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  النشاطين و التكو -1

مسا  الجوف  نتمسا  شركة شركة  سعودهمهي  في    ةي ة  املامسجلة  العرب ملكة  بمولسعوية  رقالتجا  السجل  جبدية    1010225259م  ري 

 م. 2006 نوفمبر 22وافق هـ الم1427 عدةلقذو ا 1 يخبتار رياضل االصادر في مدينة 

سمنت  ألا  ة عصنا  بيض،ألا  سمنتألا اعة  صن   ،حاللالموم  اقمسمنت الألا اعة  ن ص  ،(رتالندوب (  نت العادي مسأل اصناعة  في    لشركةانشاط  تمثل  ي 

 . نيزوالالبوت ن مساألصناعة و ،(كرالكلن )تل كملا

 : يلي كما جموعة"(لم"ابـا بعد يمف مله ار شي )ا لهة بعالت ا اتكة والشررك لشا اتاب حسلى  ع دةالموح المختصرة تشتمل القوائم المالية األولية 

 سيس التأ بلد ةعبالتا لشركةاسم ا

 ةبنس

 يةالرئيسشطة ناأل ة يالملك

 ية ية الهاشماألردن  ةالمملك وف ج لامنت سة أشرك
100 ٪  

الجملة والتجزئة في منتجات  دير وتجارة صاد وت يراست 

 .ناءلب واد ام  وفسمنت الج ا كةشر

 ية سعودلا يةعرب ة اللكممال وف الج ماراتشركة إستث 
100 ٪  

والتعهدات   تهقاشت ألسمنت وم ل  ةلة والتجزئ تجارة الجم

 .للغير ق ي لتسور واالستيراد والتصدي او تما اخالو جاريةت لا

  دودمحال جاهز الجوف  ةكرش

د( خص واحش )شركة  ية سعودية العرب المملكة ال 
100 ٪  

  ائعللبض ل البرينقال و، هاب وما ش تن مسألللجملة بيع باال

  م الماليةئاد القوداس اعاسأ -2

هذه   اعداد  لمعيارلية"االمئم  اوقلا)"  الموحدة  تصرةالمخة  االولي لية  الما  قوائم التم  وفقا  رقمدولا  ةسب احالم  (  المالتقا"  34  لي  "  االولي  ليرير 

 العربية السعودية.  في المملكةد معتمال

السي  المحا تتوافق  إ  ةالمطبقب  سات الحا  رق وط  يةسب اسات  في    رةفت للالموحدة    المختصرة  ولية  الامالية  الائم  القو  عدادفي   وني يو  30المنتهية 

تلك ا  2022 المالية االول2021سمبر  دي   31  فيالمنتهية    ةللمجموعة للسن   ةدحالمو   المالية  القوائم  دفي إعدا  ةبعتملمع  القوائم  ية  . ال تتضمن 

القوائم  ى جنب مع  تها جنباً التم قراءجب ان ت ي   ليالتاوب  ،ويةالسن م المالية  في القوائ   ة المطلوب واالفصاحات    علومات المفة  كاوحدة  لم ا  المختصرة  

 . م2021سمبر ي د  31ا في كم ةدوحلموية ان لساة لي مالا

الصلة  ، باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات  حدة على أساس التكلفة التاريخيةمو ال  المختصرة    ة االولي   اليةلقوائم الما  دتم اعدا

المنتهي  للسنة  السنوية  الموحدة  المالية  القوائم  في  في  ال  بالري وحدة  لما  المختصرة    ليةواأل   يةالملا  القوائم  يتم عرض  .م2021ديسمبر    31ة 

 لك.ف ذال خ ردلم ي  ما دي،عوس  المبالغ القرب لاير ويتم تقريب كافة ركةللشظيفية لة الو ملعا برعودي والذي يعت الس

 هامةلات المحاسبية اضارفتت واالاريدوالتقم اكاألح -3

ات  ياسالس  تؤثر في تطبيق  التيتراضات  ت واالفالتقديروا  كامحام األخدست ا  ةداراإل  الموحدة من    المختصرةة االولية  الي لقوائم المعداد اا  يتطلب

المب وعل واالال  الغى  لالصول  وااليراداتمدرجة  علوفا مصرالو  لتزامات  مغرالى  ت.  هذهم  أن  ت قت لاو  األحكام  ن  أفضل مت عديرات  على  د 

ا ة بهتراضات المتعلقاالفديرات وعة التقجتم مرا. ت راتدي التق  ذهه  عن  ليةالفعتلف النتائج  لإلدارة، فقد تخالياً  متوفرة حنات اليات والب لوماعالم

 ر. س مستملى أساع

المستخدماالن  ا الهامة  والتقديرات  محكام  قة  الرلاوعة  للمجمو  ةي محاسب ال  تياساالس  طبيقت   نع  اإلدارةبل  ن  ديرات  للتق  ئيسيةمصادر 

 . 2021ر ديسمب  31 في  ماحدة كمو ال ةي نوسلة االي الم قوائمفي الالمبينة لة لتلك ضات مماث الفتراوا

 األحكام    1  -3

م  ائ وقلفي ارجة  دملالمبالغ  اأثر جوهري على  ا  لتالية والتي لهقامت اإلدارة باتخاذ األحكام ا  ،لمجموعةل  سبيةمحا ال  اتاسالسي بيق  في سياق تط

  :دةالموح المختصرة لية واال المالية

 اسبي المحاالستمرارية هوم فم

إعداد  أسالموحدة    المختصرة  لية  واالية  اللما  مئ اولقا  تم  يفاإلستمراري أ  بدم  ساعلى  الذي  أن  ة،  اعمالها    عةالمجموترض  في  تستمر  سوف 

ا  أصوله المتداولة    موعةجملامات  ا تزال  تتجاوز   ، الموحدة  المختصرة    ةاالولي   ةي لامالئم  قواال  و مبين فيور. كما هلمنظ ا  لب قت ي المسية فالتجار

لاير  261,3غ  بمبل  تداولةالم سمليون  و(سعودي  لاير  ونملي 128,6  :2021ر  مب ديس  31)  يعود  المتراكمبلغ،  الخسائر  للمجموعة ت  ة 

سعم  340,9 سع  342,7:    2021ر  يسمب د  31)  وديليون لاير  والودي ميلون لاير  المجمور  من  %20وزت  اجت ي  ت (  مال  خالل    .عة أس 

إلطفاء %    24بته  ا نسرأس المال بمبتخفيض    المجموعةة  اردإمجلس    ىأوص  ة،اولدت المماتها  سداد التزاقيق سيولة نقدية ل ف تحوبهد  ،الفترة

ة رأس المال  ديابزمال،  أس الريض  تخف  يةمن عملء  االجتماع وبعد اإلنتهانفس    يصى فكما أو   أس المال،المتراكمة وإعادة هيكلة رخسائرال

مليون   1,387الزيادة  مال بعد  ليصبح رأس ال  لشركةل  ل امالع  ماللا  أس لتمويل رلاير    ونملي   300  أولوية بقيمة  طرح أسهم حقوق  لمن خال

المال على طلب  وافقت هي لاير سعودي،   بتاريخ  ئة سوق  الشركة  القعدة    17تخفيض راس مال  )الموافق  ه1443ذو  م(  2022يونيو    16ـ 

   .م2022طس أغس 29تاريخ ب ها عقد معر العادية المزي غا التخفيض لموافقة الجمعية العامة ويخضع هذ



   فوالج  شركة اسمنت 

 ( همة سعودية)شركة مسا
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 ومعدات  الت  آو  اتارعق -4

 

أشهر   ةستالفترة 

 هية في  المنت

    2022 وني يو 30

 ي  هية فت المن نة سلا

 2021سمبر ي د 31

 لاير سعودي   دي سعو لاير 

    لفة: كتال

 2,316,730,828  2,318,581,040 سنة ال ة /فتربداية ال الرصيد في

 3,840,605  1,312,908 سنة ال  /ترة فل الخال ات افإض

 ( 1,990,393)  ( 14,884) ل الفترة / السنة ت خالعاداتب اس

 2,318,581,040  2,319,879,064 السنة الرصيد في نهاية الفترة / 

    

    تراكم: لما  كاالستهال

 512,094,671  603,752,128 ة سن لا ة /فترال يةالرصيد في بدا

 30,386,852  16,905,301 سنة ترة / ال فلعلى ا المحمل

 63,212,554  - ة السن  ة /ترفلل االخ  قيمةالي وط فهب ال

 ( 1,941,949)  ( 4,092) الل الفترة / السنة تبعادات خسا

 603,752,128  620,653,337 نة لساة / رلفت ية اهاالرصيد في ن 

    
 1,714,828,912  1,699,225,727 : سنة ال /ة رفت لل ريةت دفالة مي الق صافي

 
 (. 8يضاح )ا  لقروض ناكضم ةمرهون  الت والمعداتواآلكافة المباني ان  *

بإعداد دراسة هبوط كما في  **قام وجود  م لخطوط اإلنتاج الرئيسية في المصنع. توصلت المجموعة الى  2021ديسمبر    31ت المجموعة 

  31ارة للسنة المنتهية في  خسمبلغ الهبوط على الربح أو العة بتسجيل  . وقامت المجمو ديوع سمليون لاير  63.2  غمبلهبوط في قيمة اآلالت ب 

 . م2021ر ديسمب 

 آلخر شامل ادخل الال  ن خالل م  لقيمة العادلةأدوات حقوق ملكية با  -5

 

ة نسب 

 لكيةالم

 ما في  ك 

  2022 يونيو 30

  كما في

 2021سمبر دي  31

 لاير سعودي   دي سعو لاير   ر خل اآلامالدخل الش  ل ادلة من خالالع ةقيملبا   ةيكلحقوق مات أدو
                      

  

   

 46,000,000  46,000,000  % 10 *  مقفلةة ودي مساهمة سع شركة -عية لصناا  شرقيةال  شركة

إحتياطي   العادليطرح:  ا  مارلالستث   ةالقيمة  شركة  لشرقية  في 

 ** الصناعية

  

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

   -  - 
 

 ر فعـالو تأثي ا موعة اي سيطرة، وال تمتلك المج(شركة مساهمة سعودية مقفلة) ناعيةشركة الشرقية الصمن  %10نسبته  عة ما  موالمج  ك* تمتل

 ه الشركة.ذى هعل

ة كي الملق قائمة حقو  يف  لالستثمارة  دلاعال  يمةلقا  احتياطي  لخالالى صفر من    االستثمارض قيمة  السابقة بتخفي   السنوات  لخال  المجموعةقامت  **  

  ية.التصف باعمالم للقيا ين مصفيوتم تعي ة الشركة الى قرار المساهمين بتصفي  الضافةاب سائر متراكمة نتيجة تكبد الشركة خ
 

اآلخر    21بتاريخ   الموافق  1443جمادى  التن 2022يناير    24هـ  صندوق  من  مطالبة  استالم  تم  ا  ميةم  ب لسالصناعية  مبلغ عودي  سداد 

فيها وقامت في ما سبق شركة اسمنت الجوف بضمان شرقية الصناعية )شركة مستثمر  للاير سعودي، بسبب تعثر شركة ا  49,549,920

رض  ن قضما  مخصصم ضمن بند  2021ديسمبر    31ركة باثبات المبلغ بالكامل في السنة المنتهية في  يه قامت الش ذا القرض( وعلسداد ه

يتم   الاد  سدولم  تاريخه.هذا  حتى  السعو  قام  قرض  الصناعي  التنمية  على  دي  صندوق  قضية  بسدادطاللم   المجموعةبرفع  المبلغ،   بتها  هذا 

 . ةلمجموعة لسداد مبلغ المديوني جز على اموال ابالحقامت المحكمة  وحدة الم المختصرة للقوائم المالية االولية   بتاريخ الحقو

 

 

 



   فوالج  شركة اسمنت 

 ( همة سعودية)شركة مسا

 مة( )تت دة الموح المختصرة ولية ة االالمالي ئملقواحول اات ضاح إي
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 الخسارة  وا قائمة الربح  خالل  دلة منا لعقيمة ا ة باللكيأدوات حقوق م -6

 مما يلي: و الخسارةح ارب ل ال من خال ةلقيمة العادلباكية ادوات حقوق الملتتكون 

 

   في امك

  2022 يونيو 30

 في كما 

 2021ديسمبر  31

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 9,174,155  9,490,738 صندوق مدينة كسب العقاريوحدات 

 ي كما يلي:ديسمبر ه 31وات المنتهية في ن سللرة ساة من خالل الربح او الخ عادللايمة ة بالقالمدرج ماليةلا ة االصولحركان 

ت  غبل ،ة(حدن ومليو: 2021سمبر  دي  31) 2022يونيو  30كما في  يون وحدةملعدد  يراالعق بسكمدينة  في صندوق  المجموعة كلتمت 

 ودي(. لاير سع 9,17: 2021ديسمبر  31) 2022نيو يو 30 ا فيكملاير سعودي  9,49 غبلم واحدةة الوحدلل العادلة القيمة

 31في   قدون لصا اكان اخر تقييم لهذ سنوي حيثشكل نصف تتم ب التي  لةتستند الى القيمة العادب صندوق كس في  ارلة لالستثمة العادان القيم

 .يجوهر غير م2022يونيو  30ي ا فمك لةيمة العادالقفي  التغير ان، وتعتقد االدارة م2022 مارس

  القةع اتف ذأطراافصاحات تتعلق ب -7

  يونيو 30ي ما فات العالقة كدة ذص تي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة واألر الهامة ال مالتعامبالغ الم الياجم جدول التاليح اليوض

 :2021ديسمبر  31و 2022

       

أطراف   منمطلوب 

 قة عال  ذات

 دي عوس لاير       
        

          قةشقي ةشرك

 41,268,824      2022 ة لصناعي ا  شركة الشرقية

 2021      41,268,824 

 ( 41,268,824)      2022 ذات عالقة  يطرح: الهبوط في قيمة أطراف 

 2021      (41,268,824) 

 جمالي اال
2022      - 

2021      - 
 

تكت  في  ص هوين مخصم  الشرق  مطلوبلا  مة قي بوط  المن شركة  ال  بالكامل  صناعيةية  فيشروذلك الن  الشرقيةشر  كاء  ، صفيةالت   اقررو  كة 

 .تعتقد االدارة انها لن تستطيع استرداد هذه المبالغو

 إلدارة الرئيسيين مما يلي:تتمثل منافع موظفي ا

  فترة الستة اشهر

 30المنتهية في 

  2021 ويوني 

أشهر   ةالسترة فت

  30 فية تهيالمن

    2022 وي يون

   دي و سعلاير   سعودي لاير
 

يرة االجل ين قصمنافع موظف   1,415,066  1,381,963  

يف منافع إنهاء التوظ   117,922  57,582  

1,439,545  1,532,988    
 

 

 

فترة الستة اشهر  

  30المنتهية في 

  2022يونيو 

 31في السنة المنتهية 

 2021ديسمبر 

 دي سعو لاير  ودي  سعلاير 

 7,823,161  9,174,155 ة الفترة/ السنة بداي في           

 1,350,994  316,583 لربح او الخسارة  ا من خالل إعادة قياس      

 9,174,155  9,490,738 السنة الفترة/  نهايةفي       



   فوالج  نت اسم كةشر

 ( سعودية همة)شركة مسا

 )تتمة(  دة الموح المختصرة ولية الة ا يالمال ئملقواات حول اح ضاإي

 2022 يونيو  30ة في  يتهمنشهر الأ الستةلفترة 
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 جل األوض طويلة قر -8

 ثل القروض طويلة االجل فيما يلي:تتم

 

 كما في  

  2022 يونيو 30

 يكما ف

 2021مبر ديس 31

 ودي عس لاير  عودي  سلاير 

 62,000,000  60,000,000 ( أ ) عيةصنانمية القرض صندوق الت 

 187,362,361  180,059,754 )ب(   بك سابن  قرض

 347,000,000  349,000,000 )ج(  ءإلنماابنك  قرض

 24,140,544  18,506,922 )د(  جزيرةالك بن  قرض

 607,566,676  620,502,905 
 

 

 كما في  

  2022 نيويو 30
 يكما ف

 2021مبر يسد 31

 سعودي  لاير  لاير سعودي  

 494,103,401  343,769,626 داولة ت الم غير اتتزاملاالمن رج ضدالم المتداولغيرالجزء 

 -  138,609,754 تداول الجزء غير المتداول المعاد تصنيفه الى م

 126,399,504  125,187,296 داولة المت  لتزاماتاالن مضزء المتداول المدرج  الج

 607,566,676  620,502,905 
 

ها فـي تم إنشـاءة أو التـي يـهن كافة المبـاني القائمـمضمون بر  ضالقرإن هذا    .اعية السعوديصن تنمية الق الن صندوقرض مجموعة  لملدى ا -أ

مـع  بـعرتـر مكيلـو م 22,6ها حت سـاوم كةا مصنع الشـرقام عليهطريف والم  فظةوب شرق محاة جن الواقعللشركة و  ةممنوحال  ازتي مالة امنطق

ً . (4)ايضاح  ع ملحقاتهه وجمي ت النع ومعداته وآكامل المص ولـم يـتم سـداده  2017 العـاميستحق في  هذا القرضط لقس تفاقية فان آخرلال ووفقا

 .حتى تاريخه
 يسـدد هـذا .مـة القـرضل قي كامـب  المـر سـندب ن مضـموقـرض هـذا ال. ان يسعود  لايرمليون    180  مبلغب ب  من بنك سا  لدى المجموعة قرض -ب

 . م2027بريل سنة شهر أخر قسط لهذا القرض يستحق في ان ا، سنوية ربعالقرض على اقساط 

ذكورة باتفاقية الخالل المجموعة بالتعهدات المالية الم، وذلك امات متداولةلتزالى ارض بنك ساب  قجزء غير المتداول من  ة تصنيف التم اعاد

 كامل مبلغ القرض.ب  حق المطالبةح البنك من ي  لالخن هذا االالولتمويل، ا

عقـارات وآالت ومعـدات  ثـاني علـى هنمضـمون بـر ضالقـرإن هذا  .سعودي لايرمليون    349  لغبمب   من بنك االنماء  قرض  المجموعة  لدى -ج

 .م2029 نةس سشهر أغسط سنوية، ان اخر قسط لهذا القرض يستحق في نصفيسدد هذا القرض على اقساط  (،4ح اض)اي المجموعة 

 يسـتحق .بكامـل قيمـة القـرض مضمون بسـند المـرن لاير سعودي، ان هذا القرض  مليو  18,5  لغبمب   جزيرةلامن بنك    قرضالمجموعة    لدى -د

 .م2020ديسمبر من  بدءاً ف سنوية أقساط نص ستة على السداد

 : يهو كما يل 2021ديسمبر  31و 2022 يونيو  30في االجل كما  ةض طويلودول استحقاق القران ج

  

 كما في  

  2022 يونيو 30

 يكما ف

 2021مبر يسد 31

 ودي عسلاير   عودي  سلاير  
     

2022  263,797,050  126,399,504 

2023  16,269,626  84,873,827 

2024  24,000,000  119,682,798 

 289,546,776  303,500,000  بعدما و  2025
     
  607,566,676  620,502,905 

 



   فوالج  شركة اسمنت 

 ( يةهمة سعود)شركة مسا

 )تتمة(  دة الموح صرة المختولية ة االالمالي ئملقواات حول اضاح إي

 2022 يويون  30ة في  يتهمنشهر الأ لستةا  فترةل
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 خرىأات صصمخ -9

بمب   كوينبت   المجموعةامت  ق وا  تزاماتلاال  عضب   اجهةولم  وديسع  لاير  ليون م  31,3لغ  مخصص  اعت   يلت المحتملة  عن  تنتج  راض قد 

تاريخ هذه حتى  الجراء القانوني   يزال هذا االعتراض تحت ا الو  .بالمطالبة بها  ركوالجما  ةوالضريب الزكاة  ة  ئ امت هي ق  على مبالغ  ةالمجموع

 . لموحدةاالمختصرة ولية اال ليةوائم الماقال

 الزكاة -10

 :وعة لمجما ى للمستحقة عا زكاةالكة رفيما يلي ح

ي  ة فالسنة المنتهي 

 2021ديسمبر  31

  –)معدلة ايضاح 

15)  

  الستة اشهر فترة

  30المنتهية في 

    2022 ويوني 

   ودي لاير سع   سعودي لاير
 

 ة لسن ا /الفترة  ية داب  في الرصيد   3,393,448  6,381,202

 نة سال /الفترة   خالل مكونال   2,863,064  1,966,994

 السنة  /ترة الف خالل مسدد   ( 708,000)  ( 4,954,748)

 لسنة ا /الفترة نهاية في  دالرصي    5,548,512  3,393,448

 

 ئمة: ربوطات قا

 .2021ديسمبر  31تهية في وية لغاية السنة المن اقراراتها الزك شركةدمت الق

الشحص   رفع تم  جزئي و  قبول  ردعتراض وصالدي وتم اسعو  لاير  34,3لغ  مب ب   2018اية  غول  2014  امعولال  يعلى ربط زكو   ركةلت 

للجان  األمانةالى    عتراضاال قرالضري   العامة  وصدر  و  2014لعامي  جنة  اللار  بية  اجر2015م  بإلغاء  الهي م  لعاماء  عا2014  ئة  اما  م م 

 إصداريخ حتى تار للجنةا قرار من بهالم يصدر  2018ى الم 2016من   ماالعوااقي ه أما ب لي ع ستئنافاال قامت الشركة بتقديم طلبم 2015

 . الموحدةالمختصرة االولية  يةلوائم الماالق

وتم    ئةلدى الهي   يه عل  االعتراضم  سعودي وت   لاير   مليون  3,4قدره  و  مبلغب   2020اية  ولغ  2019عوام  لال  زكوي  على ربط لت الشركة  حص

جان  لل  العامة  ةمان العتراض إلى اال ا  رفعة وتم  يئ اله  ن قبلم  عتراضال ارفض  م  ، وت االعتراضات  ءاجرا  تكمالالساب  حسالتحت  دفعة    سداد

 . الموحدةالمختصرة االولية  القوائم المالية يخ إصدارللجنة حتى تارمن ادر بها قرار صلم ي و يبيةالضر
 



   فوالج  شركة اسمنت 

 ( همة سعوديةمساشركة )

 مة( )تت دة الموح المختصرة ولية ة االالمالي ئملقواات حول اضاح إي

 2022 يونيو  30في  ة يتهمنشهر الأ الستةلفترة 

 

-11-  

 االيرادات  -11

 ى:ال المنتجوع ب ن حس ءمع العمال من العقود المجموعةرادات اي صنف ت 

  هرالستة اش فترة

 30 فيلمنتهية ا

  2021 يونيو

  الستة اشهر فترة

  30 نتهية فيالم

    2022 يونيو

   ودي لاير سع  ودي  سعلاير
 

 رتالند( واألسمنت العادي )ب    59,772,601  88,602,594

 مالح األسمنت المقاوم لال   22,566,555  27,090,037

 ل )الكلنكر( ألسمنت المكت ا   14,053,089  4,579,297

 ت البوزوالني سمن األ   1,900,895  1,353,274

121,625,202  98,293,140    

 لسهمية احرب -12

دد لع ط المرجحعلى المتوسهم العادية ساألعائد لحملة ترة الافي الربح للفة صمفي الربح بقسان صم للسهمة خفضمالوية  اسسألا  ةلحصا  سبحت ت 

 :مضة للسهوالمخفية اسسألاة ا يلي احتساب الحص، فيمحدةموال صرة المخت  وليةاأل يمالز الئمة المركيخ قاقائمة في تارال ةالعادي هم ساأل

  ستة اشهرال ترةف

 30 المنتهية في

  2021 يونيو

  الستة اشهر فترة

  30 المنتهية في

    2022 يونيو

   ودي لاير سع  ودي  سعلاير
 

(دي و سعلايرح الفترة )رب  يصاف   1,818,223  25,687,632    

( مسه)ل الفترة ال سهم خاألعدد جح لتوسط المر لما   143,000,000  143,000,000  

(عودي  سلاير) سهم والمخفضة للية اسسألا الحصة   0.01  0.18    

 .العادية سهماأللعدد ح على المتوسط المرجتخفيض يؤثر  رعنصن هناك أي م يكل

 عيةتقارير القطاال -13

سـمنت األو وم لالمالحلمقااألسمنت او  (لعادي )بورتالندااالسمنت    عبي ج وإنتاي  ف  رئيسي  بشكلل واحد يتمثل  لمجموعة قطاع اعماا  دىيوجد ل

ى وتقوم بتصـدير االسـمنت الـعودية لكة العربية السبالمم في مدينة طريف  نشاطها  المجموعةمارس  . ت منت البوزوالنياألسو  لمكتل )الكلنكر(ا

 ادناه: لموضحةبيانات اا للة وفقبي رعض الدول البع

  اشهر الستة رةفت 

 30 ة فيهي لمنت ا

  2021 يونيو

  الستة اشهر فترة

  30 المنتهية في

    2022 يونيو

   ودي سع لاير   سعودي لاير
 

 عربية السعودية داخل المملكة ال   82,350,469  115,592,603

 ديرتص   15,942,671  6,032,599

121,625,202  98,293,140    

 ماليةدوات الاال -14

من  لةمة العادقي الب  وات حقوق ملكيةأدو خراآلخل الشامل الد خاللالعادلة من مة بالقي ات حقوق ملكية أدومن ة وعملمجلية لل الماصواال  تتكون

ائنـون دالماليـة مـن  اتهـاامتزالتتكون و عالقة ذات افرومبالغ مستحقة من أط ومدينون تجاريونوما في حكمه لخسارة والنقد او االربح    خالل

 .جلااللة طوي قروض وون تجاري 

 .2022يو يون  30هر المنتهية في ستة اشالل فترة الات القيمة العادلة خوي يكن هنالك تحويالت بين مست م ل

 



   فوالج  شركة اسمنت 

 ( همة سعوديةا)شركة مس

 مة( تت) دة الموح المختصرة ولية ة االالمالي ئملقواا  حول اتضاح إي

 2022 يونيو  30ي  ة فيتهمنشهر الأ الستةترة لف
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 المقارنةم ارقات التعدي   -15

ي رة الثالثة اشهر المنتهيـة فـوفت  2021ديسمبر  31  فيالمنتهية    ةوالسن   2021يو  يون   30في    تينالمنتهي   فترة الثالثة اشهر والستة اشهرخالل  

ه هـذح صـحي يل ارقـام المقارنـة لت عـداالدارة بت  مـتقاذلك ولـ ةسـابقفتـرات ، تبين للمجموعة وجود اخطاء محاسـبية تخـص 2022مارس    31

 االخطاء كما يلي:

 تالاآلو قـاراتالعى الـا سـتراتيجية وتحويلهـإلا يـارقطـع الغنيف باعـادة تصـ  2021  ديسمبر  31ية في  هالسنة المنت   خاللالمجموعة    قامت -أ

امـت الشـراء الفعلـي وق يخمـن تـار لهـا كاسـتهالسـعودي واحتسـاب  لايرمليـون 12,9 بقيمـةلمخـزون  ضـمن ا  قاالمسجلة سـاب و  والمعدات

 كسـتهالاالادة زيـهـو  وحدةلما المختصرة  االوليةلية على القوائم الماالتي تخصها، إن أثر ذلك والفترات ت سنواالمبلغ لل  زيعموعة بتومجلا

 324,792بمبلـغ  2021يونيـو  30)لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  ديسعو لاير 649,584 غبمبل 2021 نيووي   30في  ستة اشهر  الة  لفتر

  .لاير سعودي(

ً لوأفران وا  تآالع غيار سة قطموعة بدرامجت القام  -ب  20,9 بمبلغ م2021 يناير 1ي فما عدات كوالم آلالتوا العقارات ضمن مرسملة سابقا

عـة المجمو امـتقص مصـاريف صـيانة دوريـة ووتخـ سـنة ثر مـنكالمنها يستفاد  الهذه القطع  ة انرداالا ث رأتحي  ،ديعوس لايرمليون  

 ادةة هو زي دوحملا لمختصرة ااالولية مالية القوائم ال ىلإن أثر ذلك ع  ي تخصها،الت   والفترات  للسنوات  المبلغ  عصيد بالكامل وتوزي لرقفال ااب 

 2021يونيـو  30الثالثة اشهر المنتهية في لفترة  )  ي سعودلاير  2,846,514  بمبلغ  2021  يونيو  30ي  ف  المنتهية  ر  فترة الستة اشهل  ربحال

 .ودي(سعلاير   1,423,257لغ  بمب 

ابقا تـم تصـنيفها سـ عوديسـ لايرن مليـو 7,8 بلـغ بم م2021 ينـاير  1مـا فـي  يـة كالملك  ستثمارات فـي حقـوقإلا  أن بعض  لشركةحظت اال -ج

عادلـة قيمـة البالصـنفة المت ستثماراإلا نيف كافةتص عمليات ييمدارة بتقالاخر. قامت  الاالدخل الشامل    لالمن خ  لةادعكإستثمارات بالقيمة ال

سـتثمارات إلا  يدرصـادة تصـنيف  بإعـدارة  االت  لـذلك، قامـ  .نتيجـة  9دولي رقـم  الر  عيامالمتطلبات    ، بحسبرخالاامل  الدخل الش  لالخمن  

ب سـاالـى ح خـرالاالـدخل الشـامل ل الخـدلة من عاالمة ت بالقي ماراحساب إستث من م سعودي 2021يناير  1  يف  اسعودي كم  لاير  7,8لغباال

 .رةوالخساادلة من خالل الربح عابالقيمة ال تثماراتاس

لاير سـعودي )لفتـرة الثالثـة  475,459بمبلـغ ة الربح ادزي هو  2021و يوني  30فترة الستة اشهر  المنتهية في   علىصنيف  إعادة الت   ان اثر

 لاير سعودي(. رصفبمبلغ    2021يونيو  30تهية في المن اشهر 

السـعار علـى ا بنـاء 2021مبر ديسـ 31فـي لسـنة المنتهيـة ل ي(يجـار السـطحغالل )االت رسوم االسـقيمة  فروقات  م تقم المجموعة بتسجيل  ل -د

  لفتـرة السـتة اشـهر الخسـارةزيـادة هـو  الموحدة المختصرة وائم المالية االولية ذلك على القر ن اث ا ي.لاير سعود  مليون  7,9بمبلغ    المحدثة

لاير  1,527,815غ  بمبل  2021يونيو    30في    هيةنت ثة اشهر المعودي )لفترة الثال سلاير  4,512,510بمبلغ    2021يونيو    30المنتهية في  

    سعودي(.

 990,229 بمبلـغ هـو مطلـوب مـا كان أقل م 2021ديسمبر  31كما في األخرى  تالمخصصا يدرص انالفترة خالل  المجموعة الحظت -ه

، قامـت ولـذلك .سـعودي  لاير  11,033,006على مما هو مطلـوب بمبلـغ  بينما كان رصيد الزكاة المستحقة في نفس التاريخ ألاير سعودي  

بمبلـغ  2021 ديسمبر 31كما في  سائر المتراكمةي الخانخفاض فالى ى داأ على أرقام المقارنة، ان اثر هذا التعديل بتعديل الخط  المجموعة

لغ ب بم 2022مارس  31المنتهية في ة اشهر فترة الثالث ل . كما أدى تصحيح هذا الخطأ إلى زيادة الزكاة المحملةلاير سعودي  10,042,777

 .لاير سعودي  2,000,000

 30ي المنتهية ف الستة اشهر ترةفل ةدلموح ا المختصرة ولية خر االاآل املشل الالدخ ة ورسالخاو ا الربحقائمة على  ت اعاله الان اثر التعدي 15-1

 كما يلي: 2021 يونيو

 

 هية في  اشهر المنت فترة الستة   

 2021ونيو ي  30

  يضاح إ 

  كما تم عرضها

 لة معد   ت ال يتعد   ابقا س

 ـــــــــــــعودي( ســــل  ــــــاــــــــــــ)رِي    

 (72,122,317)   ( 2,315,580)   (69,806,737)  ( د-ب-أ) يرادات  إلا تكلفة

كية بالقيمـة العادلـة ح أدوات حقوق ملباار

 ( ج) رةلخساخالل الربح وامن 

 

-   475,459   475,459 

استثمأربا من  محققة  غير    ي ف  راتاح 

خ  أدوات من  ملكية  الدخل    لال حقوق 

 ( ج) خر آلاالشامل 

 

475,459   (475,459 )   - 

 ربح الفترة

-ج -ب-أ)

 ( د

 

27,529,727   (1,840,121 )   25,689,606 

 25,687,632   ( 2,315,580)   28,003,212  ( ج) الدخل الشامل للفترةالي إجم

 0.18   (0.01)   0,19     مسهللساسي األ الربح
 



   فوالج  شركة اسمنت 

 ( همة سعوديةا)شركة مس

 مة( تت) دة الموح المختصرة ولية ة االالمالي ئملقواا  حول اتضاح إي

 2022 يونيو  30ي  ة فيتهمنشهر الأ الستةترة لف
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 (تتمة) ام المقارنةارق لتعدي -15

المنتهية في   اشهر  الثالثة   ترةفلة  حدالمو  المختصرة  ولية  خر اال اآل   املشال ل  الدخ ة وو الخسارا  بحالرقائمة  على  ت اعاله  التعديال  ان اثر  15-2

 كما يلي:  2021 يونيو 30

 

 ة في  اشهر المنتهي  الثالثة فترة  

 2021و ني يو 30

  إيضاح  

  ضهاكما تم عر 

 لة معد   ت ال يتعد   قا ابس

 ي( ود ـــــــــــــعل ســــــــــاــــــــــــ)رِي    

 (34,487,573)   ( 429,350)   (34,058,223)  ( د-ب-أ)   إليراداتتكلفة ا

كية بالقيمـة العادلـة ح أدوات حقوق ملباار

 ( ج) رةلربح والخساخالل امن 

 

-   -   - 

غيرباأر استثممحقق   ح  من  ي  فارات  ة 

خ  تأدوا من  ملكية  الدخل    لال حقوق 

 ( ج) خر آلالشامل ا

 

-   -   - 

 ربح الفترة

-ج -ب-أ)

 ( د

 

8,117,501   (429,350 )   7,688,151 

 7,686,177   ( 429,350)   8,115,527  ( ج) ل الشامل للفترةلدخ االي إجم

 0.05   (0.01)   0.06     للسهماسي ساألالربح 
 

 هو كما يلي: 2021 ديسمبر 31المركز المالي الموحدة كما في  ى قائمةعاله علان اثر التعديالت ا 15-3

 

   فيا كم  

 2021 ديسمبر   31

  إيضاح  

  كما تم عرضها

 لة معد   ت ال يعدت   ابقا س

 ـــــــــــــعودي( ل ســــــــــاــــــــــــ)رِي    

 (342,680,071)   2,162,332   (344,842,403)  ( ،ه )د الخسائر المتراكمة 

 107,419,195   7,880,445   99,538,750  )د(  وندائنون تجاري 

 31,340,132   990,229   30,349,903  ه( ) رى مخصصات اخ

 3,393,448   (11,033,006)   14,426,454  )ه(  قة زكاة مستح

 

 31ة في الموحدة لفترة الثالثة اشهر المنتهي  المختصرةاو الخسارة والدخل الشامل اآلخر االولية اعاله على قائمة الربح  ان اثر التعديالت  15-4

 كما يلي:هو  2022 مارس

 

 ة في  المنتهياشهر   الثالثةترة ف  

 2022 مارس  31

  اح إيض 

  كما تم عرضها

 لة معد   ت ال يتعد   ابقا س

 ـــــــــــــعودي( ــل ســــــــاــــــــــــ)رِي    

 -   ( 2,000,000)   2,000,000  )ه(  رد مخصص الزكاة 

 3,550,741   ( 2,000,000)   5,550,741  )ه(  ربح الفترة

 3,550,741   ( 2,000,000)   5,550,741  ه( ) ل الشامل للفترةخ دالالي إجم

 0,02   (0,02)   0,04  )ه(    للسهمساسي األالربح 

، 2021يونيو    30في  لفترة الستة اشهر المنتهية  الموحدة  المختصرة    االوليةقائمة التدفقات النقدية    علىاثر    تعديالت اعاله ايلم يكن لل  15-5

 . كل مستقلبش ح عنهاصام اإلفت ي  وعليه لم

  موحدة ال المختصرة  ةليوألاالمالية ماد القوائم تاع -16

 25لموافـق هــ ا1444  محـرم 27دة فـي الموحالمختصرة ية مالية االولوائم الالق هذه ى اصداراد والموافقة علاعتمإدارة الشركة ب قام مجلس 
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