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المالیة األولیة  تقریر مراجع   القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات 
 الموحدة المختصرة

 للسادة مساھمي شركة األسمنت العربیة
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المملكة العربیة السعودیة  –جدة 

 مقدمة 

م المرفقة لشركة األسمنت العربیة ("الشركة")  ۲۰۲۲مارس    ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في   
 والشركات التابعة لھا ("المجموعة") المكونة من:

 م، ۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
 م،۲۰۲۲مارس  ۳۱المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  •
 م، ۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 م، ۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 م، و۲۰۲۲مارس   ۳۱دیة الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في قائمة التدفقات النق •
 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.   •

)  ۳٤المحاسبة الدولي ( إن إالدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار
العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا ھي إبداء إستنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة   المملكة في األولي" المعتمد"التقریر المالي  

 فحصنا.  إلى  الموحدة المختصرة إستناداً 

 نطاق الفحص 

قبل مراجع ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من  ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي إلرتباطات الفحص (
الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ إستفسارات  
بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد 

نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة الفحص أقل بشكٍل كبیر في  
السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل  

 عملیة مراجعة. وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

 
 



۲

المستقل ع الحسابات  المالیة األولیة  تقریر مراجع  القوائم  ن فحص 
 (یتبع) الموحدة المختصرة

للسادة مساھمي شركة األسمنت العربیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المملكة العربیة السعودیة  –جدة 

اإلستنتاج 

مارس    ۳۱المختصرة كما في   القوائم المالیة األولیة الموحدة بأن نعتقد یجعلنا شيء فحصنا، فلم ینم إلى علمنا إلى إستناداً 
لشركة۲۰۲۲ المرفقة  غیر  م  لھا  التابعة  والشركات  العربیة  من األسمنت  لمعیار  النواحي  جمیع معدة،  وفقاً  الجوھریة، 

 العربیة السعودیة.  في المملكة ) "التقریر المالي األولي" المعتمد۳٤المحاسبة الدولي (

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ  ــ ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲ترخیص رقم 

 م ۲۰۲۲ مایو ۱٦جدة، في 
ھـ ۱٤٤۳  شوال ۱٥الموافق 

















 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۸ 
 
 

 معلومات الشركة -۱
 

لنظام الشركات في   شركة األسمنت العربیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست وفقاً 
ینایر   ٥ھـ (الموافق  ۱۳۷٤جمادى األول    ۱۲بتاریخ    ۷۳۱المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم  

تجاري رقم  ۱۹٥٥ بموجب سجل  الشركة  وتعمل  بتاریخ    ٤۰۳۰۰۰۰۱٤۸م)  مدینة جدة  رمضان    ۱٤الصادر في 
 م). ۱۹٥۷أبریل   ۱۳ھـ (الموافق  ۱۳۷٦

 
إلى   مقسم  ملیار لایر سعودي  الشركة  مال  رأس  منھا    ۱۰۰یبلغ  كل  قیمة  سھم  في   ۱۰ملیون  كما   ریـال سعودي 

 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و  م۲۰۲۲مارس  ۳۱
 

% لمساھم  ٦٫٦۷إن أسھم الشركة مدرجة بالسوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة. إن الشركة األم مملوكة بنسبة  
لمساھم    ٪٦٫٦۷بنسبة  م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  م۲۰۲۲مارس    ۳۱لمساھمین آخرین كما في    ٪۹۳٫۳۳  رئیسي، وبنسبة

 ).لمساھمین آخرین  ٪۹۳٫۳۳رئیسي، وبنسبة 
 

 إن النشاط الرئیسي للشركة یتمثل بالتالي:
 

 إنتاج األسمنت ومواد البناء وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا. . ۱
 

 األسمنت ومواد البناء وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا.و نكرلبالك اإلتجار . ۲
 

المصانع   . ۳ وإنشاء  المحاجر  والشراء  إستغالل  والبیع  والتخزین  التصنیع  في  إلستخدامھا  الالزمة  والمستودعات 
 واالستیراد والتصدیر وإقامة صناعات أخرى مكملة ومساندة.

 
وللشركة الحق في سبیل تحقیق ھذه األغراض أن تبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع 

 تقرره األنظمة الساریة.   من اإلتفاقیات األخرى في حدود ما 
 

طریق الملك عبد العزیز، حي النھضة جدة    ۸٦۰٥إن العنوان المسجل للشركة ھو مبنى شركة األسمنت العربیة،  
 ، المملكة العربیة السعودیة. ۲۳٥۲۳-۲۱۱۳

 
ــمبر    ۳۱و   م۲۰۲۲مارس   ۳۱كما في   ــركات التابعة التالیة بطریقة    م۲۰۲۱دیسـ ــتثمارات في الشـ ــركة إسـ لدى الشـ

 مباشرة أو غیر مباشرة (یشار إلیھم مجتمعین بالمجموعة):
 

 فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة: 
 

 نسبة الملكیة (%) بلد التأسیس  النشاط الرئیسي  الشركة التابعة
 م ۲۰۲۱ م ۲۲۰۲   

شركة إسمنت العربیة البحرین القابضة       
 ش.ش.و ("شركة إسمنت البحرین") 

 
 شركة قابضة 

 
 مملكة البحرین

 
۱۰۰٪ 

 
۱۰۰ ٪ 

 
م، تم تأسیس شركة إسمنت البحرین وھي شركة فردیة مسجلة في مملكة البحرین لغرض  ۲۰۰۷نوفمبر    ٥بتاریخ  

األسھم والسندات واألوراق المالیة وتملك العقارات والمنقوالت الالزمة إدارة الشركات التابعة لھا واستثمار أموالھا في  
 لمباشرة نشاطھا وتقدیم القروض والكفاالت والتمویل للشركات التابعة لھا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۹ 
 
 

 معلومات الشركة (تابع)   -۱
 لدى شركة إسمنت البحرین إستثمار في الشركة التابعة التالیة: 

 
 نسبة الملكیة (%) بلد التأسیس  النشاط الرئیسي  الشركة التابعة

 م ۲۰۲۱ م ۲۲۰۲   
 شركة إسمنت القطرانة المساھمة 

 الخاصة ("شركة إسمنت القطرانة") 
 

 إنتاج األسمنت 
المملكة األردنیة  

 الھاشمیة
 

۸٦٫۷٤٪ 
 

۸٦٫۷٤ ٪ 
 

من أسھم شركة إسمنت القطرانة وتحتفظ بالسیطرة على أعمال وإدارة    ٪۸٦٫۷٤تمتلك شركة إسمنت البحرین نسبة  
شركة إسمنت القطرانة وبذلك تعتبر شركة إسمنت القطرانة كشركة تابعة غیر مباشرة للشركة األم ویتم توحیدھا في  

ط شركة إسمنت القطرانة في إنتاج األسمنت البورتلندي األسود  ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. یتمثل نشا
 واألسمنت األبیض وكربونات الكالسیوم. 

 
  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثة  لفترة  تتضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة نتائج عملیات الشركات التابعة  

  ۳۱، وتشمل قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة موجودات ومطلوبات الشركات التابعة، كما في م ۲۰۲۲مارس 
 . م۲۰۲۲مارس 

 
 أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱
" التقریر المالي   ۳٤تم اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

السعودیة  الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  واالصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمد  األولي" 
المالللمراجعین وا القوائم  القوائم لمحاسبین ویجب قراءة ھذه  إلى جنب مع  المختصرة جنباً  یة األولیة الموحدة 

م ("القوائم المالیة للسنة السابقة") وال تتضمن ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المالیة الموحدة للسنة السابقة للمجموعة كما في  
للمعاییر الدولیة ھذه القوائم المالیة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة الموحدة وفقاً  

للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج بعض السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات 
التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة  

مارس   ۳۱ أشھر المنتھیة فيالثالثة ذلك، فإن نتائج فترة   ىباإلضافة إل السابقة.من القوائم المالیة الموحدة للسنة 
 . م ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للنتائج التي من الممكن توقعھا للسنة المنتھیة في  لیست بالضرورة مؤشراً  م۲۰۲۲

 
 أسس القیاس  ۲-۲

التكلفة التاریخیة فیما عدا البنود الھامة التالیة الواردة  تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ  
  :في قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة

یتم قـیاس اإلســـــتثـمارات في أدوات حقوق الملكـیة بالقیـمة الـعادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر بالقیـمة   •
 العادلة.

المالیة لإللتزامات المسـتقبلیة إسـتناداً إلى طریقة وحدة یتم اإلعتراف بمسـتحقات إلتزامات المنافع المحددة  •
 اإلئتمان المتوقعة.

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ۲-۳

یتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصـــرة باللایر الســـعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة للشـــركة وعملة 
 أقرب الف  لایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك.العرض للمجموعة. تم تقریب كافة المبالغ إلى 

 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱۰ 
 
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات   -۳
یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق  

واإلیرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلیة  السیاسات المحاسبیة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات  
 عن ھذه التقدیرات.

مناسبة  تعتبر  المستقبلیة والتي  باألحداث  توقعات  تتضمن  مبنیة على خبرة سابقة وعوامل  واإلفتراضات  التقدیرات 
المصادر األخر المستقلة عن  والمطلوبات غیر  للموجودات  الدفتریة  الفترة  لتمدید  تقییم  للظروف وتستخدم  ویتم  ى، 

التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. كما یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 
 التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على الفترات الحالیة والمستقبلیة. 

ا الھامة  المحاسبیة للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا  تتفق األحكام  السیاسات  لتي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق 
 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في بالقوائم المالیة 

 
 أسس توحید القوائم المالیة  -٤

ھو مبین في إیضاح رقم  تشتمل القوائم المالیة الموحدة للمجموعة على القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما  
). تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو یكون لھا حقوق للعوائد من تدخلھا مع الشركة المستثمر فیھا، ۱(

وعندما یكون للمجموعة القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. تعتبر  
 المستثمر فیھا في الحاالت أو العناصر التالیة: المجموعة ذات سیطرة على الشركة 

) السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالیة لتوجیھ األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر ۱
 فیھا). 

 ) التعرض والحقوق في العوائد المختلفة من تداخلھا مع الشركة المستثمر فیھا.  ۲
 خدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  ) القدرة على است۳

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى  
تحصل المجموعة    وجود تغیرات في إحدى عناصر السیطرة المذكورة أعاله. تبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما

على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج موجودات، 
مطلوبات، إیرادات، ومصروفات شركة تابعة مستحوذ علیھا أو مستبعدة خالل الفترة ضمن القوائم المالیة الموحدة من  

 على الشركة التابعة وحتى تاریخ توقفھا. تاریخ حصول المجموعة على السیطرة
تعود األرباح والخسائر وجمیع مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى أصحاب حقوق الملكیة في الشركة األم للمجموعة  
وألصحاب حقوق الملكیة غیر المسیطرة، حتى إن نتج عن ذلك وجود رصید بالعجز لصالح أصحاب حقوق الملكیة  

د الضرورة إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتوافق سیاساتھا المحاسبیة غیر المسیطرة. ویتم عن
عن   الناتجة  المالیة  والمعامالت  للمجموعة  الداخلیة  األرصدة  كافة  إستبعاد  یتم  للمجموعة.  المحاسبیة  السیاسات  مع 

شركات التابعة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة.  المعامالت فیما بین المجموعة وشركاتھا التابعة وتلك الناتجة بین ال
 كما یتم إستبعاد أیة أرباح أو خسائر غیر محققة ناتجة عن معامالت داخلیة في المجموعة عند توحید القوائم المالیة. 
ة،  إن أي تغیر في حصــص الملكیة في الشــركة التابعة، بدون فقدان للســیطرة، تتم المحاســبة عنھ كمعاملة حقوق ملكی

 عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي:
 الغاء اثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة. -
 الغاء إثبات القیمة الدفتریة ألي من حقوق الملكیة غیر المسیطرة. -
 الغاء إثبات فروق التحویل التراكمیة المسجلة ضمن حقوق الملكیة. -
 اثبات القیمة العادلة للمبلغ المستلم. -
 اثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ. -
 اثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة. -

یتم إعادة تصـــنیف حصـــة الشـــركة األم في المكونات المذكورة ســـابقاً ضـــمن الدخل الشـــامل اآلخر إلى األرباح أو 
وفـقاً لـما ھو مالئم، حـیث یكون ذـلك مطلوـباً إذا ـقاـمت المجموـعة مـباشـــــرة ـباســـــتبـعاد الخســـــائر أو األرـباح المبـقاة،  

 الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱۱ 
 
 

 أسس توحید القوائم المالیة (تابع)   -٤
 

 العملیات المستبعدة 
محققة ناتجة عن  یتم حذف األرصــدة والمعامالت بین شــركات المجموعة باإلضــافة إلى أي أرباح أو خســائر غیر  

المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة بشكل كامل عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة. كما یتم استبعاد األرباح  
غیر المحققة الناتجة عن المعامالت مع الـشركات المـستثمر فیھا بحقوق الملكیة إلى مدى حـصة المجموعة في الـشركة  

ــتبعاد ــتثمر فیھا. ویتم اس ــائر غیر المحققة بنفس طریقة حذف األرباح غیر المحققة لكن إلى المدى الذي ال   المس الخس
 یصاحبھ دلیل على انخفاض القیمة.

 
 حصص الملكیة غیر المسیطرة

یتم إثبات الحصـص غیر المـسیطرة في صـافي أصـول الـشركات التابعة الموحدة بـشكل منفصـل عن حقوق المجموعة 
الحصــص غیر المســیطرة في مبالغ تلك الحصــص التي یتم إثباتھا بتاریخ تجمیع  في صــافي تلك األصــول. وتتكون 

األعمال األســاســي باإلضــافة إلى حصــصــھم في التغیرات في حقوق الملكیة في الشــركة التي تحصــل بعد تاریخ 
 اإلستحواذ.

 
إستثمارات في شركات  ال تقوم المجموعة بإضافة حصتھا غیر المباشرة في الشركات التابعة والتي تملكھا عن طریق 

مســتثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. وعند احتســاب الحصــص المنســوبة إلى حقوق الملكیة غیر المســیطرة، یتم فقط 
 األخذ في االعتبار الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن طریق شركة تابعة آخرى.

 
 الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت الصادرة المعاییر  -٥
 

 معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة  ۱-٥
تتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا المجموعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 

ا ومع ذلك  م الیوجد معاییر جدیدة تم إصدارھ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
تأثیراً جوھریاً على . والتي لم یكن لھا م۲۰۲۲ینایر   ۱فإن ھناك عدد من التعدیالت على المعاییر ساریة إعتباراً من  

 القوائم المالیة الموحدة.
 

 المعلومات القطاعیة  -٦
 .الكلنكرو األسمنتبإنتاج واإلتجار بتعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاع تشغیلي یتعلق 

 
 كما یلي:  أعمال المجموعة إلى وحدات أعمال جغرافیة تقسیمتم 

 
   .داخل المملكة العربیة السعودیة المجموعةعملیات  -
أساسي عملیات    المجموعةعملیات   - السعودیة والتي تمثل بشكل  العربیة  المملكة  المملكة    المجموعةخارج  في 

 .مملكة البحرین  إلىاألردنیة الھاشمیة باإلضافة 
 

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 
 (غیر مراجعة)

 المملكة  داخل 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

خارج المملكة  
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 التسویات 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     
 ۲٬۱۷۸٬۳۲٥ ) ۹٦٬۸۹۰( ۸۱٤٬٤۸۰ ۱٬٤٦۰٬۷۳٥ إجمالي ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقاریة 

 ۱٥۰٬٥۱۸ -- -- ۱٥۰٬٥۱۸ إستثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 ۹۷٬۷۳۰ ) ٦٦۸٬۱۹۳( ٤٥٬٥۸٤ ۷۲۰٬۳۳۹ إجمالي الموجودات غیر المتداولة األخرى 

 ۱٬۰۳۰٬٤٦۱ ۱٥٦ ۲۲٤٬۱٥۹ ۸۰٦٬۱٤٦ إجمالي الموجودات المتداولة 
 ٥۸۰٬٦۸۷ (۲۱۱٬٦٥۳) ٤٤۷٬۰۰۳ ۳٤٥٬۳۳۷ المطلوبات إجمالي 

     
 

 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱۲ 
 
 

 المعلومات القطاعیة (تابع)   -٦
 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 (مراجعة)

 داخل المملكة  
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

خارج المملكة 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 التسویات 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

 ۲٬۲۰٤٬۲٦٤ ) ۹٦٬۷٦۸( ۸۲۳٬۱٥٦ ۱٬٤۷۷٬۸۷٦ إجمالي ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقاریة 
 ۱٤۹٬٦٦٤ --  --  ۱٤۹٬٦٦٤ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ۹٥٬٤۸۳ (٦٦٦٬۲٤۷) ٤٥٬۹۷۹ ۷۱٥٬۷٥۱ إجمالي الموجودات غیر المتداولة األخرى 
 ۹۸۳٬٦۹۹ ) ۱٬۰۸۷( ۲۳۱٬٤٦٥ ۷٥۳٬۳۲۱ إجمالي الموجودات المتداولة 

 ٥۹۹٬۷۸٤ (۲۱۲٬۸٦۸) ٤٦٥٬۷۳٦ ۳٤٦٬۹۱٦ المطلوبات إجمالي 
 

عاد تأثیر المعامالت بین شركات  ب بعد است  والخاصة بالقطاعات الجغرافیة  رباحألوا  لإلیرادات  المالیةإن المعلومات  
 : كالتالي ھي م ۲۰۲۱و م۲۰۲۲مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة  المجموعة

 

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (غیر مراجعة)

 

 داخل المملكة  
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

  خارج المملكة
 السعودیة العربیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 التسویات 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

 ۲٥۹٬۲٦۲ -- ٦۳٬۳٥٦ ۱۹٥٬۹۰٦ اإلیرادات من العقود مع العمالء
 ٤۱٬۹۰۱ (۲٬۰٤۳) ۲٬۰٤۳ ٤۱٬۹۰۱ الفترة العائدة للمساھمین في الشركة   أرباح

 ۳٬٤٤۷ -- ۳٬٤٤۷ -- تكالیف تمویلیة 
 ۳٥٬۱۷۰ -- ۱۰٬٤۸٦ ۲٤٬٦۸٤ اإلستھالكات واإلطفاءات 

     

 م ۱۲۰۲ مارس ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (غیر مراجعة)

 داخل المملكة  
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

خارج المملكة 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 التسویات 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

     

   ۳۲۱٬٥۰۲ --   ۷۳٬٦۰۹   ۲٤۷٬۸۹۳ اإلیرادات من العقود مع العمالء
 ٦٦٬۹٥۷ (۹٬٤۱۲) ۹٬٤۱۲ ٦٦٬۹٥۷ الفترة العائدة للمساھمین في الشركة   أرباح 

 ٥٬۲٦٦ --   ٥٬۲۳۸ ۲۸ تكالیف تمویلیة 
 ۳٥٬۲۹٤ -- ۱۰٬٥۰۷   ۲٤٬۷۸۷ اإلستھالكات واإلطفاءات 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات   -۷

، تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل  المختصرةألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة   )۱
 فیما یلي: مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة 

أشھر المنتھیة في   الثالثةلفترة  
 مارس ۳۱

 م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)(غیر 

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

   

 ۳٤٬۸۹۷ ۳٤٬۷۷٦ إستھالكات  
 ۳٬۹۳۰ ۸٬۹٦۱ إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱۳ 
 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)   -۷
 

  ٤۲٦تحت التنفیذ بقیمة    مشروعاترصید    م۲۰۲۲مارس    ۳۱تتضمن ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة كما في   )۲
ع أعمال رفع  ملیون لایر سعودي) تخص بشكل رئیسي مشاری  ٤۲۰٫٤م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (

ملیون   ٤۰۹٫۷نتاج وإنشاء طواحین إسمنت والربط مع محطة الكھرباء البالغ رصیدھا  مستوى كفاءة خطوط اإل 
والمتوقع اإلنتھاء  ملیون لایر سعودي)  ٤۰۹٫۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  م۲۰۲۲مارس    ۳۱لایر سعودي كما في  

 م.۲۰۲۲منھ في الربع األخیر من 
 

الشركة كما في إدارة  التنفیذ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ قامت  المشروعات تحت  لبعض  القیمة اإلستردادیة  م بمراجعة 
 .ملیون لایر سعودي ۱٦قیمتھا الدفتریة بمبلغ  بتخفیض وقامت 

 
  ۳۱ال توجد أي رھونات على الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالمجموعة مقابل القروض القائمة كما في   )۳

 . م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و م۲۰۲۲مارس 
 

اقیمت مباني واالت ومنشأت الشركة على أراضي ضمن  اإلمتیاز الذي حصلت علیھ الشركة األم للتعدین برابغ   )٤
عاماً قابلة    ۳۰م) لمدة  ۱۹۸٦یولیو    ۱٥ھـ (الموافق  ۱٤۰٦ذو القعدة    ۹اریخ  بت  ۲۹بموجب المرسوم الملكي رقم م/

للتجدید لفترة مماثلة إذا رغبت الشركة بذلك مقابل رسوم سنویة، وقد تم تجدید رخصة إستغالل الحجر الجیري  
  ۳۰  م) والساري لمدة۲۰۱٦یونیو    ۲۰ھـ (الموافق  ۱٤۳۷/ ۱٥/۹بتاریخ    ۷۱۹۷بموجب القرار الوزاري رقم ق/ 

 م).۲۰۱٦یولیو  ۱٤ھـ (الموافق ۱٤۳۷شوال  ۹عاماً تبدأ من تاریخ 
 

 مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیةاستثمارات في شركات  -۸
 

 بلد التأسیس  اسم الشركة 
النشاط  
 نسبة الملكیة %  الرئیسي

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 م ۲۲۰۲

 

 
 م ۱۲۰۲

 

 مارس ۳۱
 م ۲۲۰۲

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
شركة الباطون الجاھز  
 والتوریدات اإلنشائیة 

المملكة األردنیة  
 الھاشمیة

الخرسانة   إنتاج 
 الجاھزة 

 
۳٦٬٦۷٪ 

 
 ۳٦٬٦۷ ٪ ۱۷٬٤۹۱ ۱۷٬۰٥٤ 

       

شركة منتجات صناعة 
 األسمنت المحدودة  

المملكة العربیة  
 السعودیة

 صناعة أكیاس  
 األسمنت 

 
۳۳٬۳۳٪ 

 
 ۳۳٬۳۳ ٪ ۳۹٬۷۰٤ ۳۷٬٥۰۰ 

     ٥۷٬۱۹٥٤٬٥٥٤ ٥ 
 

 خالل الفترة / السنة كاآلتي:  ر فیھا بطریقة حقوق الملكیةمالمستث شركات الستثمارات في حركة اإل بلغت
 

مارس  ۳۱  
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 دیسمبر    ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
    

 ٤۸٬۳٤۳ ٥٤٬٥٥٤  الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ٦٬۱٥۰ ۲٬٦۸۹  حصة المجموعة في نتائج الشركات المستثمر فیھا للفترة / للسنة

حصة المجموعة في الدخل الشامل للشركات المستثمر فیھا بطریقة  
 ٦۱ (٤۸)  حقوق الملكیة 

 ٥٤٬٥٥٤ ٥۷٬۱۹٥  الرصید في نھایة الفترة / السنة
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱٤ 
 
 

 عقود اإلیجار   -۹
 تم عرض إلتزامات عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي كما یلي:

مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 دیسمبر    ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
   

 ٦۲۳ ۷۳۱ إلتزام قصیر األجل 
 ٤٬۳۱۹ ٤٬۰۹۹ إلتزام طویل األجل 

 ٤٬۸۳۰ ٤٬۹٤۲ 
 

  لایر   لفأ   ۹۰مبلغ    م۲۰۲۲مارس    ۳۱خالل الفترة المنتھیة كما في    الناتج عن عقود اإلیجار  ف الفوائدوبلغ مصر
 .لف لایر سعودي)أ ۹٦م: ۲۰۲۱ مارس ۳۱( سعودي

 
 مدینة تجاریة ذمم  -۱۰

 المدینة مما یلي:التجاریة تتكون الذمم 
مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 دیسمبر    ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
   

 ۱۸۰٬۳۸۳ ۱۹۳٬۲۲۹ ذمم تجاریة مدینة 
 ۲٦٬۷٤٤ ۲٦٬٦٥٦ ) ۱٦أطراف ذات عالقة (إیضاح  -ذمم مدینة تجاریة 

 ۲۱۹٬۸۸٥ ۲۰۷٬۱۲۷ 
 (۲٬۸٤۰) ) ۲٬۸٤۰( مخصص اإلنخفاض في الذمم التجاریة المدینة 

 ۲۱۷٬۰٤٥ ۲۰٤٬۲۸۷ 
 

 وتسھیالت طویلة األجلقروض  -۱۱
 

" من البنك العربي على قرض متناقص ةقطرانالم، حصلت الشركة التابعة "شركة أسمنت  ۲۰۱۷یولیو    ۲۰بتاریخ  
 ملیون لایر سعودي) لغرض تسدید جزء من حسابات وقروض الشركة األم.  ٥۲۸٫۹( ملیون دینار أردني ۱۰۰بقیة 

أن ال تقل ملكیة شركة االسمنت العربیة تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة وب
 من رأس مال شركة اسمنت القطرانة خالل عمر القرض.  ٪۷٥الشركة األم بشكل مباشر او غیر مباشر عن 

 

ملیون    ٦٫۲٥قسطاً قیمة كل قسط    ۱٦یسدد أصل قرض البنك المحلي بموجب أقساط نصف سنویة متساویة وعددھا  
 سعودي)، على أن یتم تسدید الفوائد شھریاً.ملیون لایر   ۳۳٫۱دینار أردني (

 
ملیون لایر سعودي)،    ۳۳٫۱ملیون دینار أردني (   ٦٫۲٥م بقیمة  ۲۰۲۰تم اعادة جدولة القسط المستحق عن شھر یولیو  

ملیون   ۱۷٫۳ملیون دینارأردني (  ۳٬۳م بقیمة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱أبریل وحتى    ۱من   القرض للفترة باالضافة الى فوائد
 م. ۲۰۲٦یولیو  ۲۰یستحق القسط االخیر بتاریخ  ي) وتمدید فترة سداد القرض لسنة اضافیة بحیثلایر سعود

 

ملیون لایر    ۳٤٫٤ملیون دینار أردني (  ٦٫٥م تم منح قرض متجدد من البنك العربي بسقف قیمتھ  ۲۰۱۹خالل عام  
 ۳۱ل السنة المنتھیة كما في  %. وال یوجد مبلغ مستغل من قیمة القرض المتجدد خال  ۷٬۷٥سعودي)  بنسبة فائدة  

 م: ال یوجد).۲۰۲۰م (۲۰۲۱دیسمبر 
ملیون لایر سعودي)    ۱٥٬۹ملیون دینار أردني (  ۳تم منح قرض من البنك العربي مدعوم من البنك المركزي بقیمة  

 م. ۲۰۲۱شھر یستحق القسط األول بتاریخ  ینایر ۲٤% لمدة  ۳٫٥۰وبفائدة 
 

 . ٪٥٬۳۸الى  ٪٦٬۳۸الفائدة من  نسبة تغیرتم ۲۰۲۱م و۲۰۲۲خالل عام 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱٥ 
 
 

 (تابع) قروض وتسھیالت طویلة األجل -۱۱
 

ملیون لایر  ۷۰م، حصلت المجموعة من أحد البنوك المحلیة على قرضین قصیري األجل، بقیمة  ۲۰۲۱خالل عام  
 سعودي. وقد تم تسدیدھما بالكامل خالل العام. 

 
 كما یلي:المختصرة تم عرض القروض ألجل في قائمة المركز المالي الموحدة 

  

 مارس ۳۱  
 م ۲۲۰۲

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
   

 ۷٬۹۳٤ ۳۰٬٤۱۳ الجزء المتداول من قروض ألجل  
 ۲٤۸٬٦۷٤ ۲۱٥٬٦۱۷ الجزء غیر المتداول من قروض ألجل 

 ۲٤٦٬۰۳۰ ۲٥٦٬٦۰۸ 
 

 السنة:  / فیما یلي حركة التمویل خالل الفترة
 مارس ۳۱ 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
   

 ۳۳۳٬۳۰۰ ۲٥٦٬٦۰۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۷۰٬۰۰۰ -- المستلم خالل الفترة / السنة 
 ) ۱٤٦٬٦۹۲( (۱۰٬٥۷۸) المسدد خالل الفترة / السنة 

 ۲٤٦٬۰۳۰ ۲٥٦٬٦۰۸ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع  -۱۲
 

 الوضع الزكوي والضریبي 
 

 العربیة  األسمنتشركة 
  ۳۱م وقامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة للسنوات المنتھیة في  ۲۰۰٥أنھت الشركة وضعھا الزكوي حتى عام  

م وقامت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة ۲۰۱۰م حتى  ۲۰۰٦دیسمبر  
قامت الشركة باإلعتراض على ذلك وتم إحالة  ملیون ریـال سعودي و  ۱٤٫٦والذي أظھر فروقات زكاة مستحقة بمبلغ  

 اإلعتراض إلى لجنة اإلعتراض اإلبتدائیة للنظر فیھ وإصدار قرار بشأنھ.
 

ھـ والمتعلق بإعتراض الشركة للسنوات المذكورة. ۱٤۳٦) لعام  ۳٦أصدرت لجنة اإلعتراض االبتدائیة قرارھا رقم (
ى قرار اللجنة اإلبتدائیة والذي أظھر إنخفاض في فروقات الزكاة  قامت الھیئة بإصدار الربط الزكوي المعدل بناًء عل

ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بسداد فروقات الزكاة المستحقة بموجب قرار اللجنة المذكور والبالغة    ۹٫۸بمبلغ  
فیة الضریبیة وال ملیون لایر سعودي، كما قامت الھیئة باإلستئناف على قرار اللجنة المذكور لدى اللجنة اإلستئنا ٤٫۸

یزال تحت الدراسة من قبل اللجنة حتى تاریخھ. وتري إدارة الشركة ویؤیدھا في ذلك مستشارھا الزكوي، أن الشركة  
 لدیھا فرصة قویة لكسب االستئناف المذكور. 

 
ة الزكاة  م. لم تصدر ھیئ۲۰۱۳م حتى  ۲۰۱۱دیسمبر    ۳۱قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة للسنوات المنتھیة في  

 والضریبة والجمارك الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاریخھ. 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱٦ 
 
 

 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع (تابع) -۱۲
 

 الوضع الزكوي والضریبي (تابع)
 

 شركة األسمنت العربیة (تابع)
والذي أظھر فروقات  م  ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٤دیسمبر    ۳۱قامت الھیئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المنتھیة في  

بقیمة   مستحقة  غیر    ۱٦٫٤زكویة  البنود  عن  المستحقة  الزكاة  فروقات  بسداد  الشركة  قامت  سعودي،  ملیون لایر 
م، كما قامت الشركة ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في    ۲٫٦المعترض علیھا والبالغة  

إصدار الربط الزكوي المعدل بناًء على قرار اللجنة اإلبتدائیة والذي باإلعتراض على الربط الزكوي وقامت الھیئة ب
ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بتصعید االعتراض المذكور إلى لجنة    ۳٫٥أظھر إنخفاض في فروقات الزكاة بمبلغ  

الدراسة من قبل الھیئة حتى تاریخھ المخالفات والمنازعات الضریبیة والذي ال یزال تحت  إدارة  الفصل في  . ترى 
الشركة والمستشار الزكوي بأن موقفھا قوي وأن لدى الشركة مخصص كافي لتغطیة االلتزامات الزكویة المحتملة 

 نتیجة ھذا الربط. 
 

م، وحصلت الشركة على  ۲۰۲۰  و  م۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱في    یتینالمنتھتین  قامت الشركة بتقدیم االقرارات الزكویة للسن
 م. ۲۰۲۰المقیدة لعام شھادة الزكاة غیر 

 
دیسمبر   ۳۱باصدار ربط الزكاة وضریبة االستقطاع للسنتین المنتھیتین في   قامت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك

ملیون    ۱٫۸م والذي أظھر اجمالي فروقات زكاة وضریبة استقطاع مستحقة وغرامة تأخیر بقیمة  ۲۰۲۰م و۲۰۱۹
 لایر سعودي.

 
قامت بسداد الزكاة المستحقة عن البنود و  ،على الربط الزكوي للسنتین المذكورتین أعالهقامت الشركة بتقدیم اعتراض  
بمبلغ   علیھا  المعترض  المستحقة   ۸۳غیر  الزكاة  فروقات  األعلى من  الحد  الى سداد  باالضافة  ألف لایر سعودي، 
 ألف لایر سعودي.   ٤۱٤طبقا للنظام والبالغ  ٪۲٥بموجب الربط الزكوي بواقع 

 
م  ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱وضریبة االستقطاع المعدل للسنتین المنتھیتین في    الھیئة بإصدار الربط الزكويقامت  

  . ألف لایر سعودي   ۷٤٤  بمبلغ  وغرامة التأخیر المستحقةإنخفاض في فروقات الزكاة وضریبة االستقطاع  والذي أظھر  
قامت الشركة بتصعید االعتراض المذكور إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة والذي ال یزال تحت 

 الدراسة من قبل الھیئة حتى تاریخھ. 
 

 شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ــ األردن
م. كما قامت الشركة بتقدیم ۲۰۱۸اقرارات ضریبة الدخل من دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حتى نھایة العام   تم تدقیق

 . م۲۰۲۰شھر عام إقرارات ضریبة الدخل للدائرة حتى نھایة 
 

م  فیما یتعلق بضریبة المبیعات، تم تدقیق اقرارات ضریبة المبیعات من دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حتى نھایة العا 
 م. ۲۰۲۲فبرایر م. كما قامت الشركة بتقدیم اقرارات ضریبة المبیعات للدائرة لنھایة شھر ۲۰۱۸

 
م وأصدرت القرارات األولیة لھا  ۲۰۱٤قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بمراجعة ضریبة الدخل للشركة لعام  

ءات مجلس اإلستثمار ، وبناء على ذلك  بمطالبة الشركة بدفع فروقات ضریبیة ناتجة عن اختالف في تفسیر قرار إعفا
م صدر قرار  ۲۰۲۰یونیو    ۲۱تم تقدیم االعتراض إلى ھیئة االعتراض في دائرة ضریبة الدخل والمبیعات وبتاریخ  

عام   أرباح  على  االستثمار  تشجیع  اعفاء  احتساب  عدم  تضمن  الذي  قدمت ۲۰۱٤االعتراض  الشركة  أن  غیر  م، 
م تحویل الملفات للمحكمة للبت في الخالف، ولم تقم الشركة بإحتساب مخصص إعتراضھا على قرارات الدائرة وت

القضیة.  ھذه  لكسب  قویة  دفوع  الشركة  لدى  إن  القانوني  المستشار  رأي  انھ وحسب  حیث  الدخل  لضریبة  إضافي 
 والدعوى منظورة حالیاً لدى محكمة البدایة. 

 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱۷ 
 
 

 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع (تابع) -۱۲
 

 الوضع الزكوي والضریبي (تابع)
 

 شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ــ األردن (تابع) 
 

 الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة   )أ
 

 إن الحركة على الموجودات الضریبیة المؤجلة كانت كما یلي: 

   

 مارس ۳۱
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
   

 ۲۷٬۰٦۹ ۲۱٬۹٥۰ الفترة / السنة الرصید بدایة 
 ۱۹٦ -- االضافات والتعدیالت خالل السنة

 (٥٬۳۱٥) -- المحول إلى مخصص ضریبة الدخل
 ۲۱٬۹٥۰ ۲۱٬۹٥۰ الفترة / السنةالرصید نھایة 

 
 إن الحركة على المطلوبات الضریبیة المؤجلة كانت كما یلي: 

 
األردن  وفقاً لقانون    م ۲۰۲۲  مارس   ۳۱المنتھیة في    للفترةتم احتساب الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة  

م. وبموجب ھذا القانون ۲۰۱۹والذي بدأ العمل بھ إعتباراً من أول ینایر    م۲۰۱۸) لسنة  ۳٤ضریبة الدخل رقم (ل
٪  ۱۷: م ۲۰۲۱( ٪ ۱٪ باإلضافة الى نسبة المساھمة الوطنیة بنسبة ۱۸فإن نسبة الضریبة القانونیة على الشركة 

 ). ٪۱باالضافة الى نسبة المساھمة الوطنیة بنسبة 
 

 ربحیة السھم -۱۳
 ربحیة السھم األساسیة   -أ

ب ربحیة السھم األساسیة بناًء على الربح القابل للتوزیع للمساھمین لألسھم العادیة وبإستخدام المتوسط یتم إحتسا
 . المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة بتاریخ القوائم المالیة

 مارس ۳۱ 
 م ۲۲۰۲

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۲۱

   
 ٦٦٬۹٥۷ ٤۱٬۹۰۱ ربحیة الفترة (باأللف لایر سعودي)

 ۱۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰ باآلالف)  -(المتوسط المرجحعدد األسھم 
 ۰٫٦۷ ۰٫٤۲ ربحیة السھم األساسیة (لایر سعودي)

 
 

 

 مارس ۳۱
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

  (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
    

 ٥٦٬۱۱٦  ٥٦٬۱۱٦ الفترة / السنة  الرصید بدایة 
 ٥٦٬۱۱٦  ٥٦٬۱۱٦ الفترة / السنة  الرصید نھایة 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱۸ 
 
 

 ربحیة السھم (تابع) -۱۳
 

 ربحیة السھم المخفضة  -ب
یتم إحتساب ربحیة السھم المخفضة بناًء على الربح القابل للتوزیع للمساھمین لألسھم العادیة والمتوسط المرجح 

 . العادیة القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة إن وجدلعدد األسھم 
 

ختلف ة ال تخالل الفترة ال یوجد معامالت تؤدي إلى تخفیض ربحیة السھم وبالتالي فإن ربحیة السھم المخفض
 . عن ربحیة السھم األساسیة

 
 مالیةااللتزامات المحتملة واالرتباطات الرأس -۱٤

  ۸۳٫٤على المجموعة التزامات محتملة تتمثل في خطابات ضمان وإعتمادات قائمة بمبلغ    م ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  
 ملیون لایر سعودي).  ۳۰٫۱م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون  لایر سعودي (

 
إنتاج ومنشآت ومصانع   م۲۰۲۲مارس    ۳۱  كما في   - بتحدیث خطوط  المجموعة تعھدات رأسمالیة تتعلق  على 

ملیون لایر سعودي) وتوجد ضمانات بمبلغ    ۲٬۸  م:۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (   ٤٫۸المجموعة بلغت
ملیون لایر سعودي) ممنوحة لبنوك محلیة مقابل قروض   ۲۳٫۱م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۳٬۱

 تسھیالت مصرفیة لشركة تابعة.و
یوجد دعوة على الشركة وما زالت منظورة أمام الجھات المعنیة غیر محددة القیمة والیمكن إلدارة الشركة أو   -

مستشارھا القانوني توقع اإللتزامات التي قد تنتج عنھا بشكل موثوق بھ في الوقت الحالي، وبناًء علیھ لم یتم تكوین  
 لقضایا.أي مخصصات مقابل ھذه ا

 
  ۳۱الف لایر سعودي كما في  ٤۷٦الف دینار أردني، ما یعادل  ۹۰یوجد قضایا مقامة على الشركة التابعة بقیمة  -

) باإلضافة  الف لایر سعودي  ٤۷٦الف دینار أردني، ما یعادل    ۹۰م:  ۲۰۲۱دیمسبر    ۳۱(كما في    م۲۰۲۲مارس  
دفوع قویة  أن الشركة التابعة لدیھا ة ومستشارھا القانونيالى قضایا غیر محددة القیمة، وبرأي إدارة الشركة التابع

 لرد ھذه القضایا، وال داعي ألخذ أي مخصصات مقابل ھذه القضایا.
 

 طراف ذات عالقةفصاحات المتعلقة باألاإل -۱٥
العالقة ذات  األطراف  إدارة  تمثل  مجلس  وأعضاء  المساھمین  بالمجموعة   المجموعة  كبار  اإلدارة  موظفي  وكبار 

إدارتھاومنشآت   األطراف  یتم  ھذه  قبل  من  ھاماً  تأثیراً  علیھا  یمارس  العالقة    .أو  ذات  باألطراف  بیان  یلي  فیما 
 بالمجموعة:

 

 طبیعة العالقة  البیان  
   

 شركة زمیلة  شركة الباطون الجاھز والتوریدات اإلنشائیة
 شركة زمیلة  المحدودة   األسمنتشركة منتجات صناعة 

 أطراف ذات عالقة   أعضاء مجلس اإلدارة بالمجموعة
 أطراف ذات عالقة   اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۱۹ 
 
 

 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات عالقة (تابع) -۱٥
 

 :  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و م۲۰۲۲مارس  ۳۱أرصدة الجھات ذات العالقة كما في   اليیوضح الجدول الت ) أ
 

 رصید اإلقفال  حجم المعامالت  
  الثالثة لفترة    

أشھر المنتھیة  
 مارس   ۳۱في  

 م ۲۲۰۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 
للسنة المنتھیة في  

دیسمبر    ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 
 

 مارس   ۳۱
 م ۲۲۰۲

 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 
 

دیسمبر    ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
      

    المدینة مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن الذمم التجاریة رصید
      

شركة الباطون الجاھز والتوریدات 
 ۲٦٬۷٤٤ ۲٦٬٦٥٦ ٤٤٬۲٤۳ ۹٬۷۰۷ مبیعات  اإلنشائیة "شركة زمیلة" 

      

    أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة ضمن األرصدة المدینة األخرى 
شركة الباطون الجاھز والتوریدات 

  اإلنشائیة "شركة زمیلة" 
توزیعات  

 ۱۷٥ ۱۷٥ --  -- أرباح 
    رصید مستحق ألطراف ذات عالقة ضمن الذمم التجاریة الدائنة

      

صناعة األسمنت  شركة منتجات 
 ۳۸٥ ۲۰۲ ۱۲٬۹٥٥ ۱٬۲۰۲ مشتریات  المحدودة "شركة زمیلة" 

 
 ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین: ب) بدالت

 أشھر المنتھیة الثالثةلفترة  
 مارس ۳۱في 

 م ۲۲۰۲ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 

 م ۱۲۰۲
 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف) 
   

 ۱٬۳٦٥ ۱٬٤٤۰ رواتب ومكافآت اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین بالشركة 
 ۱۹۰ ۱۹۰ رواتب ومكافآت اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین بالشركة التابعة

 ۹۹ ۷٦ بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة  
 ۲٤ ٥۲ بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة التابعة 

 ٤٥۰ ٦۷٥ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

إن    .المجموعةومزایا أخرى بموجب سیاسة    مكافآتمتیازات المدیرین الرئیسیین على الرواتب األساسیة وتشتمل إ
المدیرین الرئیسیین، بما فیھم المدیر التنفیذي وكبار التنفیذیین، ھم األشخاص الذین یتمتعون بسلطات ومسؤولیات 

 .، بشكل مباشر أو غیر مباشرالمجموعةحول تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۲  مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترةعن 
 

۲۰ 
 
 

 مستحقة  توزیعات أرباح -۱٦
م أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن النصف الثاني من ۲۰۲۲  فبرایر  ۲۷بتاریخ  

والتي تمت الموافقة علیھا  لایر سعودي لكل سھم.  ۱٫٥ملیون لایر سعودي والذي یمثل    ۱٥۰م بمبلغ  ۲۰۲۱العام  
 . م۲۰۲۲أبریل   ۱۷والستین بتاریخ  السادسةخالل إجتماع الجمعیة العامة العادیة 

 
م أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن النصف الثاني من العام  ۲۰۲۱مارس    ۱تاریخ  ب

لایر سعودي لكل سھم، والتي تمت الموافقة علیھا    ۱٫۲٥ملیون لایر سعودي والذي یمثل    ۱۲٥م بمبلغ  ۲۰۲۰المالي  
 م. ۲۰۲۱أبریل  ۱۱یخ خالل إجتماع الجمعیة العامة العادیة الخامسة والستین بتار

 

 السنة: / خالل الفترةالمستحقة رباح األتوزیعات على حركة الفیما یلي 
 مارس ۳۱ 

 م ۲۲۰۲
 (غیر مراجعة)

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
   

 ۱۲٬۳٦٦ ۱۲٬۳٤٦ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۲٥۰٬۰۰۰ --  السنة المعلن خالل الفترة / 

 ) ۲٥۰٬۰۲۰( (۲۲) المدفوع خالل الفترة / السنة 
 ۱۲٬۳۲٤ ۱۲٬۳٤٦ 
 

 تصحیح أخطاء سنوات سابقة  -۱۷
لم تقم باحتساب االلتزامات الضریبیة المؤجلة الناتج  بالخطأ  التابعة بانھا   م، اكتشفت ادارة الشركة ۲۰۲۱خالل العام  

بین   المؤقتة  الفروقات  لھذه  عن  الضریبي  واالساس  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  لبعض  المحاسبي  االساس 
ً  م۲۰۱٥م و  ۲۰۱٤م و۲۰۱۳الموجودات لألعوام   ملیون دینار بما   ۲٫۱ن الشركة التابعة قامت بإثبات مبلغ  أ  علما

الدخل عن ھذه     ۱۱٫۲یعادل لدائرة ضریبة  الشركة  ملیون لایر سعودي یمثل مبالغ مدفوعة مقدما  السنوات، قامت 
التابعة باعادة عرض بیاناتھا من خالل تعدیل بنود القوائم المالیة السابقة التي تأثرت بھذا الخطأ تماشیاً مع متطلبات 

) رقم  الدولي  المحاسبي  واألخطاء  ۸المعیار  المحاسبیة  التقدیرات  في  والتغیر  المحاسبیة  السیاسات  في  "التغیر   (
 المحاسبیة".

 
نھ ال  أ  م، علماً ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱الجدول التالي یلخص االثرعلى قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  إن  

ثر على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة أیوجد  
 : م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في   (باآلالف)  لایر سعــودي

 قائمة المركز المالي
الرصید كما سبق   

 التقریر عنة  
تعدیالت سنوات 

 الرصید بعد التعدیل  سابقة 
     

 (۸٦۲٬٦۹۳) ۳۸٬۹۹۷ (۹۱٦٬٦۹۰)  (األرباح المدورة) 
إجمالي حقوق الملكیة العائدة الى 

 مساھمي الشركة 
 

(۲٬۹۱۱٬۷۷۱) ۳۸٬۹۹۷ (۲٬۸۷۲٬۷۷٤) 
 (۷٥٬۱۷٤) ٥٬۹٦۱ (۸۱٬۱۳٥)  حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

 (۲٬۹٤۷٬۹٤۸) ٤٤٬۹٥۸ (۲٬۹۹۲٬۹۰٦)  إجمالي حقوق الملكیة 
 (٥٦٬۱۱٦) (٤٤٬۹٥۸) (۱۱٬۱٥۸)  مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 (٦۸۹٬٤٥۲) (٤٤٬۹٥۸) (٦٤٤٬٤۹٤)  مجموع المطلوبات
 

 الموحدة المختصرة اعتماد القوائم المالیة األولیة  -۱۸
المختصرة بواسطة مجلس اإلدارة   الموحدة  المالیة األولیة  القوائم    ۱٥الموافق    م۲۰۲۲  مایو  ۱٦في  تم إعتماد ھذه 

 ھـ. ۱٤٤۳ شوال




