيه أنشطة الم
 

 تم تسجيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة التنفيذيين ومجلس اإلدارة كمصروف خالل السنة كما يلي:
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 للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31 
  م2021

ديسمبر  31
 م2020

 2,763,926  3,026,921 رواتب ومنافع أخرى
 115,164  252,243 منافع نهاية الخدمة

حضور جلسات مجلس اإلدارةمكافآت وبدل   3,584,307  4,041,466 

 6,863,471  6,920,556 



 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 
 موجودات متداولة أخرى .12

 كما في 
ديسمبر  31

 م2021

 كما في 
ديسمبر  31

 م2020

 كما في 
يناير 1  

م2020   

 20,794,124  20,989,943  16,857,348 موردينلدفعات مقدماً ل

 3,790,884  3,790,884  3,790,884 صناعةمطالبات من وزارة التجارة وال

 342,913  342,913  - (21)إيضاح  العراق أسمنتمدفوعات مشروع 

 2,037,226  2,135,328  1,979,430 أخرى

 22,627,662  27,259,068  26,965,147 

 (6,630,186)  (6,630,186)  (11,263,181) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 11,364,481  20,628,882  20,334,961 

 
 ديسمبر، هي كالتالي: 31الحركة في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، خالل السنة المنتيهة في 

 

 م2020  م2021 

 6,630,186  6,630,186 يناير 1في 

 -  5,450,000 مكون خالل السنة

 -  (817,005) سنةشطب خالل ال

 6,630,186  11,263,181 ديسمبر 31في 

 
 
 وما في حكمهنقد  .13

 كما في 
ديسمبر  31

 م2021

 كما في 
ديسمبر  31

 م2020

 كما في 
يناير 1  
م2020   

 13,911,415  5,337,808  13,115,855 نقد لدى البنوك

 131,756  516,422  - نقد بالصندوق

 13,115,855  5,854,230  14,043,171 
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 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 

 قروض .14

 كما في 
ديسمبر  31

 م2021

 ا فيكم 
ديسمبر  31

 م2020
 )معدلة(

 كما في 
يناير 1  

م2020   

      الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 33,000,000  75,999,985  62,000,000 قرض صندوق التنمية الصناعية *

 12,000,000  18,000,000  30,902,608 قرض بنك ساب **

 58,400,000  18,600,000  15,600,000 قرض بنك اإلنماء ***

 -  18,730,944  17,896,896 قرض بنك الجزيرة ****

 126,399,504  131,330,929  103,400,000 

      الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

 49,999,985  -  - *قرض صندوق التنمية الصناعية 

 198,459,754  180,459,754  156,459,753 **قرض بنك ساب 

 291,600,000  331,400,000  331,400,000 ***اإلنماء قرض بنك 

 37,461,888  18,730,944  6,243,648 ****قرض بنك الجزيرة 

 494,103,401  530,590,698  577,521,627 

 

ي  سعودمليون لاير 483,5م حصلت الشركة األم على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودية بمبلغ 2010فبراير  27* في 

 مليون لاير سعودي. 483,5بموجب االتفاقية المبرمة مع الصندوق، ويبلغ السقف التمويلي للقرض مبلغ 
 

جنوب شرق  لواقعةإن هذا القرض مضمون برهن كافة المباني القائمة أو التي يتم إنشاءها في منطقة االمتياز الممنوحة للشركة وا

)إيضاح  ملحقاته كيلو متر مربع مع كامل المصنع ومعداته وآالته وجميع 22,6ها محافظة طريف والمقام عليها مصنع الشركة ومساحت

م 2020ي العام فالمتداولة جمالي القرض ضمن المطلوبات إولم تقم الشركة بعمل إعادة جدولة لقرض الصندوق، وعليه تم تحويل . (4

  (.27)إيضاح 

 

اض الداخلي للبنوك مليون لاير وفقاً لسعر االقتر 365بقيمة  ساب ي مع بنكم تم توقيع عقد تمويل مرابحة إسالم2015يونيو  16** في 

ً إليه هامش ربح، هذه القروض مضمونة من خالل توقيع سند ألمر بهدف تمديد فترة تمويل سابق عل سدد ى أن يالسعودية مضافا

 م.2016قسط نصف سنوي ويبدأ سداد أول قسط في سبتمبر  11التمويل على 

 

يون مل 350بلغ م وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت بنكية للحصول على قرض طويل األجل من بنك اإلنماء بم2015سمبر دي 9في *** 

صورة تمويل بيع  تم الحصول على هذا القرض في .مليون لاير سعودي 450لاير سعودي، ويبلغ السقف التمويلي لهذه االتفاقية مبلغ 

سنوات على أن  7اقية قتراض الداخلي بين البنوك السعودية مضافاً إليه هامش ربح. ان مدة االتفآجل بهامش ربح يقدر وفقاً لسعر اال

 م.2017يسدد أول قسط في 

 

 31حدة المنتهية في (، في قائمة المركز المالي المو7 **** تتمثل في تسجيل مديونية شركة الشرقية الصناعية )شركة مستثمر فيها إيضاح

، عليه التزامتهاالجوف لقرض الشركة من بنك الجزيرة حيث لم تقم الشركة بالوفاء ب أسمنتجة عن ضمان شركة م والنات2019ديسمبر 

ى أن اقية علالجوف بموجب االتف أسمنتقام البنك بموجب الضمان بتحويل حصة الشركة من القرض مع األعباء البنكية على شركة 

 (.11 و 7)إيضاح م. 2020اد أول قسط في ديسمبر يسدد التمويل على ستة أقساط نصف سنوية ويبدا سد
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 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 

 

 موظفينمحددة للمنافع الال التزامات .15
 كما في 

ديسمبر  31
 م2021

 كما في 
ديسمبر  31

 م2020

 كما في 
يناير 1  

م2020   

 6,375,022  7,530,315  8,624,640 يناير 1في 
 1,448,145  1,690,900  1,925,867 مكون خالل السنة

 (699,796)  (688,455)  (1,016,451) د خالل السنةمسد
 406,944  91,880  1,229,980 إعادة قياس المخصص وفقاً للحسابات اإلكتوارية

 7,530,315  8,624,640  10,764,036 ديسمبر 31في 

 
 وكانت االفتراضات الرئيسية ألغراض التقييم اإلكتواري على النحو التالي:

 

 كما في 
ديسمبر  31

 م2021

 كما في 
ديسمبر  31

 م2020

 كما في 
يناير 1  

م2020   

 ٪3  ٪3  ٪3 معدل زيادة الرواتب

 ٪3,15  ٪3,15  ٪2,80 معدل الخصم

 
 أخرى ومطلوبات متداولةمصاريف مستحقة  .16

 كما في 
ديسمبر  31

 م2021

 كما في 
ديسمبر  31

 م2020

 كما في 
يناير 1  
م2020   

 6,212,008  6,030,029  9,874,097 مصاريف مستحقة
 16,847,737  4,516,246  4,566,084 أعباء تمويلية مستحقة

 3,101,603  5,018,411  5,371,787 مستحقات عاملين ومكافآت
 -  -  2,541,000 أرض المحجر هيلالتزام مقابل إعادة تأ

 381,488  1,050,561  509,448 أخرى

 22,862,416  16,615,247  26,542,836 

 
 مستحقة ةزكا .17

 

 حركة مخصص الزكاة كما يلي:إن 
 

 م2020  م2021 

 7,924,507  6,381,202 يناير 1رصيد في 
 3,000,000  13,000,000 مكون خالل السنة
 (4,543,305)  (4,954,748) مسدد خالل السنة

 6,381,202  14,426,454 ديسمبر 31رصيد في 

 
 الموقف الزكوي:

 م:2018م الى 2014االعوام 
العتراض الاير سعودي وتم  34.3لهذه االعوام بمبلغ قدمت الشركة اقراراتها الزكوية وحصلت على شهادة الزكاة وصدر ربط زكوي 

لغزاء م بإ2015م و 2014 جنزة لعزاميلألمانزة العامزة للجزان الضزريبية وصزدر قزرار لول جزئي وتزم تصزعيد االعتزراض الزى اوصدر قب
رار مزن قزلزم يصزدر بهزا  2018م الزى 2016م فجاري االستئناف عليزه امزا بزاقي االعزوام مزن 2015م م اما عا2014اجراء الهيئة لعام 

 حتى تاريخ إصدار القوائم المالية. اللجنة
 

 م:2020م و2019عامي 
 لاير سززعودي وتززم 3,4ربززط زكززوي باجمززالي مبلززغ قززدره  صززدر كمززاالزكززاة  قززدمت الشززركة اقراراتهززا الزكويززة وحصززلت علززى شززهادة

 تراض.راض عليه لدى الهيئة وهو تحت الدراسة والنقاش لدى الهيئة وتم سداد دفعة تحت الحساب إلستكمال اجراءات االعاالعت
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 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 

 بيع وتوزيع مصاريف .18
 م2020  م2021 

 2,241,014  2,911,738 وما في حكمها جورأرواتب و

 1,640,905  1,684,812 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك

 186,351  240,000 وأتعاب مهنية استشارات

 1,344,855  - نقل

 88,922  60,287 أخرى

 4,896,837  5,502,047 

 
 عمومية وإدارية مصاريف .19

 م2020  م2021 

 9,011,063  8,984,260 رواتب وأجور وما في حكمها

 1,060,181  1,404,957 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 230,215  230,215   موجودات حق استخداماستهالك 

 1,044,000  304,750 تبرعات

 4,041,466  3,584,307 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1,063,940  858,256 أتعاب مهنية وخدمات مهنية وإستشارات

 203,799  16,496 بريد وهاتف

 683,088  796,049 كهرباء

 601,098  321,294 حاسب آلي وبرامج

 606,997  674,162 لرسوم هيئة سوق الما

 124,038  56,781 سفر وإنتقاالت

 152,166  199,808 غرامات بنكية

 246,670  28,719 رسوم وإشتراكات

 680,152  624,284 أخرى

 18,084,338  19,748,873 

 
 خسارة السهم األساسي والمخفض .20

رجح لعدد وسط المعائد لحملة األسهم العادية على المتتحتسب الخسائر األساسية والمخفضة للسهم بقسمة صافي الخسارة للسنة ال

 األسهم العادية القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
 

 فيما يلي صافي الخسارة وتفاصيل األسهم المستخدمة في احتساب الخسارة األساسية والمخفضة للسهم:

 م2020  م2021 
 )معدلة(

 (98,542,255)  (150,976,118) مي الشركة األم )لاير سعودي(   صافي الخسارة للسنة العائد لمساه

 143,000,000  143,000,000 متوسط عدد األسهم خالل السنة )سهم(

 (0,69)  (1,06) الخسارة األساسية والمخفضة للسهم )لاير سعودي للسهم(
 

 باح األساسية والمخفضة للسهم:فيما يلي صافي الدخل التشغيلي وتفاصيل األسهم المستخدمة في احتساب األر

 م2020  م2021 
 )معدلة(

        48,027,668  27,113,116 صافي ربح التشغيل العائد لمساهمي الشركة األم )لاير سعودي(

 143,000,000  143,000,000 متوسط عدد األسهم خالل السنة )لاير سعودي للسهم(

 0,33  0,19 للسهم( األرباح األساسية والمخفضة للسهم )لاير سعودي
 

تاريخ إعداد ي الموحدة والمال لم يتم إجراء أي معامالت فيما يتعلق باألسهم العادية أو األسهم العادية المحتملة بين تاريخ قائمة المركز

 هذه القوائم المالية الموحدة.
 

 لم يكن هناك أي عنصر تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
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 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 

 

 

 ارتباطات والتزامات محتملة .21
 كما في 

ديسمبر  31
 م2021

 كما في 
ديسمبر  31

 م2020

 كما في 
 يناير 1

 م2020 

 454,537  454,537  454,537 خطابات ضمان

 31,935,226  11,029,078  11,029,078 ارتباطات رأسمالية عن مشاريع تحت التنفيذ

 11,483,615  11,483,615  32,389,763 
 

ق. وعليه قامت في العرا سمنتتم الموافقة على دراسة إنشاء مصنع إلنتاج األ م2012يناير  7وجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ بم
 تأسمننشاء مصنع بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة األعمال واإلسكان العراقية على تأسيس شركة إل م2012يناير  12الشركة بتاريخ 

من رأس  ٪85مليون لاير سعودي بحيث تكون حصة الشركة  866مليون دوالر أي ما يعادل  231لغ في العراق بقيمة إجمالية بمب
ً بأنل غير مسمىتم تأجيل العمل بتلك االتفاقية إلى أج بدولة العراقالحكومة العراقية. نظراً للظروف األمنية  ٪15المال و   . علما

على حساب هذا  دراسات الجدوى االقتصادية ولم يتم دفع أي مبالغ أخرىالف لاير سعودي مقابل  342الشركة قد قامت بدفع مبلغ 
 وتعتقد اإلدارة أنه لن يترتب على الشركة أيه التزامات مستقبلية في حال عدم إتمام المشروع. ،ستثماراإل

 
 التابعة اتالشرك .22

٪ مزن 50 والتزي تجزاوزتلخسزائر المتراكمزة ا وتغطيزةم استمرار ودعم الشركات التابعة 2021ديسمبر  28دارة بتاريخ قرر مجلس اإل
 . (4-2رأس المال )إيضاح 

 
 التوزيع الجغرافي والمعلومات القطاعية .23

 التوزيع الجغرافي

ي األردن والتز -الجزوف  أسمنتإن كل موجودات ومطلوبات المجموعة تقع في المملكة العربية السعودية ما عدا الشركة التابعة، شركة 

 .المملكة األردنية الهاشمية -ن اممقرها الرئيسي في ع
 

 المعلومات القطاعية

ال تقزدم تقزارير  ٪ من مبيعات الشركة وبالتزالي فهزي5,7إن أعمال المجموعة الرئيسية تتمثل في منتج واحد محلياً وتصدر كلينكر بنسبة 

 عن قطاعات التشغيل في منتجات متعددة أو مناطق جغرافية مختلفة.

 
 مخاطر  أهداف وسياسات إدارة ال .24

يزود ها وفقزاً للقالمخاطر هي جزء من طبيعة أنشطة المجموعة وتدار من خالل آلية متواصلة تتضمن تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعت
فززي  والضززوابط األخززرى المعتمززدة. إن عمليززة إدارة المخززاطر ضززرورية بالنسززبة لقززدرة المجموعززة علززى تحقيززق أربززاح. إن كززل موظززف

خاطر أسعار ن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملى عليه وظيفته أو مسؤولياته. المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومالمجموعة مسئول ع
 العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر االئتمان.

 

 مخاطر السوق

وق. فزي سزعر السز غيزراتإن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمزة العادلزة  او التزدفقات النقديزة المسزتقبلية لزألدوات الماليزة نتيجزة للت
وق هي ر بمخاطر السوتتضمن أسعار السوق أنواع المخاطر التالية: مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر العملة. إن األدوات المالية التي تتأث

 القروض ألجل.
 

 مخاطر أسعار العمولة

ذبزذب أسزعار تولزة وتنشزأ عزن احتمزال أن يزؤثر مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسزعار العم
 العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. 

 

ة ات. إن حساسزيالمجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولة بما في ذلك التمويل البنكي والمرابحز
علزى  ثابتة، بناء تراضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لفترة واحدة، مع بقاء المتغيرات األخرىالدخل هي تأثير التغيرات االف

 م. 2021ديسمبر  31المطلوبات المالية ذات األسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في 
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 )تتمة( أهداف وسياسات إدارة المخاطر. 24
 

 مخاطر العملة 

المجموعة  ألجنبية. إنمالت اتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة لتقلبات أسعار صرف الع تتمثل مخاطر العملة في
ملة خاطر عمعرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية بصفة أساسية خالل أنشطتها التشغيلية. المجموعة غير معرضة ألي م

الدوالر م مقومة بعمالت غير اللاير السعودي و2021ديسمبر  31ة هامة كما في جوهرية لكون المجموعة ليس لديها أي أرصد
 األمريكي. 

 

 مخاطر االئتمان

لمجموعة ا الية. متتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بإلتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة 
لودائع ما في ذلك ابها ب ية )بصفة أساسية الذمم المدينة التجارية( وأنشطة التمويل الخاصةمعرضة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيل

 لدى البنوك والمؤسسات المالية ومعامالت العمالت األجنبية واألدوات المالية األخرى. 
 

 الذمم المدينة التجارية

 اطر ائتمان ارة مخراءات وضوابط تم إيجادها وتتعلق بإديتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة عمل تخضع لسياسات واج
ً لهالفرد العمالء. يتم تقييم الجدارة االئتمانية للعميل استناداً إلى تصنيف أداء العميل االئتماني وحدود االئتمان ذا التقييم. تتم ية طبقا

كال أخرى و أي أشأالرئيسيين بموجب خطابات ضمان مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بشكل منتظم وتغطية أي شحنات للعمالء 
 من التأمين االئتماني الذي يتم الحصول عليه من بنوك مرموقة.

 
 سعودي لايرمليون  189م من خمسة عمالء رئيسيين بمبلغ 2021ديسمبر  31بلغت إيرادات المبيعات خالل السنة المنتهية في 

 ٪( من صافي مبيعات السنة.75م: 2020٪ ) 83مليون لاير سعودي( ما نسبته  190م: 2020)
 

 ند معدالت ة. تستيتم إجراء تحليل هبوط القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستعمال مصفوفة مخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقع
نوع وافي غرالمخصص على أيام االستحقاق التي مضت لمختلف قطاعات العمالء التي لها نماذج خسارة مشابهة )حسب القطاع الج

لحساب االمنتج ونوع العميل والتصنيف والضمان عن طريق اعتمادات مستندية وأنماط أخرى من الضمان االئتماني(. يعكس 
اث السابقة ي حول االحدالمال احتمالية النتيجة المرجحة والقيمة الوقتية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في تاريخ التقرير

ً إذا تجاووالظروف الحا  د استحقاقهازت موعلية وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية. يتم شطب الذمم المدينة التجارية عموما
ى ذلك. إن أقصبلقيام األكثر من سنة وهي ال تخضع إلى نشاط التطبيق إذا كان من المتوقع ان تكون تكلفة هذا النشاط أعلى من فائدة 

ى لضمان األخرنواع اأالتقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. تعتبر  تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ
 جزءاً ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية، ويتم أخذها باالعتبار عند احتساب هبوط القيمة. 

 
 خصص:جموعة باستعمال مصفوفة المفيما يلي المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية للم

 
 الذمم المدينة التجارية م2021ديسمبر  31

 أيام تجاوز مواعيد االستحقاق 

 المجموع   أكثر من سنة  يوم 360-121 يوم 120-91 ومي 90-61 ميو 1-60 

 ٪84,07 ٪94,45 ٪14,30 ٪7,89 ٪4,49 ٪3,61 معدل خسارة االئتمان المتوقعة

 اإلجمالي التقديري 
 للقيم الدفترية للتعثر  

7,963,621  1,250,328 3,666,406 1,541,958 108,567,797 122,990,110 
       

 103,399,806 102,546,010 220,446 289,347 56,132 287,871 خسارة االئتمان المتوقعة

 
 الذمم المدينة التجارية م2020ديسمبر  31

 أيام تجاوز مواعيد االستحقاق 

 المجموع   أكثر من سنة  يوم 360-121 يوم 120-91 ومي 90-61 ومي 1-60 

 ٪39 ٪62,54 ٪14,08 ٪0,13 ٪0,06 ٪0,02 معدل خسارة االئتمان المتوقعة

 اإلجمالي التقديري 
 للقيم الدفترية للتعثر  

15,238,510 1,500,980 1,461,351 37,775,505 69,833,869 125,810,215 

       
  48,999,967   43,676,607   5,317,509   1,867   933   3,051  ن المتوقعةخسارة االئتما
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 إدارة المخاطر .25

 

 الترّكز العالي للمخاطر 

لمنطقة انشطة في نفس ينشأ الترّكز العالي للمخاطر عندما يكون عدد من األطراف التي يتم التعامل معها تمارس أعماالً تجارية مماثلة أو أ

الظروف ي التغيزرات بزية أو لديها سمات اقتصادية قد تؤثر في قدرتها على تأدية إلتزاماتها التعاقدية بحيث قد تتزأثر بشزكل مشزابه فزالجغراف

ر علزى صزناعة االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. يوضح الترّكز الحساسية النسبية ألداء المجموعزة فزي التطزورات التزي تزؤث

 معينة. 

لسزيطرة اب الترّكز العالي للمخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات محددة للحفاظ على محفظة متنوعزة. تزتم لغرض تجن

ن علززى مسززتوى وإدارة الترّكزززات العاليززة لمخززاطر االئتمززان. يززتم اسززتخدام تحززوط انتقززائي داخززل المجموعززة إلدارة تركزززات مخززاطر االئتمززا

 العالقة والصناعة. 

 

 

 خاطر رأس المالإدارة م

لزى حملزة لغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموعة، يتكون رأس المال من رأس المال المصدر وجميع احتياطيات حقزوق الملكيزة العائزد إ

 األسهم في الشركة األم. إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم حقوق المساهمين.

 

لحفزاظ علزى ء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات الماليزة. ومزن أجزل اتدير المجموعة وتعدل هيكل رأس المال في ضو

 و إصزدار أسزهمهيكل رأس المال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات األرباح للمسزاهمين أو إعزادة رأس المزال للمسزاهمين أ

 ي الدين تقسيم إجمالي رأس المال وصافي الدين.جديدة. تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة رفع وهي صاف

 

افي الزديون تبقى االستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه دون تغييزر عزن السزنة الماضزية. يتكزون هيكزل رأس المزال للمجموعزة مزن صز

ى لنقزد واألرصزدة لزد)قروض ألجزل وقزروض قصزيرة االَجزل وذمزم دائنزة تجاريزة ومصزاريف مسزتحقة الزدفع ومطلوبزات متداولزة أخزرى ل

 البنوك( وحقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاه(.

 
 

 قياس القيمة العادلة  .26

موحدة في م المالية اليتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي جرى قياس القيم العادلة لها أو تم االفصاح عن قيمها العادلة في القوائ

 ادلة ككل:طاق هرمية القيم العادلة المبينة أدناه استناداً إلى بيانات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيم العن

 

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

 أو غير  صورة مباشرةألدنى من البيانات جوهرياً لقياس القيمة العادلة بشكل ملحوظ بالمستوى الثاني: أساليب تقييم يكون فيها الحد ا

 مباشرة.

 وظ.المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من البيانات جوهرياً لقياس القيمة العادلة بشكل غير ملح 
 

ا يزتم عادلزة، عنزدهو إلتززام تقزع ضزمن مسزتويات مختلفزة لهرميزة القزيم الفي حال كانت البيانات المستخدمة لقياس القيمة العادلزة ألصزل مزا أ

س وهريزة للقيزاتصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها ضمن نفس المسزتوى الهرمزي للقيمزة العادلزة كزأدنى مسزتوى مزن البيانزات التزي تعتبزر ج

 كامالً. 
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 . قياس القيمة العادلة )تتمة( 26
 

ية المقاربة لقيم الدفترذات ا نة حسب الفئة بين القيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة بخالف تلك األدواتفيما يلي مقار
 لقيمها العادلة بشكل معقول: 

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 
مقاسة بالقيمة  موجودات

 العادلة

 
 

 تاريخ التقييم

 
 

 المجموع

أسعار متداولة في 
 سواق نشطةأ

 (1)المستوى 

بيانات ملحوظة 
 جوهرية
 (2)المستوى 

بيانات غير 
 ملحوظة جوهرية

 (3)المستوى 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 سارةخالربح او المن خالل 

 -      -      9,174,155 9,174,155 م 2021ديسمبر  31

 -      -      7,823,239 7,823,239 م 2020ديسمبر  31

ودات مالية بالقيمة العادلة موج
 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - - - - م 2021ديسمبر  31

 - - - - م 2020ديسمبر  31
 

ف ضمن لدفترية وتصنم، تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة لمقاربة قيمها ا2020ديسمبر  31م و2021ديسمبر  31كما في
من الهيكل  3والمستوى  سارةخموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الفيما يخص  للقيم العادلةمن الهيكل الهرمي  1المستوى 

لتجارية كما م المدينة الة للذم. إن القيمة العادموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفيما يخص  الهرمي للقيم العادلة
 . م هي القيمة الدفترية بسبب أن أرصدة هذه الذمم ذات آجال قصيرة بطبيعتها2020ديسمبر  31م و 2021ديسمبر  31في 

 

 دل خصم يعكسخدم معيتم تحديد القيم العادلة للقروض القصيرة األجل للمجموعة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي تست
رية للقروض اختالفاً م، لم تختلف القيم الدفت2020ديسمبر  31م و2021ديسمبر  31نسبة القروض في نهاية فترة التقرير المالي. كما في 

 جوهرياً عن قيمها العادلة المحتسبة. 
 

 م، لم تكن هناك حركة بين المستويات. 2020م و 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

 
 تسويات سنوات سابقة وإعادة تصنيف .27

ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي )خالل السنة الحالية، حددت اإلدارة  المحاسبية والتغيرات في  (: السياسات8األخطاء التالية، ووفقا
بر ديسم 31في  نة كماالتقديرات المحاسبية واألخطاء، أدى تصحيح األخطاء المذكورة أدناه إلى تعديالت بأثر رجعي على أرقام المقار

يما يلي بيان فم. هذا باإلضافة الى بعض عمليات إعادة التصنيف، 2020ديسمبر  31م وللسنة المنتهية في 2020يناير  1م و 2020
 بالتعديالت وإعادة التصنيف:

 

 م2020ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  27-1
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 م2020ديسمبر  31كما في  

 معدلة اعادة تصنيف تعديالت كما تم عرضها سابقاً  إيضاح 

      الموجودات غير المتداولة

 1,808,693,333 - (118,877,540) 1,927,570,873 ح، ط، ي ممتلكات وآالت ومعدات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
 - - (7,823,239) 7,823,239 هـ

 الربح اوموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  الخسارة
 7,823,239 - 7,823,239 - هـ

      الموجودات المتداولة

 158,034,043 - (12,074,965) 170,109,008 ط مخزون

 - - (18,537)  18,537 ج عالقة اتمستحق من أطراف ذ

      حقوق الملكية

 (192,137,481) - (196,231,977)  4,094,496  أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة(

 (46,000,000)  498,824 (23,623,239) (22,875,585) ب، د، هـ إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمار

 (498,824) (498,824) - - د اس التزامات المنافع المحددة للموظفينإعادة قي

      المطلوبات غير المتداولة

  530,590,698 - (63,999,985)  594,590,683 ك قروض طويلة األجل

      المطلوبات المتداولة

 131,330,929 -  63,999,985  67,330,944 ك الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 30,349,903 -  30,349,903 - و مخصصات أخرى

 49,549,920 - 49,549,920 - ز التزامات ضمان قرض

 50,989,928 - 8,984,351  42,005,577 أ ذمم دائنة تجارية
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 تسويات سنوات سابقة وإعادة تصنيف )تتمة(. 27

 

 م2020يناير  1قائمة المركز المالي الموحدة كما في  27-2
 

 

 

 م2020ديسمبر  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  27-3
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 م2020يناير  1كما في  

 معدلة اعادة تصنيف تعديالت كما تم عرضها سابقاً  إيضاح 

      الموجودات غير المتداولة

 1,835,165,670 - (105,200,986) 1,940,366,656 ح، ط، ي ممتلكات وآالت ومعدات

ل لعادلة من خالل الدخل الشامموجودات مالية بالقيمة ا

 اآلخر
 21,000,000 - (9,605,364) 30,605,364 هـ

 9,605,364 - 9,605,364 - هـ سارةالربح او الخموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

      الموجودات المتداولة

 135,913,165 - (11,668,226) 147,581,391 ط مخزون

 39,864,566 - (18,537) 39,883,103 ج عالقة ذاتمستحق من أطراف 

      حقوق الملكية

 (93,595,226) - (171,016,656) 77,421,430  أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة(

 (25,000,000)  406,944 (4,405,364) (21,001,580) ب، د، هـ ستثمارإحتياطي القيمة العادلة لإل

 (406,944) (406,944) - - د وظفينإعادة قياس التزامات المنافع المحددة للم

      المطلوبات المتداولة

 56,516,581 - 8,984,351 47,532,230 أ ذمم دائنة تجارية

 49,549,920 - 49,549,920 - ز التزامات ضمان قرض

      

 م2020بر ديسم 31للسنة المنتهية في   

 

 إيضاح

 تعديالت كما تم عرضها سابقاً 

اعادة 

 معدلة تصنيف

 (178,725,155) - (6,318,919) (172,406,236) ح، ط، ي تكلفة االيرادات

 - - 21,000,000 (21,000,000) ب ات مالية بالقيمة العادلةإستثمارهبوط في قيمة 

 لأرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال
 الربح او الخسارة

 (1,782,125) - (1,782,125) - هـ

 (30,349,903) - (30,349,903) - و مخصصات أخرى

 (27,970,776) - (7,764,374) (20,206,402) ي مصاريف تمويلية

 (98,542,255) - (25,215,321) (73,326,934)  صافي خسارة السنة

      بنود الدخل الشامل اآلخر

ات في أدوات حقوق إستثمارمحققة من  )خسائر( غير
 ملكيه من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (21,000,000) - (21,000,000) - ب

ات في أدوات حقوق إستثمار)خسائر( غير محققة من 
 ملكيه من خالل الربح او الخسارة

 
(1,782,125) 1,782,125 - - 

 (119,634,135) - (44,433,196) (75,200,939)  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة



 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
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 م2020ديسمبر  31قائمة التدفقات النقدية  كما في  27-4
 

 لي:يم كما 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قائمة التدفقات النقديةعلى إثر ما ورد أعاله من تعديالت، تم تعديل 
 

 
 )األثر على الخسارة األساسية والمخفضة للسهم )الزيادة/ )النقص( في خسارة السهم 27-5

 م كما يلي:2020ديسمبر  31ا ورد أعاله من تعديالت، تم تعديل الخسارة األساسية والمخفضة للسهم للسنة المنتهية في على إثر م

 
 تفاصيل التعديالت 27-6

ن مليو 9يمة مورد بقخالل السنة المالية قامت الشركة بمراجعة فروقات رصيد مع أحد الموردين، وتبين لها وجود مبلغ غير مثبت لل .أ
دة في الذمم الدائنة مليون لاير سعودي وزيا 9ودي يخص سنوات سابقة، نتيجة لهذا التعديل انخفضت األرباح المبقاة بمبلغ لاير سع

 بنفس المبلغ.
 

 رةلربح او الخسالى اع ستثمارالقيمة العادلة لإل التغيير فيم قامت الشركة بتحميل مبلغ 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  .ب
المبقاة  حفي األربا ى زيادةلدخل الشامل اآلخر، قامت الشركة بتعديل الخطأ على أرقام المقارنة، إن أثر هذا التعديل أدى البدالً من ا

 بنفس المبلغ.  ستثمارفي إحتياطي القيمة العادلة لإل وزيادةمليون لاير سعودي  21بمبلغ 

 ،ستثمارلقيمة العادلة لإليون على األرباح المبقاة بدالً من إحتياطي امل 5كما أنه خالل السنوات السابقة قامت الشركة بتحميل مبلغ 
ليون لاير سعودي م 5بلغ قامت الشركة بتعديل الخطأ على أرقام المقارنة، إن أثر هذا التعديل أدى الى زيادة في األرباح المبقاة بم

 بنفس المبلغ. ستثمارفي إحتياطي القيمة العادلة لإل وزيادة

قامت  عالقة، ت السابقة قامت الشركة بتسجيل المبالغ المستحقة من إحدى الشركات التابعة على حساب أطراف ذاتخالل السنوا .ج
ألف لاير سعودي وإنخفاض  18الشركة بتعديل الخطأ على أرقام المقارنة، إن أثر هذا التعديل أدى الى زيادة في األرباح المبقاة بمبلغ 

 س المبلغ. في مستحق من أطراف ذات عالقة بنف
 

م 2020ناير ي 1 يلاير سعودي فألف  406,9قامت الشركة باعادة تصنيف إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفيين بمبلغ  .د
ة التصنيف أي . لم يكن إلعادستثمارم من حساب إحتياطي القيمة العادلة لإل2020ديسمبر  31 لاير سعودي في ألف 91,8ومبلغ 

 المبقاة. تأثير على األرباح
 

يناير  1مليون لاير سعودي ) 7,8م بمبلغ 2020ديسمبر  31ات في حقوق الملكية كما في ستثمارالحظت الشركة أن بعض اإل .ه
يم الدارة بتقي. قامت اات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرإستثمارمليون لاير سعودي( تم تصنيفها سابقا ك 9,6م: 2020

 اح الدولير االفصات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، بحسب متطلبات معياستثماراإل عمليات تصنيف كافة
م 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  7,8ات البالغ ستثمار. نتيجة لذلك، قامت االدارة بإعادة تصنيف رصيد اإل9رقم 

 الخر الى حساباات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إستثمارمن حساب مليون لاير سعودي(  9,6م: 2020يناير  1سعودي )
 االستمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.

 ر إلى الربحلشامل اآلخلدخل اات من استثمارنتيجة لعملية إعادة التصنيف هذه، تم تعديل أرباح التقييم المتعلق بالقيمة العادلة لهذه اإل
،  سعودي(الف لاير 594.6م: 2020يناير  1)م 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  1,7ة بمبلغ أو الخسار

 بنفس المبلغ. المبقاة  انخفاض األرباحوخفاض إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمار نمما أدى الى ا
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 م2020 ديسمبر 31كما في  

  ً  معدلة تعديالت كما تم عرضها سابقا

 14,999,601 (32,120,784) 47,120,385 صافي النقدية الناتجة من االنشطة التشغيلية

 (3,958,328) 32,823,975 (36,782,303) صافي النقدية الناتجة من االنشطة اإلستثمارية

 (19,230,214) (703,191) (18,527,023) صافي النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

 م2020ديسمبر  31كما في  

 
  ً  كما تم عرضها سابقا

 
 تعديالت

 
 معدلة

 (0,69) (0,18) (0,51) الخسارة األساسية والمخفضة للسهم )لاير سعودي للسهم(



 الجوف أسمنتشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
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 التعديالت )تتمة( تفاصيل 27-6

 
عودي ولم تقم سلاير  مليون 30,3الشركة بسداد ما قيمته  الهيئات بمطالبة مطالبة من احدم استلمت الشركة 2020خالل العام  .و

 الى انخفاض يل أدىإن أثر هذا التعد ،الشركة بتكوين مخصص لمواجهة اإللتزام، قامت الشركة بتعديل الخطأ على أرقام المقارنة
  مليون لاير سعودي وزيادة في مخصصات أخرى بنفس المبلغ. 30.3اح المبقاة بمبلغ في األرب

 

وق التنمية صندمن هـ تم استالم مطالبة 1443جمادى اآلخر  21م الموافق 2022يناير  24بتاريخ الحق للقوائم المالية في  .ز
ية( شركة لمضمونة )شركة الشرقية الصناعا الشركة خلفلاير سعودي نظراً لتمليون  49.5الصناعية السعودي بسداد مبلغ 

وت لتزام يخص سنعلى السنوات السابقة نتيجة ان هذا االقامت الشركة باثبات المبلغ بالكامل  ه( وعلي7مستثمر فيها ايضاح )
مقابلة خصصات لممليون لاير سعودي وزيادة في  49,5. إن أثر هذا التعديل أدى الى انخفاض في األرباح المبقاة بمبلغ سابقة

 االلتزام بنفس المبلغ.
 

ً  .ح ديسمبر  31كما في  ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات قامت المجموعة بدراسة قطع غيار آالت وأفران والمرسملة سابقا
ع ال يستفاد القطهذه ت االدارة ان أ، حيث ر(مليون لاير سعودي 19,9: م 2020يناير  1) ، مليون لاير سعودي 20.9م: 2020

ي ات التثر من سنة وتخص مصاريف صيانة دورية وقامت المجموعة باقفال الرصيد بالكامل وتوزيع المبلغ للسنومنها الك
مليون لاير(،  1,1لغ بمب م:2020ديسمبر  31 السنة المنتهية في خسارةزيادة  هوتخصها، إن أثر ذلك على القوائم المالية الموحدة 

لي انخفاض في ، وبالتامليون لاير 19,9 والذي يخص سنوات سابقة بمبلغ م2020ير ينا 1انخفاض في األرباح المبقاة كما في و
 ممتلكات وآالت ومعدات بنفس المبلغ.

 

الى الممتلكات  م باعادة تصنيف قطع الغيار اإلستراتيجية وتحويلها2021ديسمبر  31قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في  .ط
 الفعلي ريخ الشراءهالك لها من تاستمليون لاير سعودي واحتساب ا 12,9ن المخزون بقيمة واآلالت والمعدات والمسجلة سابقاً ضم

هية لسنة المنتاستهالك ازيادة  هووقامت  المجموعة  بتوزيع المبلغ للسنوات التي تخصها، إن أثر ذلك على القوائم المالية الموحدة 
سنوات  والذي يخص م2020يناير  1األرباح المبقاة كما في انخفاض في و، سعودي مليون لاير 1,2 م:2020ديسمبر  31في 

 لمبلغ.، وبالتالي انخفاض في المخزون وزيادة في ممتلكات وآالت ومعدات بنفس اسعوديمليون لاير  4,9 سابقة بمبلغ
 

 خالل يذتحت التنف تضمنت الممتلكات واآلالت والمعدات فوائد قروض ومصاريف صيانة دورية تم تحميلها على المشاريع .ي
ة لسنوات السابقامليون لاير سعودي. وقامت المجموعة بتسوية المصاريف التي تم تحميلها على  103,8السنوات السابقة بحوالي 

لك على ن أثر ذوقامت المجموعة باقفال الرصيد بالكامل وتوزيع المبلغ للسنوات التي تخصها، إعلى حساب األرباح المبقاة، 
انخفاض في (، وديسعو مليون لاير 11.8بمبلغ م :2020ديسمبر  31خسارة السنة المنتهية في زيادة  هوة القوائم المالية الموحد

فاض في ممتلكات سعودي، وبالتالي انخ مليون لاير 92 والذي يخص سنوات سابقة بمبلغ م2020يناير  1األرباح المبقاة كما في 
 وآالت ومعدات بنفس المبلغ.

 

امت ، عليه قصبح مستحق السداد كامالً أ، حيث ادة جدولة لقرض صندوق التنمية الصناعية السعوديلم تقم المجموعة بعمل إع .ك
 المجموعة بتحويل القرض الى التزامات متداولة.

 
 

 الحقةأحداث  .28

لصناعية التنمية اصندوق من تم استالم مطالبة م 2022يناير  24 الموافقهـ 1443جمادى اآلخر  21 فيبتاريخ الحق للقوائم المالية 

 مر فيها ايضاحشركة مستث المضمونة )شركة الشرقية الصناعية( الشركة لفخنظراً لتلاير سعودي مليون  49.5السعودي بسداد مبلغ 

 .(27يضاح )تعديالت سنوات سابقة إ ضمنمخصصات لمقابلة االلتزام ضمن بند قامت الشركة باثبات المبلغ بالكامل  هوعلي (7)
 

طفاء الخسائر إل ٪24ية الموحدة، أوصى مجلس إدارة الشركة للمساهمين بتخفيض رأس المال بما نسبتة تاريخ الحق للقوائم المالب

 أس المال منيادة رالمتراكمة العادة هيكلة رأس المال. كما أوصى في نفس االجتماع وبعد اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بز

أن يتم عرض  على، مليون لاير سعودي 1,387ليصبح رأس المال بعد الزيادة  مليون لاير 300خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 

 .التوصية على الجمعية العامة غير العادية للموافقة
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