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  ة الموجزة الموحدةا�وليتقرير فحص القوائم المالية 

  

   المساھمين ادةـإلى الس
  شركة مساھمة سعودية -شركة أسمنت القصيم 

  المملكة العربية السعودية -القصيم
  

  نطاق الفحص
شركة مساھمة  – أسمنت القصيم لشركة المرفقةالموحدة  ا�وليةي قائمة المركز المال فحصنالقد 

 الدخل ةائموقم، ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ي ف ھي عليه كما )المجموعة(وشركتھا التابعة ) الشركة( سعودية
 النقدي التدفقأشھر المنتھية في ذلك التاريخ وقائمة  تسعةالموحدة لفترتي الث4ثة أشھر وال ا�ولية

ة أشھر المنتھية في تسعلتغيرات في حقوق الملكية ا�ولية الموحدة لفترة الا�ولية الموحدة وقائمة ا
جزءاً من ھذه  المعتبرة )١١(إلى رقم ) ١(الموجزة المرفقة من رقم  واLيضاحاتذلك التاريخ، 
إن ھذه القوائم المالية ا�ولية الموجزة الموحدة ھي مسئولية . ا�ولية الموجزة الموحدة القوائم المالية

إن . نات التي طلبناھالنا مع كافة المعلومات والبيادارة المجموعة التي أعدتھا وقد تم تقديمھا إ
ستناداً إلى أعمال إالموحدة الموجزة  ا�ولية ھذه القوائم الماليةل إظھار نتائج فحصناھي مسئوليتنا 

  .التي قمنا بھا الفحص
  

ة المالية ا�ولية الصادر من قبل الھيئ وفقاً لمعيار فحص التقاريرفحصاً محدوداً فحصنا  كان
 تحليليةيتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات . السعودية للمحاسبين القانونيين

يعد و. لمالية والمحاسبيةولين عن ا�مور ائعلى المعلومات المالية واLستفسار من ا�شخاص المس
 يوالت ،تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليھا يتھذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة ال

  . يمثل ھذا الرأ يلذا فإننا T نبد ،القوائم المالية ككل ي فيتھدف أساساً إلى إبداء الرأ
 

 نتيجة الفحص
إدخالھا على  مھمة يتعينالذى قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعدي4ت  المحدود بناًء على الفحصو

في تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا  يلكا�ولية الموجزة الموحدة المرفقة  يةالقوائم المال
    .المملكة العربية السعودية

  
  عن كي بي ام جي الفوزان والسدحان
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  طارق عبدالرحمن السدحان

  ٣٥٢ترخيص رقم 
  

  م٢٠١٠أكتوبر  ١٢ :فيالرياض 
  ھـ ١٤٣١ ذوالقعدة ٤ :قــالمواف



 

١ 
 

أسمنت القصيمشركة   
  )شركة مساھمة سعودية(

 الموحدة ا�ولية قائمة المركز المالي

  )غير مراجعة(
  م٢٠١٠سبتمبر  ٣٠كما في 
  )Z سعودي(

    
  م٢٠٠٩    م٢٠١٠  إيضاح

             
            الموجودات

            متداولة موجودات
 ١٠٣,٨٩٨,٢٩٢   ٣٢,٢٠٢,٤٩٠      في حكمهالنقد وما 

 ٤٠٩,٢٨٨,٠١٥   ٤٦٤,٣٤٤,٣٩٧  )٤(    ستثمارات بغرض المتاجرةإ

 ٤٢,٨١٤,٣٧٣   ٤٦,٥٠٦,٨٠٥      )صافي( عم4ء

 ١٩,١٨٢,١٩٤   ٧,٦٩٧,٤٦٢      )صافي( مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 ١٩٧,٥٨٥,٢٠٦   ١٨٠,٧٥٦,٦١٩      )صافي( مخزون

  ٧٧٢,٧٦٨,٠٨٠    ٧٣١,٥٠٧,٧٧٣      المتداولة موجوداتالمجموع 
            غير المتداولة موجوداتال

 ١,٢٠٣,٦١٤,٦٥٦   ١,١٩٠,٩٢١,٤٦٨      )صافي(Tت ومعدات، ممتلكات واَ 

  ١٢٠,٦٠٠,٦١٩    ٦٩,٢٧٥,٣٩٧      مشروعات تحت التنفيذ
 ٤٦,٣٠٦,٢٩٧   ٥٣,٣٧٣,٧٨٩      )صافي( مؤجلة اتفمصرو

  ١,٣٧٠,٥٢١,٥٧٢    ١,٣١٣,٥٧٠,٦٥٤      المتداولة غير موجوداتالمجموع 
  ٢,١٤٣,٢٨٩,٦٥٢    ٢,٠٤٥,٠٧٨,٤٢٧      موجوداتالمجموع 

            
            الملكيةوحقوق  لمطلوباتا

            متداولة مطلوبات
  ١٣,١٤٢,٤٥٧    ١٣,٥٠٦,٣٨٢      موردون

  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥٨,٠٠٠,٠٠٠  )٥(    ا�جل الجزء المتداول من قرض طويل
  ٢١٢,٧٢٠,٠٨٠    ٨٠,٢٠٠,٨٣٨      مستحقة وأرصدة دائنة أخرىمصروفات 

  ٣٤,١٠٦,٧٩١    ٣٦,١٢٨,٤٣٧      دائنو توزيعات أرباح
  ٩,٨٤٢,٠٥٤    ٨,٥٣٥,٢٦٨  )٦(    مخصص الزكاة

  ٣٢٤,٨١١,٣٨٢    ١٩٦,٣٧٠,٩٢٥      المتداولة مطلوباتالمجموع 
            غير متداولة مطلوبات

  ١٤٤,٥٠٠,٠٠٠    ٨٦,٥٠٠,٠٠٠  )٥(    اTجل قرض طويل
  ١٩,٢٤٠,٩٨١    ٢٠,٠٤٠,٣٢٣      مخصص مكافأة نھاية الخدمة

  ١٦٣,٧٤٠,٩٨١    ١٠٦,٥٤٠,٣٢٣      غير المتداولة المطلوباتمجموع 
  ٤٨٨,٥٥٢,٣٦٣    ٣٠٢,٩١١,٢٤٨      المطلوباتمجموع 
            الملكيةحقوق 

 ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )١(    رأس المال

 ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠   ٨٥,٢٠٠,٤٢٨      إحتياطي نظامي

 ٣٧٦,٠١٦,١٥٧   ٣٧٦,٠١٦,١٥٧      إحتياطي عام

 ٦٠٤,٦٩٣,٩٢٠   ٣٨٢,١٥٩,٩٥٧      مبقاةأرباح 

 ١,٦٥٥,٧١٠,٠٧٧   ١,٧٤٣,٣٧٦,٥٤٢     ساھمينالممجموع حقوق 

 (٩٧٢,٧٨٨)   )١,٢٠٩,٣٦٣(      حقوق اTقلية

 ١,٦٥٤,٧٣٧,٢٨٩   ١,٧٤٢,١٦٧,١٧٩      لكيةالممجموع حقوق 

 ٢,١٤٣,٢٨٩,٦٥٢  ٢,٠٤٥,٠٧٨,٤٢٧      الملكيةوحقوق  المطلوباتمجموع 

  .الموحدةالموجزة  جزءاً T يتجزأ من ھذه القوائم المالية ا�ولية) ١١(إلى رقم ) ١(تعتبر اLيضاحات المرفقة من رقم 



 

٢ 
 

  أسمنت القصيمشركة 
  )شركة مساھمة سعودية(

  الموحدة ا�ولية قائمة الدخل
  )غير مراجعة(

  م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في أشھر المنتھية  ةتسعوال الث4ثةة لفتر
  )Z سعودي(

  

  لفترة التسعة أشھر المنتھية في    لفترة الثCثة أشھر المنتھية في    إيضاح  

  م٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠    م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠    م٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠    م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠      

 ٧٤٩,١٤١,٧٥٨   ٧٢٧,٢٢٠,٤٧٧   ٢٢٦,٨٠٠,٠٣٨   ١٩٩,٢١٦,٢١٥      المبيعات

 (٣٠٠,٨٣٨,١٥٦)   )٣٠٥,٩٣٧,٤٠٢(   (٨٩,٨٧٦,٧٠٩)   )٨٤,٢٤٧,١٦٤(   تكلفة المبيعات

 ٤٤٨,٣٠٣,٦٠٢   ٤٢١,٢٨٣,٠٧٥   ١٣٦,٩٢٣,٣٢٩   ١١٤,٩٦٩,٠٥١      إجمالي الربح

 (٤,٢٢٠,٧٩٢)   )٥,٠٨٠,٩٤٣(   (١,٢٥٠,٦٤٢)   )١,٦٣٠,٨٩٨(      مصروفات بيع وتوزيع

 (١٢,٣٠٢,١١٤)   )٢١,١٠٨,١٠٣(   (٣,٧٧٨,٥٨٦)   )٦,٧٦٤,٧١٧(      مصروفات إدارية وعمومية 

 ٤٣١,٧٨٠,٦٩٦   ٣٩٥,٠٩٤,٠٢٩   ١٣١,٨٩٤,١٠١   ١٠٦,٥٧٣,٤٣٦      صافي الربح من العمليات الرئيسية

 ٧,٥٨٥,٠٨٨   ٣,١٢٢,٧١٩   ١٤٤,١٦١   ٣,٣٣١,١٨٠      )صافي( إيرادات أخرى

 ٤٣٩,٣٦٥,٧٨٤   ٣٩٨,٢١٦,٧٤٨   ١٣٢,٠٣٨,٢٦٢   ١٠٩,٩٠٤,٦١٦      صافي الربح قبل مخصص الزكاة وحقوق ا�قلية

 (١١,١٤٢,٦١٥)   )١٠,٢٥٧,٧٧٢(   (٣,٣٦١,٠٩٤)   )٢,٨٥٨,٥٦٧(    )٦(  مخصص الزكاة

 ٤٢٨,٢٢٣,١٦٩   ٣٨٧,٩٥٨,٩٧٦   ١٢٨,٦٧٧,١٦٨   ١٠٧,٠٤٦,٠٤٩      صافي الربح قبل حقوق ا�قلية

 ٢٩٤,٤٣٣   ١٢٠,٨١٣    ٩١,١٤٩    ٤٤,٦١٨      حصة ا�قلية في صافي خسائر الشركة التابعة

 ٤٢٨,٥١٧,٦٠٢   ٣٨٨,٠٧٩,٧٨٩    ١٢٨,٧٦٨,٣١٧    ١٠٧,٠٩٠,٦٦٧      صافي ربح الفترة

  ٤,٨٠   ٤,٣٩    ١,٤٧    ١,١٨    (٧)  ربحية السھم من العمليات الرئيسية

 ٠,٠٨   ٠,٠٣   ٠,٠٠١   ٠,٠٤    (٧)  ربحية السھم من اLيرادات ا�خرى

  ٤,٧٦    ٤,٣١    ١,٤٣    ١,١٩   (٧)  من صافي ربح الفترة  ربحية السھم

  

  .الموحدة الموجزة جزءاً T يتجزأ من ھذه القوائم المالية ا�ولية) ١١(إلى رقم ) ١(تعتبر اLيضاحات المرفقة من رقم 
  
  
  
 

 

  
  
  



 

٣ 
 

  أسمنت القصيمشركة 
  )شركة مساھمة سعودية ( 

  الموحدة ا�ولية قائمة التدفقات النقدية
  )غير مراجعة(

  م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ فيالمنتھية  شھرأ ةتسعاللفترة 
  )Z سعودي(

  م٢٠٠٩    م٢٠١٠  

        

        التدفقات النقدية من اFنشطة التشغيلية

 ٤٢٨,٥١٧,٦٠٢   ٣٨٨,٠٧٩,٧٨٩  الفترةصافي ربح 

        :تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي التدفقات النقدية من ا�نشطة التشغيلية
 ٦٤,٢١٥,٦٧٠   ٦٦,٧٨٨,٤٣٤  4كاتإھ

 ٥,٠٥٨,٤٣٦   ٥,٦٥٨,٨١٣  مصروفات مؤجلةطفاء إ

 (٩٢,٤٩٨)   )٩٨,٥٠١(  ممتلكات وآTت ومعداترباح بيع أ

  (٢,٠٣٢,٦٣٨)    )٣,٠٧٣,٤٦٠(    رباح غير محققة عن استثمارات بغرض المتاجرةأ

 ١١,١٤٢,٦١٥   ١٠,٢٥٧,٧٧٢  مخصص الزكاة

 ٢,١٠٦,٥٢٨   ٣,٤٧٦,٧٠٦  مخصص مكافأة نھاية الخدمة

 (٢٩٤,٤٣٣)   )١٢٠,٨١٣(  ا�قلية من صافي خسارة الشركة التابعةنصيب حقوق 

  ٥٠٨,٦٢١,٢٨٢    ٤٧٠,٩٦٨,٧٤٠  
        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

  ٩,١٠٤,٤٠١    )٥٠٤,١٧١( عم4ء

  ٧,٥٠٩,٣٨٤    ٨٥,٦٤٦  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

  ٩,٢٥٤,٩٢٤    ١٢,٨٤٩,٩٠٠  مخزون

  (١٦,٣٠٨,٧١٣)    ١,٨٧٢,٦٨٢  موردون

  ٤,٠٢٦,٩٢٠    )٥٢,١١٠,٢٦٨(  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 (١,٢٥٣,١٩٠)   )٢,٣٥٦,٠٢٧(  مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة

 (١٦,٠٨٩,٦٠٥)   )٢٢,٦٥٤,٤٢٣(  الزكاة المدفوعة

  ٥٠٤,٨٦٥,٤٠٣    ٤٠٨,١٥٢,٠٧٩  من ا�نشطة التشغيلية الناتج صافي النقد
        ستثماريةالنقدية من ا�نشطة اI التدفقات

  ٢٨٣,٥٤٤,٤١٢    ١٥٧,٠٠٠,٠٠٠  ستثمارات في مرابحات �جلإ

 (٣٩٩,٥٠٠,٠٠٠)   ٧١٧,٠٣١  بغرض المتاجرةستثمارات إ

  (٢٧,٩١٨,٢٠٩)    )٥,٣٦٩,٣٧١(  ومعداتوآTت شراء ممتلكات 

  (٥٤,٥٠٢,٨٧٧)    )٧,٦٠٤,٦٨٦(  مشروعات تحت التنفيذ

  (١٨٦,١٢٩)    )١١,٠١٩,٣٣٧(  مؤجلة مصروفات

  ٩٢,٥٠٠    ٤٤٦,٠٠٠  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

  (١٩٨,٤٧٠,٣٠٣)    ١٣٤,١٦٩,٦٣٧  ستثماريةا�نشطة اI )المستخدم في/ (من الناتجصافي النقد 
        التدفقات النقدية من ا�نشطة التمويلية

  (٤٤,٠٠٠,٠٠٠)    )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  جلا� قرض طويل

  (٤٩٣,٣٩٥,٥٩٤)    )٤٦٩,٣١٤,٦٨٠(  أرباح موزعة

 (١,٣٨٠,٠٠٠)   )١,٤٠٠,٠٠٠(  مكافاة اعضاء مجلس اTدارة

  (٥٣٨,٧٧٥,٥٩٤)    )٥٢٥,٧١٤,٦٨٠(  صافي النقد المستخدم في ا�نشطة التمويلية

  (٢٣٢,٣٨٠,٤٩٤)    ١٦,٦٠٧,٠٣٦  صافي التغير في النقد وما في حكمه

  ٣٣٦,٢٧٨,٧٨٦    ١٥,٥٩٥,٤٥٤  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

  ١٠٣,٨٩٨,٢٩٢    ٣٢,٢٠٢,٤٩٠  النقد وما في حكمه في نھاية الفترة 
  

الموحدةالموجزة  جزءاً T يتجزأ من ھذه القوائم المالية ا�ولية )١١(إلى رقم ) ١(تعتبر اLيضاحات المرفقة من رقم 



 

٤ 
 

  أسمنت القصيم شركة
  )شركة مساھمة سعودية(
  في حقوق الملكية ا�ولية الموحدة قائمة التغير

  )غير مراجعة(
  م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  شھر المنتھيةأ التسعةلفترة 

  )Z سعودي(
         

مجموع حقوق 
  حقوق ا�قلية  الملكية

 مجموع حقوق
  إيضاح رأس المال إحتياطي نظامي  إحتياطي عام  رباح مبقاةأ المساھمين

 

          

 م٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في   ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧٥,٩٩٦,١٥٧  ٦٧٢,٥٧٦,٣١٨ ١,٧٢٣,٥٧٢,٤٧٥ )٦٧٨,٣٥٥(  ١,٧٢٢,٨٩٤,١٢٠

 الفترةصافي ربح    --  --  --  ٤٢٨,٥١٧,٦٠٢  ٤٢٨,٥١٧,٦٠٢  --  ٤٢٨,٥١٧,٦٠٢

  توزيعات أرباح  )٨( -- -- -- )٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠( )٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠(  -- )٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠(

  مكافأة أعضاء مجلس اLدارة   -- -- -- (١,٤٠٠,٠٠٠) (١,٤٠٠,٠٠٠)  -- (١,٤٠٠,٠٠٠)

  مكافأة أعضاء مجلس اLدارةالمحول من    -- -- ٢٠,٠٠٠ -- ٢٠,٠٠٠  --  ٢٠,٠٠٠

  حصة ا�قلية في صافي خسائر الشركة التابعة   -- -- -- -- --  )٢٩٤,٤٣٣(  )٢٩٤,٤٣٣(

 م٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠الرصيد في   ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧٦,٠١٦,١٥٧  ٦٠٤,٦٩٣,٩٢٠ ١,٦٥٥,٧١٠,٠٧٧ )٩٧٢,٧٨٨(  ١,٦٥٤,٧٣٧,٢٨٩

              

  م٢٠١٠يناير  ١الرصيد في    ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٥,٢٠٠,٤٢٨ ٣٧٦,٠١٦,١٥٧  ٤٦٧,٩٨٠,١٦٨ ١,٨٢٩,١٩٦,٧٥٣  )١,٠٨٨,٥٥٠(  ١,٨٢٨,١٠٨,٢٠٣

 الفترةصافي ربح    --  --  -- ٣٨٨,٠٧٩,٧٨٩  ٣٨٨,٠٧٩,٧٨٩  --  ٣٨٨,٠٧٩,٧٨٩

  توزيعات أرباح )٨( --  -- --  )٤٧٢,٥٠٠,٠٠٠(  )٤٧٢,٥٠٠,٠٠٠(  --  )٤٧٢,٥٠٠,٠٠٠(

  مكافأة أعضاء مجلس اLدارة   --  -- --  )١,٤٠٠,٠٠٠(  )١,٤٠٠,٠٠٠(  --  )١,٤٠٠,٠٠٠(

  حصة ا�قلية في صافي خسائر الشركة التابعة   -- --  -- -- -- )١٢٠,٨١٣( )١٢٠,٨١٣(

 م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠الرصيد في   ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٥,٢٠٠,٤٢٨ ٣٧٦,٠١٦,١٥٧  ٣٨٢,١٥٩,٩٥٧ ١,٧٤٣,٣٧٦,٥٤٢  )١,٢٠٩,٣٦٣(  ١,٧٤٢,١٦٧,١٧٩

.الموجزة الموحدة جزءاً T يتجزأ من ھذه القوائم المالية ا�ولية) ١١(إلى رقم ) ١(تعتبر اLيضاحات المرفقة من رقم 



 

 

 

  أسمنت القصيمشركة 
  )سعوديةشركة مساھمة (

  الموحدةالموجزة  ا�ولية إيضاحات حول القوائم المالية
  )غير مراجعة(

  م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  شھرالمنتھيةأ التسعةلفترة 
  التكوين والنشاط .١

 ھaـ١٣٩٨ شaعبان ٢٨بتaاريخ  مدينة بريدةمسجلة في  )الشركة( – شركة مساھمة سعودية -أسمنت القصيم شركة 
بموجaب ، وقد تaم تأسaيس الشaركة  ١١٣١٠٠١٢٢٤تجاري رقم ال بموجب السجل )م١٩٧٨أغسطس  ٢الموافق (

يتمثل النشاط ا�ساسaي  .)م١٩٧٦أغسطس  ١١الموافق ( ھـ١٣٩٦شعبان  ١٥ بتاريخ ٦٢/المرسوم الملكي رقم م
 اھaذبتلك المنتجات والقيام بجميع ا�عمaال المتصaلة بصaورة مباشaرة  تجارةإنتاج ا�سمنت ومشتقاته وللشركة في 

  .القصيم – مدينة بريدةفي القائم تزاول الشركة نشاطاتھا من خ4ل مصنعھا  .ضغرال

نوفمبر  ١٦الموافق  ١٤٣٠ذوالقعده  ٢٨للشركة المنعقدة بتاريخ  الجمعية العامة غير العاديةقرار  بموجب
Z مليون  ٩٠٠لى إ) مليون سھم ٤٥بواقع  (سعودي مليون Z  ٤٥٠رأس مال الشركة من تم زيادة  ٢٠٠٩
حتياطي من بند اLسعودي مليون Z  ٢٠٠مبلغ بإستخدام  %١٠٠بنسبة زيادة  )سھم مليون ٩٠بواقع ( سعودي

L٢٥٠مبلغ إلى ضافة النظامي با  Z بمنح سھم واحد  وقد تمت الزيادة. من بند ا�رباح المبقاةسعودي مليون
وراق المالية كما يداع اTإبسج4ت الشركة في مركز  المسجلينحقيتھا للمساھمين أوتكون  ،مجاني مقابل كل سھم

وقد أضيفت أسھم المنحة المذكورة للمحافظ اLستثمارية . إنعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم في نھاية تداول
ي وتم تعديل السجل التجار. م٢٠٠٩نوفمبر  ٢١ھـ الموافق ١٤٣٠ذو الحجة  ٢٤للسادة مساھمي الشركة بتاريخ 

كما وافقت الجمعية غير . م٢٠١٠مارس  ٧ھـ الموافق ١٤٣١ربيع ا�ول  ٢١للشركة بھذه الزيادة بتاريخ 
صدور قرار وزير التجارة  تاريخ سنة مي4دية من ٩٩العادية في ذات اLجتماع على تعديل مدة الشركة لتصبح 

  .بإع4ن تأسيس الشركة

 –شركة الصaناعات ا�سaمنتية المحaدودة  دة المرفقة نشاط الشركة وتتضمن القوائم المالية ا�ولية الموجزة الموح
 ١١٣١٠٢٤١٤٦والمسaaجلة بموجaaب السaaجل التجaaاري رقaaم ) الشaaركة التابعaaة( -شaaركة ذات مسaaئولية محaaدودة 

ويتمثaaل النشaaاط الرئيسaaي . م٢٠٠٧أغسaaطس  ٦ الموافaaق ھaaـ١٤٢٨رجaaب  ٢٢الصaaادر مaaن مدينaaة بريaaدة بتaaاريخ 
aaي إنتaaة فaaركة التابعaaات للشaaب4ط والمنتجaaك والaaبحص والبلaaاھزة والaaانة الجaaة للخرسaaة والتجزئaaارة الجملaaاج وتج

 ٢٠٠٩سaبتمبر  ٩الموافaق  ١٤٣٠رمضaان  ١٩ھaذا وقaد قaرر مجلaس شaركاء الشaركة التابعaة بتaاريخ . ا�سمنتية
صaيد مليaون Z سaعودي بإسaتخدام الر ٥٠ألaف Z سaعودي ليصaبح  ٥٠٠زيادة رأس مال الشaركة التابعaة مaن 

  :الدائن للشركة في دفاتر الشركة التابعة، مع تغيير نسب ملكية الشركاء لتصبح كما يلي

  نسبــة الحصص  بيان الشركاء
  بعد الزيادة  قبل الزيادة  

  %٩٩  %٩٥  شركة أسمنت القصيم
  %١  %٥  عبدf بن عبداللطيف السيف/ السيد

 ١٤٣٠رمضaان  ١٩الصناعات ا�سمنتية بھaذه الزيaادة بتaاريخ ھذا وقد تم تعديل السجل التجاري الخاص بشركة 
   .م٢٠٠٩سبتمبر  ٩الموافق 

مليaون Z سaعودي بمaا يجaاوز  ٣١,٦م مبلaغ ٢٠٠٩ديسaمبر  ٣١للشaركة التابعaة كمaا فaي  بقaاهبلغت الخسائر الم
ربيaaع ا�ول  ٧بتaaاريخ  فaaي الشaaركة التابعaaة فaaي إجتمaaاعھم المنعقaaد فaaيوقaaد قaaرر الشaaركاء مaaن رأسaaمالھا % ٥٠

لتغطيaة ھا تقديم الدعم المالي لوفي مزاولة نشاطھا إستمرار الشركة التابعة  م٢٠١٠فبراير  ٢١ ھـ الموافق١٤٣١
  . مبقاهتلك الخسائر ال

 أسس اIعداد .٢

الصaادر عaن الھيئaة  التقaارير الماليaة ا�وليaةلمعيaار  وفقaاً الموجزة الموحaدة المرفقaة  ا�ولية تم إعداد القوائم المالية
بإسaتثناء اLسaتثمارات بغaرض المتaاجرة والتaي يaتم (ووفقaاً لمبaدأ التكلفaة التاريخيaة  السعودية للمحاسبين القaانونيين

وبإسaaتخدام مبaaدأ اLسaaتحقاق المحاسaaبي ومفھaaوم اLسaaتمرارية ويaaتم عaaرض ھaaذه القaaوائم ) إظھارھaaا بقيمتھaaا العادلaaة
  . بالرياTت السعودية التي تمثل عملة النشاط المالية ا�ولية الموجزة  الموحدة

في تطبيaق  إفتراضات قد تؤثرالموحدة من اLدارة استخدام تقديرات و ا�ولية الموجزة إعداد القوائم المالية يتطلب
بالقوائم المالية ا�وليaة المaوجزة  الواردة الموجودات والمطلوبات واLيرادات والمصروفاتعلى مبالغ السياسات و

 المتاحaaة أفضaaل المعلومaaاتعلaaى  مبنيaaةالaaرغم مaaن أن ھaaذه التقaaديرات علaaى و. المتممaaة لھaaا يضaaاحاتاLو الموحaaدة
  .ا�حداث الحالية إT أن النتائج الفعلية النھائية قد تختلف عن ھذه التقديراتعن الظروف وgدارة ل

المحاسبية يتم إظھارھا فaي الفتaرة الماليaة نتائج مراجعة التقديرات . تتم مراجعة التقديرات واLفتراضات بإستمرار
  .الحالية والفترات المستقبلية التي تتأثر بھا
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  أسمنت القصيمشركة 
  )شركة مساھمة سعودية(

  الموحدةالموجزة  ا�ولية إيضاحات حول القوائم المالية
  )غير مراجعة(

  م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  شھرالمنتھيةأ التسعةلفترة 
  الھامة السياسات المحاسبية .٣

في إعداد القوائم المالية ا�ولية الموجزة الموحدة، تتفق مع تلك إن السياسات المحاسبية الھامة المتبعة من قبل الشركة 
وفيما يلي ملخص بأھم . م٢٠٠٩ديسمبر  ٣١المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتھية في 

  :السياسات المحاسبية المتبعة

  م الماليةأسس توحيد القوائ  )أ (
تتضمن القوائم المالية ا�ولية الموجزة الموحدة المرفقة القوائم المالية للشaركة والشaركة التابعaة كمaا ھaو مبaين فaي 

تتوفر السaيطرة عنaدما يكaون للشaركة المقaدرة علaى . أع4ه والتي تمتلك فيھا الشركة حصة مسيطرة) ١(اLيضاح 
يتم إدراج . موجودات الشركة التابعة وذلك للحصول على منافع إقتصادية من أنشطتھا إستخدام أو توجيه إستخدام

القaaوائم الماليaaة للشaaركة التابعaaة فaaي القaaوائم الماليaaة الموحaaدة مaaن تaaاريخ بaaدء السaaيطرة حتaaى تaaاريخ توقفھaaا وT يaaتم 
  .إدراجھا إذا ما كانت الشركة التابعة في حالة إعادة تنظيم

ية ا�ولية الموجزة الموحدة المرفقة القوائم المالية للشركة التابعة التي تم إعدادھا بنفس تاريخ تتضمن القوائم المال
  .السنة المالية للشركة وباستخدام سياسات محاسبية متوافقة

ة مة المتبادلة بين الشركة والشركة التابعاھم إستبعاد ا�رصدة والمعام4ت اللغرض إعداد القوائم المالية الموحدة يت
  .كما يتم إستبعاد ا�رباح والخسائر غير المحققة لھذه المعام4ت

  النقد وما في حكمه  )ب (
يتضمن النقد وما في حكمaه النقaد بالصaندوق ولaدى البنaوك والمرابحaات قصaيرة ا�جaل التaي تسaتحق خ4aل ث4ثaة 

 .بدون قيودللمجموعة والمتاحة  أشھر أو أقل من تاريخ الشراء

 المتاجرةبغرض اIستثمارات   )ج (
Lة ستثمارات في ا�وراق الماليةاaدئياً بالتكلفaجيلھا مبaتم تسaاجرة يaرض المتaراؤھا بغaتم شaي يaذه . التaيم ھaتم تقيaوي

وتaدرج ھaذه اLسaتثمارات ضaمن الموجaودات المتداولaة . في تaاريخ المركaز المaالي بالقيمة العادلة لھااLستثمارات 
بتaاريخ (الناتجaة عaن التغيaر فaي قيمتھaا العادلaة  والخسaائر غيaر المحققaة�ربaاح ابقائمة المركز المالي، كمaا تaدرج 

وعنaدما T يمكaن تحديaد القيمaة العادلaة . قائمaة الaدخلضمن  وا�رباح والخسائر المتحققة من بيعھا) المركز المالي
 .ھذه ا�وراق المالية بالتكلفة تقييم فيتم

  المخزون  )د (
ويaتم تحديaد التكلفaة علaى أسaاس طريقaة . ، أيھمaا أقaلھaاقيتحقالممكaن يتم تقييم المخaزون بالتكلفaة أو صaافي القيمaة 

وتتضمن تكلفة المخزون تكلفة الشراء باLضافة إلaى المصaروفات ا�خaرى المباشaرة للوصaول  .المتوسط المرجح
 .بالمخزون إلى حالته الراھنة

بعaد  عaاديال التجaاري النشaاط ظaروف ظaل في المقدر الفعلي أو سعر البيع فى تحققالقابلة للالقيمة  ل صافيتتمثو
وكافaaة المصaaروفات الضaaرورية المتوقaaع تكبaaدھا لبيaaع ) إذا كaaان يحتaaاج إلaaى إكمaaال(تكلفaaة إكمaaال المخaaزون  خصaaم

  .المخزون

 .يظھر المخزون بالصافي بعد خصم مخصص ا�صناف الراكدة وبطيئة الحركة

  والمعدات واFQت الممتلكات) ھـ(
وتتضaمن   .وخسائر اLنخفاض في القيمة المتراكم ھ4كاL خصمكلفة بعد توالمعدات بال اTiتو تظھر الممتلكات

تكلفة إقتناء ا�صل تكلفة الشراء باLضافة إلaى كافaة التكaاليف المباشaرة التaي يaتم إنفاقھaا علaى ا�صaل ليصaل إلaى 
يaaتم رسaaملة التكaaاليف ال4حقaaة التaaي تنفaaق علaaى ا�صaaل إذا . مكانaaه المحaaدد وبالحالaaة التaaي تجعلaaه صaaالحاً لgسaaتخدام

ن ا�داء المعياري المقدر لjصل أو العمر اLنتاجي المقaدر لaه وكافaة ترتب عليھا منافع إقتصادية مستقبلية تزيد م
فaي إحتسaاب اLھ4aك  طريقة القسط الثابaت المجموعةتتبع  . النفقات ا�خرى يتم إثباتھا بقائمة الدخل فور حدوثھا

  :كما يليالعمر اLنتاجي المقدر لjصل وذلك على مدى 
  السنوات  

  ٣٣ - ١٠  مباني
  ٢٠ – ٨  آTت ومعدات

  ٨ – ٤  سيارات
  ١٠ – ٣  ومفروشات ومعدات مكتبية أثاث

  ١٣ – ١٠  عدد وأدوات
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  أسمنت القصيمشركة 
  )شركة مساھمة سعودية(

  الموجزة الموحدة ا�ولية إيضاحات حول القوائم المالية
  )غير مراجعة(

 م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  شھرالمنتھيةأ التسعةلفترة 

 )تابع(الھامة  السياسات المحاسبية  . ٣

  المؤجلة مصروفاتال  )و (

 اتفويaتم إطفaاء ھaذه المصaرو. عندما  يتوقع الحصول على منaافع مسaتقبلية منھaا المؤجلة روفاتالمص يتم إثبات
  .وفقاً للعمر اLفتراضي المقدر لgستفادة منھان عاماً يث4ثة إلى عشر ىستخدام طريقة القسط الثابت على مدإب

  الخدمةمخصص مكافأة نھاية   )ز (
علaى أسaaاس  يaتم إحتسaاب مخصaص مكافaأة نھايaة الخدمaة وفقaاً لنظaaام العمaل والعمaال بالمملكaة العربيaة السaعودية

ويaتم إسaتخدام  .قائمaة الaدخل ب المخصص مبلغ يتم إدراج تدعيمو ةمجموعفي خدمة ال العاملالفترة التي أمضاھا 
 .تركه للعمل ھذا المخصص عند إستحقاق العامل لمكافأة ترك الخدمه عند

  مخصص الزكاة  )ح (
تھا التابعaة المسaجلة فaي المملكaة العربيaة السaعودية للزكaاة الشaرعية وفقaاً �نظمaة مصaلحة تخضع الشaركة وشaرك

تحمل الزكاة على قائمة الaدخل الموحaدة للفتaرة و لمبدأ اTستحقاق للزكاة وفقاً  تكوين مخصصيتم . الزكاة والدخل
الفتaرة التaي يaتم اعتمaاد الaربط قائمة دخل يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النھائي في  .الجارية

  .النھائي فيھا

  تحقق اIيراد  )ط (
بمقaaدار  لعم4aaء بعaد تخفaaيض ھaaذه اLيaaراداتيaتم تسaaجيل اLيaaرادات مaaن المبيعaaات عنaد تسaaليم أو شaaحن البضaaاعة ل

 .ا�خرى عند إستحقاقھاويتم إثبات اLيرادات . الخصومات الممنوحة

  المصروفات  )ي (
. ةمجموعaمنتجaات ال الناتجaة عaن مجھaودات وظaائف بيaع وتوزيaع اتفورتمثaل المصa التوزيعمصروفات البيع و

وأعبaaاء التمويaaل يaaتم تصaaنيفھا كمصaaروفات عموميaaة  المصaaروفات التشaaغيليةكافaaة المصaaروفات ا�خaaرى بخ4aaف 
  مصaaروفاتوال التوزيaaعالبيaaع و مصaaروفاتتكلفaaة المبيعaaات و بaaين المشaaتركة مصaaروفاتيaaتم توزيaaع ال. وإداريaaة 

 .وثابت العمومية واLدارية إن لزم ا�مر، على أساس منتظم

  العمCت ا�جنبيةب المعامCت  )ك (
 بتaاريخأسعار الصaرف السaائدة  على أساسبالعم4ت ا�جنبية إلى الZ السعودي  التي تتم يتم تحويل المعام4ت
بالعم4ت اLجنبية في تاريخ المركز المالي فيaتم تحويلھaا إلaى الZa  الموجودات والمطلوباتتلك المعام4ت، أما 

تحويaل الناتجaة عaن  بالفروقaاتيaتم اLعتaراف . السعودي وفقاً �سعار الصرف السائدة في تaاريخ المركaز المaالي
  .العم4ت ا�جنبية بقائمة الدخل ا�ولية الموحدة

  المخصصات  )ل (
ظھaرت ) قانونيaة أو تعاقديaة( مطلوبaات المجموعaة علaى صات في القوائم المالية عنaدما تكaونتم تسجيل المخصي

بطريقة يعتمد عليھaا،   المطلوباتويمكن تقدير ھذه  تسويتھا تحويل لمنافع إقتصاديةتتطلب ونتيجة �حداث سابقة 
  .مطلوباتال ھذه ديتم تكوين المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات التي يتوقع أن تكون كافية لسدا

  ا�دوات المالية  )م (
طرفaaاً فaaي اLتفاقيaaات التعاقديaaة لjaaدوات  المجموعaaةالماليaaة عنaaدما تصaaبح  الموجaaودات والمطلوبaaاتيaaتم تسaaجيل 

 ا�وليaة الموحaدة الماليaة التaي تظھaر فaي القaوائم الماليaة مطلوبaاتوال موجaوداتالمالية، وتعكس القيمaة الدفتريaة لل
  .في تاريخ قائمة المركز المالي موضوعيوتحدد القيمة العادلة على أساس . قيمتھا العادلة تقريباً 

  توزيعات ا�رباح  )ن (
كما يتم قيد . في الفترة التي يتم اعتمادھا من قبل مجلس اLدارة  مطلوباتتوزيعات ا�رباح المرحلية ك إثباتيتم 

إعتمادھaا مaن قبaل الجمعيaة العامaة  فيھaا فaي السaنة التaي يaتم المعتمدة من قبaل الجمعيaة العامaة للمسaاھمينا�رباح 
  .لمساھمينل
 



 

٨ 
 

  أسمنت القصيمشركة 
  )شركة مساھمة سعودية(

  الموجزة الموحدة ا�ولية إيضاحات حول القوائم المالية
  )غير مراجعة(

  م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  شھرالمنتھيةأ التسعةلفترة 
  )V سعودي(

  
  )تابع(الھامة  السياسات المحاسبية  . ٣
  

  ربحية السھم   )س (
قبaل إسaتبعاد حصaة حقaوق (يتم تحديد ربحية السھم لكل من صافي الربح من العمليات الرئيسية واLيaرادات ا�خaرى 

وصافي ربح الفترة على أساس المتوسط المرجح لعدد ا�سھم القائمaة خ4aل الفتaرة كمaا يراعaى تعaديل أرقaام ) ا�قلية
 .ة أسھم مجانيةالمقارنة بأثر إصدار أي

 إستثمارات بغرض المتاجرة .٤

 .إستثمارات في صناديق الدخل المتوازن اLس4مية وصناديق المتاجرة بالسلع لدى بنوك محليةفي البند  يتمثل

 ا�جل ض طويلقر .٥

حصلت الشركة على قرض بدون فوائد من صندوق التنمية ) م٢٠٠٤مارس  ٢٤الموافق ( ھـ١٤٢٥صفر  ٣بتاريخ 
 ھـ١٤٣٤صفر  ١٥الصناعية السعودي بموجب اLتفاقية المبرمة مع الصندوق ويستحق اخر قسط لھذا القرض في 

  ).م٢٠١٢ديسمبر  ٢٩الموافق (

ام على قطعة ا�رض الواقعة بمدينة بريدة ھذا القرض بضمان رھن كافة المباني والمنشأت المقامة أو التى ستق
والمعدات ووسائل النقل وا�ثاث  اTiتكيلو متراً مربعاً مع كافة  ٢٨والبالغ مساحتھا ) المقام عليھا مصنع الشركة(

باLضافة إلى كافة آTت ومعدات ومباني مشروع التطوير والتحديث و المرتبط الشركة المكتبي وكافة مرافق مصنع 
  .الخط اLنتاجي الثالث بإنشاء

  :وفيما يلي حركة القرض خ4ل الفترة
      م٢٠١٠    م٩٢٠٠

  الرصيد في بداية السنة    ١٩٩,٥٠٠,٠٠٠    ٢٤٣,٥٠٠,٠٠٠

  خ4ل السنة المسدد    )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(    )٤٤,٠٠٠,٠٠٠(

١٤٤,٥٠٠,٠٠٠    ١٩٩,٥٠٠,٠٠٠      

  ا�جلالجزء المتداول من القرض طويل     )٥٨,٠٠٠,٠٠٠(    )٥٥,٠٠٠,٠٠٠(

٨٦,٥٠٠,٠٠٠    ١٤٤,٥٠٠,٠٠٠      

 الموقف الزكوي .٦

م والaذي أظھaر عaدم ٢٠٠٧استلمت الشركة الربط النھائي من مصلحة الزكاة والدخل عaن جميaع السaنوات حتaى عaام 
وجود مبالغ إضافية يتعين على الشركة سدادھا عن ھذه السنوات، كما قدمت الشركة اقراراتھا الزكوية عن السaنوات 

  .م٢٠٠٩حتى عام 

  ربحية السھم .٧

تم إحتساب ربحية السھم من صافي ربح الفتaرة وربحيaة السaھم مaن اLيaرادات ا�خaرى وربحيaة السaھم مaن العمليaات 
مليaون  ٩٠م على أساس عدد ا�سھم القائمة خ4ل الفتaرة والبالغaة ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠الرئيسية عن الفترة المنتھية في 

سھم �رقام المقارنة وذلك Lظھار أثر إصدار ا�سھم المجانية والتى تمت خ4aل كما تم إعادة إحتساب ربحية ال. سھم
  ).١إيضاح (واLحتياطي النظامي  بقاهبإستخدام ا�رباح الم ٢٠٠٩عام 

 



 

٩ 
 

  أسمنت القصيمشركة 
  )شركة مساھمة سعودية(

  الموجزة الموحدة ا�ولية إيضاحات حول القوائم المالية
  )غير مراجعة(

  م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  شھرالمنتھيةأ التسعةلفترة 
  )V سعودي(

  ا�رباح الموزعة .٨

مليaaون Z سaaعودي خ4aaل الفتaaرة بموجaaب قaaرار الجمعيaaة العامaaة العاديaaة المنعقaaدة  ٢٧٠قامaaت الشaaركة بتوزيaaع مبلaaغ 
 ٣م بواقaع ٢٠٠٩م وذلaك عaن أربaاح النصaف الثaاني لعaام ٢٠١٠مaارس  ٢٤ھـ الموافق  ١٤٣١ربيع ثاني  ٨بتاريخ 

Z  ٥بواقaaع  م٢٠٠٨مليaaون Z سaaعودي عaن أربaaاح النصaaف الثaaاني لعaaام  ٢٢٥: م٢٠٠٩(Z سaعودي لكaaل سaaھم 
  ).سعودي لكل سھم

توصaية مجلaس اLدارة إلaى مليaون Z سaعودي بموجaب  ٢٠٢,٥بتوزيaع مبلaغ خ4ل الفترة أيضاً قامت الشركة كما 
وذلaك عaن أربaاح النصaف  ،م٢٠١٠يونيaو  ٢٣ھaـ الموافaق ١٤٣١ رجaب ١١بتaاريخ الجمعية العامة بجلسته المنعقaدة 

مليون Z سaعودي عaن أربaاح النصaف  ٢٧٠: ٢٠٠٩( Z سعودي  لكل سھم ٢,٢٥م بواقع ٢٠١٠ا�ول من عام 
  )م٢٠٠٩ا�ول لعام 

  النتائج ا�ولية .٩

  .إن نتائج الفترة ا�ولية قد T تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج ا�عمال السنوية

 القطاعية التقارير .١٠

بأنواعaه المختلفaة وT يوجaد للشaركة نشaاط  إنتaاج ا�سaمنتيتمثaل نشaاط الشaركة فaي ) ١(كما ھو مبين باLيضاح رقم 
أساسي أخر بخ4ف ذلك كما أن الشركة تمارس نشاطھا بشكل رئيسي بمدينة بريدة داخaل المملكaة العربيaة السaعودية، 

ل في إنتاج الخرسانة الجاھزة فقط  كما تمارس الشركة التابعaة نشaاطھا ع4وة على ذلك فإن نشاط الشركة التابعة يتمث
  .بمدينة بريدة وحائل داخل المملكة العربية السعودية

  أرقام المقارنة .١١

م لتaت4ئم مaع طريقaة العaرض ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لفترة ال
  .م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ھية في أشھر المنت التسعةلفترة 

  


