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 شركة أسمنت الجوف
 شركة مساهمة سعودية

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال

 )باللاير السعودي(

 
 معلومات عن الشركة -1

 نبذة عن الشركة 1-1
تأسست وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة  ( هي شركة مساهمة سعوديةاألم" الشركة") شركة أسمنت الجوف

 .م(2006نوفمبر  22هـ )الموافق 1427ذو القعدة  1بتاريخ  الصادر في مدينة الرياض 1010225259السجل التجاري رقم  بموجب
 

األبيض، صناعة  ت المقاوم لألمالح، صناعة األسمنتصناعة األسمنت العادي )بورتالند(، صناعة األسمن للشركة في الرئيسييتمثل النشاط 
  الكلنكر(، صناعة األسمنت البوزوالني.األسمنت المكتل )

 

 بنسبة "( وشركاتها التابعة المملوكةاألم )"الشركة شركة أسمنت الجوفمن القوائم المالية ل المختصرة الموحدةاألولية تتكون القوائم المالية 
 ويشار إليهم جميعا بـ )"المجموعة"(:  100٪

 المملكة األردنية الهاشمية. -ان ـ األردن، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، ومقرها عم   شركة أسمنت الجوف (1

  .المملكة العربية السعودية -شركة استثمارات الجوف، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، ومقرها الرياض  (2

 المملكة العربية السعودية. -شركة جاهز الجوف المحدودة )شركة شخص واحد(، وهي شركة ذات مسئولية محدودة ومقرها الرياض  (3
 

مملكة ال 295689ص.ب حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي،  الرياض مدينةان العنوان المسجل للشركة هو في 
 ة.العربية السعودية، تعمل الشركة األم في المملكة العربية السعودية من خالل فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودي

 
 ستمرارية المجموعة والخسائر المتراكمةإ 1-2

 م:2021ديسمبر  31م )السنة المنتهية في 2022 مارس 31المنتهية في  لفترةمليون لاير سعودي خالل ا 5,5 بمبلغربح المجموعة صافي  حققت
 118,1مليون لاير سعودي(. كما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ حوالي  (151)بمبلغ  خسارة

 337,6مليون لاير سعودي(، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة حوالي  130,7م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )السنة المنتهية في 
من رأس مال المجموعة. تشير هذه الظروف على  ٪20مليون لاير سعودي( والتي تجاوزت  343,1م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

خطط سنوية تتركز في الموازنة  ادارة المجموعة ولدىوجود شكوك حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ اإلستمرارية.
في المسار الطبيعي لعمليات التشغيل بالتزامتها  الوفاء انها ستنجح فيإدارة المجموعة وتعتقد التشغيلية وخطط طويلة في اضافة بعض المنتجات 

٪ إلطفاء الخسائر 24المال بما نسبته بتاريخ الحق للقوائم المالية الموحدة، أوصى مجلس إدارة الشركة للمساهمين بتخفيض رأس كما  .االعتيادي
كما أوصى في نفس االجتماع وبعد اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس المال من خالل  ،عادة هيكلة رأس المالوإالمتراكمة 

اإلنتهاء من الحصول على ولم يتم  ،مليون لاير سعودي 1,387مليون لاير ليصبح رأس المال بعد الزيادة  300طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 
 (.13على توصية مجلس االدارة حتى تاريخ القوائم المالية )إيضاح الموافقات النظامية 

 
 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة -2

 أسس اإلعداد 2-1
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية 34المحاسبة الدولي )تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار 

 .السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
 

كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية الموحدة. يجب قراءة المختصرة الموحدة  األوليةال تتضمن البيانات المالية 
. م2021ديسمبر  31باالقتران مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في المختصرة الموحدة  األوليةهذه البيانات المالية 

ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية  م2022مارس  31المنتهية في  وليةاألباإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج الفترة 
 .م2022ديسمبر  31في 

 

والتي يتم قياسها العادلة موجودات مالية بالقيمة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 
لموظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة االكتوارية الحالية. يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة ل المحددة منافعالبالقيمة العادلة والتزامات 

 .ة ـ إال إذا ذُكر خالف ذلكمجموعالمختصرة باللاير السعودي وهي العملة المالية لل
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 شركة أسمنت الجوف
 شركة مساهمة سعودية

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 مارس 31المنتهية في  أشهرثالثة لفترة ال

 )باللاير السعودي(

 
 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(.  2

 
 لهامة المحاسبية ت اضاراالفترات وايدلتقم واألحكاا 2-2
 

للمجموعة من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعلنة المختصرة الموحدة  األوليةيتطلب إعداد البيانات المالية 
االلتزامات الطارئة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المصاحبة واإلفصاح عن

 التقديرات.
 

انات المالية كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة للمجموعة مماثلة لتلك الموضحة في البي
م اإلفصاح م. ومع ذلك ، قامت المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي ت2021ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في 

 . تعتقد اإلدارة أن جميع مصادر عدم التأكد من التقديرات 19-م البيانات المالية الموحدة السنوية على خلفية جائحة كوفيد2021عنها في عام 
قف ، وستنعكس أي م. ستواصل المجموعة مراقبة المو2021ال تزال مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية السنوية الموحدة لعام 

 تغييرات مطلوبة في فترات التقارير المستقبلية.
 

 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعة 2-3

الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة  األوليةتتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية 
قع أن تؤثر م. ومع ذلك، ليس من المتو2022م، باستثناء التعديالت التالية التي تطبق ألول مرة في عام 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جميعها على المجموعة ألنها إما غير ذات صلة بأنشطة المجموعة أو تتطلب محاسبة تتماشى مع السياسات المحاسبية الحالية للمجموعة.
 

 م:2022يناير  1التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 

 ( ؛37على معيار المحاسبة الدولي تكلفة إتمام العقد )تعديالت  -العقود المحملة باإللتزامات  •

 ( ؛16الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

لي والمعيار الدو 1م )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2020 -م 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية  •
 ( ؛ و41ومعيار المحاسبة المعتمد رقم  16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9إلعداد التقارير المالية رقم 

 (.3اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
 

للمجموعة حيث ال توجد مثل هذه المعامالت بموجب التعديالت المختصرة الموحدة  ألوليةالم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية 
 المذكورة أعاله خالل الفترة الحالية.

 

 أثر المعايير المحاسبية التي سيتم تطبيقها في الفترات المستقبلية

م )تاريخ 2022ديسمبر  31الدولية والتي تسري للفترات التي تبدأ بعد هناك عدد من المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة 
لتفسيرات البيانات المالية السنوية التالية للمجموعة( والتي قررت المجموعة عدم اعتمادها في وقت مبكر. ال تعتقد المجموعة أن هذه المعايير وا

 سيكون لها تأثير مادي على البيانات المالية بمجرد تطبيقها.
 

 أساس التوحيد4 -2

م. 2022 مارس 31 التابعة )"المجموعة"( كما في وشركاتهاتشتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على القوائم المالية األولية للشركة 
المستثمر بها، ويكون لدى المجموعة تتحقق السيطرة عندما تمتلك المجموعة أو يكون لها الحق في العوائد المتغيرة نتيجة معامالتها مع الشركة 

ستثمر القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة الم
 :بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة

 

 .المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها(نفوذ على المنشأة المستثمر بها )مثل: حقوق قائمة تعطي  •

 .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 •
 

حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة مستوى  بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية
ة أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصل

 :اً على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يليعند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذ
 

 .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 •
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 أسمنت الجوفشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 مارس 31المنتهية في  أشهرثالثة لفترة ال

 )باللاير السعودي(
 

 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(.  2
 

 التوحيد )تتمة(أساس  2-4

تغيراً تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ال تزال تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم ال عندما تشير الحقائق والظروف أن هناك 
كة التابعة وتستمر حتى في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة على الشر

عة خالل زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المبا
قدان المجموعة للسيطرة على الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ ف

  الشركة التابعة.
 

التابعة من أجل  وشركاتهاإذا تطلب االمر يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة في حالة وجود فروقات جوهرية بين الشركة األم 
لموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع ا

 .والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية
 

 .تتم معالجة أي تغي ر 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 
 مختصرة.لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة ال

 .ويتم تسجيل أي حصة من االستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة
 

 التابعة: الشركاتفيما يلي تفاصيل 

 النشاط نسبة الملكية الكيان القانوني بلد التأسيس اسم الشركة

 )األردن( شركة أسمنت الجوف
المملكة األردنية 

 الهاشمية
شركة ذات 
 مسئولية محدودة

100٪ 
استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في 

 .ومواد البناء شركة أسمنت الجوفمنتجات 

 شركة استثمارات الجوف
المملكة العربية 

 السعودية
شركة ذات 
 مسئولية محدودة

100٪ 
والتجزئة لألسمممممممنت ومشممممممتقاته  تجارة الجملة

والتعهممدات التجمماريممة وخممدمممات االسمممممممتيراد 
 .للغيروالتصدير والتسويق 

المحدودة  شركة جاهز الجوف
 )شركة شخص واحد(

المملكة العربية 
 السعودية

شركة ذات 
 مسئولية محدودة

100٪ 
البيع بالجملة لإلسمنت وما شابه، النقل البري 

 .ائعضللب

 
 المعلومات القطاعية -3

 وبعض نشاطها بالكامل داخل المملكة العربية السعوديةتعمل المجموعة في قطاع تشغيلي واحد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت، وتمارس 
، وبالتالي فإن المعلومات المالية لم يتم فصلها إلى قطاعات أعمال مختلفة أو جغرافية. المعلومات المالية للشركة التابعة ليست الدول الخارجية

 ت القطاعية.جوهرية للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة ألغراض المعلوما

 
 ممتلكات وآالت ومعدات -4

 في ما يلي: مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةالالت والمعدات خالل فترة تتمثل الحركة في الممتلكات واآل
 

 م2021 مارس 31  م2022 مارس 31 

 معدلة )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 8,656,683  8,400,072 استهالك

 258,067  462,941 اضافات ممتلكات وآالت ومعدات 
 

تم رهن جميع خطوط ومعدات المصنع وآالته ومعداته وجميع ملحقات المصنع بما في ذلك وسائل النقل والسيارات واألثاث المكتبي مقابل 
 .(7)إيضاح بنك االنماء كطرف ثاني و على قرض صندوق التنمية الصناعية الحصول

 

م لخطوط اإلنتاج الرئيسية في المصنع ، توصلت الشركة الى هبوط في قيمة 2021ديسمبر  31الشركة بإعداد دراسة هبوط كما في قامت 
مليون لاير سعودي بعد تعديل القيمة الدفترية لألصول الستبعاد اثر فوائد قروض ومصاريف صيانة دورية غير مؤهلة  63اآلالت بما قيمته 

مليون لاير سعودي وقامت الشركة بتسجيل مبلغ الهبوط على قائمة الدخل  104على المشاريع خالل السنوات السابقة بمبلغ للرسملة تم تحميلها 
 م .2021ديسمبر  31الشامل للسنة المنتهية في 
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 شركة أسمنت الجوف
 شركة مساهمة سعودية

 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(إيضاحات مختارة حول 
 م2022 مارس 31المنتهية في  أشهرثالثة لفترة ال

 )باللاير السعودي(
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -5
 

 

 

 كما في
 مارس 31

  م2022

 كما في
 ديسمبر 31

 م2021
 )مراجعة(  مراجعة()غير  الملكية نسبة 

     حصة شركاتاستثمار في 
 46,000,000  46,000,000 ٪10 شركة مساهمة سعودية مقفلة * -شركة الشرقية الصناعية 

 (46,000,000)  (46,000,000)  إحتياطي القيمة العادلة لالستثمار في شركة الشرقية الصناعية  يطرح:

  -  - 
 

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

 

م تم استالم مطالبة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بسداد مبلغ 2022يناير  24هـ الموافق 1443اآلخر جمادى  21خالل الفترة  في 
لاير نظراً لتخلف الشركة المضمونة )شركة الشرقية الصناعية( شركة مستثمر فيها وعليه قامت الشركة باثبات المبلغ بالكامل  49,549,920

 م ضمن بند مخصصات لمقابلة االلتزام.2021ديسمبر  31في السنة المنتهية في 

 
 معامالت مع أطراف ذوى العالقة -6

او يمارس عليها  ومنشآت مدارةوكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة في تمثل األطراف ذوي العالقة ت
ً تأثيراً   :عالقة من قبل هذه األطراف، فيما يلي أرصدة أطراف ذوي هاما

 

 مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة 6-1
 كما في   

 م2022 مارس 31
 كما في 

 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  طبيعة العالقة 

      مستحق من أطراف ذوي عالقة:

 41,268,824  41,268,824  شركة مستثمر فيها شركة الشرقية الصناعية

 )41,268,824(  (41,268,824)   أطراف ذوي عالقة )اإليضاح أدناه(يطرح: الهبوط في قيمة 

   -  - 
 

م، تم تسجيل مديونية شركة الشرقية الصناعية، في قائمة المركز المالي الموحدة، والناتجة 2019ديسمبر  31* خالل السنة المالية المنتهية في 
الجزيرة حيث لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها. فقام البنك بموجب الضمان بتحويل عن ضمان شركة أسمنت الجوف لقرض الشركة من بنك 

 قيمة القرض مع األعباء البنكية على شركة أسمنت الجوف.
 

 م، تم تكوين مخصص هبوط في قيمة المستحق من شركة الشرقية الصناعية بالكامل.2020ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في 
 

م تم استالم مطالبة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بسداد مبلغ 2022يناير  24هـ الموافق 1443جمادى اآلخر  21 بتاريخ
لاير نظراً لتخلف الشركة المضمونة )شركة الشرقية الصناعية( شركة مستثمر فيها وعليه قامت الشركة باثبات المبلغ بالكامل  49,549,920

  م ضمن بند مخصصات لمقابلة االلتزام. 2021ديسمبر  31في السنة المنتهية في 
 

 بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 6-2

 يلي: فيماتعويضات كبار موظفي اإلدارة التنفيذيين ومجلس اإلدارة خالل الفترة  تتمثل
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المنتهية في أشهر ثالثةلفترة ال   

 م2022 مارس 31 
  )غير مراجعة(

 م2021 مارس 31
 )غير مراجعة(

 756,730  779,370 رواتب ومنافع أخرى

   63,061    64,947 منافع نهاية الخدمة

 863,999  798,499 مكافآت وبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

 1,642,816  1,683,790 



 

 

 شركة أسمنت الجوف
 شركة مساهمة سعودية

 

 المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم 
 م2022 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال

 )باللاير السعودي(

 
 قروض طويلة األجل -7

 كما في 

  م2022 مارس 31

 كما في

 م2021 ديسمبر 31

 (مراجعة)  (مراجعة)غير  

    الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 62,000,000  61,000,000 التنمية الصناعية *قرض صندوق 

 30,902,608  33,038,255 قرض بنك ساب **

 15,600,000  7,500,000 قرض بنك اإلنماء ***

 17,896,896  12,225,019 **** قرض بنك الجزيرة

 113,763,274  126,399,504 

    

 الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

   

 156,459,753  147,421,498 بنك ساب **قرض 

 331,400,000  339,500,000 قرض بنك اإلنماء ***

 6,243,648  6,281,904 قرض بنك الجزيرة ****

 493,203,402  494,103,401 

 
جب مليون لاير سعودي بمو 483,5على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودية بمبلغ  الشركة األمم حصلت 2010فبراير  27في * 

 مليون لاير سعودي. 483,5ويبلغ السقف التمويلي للقرض مبلغ  االتفاقية المبرمة مع الصندوق،
 

الممنوحة للشركة والواقعة جنوب شرق محافظة إن هذا القرض مضمون برهن كافة المباني القائمة أو التي يتم إنشاءها في منطقة االمتياز 
خر ملحقاته. ووفقاً لالتفاقية فإن آ كيلو متر مربع مع كامل المصنع ومعداته وآالته وجميع 22,6طريف والمقام عليها مصنع الشركة ومساحتها 

  م.2017نوفمبر  4قسط لهذا القرض يستحق في 
 

السعودية  مليون لاير وفقاً لسعر االقتراض الداخلي للبنوك 365بقيمة  ساب بنكم تم توقيع عقد تمويل مرابحة إسالمي مع 2015 يونيو 16في ** 
قسط  11توقيع سند ألمر بهدف تمديد فترة تمويل سابق على أن يسدد التمويل على  مضمون من خالل القرض اهذ ،هامش ربحمضافاً إليه 

بداية من شهر أبريل  ، تم خالل الفترة عقد إتفاقية مع البنك تتمثل في إعادة جدولة القرضم2016 مارسنصف سنوي ويبدأ سداد أول قسط في 
 .م 2027م وحتى شهر أبريل سنة 2022

 

مليون لاير  350 طويل األجل من بنك اإلنماء بمبلغ اتفاقية تسهيالت بنكية للحصول على قرض الشركة األمم وقعت 2015 مارس 9في *** 
مليون لاير سعودي . تم الحصول على هذا القرض في صورة تمويل بيع آجل بهامش  450ويبلغ السقف التمويلي لهذه االتفاقية مبلغ  ،سعودي

سنوات على أن يسدد أول قسط في  7مدة االتفاقية ان هامش ربح.  ين البنوك السعودية مضافاً إليهراض الداخلي بربح يقدر وفقاً لسعر االقت
م وحتى شهر أغسطس سنة 2022بداية من شهر أغسطس  ، تم خالل الفترة عقد إتفاقية مع البنك تتمثل في إعادة جدولة القرضم2017
 .م2029

 

 مارس 31(، في قائمة المركز المالي الموحدة المنتهية في 6و  5شركة الشرقية الصناعية )شركة مستثمر فيها إيضاح تسجيل مديونية  تتمثل في**** 
البنك تها، عليه قام اتقم الشركة بالوفاء بالتزام لقرض الشركة من بنك الجزيرة حيث لم شركة أسمنت الجوفم والناتجة عن ضمان 2019

على  التمويل على أن يسدد بموجب االتفاقية شركة أسمنت الجوفالقرض مع األعباء البنكية على حصة الشركة من حويل بموجب الضمان بت
  .م2020ديسمبر ويبدا سداد أول قسط في ستة أقساط نصف سنوية 

 
 سحب على المكشوف أ -7

  .وعليه ظهر الرصيد المستحق كإلتزام على المجموعةتم خالل الفترة استحقاق قسط بنك الجزيرة 
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 شركة أسمنت الجوف
 شركة مساهمة سعودية

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 مارس 31المنتهية في  أشهرثالثة لفترة ال

 )باللاير السعودي(
 

 الزكاة -8

 الزكاة المستحقة على المجموعة: فيما يلي حركة

 كما في 

  م2022 مارس 31

 كما في

 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 6,381,202  14,426,454 السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 13,000,000  500,000 السنة /الفترة المكون خالل 

 (4,954,748)  - السنة /الفترة خالل  مسدد

 -  (2,000,000) السنة /الفترة رد خالل 

 14,426,454  12,926,454 السنة /الفترة الرصيد في نهاية 

 

 الموقف الزكوي:

 م:2018م الى 2014االعوام 
لاير سعودي وتم االعتراض وصدر  34.3قدمت الشركة اقراراتها الزكوية وحصلت على شهادة الزكاة وصدر ربط زكوي لهذه االعوام بمبلغ 
م بإلغاء اجراء الهيئة لعام 2015م و 2014قبول جزئي وتم تصعيد االعتراض الى األمانة العامة للجان الضريبية وصدر قرار للجنة لعامي 

لم يصدر بها قرار من اللجنة حتى تاريخ إصدار  2018م الى 2016ما باقي االعوام من أستئناف عليه م فجاري اإل2015م م اما عا2014
 القوائم المالية.

 

 م:2020م و2019عامي 
راض عليه لاير سعودي وتم االعت 3,4قدمت الشركة اقراراتها الزكوية وحصلت على شهادة الزكاة كما صدر ربط زكوي باجمالي مبلغ قدره 

، وتم رفض اإلعتراض من قبل الهيئة وتم تصعيد اإلعتراض إلى األمانة لدى الهيئة وتم سداد دفعة تحت الحساب إلستكمال اجراءات االعتراض
 .العامة للجان الضريبية

 

 م:1202عام 
 قدمت الشركة اقرارها الزكوي وحصلت على شهادة الزكاة.

 
 قياس القيمة العادلة -9

 .العادلة هي المبلغ الذي يتم به بيع أصل أو سداد التزام في معاملة نظامية تتم بين أطراف السوق كما في تاريخ القياسالقيمة 
 

وموجودات مالية بالقيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشمممممممامل اآلخر تتكون الموجودات المالية للمجموعة من 
ومبالغ مسممممتحقة من أطراف ذوي عالقة وتتكون  موجودات متداولة أخرىوالنقد وما في حكمه وذمم مدينة تجارية و خالل الربح او الخسممممارة

وتفاصيلها وقروض طويلة األجل أخرى والتزامات عقود إيجار مطلوبات متداولة مستحقة و فمصاريمطلوباتها المالية من ذمم دائنة تجارية و
 كما يلي:

 

 الموجودات المالية 9-1
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 كما في 

 م2022مارس  31

  )غير مراجعة(

 كما في

م2021ديسمبر  31  

 )مراجعة(

    بالقيمة العادلة

 -  - الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 9,174,155  9,490,738 من خالل الربح او الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة 

    بالتكلفة المطفأة

 19,590,304  26,828,890 ذمم مدينة تجارية 

 11,364,481  14,222,582  موجودات متداولة أخرى

 13,115,855  8,120,661 نقد وما في حكمه

 58,662,871   53,244,795 



 

 

 شركة أسمنت الجوف
 شركة مساهمة سعودية

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة -9

 
 الماليةالمطلوبات  9-2

 

 :تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداً الى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي

 ول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية.المستوى األ -

 تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق.المستوى الثاني: أساليب تقييم  -

 المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق. -

 

 م.2022مارس  31األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة المنتهية في لم يكن هناك تحويالت ما بين المستوى 

 
من الهيكل الهرمي للقيم العادلة فيما يخص  1تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة لمقاربة قيمها الدفترية وتصنف ضمن المستوى 

من الهيكل الهرمي للقيم العادلة فيما يخص موجودات مالية بالقيمة  3الخسارة والمستوى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او 
م هي القيمة الدفترية بسبب أن أرصدة 2022مارس  31العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية كما في 

 هذه الذمم ذات آجال قصيرة بطبيعتها.
 

 

 لسهمربحية ا -10

تحتسمب الحصمة األسماسمية والمخفضمة للسمهم من صمافي الربح بقسممة صمافي الربح للفترة العائد لحملة األسمهم العادية على المتوسمط المرجح 
 والمخفضة للسهم:لعدد األسهم العادية القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة،  فيما يلي احتساب الحصة األساسية 

 

 كما في 

  م2022مارس  31

 كما في

 م2021مارس  31

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 20,986,150  741 ,5,550 صافي ربح الفترة )لاير سعودي(

 143,000,000  43,000,0001 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة )سهم(

 0,15  0,04 سعودي(الحصة األساسية والمخفضة للسهم )لاير 

 

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

 م2022مارس  31

  )غير مراجعة(

 كما في

م2021ديسمبر  31  

 )مراجعة(

    

    بالتكلفة المطفأة

 65,647,256  77,546,510 ذمم دائنة تجارية

 23,423,450  24,976,321 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 620,502,905  606,966,676 قروض طويلة األجل

 709,489,507  709,573,611 



 

 

 شركة أسمنت الجوف
 شركة مساهمة سعودية

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 مارس 31المنتهية في  أشهرثالثة لفترة ال

 )باللاير السعودي(

 
 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -11

 .م2021 ديسمبر 31 منذجوهري في االلتزامات والمطلوبات المحتملة الواقعة على المجموعة  تغيرلم يكن هناك 
 
 

 سنوات سابقة تعديالت واعادة تصنيف -12

السياسات "(8): م حددت المجموعة بعض األخطاء، وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
أرقام  المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، وقد أدى تصحيح األخطاء المذكورة أدناه إلى تعديالت بأثر رجعي على

 : ، وفيما يلي ملخص بالتعديالت وإعادة التصنيفاتم 2021رس ام 31ا في المقارنة كم

 
 م2021مارس  31قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في  12-1

 
 م2021مارس  31قائمة التدفقات النقدية  للفترة المنتهية في  12-2

 كما يلي:م 2021مارس  31للفترة المنتهية في على إثر ما ورد أعاله من تعديالت، تم تعديل قائمة التدفقات النقدية 

 
 )األثر على الربح األساسي والمخفض للسهم )الزيادة / )النقص( في ربح السهم 12-3

 م كما يلي:2021مارس  31تعديالت، تم تعديل الربح األساسي والمخفض للسهم للفترة المنتهية في على إثر ما ورد أعاله من 
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 م2021مارس  31كما في   

 
 إيضاح 

كما تم عرضها 
 ً  سابقا

 
 تعديالت

اعادة 
 تصنيف

 
 معدلة

 (34,650,049) - 1,098,465 (35,748,514) ب(-)أ تكلفة اإليرادات 

 22,486,150 - 1,573,924 20,912,226 ج(-ب-)أ ربح الفترة

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 475,459 - 475,459 - )ج( خالل الربح أو الخسارة

أرباح غير محققة من استثمارات في أدوات 
 حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر

 )ج(
475,459 (475,459) - - 

 20,986,150 - 1,098,465 19,887,685 )ج( إجمالي الدخل الشامل للفترة

 م2021مارس  31كما في  

  ً  معدلة تعديالت كما تم عرضها سابقا

 22,630,274 1,423,257 21,207,017 صافي النقدية الناتجة من االنشطة التشغيلية

 (258,067) (1,423,257) 1,165,190 النقدية الناتجة من االنشطة اإلستثماريةصافي 

 (4,000,000) - (4,000,000) صافي النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

 م2021مارس  31كما في  

 
  ً  كما تم عرضها سابقا

 
 تعديالت

 
 معدلة

 0,15 0,01 0,14 الربح األساسي والمخفض للسهم )لاير سعودي للسهم(



 

 

 شركة أسمنت الجوف
 مساهمة سعوديةشركة 

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(

 
 تعديالت واعادة تصنيف سنوات سابقة )تتمة( -12

 
 تفاصيل التعديالت

م باعادة تصنيف قطع الغيار اإلستراتيجية وتحويلها الى الممتلكات واآلالت 2021ديسمبر  31قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في  .أ
مليون لاير سعودي واحتساب استهالك لها من تاريخ الشراء الفعلي وقامت   12,9والمعدات والمسجلة سابقاً ضمن المخزون بقيمة 

مارس  31لغ للسنوات التي تخصها، إن أثر ذلك على القوائم المالية الموحدة هو زيادة استهالك الفترة المنتهية في المجموعة بتوزيع المب
 لاير سعودي. 324,792 بمبلغ م:2021

 

م: 2020ديسمبر  31قامت المجموعة بدراسة قطع غيار آالت وأفران والمرسملة سابقاً ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  .ب
مليون لاير سعودي(، حيث رأت االدارة ان هذه القطع ال يستفاد منها الكثر من  19,9م: 2020يناير  1مليون لاير سعودي، ) 20,9

سنة وتخص مصاريف صيانة دورية وقامت المجموعة باقفال الرصيد بالكامل وتوزيع المبلغ للسنوات التي تخصها، إن أثر ذلك على 
 لاير سعودي. 1,423,257 بمبلغ م:2021مارس  31وحدة هو زيادة ربح الفترة المنتهية في القوائم المالية الم

 

م: 2020يناير  1مليون لاير سعودي ) 7,8م بمبلغ 2020ديسمبر  31الحظت الشركة أن بعض اإلستثمارات في حقوق الملكية كما في  .ج
ادلة من خالل الدخل الشامل االخر. قامت االدارة بتقييم عمليات مليون لاير سعودي( تم تصنيفها سابقا كإستثمارات بالقيمة الع 9,6

. نتيجة 9رقم  تصنيف كافة اإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، بحسب متطلبات معيار االفصاح الدولي
يناير  1م سعودي )2020ديسمبر  31دي كما في مليون لاير سعو 7,8لذلك، قامت االدارة بإعادة تصنيف رصيد اإلستثمارات البالغ 

مارات بالقيمة ثمليون لاير سعودي( من حساب إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الى حساب االست 9,6م: 2020
 العادلة من خالل الدخل الشامل.

 

 بمبلغ م:2021مارس  31ذلك على القوائم المالية الموحدة هو زيادة ربح الفترة المنتهية في  واثرنتيجة لعملية إعادة التصنيف هذه، 
 لاير سعودي. 475,459

 
 

 أحداث الحقة -13

، أوصى مجلس إدارة الشركة هـ1443رمضان  02م الموافق 2022بريل أ 03في  المختصرة الموحدةاالولية بتاريخ الحق للقوائم المالية 
عادة هيكلة رأس المال. كما أوصى وإم 2021ديسمبر  31كما في ٪ إلطفاء الخسائر المتراكمة 24 هللمساهمين بتخفيض رأس المال بما نسبت

مليون لاير  300في نفس االجتماع وبعد اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 
 مليون لاير سعودي، على أن يتم عرض التوصية على الجمعية العامة غير العادية للموافقة. 1,387رأس المال بعد الزيادة  ليصبحسعودي 

 
 

 المختصرة الموحدة األولية اعتماد القوائم المالية -14

م بموجب 2022 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة التمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة 
 .م24/05/2022 قرار مجلس اإلدارة بتاريخ
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