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هعن نبذة. ١ ها التابعة وأنشط ا الشركة وشرك

تأسيس الشركة١- ١

ه ١٢/٥/١٤٢٦وتاريخ ٨٠٤إن شـــــــركة أســـــــمنت املدينة ("املجموعة ")، هي شـــــــركة مســـــــاهمة ســـــــعودية، تأســـــــســـــــت بموجب القرار الوزاري رقم 

بموجـــــب الســـــــــــــجـــــل التجـــــاري رقم  ١٨/٦/٢٠٠٥(املوافق   بمـــــدينـــــة الريـــــاض  ه (املوافق ١٤/٥/١٤٢٦بتـــــاريخ  ١٠١٠٢١٠٤٤١م) وتم تســـــــــــــجيلهـــــا 

ه ١٠/٢/١٤٣٨بتــاريخ  ٥٩٠م) واملجــدد برقم ٩/٧/٢٠٠٥ه (املوافق  ٣/٦/١٤٢٦/ص بتــاريخ  ١١٦٣م) والترخيص الصـــــــــــــنــاعي رقم  ٢٠/٦/٢٠٠٥

ـــوم امللكي رقم  بموجــبالشـــــــــــــركــةم) وتعمــل ١٠/١١/٢٠١٦املوافق (  لنظــام التعــدين الصــــــــــــــادر بــاملرســــــــــ
ً
وتــاريخ ٢١٦رخصــــــــــــــة محجر مواد طبقــا

 من تاريخ الرخصــة، وللشــ ) ثالثون ســنة هجرية تب٣٠م). ومدتھ (١٢/٩/٢٠٠٤هــــــــــــــــ (املوافق  ٢٨/٧/١٤٢٥
ً
ركة حق طلب التجديد لهذه دأ اعتبارا

الرخصة ملدة مماثلة مع موافقة وزارة الصناعة والثروة املعدنية.

السجالت التجارية الفرعية التالية: الشركة ولدى

رقم السجل التجاري اسم الفرع  
التاريخ 

ميالدي هجري 

م ٢٩/١١/٢٠١٢ه ١٠١٠٣٥٦٠٢٨١٦/١/١٤٣٤للمقاوالتفرع شركة أسمنت املدينة  

الخضراءالحلول شركةوهيلهاالتابعةالشركةأعمالونتائجوالتزاماتأصول علىواملوحدةاملوجزةاألوليةاملاليةالقوائمهذهوتشتمل

. البيئيةللخدمات

شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية

ذات مسئولية محدودة مملوكة واحدشخصعلى تأسيس شركة  الشركةم) وافق مجلس إدارة  ١٠/٣/٢٠٢١ه (املوافق  ٢٧/٧/١٤٤٢بتاريخ

ريال سعودي وذلك بعد الحصول على املوافقات والتراخيص الالزمة من الجهات ذات  ٥٠٠٬٠٠٠قرها مدينة الرياض برأس مال  م ٪١٠٠بنسبة  

العالقة.

هاء من  عنالشركةعلنت  أم٢٠٢١عام خالل التأسيس والسجل  إاالن السجل  التجاري صدار عقد  بموجب  ها التابعة  رقم  التجاري لشرك

١٠١٠٦٦٤٢٠١ .

م). ٢٠٢١يونيو٨(املوافق ه١٤٤٢شوال٢٧بتاريخ الشركةتأسيس عقدإصدارتم

:اآلتيفيالشركةيتمثل طبيعة نشاط 

البلدية ألغراض التصرف  تشغيل ،البلديةنفاياتنقلالتصنيع،إلعادةاملوادجمع ها،أماكن إلقاء النفايات  العضويةالنفاياتمعالجةف

.البلديةوإعادة استخدام النفايات  التدويرتصريفها،بغرض
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١٩كوفيدتحديث٢- ١

االجتماعية لألنشطةتعطلمنعنھ نتج ومااألخرى والبلدانالخليجيالتعاون مجلس دول في١٩كوفيدفيروسالنتشار باالستجابة

هاعلىاستباقيبشكلتأثيرهتقييم اإلدارةتواصل املاضيين، العامينمدارعلىاألسواقتلكفيواالقتصادية الخصوص، وجھوعلى.عمليا

هاالتيالوقائيةاإلجراءاتتزال ال.  نرو اوميك–جديدمتغيراندالعبسببالحاالتفيالحاليةالزيادة كثبعناملجموعةتراقب املجموعةاتخذ

هاسالمةوصحةلضماناملستمرةاألزمات إدارةوعمليات فرق إنشاء ذلك فيبمامستمرة،م٢٠٢٠في هاموظف أوسعكنطاقواملجتمعوعمال

هاتوريد استمراريةضمانوكذلك . أسواقهاجميعفيمنتجا

قد متوقعةعواملبأيةعلم علىليستالوقتهذا فياإلدارةأنمنالرغمعلىكثب عنالجديداملتغيرفيالطفرةمراقبةاملجموعةتواصل 

.بعدهأوم٢٠٢٢عامخاللاملجموعةعملياتعلىالوباءتأثيرمنتغير

هاالتقريرتمالتياملاليةاملجموعةنتائجعلىجوهري تأثيرأيلھيكنلم١٩-كوفيدوباءأناإلدارةتعتقدالعوامل،هذهعلىبناًء  للفترةع

هية .الهامةاملحاسبيةوالتقديرات األحكامذلكفيبمام٢٠٢٢مارس٣١فياملن

املناخ تغير ٣- ١

 املخاطرهذهتعد.  والطويلالقصيراملدىعلىاملناخبتغيرتتعلقملخاطراملجموعةتتعرض
ً
. األسمنت صناعةمجالعملياتمنيتجزأالجزءا

 ذلكويرجع،األعمالمنالبيئيالتأثرتقليلعلىباستمراراملجموعةتعمل
ً
.املالزمةاملخاطربسبب،جزئيا

هالكاملرتبطةالحراري االحتباسغازاتوانبعاثاتالوقودتكاليفارتفاعإن  ولكنالبيئةعلىفقطليستأثيرلهاوالكهرباءالوقودباس
ً
أيضا

 املناختغيريؤدي.  للمجموعةاملاليةاألرباحصافيعلى
ً
هالك الوقودحاالتخاللمنإنتاج األسمنتعلىمخاطرإلىأيضا واألمراض الحد من اس

هااإلنتاجمستوياتالستدامةتحدياتتشكل والتي،ذلكإلىوما . وزياد

هاالطاقةأداءتحسينعلىستعمل كيف توضحلالستدامة، استراتيجية املجموعةطورتوقد هالكخاللمنلد وتوليدها بكفاءةالطاقةاس

هالككفاءةوتدابير،الكهرباءتوليدعلىاالستراتيجيةتركز. مستدامةمصادرمن . البديلبالوقودتعملالتيالوقوداس

طبيعة نشاط الشركة ٤- ١

عادي وأسمنت بورتالندي مقاوم واستيراد وتشغيل األجهزة املشعة الخاصة بمصانع إنتاج اسمنت بورتالنديفيالشركةيتمثل طبيعة نشاط 

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

صصية. فرعية تخ

رأس مال الشركة٥- ١

السعودية. إلى ١٬٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠يبلغ رأسمالها  شركة اسمنت املدينة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق املالية  ريال سعودي مقسمة 

سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة رياالت للسهم الواحد. ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

السنة املالية ٦- ١

هاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي. لسنةا   من بداية شهر يناير حتى 
ً
املالية للشركة اثني عشر شهرا
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عداد  اإل أسس. ٢

ملعيار    
ً
وفقا واملوحدة  املوجزة  األولية  املالية  القوائم  هذه  إعداد  (تم  الدولي  "٣٤املحاسبة  األولي)  املالي  العربية التقرير  اململكة  في  املعتمد   "

. واملحاسبينللمراجعينالسعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

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

املالي األولية املوجزة واملوحدة:

. العادلةيتم قياسها بالقيمة والتياستثمار في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر-

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

هاية الخدمة للموظفين- .باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعةمكافأة 

.الحاليةيتم قياسها بالقيمة والتيامتياز مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة -

.وكذلك عملة العرض للمجموعةللمجموعةاملوجزة واملوحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية م عرض هذه القوائم املالية األولية ت

التوحيد أسس١-٢

ـــــــركـة املوجزةاألوليـة املوجزة واملوحـدة على القوائم املـاليـةتشـــــــــــــتمـل القوائم املـاليـة األوليـة  هلهـاالتـابعـةوالشـــــــــــــركـةللشــــــ  ا  مـ (يشــــــــــــــار إل
ً
ـ لفظبمعـا

م:٢٠٢٢مارس٣١في  كما واملتواجدة في اململكة العربية السعودية"املجموعة")

هايكون أوملخاطر،املجموعةتتعرضعندماالسيطرةتتحقق هامنمختلفةعوائدعلىالحصول فيحقوق لد ها،املستثمربالشركةعالق ف

ها هاممارسةخاللمنالعوائدتلكعلىالتأثيرفياملقدرةولد هااملستثمرالشركةعلىسلطا علىبالسيطرةاملجموعةتقومخاص،وبشكل. ف

هااملستثمرالشركة هايكون عندمافقطوذلكف : لد

هااملستثمرالشركةعلىالسيطرة املستثمر بالشركةالعالقةذاتاألنشطةتوجيھعلىاملقدرةاملجموعةبمنححقوق وجود(أي  ف

ها ). ف

هاأوملخاطر،التعرض هاخاللمنمختلفةعوائدعلىالحصول فيحقوق لد هااملستثمربالشركةعالق .ف

هااستخدام علىاملقدرة هااملستثمرالشركةعلىسلطا هاعلىللتأثيرف .عائدا

الكيان القانوني التابعة الشركةاسم 

امللكية نسبة 

٢٠٢٢مارس٣١كما في 

٪١٠٠ذات مسئولية محدودة شركة شخص واحدالبيئية للخدماتالخضراءالحلول شركة 
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١٠

 لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى املجموعة أقل من  
ً
األغلبية وبشكل عام، هناك افتراض بأنھ ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييدا

املتعلقة ها، تأخذ املجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف  بذلك عند في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر ف

ها، ويشمل  :ذلكالتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة املستثمر ف

.ها الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر ف

.الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى

 املحتملةق التصويت حقوق التصويت الخاصة باملجموعة وحقو.

ها من عدمھ وذلك عندما تشير الحقائق  ف تمارس سيطرة على الشركة املستثمر  للتأكد فيما إذا كانت  بإجراء إعادة تقويم  تقوم املجموعة 

الشركة رة علىوالظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيط

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

 من تاريخ انتقال السيطرة إلى
ً
ها أو استبعادها خالل السنة في القوائم املالية املوحدة اعتبارا املجموعة ولحين توقف املجموعة االستحواذ عل

عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

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

ها املحاسبية مع تلك املتبعة مةعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم املالية للشرك املجموعة. يتم ن قبلالتابعة كي تتماشىى سياسا

كافة   املتعلقةوااللتزامات األصول حذف  النقدية  والتدفقات  واملصاريف  والدخل  امللكية  حقوق  وكذلك  بيناملتداخلة  شركات  باملعامالت 

املجموعة بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

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

الهامة والتقديراتاألحكام.٣

والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات املحاسبية  حكامأل استخدام ادارةإل املوجزة واملوحدة من ااألوليةيتطلب اعداد هذه القوائم املالية 

.التقديراتواملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  يراداتال واوااللتزاماتلألصول واملبالغ املدرجة  

ـــــات املحاســــــــــــبية  دارةإل إن التقديرات الهامة املوضــــــــــــوعة من قبل ا م التأكد من عدتال واملصــــــــــــادر الهامة لحاللمجموعةعند تطبيق الســــــــــــياســـــــ

.م٢٠٢١ديسمبر ٣١فيالسنويةاملوحدةالتقديرات كانت مماثلة لتلك املبينة في القوائم املالية

الهامة املحاسبيةالسياسات. ٤

املوحدةاملتبعة في إعداد القوائم املاليةتلكمعتتوافقاملحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة  السياسات جميع  

. م٢٠٢١ديسمبر ٣١السنوية كما في

ها في القوائم املالية هية في  املوحدةسياسات وأهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة تتناسب مع تلك املفصح ع . م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة املن

املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات

 
ً
 التعـديالتمن ال يوجـد معـايير جـديـدة تم إصـــــــــــــدارهـا ومع ذلـك فـإن عـددا

ً
م والتي تم شـــــــــــــرحهـا في ٢٠٢٢ينـاير ١من على املعـايير ســـــــــــــاريـة اعتبـارا

.املوجزة واملوحدة للمجموعةاألوليةولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية  السنوية للمجموعة املوحدةالقوائم املالية



ة ـــــــنــــــــــديــــــت املـــــــنــــــــمــــــركة أســــــــــــــــــــــش

سعودية شركة مساهمة 

هيالثالثة ة لفتر واملوحدة املوجزة األولية إيضاحات حول القوائم املالية (غير مراجعة)م ٢٠٢٢مارس ٣١في ة أشهر املن

(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

١١

ومعداتممتلكات، آالت. ٥

سيارات معدات متحركة مباني وطرق آالت ومعدات  أراضىي 
أثاث  

ومفروشات 

مشروعات 

التنفيذ قيد 
االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

: التكلفة 

٣٬٦٠٠٬٠٠٠١٬٥٨٣٬٧٩٩٬٩٥٤٦١٢٬٥٧٩٬٠٢٩١٢٧٬٥١٢٬٨٨٠١٢٬٨٠٣٬٢١٠١٦٬٧٠٩٬٦٧٥٦٬١٩١٬٥٣٠٢٬٣٦٣٬١٩٦٬٢٧٨م ٢٠٢١يناير ١في كما 

٢٦٬٠٥٨٢٠٦٬٢٢٧٣٦٨٬٦٩٦٥٬٠٢٨٬٢٣٦٨٬٩٠٩٬٦٠٩- ٣٬٢٨٠٬٣٩٢- اإلضافات 

- ) ٤٬٥١٨٬٥٥٥(  - - ٩٦٣٬٣٩٩- ٣٬٥٥٥٬١٥٦- التنفيذ قيد مشروعات  من  املحول 

) ١٨٧٬٠٠٠( - - ) ١٨٧٬٠٠٠( - - - - عادات االستب 

٣٬٦٠٠٬٠٠٠١٬٥٩٠٬٦٣٥٬٥٠٢٦١٢٬٥٧٩٬٠٢٩١٢٨٬٥٠٢٬٣٣٧١٢٬٨٢٢٬٤٣٧١٧٬٠٧٨٬٣٧١٦٬٧٠١٬٢١١٢٬٣٧١٬٩١٨٬٨٨٧م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في  

٥٥٬٦٢٢٩٣٤٬٥١٥٥٬٢٣٨٬٤٢٠- ٦٬٦٩٢- ٤٬٢٤١٬٥٩١- اإلضافات  

- ) ٤٣٧٬٨٧٨( - - ٤٣٧٬٨٧٨- - - التنفيذ قيد مشروعات  من  املحول 

٣٬٦٠٠٬٠٠٠١٬٥٩٤٬٨٧٧٬٠٩٣٦١٢٬٥٧٩٬٠٢٩١٢٨٬٩٤٦٬٩٠٧١٢٬٨٢٢٬٤٣٧١٧٬١٣٣٬٩٩٣٧٬١٩٧٬٨٤٨٢٬٣٧٧٬١٥٧٬٣٠٧م ٢٠٢٢مارس  ٣١الرصيد في 

هالك  : مجمع االس

٩٠٩٬٨٧٦٬٨٤٧- ٦٠٨٬٧٨٩٬٣١٠١٩٦٬٧٥٤٬١٣١٧٧٬٥٧٨٬٠٣٦١٢٬٠٥٠٬٢٢٨١٤٬٧٠٥٬١٤٢- م ٢٠٢١يناير ١كما في  

٧٩٬٧٠٨٬٩٩٢- ٥٥٬٦١٠٬٢٢٧١٧٬٧٦٧٬٣٥٤٤٬٩٨٤٬٤٠٦٢٩٧٬٨٦٦١٬٠٤٩٬١٣٩- هالك االس 

) ١٨٧٬٠٠٠( - - ) ١٨٧٬٠٠٠( - - - - االستبعادات 

٩٨٩٬٣٩٨٬٨٣٩- ٦٦٤٬٣٩٩٬٥٣٧٢١٤٬٥٢١٬٤٨٥٨٢٬٥٦٢٬٤٤٢١٢٬١٦١٬٠٩٤١٥٬٧٥٤٬٢٨١- م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في  

هالك  اال  ١٩٬٩١٨٬٨٥٨- ١٣٬٩٧٠٬٣٩٤٤٬٤٣٤٬٨٣٢١٬٢٦٣٬٦١٤٧٦٬٢٢٦١٧٣٬٧٩٢- س

١٬٠٠٩٬٣١٧٬٦٩٧- ٦٧٨٬٣٦٩٬٩٣١٢١٨٬٩٥٦٬٣١٧٨٣٬٨٢٦٬٠٥٦١٢٬٢٣٧٬٣٢٠١٥٬٩٢٨٬٠٧٣- م ٢٠٢٢مارس  ٣١الرصيد في 

: صافي القيمة الدفترية 

٣٬٦٠٠٬٠٠٠٩١٦٬٥٠٧٬١٦٢٣٩٣٬٦٢٢٬٧١٢٤٥٬١٢٠٬٨٥١٥٨٥٬١١٧١٬٢٠٥٬٩٢٠٧٬١٩٧٬٨٤٨١٬٣٦٧٬٨٣٩٬٦١٠م ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٣٬٦٠٠٬٠٠٠٩٢٦٬٢٣٥٬٩٦٥٣٩٨٬٠٥٧٬٥٤٤٤٥٬٩٣٩٬٨٩٥٦٦١٬٣٤٣١٬٣٢٤٬٠٩٠٦٬٧٠١٬٢١١١٬٣٨٢٬٥٢٠٬٠٤٨م ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في  

هـ..١٥/٩/١٤٢٦سنة هجرية ابتداًء من ٣٠باستغالل محاجر مواد خام مستأجرة من وزارة الصناعة والثروة املعدنية بموجب رخصة محجر مواد خام وملدة الشركةتقوم –



ـــــش ـــمـــــركة أســــــ ــنـــــــــ ـــــديـــــت املـــــ ـــــنــــــ ة ــ

شركة مساهمة سعودية 

هيالثالثةة لفتر واملوحدةاملوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية   (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس ٣١في ةأشهر املن

(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

١٢

أصول حق االستخدام . ٦

االجمالي مباني مستأجرة أراضىي مستأجرة 

: التكلفة 

٥٬٩٤٩٬٤٩٢١٬٧٢٣٬٤٢٨٧٬٦٧٢٬٩٢٠م ١٢٠٢يناير ١الرصيد في  

) ٧١٩٬٣٠٠٬٦( ) ١٬٧٢٣٬٤٢٨( ) ٤٬٥٧٧٬٢٩١( )١(االستبعادات  

٥٬٧٥٠٬٥٩٩٥٬٧٥٠٬٥٩٩- األضافات  

١٬٣٧٢٬٢٠١٥٬٧٥٠٬٥٩٩٧٬١٢٢٬٨٠٠م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

١٬٣٧٢٬٢٠١٥٬٧٥٠٬٥٩٩٧٬١٢٢٬٨٠٠م ٢٠٢٢مارس  ٣١في الرصيد 

هالك مجمع  : االس

٣٬٦٠٠٬٤٠٨١٬٢٩٢٬٥٧١٤٬٨٩٢٬٩٧٩م ١٢٠٢يناير ١الرصيد في  

هالك  ١٬٨٠٠٬٢٠٣١٬٠٠٥٬٩١٦٢٬٨٠٦٬١١٩االس

) ٦٬٣٠٠٬٧١٩( ) ١٬٧٢٣٬٤٢٨( ) ٤٬٥٧٧٬٢٩١( )١(االستبعادات 

) ١٬٣٩٨٬٣٧٩( ) ٥٧٥٬٠٥٩( ) ٨٢٣٬٣٢٠( م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

هالك  ) ٣٥٦٬١٤٠( ) ٢٨٧٬٥٣٠( ) ٦٨٬٦١٠( االس

) ١٬٧٥٤٬٥١٩( ) ٨٦٢٬٥٨٩( ) ٨٩١٬٩٣٠( م ٢٠٢٢مارس  ٣١الرصيد في 

: صافي القيمة الدفترية 

٤٨٠٬٢٧١٤٬٨٨٨٬٠١٠٥٬٣٦٨٬٢٨١م ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٥٤٨٬٨٨١٥٬١٧٥٬٥٤٠٥٬٧٢٤٬٤٢١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في  

هاء عقد التأجير الخاص بتشغيل وصيانة واستثمار وحدة فرز النفايات باملطمر الصحي في مدينة بريدة خالل اإلستبعادات تتمثل  ) ١( في ان

 ، وأتجديد العقدحيث لم يتم م٢٠٢١عام 
ً
هاءإتميضا توقيع عقد جديد  و م٢٠٢١خالل عام للشركةداري اإل باملقرالخاصالتأجيرعقدن

ملدة خمس سنوات.

خرآل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل امدرجةاستثمار في أدوات حقوق ملكية . ٧

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

االسهم 

كما في 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٩٢٬٢٤٥٣٬٣٠٢٬٣٧١٣٬٢٢٨٬٥٧٥رصيد االستثمار أول الفترة / السنة 

٦٧٣٬٣٨٩٧٣٬٧٩٦ترة / السنة خالل الف أرباح التغير في القيمة العادلة  

٣٬٩٧٥٬٧٦٠٣٬٣٠٢٬٣٧١االسهم فياالستثمارمجموع

باملوافق٢٠١٩ديسمبر  ٣خبتاري اإلدارة  أقر مجلس  وتم االكتتاب  العربيةالزيتشركةأسهمفياالستثمارعلى  ةم  (أرامكو)  في السعودية 

ها وخططها املستقبليالشركةسعودي. وذلك من مصادر ريال٢٬٩٥١٬٨٤٠بإجماليسهم٩٢٬٢٤٥ . ةالذاتية وبما يتوافق مع تدفقا

الربع الرابع عنعن توزيع ارباح نقدية شـــركة مســـاهمة ســـعودية-علنت شـــركة الزيت العربية الســـعودية (ارامكو)  أم٢٠٢٢مارس ٢٠بتاريخ

واملدرجة ضمن اإليرادات األخرى.ريال سعودي٣٢٬٤٥٢رباح بمبلغ توزيعات أريال للسهم مما نتج عنھ ٠٫٣٥١٨بواقع م٢٠٢١لعام 



ـــــش ـــمـــــركة أســــــ ــنـــــــــ ـــــديـــــت املـــــ ـــــنــــــ ة ــ

شركة مساهمة سعودية 

هيالثالثةة لفتر واملوحدةاملوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية   (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس ٣١في ةأشهر املن

(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

١٣

ة ر الربح أو الخسابالقيمة العادلة من خالل مدرجةاستثمارات في أدوات حقوق ملكية . ٨

كما في 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٤٨٬٢٧٦٬٧٩٢٢٤٢٬٠٩٨٬٨١٧السنة/ رصيد أول الفترة 

٤٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠٤١٠٬٢٠٠٬٠٠٠السنة/ مشتريات خالل الفترة 

) ٤٠٦٬٩٥٢٬٢١١( ) ٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠( السنة/ مبيعات خالل الفترة

١٬١٠٤٬١١٢٢٬٩٣٠٬١٨٦خالل الفترة / السنةأرباح التغير في القيمة العادلة  

٢١٦٬٣٨٠٬٩٠٤٢٤٨٬٢٧٦٬٧٩٢السنة/ الرصيد في اخر الفترة 

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

تجارية قصيرة األجل تقيم بالريال السعودي. 

مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز . ٩

الجدول التالي يوضح حركة املخصص كما يلي:

كما في 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٦٬٧٠٧٬٤٠١٦٬٤٤٩٬٤٢٤السنة/ رصيد أول الفترة 

٦٧٬٠٧٤٢٥٧٬٩٧٧خالل الفترة / السنة الفائدة الفعلية

٦٬٧٧٤٬٤٧٥٦٬٧٠٧٬٤٠١السنة/خر الفترة آ الرصيد 

ربحية السهم . ١٠

فيما ويتمثل الفترة على املتوسـط املرجح لعدد األسـهم خالل  فترة لل الربح بتقسـيم صـافي  ربح الفترة من صـافي  واملخفض  األسـاسـىي تم احتسـاب ربح السـهم  

يلي: 

هية  لفترة الثالثة أشهر املن

مارس ٣١في 

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

١٧٬١٥٢٬١٦٥٦٦٬٠١٩٬٦١٣الفترةصافي ربح  

سهمسهم

١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم  

ريال / سهمريال / سهم

٠٫١٢٠٫٤٧الفترةربح  صافيربح السهم األساسىي واملخفض من 
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(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

١٤

املالية التسهيالت . ١١

باســتخدامها حتى املجموعة تقم مليون ريال ســعودي بضــمان ســندات ألمر، لم  ٩٠٬٧بمبلغ من بنوك محلية  مـسـتخدمة غير تـسـهيالت مالية  املجموعة لدى  

ــــــــتخــدام هــذه ١٢فيمــا عــدا مــا تم ذكره في إيضـــــــــــــــاح رقم  املوحــدة  املوجزة و تــاريخ القوائم املــاليــة   ، كمــا ال يوجــد أيــة التزامــات نتيجــة عــدم اســـــ

. التسهيالت

ة حتملاملااللتزامات  . ١٢

. م ٢٠٢٢مارس  ٣١في  سعودي كما ريال ١٧٬٥١٨٬٤١٧بلغت االلتزامات املحتملة بموجب خطابات ضمان بنكية مبلغ 

القطاعات التشغيلية . ١٣

هية في  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

مبيعات األسمنتافية ر الجغاملنطقة 

إيرادات خدمات 

مبيعات األسمنتبيئية

إيرادات خدمات  

بيئية

١٠٨٬١٠٤٬٣٠٨١٣٣٬٢٨٠١٧٠٬٦٢٥٬٥٢٠١٬٣٠٠٬٧٧٧اململكة العربية السعودية

١٠٨٬١٠٤٬٣٠٨١٣٣٬٢٨٠١٧٠٬٦٢٥٬٥٢٠١٬٣٠٠٬٧٧٧اإلجمالي

ذات عالقة األطرافاملعامالت مع  . ١٤

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

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

اإلدارة العليا. و موظفيغير مباشرة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة 

في إدارة   تعويضات مقابل دورهم  أية  اإلدارة  منح أعضاء مجلس  يتم  يتم  املجموعة  ال  لم  يمنح العموميةالجمعيةبواسطة  اعتمادهاما   .

و  املجلس.  لجان  اإلدارة واجتماعات  اإلدارة بدل حضور جلسات مجلس  ملهام نتيجةثابتةآتمكافالتنفيذيةاإلدارةمنح  تأعضاء مجلس 

هم همإدار .   املباشرةومسئوليا

مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا:ألعضاءدفعهاتمالتيواملكافآتالتالي تفاصيل التعويضات الجدول يعرض

هية في الثالثةلفترة   أشهر املن

مارس٣١

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢طبيعة املعاملة ذات عالقة أطراف

رواتب وأجور وما في حكمها  مجلس اإلدارة  وأعضاءاإلدارة العليا

ومكافآت مجلس اإلدارة وبدالت  

٢٬٠٢٥٬٦٥٩١٬٩٢٥٬٧٢٨الحضور 
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١٥

األدوات املالية وإدارة املخاطر . ١٥

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

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

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

مخاطر السوق ) أ(

السوق هي   في األسعار السائدة في السوق  التذبذبمخاطر مخاطر  التغيرات  ما بسبب  مالية  السلع وأسعارالعمولةمعدالتمثلفي أداة 

إدارة هدف إدارة مخاطر السوق إلى  أو قيمة ما تمتلكھ من أدوات مالية.  املجموعة  دخل على يؤثر  ممااألجنبية، صرف العمالت  وأسعار

ها ضمن الحدود املقبولة مع تعظيم العوائد.التعرض ملخاطر السوق والسيطرة عل

مخاطر أسعار العمولة 

املالي املركز  بالسوق على  السائدة  العموالت  في أسعار  التقلبات  بآثار  املتعلقة  املخاطر  العموالت  مخاطر أسعار  للمجموعةاملوحدتمثل 

ها . املوحدةالنقديةوتدفقا

مخــاطر العملة 

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

ملخاطر املجموعة  . يقتصر تعرض  املجموعة  تختلف عن عملة  بعمالتهماإدراج املعامالت التجارية املستقبلية واألصول وااللتزامات املعترف  

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

األمريكي واليورو بشكل مستمر. 

االئتمان مخاطر ) ب(

ملخاطر  املجموعة  تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخســــــــارة مالية. تتعرض 

ها البنكية   .التجاريون واملدينون االئتمان على أرصد

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

ــــــــع حــدود ابــاملــدينون التجــاريون بــالحــد من مخــاطر االئتمــان التي تتعلق  املجموعــة  املحــددة. تقوم   ــ ئتمــان لكــل عميــل ومراقبــة عن طريق وضـــ

القائمة بصورة مستمرة.املدينون التجاريون 

مخاطر السيولة ) ج(

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

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

لال التعاقدية  يلي االستحقاقات  هاية  فيما  في  املالية  مدفوعات الفترةلتزامات  مخصومة وتتضمن  وغير  باإلجمالي  املبالغ  عرض  تم  املالية. 

الفائدة املقدرة. 
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١٦

القيمة الدفترية م٢٠٢٢مارس ٣١كما في

عند الطلب أقل 

من سنة واحدة 

إلىمن سنة  

االجماليسنوات ٥

٥٬٢١٨٬٥٧٠١٬٥٨٣٬٤٦٢٣٬٦٣٥٬١٠٨٥٬٢١٨٬٥٧٠التزام تأجير

٣٥٬٠٨٣٬٨٤٩-٣٥٬٠٨٣٬٨٤٩٣٥٬٠٨٣٬٨٤٩دائنون تجاريون 

٦٨٬٩٣٩٬٧٥٨-٦٨٬٩٣٩٬٧٥٨٦٨٬٩٣٩٬٧٥٨مستحقات أرصدة دائنة أخرى 

١٠٩٬٢٤٢٬١٧٧١٠٥٬٦٠٧٬٠٦٩٣٬٦٣٥٬١٠٨١٠٩٬٢٤٢٬١٧٧

القيمة الدفترية م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في

عند الطلب أقل 

سنة واحدة من 

إلىمن سنة  

االجماليسنوات ٥

٥٬١٦٧٬٠٠٥١٬٥٣١٬٨٩٧٣٬٦٣٥٬١٠٨٥٬١٦٧٬٠٠٥التزام تأجير

٢٣٬٥٨١٬٣١٨-٢٣٬٥٨١٬٣١٨٢٣٬٥٨١٬٣١٨دائنون تجاريون 

٣٨٬٨٤٠٬١٧١-٣٨٬٨٤٠٬١٧١٣٨٬٨٤٠٬١٧١أرصدة دائنة أخرى و مستحقات 

٦٧٬٥٨٨٬٤٩٤٦٣٬٩٥٣٬٣٨٦٣٬٦٣٥٬١٠٨٦٧٬٥٨٨٬٤٩٤

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

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

أساس البيع باألجل.على

توزيعات األرباح  . ١٦

عن املساهمينعلىنقديةأرباح  توزيعمجلس اإلدارة  قرر على تفويض من الجمعية العامة العادية  وبناءً م  ٢٠٢٢مارس٩بتاريخ١- ١٦

٪ من رأس مال  ٥وبنسبة  ريال سعودي  ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠بقيمة  ريال سعودي للسهم الواحد  ٠٬٥٠بواقعم  ٢٠٢١من عام  الثانيالنصف  

املجموعة.

م وبناًء على تفويض من الجمعية العامة العادية قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على املساهمين عن ٢٠٢١فبراير  ٢٨بتاريخ  ٢- ١٦

٪ من رأس مال  ٥ريال سعودي وبنسبة  ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة  ٠٬٥٠م بواقع٢٠٢٠النصف الثاني من عام  

املجموعة. 

واملوحدةالقوائم املالية األولية املوجزةاعتماد . ١٧

. م ٢٠٢٢مايو ١٦املوافق  ه ١٤٤٣شوال  ١٥بتاريخ املجموعة مجلس إدارة  قبل من واملوحدة تم اعتماد هذه القوائم املالية األولية املوجزة 


