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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية
الموحدة المختصرة
للسادة مساهمي شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
جدة – المملكة العربية السعودية
مقدمة
لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في  30يونيو 2022م المرفقة لشركة األسمنت العربية
("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة") المكونة من:
• قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  30يونيو 2022م،
• قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة عن فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2022م،
• قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة عن فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2022م،
• قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م،
• قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م،
• اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
إن إالدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ()34
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية األولية
الموحدة المختصرة إستنادا ً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية ال ُمنفذ من قبل مراجع
الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه إستفسارات
بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .ويعد
الفحص أقل بشك ٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ،وبالتالي فإنه ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل
عملية مراجعة .وعليه ،فلن نُبدي رأي مراجعة.

& KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (25,000,000) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan
Partners Certified Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee. All rights reserved.

كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية ،رأس ماله ( )25,000,000لاير سعودي مدفوع بالكامل ،المسماة سابقا ً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون" .و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العال مية المحدودة ،شركة انجليزية محدودة بضمان .جميع الحقوق محفوظة
Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is 1010425494.

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية
الموحدة المختصرة (يتبع)
للسادة مساهمي شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
جدة – المملكة العربية السعودية
اإلستنتاج
إستنادا ً إلى فحصنا ،فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في  30يونيو
2022م المرفقة لشركة األسمنت العربية والشركات التابعة لها غير معدة ،من جميع النواحي الجوهرية ،وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
كي بي إم جي لالستشارات المهنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراهيم عبود باعشن
ترخيص رقم 382
جدة ،في  9أغسطس 2022م
الموافق  11محرم 1444هـ
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -1معلومات الشركة
شركة األسمنت العربية ("الشركة" أو "الشركة األم") هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا ً لنظام الشركات في
المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم  731بتاريخ  12جمادى األول 1374هـ (الموافق  5يناير
1955م) وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم  4030000148الصادر في مدينة جدة بتاريخ  14رمضان
1376هـ (الموافق  13أبريل 1957م).
يبلغ رأس مال الشركة مليار لاير سعودي مقسم إلى  100مليون سهم قيمة كل منها  10ريـال سعودي كما في
 30يونيو 2022م و  31ديسمبر 2021م.
إن أسهم الشركة مدرجة بالسوق المالية بالمملكة العربية السعودية .إن الشركة األم مملوكة بنسبة  %6.67لمساهم
رئيسي ،وبنسبة  %93.33لمساهمين آخرين كما في  30يونيو 2022م ( 31ديسمبر 2021م :بنسبة  %6.67لمساهم
رئيسي ،وبنسبة  %93.33لمساهمين آخرين).
إن النشاط الرئيسي للشركة يتمثل بالتالي:
 .1إنتاج األسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
 .2اإلتجار بالكلنكر واألسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
 .3إستغالل المحاجر وإنشاء المصانع والمستودعات الالزمة إلستخدامها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء
واالستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملة ومساندة.
وللشركة الحق في سبيل تحقيق هذه األغراض أن تبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع
من اإلتفاقيات األخرى في حدود ما تقرره األنظمة السارية.
إن العنوان المسجل للشركة هو مبنى شركة األسمنت العربية 8605 ،طريق الملك عبد العزيز ،حي النهضة جدة
 ،2113-23523المملكة العربية السعودية.
كما في  30يونيو 2022م و  31ديسمبر 2021م لدى الشركة إستثمارات في الشركات التابعة التالية بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة (يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة):
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
الشركة التابعة

النشاط الرئيسي

شركة إسمنت العربية البحرين القابضة
ش.ش.و ("شركة إسمنت البحرين")

شركة قابضة

بلد التأسيس
مملكة البحرين

نسبة الملكية ()%
2021م
2022م
%100

%100

بتاريخ  5نوفمبر 2007م ،تم تأسيس شركة إسمنت البحرين وهي شركة فردية مسجلة في مملكة البحرين لغرض
إدارة الشركات التابعة لها واستثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية وتملك العقارات والمنقوالت الالزمة
لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -1معلومات الشركة (تابع)
لدى شركة إسمنت البحرين إستثمار في الشركة التابعة التالية:
الشركة التابعة

النشاط الرئيسي

شركة إسمنت القطرانة المساهمة
الخاصة ("شركة إسمنت القطرانة")

إنتاج األسمنت

بلد التأسيس
المملكة األردنية
الهاشمية

نسبة الملكية ()%
2021م
2022م
%86.74

%86.74

تمتلك شركة إسمنت البحرين نسبة  %86.74من أسهم شركة إسمنت القطرانة وتحتفظ بالسيطرة على أعمال وإدارة
شركة إسمنت القطرانة وبذلك تعتبر شركة إسمنت القطرانة كشركة تابعة غير مباشرة للشركة األم ويتم توحيدها في
هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة .يتمثل نشاط شركة إسمنت القطرانة في إنتاج األسمنت البورتلندي األسود
واألسمنت األبيض وكربونات الكالسيوم.
تتضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة نتائج عمليات الشركات التابعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2022م  ،وتشمل قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة موجودات ومطلوبات الشركات التابعة ،كما في 30
يونيو 2022م.
 -2أسس إعداد القوائم المالية
 1-2المعايير المحاسبية المطبقة
ً
تم اعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  " 34التقرير المالي
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة جنبا ً إلى جنب مع القوائم
المالية الموحدة للسنة السابقة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2021م ("القوائم المالية للسنة السابقة") وال تتضمن
هذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولكن تم إدراج بعض السياسات المحاسبية واإليضاحات
التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة
من القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2022م ليست بالضرورة مؤشرا ً للنتائج التي من الممكن توقعها للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2022م.
 2-2أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية الواردة
في قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة:
• يتم قيـاس اإلســـــتثمـارات في أدوات حقوق الملكيـة بالقيمـة العـادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر بالقيمـة
العادلة.
• يتم اإلعتراف بمسـتحقات إلتزامات المنافع المحددة المالية لإللتزامات المسـتقبلية إسـتنادا ً إلى طريقة وحدة
اإلئتمان المتوقعة.
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصـــرة باللاير الســـعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشـــركة وعملة
العرض للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب الف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -3إستخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق
السياسات المحاسبية على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات.
التقديرات واإلفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة
للظروف وتستخدم لتمديد الفترة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى ،ويتم تقييم
التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر .كما يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مراجعة
التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية والمستقبلية.
تتفق األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها
بالقوائم المالية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
 -4أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في إيضاح رقم
( .) 1تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة ،أو يكون لها حقوق للعوائد من تدخلها مع الشركة المستثمر فيها،
وعندما يكون للمجموعة القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .تعتبر
المجموعة ذات سيطرة على الشركة المستثمر فيها في الحاالت أو العناصر التالية:
 )1السيطرة على الشركة المستثمر فيها (حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر
فيها).
 )2التعرض والحقوق في العوائد المختلفة من تداخلها مع الشركة المستثمر فيها.
 )3القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى
وجود تغيرات في إحدى عناصر السيطرة المذكورة أعاله .تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة
على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج موجودات،
مطلوبات ،إيرادات ،ومصروفات شركة تابعة مستحوذ عليها أو مستبعدة خالل الفترة ضمن القوائم المالية الموحدة من
تاريخ حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وحتى تاريخ توقفها.
تعود األرباح والخسائر وجميع مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة
وألصحاب حقوق الملكية غير المسيطرة ،حتى إن نتج عن ذلك وجود رصيد بالعجز لصالح أصحاب حقوق الملكية
غير المسيطرة .ويتم عند الضرورة إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتوافق سياساتها المحاسبية
مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم إستبعاد كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة عن
المعامالت فيما بين المجموعة وشركاتها التابعة وتلك الناتجة بين الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
كما يتم إستبعاد أية أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن معامالت داخلية في المجموعة عند توحيد القوائم المالية.
إن أي تغير في حصــص الملكية في الشــركة التابعة ،بدون فقدان للســيطرة ،تتم المحاســبة عنه كمعاملة حقوق ملكية،
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي:
 الغاء اثبات موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة. الغاء إثبات القيمة الدفترية ألي من حقوق الملكية غير المسيطرة. الغاء إثبات فروق التحويل التراكمية المسجلة ضمن حقوق الملكية. اثبات القيمة العادلة للمبلغ المستلم. اثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. اثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة.يتم إعادة تصـــنيف حصـــة الشـــركة األم في المكونات المذكورة ســـابقا ً ضـــمن الدخل الشـــامل اآلخر إلى األرباح أو
الخســـــائر أو األربـاح المبقـاة ،وفقـا ً لمـا هو مالئم ،حيـث يكون ذلـك مطلوبـا ً إذا قـامـت المجموعـة مبـاشـــــرة بـاســـــتبعـاد
الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -4أسس توحيد القوائم المالية (تابع)
العمليات المستبعدة
يتم حذف األرصــدة والمعامالت بين شــركات المجموعة باإلضــافة إلى أي أرباح أو خســائر غير محققة ناتجة عن
المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة بشكل كامل عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .كما يتم استبعاد األرباح
غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشـركات المسـتثمر فيها بحقوق الملكية إلى مدى حصـة المجموعة في الشـركة
المســتثمر فيها .ويتم اســتبعاد الخســائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة لكن إلى المدى الذي ال
يصاحبه دليل على انخفاض القيمة.
حصص الملكية غير المسيطرة
يتم إثبات الحصـص غير المسـيطرة في صـافي أصـول الشـركات التابعة الموحدة بشـكل منفصـل عن حقوق المجموعة
في صــافي تلك األصــول .وتتكون الحصــص غير المســيطرة في مبالغ تلك الحصــص التي يتم إثباتها بتاريخ تجميع
األعمال األســاســي باإلضــافة إلى حصــصــهم في التغيرات في حقوق الملكية في الشــركة التي تحصــل بعد تاريخ
اإلستحواذ.
ال تقوم المجموعة بإضافة حصتها غير المباشرة في الشركات التابعة والتي تملكها عن طريق إستثمارات في شركات
مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .وعند احتســاب الحصــص المنســوبة إلى حقوق الملكية غير المســيطرة ،يتم فقط
األخذ في االعتبار الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة تابعة آخرى.
 -5المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت الصادرة
 1-5معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة
تتوافق السياسات المحاسبية التي طبقتها المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد
القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م اليوجد معايير جديدة تم
إصدارها ومع ذلك فإن هناك عدد من التعديالت على المعايير سارية إعتباراً من  1يناير 2022م .والتي لم يكن
لها تأثيرا ً جوهريا ً على القوائم المالية الموحدة.
سارية ابتدا ًء من

 1يناير 2022م

المعايير الجديدة والتعديالت
العقود غير المجدية – تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي
الممتلكات واالالت والمعدات :العائدات قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي )16
الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )3

 -6المعلومات القطاعية
تعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاع تشغيلي يتعلق بإنتاج واإلتجار باألسمنت والكلنكر.
تم تقسيم أعمال المجموعة إلى وحدات أعمال جغرافية كما يلي:
 عمليات المجموعة داخل المملكة العربية السعودية. عمليات المجموعة خارج المملكة العربية السعودية والتي تمثل بشكل أساسي عمليات المجموعة في المملكةاألردنية الهاشمية باإلضافة إلى مملكة البحرين.
كما في  30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

داخل المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي
(باآلالف)

خارج المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي
(باآلالف)

التسويات
لاير سعودي
(باآلالف)

اإلجمالي
لاير سعودي
(باآلالف)

إجمالي ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقارية
إستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الموجودات غير المتداولة األخرى
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي المطلوبات

1,440,346
122,549
730,784
666,947
301,198

808,853
-45,191
278,616
486,371

)(96,890
-()676,080
()1,323
()213,155

2,152,309
122,549
99,895
944,240
574,414
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -6المعلومات القطاعية (تابع)
كما في  31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

داخل المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي
(باآلالف)

خارج المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي
(باآلالف)

التسويات
لاير سعودي
(باآلالف)

اإلجمالي
لاير سعودي
(باآلالف)

إجمالي ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقارية
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الموجودات غير المتداولة األخرى
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي المطلوبات

1,477,876
149,664
715,751
753,321
346,916

823,156
-45,979
231,465
465,736

()96,768
-)(666,247
()1,087
)(212,868

2,204,264
149,664
95,483
983,699
599,784

إن المعلومات المالية لإليرادات واألرباح والخاصة بالقطاعات الجغرافية بعد استبعاد تأثير المعامالت بين شركات
المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م و2021م هي كالتالي:
عن الفترة المنتهية في  30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

داخل المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي
(باآلالف)

خارج المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي
(باآلالف)

التسويات
لاير سعودي
(باآلالف)

اإليرادات من العقود مع العمالء
أرباح الفترة العائدة للمساهمين في الشركة
تكاليف تمويلية
اإلستهالكات واإلطفاءات

351,173
86,933
314
49,722

139,096
11,424
6,920
20,278

-()11,424
---

عن الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

داخل المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي
(باآلالف)

خارج المملكة
العربية السعودية
لاير سعودي
(باآلالف)

التسويات
لاير سعودي
(باآلالف)

اإليرادات من العقود مع العمالء
أرباح الفترة العائدة للمساهمين في الشركة
تكاليف تمويلية
اإلستهالكات واإلطفاءات

404,607
100,479
29
49,509

149,874
18,957
10,077
20,799

-()18,957
---

 -7ممتلكات وآالت ومعدات
)1

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة ،تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو فيما يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2021م
2022م
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
(باآلالف)
(باآلالف)
70,000
17,904

إستهالكات
إضافات ممتلكات وآالت ومعدات
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69,709
3,354

اإلجمالي
لاير سعودي
(باآلالف)
490,269
86,933
7,234
70,000
اإلجمالي
لاير سعودي
(باآلالف)
554,481
100,479
10,106
70,308

شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -7ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)
)2

تتضمن ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة كما في  30يونيو 2022م رصيد مشروعات تحت التنفيذ بقيمة
 428مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2021م 420.4 :مليون لاير سعودي) تخص بشكل رئيسي مشاريع
أعمال رفع مستوى كفاءة خطوط اإلنتاج وإنشاء طواحين إسمنت والربط مع محطة الكهرباء البالغ رصيدها
 410مليون لاير سعودي كما في  30يونيو 2022م ( 31ديسمبر 2021م 409.7 :مليون لاير سعودي)
والمتوقع اإلنتهاء منه في الربع األخير من 2022م.
قامت إدارة الشركة كما في  31ديسمبر 2021م بمراجعة القيمة اإلستردادية لبعض المشروعات تحت التنفيذ
وقامت بتخفيض قيمتها الدفترية بمبلغ  16مليون لاير سعودي.

)3

ال توجد أي رهونات على الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالمجموعة مقابل القروض القائمة كما في 30
يونيو 2022م و 31ديسمبر 2021م.

)4

اقيمت مباني وآالت ومنشأت الشركة على أراضي ضمن اإلمتياز الذي حصلت عليه الشركة األم للتعدين برابغ
بموجب المرسوم الملكي رقم م 29/بتاريخ  9ذو القعدة 1406هـ (الموافق  15يوليو 1986م) لمدة  30عاما ً
قابلة للتجديد لفترة مماثلة إذا رغبت الشركة بذلك مقابل رسوم سنوية ،وقد تم تجديد رخصة إستغالل الحجر
الجيري بموجب القرار الوزاري رقم ق 7197/بتاريخ 1437/9/15هـ (الموافق  20يونيو 2016م) والساري
لمدة  30عاما ً تبدأ من تاريخ  9شوال 1437هـ (الموافق  14يوليو 2016م).

 -8استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
اسم الشركة

بلد التأسيس

النشاط
الرئيسي

نسبة الملكية %

 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)

 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
17,054
37,500
54,554

2022م

2021م

شركة الباطون الجاهز
والتوريدات اإلنشائية

المملكة األردنية
الهاشمية

إنتاج الخرسانة
الجاهزة

%36,67

%36,67

17,797

شركة منتجات صناعة
األسمنت المحدودة

المملكة العربية
السعودية

صناعة أكياس
األسمنت

%33,33

%33,33

41,958
59,755

بلغت حركة اإلستثمارات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية خالل الفترة  /السنة كاآلتي:
 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعــودي
(باآلالف)
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
حصة المجموعة في نتائج الشركات المستثمر فيها للفترة  /للسنة
حصة المجموعة في (الخسارة) /الدخل الشامل للشركات المستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
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 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعــودي
(باآلالف)

54,554
5,285

48,343
6,150

()84
59,755

61
54,554

شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -9عقود اإليجار
تم عرض إلتزامات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي كما يلي:

إلتزام قصير األجل
إلتزام طويل األجل

 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعــودي
(باآلالف)
623
4,130
4,753

 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعــودي
(باآلالف)
623
4,319
4,942

بلغ مصروف الفوائد الناتج عن عقود اإليجار خالل الفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م مبلغ  187ألف لاير
سعودي ( 30يونيو 2021م 194 :ألف لاير سعودي).
 -10ذمم تجارية مدينة
تتكون الذمم التجارية المدينة مما يلي:

 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعــودي
(باآلالف)

ذمم تجارية مدينة
ذمم مدينة تجارية  -أطراف ذات عالقة (إيضاح )16
مخصص اإلنخفاض في الذمم التجارية المدينة

181,985
27,098
209,083
)(2,840
206,243

 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعــودي
(باآلالف)
180,383
26,744
207,127
)(2,840
204,287

 -11قروض وتسهيالت طويلة األجل
بتاريخ  20يوليو 2017م ،حصلت الشركة التابعة "شركة أسمنت القطرانة" من البنك العربي على قرض متناقص
بقية  100مليون دينار أردني ( 528.9مليون لاير سعودي) لغرض تسديد جزء من حسابات وقروض الشركة األم.
تتضمن اإلتفاقية بعض الشروط والتي من ضمنها اإلحتفاظ بنسب مالية وبأن ال تقل ملكية شركة االسمنت العربية
الشركة األم بشكل مباشر او غير مباشر عن  %75من رأس مال شركة اسمنت القطرانة خالل عمر القرض.
يسدد أصل قرض البنك المحلي بموجب أقساط نصف سنوية متساوية وعددها  16قسطا ً قيمة كل قسط  6.25مليون
دينار أردني ( 33.1مليون لاير سعودي) ،على أن يتم تسديد الفوائد شهرياً.
تم اعادة جدولة القسط المستحق عن شهر يوليو 2020م بقيمة  6.25مليون دينار أردني ( 33.1مليون لاير سعودي)،
باالضافة الى فوائد القرض للفترة من  1أبريل وحتى  31ديسمبر 2020م بقيمة  3,3مليون دينارأردني ( 17.3مليون
لاير سعودي) وتمديد فترة سداد القرض لسنة اضافية بحيث يستحق القسط االخير بتاريخ  20يوليو 2026م.
خالل عام 2019م تم منح قرض متجدد من البنك العربي بسقف قيمته  6.5مليون دينار أردني ( 34.4مليون لاير
سعودي) بنسبة فائدة  .% 7,75وال يوجد مبلغ مستغل من قيمة القرض المتجدد خالل السنة المنتهية كما في 30
يونيو 2022م ( 31ديسمبر 2021م :ال يوجد).
تم منح قرض من البنك العربي مدعوم من البنك المركزي بقيمة  3مليون دينار أردني ( 15,9مليون لاير سعودي)
وبفائدة  % 3.50لمدة  24شهر يستحق القسط األول بتاريخ  1يناير2021م وبلغ إجمالي المسدد من القرض  2مليون
دينار أردني ( 10.5مليون لاير سعودي).
خالل عام2021م تغيرت نسبة الفائدة من  %6,38الى  ،%5,38وبتاريخ  21مارس 2022م أصبحت نسبة الفائدة
 %5,63بناء على تعليمات البنك المركزي االردني.
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -11قروض وتسهيالت طويلة األجل (تابع)
خالل عام  2021م ،حصلت المجموعة من أحد البنوك المحلية على قرضين قصيري األجل ،بقيمة 70مليون لاير
سعودي .وقد تم تسديدهما بالكامل خالل العام.
خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2022م ،حصلت المجموعة من أحد البنوك المحلية على قرض قصير األجل،
بقيمة 150مليون لاير سعودي .وقد تم تسديده بالكامل خالل الفترة.
تم عرض القروض ألجل في قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما يلي:
 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
13,223
215,617
228,840

الجزء المتداول من قروض ألجل
الجزء غير المتداول من قروض ألجل
فيما يلي حركة التمويل خالل الفترة  /السنة:

 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
256,608
150,000
)(177,768
228,840

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المستلم خالل الفترة  /السنة
المسدد خالل الفترة  /السنة

 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
7,934
248,674
256,608
 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
333,300
70,000
()146,692
256,608

 -12الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع
الوضع الزكوي والضريبي
شركة األسمنت العربية
أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام 2005م وقامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في 31
ديسمبر 2006م حتى 2010م وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة
والذي أظهر فروقات زكاة مستحقة بمبلغ  14.6مليون ريـال سعودي وقامت الشركة باإلعتراض على ذلك وتم إحالة
اإلعتراض إلى لجنة اإلعتراض اإلبتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.
أصدرت لجنة اإلعتراض االبتدائية قرارها رقم ( )36لعام 1436هـ والمتعلق بإعتراض الشركة للسنوات المذكورة.
قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي المعدل بنا ًء على قرار اللجنة اإلبتدائية والذي أظهر إنخفاض في فروقات الزكاة
بمبلغ  9.8مليون لاير سعودي .قامت الشركة بسداد فروقات الزكاة المستحقة بموجب قرار اللجنة المذكور والبالغة
 4.8مليون لاير سعودي ،كما قامت الهيئة باإلستئناف على قرار اللجنة المذكورفيما يتعلق ببند االستثمارات العقارية
لدى اللجنة اإلستئنافية الضريبية والبالغ قيمتها  844ألف لاير سعودي وال يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة حتى
تاريخه .وتري إدارة الشركة ويؤيدها في ذلك مستشارها الزكوي ،أن الشركة لديها فرصة قوية لكسب االستئناف
المذكور .حيث ان الهيئة قامت برفض خصم االستثمارات العقارية البالغ قيمتها  30,8مليون لاير سعودي وان
االستثمارات العقارية هي استثمارات طويلة األجل وواجبة الخصم من وعاء الزكاة وذلك استنادا الى الالئحة التنفيذية
لنظام الزكاة وعدة قرارات استئنافية.
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -12الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع (تابع)
الوضع الزكوي والضريبي (تابع)
شركة األسمنت العربية (تابع)
قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2011م حتى 2013م .لم تصدر هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.
قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2014م حتى 2018م والذي أظهر فروقات
زكوية مستحقة بقيمة  16.4مليون لاير سعودي ،قامت الشركة بسداد فروقات الزكاة المستحقة عن البنود غير
المعترض عليها والبالغة  2.6مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،كما قامت الشركة
باإلعتراض على الربط الزكوي وقامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي المعدل بنا ًء على قرار اللجنة اإلبتدائية والذي
أظهر إنخفاض في فروقات الزكاة بمبلغ  3.5مليون لاير سعودي .قامت الشركة بتصعيد االعتراض المذكور إلى لجنة
الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية .أصدرت اللجنة قرارا بتخفيض فروقات الزكاة
بمبلغ  9.2مليون لاير سعودي .قامت الشركة بتصعيد االعتراض المذكور إلى اللجنة االستئنافية للفصل في المخالفات
والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية للنظر فيه واصدار قرار بشأنه والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة
حتى تاريخه .ترى إدارة الشركة والمستشار الزكوي بأن موقفها قوي وأن لدى الشركة مخصص كافي لتغطية
االلتزامات الزكوية المحتملة نتيجة هذا الربط ،حيث ان الهيئة قامت برفض خصم االستثمارات الخارجية وان
االستثمارات الخارجية هي استثمارات في شركات زميلة طويلة األجل وواجبة الخصم من وعاء الزكاة وذلك استنادا
الى الالئحة التنفيذية لنظام الزكاة.
قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2020م ،وحصلت الشركة على
شهادة الزكاة غير المقيدة لعام 2020م.
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باصدار ربط الزكاة وضريبة االستقطاع للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر
2019م و 2020م والذي أظهر اجمالي فروقات زكاة وضريبة استقطاع مستحقة وغرامة تأخير بقيمة  1.8مليون
لاير سعودي.
قامت الشركة بتقديم اعتراض على الربط الزكوي للسنتين المذكورتين أعاله ،وقامت بسداد الزكاة المستحقة عن البنود
غير المعترض عليها بمبلغ  83ألف لاير سعودي ،باالضافة الى سداد الحد األعلى من فروقات الزكاة المستحقة
بموجب الربط الزكوي بواقع  %25طبقا للنظام والبالغ  414ألف لاير سعودي.
قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي وضريبة االستقطاع المعدل للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2020م
والذي أظهر إنخفاض في فروقات الزكاة وضريبة االستقطاع وغرامة التأخير المستحقة بمبلغ  744ألف لاير سعودي.
قامت الشركة بتصعيد االعتراض المذكور إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية و الضريبية والجمركية
والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة حتى تاريخه .ترى إدارة الشركة والمستشار الزكوي بأن موقفها قوي وأن
لدى الشركة مخصص كافي لتغطية االلتزامات الزكوية المحتملة نتيجة هذا الربط ،حيث ان الهيئة قامت برفض خصم
ضريبة الدخل المؤجلة من وعاء الزكاة وذلك استنادا على ما ورد ضمن الدليل االرشادي الصادر من الهيئة.
قامت الشركة بتقديم االقرار الزكوي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،وحصلت الشركة على شهادة الزكاة غير
المقيدة لعام 2021م .لم تصدر الهيئة الربط الزكوي للسنة المذكورة حتى تاريخه.
شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ــ األردن
تم تدقيق اقرارات ضريبة الدخل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام 2020م .كما قامت الشركة بتقديم
إقرارات ضريبة الدخل للدائرة حتى نهاية عام 2021م.
فيما يتعلق بضريبة المبيعات ،تم تدقيق اقرارات ضريبة المبيعات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام
2021م .كما قامت الشركة بتقديم اقرارات ضريبة المبيعات للدائرة لنهاية شهر أبريل 2022م.
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -12الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع (تابع)
الوضع الزكوي والضريبي (تابع)
شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ــ األردن (تابع)
قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة ضريبة الدخل للشركة لعام 2014م وأصدرت القرارات األولية لها
بمطالبة الشركة بدفع فروقات ضريبية ناتجة عن اختالف في تفسير قرار إعفاءات مجلس اإلستثمار  ،وبناء على ذلك
تم تقديم االعتراض إلى هيئة االعتراض في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبتاريخ  21يونيو 2020م صدر قرار
االعتراض الذي تضمن عدم احتساب اعفاء تشجيع االستثمار على أرباح عام 2014م ،غير أن الشركة قدمت
إعتراضها على قرارات الدائرة وتم تحويل الملفات للمحكمة للبت في الخالف ،ولم تقم الشركة بإحتساب مخصص
إضافي لضريبة الدخل حيث انه وحسب رأي المستشار القانوني إن لدى الشركة دفوع قوية لكسب هذه القضية.
والدعوى منظورة حاليا ً لدى محكمة البداية.
أ) الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة
إن الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة كانت كما يلي:
 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
21,950
--21,950

الرصيد بداية الفترة  /السنة
االضافات والتعديالت خالل السنة
المحول إلى مخصص ضريبة الدخل
الرصيد نهاية الفترة  /السنة

 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
27,069
196
)(5,315
21,950

إن الحركة على المطلوبات الضريبية المؤجلة كانت كما يلي:
 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
56,116
56,116

الرصيد بداية الفترة  /السنة
الرصيد نهاية الفترة  /السنة

 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
56,116
56,116

تم احتساب الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة للفترة المنتهية في  30يونيو 2022م وفقا ً لقانون المملكة
األردنية لضريبة الدخل رقم ( )34لسنة 2018م والذي بدأ العمل به إعتبارا ً من أول يناير 2019م .وبموجب
هذا القانون فإن نسبة الضريبة القانونية على الشركة  %18باإلضافة الى نسبة المساهمة الوطنية بنسبة %1
(2021م %17 :باالضافة الى نسبة المساهمة الوطنية بنسبة .)%1
 -13ربحية السهم
أ-

ربحية السهم األساسية
يتم إحتساب ربحية السهم األساسية بنا ًء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية وبإستخدام المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية.
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -13ربحية السهم (تابع)
أ-

ربحية السهم األساسية (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2021م
2022م
ربحية الفترة (باأللف لاير سعودي)
عدد األسهم (المتوسط المرجح  -باآلالف)
ربحية السهم األساسية (لاير سعودي)

45,032
100,000
0.45

33,522
100,000
0.34

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2021م
2022م
86,933
100,000
0.87

100,479
100,000
1

ب -ربحية السهم المخفضة
يتم إحتساب ربحية السهم المخفضة بنا ًء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية إن وجد.
خالل الفترة ال يوجد معامالت تؤدي إلى تخفيض ربحية السهم وبالتالي فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف
عن ربحية السهم األساسية.
 -14االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية
كما في  30يونيو 2022م على المجموعة التزامات محتملة تتمثل في خطابات ضمان وإعتمادات قائمة بمبلغ 87
مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2021م 30.1 :مليون لاير سعودي).
 كما في  30يونيو 2022م على المجموعة تعهدات رأسمالية تتعلق بتحديث خطوط إنتاج ومنشآت ومصانعالمجموعة بلغت  8.46مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2021م 2,8 :مليون لاير سعودي) وتوجد ضمانات
بمبلغ  31.7مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2021م 23.1 :مليون لاير سعودي) ممنوحة لبنوك محلية مقابل
قروض وتسهيالت مصرفية لشركة تابعة.
 يوجد قضايا مقامة على الشركة التابعة بقيمة  156الف دينار أردني ،ما يعادل  828الف لاير سعودي كما في 30يونيو 2022م (كما في  31ديمسبر 2021م 90 :الف دينار أردني ،ما يعادل  476الف لاير سعودي)
باإلضافة الى قضايا غير محددة القيمة ،وبرأي إدارة الشركة التابعة ومستشارها القانوني أن الشركة التابعة لديها
دفوع قوية لرد هذه القضايا ،وال داعي ألخذ أي مخصصات مقابل هذه القضايا.
 -15اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات عالقة
تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة
ومنشآت يتم إدارتها أو يمارس عليها تأثيرا ً هاما ً من قبل هذه األطراف .فيما يلي بيان باألطراف ذات العالقة
بالمجموعة:
البيان

طبيعة العالقة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية
شركة منتجات صناعة األسمنت المحدودة
أعضاء مجلس اإلدارة بالمجموعة
اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين

شركة زميلة
شركة زميلة
أطراف ذات عالقة
أطراف ذات عالقة
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -15اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات عالقة (تابع)
أ) يوضح الجدول التالي أرصدة الجهات ذات العالقة كما في  30يونيو 2022م و 31ديسمبر 2021م:
حجم المعامالت
لفترة الستة
للسنة المنتهية
أشهر
المنتهية في في  31ديسمبر
2021م
 30يونيو
(مراجعة)
2022م
لاير سعــودي
(غير
(باآلالف)
مراجعة)
لاير
سعــودي
(باآلالف)

رصيد اإلقفال
 30يونيو
2022م
(غير
مراجعة)
لاير
سعــودي
(باآلالف)

 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعــودي
(باآلالف)

رصيد مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن الذمم التجارية المدينة
شركة الباطون الجاهز
والتوريدات اإلنشائية "شركة
زميلة"

23,206

مبيعات

أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة ضمن األرصدة المدينة األخرى
شركة الباطون الجاهز
والتوريدات اإلنشائية "شركة
-توزيعات أرباح
زميلة"
رصيد مستحق ألطراف ذات عالقة ضمن الذمم التجارية الدائنة
شركة منتجات صناعة األسمنت
المحدودة "شركة زميلة"

5,589

مشتريات

ب) بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين بالشركة
رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين بالشركة التابعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة التابعة
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة التابعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

44,243

27,098

26,744

--

175

175

12,955

38

385

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2021م
2022م
(غير
(غير مراجعة)
مراجعة)
لاير سعــودي
لاير سعــودي
(باآلالف)
(باآلالف)
2,989
381
360
224
68
1350

2,107
159
360
272
72
900

تشتمل إمتيازات المديرين الرئيسيين على الرواتب األساسية ومكافآت ومزايا أخرى بموجب سياسة المجموعة .إن
المديرين الرئيسيين ،بما فيهم المدير التنفيذي وكبار التنفيذيين ،هم األشخاص الذين يتمتعون بسلطات ومسؤوليات
حول تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة ،بشكل مباشر أو غير مباشر.
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شركة األسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
 -16توزيعات أرباح مستحقة
بتاريخ  27فبراير  2022م أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من
العام 2021م بمبلغ  150مليون لاير سعودي والذي يمثل  1.5لاير سعودي لكل سهم .والتي تمت الموافقة عليها
خالل إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والستين بتاريخ  17أبريل 2022م.
فيما يلي الحركة على توزيعات األرباح المستحقة خالل الفترة  /السنة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المعلن خالل الفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة  /السنة

 30يونيو
2022م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
12,346
150,000
)(150,026
12,320

 31ديسمبر
2021م
(مراجعة)
لاير سعودي
(باآلالف)
12,366
250,000
()250,020
12,346

 -17تصحيح أخطاء سنوات سابقة
خالل العام 2021م ،اكتشفت ادارة الشركة التابعة بانها بالخطأ لم تقم باحتساب االلتزامات الضريبية المؤجلة الناتج
عن الفروقات المؤقتة بين االساس المحاسبي لبعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات واالساس الضريبي لهذه
الموجودات لألعوام 2013م و2014م و 2015م علما ً أن الشركة التابعة قامت بإثبات مبلغ  2.1مليون دينار بما
يعادل  11.2مليون لاير سعودي يمثل مبالغ مدفوعة مقدما لدائرة ضريبة الدخل عن هذه السنوات ،قامت الشركة
التابعة باعادة عرض بياناتها من خالل تعديل بنود القوائم المالية السابقة التي تأثرت بهذا الخطأ تماشيا ً مع متطلبات
المعيار المحاسبي الدولي رقم (" )8التغير في السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية واألخطاء
المحاسبية".
إن الجدو ل التالي يلخص االثرعلى قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م ،علما ً أنه ال
يوجد أ ثر على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م (ال يوجد أثر على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  30يونيو 2021م ،كما ال يوجد أثر
على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للفترة المنتهية في 30
يونيو 2021م):

لاير سعــودي (باآلالف)

كما في  31ديسمبر 2020م
تعديالت سنوات
الرصيد كما سبق
الرصيد بعد التعديل
سابقة
التقرير عنة

قائمة المركز المالي
(األرباح المدورة)
إجمالي حقوق الملكية العائدة الى
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مجموع المطلوبات

)(901,690

38,997

)(862,693

)(2,911,771
)(81,135
)(2,992,906
)(11,158
)(644,494

38,997
5,961
44,958
)(44,958
)(44,958

)(2,872,774
)(75,174
)(2,947,948
)(56,116
)(689,452

 -18اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
تم إعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بواسطة مجلس اإلدارة في  8أغسطس 2022م الموافق 10
محرم 1444هـ.
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