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  النشاطوين تكولا -1

مس  يه  الجوف   نتمسا  ةشرك في    ةيعودس  ة هماشركة  ا ملا مسجلة  العربملكة  بمولسعوية  رقالتجا  لالسج  جب دية   1010225259م  ري 

 م. 2006 نوفمبر  22 فقوالما  هـ1427 عدةقلذو ا 1 يخار بت رياضلا  ةينمد الصادر في 

سمنت  ألا ةعصنا  ،بيض ألا سمنتألااعة  صن ،حالم اللوم ا قمال  نتمسأل اة  عان ص  ،(بورتالند(  نت العاديمسألا  ةعانصفي    ركةشلانشاط    لثتمي

 . نيزوالوالبت  نمساألصناعة  و  ،(كر الكلن)تل كملا

ل  ما  س رأ  فيض خعلى تم(  2022س  اغسط 29الموافق  )  هـ 1444فر  ص 2  ي قدة فعالمن  ة يعادال  ر غيالعامة  معية ي الجو الشركة فوافق مساهم

م الوسع  مليون لاير   1,430ن  الشركة  طر مليون لاير  1,087ى  دي  عن  سعودي  الى    143.0من  سهم  االدد  ع تخفيض    ق ي  سهم  مليون 
بقيمة  108.7 لكل منلاير س  10مليون سهم  وذلك  عودي  المالشرك  خسائر   الطفاءها  وتم  س  ليون لايرم   343بلغت    تيوال  ةتراكمة  عودي. 

 االنخفاض.   ة لعكس هذانيونلقات ا اجراء من االء هااالنت

 : يلي  كما  ة"(وعجممل"ا بـعد ا بيمف م له  ار شي)ا له  ةبعالتا  ات كة والشر ركشلا  اتباحسلى ع  ةدالموح   تصرة مخلا ة ليية األو لئم الماالقوتشتمل ا

 يةيسئ رلا ةشطن ألا ةي كمللا ةب سن  سيسالتأ دبل ةعب م الشركة التاسا

٪001 ةياشمية اله األردن ة المملك وف جلامنت سة أشرك  
  اتتجة في منئز والتج ة لجمالدير وتجارة  ص اد وتير است

 . ناءبلواد ام ف وسمنت الجا كةر ش

٪100 يةودسعلا يةعربة اللكممال وف الج ماراتشركة إستث  
  والتعهدات  هتقاشتألسمنت ومة لجزئلة والتارة الجمجت

 . للغير   قيلتسور واتصدياد والير ستالا  ت اموخ ةرياجتلا

 كة)شر  جاهز الجوف  ةكر ش

د(خص واح ش ٪100 يةدسعو ية العربالمملكة ال     ائعللبض   ريلبل اقنالو ، هباوما ش  تنمسألل ة لجملبا ع يبلا 

  ةمالي م الئ اقوالد داس اعاسأ -2

ا الماليةالهذه    عدادتم  وفق"ةي لا ملائم  اوالق)"  دة حموال  رةتصالمخة  االولي  قوائم  رقمدو ل ا  ةسباحمال  يار معل  ا(  الما قتلا "  34  لي  "  يولالا  ليرير 

 دية.  و لسعالعربية ا في المملكة د معتمال

ا اسا السي  قفاوتت إ  ةبقمطالب  ساتالحا   ق ر وط  يةبسالمحت   رمبسدي  31في    المنتهية  للفترةحدة  المو  المختصرة ية  ولال الية  ام الائم  القو  عدادفي 
القوائم المالية2021ر  سمبيد  31  فيتهية  منال  ةللمجموعة للسن   ةدحمولا   اليةلما  مالقوائ  دعدا إ  في  ةعبتمللك اتع  م  2022 ية  ولاال  . ال تتضمن 

ً تم قراءت  جب اني  لي التاوب ،ويةالسنالية م المائالقو في   ةلوبمط ال  احات الفص او تاعلوم الم  ة فكا  دة وحلما   رةصتخملا م  وائالقى جنب مع  ال تها جنبا

 . م2021 سمبر يد 31 يا فكم ةد وحلماوية  نلسة اليا ملا

  الصلةذات  ة  حاسبيات المسايي السف  ضحهو مو   ثناء مااستب  ،تاريخيةال  حدة على أساس التكلفة موال  تصرةمخلا  ةياالول  اليةالم  لقوائم ا  دتم اعدا 

ا  الموالمال  لقوائمفي  السية  في  ا  نةللس  نويةحدة  ال  بالري  وحدة لما   ة ر صالمخت  ةيلوأل ا  ية الم لا  وائمالق  عرض   يتم   . م2021سمبر  دي  31لمنتهية 

 . لك ف ذ الخ رد لم ي ما  دي، عوس قرب لايرغ ال المبال  ويتم تقريب كافة ركةللشية ظيفو لة الم لعا بر عتعودي والذي يالس

 هامةلية امحاسب ات الض ارفت ت واالاري دقوالت  ماكاألح -3

ات  ياس الس طبيق تؤثر في ت  التيتراضات  الفت واار ديقتلوا   كام حاأل ما خدستا ةاإلدار  من   وحدة الم   المختصرةة  ة االوليالمالي ائملقود ا عدا ا  يتطلب 
واال ال  الغ مبال  ى وعل لالصول  علا وفمصر الو   ات د اواالير   مات لتزامدرجة  مغر الى  ت.  تراديق تلاو   ام األحك  هذه   أن   ن م  عمتعت  أفضل  لى  د 

ا قد تخرة، فلإلداوفرة حالياً  تمت الا نيات والبمالوعالم الماالفديرات ولتقعة ا جامر   م ت. ترات ديالتق  ذه ه  نع  فعليةلاج  لنتائتلف  ا  ة بهتعلقتراضات 

 ر.تممس س أسالى  ع

الاالن  ا والتقديرات  المستهامحكام  ممدخة  قة  ديرات  تق لل  ئيسيةالر در  مصالا وعة  موللمج  ةيباسمحال  ت ياساسلا   طبيقت  نع  دارةإلا بل  ن 

 . 2021ر بسمدي 31 في ما ة كدحموال ةيلسنوا  ةيلا الم قوائم في البينة ت مماثلة لتلك الماضفتراالوا



   فو الج ت شركة اسمن 

 (عوديةسهمة مساشركة )

 مة( )تت  )غير مراجعة( دة لموحاختصرة لماولية الا ةي المال ئموالق ات حول اضاحي إ

 2022 بر  سمي د 31ي فالمنتهية  للسنة
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 )تتمة( هامةلية ااسب حمات الض ارفت االت واري دوالتقم اكاألح -3

 األحكام   1 -3

  م ائوق لفي ا  رجةدم لابالغ  ملا ري على  وهأثر جا  له لتالية والتي  ام اكحباتخاذ األ  رةاإلداقامت    ، ةعلمجمول  سبيةامحلا   ات اسالسيق  يبتطياق  س  يف

  :دةح ومال   المختصرةة يلواال  المالية

 اسبي المحاالستمرارية مفهوم 

القو  إعداد  اتم  المالية  الوليالائم  على  ة  الموحدة  مبدأ مختصرة  يفتر و  ةيتمرار ساال  أساس  المجالذي  أن  لها  ما اعفي  مر  تست  ف وموعة سض 

ا التجار  المالية االية في المستقبل المنظور. كما هو مبين في  ا لقوائم  المتداولة أصولها  ولية المختصرة  التزامات المجموعة  لموحدة، تجاوزت 

  منوضها وموعة بتعيين شركة استشارية إلعادة هيكلة قر مجال ةر إداالعجز، قامت معالجة هذا لو  ،وديمليون لاير سع 557,8ولة بمبلغ المتدا
إتمام عملية إعادة   األول ل  خال  كلة القروض يهالمتوقع  إدارة المجموعة ستنظر ف2023من عام    النصف  أن  زيادة رأس مال  . كما  ي خيار 

بشكل    هيكلة القروض نجاح عملية إعادة  د  مت. يعكلة القروضيهملية إعادة  عنتائج    على ضوء حقوق أولوية  أسهم  صدار  ل إن خالالشركة م

مستثمرين جهات التنظيمية ووجود إقبال لدى الموافقة الال على  رأس المزيادة    اح عملية يعتمد نجكما    الجهات الُمقرضة  قةمواف  رئيسي على

 في السوق المالي.  

من    نين مستبعديأمر  س الماليادة رأأيضا في ز ا حهاجة القروض وعدم نة إعادة هيكليفي عمل  عدم نجاح المجموعة ن  ة المجموعة أار إد ى  تر 

التكاليف  خفواثقة من قدرتها على    اإلدارةكما أن    هار نظ  وجهة المباعة وتحسن االسعار وزيادة الطلب ض  الكميات  فإن  ،  . ومع ذلكوزيادة 
قدرة  حول بيرةري قد يثير شكوكاً كشير إلى وجود عدم تأكد جوهافقة جهات أخرى في كال األمرين يإلى مو  وعةحاجة المجمبأن  اإلدارة تقر 

علمالمج الوعة  كمنى  مستمبقاء  إدارة  رة. شأة  ثالمجموع  إن  على  إعادة    تامة  ة قة  عملية  نجاح  وكذلك من  القروض  على    هيكلة  قدرتها  من 

النظامية الموافقات  إذا تتطلب األمر لزي  الالزمة   الحصول على  حدة  الموالقوائم المالية االولية المختصرة  اعداد هذه    وعليه تم   ادة رأس مالها 

 .االستمراريةدأ بعلى أساس م

 ومعدات ت الآو تاارعق -4

 

 في  المنتهية  السنة

    2022  مبرسدي  31

 ي  هية فتالمننة سلا

 2021سمبر يد 31

 لاير سعودي   دي سعو لاير :لفةكت ال

 2,316,730,828  2,318,581,040 سنةالاية  بدا الرصيد في
 3,840,605  3,258,617 سنةالل الخ تا افإض

 (1,990,393)  ( 3,171,236) سنةال ل الخ تعادا تباس

 2,318,581,040  2,318,668,421 السنة   نهايةفي  رصيد لا
    

    اكم: رت لماوالهبوط  كاالستهال
 512,094,671  603,752,128 ةسنلا  يةبداد في الرصي

 30,386,852  32,924,717 سنةال ى عل المحمل

 63,212,554  - ةنالسل الخ مةقيالي  ف وط بهال

 (1,941,949)  ( 2,409,529) السنةل الخ تدا تبعاسا

 603,752,128  634,267,316 نة سلا  ةيهاالرصيد في ن
    

 1,714,828,912  1,684,401,105 سنةلا في نهاية  ةي رت دفالة مي لقا صافي

 (.8يضاح  ا)  لقروض ن اكضم ةرهونم اتالمعد الت وواآلكافة المباني ان  *

لخطوط اإلنتاج الرئ2021ديسمبر    31في  كما    هبوط اسة  د در إعدا ب  المجموعة  ت**قام المجموعة الى  . توص ية في المصنعسيم  د  وجو لت 

 31ية في  تهمنة السنارة للخسى الربح أو الط عللهبوغ امبل  جيلستب  وعةجمملامت وقا.  يدو ع سلايرون  ملي  63.2  غ مبلهبوط في قيمة اآلالت ب

 . م2021ر ديسمب

 آلخر شامل ادخل الال خالل  نم ة عادلة اللقيمباية أدوات حقوق ملك -5

 

ة نسب
 لكية الم

 في  امك 

  2022  يسمبرد 31

   كما في
 2021ر سمبدي 31

 سعودي  لاير  دي وعس  لاير   ر خاآلل امش الل دخ ال ل خالمن  ة ادلالع  ةمي قل با ةي كلحقوق م ات أدو
                      

  

   

 46,000,000  46,000,000  %10 *  فلةمقة يدوعمساهمة س شركة - عيةلصناا شرقيةال شركة

إحتياطي   ا يطرح:  ا  ر املالستث  ةلعادلالقيمة  شركة  لشرقية  في 
 * * الصناعية

  

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

   -  - 



   فو الج ت شركة اسمن 

 (عوديةسهمة مساشركة )

 مة( )تت  )غير مراجعة( دة لموحاختصرة لماولية الا ةي المال ئموالق ات حول اضاحي إ

 2022 بر  سمي د 31ي فالمنتهية  للسنة
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 ة()تتم آلخر ا ل امش دخل الال ن خالل م لة لعادة القيمباأدوات حقوق ملكية  -5

 ر فعالو تأثيا رةيطموعة اي سج، وال تمتلك الم(فلةة مقهمة سعوديسام ةشرك) لصناعيةا شركة الشرقيةمن   %10ه  بتنسما    ةعالمجمو  كمتل* ت

 ه الشركة.ذى هعل

 ةالملكيق حقومة قائ يف ر ماثتسالل ةدلاعلا يمةقلا تياطياح لخالالى صفر من  االستثمار قيمة  ضالسابقة بتخفي السنوات لخال  المجموعةقامت  **  

  ية.التصف باعمال ميالقل ين مصفييوتم تعة الشركة تصفيين بر المساهمراق ىال افةباالض مةسائر متراكخ شركة الشرقيةبد تكيجة تن
 

اآلخر   21بتاريخ   الموافق  1443جمادى  ال2022يناير    24هـ  صندوق  من  مطالبة  استالم  تم  االصن  يةمتنم  بسلاعية  معودي    غ بلسداد 

ان  ركة اسمنت الجوف بضمبق شت في ما سموقافيها  ر  ة مستثم كاعية )شر الصن  شرقيةال  ركةشر  تعثبسبب  سعودي،    لاير  49,549,920
ض  ر ق  نضما  مخصصم ضمن بند  2021ديسمبر    31ركة باثبات المبلغ بالكامل في السنة المنتهية في  يه قامت الشرض( وعللقا   ذا سداد ه 

 .2022 ديسمبر  31في منتهية ال السنةل الخ قرض ال  هذاجزء من   اد د ستم و

 سارةالخ اوالربح  اللخ لة مندالعاقيمة لة بالكي مأدوات حقوق  -6

 مما يلي:  الخسارةو  ح اربلا ل من خال ةعادللقيمة البا  ملكيةادوات حقوق الن تتكو

 

   في امك 

ديسمبر   31

2022  
 في  ا مك

 2021ديسمبر  31

  سعودي لاير  سعودي  لاير  

     
 9,174,155  8,508,563  العقاريكسب  نة دوق مدينصات حدو

  31في  والسنة المنتهية 2022 ديسمبر  31في  تهيةالمن  للسنةرة سالخ خالل الربح او اة من عادللاة  يملقة بامدرجال  ةاليملا  لاالصو ةحركان 

 يلي:  ي كما ديسمبر ه

  ت غبل  ، (ةحدن ومليو:  2021ر  سمبدي  31)  2022  ديسمبر   31في  كما    ة ديون وحلم   عدد  ي ر اعقال  ب سكمدينة  ق  دو في صن  المجموعة   كلتمت

 ودي(. سعلاير  9,17: 2021ديسمبر  31) 2022 ديسمبر   31 فيكما  سعودي لاير 8,5 غ بلم واحدة الة  وحد لل العادلة  القيمة

  31في  قدو نلصا  ا لهذ ييم ن اخر تقكا حيث  سنويف نص شكلب تتمالتي   لةالعاد ة  يمالق  تستند الى ب صندوق كسفي  ار الستثملة ل العاد   ةان القيم

 . م2022 مبر ديس

  القةع اتف ذأطراافصاحات تتعلق ب  -7

التالي لح اضيو الم  الي اجم  جدول  ال  مالت عامبالغ  مع الهامة  تمت  الا ذدة  صر األو   السنةخالل    ات عالقةذ   افأطر   تي  كعت    31  ي ف  ما القة 

 :2021ديسمبر  31و 2022 بر ديسم

       

راف  أط منلوب مط

 قة عال ذات

 دي عوس  لاير         قةشقي  ةركش

 41,268,824      2022 ة لصناعيا الشرقية ركةش

 2021      41,268,824 
 (41,268,824)      2022 ة  ذات عالقف  راأط يطرح: الهبوط في قيمة

 2021      (41,268,824 ) 

 لي جمااال
2022      - 

2021      - 

ال  مطلوب لا   مةقي  بوط في ص هخص وين متكم  ت ،  صفيةلتا   اقررو  كة الشرقيةشر   في   اهمينالمسلك الن  ذ و  ل لكامبا  ناعيةصمن شركة الشرقية 

 . المبالغ ذه د ه تعتقد االدارة انها لن تستطيع استرداو

 

في  ة تهي ن الم سنةلا

  2022  ديسمبر 31

ي  فة تهينالم سنةلا

 2021مبر ديس 31

 دي سعو لاير  ودي سع لاير 
    

 7,823,161  9,174,155 ة الفترة/ السنةايبدفي 

 1,350,994  (665,592) رة  لربح او الخساا  من خالل دة قياس اإع

 9,174,155  8,508,563 ةسنالفترة/  ال نهايةفي 



   فو الج ت شركة اسمن 

 (عوديةسهمة مساشركة )

 مة( )تت  )غير مراجعة( دة لموحاختصرة لماولية الا ةي المال ئموالق ات حول اضاحي إ

 2022 بر  سمي د 31ي فالمنتهية  للسنة
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 (تمة)ت  قةعالف ذات  ا تعلق بأطرت ت حاافصا -7

 يلي: ا ئيسيين ممدارة الر إل ي امثل منافع موظفتت

 

 في  تهية المن  السنة

  2022  يسمبرد 31

 في  المنتهية  السنة
 ديسمبر  31

2021 

 دي وسع لاير  ودي  سعلاير 

 3,026,921  3,490,344 يرة االجل ين قصمنافع موظف
 252,243  263,362 فيوظلتء اإنها منافع

 3,753,706   3,279,164 
 

 

 جل األوض طويلة قر -8

 لي:ية االجل فيما لقروض طويلا ثلتتم

 

 ي  كما ف 

  2022  ديسمبر 31

 ي ا فكم

 2021 مبر يسد 31

 ودي عس لاير  عودي  س لاير 

 62,000,000  57,000,000 (أمالحظة  ) صناعيةنمية الالت  قرض صندوق

 187,362,361  167,659,754 ب( مالحظة ) بسا ك بن قرض

 347,000,000  353,499,973 ج( مالحظة ) االنماءمصرف  قرض

 24,140,544  15,158,165 د(حظة  مال) زيرةجالك  بن قرض

 593,317,892  620,502,905 
 

 

   في ماك

  2022  ديسمبر 31
 ي ا فكم

 2021مبر يسد 31

  سعودي لاير  دي  سعولاير 

 494,103,401  - ولة ادت الم  ر يغ اتتزام لاالمن  رج ضدالم المتداول غير الجزء 

 -  484,159,727 ول دات فه الى متصنير المتداول المعاد الجزء غي

 126,399,504  ,165109,158 داولةالمت  ماتلتزاال ان مضرج المتداول المدزء جلا

 593,317,892  620,502,905 
 

فــي  انشــااهاتم ي يــ ة أو التــ ئمالقا انية المبفكا هنن بر مومض ضالقر ذا إن ه .يعودسلاعية اصنتنمية الق الن صندوقرض موعة  لمجما  لدى -أ

مــع  ربــعتــر ملــو مكي 22,6ها حتاســ مو كةشر ا مصنع العليه قامطريف والم ةفظمحاوب شرق نة جعقاوالركة وللش ةممنوحال  از تيمالا  ةنطقم

ً . (4)ايضاح  ع ملحقاتهوجميه تالآته وع ومعدانكامل المص داده لم يــتم ســ و 2017 عامالفي  قستحي لقرضا هذاط لقس خر ة فان آاقيفتلال ووفقا

 .حتى تاريخه

ان ، ســنوية عربــ على اقساط  رضالق ذايسدد ه .القرض مةل قيكامب مر ال سندبن مضموقرض لا هذا. ان بمن بنك سا  رضلمجموعة قدى ال -ب

 . م2027سنة بريل ر أشهستحق في لهذا القرض ي خر قسطا

 ةباتفاقي ذكورةالية المدات المعهالخالل المجموعة بالتك ، وذلولةادات متامز لتالى ااب  رض بنك سقن  ر المتداول مغي  ءجز لف اة تصنيتم اعاد

 ض.ل مبلغ القر امكب ةلبحق المطاالبنك ح مني لالخاال ن هذاالولتمويل، ا

 يســدد (،4ح اضاي)معدات المجموعة و تعقارات وآال ثاني على هنر ضمون بم ضالقر ن هذا إ .ءاالنمامصرف ن  م  قرض  موعةالمج  لدى -ج

 .م2029 نةس سطغسشهر أ ستحق فيا القرض ير قسط لهذة، ان اخسنوي صفنساط اق ض علىقر هذا ال

ذكورة الية المدات المهموعة بالتعالخالل المجك ، وذلولةاامات متدز تلالى ا النماءا مصرفض ر قن المتداول مر ء غيجز ف النية تصتم اعاد

 ض.مل مبلغ القر كاب ةحق المطالب رفالمصح مني لالخاالن هذا الويل، لتموباتفاقية ا

من  الثانيالل الربع خ  كاملالب  دسدالا ستحقي  .قيمة القرضل بكام المر   ون بسندمضمالقرض    ، ان هذاجزيرةلامن بنك    قرضالمجموعة    لدى -د

 .م2023العام 



   فو الج ت شركة اسمن 

 (عوديةسهمة مساشركة )

 مة( )تت  )غير مراجعة( دة لموحاختصرة لماولية الا ةي المال ئموالق ات حول اضاحي إ

 2022 بر  سمي د 31ي فالمنتهية  للسنة
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 ة( تتم) األجل قروض طويلة  -8

 : ييلهو كما  2021يسمبر د 31و  2022 ديسمبر   31 فيا ل كمجاال  ةلوي ض طوق القر استحقا ول دان ج

  

 في  كما 

  2022  يسمبرد 31

 ي ما فك

 2021مبر يسد 31

 ودي عسلاير   دي وعس  لاير  
     

 126,399,504  593,317,892  ةاقل من سن

 84,873,827  -  الى سنتين من سنة

 119,682,798  -  ث سنواتالى ثالتين سنمن 
 289,546,776  -  ث سنواتالكثر من ثا
     
  593,317,892  620,502,905 

 ومستحقات أخرى تجاريوندائنون  -9

  

 في  كما 

  2022  ديسمبر 31

ديسمبر   31 يف كما

2021 

  –ح يضاا  ة)معدل
16) 

 دي سعو لاير  ودي  سعلاير  

 73,527,696  90,633,232  ذمم دائنة  

 15,245,884  30,474,133  حقة ستمصاريف م

 4,566,084  10,151,390  يل مستحقةتمو تكاليف

 11,029,085  944,284  ذ سن التنفيات ححجوز 

 3,050,446  2,035,758  ىاخر 

  134,238,797  107,419,195 

 خرىأات صص مخ -10

بمب  كوين بت  المجموعةمت  اق وا   امات تز لاال  ضع ب  اجهةو لم  ودي عسلاير    ليونم  31,3غ  لمخصص  عن قد    يلتا لمحتملة  راض  اعت  تنتج 
  ليةماال وائمقالهذه  تاريخ  حتى    قيد النظر االعتراض    ال هذا  يز الو .هالبة ب بالمطا  ركوالجما  ةبريوالضالزكاة  ة ئامت هيق  على مبالغ  ةلمجموعا

 . الموحدةالمختصرة  ة  يولاال

 الزكاة -11

 :عةومجملا  ىلستحقة علما  ة الزكاكة  ر يما يلي حف

  

   فيالمنتهية  السنة

  ديسمبر 31

2022  

ي  ة فالسنة المنتهي

 2021ر يسمبد 31

  –ايضاح ة  )معدل
16) 

 دي سعو لاير  ودي  سعلاير  

 5,390,973  3,393,448  ةلسناية  داب يف الرصيد 
 2,957,223  5,397,315  نةسال  لخال مكون ال

 (4,954,748)  ( 5,000,294)  نةالس خالل  سددم

 3,393,448  3,790,469  لسنة ااية  نهفي  د يصالر 

 ئمة: قابوطات ر

الشصح زكوعل  ةركلت  ربط    فع ر م  توجزئي    بولق  ر دض وص راعتالادي وتم  عوس  لاير  34,3لغ  مبب  2018اية  غول  2014  عواملال  يى 

 مليون لاير سعودي.  27,7 عوامألا ذه هعن   هطالب بالهيئة تمازلت ذي بلغ الربط المعدل ال  .ةبيالضري ان مة للجلعاا  انةمألاالى   راض عتاال

فعة  د  دم سدا وت  ئةلدى الهي يهعل االعتراضم دي وت سعو لاير مليون 3,4قدره و مبلغب 2020و 2019 لعامي  ويزك ى ربطعلالشركة  لتحص

  يبيةر الض  ن اجلل  ةلعاما  ةمانالض إلى اعترا الا  عرفة وتم  يئاله  من قبل  عتراض الاض  رفم  وت   ، ضالعترا ا  ءات اجرا  ال كمتالسب  احسلا تحت  
 . الموحدة المختصرة االولية   اليةمالقوائم ال  دار يخ إص جنة حتى تار للمن ا رار در بها قصلم يو

 . 2020 وحتى 2014 ن هيئة عن األعوام متم تكوين مخصص كاٍف لمواجهة مطالبات ال
 



   فو الج ت شركة اسمن 

 (عوديةسهمة مساشركة )

 مة( )تت  )غير مراجعة( دة لموحاختصرة لماولية الا ةي المال ئموالق ات حول اضاحي إ

 2022 بر  سمي د 31ي فالمنتهية  للسنة
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 مع العمالءلعقود من ادات يرااال -12

راف تم االعتــ ني، ويــ لبــوزوالت ال واالســمنالمقــاوم لالمــالح واالســمنت المكتــ  منتواالســ   العادينت  يع االسمي بفالمجموعة    داتايرا  ثلتتم

 لعمالء.تسليم البضاعة لنقطة زمنية محددة عند من العقود مع العمالء عند  اداتر ياالب

 ى:ال المنتجب سح ءمالع العم دلعقون ام جموعةالمرادات ياصنف ت

 ى:ال ةمناطق الجغرافيالب سح ءمالع العم دلعقون ام جموعةالمرادات ياف صنت

 

 لسهمية احرب  -13

دد لع رجحط المسمتوعلى الادية هم العسألالة معائد لحال  لسنةل  افي الربحة صمبح بقسفي الر ان صم  للسهمة  فضخملاوية  ساسألا  ةلحصا سبحتت

 :ملسهل ةضفالمخوية اسسألاة حصحتساب الي اا يلفيم ،حدةومال صرة تالمخ وليةألا يلماالز ائمة المركخ قيتار  فيقائمة ال ةعاديالهم ساأل

 (. 1اح اس المال )ايضر  تخفيضة باثر رجعي نتيج 2021 ديسمبر  31ي المنتهية فسنة الخالل  القائمة  دد االسهم جح لع ر ط المتم تعديل المتوس

 يةعطاتقارير القلا -14

سمنت األو حمالالوم للمقانت اسماألو ()بورتالند عاديلامنت االس عيبج واإنتي ف رئيسي لشكبمثل حد يتوا  وعة قطاع اعماللمجما  دىليوجد  

 .عوديةسال يةالعربلكة بالمم طريفنة في مدي نشاطها ةالمجموع رسمات .النيمنت البوزوساألو ر()الكلنك لكتلما
 

 ماليةت الدوااال -15

من  لةمة العاديقالب كيةمل قوقوات حأدو خر اآلخل الشامل  لدا  لالخمن   العادلةمة  قيبال ق ملكيةوحق  اتدوأمن ة  عولمجملية  لال المصواال كونتت
ائنــون دمــن المالية  اتهاامتز التتكون و عالقة تذا افر أطقة من لغ مستحاومب ن تجاريونينومدو كمهوما في حالنقد وة  خسار لاو االربح    خالل

 .جلااللة يطوقروض وون اريتج

 .2022 ديسمبر  31في المنتهية  السنةل الخة دلاة العات القيمويستين مويالت بحك تهناليكن م ل

  

 

   فيالمنتهية  السنة

  2022  ديسمبر 31
   فيمنتهية ال السنة
 2021 ديسمبر  31

 ودي  سعلاير  ي ود سعلاير    

 207,361,981  176,039,280   تاالسمن

 12,648,059   52,558,987     كلينكر ال
 6,505,783  23,263,253   إيرادات نقل 

   251,861,520  226,515,823 

  

 

   فيالمنتهية  السنة

  2022  ديسمبر 31
   فيمنتهية ال السنة
 2021 ديسمبر  31

 ودي  سعلاير  ي ود سعلاير    

 209,635,851  776,889,200   مبيعات محلية 

 16,879,972  50,971,744     مبيعات تصدير 

   251,861,520  226,515,823 

  

 

   فيالمنتهية  السنة

  2022  مبرديس 31

   في المنتهية السنة

 2021 بر ديسم 31

 ودي سع لاير  ودي سعلاير    

 ( 148,813,786)  32,498,490     (دي سعو لاير)سنة ال)خسارة(  / ح رب يافص
 108,700,000  108,700,000   (مسه)سنة ال ل  الخسهم األ  عددح لجسط المر تولما

 (1.37)  0.30     (عودي سلاير)م سه مخفضة للوالية اسسألا  الحصة



   فو لجا ت شركة اسمن 

 (ةهمة سعوديا)شركة مس

 مة( ت ت ) (ة )غير مراجع دة الموحلمختصرة ا ةي لو الا ةمالي ال ئموالق ا حول  تاضاحإي 

 2022 ديسمبر 31ي فالمنتهية  للسنة

-13-  

 ةقارن المم رقاات التعدي  -16

 : ء كما يلي خطاه االذه ح صحينة لتارقام المقار يل عدبت ارةاالد  مت قالك ذ ول ةسابقات فتر تخص  بيةمحاسطاء ود اخوجمجموعة ن للبيت

رسو  المجموعةتقم  لم   -أ قيمة  فروقات  االبتسجيل  )االيجستغالم  السطحي(ل  النللس  ار  في  تهيمنة  علب  2021ر  ديسمب  31ة  اناء  ر  السعاى 

ا  عودي. س  مليون لاير  7,9ة بمبلغ  المحدث المالية  قوائال  ك على ذل  ثر ان  في    المنتهية  للسنةة  سار الموحدة هو زيادة الخ   صرةالمختولية  االم 

الثال)لف  سعودي لاير    7,880,445بمبلغ    2021  ديسمبر   31 المنتهترة  اشهر  فيثة  لاير    5,099,466  بلغ بم  2021  ر بمديس  31  ية 

    دي(. سعو

  990,229    بمبلغ هو مطلوب  أقل مما  ان  ك  2021مبر  ديس  31  كما فيى  ألخر ا  ت صاصمخلا  يد رص ان رة  الفتخالل    المجموعة  الحظت -ب

، قامت  ك لذ ول  . يودسع  لاير   11,033,006  لوب بمبلغ و مط مما هعلى  التاريخ أ  ة في نفسقة المستحد الزكاكان رصي   بينما عودي  لاير س
بمبلغ    2021  يسمبر د 31في    كما   ةاكمر لمتسائر ا لخي افاض  خفنا  ى لا ى  داتعديل المقارنة، ان اثر هذا ال قام لى أر ع أ  بتعديل الخط  موعةلمجا

 . سعودي  لاير 10,042,777

التعديثان ا  16-1  ديسمبر  31ي  فية  المنته  للسنة  ةدموحلا   تصرةالمخ  ليةواالخر  اآل  لامشل ل ا دخل او   ةر سالخاو ا  حالربقائمة  على  ت اعاله  الر 

 : ي يل كما 2021

   

   فيالمنتهية  السنة

 2021  برديسم 31

  ضاحي إ 

  ا ضهكما تم عر

 لة عدم  تالي تعد  تصنيف  إعادة   قااب س

ــ ري  )     دي( ـــــــــــــعوســــل ـاـــــــ ـ ـــــــ

 ( 202,897,212)  (7,880,445)  ( 18,595,235)  ( 176,421,532)  أ رادات  يإلا كلفةت

 الحركة  ء يمخصص مخزون بط
 -  -  18,595,235  ( 18,595,235)   الف وت   

 (2,957,223)  10,042,777  -  ( 13,000,000)  (ب) محملة  زكاة

 ( 148,813,786)  2,162,332  -  ( 150,976,118)  (ب-أ)   ربحال

 ( 150,045,740)  2,162,332  -  ( 152,208,072)  (ب-أ) امل  لش الدخل االي إجم

          
 

 

المنتهية في   اشهر   الثالثة  ةر تفلة  حدومال  المختصرة  ولية  الا  خر آلا  لماش ل الخالدة و لخسار و اا  بحالر   ةئمقا  علىعاله  ا  تيالالتعد  ثر ان ا  16-2
 كما يلي:  2021 سمبر دي 31

   

 ة في  المنتهي  اشهر  ثةالثال فترة

 2021  ديسمبر 31

  ضاحي إ 

  ا ضهكما تم عر

 لة عدم  تالي تعد  تصنيف  إعادة   قااب س

 دي( ـــــــــــــعوســــل ـاـــــــ ـ ــــــ ـــري  )   

 ( 90,685,070)  (5,099,466)  ( 18,595,235)  ( 66,990,369)  أ رادات  يإلا كلفةت

 الحركة  ء يمخصص مخزون بط

 -  -  18,595,235  ( 18,595,235)   وتالف   
 542,777  10,042,777  -  (9,500,000)  (ب) زكاة محملة 

 ( 178,640,439)  4,943,311  -  ( 183,583,750)  (ب-أ)   ربحال

 ( 179,870,419)  4,943,311  -  ( 184,813,730)  (ب-أ) امل  لش الدخل الي اإجم

          

 

 

 

 



   فو الج اسمنت  شركة

 (همة سعوديةاشركة مس)

 مة( ت ت ) )غير مراجعة( دة حموالة مختصرالولية اال ةالمالي  ئملقواا ل حو تاحضاإي 

 2022 ديسمبر  31في  المنتهية  للسنة
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 (مةت ت ) ارنةلمقا امارق لتعدي  -16
 

 ما يلي: كهو  2021 مبر سيد 31ي  ا فكمة وحدركز المالي المالم قائمة ىلع ه عاللتعديالت اان اثر ا 16-3

   

   في اكم

 2021  مبرديس 31

  احإيض  

  ها تم عرض كما 

 لة معد   تالي تعد   بقااس

ــ ي  )ر      ـــــــــعودي( ــــل ســــــــــاــ ــ ـ ـــــ

 ( 342,680,071)   2,162,332   ( 344,842,403)  (ب-أ) اكمةر المتر الخسائ

 107,419,195   7,880,445   99,538,750  (أ) ون جاريدائنون ت

 31,340,132   990,229   30,349,903  (ب) رىاخ  مخصصات

 3,393,448   ( 11,033,006)   14,426,454  (ب) قةزكاة مستح

 

م  تي ليه لموع ،2021 ديسمبر   31ي فالمنتهية  لسنةل  موحدة الالمختصرة   ليةو االة  قديت النا ة التدفققائم على اثر   يالت اعاله ايعدتلم يكن لل 16-4

 . قلتسل مكبش عنهاح اصفاإل

  موحدة ال رة المختص  ليةوألاالية مالقوائم اد المت عا -17

 7موافــق لـ اهــ  1444شــعبان  15 يدة فموحالالمختصرة ية مالية االولوائم الالق هذه ى اصدار عل فقةوالموا اداعتمة بارة الشركدإجلس مقام 

 .م 2023 مارس

 




