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 ا الشركة وشركتها التابعة وأنشطتهعن  نبذة .1

 تأسيس الشركة  1- 1

ه  12/5/1426وتاريخ    804إن شـــــــركة أســـــــمنم املدينة )"املجموعة "(، هي شـــــــركة مســـــــاهمة ســـــــعودية، تأســـــــســـــــم بموجب القرار الوزاري رقم  

التجـــــاري رقم  18/6/2005)املوافق   بموجـــــب الســـــــــــــجـــــل  الريـــــا   بمـــــدينـــــة  ه )املوافق  14/5/1426بتـــــاريخ    1010210441م( وتم تســـــــــــــجيلهـــــا 

ه  10/2/1438بتــاريخ    590م( واملجــدد برقم  9/7/2005ه )املوافق  3/6/1426/ص بتــاريخ  1163م( والترخيص الصـــــــــــــنــا ي رقم  20/6/2005

ــادر بــاملرســـــــــــــوم امللكي رقم    بموجــب  الشـــــــــــــركــةم( وتعمــل  10/11/2016املوافق )  لنظــام التعــدين الصــــــــــــ
 
وتــاريخ    216رخصــــــــــــــة م جر مواد طبقــا

 من تاريخ الرخصــة، وللشــ ( ثالثون ســنة رجرية تب 30م(. ومدته )12/9/2004هــــــــــــــــ )املوافق  28/7/1425
 
ركة حق طلب التجديد لهذه  دأ اعتبارا

 الرخصة ملدة مماثلة مع موافقة وزارة الصناعة والثروة املعدنية.

 السجالت التجارية الفرعية التالية:الشركة  ولدى 

 اسم الفرع  
 

  رقم السجل التجاري 
 التاريخ 

 ميالدي   هجري 

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

 شركة   وهي   %100واململوكة بنسبة    لها  التابعة   الشركة  أعمال  ونتائج   والتزامات  أصول   على  واملوحدة  املوجزة  األولية   املالية   القوائم  هذه  وتشتمل 

 . البيئية للخدمات الخضراء الحلول 

 البيئية شركة الحلول الخضراء للخدمات 

)املوافق  27/7/1442  بتاريخ  إدارة  10/3/2021ه  مجلس  وافق  املدينة    شركةم(  تأسيس شركة  أسمنم  مسئولية   واحد   شخصعلى  ذات 

ريال سعودي وذلك بعد الحصول على املوافقات والتراخيص الالزمة   500,000قرها مدينة الريا  برأس مال  م  %100محدودة مملوكة بنسبة  

 عالقة. من الجهات ذات ال 

والسجل  إاالنتهاء من    عن  الشركةعلنم  أ  م2021  عام  خالل  التأسيس  السجل    التجاري صدار عقد  التابعة بموجب  رقم    التجاري لشركتها 

1010664201 . 

 م(.2021 يونيو 8)املوافق  ه 1442 شوال 27 بتاريخ الشركة تأسيس  عقد إصدار تم

 :اآلتي في الشركةيتمثل طبيعة نشاط 

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

 .البلديةوإعادة استخدام النفايات   التدوير تصريفها،  بغر  
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  19 كوفيد  تحديث 2- 1

  االجتماعية  لألنشطة  تعطل  من  عنه  نتج  وما  األخرى   والبلدان  الخليجي  التعاون   مجلس  دول   في  19  كوفيد  فيروس  النتشار  باالستجابة

  الخصوص،   وجه  وعلى .عملياتها  على  استباقي  بشكل   تأثيره  تقييم  اإلدارة  تواصل   املاضيين،   العامين  مدار  على  األسواق  تلك  في  واالقتصادية

 املجموعة  اتخذتها  التي الوقائية  اإلجراءات  تزال  ال.  نرو وميكأ  –   جديد  متغير  اندالع  بسبب   الحاالت  في  الحالية  الزيادة   كثب   عن   املجموعة  تراقب

 أوسع   كنطاق  واملجتمع  وعمالئها  موظفيها  سالمة  و   صحة  لضمان  املستمرة   األزمات  إدارة  وعمليات   فرق   إنشاء  ذلك  في  بما  مستمرة،  م2020  في

 .  أسواقها جميع في منتجاتها توريد استمرارية ضمان وكذلك

  قد  متوقعة  عوامل  بأية  علم   على   ليسم  الوقم   هذا  في   اإلدارة   أن   من   الرغم  على   كثب   عن   الجديد   املتغير   في  الطفرة   مراقبة   املجموعة  تواصل

 .بعده أو م2022 عام  خالل املجموعة عمليات  على  الوباء تأثير   من تغير

  للفترة  عنها  التقرير  تم  التي  املالية  املجموعة  نتائج  على  جوهري   تأثير  أي  له  يكن  لم  19  -  كوفيد   وباء  أن  اإلدارة  تعتقد  العوامل،   هذه   على  بناء  

 .الهامة املحاسبية والتقديرات األحكام ذلك   في  بما م 2022 يونيو30 في املنتهية

 املناخ تغير  3- 1

  املخاطر  هذه  تعد.  والطويل   القصير  املدى  على  املناخ  بتغير  تتعلق  ملخاطر  املجموعة  تتعر 
 
. األسمنم  صناعة  مجال  عمليات  من  يتجزأ  ال  جزءا

  ذلك ويرجع ،   األعمال من  البيئي التأثر تقليل  على  باستمرار املجموعة تعمل 
 
 .املالزمة املخاطر بسبب ، جزئيا

   ولكن  البيئة  على  فقط  ليس  تأثير  لها  والكهرباء  الوقود  باستهالك  املرتبطة  الحراري   االحتباس  غازات  وانبعاثات  الوقود  تكاليف  ارتفاع  إن
 
  أيضا

   املناخ   تغير   يؤدي .  للمجموعة  املالية   األرباح   صافي  على 
 
  واألمرا    الحد من استهالك الوقود   حاالت  خالل   من   إنتاج األسمنم   على   مخاطر   إلى   أيضا

 . وزيادتها اإلنتاج  مستويات الستدامة  تحديات  تشكل   والتي  ،   ذلك إلى وما

 وتوليدها   بكفاءة  الطاقة  استهالك  خالل  من  لديها  الطاقة  أداء  تحسين  على ستعمل   كيف توضح  لالستدامة،   استراتيجية  املجموعة  طورت  وقد

 . البديل  بالوقود   تعمل   التي الوقود  استهالك كفاءة  وتدابير ، الكهرباء توليد على  االستراتيجية تركز. مستدامة مصادر من

 

 طبيعة نشاط الشركة  4- 1

إنتاج اسمنم بورتالندي عادي وأسمنم بورتالندي مقاوم واستيراد وتشغيل األجهزة املشعة الخاصة بمصانع   في  الشركةيتمثل طبيعة نشاط 

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

 صصية.فرعية تخ

 رأس مال الشركة  5- 1

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

 سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة رياالت للسهم الواحد.  140.000.000

 

 السنة املالية 6- 1

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

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

 .واملحاسبين للمراجعينالسعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

 زاملرك البنود الهامة التالية الواردة في قائمة   عداتم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما  

 املالي األولية املوجزة واملوحدة: 

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

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

 .باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -

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

 .عملة العر  للمجموعة وكذلك للمجموعةاملوجزة واملوحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية  م عر  هذه القوائم املالية األولية ت 

 

 التوحيد أسس  1- 2

 ا  مـ )يشـــــــــــــار إليه  لهـا  التـابعـة  والشـــــــــــــركـةللشـــــــــــــركـة    املوجزةاألوليـة   تشـــــــــــــتمـل القوائم املـاليـة األوليـة املوجزة واملوحـدة على القوائم املـاليـة
 
ـ  لفظب   معـا

 م:2022 يونيو 30في كما    واملتواجدة في اململكة العربية السعودية  "املجموعة"(

 

  فيها،   املستثمر  بالشركة  عالقتها  من  مختلفة  عوائد  على  الحصول   في  حقوق   لديها  يكون   أو  ملخاطر،   املجموعة  تتعر   عندما  السيطرة  تتحقق

  على   بالسيطرة املجموعة تقوم خاص،   وبشكل . فيها  املستثمر الشركة على سلطاتها ممارسة خالل من العوائد تلك  على التأثير في املقدرة ولديها

 :لديها  يكون   عندما  فقط وذلك  فيها املستثمر  الشركة

 

  املستثمر   بالشركة  العالقة  ذات  األنشطة  توجيه  على  املقدرة  املجموعة  بمنح  حقوق   وجود)أي    فيها  املستثمر  الشركة  على  السيطرة •

 (. فيها

 .فيها املستثمر بالشركة   عالقتها خالل  من  مختلفة عوائد على   الحصول  في حقوق  لديها  أو ملخاطر،  التعر  •

 .عائداتها  على  للتأثير  فيها  املستثمر الشركة على  سلطاتها استخدام على املقدرة •

 

 

  الكيان القانوني   التابعة  الشركةاسم 

 نسبة امللكية

 2022 يونيو 30كما في 

 % 100  ذات مسئولية محدودة  شركة شخص واحد  البيئية للخدمات  الخضراء الحلول شركة 
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 لهذا االفترا ، فعندما يكون لدى املجموعة أقل من  
 
األغلبية  وبشكل عام، هناك افترا  بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويم سيطرة. وتأييدا

املتعلقة الحقائق والظروف  بعين االعتبار كافة  تأخذ املجموعة  املستثمر فيها،  الشركة  في  أو حقوق مماثلة  التصويم  بذلك عند    في حقوق 

   : ذلكد فيما إذا كانم تمارس سيطرة على الشركة املستثمر فيها، ويشمل التأك 

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

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

   .املحتملةحقوق التصويم الخاصة باملجموعة وحقوق التصويم  •

 

للتأكد فيما إذا كانم تمارس سيطرة على الشركة املستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق   تقوم املجموعة بإجراء إعادة تقويم 

 الشركة   يد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة علىوالظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توح

الشركة التابعة التي تم   ودخل ومصاريف  والتزامات أصول التابعة إلى املجموعة ويتم التوقف عند فقدان املجموعة مثل هذه السيطرة. تدرج 

 من تاري
 
املجموعة ولحين توقف املجموعة   خ انتقال السيطرة إلىاالستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في القوائم املالية املوحدة اعتبارا

 عن ممارسة مثل هذه السيطرة. 
 

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

املجموعة. يتم    التابعة كي تتماش ى سياساتها املحاسبية مع تلك املتبعة من قبل   ةعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم املالية للشرك

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

 املجموعة بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

 التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. تتم املحاسبة عن

 

 الهامة والتقديرات األحكام .3

والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات املحاسبية    حكامأل استخدام ا دارةإل املوجزة واملوحدة من ا  األوليةيتطلب اعداد هذه القوائم املالية  

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

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

 .م2021ديسمبر   31 في  السنوية  املوحدة  التقديرات كانم مماثلة لتلك املبينة في القوائم املالية
 

 الهامة املحاسبية السياسات  .4

  املوحدة  املتبعة في إعداد القوائم املالية  تلك   مع  تتوافق املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة    السياساتجميع  

 . م2021ديسمبر  31 السنوية كما في

 . م2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في    املوحدة  سياسات وأهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة تتناسب مع تلك املفصح عنها في القوائم املالية

 

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات

 
 
   التعـديالتمن    ال يوجـد معـايير جـديـدة تم إصـــــــــــــدارهـا ومع ذلـك فـإن عـددا

 
م والتي تم شـــــــــــــرحهـا في  2022ينـاير    1من    على املعـايير ســـــــــــــاريـة اعتبـارا

.املوجزة واملوحدة للمجموعة  األوليةولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية  السنوية للمجموعة    املوحدة  القوائم املالية
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 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م 2022يونيو 30لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في واملوحدة   املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ومعدات  ممتلكات، آالت  .5

 سيارات  معدات متحركة  مباني وطرق  آالت ومعدات   أراض ي  
أثاث  

 ومفروشات 

 مشروعات 

 التنفيذ   قيد   
 االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

  : التكلفة 
  

 
 

  
 

 2,363,196,278 6,191,530 16,709,675 12,803,210 127,512,880 612,579,029 1,583,799,954 3,600,000 م 2021  يناير   1  في   كما 

 8,909,609 5,028,236 368,696 206,227 26,058 -  3,280,392 -  اإلضافات 

 -  (   4,518,555)   -  -  963,399 -  3,555,156 -  التنفيذ   قيد مشروعات  من    املحول 

 ( 187,000)  -  -  ( 187,000)  -  -  -  -  عادات االستب 

 2,371,918,887 6,701,211 17,078,371 12,822,437 128,502,337 612,579,029 1,590,635,502 3,600,000 م 2021  ديسمبر   31الرصيد في  

 6,598,247 907,687 62,209 -  545,352 -  5,082,999 -  اإلضافات  

 2,378,517,134 7,608,898 17,140,580 12,822,437 129,047,689 612,579,029 1,595,718,501 3,600,000   م 2022يونيو  30الرصيد في  

         : مجمع االستهالك 

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

 79,708,992 -  1,049,139 297,866 4,984,406 17,767,354 55,610,227 -  تهالك االس 

 ( 187,000)  -  -  ( 187,000)  -  -  -  -  االستبعادات 

 989,398,839 -  15,754,281 12,161,094 82,562,442 214,521,485 664,399,537 -  م 2021  ديسمبر     31الرصيد في  

 39,826,893 -  310,746 152,453 2,530,296 8,869,260 27,964,138 -  ستهالك  اال 

 1,029,225,732 -  16,065,027 12,313,547 85,092,738 223,390,745 692,363,675 -  م 2022  يونيو 30الرصيد في  

         : صافي القيمة الدفترية 

 1,349,291,402 7,608,898 1,075,553 508,890 43,954,951 389,188,284 903,354,826 3,600,000 م 2022  يونيو 30كما في  

   1,382,520,048   6,701,211   1,324,090   661,343   45,939,895   398,057,544   926,235,965   3,600,000 م 2021ديسمبر    31كما في  

 هـ..15/9/1426سنة رجرية ابتداء  من  30باستغالل محاجر مواد خام مستأجرة من وزارة الصناعة والثروة املعدنية بموجب رخصة م جر مواد خام وملدة   الشركةتقوم  –
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 )غير مراجعة(م 2022يونيو 30في  املنتهيتينالستة أشهر و الثالثة  تيلفتر واملوحدة  املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية 
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 أصول حق االستخدام   .6
 االجمالي   مباني مستأجرة   أراض ي مستأجرة  

      : التكلفة 

 7,672,920  1,723,428  5,949,492 م 1202  يناير   1الرصيد في  

( 4,577,291)  (1)االستبعادات      (1,723,428 )    (719,300,6 )  

 5,750,599  5,750,599  -    االضافات 

 7,122,800  5,750,599  1,372,201 م 2021ديسمبر   31الرصيد في  

   7,122,800    5,750,599    1,372,201 م 2022  يونيو 30  في   الرصيد 

      : مجمع االستهالك 

 4,892,979  1,292,571  3,600,408 م 1202  يناير   1الرصيد في  

 2,806,119  1,005,916  1,800,203 االستهالك 

 ( 6,300,719)   ( 1,723,428)   ( 4,577,291)  (1)االستبعادات 

 1,398,379  575,059  823,320 م 2021ديسمبر   31الرصيد في  

 712,279   575,059  137,220 االستهالك 

 2,110,658  1,150,118  960,540 م 2022  يونيو 30الرصيد في  

      : صافي القيمة الدفترية 

 5,012,142  4,600,481  411,661 م 2022  يونيو 30كما في  

 5,724,421  5,175,540  548,881 م 2021ديسمبر    31كما في  

 في انتهاء عقد التأجير الخاص بتشغيل وصيانة واستثمار وحدة فرز النفايات باملطمر الصحي في مدينة بريدة خالل  االستبعادات تتمثل    (1)

 ، وأتجديد العقد حيث لم يتم  م2021عام  
 
توقيع عقد جديد  و   م2021خالل عام    للشركة  داري اإل   باملقر  الخاص  التأجير   عقد  نتهاءا   تم  يضا

 ملدة خمس سنوات.

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

 امكو( شركة مساهمة سعودية  أر شركة الزيم العربية السعودية ) 
عدد  

 االسهم 
 

 كما في 

 م 2022 يونيو 30
 

 كما في 

 م2021ديسمبر  31

   3,228,575    3,302,371    92,245 رصيد االستثمار أول الفترة / السنة 

 -   -  9,224 *       إضافية   أسهم   توزيعات  

   73,796  634,626   ترة / السنة خالل الف أرباح التغير في القيمة العادلة  

   3,302,371  3,936,997 االسهم في االستثمار  مجموع

 



 ةـــــــنـــــــــــديـــــت املـــــــ ن ــــــــــــمـــــركة أســـــــــــش
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 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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باملوافق2019ديسمبر    3  خ بتاري  أقر مجلس اإلدارة  )أرامكو( وتم االكتتاب   العربية الزيم شركة أسهم في االستثمارعلى    ةم   في السعودية 

 .ةالذاتية وبما يتوافق مع تدفقاتها وخططها املستقبلي  الشركةسعودي. وذلك من مصادر  ريال2,951,840 بإجمالي سهم 92,245

الربع الرابع    عنشركة مساهمة سعودية عن توزيع ارباح نقدية    -علنم شركة الزيم العربية السعودية )ارامكو(  أ  م2022مارس    20  بتاريخ 

بمبلغ    0.3518بواقع    م2021لعام   أرباح  توزيعات  عنه  نتج  مما  للسهم  األخرى.   32,452ريال  اإليرادات  ضمن  واملدرجة  سعودي   ريال 

شركة مساهمة سعودية املوافقة على توصية    – أعلنم الجمعية العامة الغير عادية لشركة الزيم السعودية )أرامكو(    2022مايو    15بتاريخ  *  

ا ) ا واحد   ( مملوكة في الشركة.10( لكل عشرة أسهم )1مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من خالل منح املساهمين سهم 

 ة ر الربح أو الخسابالقيمة العادلة من خالل  مدرجةاستثمارات في أدوات حقوق ملكية  .8

 
 كما في 

 م 2022 يونيو 30
 

 كما في 

 م2021ديسمبر  31

 242,098,817    248,276,792 السنة   /   رصيد أول الفترة 

   410,200,000   503,000,000 السنة   /   الفترة مشتريات خالل  

   ( 406,952,211)    ( 595,000,000)  السنة   /   مبيعات خالل الفترة 

   2,930,186    2,221,426 خالل الفترة / السنة أرباح التغير في القيمة العادلة  

   248,276,792  158,498,218 السنة   /   الرصيد في اخر الفترة 

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

 تجارية قصيرة األجل تقيم بالريال السعودي.  

 مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز .9

 الجدول التالي يوضح حركة املخصص كما يلي: 

 
 كما في 

 م 2022 يونيو 30
 

 كما في 

 م2021ديسمبر  31

 6,449,424    6,707,401 السنة   /   رصيد أول الفترة 

 257,977  134,148 خالل الفترة / السنة الفائدة الفعلية

 6,707,401  6,841,549 السنة   /   خر الفترة آ الرصيد  

 

 

 

 ربحية السهم  .10
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  فيما   ويتمثل   الفترة على املتوـسط املرحح لعدد األـسهم خالل   فترة لل   الربح بتقـسيم ـصافي   ربح الفترة من ـصافي واملخفض    األـساـس ي تم احتـساب ربح الـسهم 

 يلي: 
 

 
 الثالثة أشهر لفترة  

 يونيو  30املنتهية في 

 لفترة الستة أشهر  

 يونيو  30املنتهية في 

  2022  2021  2022  2021 

 115,728,167  41,994,208  49,708,554  24,842,043  الفترةصافي ربح 
 

 سهم   سهم   سهم   سهم   

 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000  املتوسط املرحح لعدد األسهم 

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

ربح السهم األساس ي واملخفض من صافى  

 الفترة ربح 
 

0.18  0.36  0.30  0.83 
 

 املاليةالتسهيالت  .11

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

، كمــا ال يوجــد أيــة التزامــات نتيجــة عــدم اســـــــــــــتخــدام هــذه  12فيمــا عــدا مــا تم ذكره في إيضـــــــــــــــاح رقم    املوحــدةو   املوجزةتــاريخ القوائم املــاليــة  

 . التسهيالت

 ة حتملاملااللتزامات  .12

 . م 2022  يونيو 30في    سعودي كما   ريال   18,041,818    خطابات ضمان بنكية مبلغ بلغم االلتزامات املحتملة بموجب   -

 م مقابل شراء مواد خام. 2022  يونيو   30ريال سعودي كما في    235,430بلغم االلتزامات املحتملة بموجب االعتمادات مستنديه مبلغ   -

 القطاعات التشغيلية .13

 

 

 يونيو 30املنتهية في لفترة الستة أشهر 

 م 2021  م 2022

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

 2,489,073  290,450,275  1,794,546  197,339,297 اململكة العربية السعودية

 2,489,073  290,450,275  1,794,546  197,339,297 اإلجمالي 
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 ذات عالقة  األطراف املعامالت مع  .14

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

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

 و موظفي اإلدارة العليا.غير مباشرة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة  

م تعويضات  أية  يتم منح أعضاء مجلس اإلدارة  إدارة  ال  في  يتم  املجموعة  قابل دورهم  لم  يمنح  العمومية  الجمعيةبواسطة    اعتمادها ما   .

و    ملهام   نتيجة  ثابتة  آت مكاف  التنفيذية  اإلدارةمنح  ت أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان املجلس. 

 .   املباشرة ومسئولياتهم إدارتهم

 مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا: ألعضاء دفعها   تم التي  واملكافآتالتالي تفاصيل التعويضات   الجدول  يعر  

 

 يونيو 30لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في     

 م 2021  م 2022  املعاملة طبيعة   ذات عالقة أطراف 

 موظفي اإلدارة العليا 

 

  ومكافآت  رواتب وأجور وما في حكمها

 مجلس اإلدارة وبدالت الحضور 

 

3,842,637 

 

3,545,639 

 األدوات املالية وإدارة املخاطر .15

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

في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة من    للمجموعةاملوحدة  و   األولية املوجزة   تتكون األدوات املالية املقيدة  بشكل أساس من استثمارات 

 صول األخرى والذمم الدائنة وااللتزامات األخرى.و الخسارة والنقد وُمعادالت النقد واأل أخالل الدخل الشامل اآلخر ومن خالل الربح 

 مخاطر السوق  (أ )

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

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

 دود املقبولة مع تعظيم العوائد. ملخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الح التعر 

 مخاطر أسعار العمولة 

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

 . املوحدة النقدية وتدفقاتها

 مخــاطر العملة

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

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

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

 األمريكي واليورو بشكل مستمر.  



 ةـــــــنـــــــــــديـــــت املـــــــ ن ــــــــــــمـــــركة أســـــــــــش

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة(م 2022يونيو 30في  املنتهيتينالستة أشهر و الثالثة  تيلفتر واملوحدة  املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

16 

 االئتمان  مخاطر  (ب)

ــارة مالية. تتعر   تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر ل ملخاطر  املجموعة  خســــــ

   .التجاريون   واملدينون االئتمان على أرصدتها البنكية  

 للســــــياســــــات واإلجراءات   املدينون التجاريون بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة باملبالغ املســــــتحقة من املجموعة تقوم  
 
عن طريقة املراقبة وفقا

عن طريق وضـــــــــــــع حــدود ائتمــان لكــل عميــل ومراقبــة   بــاملــدينون التجــاريون بــالحــد من مخــاطر االئتمــان التي تتعلق  املجموعــة  املحــددة. تقوم  

 مستمرة.القائمة بصورة    املدينون التجاريون 

 مخاطر السيولة  (ج )

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

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

اال  يلي  نهاية  فيما  في  املالية  لاللتزامات  التعاقدية  باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات    الفترةستحقاقات  املبالغ  تم عر   املالية. 

 الفائدة املقدرة. 

  القيمة الدفترية  م2022 يونيو 30 كما في 

عند الطلب أقل  

  من سنة واحدة 

  إلى من سنة 

 االجمالي   سنوات  5

 5,117,501   2,494,892  2,622,609  5,117,501 تأجير التزام 

 15,564,708  -  15,564,708  15,564,708 دائنون تجاريون 

 24,996,817  -  24,996,817  24,996,817 أرصدة دائنة أخرى و مستحقات 

 45,679,026  43,184,134  2,494,892   45,679,026 

 

  الدفترية القيمة  م2021ديسمبر   31كما في

عند الطلب أقل  

  من سنة واحدة 

  إلى من سنة 

 االجمالي   سنوات  5

 5,167,005  3,635,108    1,531,897  5,167,005 التزام تأجير 

 23,581,318  -  23,581,318  23,581,318 دائنون تجاريون 

 38,840,171  -  38,840,171  38,840,171 أرصدة دائنة أخرى و  مستحقات

5-  67,588,494  63,953,386  3,635,108  67,588,494 

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

  املجموعة  ب . تنص شروط املبيعات الخاصة  للمجموعةوفاء بااللتزامات املستقبلية  ال عند تسليم البضاعة أو على 
 
بأن يتم سداد املبالغ نقدا

 أساس البيع باألجل. على 
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 توزيعات األرباح    .16

  عن   املساهمين   على   نقديةأرباح    توزيعمجلس اإلدارة    قرر على تفويض من الجمعية العامة العادية    وبناء  م  2022  مارس  9  بتاريخ  16-1

% من رأس مال  5وبنسبة  ريال سعودي   70,000,000بقيمة  ريال سعودي للسهم الواحد    0,50بواقعم  2021من عام    الثانيالنصف  

 املجموعة.

م وبناء  على تفويض من الجمعية العامة العادية قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على املساهمين عن  2021فبراير    28بتاريخ   16-2

% من رأس مال  5ريال سعودي وبنسبة    70,000,000احد بقيمة  ريال سعودي للسهم الو 0,50م بواقع2020النصف الثاني من عام  

 املجموعة.  

  

 واملوحدة  القوائم املالية األولية املوجزة اعتماد .17
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