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   جوفت المنكة اسرش
 ة( دي وسع  ةماهسم)شركة 

   دةوح المتصرة مخالولية اال  يلمالمركز ا ال قائمة
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ي كما فـ

 ة وحدلماة ختصرالمولية الا لماليةائم اوهذه القتجزأ من ي ال  جزءاً  قةفلمراإليضاحات ا تشكل
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 ٢٠٢١ رسمب دي  ٣١  ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠  ايضاح   
ـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(      )ريـ 

 (معدلة – ايضاح ١٦)       االصول
       اصول غير متداولة

 ١,٧١٤,٨٢٨,٩١٢  ١,٦٩٠,٢٢٨,٣٣٠  ٤  عقارات وآالت ومعدات 
 ١,٨٨٢,٦٢٥  ١,٦٩٤,٣٦٢    أصول غير ملموسة 
 ٥٦١,٠٣٤  ٣٨٨,٣٧٦    أصول حق االست خدام 

 -  -  ٥  أدوات  حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ٩,١٧٤,١٥٥  ٩,٤٩٠,٧٣٨  ٦  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

    ١,٧٢٦,٤٤٦,٧٢٦  ١,٧٠١,٨٠١,٨٠٦        
        اصول متداولة

 ١٤٥,٦٥٦,٥٢٤  ١٥٤,٣٢١,٣٠٠    مخزون 
 ١٩,٥٩٠,٣٠٤  ٢٩,٧٠٤,١١٩    مدينون ت جاري ون 

 -  -  ٧  مطلو ب من اطرا ف ذات عالقة 
 ١١,٣٦٤,٤٨١  ٢٠,٣٧١,٥٤٩    مدفوعات مقدما ومدينون اخر ون 

 ١٣,١١٥,٨٥٥  ١١,١٢٣,٧٣٥    نقد وما في حكمه 
    ١٨٩,٧٢٧,١٦٤  ٢١٥,٥٢٠,٧٠٣ 

 ١,٩١٦,١٧٣,٨٩٠  ١,٩١٧,٣٢٢,٥٠٩    مجموع االصول 
       

       حقوق الملكية وااللتزامات
       حقوق الملكية 
 ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٨٧,٠٠٠,٠٠٠  ١  رأس المال 

 ٥١,٣٨٦,٤٤١  ٥١,٣٨٦,٤٤١    احت ياطي ن ظامي 
 (٣٤٢,٦٨٠,٠٧١)  ٨,٠٧٥,٤٧٠    ( خسائر متراكمةارباح مبقاه /)

 (٤٦,٠٠٠,٠٠٠)  (46,000,000)  ٥  احت ياطي القيمة العادلة 
 (٦٣,١٥٠)  (63,150)    اجنبي ة ت عمليا احت ياطي ترجمة

 ١,٠٩٢,٦٤٣,٢٢٠  ١,١٠٠,٣٩٨,٧٦١    مجموع حقوق الملكية 
       

       االلتزامات
       التزامات غير متداولة
 ٣٥٤,١٠٧  ٢٩٧,٨٨١    التزامات عقود اإليجار 
 ٤٩٤,١٠٣,٤٠١  -  ٨  قروض طويلة االجل 

 ١٠,٧٦٤,٠٣٦  ١١,٥٠٧,٠٩٠    مخصص منافع إنهاء التوظيف 
    ٥٠٥,٢٢١,٥٤٤  ١١,٨٠٤,٩٧١ 

        التزامات متداولة
 ٢٠٦,٩٢٧  ٣٦,٣٦٥    الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار
 ١٢٦,٣٩٩,٥٠٤  ١٣٢,٩٠٨,١٣٨  ٨  الجزء المتداول من قرو ض طويلة االجل 

 -  ٤٧٤,٧٠٩,٧٥٤  ٨  الجزء غير المتداول من قروض  طويلة االجل المعاد تصنيفه الى مت داول 
 ١٠٧,٤١٩,١٩٥  ١١٧,٩٩٤,٤٠٥  ٩  ومستحقات أخرى  دائنون تجاريون

 ٤٩,٥٤٩,٩٢٠  ٤٤,٥٩٤,٩٢٠  ٥  مخصص مقابل ضمان قرض 
 ٣١,٣٤٠,١٣٢  ٣١,٣٤٠,١٣٢  ١٠  مخصصات اخرى 

 ٣,٣٩٣,٤٤٨  ٣,٥٣٥,٠٦٣  ١١  زكاة مستحقة 
    ٣١٨,٣٠٩,١٢٦  ٨٠٥,١١٨,٧٧٧ 

 ٨٢٣,٥٣٠,٦٧٠  ٨١٦,٩٢٣,٧٤٨    مجموع االلتزامات
 ١,٩١٦,١٧٣,٨٩٠  ١,٩١٧,٣٢٢,٥٠٩    مجموع حقوق الملكية وااللتزامات



   لجوفشركة اسمنت ا
 ( ةدي اهمة سعوسم ةك شر)

   موحدةلا صرة المختة ولياال خرآلا  ل الشاملدخسارة وال خلو اأ بحرال قائمة 
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ ين فينتهيتالمر أشه التسعةوثة أشهر  الث ترتي اللف

 ة دموح الختصرة لماة لي والا يةزأ من هذه القوائم المالجيت  ال جزءاً  فقةرملت ااإليضاحا  لشكت 
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 لمنتهية في  ا أشهرثة ثالالفترة ل  

  سبتمبر  ٣٠
 في   تهيةنالمهر أش  التسعة ةلفتر 

 سبتمبر  ٣٠
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
 ( يد وــعـــســــــــــــ  ــالــــــــــــــــ)ري    دي( وعـــــــــــــــســ  ــالــــــــــــــــي  )ر   

  
 

  
  ايضاح –لة )معد
١٦)    

ايضاح   –لة )معد
١٦) 

 ١٧٦,٥١٠,٠٣٩  ١٧٢,٤٣٥,٧٥٩  ٥٤,٨٨٤,٨٣٧  ٧٤,١٤٢,٦١٩  ١٢ د مع العمالءمن العقو إيرادات
 (١١٢,٢١٢,١٤٢)  ( ١٢٦,٤٨٣,٧٦٧)  (٤٠,٠٨٩,٨٢٥)  ( ٥٤,٩٨٣,٦٢٤)   ت ادإليراتكلفة ا
 ٦٤,٢٩٧,٨٩٧  ٤٥,٩٥١,٩٩٢  ١٤,٧٩٥,٠١٢  ١٩,١٥٨,٩٩٥   لربح لي ا اجما

 ( ٣,٦٣٢,٦٣٥)  ( ٣,٦٥١,٢١٨)  ( ١,١٧٥,٧٦٣)  ( ١,٤١٨,٩٤٦)   ويق تسبيع و مصاريف
 (١٤,٢٦٩,١٨٣)  ( ١٣,٣٤٧,٥٣٨)  ( ٤,٧١٠,٩٦٠)  ( ٣,٩٠٢,١٧٠)   رية إدامية ومصاريف عمو

 ٤٦,٣٩٦,٠٧٩  ٢٨,٩٥٣,٢٣٦  ٨,٩٠٨,٢٨٩  ١٣,٨٣٧,٨٧٩   ربح التشغيلي  لا
 (١٥,٨٠٠,٤٤٠)  ( ١٨,٧١٠,٦٤٢)  ( ٥,٦٠٨,٦٥٤)  ( ٧,٥٨٠,٨٥٩)   ليةي تكاليف تمو

 دلة  اع لأدوات حقوق ملكية بالقيمة اارباح 
  الخسارة والربح  من خالل     

 
-  ١,٣٧٦,٧٦١  ٣١٦,٥٨٣  ٩٠١,٣٠٢ 

 ١,٣٥٤,٢٥٣  ٧٥٩,٤٢٨  ٩٣٦,١١٠  ٣٨٠,٢٩٨   خرى ايرادات أ
 ٣٣,٣٢٦,٦٥٣  ١١,٣١٨,٦٠٥  ٥,١٣٧,٠٤٧  ٦,٦٣٧,٣١٨     زكاةبل الالربح ق فيصا
 ( ٣,٥٠٠,٠٠٠)  ( ٣,٥٦٣,٠٦٤)  ( ١,٠٠٠,٠٠٠)  ( ٧٠٠,٠٠٠)  ١١ ة محمل ةزكا

 ٢٩,٨٢٦,٦٥٣  ٧,٧٥٥,٥٤١  ٤,١٣٧,٠٤٧  ٥,٩٣٧,٣١٨   الربح  صافي
          مل االخر الشا  دخللا
 إلى قاً حال يفهانصاد تع ي   قد د ونب
  خسارة ربح أو اللا

 
       

 ق علت ت ت أجنبية مالمة عترج وقفر
  ألجنبيةمليات العبا     

 
-  -  -  (١,٩٧٤) 

 (١,٩٧٤)  -  -  -   مجموع الدخل الشامل اآلخر 
 ٢٩,٨٢٤,٦٧٩  ٧,٧٥٥,٥٤١  ٤,١٣٧,٠٤٧  ٥,٩٣٧,٣١٨   شامل لا  لخ الد مجموع

          
 ٠.٢٧  ٠.٠٧  ٠.٠٤  ٥٠.٠  ١٣   والمخفضة األساسيةم هلس ا ةربحي



   وفج لا ت نسما ةركش
 ( ةدي ومة سع اه)شركة مس

 ة لموحداصرة المخت  ةيلو ة االكيلم قوق الت في حالتغيرا ةمئقا
 ٢٠٢٢ بر سبتم ٣٠في   نتهيةالم أشهر التسعةترة فل

 ة حدوالمرة المختصاالولية  المالية موائ هذه الق أ منجزيت ال  جزءاً  ت المرفقةحا ايضاإل تشكل
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  ظامي ني التياطاالح  رأس المال 
  ةمبقا اح ارب

  ( متراكمة خسائر)/
  مةقيلا ي ياطاحت
لعادلة  ا   

جمة  رت  ياطتياح
ةنبيجأ اتليعم   

وق  ع حق مومج
ية الملك  

 
 

 عودي( ـــــــــــــــل ســـاـــــــــــــــــ)ري  
  فيية هت منالأشهر  عةتسال لفترة

 : ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠

 

           
قبل  ) ٢٠٢٢ يناير ١ في كما

 ( التعديل 

 

١,٠٩٠,٤٨٠,٨٨٨  ( ٦٣,١٥٠)  ( ٤٦,٠٠٠,٠٠٠)  ( ٣٤٤,٨٤٢,٤٠٣)  ٥١,٣٨٦,٤٤١  ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 
 ( ١٦  ضاح)اي ت ال يدعت

 

-  -  ٢,١٦٢,٣٣٢  -  -  ٢,١٦٢,٣٣٢ 
 )معدل(  ٢٢٠٢ر اي ني  ١ي كما ف

 

١,٠٩٢,٦٤٣,٢٢٠  ( ٦٣,١٥٠)  ( ٤٦,٠٠٠,٠٠٠)  ( ٣٤٢,٦٨٠,٠٧١)  ٥١,٣٨٦,٤٤١  ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 
 للفترة  الربح

 

-  -  ٧,٧٥٥,٥٤١  -  -  ٧,٧٥٥,٥٤١ 
 ر خاال لالشام  خلالد

 

-  -  -  -  -  - 
 ل الشام  لخ الدموع جم

 

-  -  ٧,٧٥٥,٥٤١  -  -  ٧,٧٥٥,٥٤١ 
 ( ١ح ايض )ا  مالتخفيض رأس ال

 

(٣٤٣,٠٠٠,٠٠٠ )  -  ٣٤٣,٠٠٠,٠٠٠  -  -  - 
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ في امك

 

١,١٠٠,٣٩٨,٧٦١  ( ٦٣,١٥٠)  ( ٤٦,٠٠٠,٠٠٠)  ٨,٠٧٥,٤٧٠  ٥١,٣٨٦,٤٤١  ١,٠٨٧,٠٠٠,٠٠٠ 
 

 

           
  في تهيةالمن أشهر عةستال لفترة

 : ٢٠٢١  رسبتمب ٣٠

 

           
   ٢٠٢١ نايري  ١ي كما ف

 

١,٤٣٣,٥٥٢,٤٩٧  (٦١,١٧٦)  (٤٢,٠٠٠,٠٠٠)  ( ٥,٧٧٢,٧٦٨)  ٥١,٣٨٦,٤٤١  ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 
   – ةدل )معة ترلفل الربح فيصا
 ( ١٦ح يضاا    

 

-  -  ٢٩,٨٢٦,٦٥٣  -  -  ٢٩,٨٢٦,٦٥٣ 
 ى راألخ ةلامشل ا ةسارالخ

 

-  -  -  -  (١,٩٧٤)  (١,٩٧٤) 
 الشامل  لخ الدع موجم

 

-  -  ٢٩,٨٢٤,٦٧٩  (١,٩٧٤)  -  ٢٩,٨٢٦,٦٥٣ 
 )معدل( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 

١,٤٦٣,٣٧٧,١٧٦  (٦٣,١٥٠)  (٤٢,٠٠٠,٠٠٠)  ٢٤,٠٥٣,٨٨٥  ٥١,٣٨٦,٤٤١  ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 
  
 



   جوفت النسمة اكرش
 ية( سعودة همامس ةك ر)ش

   دةحوالم المختصرة  ليةاالو  ةيالنقد  اتفق تدلة اقائم
 ٢٠٢٢ ر مبسبت ٣٠في   تهيةالمن شهرأ التسعةترة لف

 وحدة المرة المختصاالولية  ةي المال لقوائماهذه تجزأ من ي  ال ءاً جز لمرفقةضاحات اي اإل تشكل
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 ر تمببس ٣٠  يفالمنتهية هر ش أ تسعةال ةلفتر    
   ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 

 ي( دوــعـــــــــــــــال ســــــــــــــــــري  )        
     (١٦ ايضاح –معدلة )     ية يل التشغشطة نالا
 ٢٩,٨٢٦,٦٥٣  ٧,٧٥٥,٥٤١   ترةللفح رب ال

      :ةر نقدي ي غ نودلب  التتعدي 
 ٢٣,٠٠٢,١٣٩  ٢٧,٠٧٥,٤٦٤     اتت ومعدآالارات وك عقالتهاس

 -  ١٧٢,٦٥٨   م ستخدااالحق   أصولاستهالك 
 -  ١٨٨,٢٦٣   غير ملموسة  فاء اصولطا
 -  ٨٩٢,٩٥٧   ات ومعد ت ال ات واعقار ادبعائر است سخ

 ١٥,٨٠٠,٤٤٠  ١٨,٧١٠,٦٤٢   المتكبدة ل ي وتكاليف التم
 ( ١,٣٧٦,٧٦١)  ( ٣١٦,٥٨٣)   لخسارة وا ربحلا دلة من خالل لعاوق ملكية بالقيمة اوات حقباح أدرا

 ١,٦٩١,٦١٦  ١,٣٦٧,٩٥٥   ةكبدمت ال يفتوظلا ءاهن إ عمناف
 ٣,٥٠٠,٠٠٠  ٣,٥٦٣,٠٦٤   محملة زكاة 

   ٧٢,٤٤٤,٠٨٧  ٥٩,٤٠٩,٩٦١ 
      العامل:  المال يرات في رأسغت 

 (٢٣,٦١٠,٧٧٧)  ( ٨,٦٦٤,٧٧٦)   مخزون 
 ( ٦,٠٣٠,٥٥٠)  ( ١٠,١١٣,٨١٥)   ن وي رتجاون ين مد
 (٢١,١٦٠,٠٤٩)  ( ٩,٠٠٧,٠٦٨)   ون ر خان ودين وما دمقم تافوعدم

 ٤٠,٠٦٠,٢٩٠  ٤,٢٢٥,٠٩٥   ومستحقات أخرى  نجاريودائنون ت 
   ٦١,٧٠٣,٠٠١  ٣٥,٨٤٩,٣٩٧ 

 ( ٥٢٥,٧١٤)  ( ٦٢٤,٩٠١)   مدفوعة لاالتوظيف إنهاء  منافع
 ( ٤,٠٩٦,٤٤٥)  ( ٣,٤٢١,٤٤٩)   وعة فمدزكاة 

 (١٥,٨٠٠,٤٤٠)  ( ١٢,٣٦٠,٥٢٧)   عة مدفوال لي وتمالاليف كت 
 ٤١,٢٨٠,٤٠٢  ١٩,٤٤٢,٥٢٠   تشغيلية طة الشاالن منوفر ت مالد ق نال صافي

      ية ماراالستث االنشطة      
 ( ٧,٨٥٨,٦٥٥)  ( ٣,٣٦٧,٨٣٩)   دات ومع تعقارات وآال  ءارش

 ٤٥,٣٠٣  -   عدات مت ووآال ت عقارا اداستبع نمتحصالت م
 ( ٧,٨١٣,٣٥٢)  ( ٣,٣٦٧,٨٣٩)   ارية ستثمالا ة  شطناال في  المستخدمد صافي النق 

      ة يلوي تملا شطة االن      
 (٢٦,٤٨٧,٢٩٦)  ( ١٩,٣٨٥,٠١٣)   ض   وقر  ادسد
 -  ٦,٥٠٠,٠٠٠   ض قرو لا ل منحصمت 

 -  ( ٤,٩٥٥,٠٠٠)   صص مقابل ضمان قرض خمسداد 
 -  ( ٢٢٦,٧٨٨)   سداد التزامات عقود إيجار 

 (٢٦,٤٨٧,٢٩٦)  ( ١٨,٠٦٦,٨٠١)   ة ويليمتلة ا شطنالا في تخدم مسالقد صافي الن
 ٦,٩٧٩,٧٥٤  ( ١,٩٩٢,١٢٠)    ه موما في حك  غير في النقدالت يصاف      
 ٥,٨٥٤,٢٣٠  ١٣,١١٥,٨٥٥   ايرين  ١ حكمه  في يا فد ومالنق
 (١,٩٧٤)  -   نبية اجت ة عمالجمترر ث أ
 ١٢,٨٣٢,٠١٠  ١١,١٢٣,٧٣٥     سبتمبر  ٣٠في  ه حكمفي وما  قدالن
      
      : ةيقدنالغير  امالتعمال

 فوائد مستحقة 
  

٥,٣٦٢,٤٣٦  ٦,٣٥٠,١١٥ 
 -  ٣٤٣,٠٠٠,٠٠٠   المال  رأس  تخفيض



   فوج ال اسمنت  شركة

 ( عوديةس ةمه)شركة مسا

   دة ح موالختصرة المولية ة االلماليا  ئمقواال  لوح ات ح ضايإ

 2022 بر سبتم 30  فية يشهر المنتهأ التسعةرة فتل
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  النشاط ين وتكولا -1

مسا  يه  الجوف  نتمسا  ةشرك سعودهمشركة  في    ةي ة  املامسجلة  العرب ملكة  بمولسعوية  رقالتجا  السجل  جبدية    1010225259م  ري 

 م. 2006 نوفمبر 22 فقوالما هـ1427 عدةقلذو ا 1 يخاربت  رياضل ا ةين مدالصادر في 

سمنت  ألا  ة عصنا  بيض،ألا  سمنتألا اعة  صن   ،حالماللوم  اقمال  نتسمألا ة  عان ص  ،(بورتالند(  نت العادي مسأل ا  ة عصنافي    ركةشلانشاط    ثلتمي 

 . نيزوالالبوت ن مساألصناعة و ،(كرالكلن )تل كملا

ل  فيض رأس ماخعلى ت م(  2022س اغسط   29الموافق  )  هـ1444فر  ص  2  يقدة فعالمن   ةي عادال  رغي العامة  وافق مساهمو الشركة في الجمعية  

م سعومليون لاير  1,430ن  الشركة  ال  طرمليون لاير  1,087ى  دي  عن  سعودي  ع  قي   من  تخفيض  االسهم  الى    143.0دد  سهم  مليون 

بقيمة  108.7 سهم  س  10مليون  وذلك  لاير  منها  لكل  المالشرك  خسائر  الطفاءعودي  وتم  س  ليون لايرم  343بلغت    تيوال  ةتراكمة  عودي. 

 االنخفاض.  ة لعكس هذات القانوني اجراءمن االء هااالنت 

 : يلي كما ة"(وعجملم"ابـعد ا ب يمف مله ار شي )ا له ةبعالت ا اتكة والشررك لشا اتاب حسلى  ع ةدالموح تصرة مخلاة لي ية األوئم المالتشتمل القوا

 يةيسئرلا ةشطنألا ة يكمللا ةبسن سيس التأ دبل ةعباسم الشركة التا

٪ 001 ية ية الهاشماألردن  ةالمملك وف ج لامنت سة أشرك  
  اتتجة في من زئ والتج  الجملةدير وتجارة صاد وت يراست 

 .ناءلب واد ام  فوسمنت الج ا كةرش

٪ 100 ية ودسعلا يةعرب ة اللكممال وف الج ماراتشركة إستث   
  والتعهدات هت قاشت ألسمنت وم ة للة والتجزئ ارة الجمجت 

 . للغير قي لتسور واتصدي اد واليرست الا تا موخ ةري اجت لا

  )شركة  جاهز الجوف  ةكرش

د( خص واحش ٪ 100 ية سعودية العرب المملكة ال    ائعللبض ل البرينقال و، هب اوما ش تن مسأللة لجملبا عي ب لا 

  ةماليم الئاقوالد داس اعاسأ -2

ا المالية  الهذه    عدادتم  وفق"ةي لاملائم  اوالق)"  دةحموال  تصرةالمخة  االولي قوائم  رقمدولا  ةسب احمال  يارمعل  ا(  المالتقا"  34  لي  "  االولي  ليرير 

 دية. العربية السعو في المملكةد معتمال

ااسا السي   قفاوت ت  إ  ةالمطبقب  سات الحا  ق روط  يةب سا لمحت  في    رةفت للالموحدة    المختصرةية  ولالالية  امالائم  القو  عدادفي    رسبتمب   30المنتهية 

ات ع  م  2022 المالية اال2021سمبر  دي   31  فيالمنتهية    ةللمجموعة للسن   ةدحمو لا  اليةلما  مالقوائ   دعداإ  في  ةعب تمللك  القوائم  ية  ول. ال تتضمن 

القوائم  ى جنب مع  تها جنباً التم قراءجب ان ت ي   ليالتاوب   ،ويةالسن الية  م المائ القوفي    ةالمطلوب الفصاحات  او  تا علومالم  ةف كا  دةوحلما  رةصت خملا

 . م2021 سمبري د  31 يا فكم ةدوحلماوية ن لسة الي املا

  الصلة ات المحاسبية ذات  ساي ي السف  ضحهو مو  ثناء مااست ب   ،تاريخيةحدة على أساس التكلفة الموال  تصرةالمخ  ةاالولي   اليةلقوائم الما  دتم اعدا

ا الموالمال  لقوائم في  السية  في  للس  نويةحدة  المنتهية  عرض  .م2021ديسمبر    31نة  ال  بالري   وحدة لما  ة رصالمخت   ةي لوأل ا  يةالملا  وائم الق  يتم 

 .لكف ذال خ ردلم ي  ما دي،عوس  قرب لايرالمبالغ ال ويتم تقريب كافة ركةللشظيفية لة الو ملعا برعودي والذي يعت الس

 هامةلية امحاسبات الضارفتت واالاريدوالتقم اكاألح -3

ات  ياسالس  تؤثر في تطبيق  التيتراضات  الفت وااردي قت لوا  كامحاأل  ماخدست ا  ةاإلدار  منالموحدة      المختصرةة االولية  لقوائم المالي د اعداا  يتطلب

الوعل واالال  الغمب ى  لالصول  علا وفمصرالو  اتداواالير  لتزاماتمدرجة  مغرالى  ت.  ت رادي قت لاو  األحكام  هذه  أن  نم  عمت عت  أفضل لى  د 

ا ة بهتراضات المتعلقاالفديرات ولتقعة اجامر  مت . ت راتدي التق  ذهه  نع  فعليةلاج  تلف النتائ لإلدارة، فقد تخمتوفرة حالياً  ت الان يات والب مالوعالم

 ر. تمس مسلى أساع

الهاماالن  ا والتقديرات  المست حكام  ممدخة  قة  ديرات  تقلل  ئيسيةالردر  مصالاوعة  موللمج  ةي محاسب ال  تياساسلا  طبيقت   نع  دارةإلا بل  ن 

 . 2021ر ب سمدي  31 في  ماة كدحمو ال ةي لسنوا ةي لاالم قوائمفي الضات مماثلة لتلك المبينة فتراالوا



   فوالج  ت شركة اسمن

 ( همة سعوديةمساشركة )

 مة( )تت دة لموح ا ختصرة المولية اال ةيالمال ئملقواات حول اضاح يإ

 2022 سبتمبر  30في  ة يتهمنشهر الأ التسعة لفترة
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 )تتمة( هامةلية امحاسبات الضارفتت واالاريدوالتقم اكاألح -3

 األحكام   1  -3

  م ائ وقلفي ا  رجةدملالمبالغ  اري على  وهأثر جا  لهلتالية والتي  ام اكحقامت اإلدارة باتخاذ األ  ،ةع لمجمول  سبيةا محلا  اتاسالسي ق  بي تطياق  في س

  :دةحو مال  المختصرةة ي لواال المالية

 اسبي المحاالستمرارية مفهوم 

مبدأ    أساس  على  الموحدة  المختصرة  االولية  المالية  القوائم  إعداد  يفترو  ةتمراري ساالتم  المجالذي  أن  س ض  اعمالها  تست   فوموعة  في  مر 

لها  التجارية في المستقبل المنظور. كما هو مبين في القوائم المالية االولية المختصرة الموحدة، تجاوزت التزامات المجموعة المتداولة أصو

المجموعة    ةر إداالعجز، قامت  لمعالجة هذا  سعودي(،  مليون لاير  128,6  :2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  589,6ولة بمبلغ  المتدا

إعادة   إتمام عملية  المتوقع  استشارية إلعادة هيكلة قروضها ومن  الربع األول من عام    هيكلة القروض بتعيين شركة  . كما أن 2023خالل 

.  كلة القروضي هملية إعادة  نتائج ع  حقوق أولوية على ضوءأسهم  ي خيار زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار  إدارة المجموعة ستنظر ف

يعتمد نجاح عملية زيادة رأس المال على موافقة  كما    بشكل رئيسي على موافقة الجهات الُمقرضة  هيكلة القروضنجاح عملية إعادة  د  مت يع

 مستثمرين في السوق المالي.  الجهات التنظيمية ووجود إقبال لدى ال

من    ني ن مستبعد ي أمر  س الماليادة رأحها أيضا في زاجة القروض وعدم ن ة إعادة هيكلفي عملي   عدم نجاح المجموعةترى إدارة المجموعة أن  

ري قد  شير إلى وجود عدم تأكد جوهحاجة المجموعة إلى موافقة جهات أخرى في كال األمرين ي فإن اإلدارة تقر بأن  ،  ها. ومع ذلكوجهة نظر

هيكلة القروض  من نجاح عملية إعادة    تامة   ةقة على ث المجموع   إن إدارة  رة.شأة مستميثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمن 

القوائم المالية االولية وعليه تم اعداد هذه  لزيادة رأس مالها إذا تتطلب األمر الالزمة من قدرتها على الحصول على الموافقات النظامية وكذلك

 . االستمراريةالمختصرة الموحدة على أساس مبدأ  

 ومعدات ت الآو تاارعق -4

 

  ر أشه تسعةالفترة 

 هية في  منتال

    2022  سبتمبر 30

 ي  هية فت المن نة سلا

 2021سمبر ي د 31

 لاير سعودي   دي سعو لاير : لفةكتال

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

 3,840,605  3,367,839 سنة ال  /ة رت فلل االخ ت اافإض

 ( 1,990,393)  ( 1,420,276) سنة رة / الل الفت الخ تعاداتب اس

 2,318,581,040  2,320,528,603 السنة نهاية الفترة / في  رصيدلا
    

    اكم: رتلما والهبوط   كاالستهال

 512,094,671  603,752,128 ة سن لا ة /فترال يةبداد في الرصي 

 30,386,852  27,075,464 سنة ال  / لفترةا ىعل المحمل

 63,212,554  - ة ن الس ة /ترفلل االخ  مةقي الي ف وطهب ال

 ( 1,941,949)  ( 527,319) الفترة / السنة ل الت خداتبعاسا

 603,752,128  630,300,273 نة سل اة / رلفت ا ةي هاالرصيد في ن 
    

 1,714,828,912  1,690,228,330 : سنة لا  /ة رفت لل ةي رت دفالة مي لقا صافي

 (. 8يضاح ا)  لقروض ناكضم ةمرهون  اتالمعدالت وواآلكافة المباني ان  *

د  وجولت المجموعة الى  . توصية في المصنعسي م لخطوط اإلنتاج الرئ 2021ديسمبر    31هبوط كما في  اسة  د درإعداب   المجموعة  ت**قام

  31ية في  تهة المن سن ارة للى الربح أو الخسط عللهبوغ امبل  جيلست ب   وعةجمملامت  وقا.  يدوع سلايرون  ملي   63.2  غمبلهبوط في قيمة اآلالت ب 

 . م2021ر ديسمب 

 آلخر شامل ادخل الال  ن خالل م  عادلةة اللقيمبا ية  أدوات حقوق ملك -5

 

ة نسب 

 لكيةالم

 في  امك 

  2022  سبتمبر 30

  كما في

 2021ر سمب دي  31

 سعودي  لاير  دي عوس لاير   ر خاآلل امش الل دخال  ل خالمن   ةادلالع ةميقلبا   ةيكلحقوق مات أدو
                       

  

   

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

إحتياطي   ايطرح:  ا  راملالستث   ةلعادلالقيمة  شركة  لشرقية  في 

 ** الصناعية

  

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

   -  - 



   فوالج  ت شركة اسمن

 ( همة سعوديةمساشركة )

 مة( )تت دة لموح ا ختصرة المولية اال ةيالمال ئملقواات حول اضاح يإ

 2022 سبتمبر  30في  ة يتهمنشهر الأ التسعة لفترة
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 )تتمة( آلخر ل اشامدخل الال  ن خالل م  لةلقيمة العادبا أدوات حقوق ملكية   -5

 ر فعـالو تأثي ا رةيطموعة اي سج، وال تمتلك الم(ساهمة سعودية مقفلةة مشرك) لصناعيةا شركة الشرقيةمن  %10ه  بت نسما    ةعالمجمو  كمتل* ت 

 ه الشركة.ذى هعل

 ةالملكي ق حقومة  قائ   يف  رماث ت ساللة  دلاعلا  يمةقلا  تياطياح  لخالالى صفر من    االستثمارقيمة    ضالسابقة بتخفي   السنوات  لخال  المجموعةقامت  **  

  ية.التصف باعمال ميالقل ين مصفيي وتم تعة الشركة رار المساهمين بتصفي ى قال باالضافة مةسائر متراكخ ركةبد الشتكيجة ت ن 
 

اآلخر  21بتاريخ   الموافق  1443جمادى  التن 2022يناير    24هـ  صندوق  من  مطالبة  استالم  تم  االصن   ميةم  ب سلاعية  مبلعودي  غ سداد 

ان مت في ما سبق شركة اسمنت الجوف بضمفيها وقاة مستثمر  كاعية )شرالصن   شرقيةال  ركةشر  تعث بسبب  سعودي،    لاير  49,549,920

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

 . 2022مبر سبت  30في تهية شهر المن تسعة الا فترةالل خقرض ال هذاجزء من  اددستم و

 سارةالخ اوالربح  خالل دلة منالعقيمة الة بالكيمأدوات حقوق  -6

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

 

   في امك 

  2022  سبتمبر 30

 في ا مك

 2021ديسمبر  31

  سعودي لاير  لاير سعودي   

     
 9,174,155  9,490,738  العقاريكسب نة دوق مدي ن صات حدو

 31في  والسنة المنتهية 2022سبتمبر  30في  تهيةالمن  للفترةرة سالخ خالل الربح او اة من عادللايمة ة بالقالمدرج ةمالي لا االصول ةحركان 

 يلي: ي كماديسمبر ه

  ت غبل  ،(ة حدن ومليو:  2021سمبر  دي   31)  2022  تمبرسب   30في  كما    ةديون وحمل  عدد  ير االعق  بسكمدينة  ق  دو في صن   المجموعة  كلتمت 

 ودي(. سعلاير  9,17: 2021ديسمبر  31) 2022 سبتمبر 30 كما في سعودي لاير 9,49 غبلم واحدةة الوحدلل العادلة القيمة

 30في   قدون لصا اييم لهذن اخر تقكا حيث سنوينصف  شكلب  تتمالتي  لةالعادة يمالق تستند الىب صندوق كس في  ارالستثملة لالعاد ةان القيم

 جوهري. غير 2022سبتمبر  30دارة ان التغير في القيمة العادلة كما في عتقد االوت  .م2022 مارس

  القةع اتف ذأطراافصاحات تتعلق ب -7

التاليلح اضيو الم  الي اجم  جدول  ال  مالتعامبالغ  معالهامة  تمت  ال  ات عالقةذ  افأطر  تي  الذدة  صراألوفترة  خالل    30ي  ف  ماالقة كعات 

 : 2021ديسمبر  31و 2022 سبتمبر

       

أطراف   منلوب مط

 قة عال  ذات

 دي عوس لاير         قةشقي ةركش

 41,268,824      2022 ة لصناعي ا  الشرقية شركة

 2021      41,268,824 

 ( 41,268,824)      2022 ة  ذات عالقف را أط يطرح: الهبوط في قيمة

 2021      (41,268,824) 

 جمالي اال
2022      - 

2021      - 
 

في  ص هوين مخصتكم  ت  ال  مطلوبلا  مة قي بوط  الشرقية  او  بالكامل  ناعيةصمن شركة  فيلشرذلك الن  الشرقيةشر  كاء  ، صفيةالت   اقررو  كة 

 .المبالغ ذهد هتعتقد االدارة انها لن تستطيع استرداو

 

اشهر   تسعةفترة ال

   30في  المنتهية

  2022 سبتمبر

ي  فة تهي ن الم لسنةا

 2021مبر ديس 31

 دي سعو لاير  ودي سع لاير 
    

 7,823,161  9,174,155 ة الفترة/ السنة اي بدفي 

 1,350,994  316,583 رة لربح او الخساا من خالل دة قياسإعا

 9,174,155  9,490,738 ة سن الفترة/ ال نهايةفي 



   فوالج  ت شركة اسمن

 ( همة سعوديةمساشركة )

 مة( )تت دة لموح ا ختصرة المولية اال ةيالمال ئملقواات حول اضاح يإ

 2022 سبتمبر  30في  ة يتهمنشهر الأ التسعة لفترة
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 ( تمة)ت قة عال ف ذات اتعلق بأطرت تحاافصا -7

 يلي:ا ئيسيين ممدارة الرإلتتمثل منافع موظفي ا

 

اشهر   تسعةال فترة

 المنتهية في  

  2022  تمبرسب  30

  اشهر ةتسعفترة ال

 في  المنتهية

 2021 بتمبرس  30

 دي وسع لاير  ودي  سعلاير 

 2,270,191  2,381,499 يرة االجل ين قصمنافع موظف

 189,183  176,883 ف ي وظلت ء اإنها منافع

 2,558,382  2,459,374 
 

 

 جل األوض طويلة قر -8

 لي:ي ة االجل فيما لقروض طويلثل اتتم

 

 ي  كما ف

  2022  سبتمبر 30

 يكما ف

 2021مبر يسد 31

 ودي عسلاير   عودي  سلاير 

 62,000,000  59,500,000 ( أمالحظة ) صناعيةنمية الالت  قرض صندوق

 187,362,361  174,459,754 ب( مالحظة  )  بساك بن  قرض

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

 24,140,544  20,158,165 د( مالحظة ) زيرةجالك بن  قرض

 607,617,892  620,502,905 
 

 

   في كما

  2022  رمبسبت 30
 يا فكم

 2021مبر يسد 31

  سعودي لاير   سعودي لاير 

 494,103,401  - ولة ادت الم ري غ اتتزاملاالمن رج ضدالم المتداولغيرالجزء 

 -  474,709,754 ول دات فه الى متصني ر المتداول المعاد الجزء غي 

 126,399,504  132,908,138 داولة المت  لتزاماتاالن مضالمتداول المدرج  زء جال

 607,617,892  620,502,905 
 

ها فـي تم إنشـاءي يـة أو التـالقائمـ انية المبـفكا  هنن برمومض  ضالقرذا  إن ه  .عوديلساعية اصن تنمية الق الن صندوقرض ملمجموعة  ا  لدى -أ

مـع  ربـعتـر ملـو مكي  22,6ها حت سـامو كةشـرا مصنع القام عليهطريف والم  فظةمحاوب شرق  ن ة جعواقالركة وللش  ةممنوحال  ازتي مالا  ةنطقم

ً . (4)ايضاح  ع ملحقاتهه وجمي ت الآع ومعداته ون كامل المص داده لـم يـتم سـو 2017 عـامالفي  قستحي  لقرضا هذاط لقس خراقية فان آتفلال ووفقا

 .حتى تاريخه

ان ، سـنوية عربـرض علـى اقسـاط الق يسدد هذا .مة القرضل قي كامب  مرال سندب ن مضموقرض  لهذا ا. ان  بمن بنك سا  رضلمجموعة قدى ال -ب

 . م2027سنة بريل شهر ألهذا القرض يستحق في  خر قسطا

باتفاقية  ذكورةالية المدات المعهالخالل المجموعة بالت ك ، وذلولةاات متدامزلت الى ااب  رض بنك سقن  ر المتداول مء غي جزف الة تصني تم اعاد

 ض.امل مبلغ القركب  حق المطالبةح البنك من ي  لالخاالن هذا الولتمويل، ا

 يسـدد (،4ح اضـاي )ومعدات المجموعـة  عقارات وآالت ثاني على هنرضمون ب م ضالقرن هذا إ .االنماءمصرف  ن  م  قرض  موعةالمج  لدى -ج

 .م2029 نةس سطغسشهر أ ستحق فيا القرض ي ر قسط لهذة، ان اخسنوي  صفن ساط ض على اققرهذا ال

ذكورة اليـة المـدات المالخالل المجموعة بالتعهك ، وذلولةاامات متدزت لالى ا االنماء مصرفرض قن  ر المتداول مء غي جزف الة تصني تم اعاد

 ض.كامل مبلغ القرب  ةحق المطالب  رفالمصح من ي  لالخاالن هذا الولتمويل، باتفاقية ا

ابـع خـالل الربـع الر بالكامـل دسـدالا ستحقي  .قيمة القرضبكامل  المر ون بسندمضمالقرض  ، ان هذاجزيرةلامن بنك    قرضالمجموعة    لدى -د

 .م2022من العام 



   فوالج  ت شركة اسمن

 ( همة سعوديةمساشركة )

 مة( )تت دة لموح ا ختصرة المولية اال ةيالمال ئملقواات حول اضاح يإ

 2022 سبتمبر  30في  ة يتهمنشهر الأ التسعة لفترة

-11-  

 تتمة( )  قروض طويلة األجل -8

 :يهو كما يل  2021يسمبر د 31و  2022 رسبتمب   30 فيجل كما اال ةلوي ض ط وق القراستحقا ولدان ج

  

 في  كما 

  2022  سبتمبر 30

 يما فك

 2021مبر يسد 31

 ودي عسلاير   دي وعس لاير  
     

 126,399,504  607,617,892  اقل من سنة

 84,873,827  -  الى سنتين من سنة

 119,682,798  -  الى ثالث سنواتسنتين  من 

 289,546,776  -  ث سنواتالكثر من ث ا
     
  607,617,892  620,502,905 

 ومستحقات أخرى تجاريوندائنون  -9

  

  ر شها  التسعة ةترف

 في   المنتهية

  2022  مبرسبت 30

ي  ة فالسنة المنتهي 

 2021ديسمبر  31

  –يضاح ة ا)معدل

16) 

 دي سعو لاير  ودي  سعلاير  

 73,527,696  78,258,734  ذمم دائنة 

 15,245,884  18,853,910  حقة  ست مصاريف م

 4,566,084  6,350,115  يل مستحقة تمو تكاليف

 11,029,085  11,029,085  ذسن التنفي ات ححجوز

 3,050,446  3,502,561  اخرى 

  117,994,405  107,419,195 

 خرىأات صصمخ -10

بمب   كوينبت   المجموعة مت  اق وا  اماتتزلاال  ضعب   اجهةولم  ودي سعلاير    ليونم  31,3غ  لمخصص  عنقد    ي لت المحتملة  راض اعت   تنتج 

تاريخ هذه حتى  اء القانوني  الجرال هذا االعتراض تحت ا يزالو  .هالبة ب بالمطا  ركوالجما  ةب والضري الزكاة  ة  ئ امت هي ق  على مبالغ  ةلمجموعا

 . الموحدةالمختصرة ة ي ولاال ليةالما وائمقال

 الزكاة -11

 :عة ومجملا ى لستحقة علم ا ةالزكاكة ريما يلي حف

  

  ر شها  التسعة ترةف

   في نتهيةالم

  2022  برسبتم 30

ي  ة فالسنة المنتهي 

 2021ديسمبر  31

  –ايضاح ة )معدل

16) 

 دي سعو لاير  ودي  سعلاير  

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

 1,966,994  3,563,064  نة سال /الفترة   لخال مكونال

 ( 4,954,748)  ( 3,421,449)  نة الس /ة ترالف خالل سددم

 3,393,448  3,535,063  لسنة ا /الفترة اية نهفي  دي الرص

 ئمة: قابوطات ر

 .2021بر ديسم 31تهية في وية لغاية السنة المن تها الزكاقرارا ركةش دمت الق

الش صح زكوعل  ة ركلت  ربط  وتم  عوس  لاير  34,3لغ  مب ب   2018اية  غول  2014  عواملال  ي ى  وصرا عت الادي  و  بولق  ر دض    فع رتم  جزئي 

 مليون لاير سعودي.  28,7 عواماألهذه عن  هالهيئة تطالب ب مازلت ذي بلغ الربط المعدل ال .ةبي الضري  انلعامة للجا انةألماالى  راضعت اال

فعة  د  د م سداوت  ئةلدى الهي   يهعل  االعتراضم  دي وت سعو  لاير  مليون  3,4قدره  و  مبلغب   2020و  2019  لعامي  وي زك ى ربطعلالشركة    لت حص

  يبية رالض  نجالل  لعامةا  ةمان الض إلى اعتراالا  عرفة وتم  يئ اله  من قبل  عتراضالاض  رفم  ، وت ضالعتراا   ءاتاجرا  التكمالسب  ا حسلاتحت  

 . الموحدةالمختصرة االولية  اليةمالقوائم ال داريخ إصجنة حتى تارلل من ارار در بها قصلم ي و
 



   فوالج  ت شركة اسمن

 ( همة سعوديةمساشركة )

 مة( )تت دة لموح ا ختصرة المولية اال ةيالمال ئملقواات حول اضاح يإ

 2022 سبتمبر  30في  ة يتهمنشهر الأ التسعة لفترة

-12-  

 مع العمالءمن العقود يرادات اال -12

راف تم االعتـني، ويـلبـوزوالت ال واالسـمن المقـاوم لالمـالح واالسـمنت المكتـ  واالسـمنت  نت العـادييع االسـمفي ب المجموعة    داتايرا  ثلتتم

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

 ى:ال المنتجوع ب ن سح ءع العمالم لعقودن ام المجموعةرادات اي صنف ت 

 

 لسهمية احرب -13

دد لع رجحط الممتوسعلى الادية هم العساألملة عائد لحترة اللفافي الربح لة صمفي الربح بقسان صم للسهمة خفضمالوية  ساسألا  ةلحصا  سبحت ت 

 :ملسهضة لالمخفوية اسسألاة حصا يلي احتساب ال، فيمحدةومال صرة المخت  وليةألا يلماالز ائمة المركخ قي تار فيقائمة ال ةعادي الهم ساأل

اح اس المـال )ايضـض رفـاة انخباثر رجعي نتيجـ  2021سبتمبر  30ي القائمة خالل الفترة المنتهية ف  رجح لعدد االسهمتم تعديل المتوسط الم

1.) 

 يةعطاتقارير القلا -14

سـمنت األو حالمالوم للمقااألسمنت او  ()بورتالند  عاديلامنت  االس  عي ب اج وإنت ي  ف  رئيسي  لشكب حد يتمثل  لمجموعة قطاع اعمال واا  دىليوجد  

ى السـمنت الـبتصـدير ام وتقوعودية سال يةالعرب لكة بالمم طريففي مدينة    نشاطها  ةالمجموع  مارس. ت منت البوزوالنيساألو  ل )الكلنكر(لمكت ا

 ادناه: حةبيانات الموضا للة وفقبي رعلالدول ا ضبع

 

 ت الماليةدوااال -15

من  لةمة العادقي الب  ملكية قوقوات حأدو خراآلخل الشامل الد خاللمن  العادلةمة قي بالق ملكية حقو اتدوأمن ة وعلمجملية لال المصواال  كونتت 

دائنـون مـن الماليـة  اتهـاامتزالتتكون و عالقة تذا افرقة من أطلغ مستحاومب  ن تجاريونينومدوكمه وما في حالنقد لخسارة واو االربح    خالل

 .جلااللة ي طوقروض وون اري تج

 .2022 رسبتمب  30ة في هي هر المنت اش عةتسل فترة الالة خة العادلات القيموي ست ويالت بين مك تحهناليكن  م ل

  

 

  ر اشه التسعة رةفت

   ة فينتهيالم

  تمبرسب  30

2022  

  هراش التسعة فترة

  فيلمنتهية ا

 2021 مبرسبت  30

 ودي  سعلاير  ودي سعلاير    

 89,564,785  88,845,186   رتالند( وسمنت العادي )ب األ

 37,852,702  37,548,579   مالح وم لالاألسمنت المقا

 42,944,575  39,943,412   )الكلنكر( ألسمنت المكتل ا

 6,147,977  6,098,582   بوزوالني الت سمن األ

   172,435,759  176,510,039 

  

 

  اشهر  سعةالت رةفت

   هية فينتلما

  2022  سبتمبر 30

  هراش التسعة فترة

  فية لمنتهي ا

 2021 سبتمبر 30

 ودي سع لاير  ودي سعلاير    

 29,826,653  7,755,541     (دي  سعولايرح الفترة )رب  يافص

 108,700,000  108,700,000   ( مسه)ل الفترة ال خسهم األ عددح لجسط المر تولما

 0.27  0.07     (عودي  سلاير) م سهمخفضة للوالية اسسألا الحصة

  

 

  شهر ا  ةلتسعا  فترة

  30 في نتهيةلما

  2022 مبرسبت

  هراش التسعة فترة

 30 فينتهية لما

 2021 سبتمبر

 ودي  سعلاير  دي ولاير سع   

 164,153,550  129,836,219   عربية السعودية مملكة الداخل ال

 12,356,489  42,599,540   ديرتص

   172,435,759  176,510,039 



   فولج ا شركة اسمنت 

 ( ةهمة سعودي ا)شركة مس

 مة( تت) دة الموح لمختصرة ا ةي لو الا  ةماليال ئموالق ا  حول تاضاح إي

 2022 سبتمبر  30ة في  يتهمنالشهر أ عةسالتترة لف
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 المقارنةم رقاات التعدي -16

نتهية ر المثة اشهثال ال  وفترة  2021ديسمبر    31  فيالمنتهية    ةوالسن   2021  سبتمبر   30  في  تينهي المنت   اشهر  عةتسلوااشهر  فترة الثالثة    خالل

ه ذهح  صحي يل ارقام المقارنة لت عدبت   ارةاالد  متقالك  ذول  ةسابقات  فترتخص  محاسبية  ود اخطاء  ن للمجموعة وج بي ، ت 2022رس  ما  31ي  ف

 : االخطاء كما يلي 

المجموع -أ فالسل  ة خالقامت  المنتهية  تصنيف  باعاد  2021مبر  ديس  31  ينة  اإلستراتيجيةة  الغيار  الت  واآل  لعقارات ا  الىوتحويلها    قطع 

و ساالمس والمعدات  بقيمة  بقجلة  المخزون  ضمن  واحتسمليون  12,9ا  سعودي  من  اب  لاير  لها  وقامت  استهالك  الفعلي  الشراء  تاريخ 

ك هاليادة االست المختصرة  الموحدة هو ز  االولية  لقوائم الماليةك على الصها، إن أثر ذتخ  تيات الللسنوات والفتروعة بتوزيع المبلغ  المجم

ا في    لتسعةلفترة  سعودي  974,376بلغ  بم  2021  تمبرسب   30اشهر  الم)لفترة    لاير  اشهر  في  نتهالثالثة  بمبلغ   2021  سبتمبر  30ية 

 .  لاير سعودي( 324,792

  20,9غ  م بمبل2021يناير  1المعدات كما في اآلالت وضمن العقارات وسابقاً  ران والمرسملةوأفت ر آالبدراسة قطع غياقامت المجموعة   -ب

يستفاد م  اندارة  ت اال سعودي، حيث رأ   لاير  مليون القطع ال  المجموعة  ف صيانة دورية و ري ر من سنة وتخص مصانها الكث هذه  قامت 

زيادة  ة المختصرة  الموحدة هو  ة االولي القوائم المالي لك على  ذخصها، إن أثر  ي ت لت رات اللسنوات والفت   كامل وتوزيع المبلغباقفال الرصيد بال

سبتمبر   30هر المنتهية في  اشي )لفترة الثالثة   سعودلاير  4,269,771بمبلغ    2021ر  سبتمب   30ي  هر  المنتهية فعة اشرة التسفت ح لالرب 

 لاير سعودي(.  1,423,257بمبلغ  2021

بعض  الحظت -ج أن  المارتث اإلس  الشركة  حقوق  في  كممات  في  لكية  بمب 2021يناير    1ا  سعود  7,8لغ   م  تصنيفمليون لاير  تم  بقا  ساها  ي 

ثمارات المصنفة بالقيمة العادلة صنيف كافة اإلست ت ارة بتقييم عمليات  امت االدالدخل الشامل االخر. ق  لمن خال  ادلةات بالقيمة العتثماركإس

 غالالب ستثمارات  رة بإعادة تصنيف رصيد اإلمت االدا نتيجة لذلك، قا.  9رقم    لمعيار الدولي ت ابامتطل  مل االخر، بحسبمن خالل الدخل الشا

سعلاير  7,8 في    كما  إستثمارات  سع  م2021يناير  1ودي  حساب  من  ال بالقيمة  ودي  خالل  من  االخ العادلة  الشامل  حساب  دخل  الى  ر 

 ح اوالخسارة.  عادلة من خالل الرب استثمارات بالقيمة ال

ة   سعودي )لفترلاير  1,376,761  غبل ة الربح بمهو زياد  2021سبتمبر    30ي  منتهية فلتسعة اشهر  الفترة اى  دة التصنيف علإعار  ان اث 

 ودي(. سعلاير  901,302مبلغ ب  2021 ر سبتمب  30ر المنتهية في اشهالثة الث 

تقم   -د رسولم  قيمة  فروقات  بتسجيل  )االيجالمجموعة  االستغالل  للسم  السطحي(  الار  في  تهي من نة  االسعاب  2021ر  ديسمب   31ة  على  ر  ناء 

رة التسعة اشهر   سارة لفت الموحدة هو زيادة الخ   صرةالمخت ولية  م المالية االالقوائ ك على  ذل  ثرعودي. ان امليون لاير س  7,9ة بمبلغ  المحدث 

  1,563,864  بلغبم  2021بتمبر  س  30  ية في ثة اشهر المنتهسعودي )لفترة الثاللاير    6,076,374بمبلغ    2021تمبر  سب   30هية في  منت ال

 دي(.    لاير سعو

  990,229    بمبلغهو مطلوب  أقل مما  ان  ك  2021مبر  ديس  31كما في  ألخرى  ا  تصصامخلا  يدرص انرة  الفت خالل    المجموعة  الحظت -ه

، قامت  ولذلك  .يودسع  لاير  11,033,006  مما هو مطلوب بمبلغعلى  التاريخ أ  ة المستحقة في نفسد الزكاكان رصي   بينمالاير سعودي  

بمبلغ    2021  يسمبرد  31في    كما  ةسائر المتراكمي الخفنخفاض  ا  ىالى  داتعديل  المقارنة، ان اثر هذا ال  لى أرقامعأ  بتعديل الخط  موعةلمجا

لغ  ب بم 2022س مار 31تهية في المن ة اشهر الثالث  فترةل المحملة إلى زيادة الزكاة ا الخطأتصحيح هذ. كما أدى سعودي لاير 10,042,777

 . دي سعولاير 2,000,000

ي فية  المنته  راشه  تسعةال  ترةفلة  دموحلا  تصرة  المخ  وليةخر االاآل  املشل ل الدخاو  ةرسالخاو ا  حالرب قائمة  على  ت اعاله  الر التعدي ث ان ا  16-1

 : كما يلي 2021 سبتمبر 30

 

 هية في  نت اشهر الم التسعةفترة   

 2021  سبتمبر 30

  ضاح يإ 

  ضهاكما تم عر 

 لة عدم   ت ال يتعد   قا ابس

 دي( ـــــــــــــعوســــل  ـاـــــــــــــــــ)ري     

 (112,212,142)   ( 2,780,979)   (109,431,163)  ( د-ب-أ) رادات  ي إلا تكلفة

لقيمـة العادلـة كية باق ملدوات حقوح أباار

 ( ج) رةلخساخالل الربح وان م

 

-   1,376,761   1,376,761 

غيرأربا   ي ف  راتااستثممن  ة  محقق   ح 

خقح  أدوات من  ملكية    الدخل   لالوق 

 ( ج) خر آلاالشامل 

 

1,376,761   (1,376,761 )   - 

 الفترة ربح

-ج -ب-أ)

 ( د

 

31,230,871   (1,404,218 )   29,826,653 

 29,824,679   ( 2,780,979)   32,605,658  ( ج) امل للفترةلشالدخل االي إجم

          
 



   فوالج  اسمنت  شركة

 ( همة سعوديةا)شركة مس

 مة( تت) دة الموح مختصرة الولية اال ةالمالي ئملقواا  حول اتضاح إي

 2022 بر سبتم 30ة في  يتهمنالشهر أ سعةالتترة لف

-14-  

 (تتمة) ارنةلمقا امارق لتعدي -16

المنتهية في   اشهر  الثالثة   ةرت فلة  حدوم ال  المختصرة  ولية  ال ا  خراآل   لماشل ال الدخ ة ولخسارو اا  بحالرة  ئمقا  علىعاله  ا  تالتعديال  ثران ا  16-2

 كما يلي:  2021 سبتمبر 30

 

 ة في  اشهر المنتهي  ثةالثال فترة  

 2021  سبتمبر 30

  إيضاح  

  ضهاعر  كما تم

 لة معد   ت ال يتعد   قا ابس

 ي( ود ــــــعـــــــســــ  لاــــــــــــــــــي  )ر   

 (40,089,825)   ( 465,399)   (39,624,426)  ( د-ب-أ) إليرادات  تكلفة ا

العادلـة   كية بالقيمـةأدوات حقوق ملح  باار

 ( ج) رةلخساالربح وخالل ان م

 

-   901,302   901,302 

غيرباأر استثممحقق   ح  من    ي ف  اراتة 

من  ت ادوأ ملكية  دخل  ال   لال خ  حقوق 

 ( ج) خر آلاامل لشا

 

901,302   (901,302 )   - 

 ربح الفترة

-ج -ب-أ)

 ( د

 

3,701,144   435,903   4,137,047 

 4,137,047   ( 465,399)   4,602,446  ( ج) ل الشامل للفترةالدخ الي إجم
 

 ما يلي:كهو  2021 مبريسد 31ي ا فكمة وحدركز المالي المالم ى قائمةعاله عللتعديالت اان اثر ا 16-3

 

   في اكم  

 2021 مبر ديس  31

  إيضاح  

  تم عرضهاكما 

 لة معد   ت ال يتعد   بقا اس

 ـــــــــــعودي( ــل ســــــــــاــــــــــــي  )ر   

 (342,680,071)   2,162,332   (344,842,403)  ( ـ،ه)د اكمة ر المترالخسائ 

 107,419,195   7,880,445   99,538,750  )د(  ونجاري دائنون ت 

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

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

 

 31 فية ي المنته ر هشاالثة وحدة لفترة الث الم  المختصرةولية آلخر اال الخسارة والدخل الشامل ا اوقائمة الربح   على اعاله ان اثر التعديالت 16-4

 :كما يليهو  2022 مارس

 

 ة في  اشهر المنتهي  ثةالثالة ترف  

 2022 مارس  31

  ضاح إي 

  كما تم عرضها

 لة معد   ت ال يدتع   ابقا س

 ـــــــــعودي( ــــــل ســــــــاــــــــــــ)ري     

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

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

 3,550,741   ( 2,000,000)   5,550,741  ( ـ)ه للفترة ل الشامل خ دالالي إجم

 ، 2021 سبتمبر 30ي فة نتهي الماشهر  تسعةلفترة الموحدة الالمختصرة  لية االوة قائمة التدفقات النقدي  علىاثر  يالت اعاله ايعدت لم يكن لل 16-5

 . قلكل مست بش عنهاح اصفم اإلت ي  وعليه لم

  موحدة ال المختصرة  ليةوألاالية مالقوائم اد المتاع -17

موافـق لهــ ا1444 ربيـع االول 29ي دة فـالموحـالمختصرة ية مالية االولوائم الالق هذه ى اصدارعل والموافقة اداعتمة ب ارة الشركإدجلس قام م

 م.2022 راكتوب  25
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