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) لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰لعربیة السعودیة، رأس مالھا (كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة ا
نجلیزیة محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظةبي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة ا قانونیون". و ھي عضو غیر شریك في الشبكة العالمیة لشركات كي  

 
Commerical Registration of the headquarter in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤. 

الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة  تقریر مراجع 
 المختصرة

  تبوكللسادة مساھمي شركة أسمنت 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة – تبوك

 مقدمة 

("الشركة") المكونة  تبوكالمرفقة لشركة أسمنت  م۲۰۲۱ یونیو ۳۰لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في 
 من:

 ، م۲۰۲۱ یونیو ۳۰قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •
 یونیو ۳۰في   تینأشھر المنتھیوالستة الثالثة  تيقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة عن فتر  •

 ، م۲۰۲۱
 م، ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة عن فترة الستة أشھر  •
 م، و ۲۰۲۱یونیو  ۳۰قائمة التدفقات النقدیة المختصرة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  •
 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة.   •

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

 فحصنا.   إلى إستناداً 

 نطاق الفحص

ت المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ) "فحص المعلوما۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي إلرتباطات الفحص (
الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ إستفسارات 

ویعد بشكل أساسى لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى.  
الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة 
السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل  

 علیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. عملیة مراجعة. و

 اإلستنتاج 

  م ۲۰۲۱ یونیو ۳۰القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في  بأن نعتقد یجعلنا شيء فحصنا، فلم ینم إلى علمنا إلى إستناداً 
ً لمعیار المحاسبة  النواحي جمیع معدة، من ("الشركة") غیرأسمنت تبوك المرفقة لشركة  )  ۳٤الدولي (الجوھریة، وفقا

 العربیة السعودیة. في المملكة "التقریر المالي األولي" المعتمد



۲

المالیة األولیة   القوائم  تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص 
 المختصرة 

 (یتبع) أسمنت تبوك للسادة مساھمي شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المملكة العربیة السعودیة – تبوك

أمور أخرى 

م، من قبل  ۲۰۲۰  یونیو  ۳۰في    تیننتھیأشھر الم  والستة  الثالثة  تيتم فحص القوائم المالیة األولیة المختصرة للشركة عن فتر
م. كما تمت  ۲۰۲۰  أغسطس  ۱۲القوائم المالیة األولیة المختصرة في   تلك علىمعدل   إستنتاجاً غیر أبدى مراجع آخر والذي 

، من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأیاً غیر معدل على  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في   المنتھیة مراجعة القوائم المالیة للشركة للسنة
 م. ۲۰۲۱مارس   ٤تلك القوائم المالیة في 

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشطیري  احمد ناصر

 ٤٥٤ترخیص رقم 

 ـ ھ ۱٤٤۳ محرم  ٤ جدة في
م ۲۰۲۱أغسطس ۱۲ الموافق











 تبوك شركة أسمنت 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ المدرجة باللایر السعودي)

٥ 

 

 
 معلومات حول الشركة -۱

 
شركة أسمنت تبوك (الشركة) ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست بموجب قانون الشركات في المملكة العربیة 

.  ) م۱۹۸٥ مارس  ۲۲(الموافق في  ھـ۱٤۰٥جماد ثاني  ۳۰ ) بتاریخ٦السعودیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 
ھـ (الموافق  ۱٤۱٥ر فص ۲٥بتاریخ  ۳٥٥۰۰۱۲٦۹۰الشركة مسجلة في مدینة تبوك بموجب السجل التجاري رقم 

 م).  ۱۹۹٤أغسطس   ۲
 

 :  في االتي للشركةیتمثل نشاط الشركة الرئیسي 
 صناعة األسمنت العادي (بورتالند) -۱
 صناعة األسمنت المقاوم لألمالح  -۲
 صناعة األسمنت المكتل (الكلنكر) -۳
 

ھـ  ۱٤٤۲ محرم ۱٤بتاریخ الصادر  ٤۲۱۱۰۲۱۷۱٥۳ تمارس الشركة نشاطھا بموجب الترخیص الصناعي رقم 
 . )م۲۰۲۳ أكتوبر ۱(الموافق في  ھـ ۱٤٤٥ربیع األول  ۱٦والذي ینتھي في  )م۲۰۲۰ أكتوبر ۱(الموافق 

 
لایر سعودي   ملیون  ۹۰۰، بلغ رأسمال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل  م ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰كما في  

ملیون سھم عادي) قیمة كل   ۹۰: م۲۰۲۰ملیون سھم عادي ( ۹۰لایر سعودي) موزع على ملیون  ۹۰۰: م۲۰۲۰(
 لایر سعودي).  ۱۰: م۲۰۲۰لایر سعودي ( ۱۰منھا 

 
 التالي:ك العنوان المسجل للشركة 

 ، منطقة الضباب، شمال مدینة الضباتي سي سيمبنى 
 ۱۲۲بجوار میناء ضبا، بالقرب من میناء ضبا البحري، صندوق برید 

 المملكة العربیة السعودیة  ،۷۱٤٥۱تبوك 
  



 تبوك شركة أسمنت 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ المدرجة باللایر السعودي)

٦ 

 

 
 القوائم المالیة إعدادأسس  -۲

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(

 
" التقریر المالي األولي"  ۳٤تم اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

السعودیة للمحاسبین  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة 
ً إلى جنب مع القوائم المالیة للسنة السابقة   القانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة جنبا

") وال تتضمن ھذه القوائم المالیة كافة المعلومات اخر قوائم مالیة سنویةم (" ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للشركة كما في  
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة  المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة م ن القوائم المالیة وفقا

العربیة السعودیة ولكن تم إدراج بعض السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث  
باإلضافة  سنویة.  قوائم مالیة    منذ اخروالمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة  

لیست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي من  م۲۰۲۱ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةإلى ذلك، فإن نتائج فترة 
 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الممكن توقعھا للسنة المنتھیة في  

 
 أسس القیاس   )ب(

 
إلتزامات المنافع المحددة   التكلفة التاریخیة فیما عدا بنودتم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمبدأ 

  طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة  باستخدامیتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لإللتزامات المستقبلیة  والتي للموظفین
 االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة.  مبدأاستخدام وب
 

 النشاط والعرض ةعمل )ج(
 

 للشركة.  عملیة العرض والنشاطتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة باللایر السعودي الذي یمثل 
 
 األحكام المحاسبیة الھامة -۳

 
یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات 

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

 
التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة 

الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى، ویتم تقییم  القیمةدید حللظروف وتستخدم لت
التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. كما یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 

تغیرت على الفترات الحالیة  التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي 
تتفق األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة مع تلك التي تم  والمستقبلیة.

 باخر قوائم مالیة سنویة.اإلفصاح عنھا 
 
 
 



 تبوك شركة أسمنت 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ المدرجة باللایر السعودي)

۷ 

 

 
 تابع)( إستخدام األحكام والتقدیرات -۳

 
التغیر في طریقة   تم المحاسبة عن   م حیث۲۰۲۱ینایر    ۱   مناعتباراَ تم تعدیل نسب استھالك االالت والمعدات وذلك  

وفقا لمعدالت االستھالك ة لالالت والمعدات  یبقتوسیتم استھالك القیمة الدفتریة الم  كتغیر في تقدیر محاسبياالستھالك  
ة أشھر المنتھیة في  ملیون لایر سعودي تخفیضاً من قیمة االستھالك خالل الست ٦٫۱وبلغ أثر ذلك التعدیل الجدیدة 

 مقارنة بنسب االستھالك السابقة. م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 
 السیاسات المحاسبیة -٤
 

تتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا الشركة في إعداد القوائم المالیة األولیة  المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد  
 .  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 

 
السیاسات المحاسبیة المطبقة في اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة تم تطبیقھا بصورة ثابتة مع كافة الفترات 

 المعروضة. 
  
 تعدیالت الصادرةالتفسیرات والو الجدیدة المعاییر -٥
 

  ةطبقالمتعدیالت التفسیرات والجدیدة والمعاییر ال ۱-٥
 

معاییر جدیدة تم اصدارھا تنطبق على الشركة, اال انھ یوجد عدد من التعدیالت الجدیدة مع المعاییر التي ال یوجد ایة 
 م, ولیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة األولیة المختصرة.۲۰۲۱ینایر  ۱دخلت حیز التنفیذ في 

 
 الصادرة غیر المطبقةالجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المعاییر  ۲-٥
 

یوجد عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت التي صدرة ولكن لم تدخل حیز التنفیذ من تاریخ اصدار القوائم المالیة  
األولیة المختصرة للشركة والتي تم شرحھا في اخر قوائم مالیة سنویة. وال تتوقع الشركة وجود تأثیر جوھري في 

 القوائم المالیة األولیة المختصرة. 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات   -٦
 

 یلي: كماألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة المختصرة، تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۰

 مراجعة)غیر (
   

۸٥٦٬۹۷٥٬۲۸ إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات  ۳۱٤٬۷۸٤٬٤۱  
٤۳۷٬۰۳۱٬۷ ممتلكات وآالت ومعداتإضافات   ٥۱۳٬۸۱٦ 

 
 
 
 



 تبوك شركة أسمنت 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ المدرجة باللایر السعودي)

۸ 

 

 
 استثمارات في أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -۷

 
سھم في شركة التصنیع وخدمات الطاقة (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) بما یعادل   ۱٦٬۹۳٤٬۸۷٥تمتلك الشركة 

 من اجمالي رأس المال.  ۳٬۳۸۷٪
 

وتم تسجیل االستثمار بالقیمة العادلة. ان االستثمار مرھون مقابل القرض    الطاقة،تولید  ان طبیعة عمل ھذه الشركة ھو  
 .)۱۰(ایضاح رقم الممنوح للشركة 

 
 مخزون -۸

 
 یتكون المخزون مما یلي:

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ۱۷۸٬۲۲۸٬۹۸۹ ۱۷۰٬۷٥۳٬۹٦٦ إنتاج تحت التشغیل
 ۸٦٬٤۹٤٬۱۷٦ ۸٦٬۱۹۸٬٥٤۰ قطع غیار  

 ۸٬٦۳٥٬۹۸٥ ۱۳٬۰۸۹٬۷۱٦ مواد خام
 ۱,۰۷۰٬۰٤٤ ۲٬۰٦۸٬۷٦۸ وقود

 ٦٬۸٦۲٬٤٦۰ ٥٬٤۱۸٬۱۷۷  إنتاج تام
 ۲٬٥۸٦٬٤٦٤ ۳٬۳۷۹٬٦۲۳ بضاعة بالطریق

 ۱٬۱۸٤٬۹۷۹ ۸۲۷٬۲۰۱ تغلیفتعبئة ومواد 
 ۲۸۱٬۷۳٥٬۹۹۱ ۲۸٥٬۰٦۳٬۰۹۷ 
 

 نقد وما في حكمھال -۹
 

 ما یلي:محكمھ  يیتكون النقد وما ف
          

 إیضاح

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    

 ۲۰٬٦۹۳٬۳٦۲ ۱۱٬۷۸٤٬۳۸۳  نقد لدى البنوك
 ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱-۹ إسالمیة مرابحات 

  ۳۱٬۷۸٤٬۳۸۳ ٤۰٬٦۹۳٬۳٦۲ 
 

یحتفظ بھا لدى بنوك تجاریة محلیة باللایر السعودي ومدة إستحقاقھا ودائع في  سالمیةاال مرابحاتال مثلتت ۹-۱
   .من تاریخ اإلستثمار األصلي األصلیة ال تتجاوز ثالثة أشھر

 
 
 
 
 
 
 



 تبوك شركة أسمنت 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ المدرجة باللایر السعودي)

۹ 

 

 
 القرض -۱۰

 
م  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰كما في   ملیون لایر سعودي  ۲۸٦٫۸بإجمالي مبلغ    أحد البنوك المحلیةبنكي مع    قرضلدى الشركة  

على بعض التعھدات والتي من   كمع البن  القرضتحتوي إتفاقیة    .)ملیون لایر سعودي  ۳۱٥٫٥م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(
بناء على القوائم  ۳:۱وأن ال تقل نسبة تغطیة الدیون عن  ۱:۱عن  الرافعة المالیةنسبة  ال تزیدبین أشیاء أخرى، أن 

 .المالیة المدققة السنویة كما تتطلب اإلحتفاظ ببعض النسب والمؤشرات المالیة
إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة بمراقبة التعھدات بصورة شھریة   إن اإلخالل بھذه التعھدات في المستقبل قد یؤدي الى 

وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثھ في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات الالزمة لضمان االلتزام. وقد  
 .م۲۰۲۱ یونیو ۳۰إلتزمت الشركة بتلك التعھدات كما في 

 
 :یلي كما المالي المركز قائمة في القرض عرض تم
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ٦۳٬٤۷۰٬۸۸۳ ٦۳٬٤۷۰٬۸۸۳ المتداولة  المطلوبات بند تحت المتداول الجزء
 ۲٥۲٬۰۰۰٬٦٥۳ ۲۲۳٬۳۱۷٬٥۸۰ المتداولة  غیر المطلوبات بند تحت المتداول غیر الجزء

 ۲۸٦٬۷۸۸٬٤٦۳ ۳۱٥٬٤۷۱٬٥۳٦ 
 

 التمویل خالل الفترة/ السنة: فیما یلي حركة 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ٤۰٤٬٦۲٦٬۸۸۱ ۳۱٥٬٤۷۱٬٥۳٦ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ) ۱۷٬۷٥۰٬٦۰۱( ۳٬۰٥۲٬۳٦۹ اثر تعدیل التدفقات النقدیة اللتزام مالي

 ) ۷۱٬٤۰٤٬۷٤٤( )۳۱٬۷۳٥٬٤٤۲( المسدد خالل الفترة / السنة 
 ۲۸٦٬۷۸۸٬٤٦۳ ۳۱٥٬٤۷۱٬٥۳٦ 
 

لمعدل فائدة ستة أشھر سایبور  لیخضعم قامت الشركة بتوقیع اتفاقیة إعادة جدولة القرض ۲۰۲۰مارس  ۱٥بتاریخ 
ملیون لایر سعودي.    ۱٥٫۹ویستحق السداد على اقساط ربع سنویة بمبلغ    ٪ ۲٫٥سنویاً بدالً من    ٪۱٫۲٥ومعدل ثابت  

 . م۲۰۲٤بدال من فبرایر  ۲۰۲٦مارس  ۱۳وسیتم سداد أخر قسط في 
 

اللتزام القرض وفق متطلبات  ٪ ۱۰بة وتعدیل الشروط قامت الشركاة باداء إختبار نس القرض  ونتیجة إلعادة جدولة 
  ۲۲٬۷٥۸٬٦۷۱"األدوات المالیة" ونشأ عن ھذا االختبار مكاسب أثر التعدیل بملغ    ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

لحالیة للمدفوعات  الحالیة للقرض وفقاً للشروط قبل التعدیل والقیمة  اوھذا المبلغ یمثل الفرق بین القیمة    .لایر سعودي
بمعدل الفائدة  اقدیة المستقبلیة وفقاً لشروط تعدیل القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنھ وتعدیلھ, والتي یتم خصمھالن

تم المحاسبة تال یعتبر التعدیل في الشروط جوھریا وال    ٪۱۰الفعلیة األصلیة للقرض. وحیث أن نسبة الفرق دون ال  
لي جدید. وعلیھ تم إثبات القیمة الحالیة للمدفوعات النقدیة المستقبلیة اثبات إلتزام ماوعلى أنھ تخلص من إلتزام القرض  

 .وفقاً لشروط التعدیل باستخدام معدل الفائدة الفعلیة األصلي للقرض, وإثبات الفرق كمكسب أثر التعدیل
 



 تبوك شركة أسمنت 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ المدرجة باللایر السعودي)

۱۰ 

 

 (تتمة) القرض -۱۰
 

ویشتمل القرض على تعھدات مالیة   ,)۷(التصنیع وخدمات الطاقة، إیضاح  ةر في شركامثستاإن القرض مضمون ب
ل وجود إخالل متوقع حدوثھ في المستقبل حابمراقبة الوفاء باإللتزام بالتعھدات بصورة منتظمة وفي  ةوتقوم اإلدار

 . یتم إتخاذ اإلجراءت الالزمة لضمان اإللتزام
 
 الزكاة -۱۱

 
 الفترة  ىالمحمل عل -أ

   

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
    

 ۱٬۳۱۸٬۹٦۷ ۲٬۱۰۰٬۰۰۰  المحمل على الفترة   
 

 مخصص الزكاة  -ب
 

 الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:  

 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ٤٬۰۱۸٬۹۳۰ ۱۰٬۱٥٦٬۲٦۱ السنة   /الرصید في بدایة الفترة
 ۸٬۰۷۰٬۲٤٦ ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ السنة  /یضاف: المحمل على الفترة

 )۱٬۹۳۲٬۹۱٥( )٥٬٥۸۱٬۲٤۲( السنة   /یخصم: المدفوعات خالل الفترة
 ۱۰٬۱٥٦٬۲٦۱ ٦٬٦۷٥٬۰۱۹ السنة   /الرصیـد فـي نھایـة الفترة

 
والجمارك في المملكة العربیة السعودیة عن جمیع قدمت الشركة اقراراتھا الزكویة إلى ھیئة الزكاة والضریبة 

 ۳۰ولدى الشركة شھادة زكاة صالحة حتى تاریخ  م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  ةالمنتھی ةالمالی السنة السنوات حتى
 م. ۲۰۲۲ابریل 

 
م بفروقات ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱م حتى  ۲۰۱٤دیسمبر    ۳۱المالیة المنتھیة في    للسنواتتسلمت الشركة الربط الزكویة  

لایر سعودي، اعترضت الشركة على كامل قیمة الربط، فأصدرت ھیئة الزكاة والضریبة    ٥٥۷٬۹٤۹كویة اجمالیة  ز
لایر سعودي سددت الشركة كامل قیمة الربط المعدل وانھت الوضع    ۲۰۲٬۹۹٥والجمارك ربط معدل بقیمة اجمالیة  

 الزكوي عن تلك السنة. 
لایر سعودي,   ۲٫٥٤۰٫۲۳۱م بقیمة إجمالیة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في تسلمت الشركة الربط الزكوي للسنة المنتھیة 

اعترضت الشركة على كامل قیمة الربط, ومازال اعتراض الشركة تحت الدراسة من قبل األمانة العامة للجان  
 .الضریبیة والزكویة

 . م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱حتى   م۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱المالیة المنتھیة في  السنواتعن   لم یتم استالم الربط الزكوي
 
 
 
 
 
 



 تبوك شركة أسمنت 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ المدرجة باللایر السعودي)

۱۱ 

 

 ربحیة السھم -۱۲
 
   ةربحیة السھم األساسی -أ

 
المتوسط ستخدام  بإو  لألسھم العادیة  للمساھمینى الربح القابل للتوزیع  بناًء عل  ةتم إحتساب ربحیة السھم األساسیی

 . بتاریخ القوائم المالیة القائمة العادیة المرجح لعدد األسھم
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
   

 ۲۹٬٤٤٦٬۸۹٦ ۸٬۹۳٤٬۸۲۱ ربحیة الفترة 
 ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ عدد األسھم (المتوسط المرجح) 

 ۰٬۳۳ ۰٬۱۰ ربحیة السھم األساسیة (لایر سعودي)
 

  ةربحیة السھم المخفض -ب
 
المتوسط المرجح  و  العادیة  سھملألللمساھمین    ى الربح القابل للتوزیعبناًء عل  المخفضةإحتساب ربحیة السھم  تم  ی

خالل الفترة ال یوجد أسھم   .إن وجد  سھم العادیةعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألالقائمة ب  العادیة  لعدد األسھم
 ربحیة السھم األساسیة.مخفضة وبالتالي فإن ربح السھم المخفض ال یختلف عن 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -۱۳

 
بأعضاء مجلس   ذات عالقةمع شركات  معامالتتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بصفة أساسیة في 

 ورواتب، بدالت ومكافآت كبار الموظفین التنفیذیین.اإلدارة 
یمارسون السلطة والمسئولیة في تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة الشركة  موظفي اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین 

 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك). 
 

 طبیعة العالقة البیان 
  

 أطراف ذات عالقة  أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة 
 أطراف ذات عالقة  وكبار التنفیذییناإلدارة العلیا 

 
دیسمبر   ۳۱م والسنة المنتھیة في  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰فیما یلي معامالت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة المنتھیة في  

   : م۲۰۲۰

 طبیعة المعاملة معامالت مع 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    

 ۱٬۹۸۰٬٥٦۸ ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ رواتب وأجور وما في حكمھا العلیاموظفي اإلدارة 
 ۱٬٤۰۰٬۰۰۰ -- مكافات اعضاء مجلس الدارة  أعضاء مجلس الدارة 

 



 تبوك شركة أسمنت 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ المدرجة باللایر السعودي)

۱۲ 

 

 
 ھامة  أمور -۱٤

 
  القطاعات   في  اضطرابات  في  تسبب مما  مختلفة  جغرافیة  مناطق  عبر)  ۱۹  دیكوف(  كورونا  جائحة  النتشار  باإلستجابة
  سلسلة   واتخذت  اتھایعمل  على  استباقي  بشكل  ریالتأث  مییبتق  شركة ال  إدارة   قامت  علیھو  عام  بشكل  ة یوالتجار  ةیاالقتصاد

 ات یوعمل  أعمال  تزال  ال  ات،یالتحد ھذه  من  الرغم  على.  وعمالتھا  ھایموظف  وسالمة  صحة  لضمان  ة،یالوقائ  ریالتداب  من
ً یحال  شركةال  بناء.  ریكب  حد  إلى  شركةال  منتجات على   العمالء  من  األساسي  الطلب  تأثری  لم  ر،یكب  حد   إلى  متأثرة  ریغ  ا

  تم  التي ةیالمال النتائج على جوھري ریتأث لھا كنی  لم  ۱۹ دیكوف جائحة  أن  الشركة إدارة تعتقد العوامل، ھذه على
 . م ۲۰۲۱ یونیو ۳۰  في ةیالمنتھ للفترة عنھا ریالتقر

 
  عوامل   ة یبأ  علم  على  ستیل  الوقت  ھذا   في   اإلدارة   أن   من   الرغم  على  كثب  عن  الجائحة  تطور  مراقبة  شركةال  تواصل
 .بعده أو  م۲۰۲۱ عام  خالل  شركةال اتیعمل  على الجائحة ریتأث من ریتغ قد متوقعة

 
 األولیة المختصرة إعتماد القوائم المالیة -۱٥

 
  الموافق  ھـ۱٤٤۳ محرم ۳الموافق في  مجلس االدارة لالصدار من قبلتم إعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة 

 . ۲۰۲۱أغسطس   ۱۱في 




