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شركة أسمنت الجوف
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 .1نبذة عن الشركة
شركة أسمنت الجوف ("الشركة األم") هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية .وتعمل الشركة
بموجب السجل التجاري رقم  1010225259الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1ذو القعدة 1427هــ (الموافق  22نوفمبر 2006م).
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة األسمنت العادي (بورتالند) ،صناعة األسمنت المقاوم لألمالح ،صناعة األسمنت األبيض ،صناعة
األسمنت المكتل (الكلنكر) ،صناعة األسمنت البوزوالني.
تتكون القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية لشركة أسمنت الجوف ("الشركة األم") وشركاتها التابعة المملوكة بنسبة
 ٪100ويشار إليهم جميعا بـ ("المجموعة"):
 )1شركة أسمنت الجوف ـ األردن ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،ومقرها عمان  -المملكة األردنية الهاشمية.
 )2شركة استثمارات الجوف ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،ومقرها الرياض  -المملكة العربية السعودية.
 )3شركة جاهز الجوف المحدودة (شركة شخص واحد) ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ومقرها الرياض  -المملكة العربية السعودية.
ان العنوان المسجل للشركة هو في مدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي ،ص.ب  295689المملكة
العربية السعودية ،تعمل الشركة األم في المملكة العربية السعودية من خالل فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

 .2أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة
 1-2أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن تقرأ مع
القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .كما أن النتائج المالية للفترة األولية المنتهية في  30يونيو 2021م ليس
بالضرورة مؤشر على النتائج التي من الممكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر 2021م.
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة والتزامات المنافع المحددة للموظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة االكتوارية الحالية .يتم
عرض القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي وهي العملة المالية للمجموعة ـ إال إذا ذُكر خالف ذلك.
 2-2تحديث كوفيد 19
تسبب تفشي فيروس كورونا الجديد ("كوفيد )"19-منذ أوائل عام 2020م ،في حدوث اضطرابات لألعمال والنشاط االقتصادي على مستوى
العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،ومع ذلك ،تمكنت المجموعة من الحفاظ على مركزها المربح وحققت إيرادات بلغت  121,6مليون
لاير سعودي خالل الفترة الحالية المنتهية في  30يونيو 2021م مقابل  115,3مليون لاير سعودي خالل فترة المقارنة المنتهية في  30يونيو
2020م .وعلى الرغم من تأثير وباء كوفيد 19-على األنشطة االقتصادية واألعمال في جميع أنحاء العالم ،إال أنه لم يؤثر على النشاط االقتصادي
وأعمال المجموعة بالنظر إلى ما تمثله قاعدة عمالئها في قطاع األسمنت الذي لم يتأثر بشكل كبير في المملكة العربية السعودية بسبب جملة أمور
من بينها اإلنفاق الحكومي على المشاريع العامة.
أجرت المجموعة تقييما ً لما إذا كانت تعمل في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر المستقبلية والشكوك.
تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة والسيولة حتى خالل األوقات الصعبة ،كانت المجموعة قادرة على إدارة مركز السيولة
لديها من خالل التحكم بشكل استباقي في مكونات التكلفة ،وإدارة النفقات الرأسمالية ضمن الميزانيات وتوسيع قاعدة تصديرها .عالوة على ذلك،
فإن المجموعة ذات رافعة مالية منخفضة وبالتالي تعتقد اإلدارة أنها في وضع أفضل بعيدا ً عن الرياح المعاكسة مقارنة بمنافسيها.
تدرك اإلدارة التحديات التي تنتظرها وستواصل التكيف بشكل استباقي من أجل ضمان األداء األمثل للمجموعة.
تعتقد اإلدارة أن اإلجراءات المذكورة أعاله ،جنبا ً إلى جنب مع االستراتيجيات والتدابير التشغيلية األخرى التي اتخذها مجلس اإلدارة ،واقعية
ومعقولة وستحافظ بشكل فعال على ربحية المجموعة وتحسن قدرتها على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية ومواصلة عملياتها في الفترة
المستقبلية.
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شركة أسمنت الجوف
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 .2أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة (تتمة)
 2-2تحديث كوفيد ( 19تتمة)
قد يستمر تأثير كوفيد 19-في التطور ،ولكن في الوقت الحالي تُظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي
وأن موقفها المستمر ال يزال غير متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ  31ديسمبر 2020م .ونتيجة لذلك ،يستمر إعداد القوائم المالية الموحدة على
أساس مبدأ االستمرارية.
ستواصل المجموعة مراقبة تأثير كوفيد 19-عن كثب مع تقدم الموقف إلدارة تعطل األعمال المحتمل ،وقد يكون لتفشي كوفيد 19-أدائه التشغيلي
والمالي في عام 2021م.
 3-2المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعة
تصحيح قياس سعر الفائدة  -المرحلة  :2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ،9ومعيار المحاسبة الدولي  ،39والمعيار الدولي
إلعداد التقارير المالي  ،7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي  4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي .16
توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم استبدال سعر فائدة معروض بين البنوك ) (IBORبسعر فائدة بديل شبه
خا ٍل من المخاطر(RFR).
تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:
 وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية ،أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التصحيح مباشرة ،ليتم التعامل معها كتغييرات في سعر
الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.
 تغييرات مسموحة التي يتطلبها تصحيح  IBORليتم إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط.
 توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات المحددة بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة  RFRكتحوط لمكون
المخاطر.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
 4-2أساس التوحيد
تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على القوائم المالية األولية للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في  30يونيو 2021م.
تتحقق السيطرة عندما تمتلك المجموعة أو يكون لها الحق في العوائد المتغيرة نتيجة معامالتها مع الشركة المستثمر بها ،ويكون لدى المجموعة
القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها .وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر
بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:
• نفوذ على المنشأة المستثمر بها (مثل :حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها).
• حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة المستثمر بها.
• القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها.
بشكل عام ،هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة .ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة مستوى
أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها ،فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة
عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذا ً على المنشأة المستثمر بها ،وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
• الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.
• الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
• حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ال تزال تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم ال عندما تشير الحقائق والظروف أن هناك تغيرا ً
في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا ً من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى
زوال السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل
الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على
الشركة التابعة.
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شركة أسمنت الجوف
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 .2أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة (تتمة)
 4-2أساس التوحيد (تتمة)
إذا تطلب االمر يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة في حالة وجود فروقات جوهرية بين الشركة األم وشركاتها التابعة من أجل
التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المالية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف
والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
تتم معالجة أي تغير في حصة الملكية في شركة تابعة والذي ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة إن وجدت) والمطلوبات وأي مكونات أخرى
لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة المختصرة.
ويتم تسجيل أي حصة من االستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
اسم الشركة

بلد التأسيس

الكيان القانوني

نسبة الملكية

النشاط

شركة أسمنت الجوف (األردن)

المملكة األردنية
الهاشمية

شركة ذات
مسئولية محدودة

٪100

اساااااااتيراد وتصااااااادير وتجارة الجملة
والتجزئة في منتجات شااااركة أساااامنت
الجوف ومواد البناء.

شركة استثمارات الجوف

المملكة العربية
السعودية

شركة ذات
مسئولية محدودة

٪100

تجااارة الجملااة والتجزئااة لألسااااااامناات
ومشتقاته والتعهدات التجارية وخدمات
االستيراد والتصدير والتسويق للغير.

شركة جاهز الجوف المحدودة
(شركة شخص واحد)

المملكة العربية
السعودية

شركة ذات
مسئولية محدودة

٪100

البيع بالجملة لإلسمنت وما شابه ،النقل
البري للبضائع.

 .3المعلومات القطاعية
تعمل المجموعة في قطاع تشغيلي واحد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت ،وتمارس نشاطها بالكامل داخل المملكة العربية السعودية ،وبالتالي
فإن المعلومات المالية لم يتم فصلها إلى قطاعات أعمال مختلفة أو جغرافية .المعلومات المالية للشركة التابعة ليست جوهرية للقوائم المالية األولية
الموحدة المختصرة للمجموعة ألغراض المعلومات القطاعية.

 .4ممتلكات وآالت ومعدات
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة ،تتمثل الحركة في الممتلكات واالالت والمعدات خالل فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو في ما يلي:

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2020م

استهالكات

(غير مراجعة)
15,089,654

(غير مراجعة)
15,060,092

اضافات ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ

309,965

17,076,157

إن كافة المباني والمنشآت مقامة على األرض الممنوحة للشركة والمرخص لها بإستغاللها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة ثالثين
عاما ً من بداية  18يوليو 2007م والواقعة جنوب شرق محافظة طريف والمقام عليها مصنع الشركة والبالغ مساحتها  22,6كيلو متر مربع.
تم رهن جميع خطوط ومعدات المصنع وآالته ومعداته وجميع ملحقات المصنع بما في ذلك وسائل النقل والسيارات واألثاث المكتبي مقابل
الحصول على قرض صندوق التنمية الصناعية.
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شركة أسمنت الجوف
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 .5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

نسبة الملكية

كما في
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

كما في
 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

استثمار في حصة شركات
٪10

شركة الشرقية الصناعية  -شركة مساهمة سعودية مقفلة *
يطرح:إحتياطي القيمة العادلة لالستثمار في شركة الشرقية الصناعية

46,000,000

46,000,000

()46,000,000

()46,000,000

-

-

استثمار في صناديق استثمارية
صندوق مدينة كسب العقاري

8,298,698

7,823,239

8,298,698

7,823,239

* قامت الشركة خالل السنوات السابقة بتخفيض قيمة االستثمار الى صفر من خالل احتياطي القيمة العادلة لالستثمار في قائمة حقوق الملكية
نتيجة تكبد الشركة خسائر متراكمة باالضافة الى قرار المساهمين بتصفية الشركة وتم تعيين مصفي للقيام باعمال التصفية.

 .6معامالت مع أطراف ذوى العالقة
 1-6مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
تمثل األطراف ذوي العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة او يمارس عليها تأثيرا ً
هاما ً من قبل هذه األطراف ،فيما يلي أرصدة أطراف ذوي عالقة:

طبيعة العالقة

كما في
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

كما في
 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

مستحق من أطراف ذوي عالقة:
شركة الشرقية الصناعية
يطرح :الهبوط في قيمة أطراف ذوي عالقة

استثمار بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

41,268,824

41,268,824

()41,268,824

)(41,268,824

-

-

 2-6بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
تتمثل تعويضات كبار موظفي اإلدارة التنفيذيين ومجلس اإلدارة خالل الفترة فيما يلي:

رواتب ومنافع أخرى

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
1,381,963
1,381,963

منافع نهاية الخدمة

57,582

57,582

مكافآت وبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

1,225,434

1,230,998

2,664,979

2,670,543
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شركة أسمنت الجوف
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 .7قروض طويلة األجل
كما في
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

كما في
 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
قرض صندوق التنمية الصناعية *

72,749,985

75,999,985

قرض بنك ساب **

18,000,000

18,000,000

قرض بنك اإلنماء ***

15,600,000

18,600,000

قرض بنك الجزيرة ****

12,487,296

18,730,944

118,837,281

131,330,929

الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل
قرض بنك ساب **
قرض بنك اإلنماء ***

174,459,754
331,400,000

180,459,754
331,400,000

قرض بنك الجزيرة ****

12,487,296

18,730,944

518,347,050

530,590,698

* في  27فبراير 2010م حصلت الشركة األم على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودية بمبلغ  483,5مليون لاير سعودي بموجب
االتفاقية المبرمة مع الصندوق ،ويبلغ السقف التمويلي للقرض مبلغ  483,5مليون لاير سعودي.
إن هذا القرض مضمون برهن كافة المباني القائمة أو التي يتم إنشاءها في منطقة االمتياز الممنوحة للشركة والواقعة جنوب شرق محافظة
طريف والمقام عليها مصنع الشركة ومساحتها  22,6كيلو متر مربع مع كامل المصنع ومعداته وآالته وجميع ملحقاته .ووفقا ً لالتفاقية فإن آخر
قسط لهذا القرض يستحق في  4نوفمبر 2017م.
** في  16يونيو 2015م تم توقيع عقد تمويل مرابحة إسالمي مع بنك ساب بقيمة  365مليون لاير وفقا ً لسعر االقتراض الداخلي للبنوك السعودية
مضافا ً إليه هامش ربح ،القروض بضمان توقيع سند ألمر بهدف تمديد فترة تمويل سابق على أن يسدد التمويل على  11قسط نصف سنوي
ويبدأ سداد أول قسط في سبتمبر 2016م.
*** في  9ديسمبر 2015م وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت بنكية للحصول على قرض طويل األجل من بنك اإلنماء بمبلغ  350مليون لاير
سعودي ،ويبلغ السقف التمويلي لهذه االتفاقية مبلغ  450مليون لاير سعودي  .تم الحصول على هذا القرض في صورة تمويل بيع آجل بهامش
ربح يقدر وفقا ً لسعر االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية مضافا ً إليه هامش ربح .ان مدة االتفاقية  7سنوات على أن يسدد أول قسط في
2017م.
**** تتمثل في تسجيل مديونية شركة الشرقية الصناعية (شركة مستثمر فيها إيضاح  ،)5في قائمة المركز المالي الموحدة المنتهية في  31ديسمبر
2019م والناتجة عن ضمان شركة أسمنت الجوف لقرض الشركة من بنك الجزيرة حيث لم تقم الشركة بالوفاء بالتزامتها ،عليه قام البنك
بموجب الضمان بتحويل قيمة القرض مع األعباء البنكية على شركة أسمنت الجوف بموجب االتفاقية.
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شركة أسمنت الجوف
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 .8الزكاة
فيما يلي حركة مخصص الزكاة المستحقة على المجموعة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المكون خالل الفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

كما في
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
6,381,202
2,500,000
()1,911,674
6,969,528

كما في
 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)
7,924,507
3,000,000
)(4,543,305
6,381,202

قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "الهيئة" حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م حيث لم تقم
الهيئة باصدار الربط الزكوي للسنوات 2019م و 2020م.
أصدرت الهيئة خطاب تعديل والذي نتج عنه مطالبة الشركة األم بفروقات زكوية بمبلغ  34مليون لاير سعودي من االقرارات الزكوية المقدمة
للسنوات 2014م الى 2018م .قدمت الشركة إعتراض على هذه الفروقات وال يزال اإلعتراض قيد المراجعة من قبل الهيئة.

 .9قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به بيع أصل أو سداد التزام في معاملة نظامية تتم بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس.
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والنقد وما في حكمه وذمم مدينة تجارية
وأرصاادة مدينة أخرى ومبالغ مسااتحقة من أطراف ذوي عالقة وتتكون مطلوباتها المالية من ذمم دائنة تجارية ومبالغ مسااتحقة الدفع وأرصاادة
دائنة أخرى والتزامات عقود إيجار وتفاصيلها كما يلي:
 1-9الموجودات المالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ذمم مدينة تجارية
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى
نقد وما في حكمه

كما في
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
8,298,698
72,287,503
23,911,339
9,698,441
114,195,981

كما في
 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)
7,823,239
77,116,778
20,628,882
5,854,230
111,423,129

 2-9المطلوبات المالية

ذمم دائنة تجارية
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
قروض طويلة األجل
التزامات عقود إيجار

كما في
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
49,287,993
13,529,645
637,184,331
791,249
700,793,218

كما في
 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)
42,005,577
16,615,247
661,921,627
791,249
721,333,700

تم قياس هذه الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ولم يكن هناك أي أدوات مالية أو مبالغ للمجموعة قد تم قياسها بالقيمة العادلة ،ما
عدا موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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شركة أسمنت الجوف
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 .10ربحية السهم
تحتسب الحصة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الربح بقسمة صافي الربح للفترة العائد لحملة األسهم العادية على المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة ،فيما يلي احتساب الحصة األساسية والمخفضة للسهم:
كما في
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
27,529,727
143,000,000
0,19

صافي ربح الفترة (لاير سعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة (سهم)
الحصة األساسية والمخفضة للسهم (لاير سعودي)

كما في
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
22,458,730
143,000,000
0,16

لم يكن هناك أي عنصر تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

 .11االلتزامات والمطلوبات المحتملة
لم يكن هناك تغير جوهري في االلتزامات والمطلوبات المحتملة الواقعة على المجموعة منذ  31ديسمبر 2020م.
 .12تعديالت واعادة تصنيف سنوات سابقة
قامت المجموعة خالل الفترة باجراء تسويات سنوات سابقة وإعادة تصنيف تتمثل فيما يلي:
كما في  31ديسمبر 2020م
قائمة المركز المالي الموحدة
الموجودات المتداولة

كما تم عرضها
سابقا ً

تعديالت

معدلة

اعادة تصنيف

مستحق من أطراف ذوي عالقة
حقوق الملكية

18,537

)(18,537

-

أرباح مبقاة ( /خسائر متراكمة)

4,094,496

()9,368,440

-

()5,273,944

إحتياطي القيمة العادلة لالستثمار

)(22,875,585

)(21,000,000

498,824

()43,376,761

إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

-

-

()498,824

-

()498,824

المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل

594,590,683

()63,999,985

-

530,590,698

المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

67,330,944

63,999,985

-

131,330,929

مخصصات أخرى

-

30,349,903

-

30,349,903

 .13اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بموجب قرار
مجلس اإلدارة بتاريخ  11محرم 1443هـ الموافق  19أغسطس 2021م.
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