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 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي
سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة. تعاونیة شركة العالمیة، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة  
 الموحدة المختصرة

 للسادة مساھمي شركة األسمنت العربیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة  –جدة 

 مقدمة 

م المرفقة لشركة األسمنت العربیة ("الشركة") ۲۰۲۰  مارس  ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في  
 والشركات التابعة لھا ("المجموعة") المكونة من:

 م، ۲۰۲۰ مارس ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
 م،۲۰۲۰ مارس ۳۱في  ةالثالثة أشھر المنتھی ةالمختصرة عن فترقائمة الربح أو الخسارة الموحدة  •
 م، ۲۰۲۰ مارس ۳۱في  ةالثالثة أشھر المنتھی ةقائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة عن فتر •
م، ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة عن فترة  •
 م، و۲۰۲۰  مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةدیة الموحدة المختصرة عن فترة قائمة التدفقات النق •
 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.   •

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

فحصنا.  إلى  الموحدة المختصرة إستناداً 

 نطاق الفحص

الُمنفذ من قبل مراجع ) "فحص المعلومات المالیة األولیة ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي إلرتباطات الفحص (
الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ إستفسارات 
بشكل أساسى لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد 

ٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة الفحص أقل بشك
السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل  

 ي مراجعة. عملیة مراجعة. وعلیھ، فلن نُبدي رأ



۲ 

المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة  تقریر مراجع الحسابات 
 الموحدة المختصرة

 (یتبع) للسادة مساھمي شركة األسمنت العربیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة  –جدة 

اإلستنتاج 

مارس  ۳۱المختصرة كما في  الموحدةالقوائم المالیة األولیة  بأن نعتقد یجعلنا شيء فحصنا، فلم ینم إلى علمنا إلى إستناداً 
 النواحي جمیع معدة، من غیر") المجموعة(" والشركات التابعة لھا ("الشركة") األسمنت العربیة  م المرفقة لشركة۲۰۲۰

 العربیة السعودیة.  في المملكة ) "التقریر المالي األولي" المعتمد۳٤الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (

 عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن

 ۳۸۲ترخیص رقم 

ھـ ۱٤٤۱ رمضان  ۱٤جدة في 
م ۲۰۲۰ مایو ۷الموافق 
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 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۸ 
 
 

 معلومات الشركة -۱
 

ً لنظام الشركات في   شركة األسمنت العربیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست وفقا
ینایر  ٥ھـ (الموافق ۱۳۷٤جمادى األول  ۱۲بتاریخ  ۷۳۱المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم 

رمضان   ۱٤الصادر في مدینة جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۰۰۰۱٤۸م) وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم ۱۹٥٥
 م). ۱۹٥۷أبریل   ۱۳ھـ (الموافق  ۱۳۷٦

 
 ریـال سعودي كما في  ۱۰ملیون سھم قیمة كل منھا  ۱۰۰یبلغ رأس مال الشركة ملیار لایر سعودي مقسم إلى 

 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰ مارس ۳۱
 

لمساھم   ٪ ۷٫٥٤إن أسھم الشركة مدرجة بالسوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة. إن الشركة األم مملوكة بنسبة 
  ٪ ۷٫٥٤م: بنسبة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۰ مارس ۳۱لمساھمین آخرین كما في  ٪ ۹۲٫٤٦رئیسي، وبنسبة 

 لمساھمین آخرین).  ٪۹۲٫٤٦لمساھمین رئیسیین وبنسبة 
 

 إن النشاط الرئیسي للشركة یتمثل بالتالي:
 

 إنتاج األسمنت ومواد البناء وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا. . ۱
 

 اإلتجار باألسمنت ومواد البناء وتوابعھا ومشتقاتھا داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا. . ۲
 

والمستودعات الالزمة إلستخدامھا في التصنیع والتخزین والبیع والشراء  إستغالل المحاجر وإنشاء المصانع  . ۳
 واالستیراد والتصدیر وإقامة صناعات أخرى مكملة ومساندة.

 
وللشركة الحق في سبیل تحقیق ھذه األغراض أن تبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع 

 تقرره األنظمة الساریة.   من اإلتفاقیات األخرى في حدود ما 
 

طریق الملك عبد العزیز، حي النھضة جدة   ۸٦۰٥إن العنوان المسجل للشركة ھو مبنى شركة األسمنت العربیة، 
 ، المملكة العربیة السعودیة. ۲۳٥۲۳-۲۱۱۳

 
ـ ۲۰۲۰ مارس  ۳۱كما في   رة  م لدى الشــركة إســتثمارات في الشــركات التابعة التالیة بطریقة مباشــرة أو غیر مباـش

 (یشار إلیھم مجتمعین بالمجموعة):
 

 فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة: 
 

 نسبة الملكیة (%) بلد التأسیس النشاط الرئیسي الشركة التابعة
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰   

شركة إسمنت العربیة البحرین القابضة       
 ش.ش.و ("شركة إسمنت البحرین") 

 
 شركة قابضة 

 
 مملكة البحرین

 
۱۰۰٪ 

 
۱۰۰ ٪ 

 
م، تم تأسیس شركة إسمنت البحرین وھي شركة فردیة مسجلة في مملكة البحرین لغرض  ۲۰۰۷نوفمبر  ٥بتاریخ 

األسھم والسندات واألوراق المالیة وتملك العقارات والمنقوالت الالزمة إدارة الشركات التابعة لھا واستثمار أموالھا في  
 لمباشرة نشاطھا وتقدیم القروض والكفاالت والتمویل للشركات التابعة لھا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۹ 
 
 

 معلومات الشركة (تابع)   -۱
 لدى شركة إسمنت البحرین إستثمار في الشركة التابعة التالیة: 

 
 نسبة الملكیة (%) بلد التأسیس النشاط الرئیسي الشركة التابعة

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰   
 شركة إسمنت القطرانة المساھمة 

 الخاصة ("شركة إسمنت القطرانة") 
 

 إنتاج األسمنت
المملكة األردنیة  

 الھاشمیة
 

۸٦٬۷٤٪ 
 

۸٦٬۷٤ ٪ 
 

من أسھم شركة إسمنت القطرانة المساھمة وتحتفظ بالسیطرة  ٪۸٦٫۷٤تمتلك شركة إسمنت البحرین القابضة نسبة 
على أعمال وإدارة شركة إسمنت القطرانة وبذلك تعتبر شركة إسمنت القطرانة كشركة تابعة غیر مباشرة للشركة األم 

مختصرة. یتمثل نشاط شركة إسمنت القطرانة في إنتاج األسمنت ویتم توحیدھا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ال
 البورتلندي األسود واألسمنت األبیض وكربونات الكالسیوم. 

 
  ۳۱المنتھیة في  أشھر    الثالثةتتضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة نتائج عملیات الشركات التابعة لفترة  

  ۳۱، وتشمل قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة موجودات ومطلوبات الشركات التابعة، كما في م ۲۰۲۰ مارس
 م. ۲۰۲۰مارس 

 
 أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱
التقریر المالي "  ۳٤تم اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة  

م ("القوائم المالیة للسنة السابقة") وال تتضمن ھذه ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في الموحدة للسنة السابقة للمجموعة 
القوائم المالیة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة  

سات المحاسبیة واإلیضاحات للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج بعض السیا
التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة  

  ۳۱إلي ذلك، فإن نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  باإلضافة من القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة.
 م. ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة توقعھا الممكن من التي للنتائج مؤشرا  ةبالضرور لیستم ۲۰۲۰مارس

 
 أسس القیاس ۲-۲

تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا البنود الھامة التالیة الواردة  
  :في قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة

قـیاس اإلســـــتثـمارات في أدوات حقوق الملكـیة بالقیـمة الـعادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر بالقیـمة  یتم  •
 العادلة.

یتم اإلعتراف بمسـتحقات إلتزامات المنافع المحددة المالیة لإللتزامات المسـتقبلیة إسـتناداً إلى طریقة وحدة  •
 اإلئتمان المتوقعة.

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض ۲-۳

یتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصـــرة باللایر الســـعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة للشـــركة وعملة 
 العرض للمجموعة. تم تقریب كافة المبالغ إلى أقرب الف  لایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك.



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱۰ 
 
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات   -۳
 

ة الموحدة المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في  یتطلب إعداد القوائم المالیة األولی ۳-۱
قد تختلف وتطبیق السیاسات المحاسبیة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات  

 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة 
یتم تقییم وللظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى،  

قدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا یتم مراجعة الت كماالتقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. 
مراجعة التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على الفترات  

 الحالیة والمستقبلیة.

 عنھا   اإلفصاح  تم  تيال  تلك  مع  للشركة  المحاسبیة  السیاسات  تطبیق  عند  اإلدارة  بھا  قامت  التي  الھامة  األحكام  تتفق
 . ۱۸رقم  إیضاح  في عنھ اإلفصاح تم ما باستثناء السابقة،  للسنة المالیة بالقوائم

 
 توحید القوائم المالیةأسس  -٤

القوائم المالیة الموحدة للمجموعة على القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما ھو مبین في إیضاح رقم   تشتمل
). تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو یكون لھا حقوق للعوائد من تدخلھا مع الشركة المستثمر فیھا، ۱(

 تعتبر ائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. وعندما یكون للمجموعة القدرة على التأثیر على تلك العو
 : التالیة العناصر أو الحاالت فيالمجموعة ذات سیطرة على الشركة المستثمر فیھا 

) السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالیة لتوجیھ األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر ۱
 فیھا). 

 والحقوق في العوائد المختلفة من تداخلھا مع الشركة المستثمر فیھا. ) التعرض ۲

 ) القدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  ۳

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى  
تغیرات في إحدى عناصر السیطرة المذكورة أعاله. تبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة  وجود 

على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج موجودات، 
مستبعدة خالل الفترة ضمن القوائم المالیة الموحدة من  مطلوبات، إیرادات، ومصروفات شركة تابعة مستحوذ علیھا أو  

 تاریخ حصول المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة وحتى تاریخ توقفھا.

األرباح والخسائر وجمیع مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى أصحاب حقوق الملكیة في الشركة األم للمجموعة   تعود
حتى إن نتج عن ذلك وجود رصید بالعجز لصالح أصحاب حقوق الملكیة  وألصحاب حقوق الملكیة غیر المسیطرة،

تھا المحاسبیة ایتم عند الضرورة إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتوافق سیاسوغیر المسیطرة. 
لمالیة الناتجة عن  إستبعاد كافة األرصدة الداخلیة للمجموعة والمعامالت ا یتممع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. 

المعامالت فیما بین المجموعة وشركاتھا التابعة وتلك الناتجة بین الشركات التابعة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة.  
 أیة أرباح أو خسائر غیر محققة ناتجة عن معامالت داخلیة في المجموعة عند توحید القوائم المالیة.  إستبعاد یتمكما 

 
 
 
 
 
 
 

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱۱ 
 
 

 أسس توحید القوائم المالیة (تابع)   -٤
 

إن أي تغیر في حصــص الملكیة في الشــركة التابعة، بدون فقدان للســیطرة، تتم المحاســبة عنھ كمعاملة حقوق ملكیة،  
 عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي:

 تابعة.الغاء اثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة ال -
 الغاء إثبات القیمة الدفتریة ألي من حقوق الملكیة غیر المسیطرة. -
 الغاء إثبات فروق التحویل التراكمیة المسجلة ضمن حقوق الملكیة. -
 اثبات القیمة العادلة للمبلغ المستلم. -
 اثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ. -
 الخسارة.اثبات الفائض أو العجز في الربح أو  -

األرباح أو   إلىحصـــة الشـــركة األم في المكونات المذكورة ســـابقاً ضـــمن الدخل الشـــامل اآلخر   تصـــنیف  إعادة یتم
الخســـــائر أو األرـباح المبـقاة، وفـقاً لـما ھو مالئم، حـیث یكون ذـلك مطلوـباً إذا ـقاـمت المجموـعة مـباشـــــرة ـباســـــتبـعاد  

 الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
 

 العملیات المستبعدة
تجة عن یتم حذف األرصــدة والمعامالت بین شــركات المجموعة باإلضــافة إلى أي أرباح أو خســائر غیر محققة نا

یتم استبعاد األرباح   كماالمعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة بشكل كامل عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
غیر المحققة الناتجة عن المعامالت مع الـشركات المـستثمر فیھا بحقوق الملكیة إلى مدى حـصة المجموعة في الـشركة 

ــتثمر فیھا.  ــائروالمس ــتبعاد الخس غیر المحققة بنفس طریقة حذف األرباح غیر المحققة لكن إلى المدى الذي ال  یتم اس
 یصاحبھ دلیل على انخفاض القیمة.

 
 حصص الملكیة غیر المسیطرة

یتم إثبات الحصـص غیر المـسیطرة في صـافي أصـول الـشركات التابعة الموحدة بـشكل منفصـل عن حقوق المجموعة 
ر المســیطرة في مبالغ تلك الحصــص التي یتم إثباتھا بتاریخ تجمیع  تتكون الحصــص غیوفي صــافي تلك األصــول. 

األعمال األســاســي باإلضــافة إلى حصــصــھم في التغیرات في حقوق الملكیة في الشــركة التي تحصــل بعد تاریخ 
 اإلستحواذ.

 
ت في شركات  ال تقوم المجموعة بإضافة حصتھا غیر المباشرة في الشركات التابعة والتي تملكھا عن طریق إستثمارا

یتم فقط  ،عند احتســاب الحصــص المنســوبة إلى حقوق الملكیة غیر المســیطرةومســتثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة.  
 األخذ في االعتبار الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن طریق شركة تابعة آخرى.

 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  -٥

 
 معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة  ۱-٥
 

تتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا المجموعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة 
بیق المعاییر م فیما عدا تط۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في إعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

  المختصرة   األولیة  المالیة  القوائم  على  جوھریًا  یكون  لن   التأثیر  أن  م.۲۰۲۰ینایر    ۱الجدیدة التي دخلت حیز التنفیذ في  
 .الموحدة

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت بدًءا من   ساریة
 ۸ الدولي المحاسبة ومعیار ۱  الدولي المحاسبة معیار على تعدیالت - المواد تعریف م ۲۰۲۰ینایر  ۱
 ۳ المالي للتقریر الدولي المعیار  على تعدیالت - األعمال تعریف م ۲۰۲۰ینایر  ۱
 المالیة  التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر في المفاھیمي اإلطار مراجع على تعدیالت م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱۲ 
 
 

 )تابع (الھامة المحاسبیة السیاسات في التغیرات -٥
 
 المطبقة غیر الصادرة المعاییر ۲-٥
 

فیما یلي المعاییر والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة  
فى حال    جوھریًا على القوائم المالیة األولیة المختصرة الموحدة  ال تتوقع المجموعة وجود تأثیرأالمختصرة للمجموعة.  

 .ییر والتعدیالت أدناهتطبیق المعا
 

 ساریة للفترات السنویة
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت بدًءا من أو بعد تاریخ

 "عقود التأمین"  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  م ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ")المالیة القوائم"عرض  ۱  الدولي المعیار(التعدیالت على  االلتزامات تصنیف م ۲۰۲۲ینایر  ۱

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى  

 أجل غیر مسمى

 بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك
 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 

 المعلومات القطاعیة -٦
 .الكلنكرو األسمنتتعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاع تشغیلي یتعلق بتصنیع وبیع 

 
 كما یلي:  أعمال المجموعة إلى وحدات أعمال جغرافیة تقسیمتم 

 
   .داخل المملكة العربیة السعودیة المجموعةعملیات  -
في المملكة   المجموعةخارج المملكة العربیة السعودیة والتي تمثل بشكل أساسي عملیات  المجموعةعملیات  -

 .مملكة البحرین  إلىاألردنیة الھاشمیة باإلضافة 
 

 م۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في 
 )مراجعة(غیر 

 المملكة  داخل 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 

خارج المملكة  
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 

 
 التسویات

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 ۲٬٤۱۲٬۲٤۹ )۹٤٫۹۲۹( ۸۸۰٫۷۳۱ ۱٫٦۲٦٫٤٤۷ ستثمارات عقاریةإممتلكات وآالت ومعدات و اليإجم
 ۱۱٦٫۳٥۸ -- -- ۱۱٦٫۳٥۸ ستثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  إ

 ۱۰۱٬٤۹٦ )۷٤۸٬۰٤٤( ٥۲٬٦٥۷ ۷۹٦٬۸۸۳ إجمالي الموجودات غیر المتداولة األخرى 
 ۱٬۰۲٦٬٦۷۱ ۱٥۸ ۲۳۸٬٦۱٦ ۷۸۷٬۸۹۷ إجمالي الموجودات المتداولة 

 ٦۷٦٬۳۳۷ )۳٥۸٬۱۲۱( ٦۱۳٬۸٥٦ ٤۲۰٬٦۰۲ المطلوبات إجمالي 
     

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 )مراجعة(

 داخل المملكة  
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 

خارج المملكة 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 

 
 التسویات

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 ۲٫٤۳۳٫٦۷۷ ) ۱٤۸٫٦٥٥( ۸۹۰٬۷۷۲ ۱٫٦۹۱٫٥٦۰ وإستثمارات عقاریةإجمالي ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۱۳۷٬٤۹٤ -- -- ۱۳۷٬٤۹٤ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ۱۰٤٫۹٤۳ ) ۷٥٤٫٤۹۳( ٥۲٫٥٥۱ ۸۰٦٫۸۸٥ إجمالي الموجودات غیر المتداولة األخرى 
 ۹٦٥٫۱۱۰ ۱۳۲ ۲٤۰٬٥۳۲ ۷۲٤٫٤٤٦ إجمالي الموجودات المتداولة 

 ٦۸۹٫۱۹٦ (٤۱۰٬۰۸۲) ٦۱٦٫۲۰۱ ٤۸۳٫۰۷۷ المطلوبات إجمالي 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱۳ 
 
 

 المعلومات القطاعیة (تابع)   -٦
 

عاد تأثیر المعامالت بین شركات ببعد است والخاصة بالقطاعات الجغرافیة رباحألوا لإلیرادات المالیةإن المعلومات 
 : كالتالي ھي م ۲۰۱۹و م۲۰۲۰ مارس ۳۱لمنتھیة في ا أشھر  الثالثة لفترة المجموعة

 
 م۲۰۲۰ مارس ۳۱عن الفترة المنتھیة في 

 )مراجعة غیر(
 

 داخل المملكة  
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف)

  خارج المملكة
 السعودیة العربیة

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 
 التسویات

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف)

     
 ۲۰٤٬٥۹۸ -- ٤٥٬۱٥٦ ۱٥۹٬٤٤۲ اإلیرادات من العقود مع العمالء

 ٤٥٬۱۱۲ ۹٬٥٦۳ )۹٬٥٦۳( ٤٥٬۱۱۲ للمساھمین في الشركة   ةلفترة العائدا / (خسائر) أرباح
 ۷٬۱۳۱ -- ۷٬۱۳۱ -- تكالیف تمویلیة

 ۳۳٬۱۱٦ )۱٬۸۳۹( ۱۰٬٥۰۲ ۲٤٬٤٥۳ ستھالكات واإلطفاءاتاإل
 

   م۲۰۱۹ مارس ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 مراجعة) غیر(

 داخل المملكة  
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف)

خارج المملكة 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 
 التسویات

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
 (باآلالف)

     
 ۱۸۹٫۱۳۲ -- ٥۸٫۰۳٥ ۱۳۱٫۰۹۷ اإلیرادات من العقود مع العمالء 

 ۳۷٬۱٤٦ ۱۷٫۹۱۲ ) ۱۷٫۹۱۲( ۳۷٬۱٤٦ خسائر الفترة العائدة للمساھمین في الشركة  
 ۸٫۷٥٦ -- ۸٫۷٥٦ -- تكالیف تمویلیة

 ۳۷٫۳۷۰ ) ۳٫۳۹۷( ۱٦٫۰۰٦ ۲٤٫۷٦۱ اإلستھالكات واإلطفاءات
 

 ممتلكات وآالت ومعدات   -۷
، تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل  المختصرةألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة  )۱

 فیما یلي: مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة 
 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 مارس ۳۱في 

 م۲۰۲۰   
 (غیر مراجعة)

 لایر سعودي 
 (باآلالف)  

 م ۲۰۱۹  
 (غیر مراجعة)

 لایر سعودي 
 (باآلالف)  

   

 ۳٦٫۹٥۱ ۳۲٬۷۲۰ إستھالكات 
 ٦٫٥٤٦ ٥٬٥۹۲ إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

 
تحت التنفیذ بقیمة  مشروعاتم رصید ۲۰۲۰ مارس ۳۱تتضمن ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة كما في  )۲

ع ملیون لایر سعودي) تخص بشكل رئیسي مشاری ٤۱۷٫٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱سعودي (ملیون لایر  ٤۲۲٫٦
  ٤۰۷نتاج وإنشاء طواحین إسمنت والربط مع محطة الكھرباء البالغ رصیدھا  أعمال رفع مستوى كفاءة خطوط اإل

قتراض بمبلغ إكما قامت المجموعة خالل الفترة برسملة تكالیف  .م ۲۰۲۰ مارس ۳۱ملیون لایر سعودي كما في 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي وخالل السنة المنتھیة في  ۰٫٦ :م۲۰۱۹ مارس ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰٫۳

 .ملیون لایر سعودي) ۲م:  ۲۰۱۹
 
  ۳۱ال توجد أي رھونات على الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالمجموعة مقابل القروض القائمة كما في  )۳

 . م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و۲۰۲۰ مارس
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱٤ 
 
 

 مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیةاستثمارات في شركات  -۸
 

 بلد التأسیس اسم الشركة 
النشاط 
 نسبة الملكیة %  الرئیسي

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 م۲۰۲۰

 

 
 م ۹۲۰۱

 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰ 

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف)

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف)
شركة الباطون الجاھز  
 والتوریدات اإلنشائیة 

المملكة األردنیة  
 الھاشمیة

إنتاج 
 الخرسانة 

 
۳٦٬٦۷٪ 

 
 ۳٦٬٦۷ ٪ ۲۳٬۱۸۳ 

 
۲٤٫۷۳٥ 

       

شركة منتجات صناعة 
 األسمنت المحدودة 

المملكة العربیة  
 السعودیة

صناعة  
 أكیاس 

 األسمنت
 

۳۳٬۳۳٪ 
 
 ۳۳٬۳۳ ٪ ۳۰٫۷۰٥ 

 
 

۳۲٬۷۰۷ 
     ٥۳٬۸۸۸ ٥۷٫٤٤۲ 

 
 خالل الفترة / السنة كاآلتي:  ر فیھا بطریقة حقوق الملكیةمالمستثشركات الستثمارات في حركة اإل بلغت

 
 مارس ۳۱  

 م۲۰۲۰ 
 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)

 دیسمبر    ۳۱
 م ۲۰۱۹ 

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)
    

 ۱۱۳٬۰۳٥ ٥۷٫٤٤۲  السنة  /الفترةالرصید في بدایة 
 ۳٬٤٥۰ --  السنة  /اضافات خالل الفترة

 ) ٦٫٤۸۳( )۳٬٥٥٤(  للسنة /للفترةحصة المجموعة في نتائج الشركات المستثمر فیھا 
إنخفاض في قیمة اإلستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة 

 ) ٥۱٫۲۳۹( --  حقوق الملكیة
حصة المجموعة في الدخل الشامل للشركات المستثمر فیھا بطریقة  

 ) ۱٫۳۲۱( --  حقوق الملكیة 
 ٥۷٫٤٤۲ ٥۳٬۸۸۸  السنة /الفترةالرصید في نھایة 

 
 عقود اإلیجار  -۹
 

 تم عرض إلتزامات عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي كما یلي:
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰ 
 (غیر مراجعة)

 سعــوديلایر 
 (باآلالف)

 دیسمبر    ۳۱
 م ۹۲۰۱ 

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)
   

 ٦۳۹ ۸٥۱ إلتزام قصیر األجل 
 ٤٫۷۷٦ ٤٬٥٦۹ إلتزام طویل األجل 

 ٥٫٤۲۰ ٥٫٤۱٥ 
 

م:  ۲۰۱۹مارس    ۳۱(   سعوديلایر   لفأ  ۹۹مبلغ    م۲۰۲۰  مارس  ۳۱ف الفوائد خالل الفترة المنتھیة كما في  وبلغ مصر
 . )سعودي لایر لفأ  ۱۰۹

 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱٥ 
 
 

 المخزون  -۱۰
 یتكون المخزون  مما یلي:

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)

 دیسمبر    ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)
   

 ۱۲٤٫٥۹۳ ۱۱٥٬٦۳۲ قطع غیار
 ۳۹۲٫۷۲٦ ۳۷۹٬۰۹٤ منتجات تحت التصنیع ومخزون تام التصنیع

 ٥۹٫٦٦۹ ۷٦٫٥۲۹  مواد أولیة ومحروقات
 ۳٫۲٥۰ ۲٫۳٥۱ بضاعة في الطریق 

 ٥۷۳٬٦۰٥ ٦۸۰٫۲۳۸ 
 

 مدینة تجاریة ذمم  -۱۱
 المدینة مما یلي:التجاریة تتكون الذمم 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)

 دیسمبر    ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)
   

 ۱۷٦٫٤٤۰ ۱۷۸٬۲۸٥ ذمم تجاریة مدینة 
 ٥۸٬۳۱۲ ٥٤٬۸٦۳ ) ۱٦أطراف ذات عالقة (إیضاح  -ذمم مدینة تجاریة 

 ۲۳۳٬۱٤۸ ۲۳٤٬۷٥۲ 
 (۳٬٥۸۷) )٤٬۸۰۰( مخصص اإلنخفاض في الذمم التجاریة المدینة 

 ۲۲۸٬۳٤۸ ۲۳۱٬۱٦٥ 
 

 المدینة:التجاریة  الذمم اإلنخفاض فيفیما یلي الحركة في مخصص 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)

 دیسمبر    ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)
   

 ۳٬٥۸۷ ۳٫٥۸۷ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 -- ۱٬۲۱۳ اإلنخفاض في الذمم المدینة خالل الفترة / السنة  

 ٤٬۸۰۰ ۳٬٥۸۷ 
 
 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱٦ 
 
 

 قروض ألجل  -۱۲
 

ملیون لایر سعودي    ٤۰۰تفاقیة مع بنك ساب بقیمة  إم، أبرمت الشركة  ۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   )أ
ومشروع الربط مع محطة الكھرباء ویتم  األسمنتلتمویل المرحلة األولى من مشروع توسعة وانشاء طواحین 

على ثمانیة أقساط متساویة لمدة أربعة سنوات   )تشمل فترة سماح للسنة األولى(سداد التمویل خالل خمسة سنوات  
دیم سند ألمر لقاء حصولھا على التمویل، كما قامت الشركة بإبرام عقد مقایضة أسعار الفائدة وقامت الشركة بتق

 . سعر الفائدة المحتملة على القرض للتحوط من مخاطر
 

ملیون لایر   ۱٤۸٫٥تفاقیة القرض لتخفیض التمویل بقیمة إم تم تعدیل ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
وبالتالي أبرمت الشركة عقد مقایضة مع  ملیون لایر سعودي ۲٥۱٫٥عودي إلى ملیون لایر س ٤۰۰سعودي من 

 . ألسعار الفائدة على إجمالي القرضبنك الریاض للتحوط من عقد المقایضة األولي 
 

 تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة معینة.
 

قطرانھ" من البنك العربي على قرض متناقص الم، حصلت الشركة التابعة "شركة أسمنت  ۲۰۱۷یولیو    ۲۰بتاریخ   )ب
 . ملیون دینار أردني ۱۰۰بقیة 

 

تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة وبأن ال تقل ملكیة شركة اإلسمنت العربیة 
من رأس مال شركة أسمنت القطرانة خالل عمر القرض   ٪۷٥غیر مباشر عن (الشركة األم) بشكل مباشر أو 

  ).٪۷٫۷٥م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(  ٪۷٬۷٥ الى  ٪ ۷٬۳۸ من تتراوح وبلغت الفائدة نسبة
 

إن اإلخالل بھذه التعھدات في المستقبل قد یؤدي الى إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة بمراقبة التعھدات بصورة شھریة 
 زمة لضمان االلتزام. الالل متوقع حدوثھ في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات الوفي حال وجود إخ

 
 

 كما یلي:المختصرة تم عرض القروض ألجل في قائمة المركز المالي الموحدة 
  

 مارس ۳۱  
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
   

 ۸۹٬۰۹۰ ۱۰٦٫۷۰۲ الجزء المتداول من قروض ألجل  
 ۳۳۰٬٥۷۱ ۲۹۷٫٥۱٤ الجزء غیر المتداول من قروض ألجل 

 ٤۰٤٫۲۱٤ ٦۱۹٬٦٦۱ 
 

 فیما یلي حركة التمویل خالل الفترة/ السنة: 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 (غیر مراجعة)

 لایر سعودي
 (باآلالف) 

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف) 
   

 ٤۹۲٬٦۱۸ ٤۱۹٫٦٦۱ الرصید في بدایة الفترة/ السنة 
 ۸٤٫۳۸۰ -- المستلم خالل الفترة/ السنة 
 ) ۱٥۷٫۳۳۷( )۱٥٫٤٤٥( المسدد خالل الفترة/ السنة 

 ٤۰٤٫۲۱٤ ٦۱۹٬٦٦۱ 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱۷ 
 
 

 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع -۱۳
 

 الوضع الزكوي والضریبي 
 

 العربیة  األسمنتشركة 
  ۳۱ في المنتھیة للسنوات الزكویة إقراراتھا بتقدیم الشركة وقامت م۲۰۰٥ عام حتى الزكوي وضعھا الشركة أنھت

  والذي  المذكورة للسنوات الزكوي الربط بإصدار  والدخل للزكاة العامة الھیئة وقامت م۲۰۱۰ حتى م۲۰۰٦ دیسمبر
  إحالة  وتم ذلك على باإلعتراض الشركة وقامت سعودي ریـال ملیون ۱٤٫٦ بمبلغ مستحقة زكاة فروقات أظھر

 .بشأنھ قرار وإصدار فیھ للنظر اإلبتدائیة  اإلعتراض  لجنة إلى  اإلعتراض
 

. المذكورة للسنوات الشركة  بإعتراض والمتعلق ھـ۱٤۳٦ لعام) ۳٦( رقم قرارھا االبتدائیة اإلعتراض لجنة أصدرت
  الزكاة  فروقات في إنخفاض أظھر والذي اإلبتدائیة اللجنة قرار على بناءً  المعدل الزكوي الربط بإصدار الھیئة قامت
  والبالغة  المذكور اللجنة قرار بموجب المستحقة الزكاة فروقات بسداد الشركة قامت. سعودي لایر ملیون ۹٫۸ بمبلغ
 وال  الضریبیة اإلستئنافیة اللجنة لدى المذكور اللجنة قرار  على باإلستئناف الھیئة قامت كما سعودي، لایر ملیون ٤٫۸
 .  تاریخھ حتى اللجنة قبل  من الدراسة تحت یزال

 
 الھیئة،  بھا قامت التي المبادرة على وبناء. م۲۰۱۸ إلى   م۲۰۱۱ من للسنوات الزكویة اإلقرارات بتقدیم الشركة قامت

 الربوط  بإصدار والدخل للزكاة العامة  الھیئة تقم ولم ،م ۲۰۱۹ لعام  المقیدة غیر الزكاة شھادة على  الشركة حصلت
 .الموحدة المالیة  القوائم إصدار تاریخ حتى السنوات لھذه النھائیة الزكویة

 
 شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ــ األردن

 
 بتقدیم   الشركة  قامت  كما.  م ۲۰۱٥  العام  نھایة  حتى  والمبیعات  الدخل  ضریبة  دائرة  من  الدخل  ضریبة  اقرارات  تدقیق  تم

 . م۲۰۱۸ العام نھایة حتى للدائرة الدخل ضریبة  إقرارات
 

  العام  نھایة حتى والمبیعات الدخل ضریبة  دائرة من المبیعات ضریبة  اقرارات تدقیق تم المبیعات، بضریبة یتعلق فیما
 . م ۲۰۱۹ العام لنھایة للدائرة المبیعات ضریبة اقرارات بتقدیم الشركة قامت كما. م۲۰۱٥

 
 وأصدرت   م۲۰۱٥  و  م۲۰۱٤  و  م۲۰۱۳  لألعوام  للشركة  الدخل  ضریبة  بمراجعة  والمبیعات  الدخل  ضریبة  دائرة  قامت

  مجلس  إعفاءات قرار تفسیر في اختالف عن  ناتجة ضریبیة فروقات بدفع  الشركة بمطالبة لھا  األولیة القرارات
  أن   غیر  أخرى،  فروقات  إلى  باإلضافة  الضریبي  اإلعفاء  في  الكلنكر  مبیعات  أرباح  صافي  شمول  یخص بما اإلستثمار

 بإحتساب  الشركة  تقم  ولم  الخالف،  في  للبت  للمحكمة  الملفات  تحویل  وتم  الدائرة  قرارات  على  إعتراضھا  قدمت  الشركة
 وفیما   العكس  إلثبات  قویة  دفوع  للشركة  فإن  القانوني  المستشار  رأي  وحسب  انھ  حیث  الدخل  لضریبة  إضافي  مخصص

 : القضایا  ھذه على التطورات آخر یلي
 

  قرارھا  الضریبیة البدایة محكمة أصدرت ،م۲۰۱۳ للعام الدخل بضریبة یتعلق وفیما م۲۰۱۹ سبتمبر ۲۹ بتاریخ
  القرار  ھذا بان علما االستثمار تشجیع بإعفاء مشمولة الكلنكر مادة من مبیعاتھا من الشركة أرباح اعتبار المتضمن

 .  الضریبیة االستئناف محكمة لدى  الضریبیة العامة  النیابة قبل  من للطعن قابل
 

 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱۸ 
 
 

 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع (تابع) -۱۳
 

 الوضع الزكوي والضریبي (تابع)
 

ً   الضریبة   من   المقدم  االستئناف  رد  الضریبیة  االستئناف  محكمة  قررت  م۲۰۱۹  دیسمبر  ۱۸  وبتاریخ   وتصدیق   موضوعا
 الضریبي  العام المدعي تقدم. تمییزاً  للطعن  خاضع القرار  ھذا ان علما الضریبیة البدایة محكمة عن الصادر القرار
 منح التمییز محكمة رفضت الشركة، لصالح  االستئناف محكمة عن  الصادر القرار مواجھة  في التمییز لمحكمة بإذن
  الصادر   البدایة  محكمة  قرار  تأیید  قرر  قد  كان  الذي  االستئناف  محكمة  قرار  أصبح  وعلیھ  االستئنافي  القرار  لتمییز  إذن

ً  قراراً  الشركة  لصالح  ً  نھائیا  .وقطعیا
 

 كونھ  شكالً  الدعوى  رد  المحكمة قررت م ۲۰۱۹ أكتوبر ۲۳ بتاریخ فإنھ  م۲۰۱٤ لعام الدخل  بضریبة یتعلق فیما اما
 الضریبیة،  البدایة محكمة لدى الدعوى إقامة قبل االعتراض ھیئة إلى تلجأ أن القطرانة إسمنت شركة على یجب كان

 .   النظر  قید زال وال والمبیعات الدخل ضریبة دائرة في  االعتراض  ھیئة إلى االعتراض تقدیم تم ذلك على وبناء
 

  والحكم   م۲۰۱٥  لعام  الدخل  بضریبة  یتعلق  فیما  قرارھا  الضریبیة  البدایة  محكمة  أصدرت  م۲۰۱۹  دیسمبر  ۲۹  بتاریخ
ً  القطرانة إسمنت شركة لصالح الدعوى في   الدخل  احتساب تضمن الذي المحاسبیة الخبرة تقریر في ورد لما وفقا

  تشجیع  إلعفاء خاضعة الكلنكر مادة مبیعات من  القطرانة إسمنت شركة أرباح  أن أساس على  للضریبة الخاضع 
ً  للطعن خاضع القرار  ھذا  أن  علما االستثمار ً  اعاله بالقرار الطعن  تم . استئنافا ً  منظورة والدعوى  استئنافا   لدى  حالیا

 .الضریبیة االستئناف محكمة
 

ً   القطرانة  إسمنت  شركة   لصالح  الدعوى  في   الحكم   الضریبیة  البدایة  محكمة  قررت  م۲۰۱۹  دیسمبر  ۲۹  بتاریخ   لما   وفقا
 من  دیسمبرو نوفمبر الفترتین عن المبیعات ضریبة في  الفروقات أن تضمن  الذي المحاسبیة الخبرة تقریر في  ورد
ً  صفراً  تساوي المتحققة الغرامات وأن صفراً  تساوي م۲۰۱٥ العام من دیسمبرو نوفمبرو م۲۰۱٤ العام   ھذا  إن. أیضا

ً   للطعن  خاضع  القرار ً   اعاله  بالقرار  الطعن  تم.  استئنافا ً   منظورة  والدعوى  استئنافا  الضریبیة،  االستئناف  محكمة  لدى  حالیا
 .القضیة ھذه لكسب قویة دفوع الشركة لدى  إن القانوني، المستشار برأي

 
 : الضریبیة الموجودات حساب على الحركة

 

 

 في كما
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۰
 مراجعة) غیر(

 كما في
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة)

   

 ۲٦٫۲٦٥ ۲٥٫٤٤٥ / السنة  الفترة بدایة  الرصید
 ٥۹۲ ٥۰۳ الفترة خالل والتعدیالت االضافات

 ) ۱٫۱۱٥( -- الفترة مصروف ضریبة دخل
 ) ۲۹۷( -- م ۲۰۱۸  لعام الدخل ضریبة لقانون وفقا  ٪۱ بنسبة الوطنیة المساھمة
 ۲٥٫٤٤٥ ۲٥٬۹٤۸ / السنة الفترة نھایة الرصید

 
 
 
 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۱۹ 
 
 

 ربحیة السھم -۱٤
 ربحیة السھم األساسیة   -أ

یتم إحتساب ربحیة السھم األساسیة بناًء على الربح القابل للتوزیع للمساھمین لألسھم العادیة وبإستخدام المتوسط 
 . المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة بتاریخ القوائم المالیة

 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۱۹
   

 ۳۷٬۱٤٦ ٤٥٬۱۱۲ سعودي)الفترة (باأللف لایر  ربحیة
 ۱۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰ باآلالف)  -عدد األسھم (المتوسط المرجح 

 ۰٫۳۷ ۰٫٤٥ ربحیة السھم األساسیة (لایر سعودي)
  

 ربحیة السھم المخفضة  -ب
العادیة والمتوسط المرجح یتم إحتساب ربحیة السھم المخفضة بناًء على الربح القابل للتوزیع للمساھمین لألسھم 

 . لعدد األسھم العادیة القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة إن وجد
 

ختلف ة ال تخالل الفترة ال یوجد معامالت تؤدي إلى تخفیض ربحیة السھم وبالتالي فإن ربحیة السھم المخفض
 . عن ربحیة السھم األساسیة

 
 مالیةواالرتباطات الرأسااللتزامات المحتملة  -۱٥

قائمة مستندیة عتمادات ت محتملة تتمثل في خطابات ضمان وإعلى المجموعة التزاما م ۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في  -
 .ملیون لایر سعودي) ٤۸٫۷م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۷٫۲بمبلغ 

 
نتاج ومنشآت المجموعة  بتحدیث خطوط إدات رأسمالیة تتعلق على المجموعة تعھ م ۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في  -

  ۳۱٫٥ملیون لایر سعودي) وتوجد ضمانات بمبلغ    ۱۳٫٦م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۳٫٦بلغت  
ملیون لایر سعودي) ممنوحة لبنوك محلیة مقابل قروض  ۲٥٫٤م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (

 . زمیلةوتسھیالت مصرفیة لشركة 
 

ملیون لایر سعودي كما في  ۹٫٥ ما یعادل ،أردني ناریملیون د ۱٫۸ مةیمقامة على الشركة التابعة بق ایقضا وجدی -
ملیون لایر سعودي)  ۹٫٤ ، ما یعادلأردني ناریملیون د ۱٫۸: م۲۰۱۹ دیمسبر ۳۱(كما في  م۲۰۲۰ مارس ۳۱

 ھایلد  التابعة ن الشركةأ ومستشارھا القانونيالتابعة وبرأي إدارة الشركة  مة،یمحددة الق ریغ  ایباإلضافة الى قضا
 . ایخذ أي مخصصات مقابل ھذه القضاأل داعي  وال ا،یالقضا ھذه لرد ةیودفوع ق

 
 طراف ذات عالقةفصاحات المتعلقة باألاإل -۱٦

وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة  المجموعة كبار المساھمین وأعضاء مجلس إدارة تمثل األطراف ذات العالقة
 فیما یلي بیان باألطراف ذات العالقة بالمجموعة:  .ومنشآت مدارة أو یمارس علیھا تأثیراً ھاماً من قبل ھذه األطراف

 
 طبیعة العالقة  البیان 

   
 شركة زمیلة  شركة الباطون الجاھز والتوریدات اإلنشائیة

 شركة زمیلة  المحدودة  األسمنتشركة منتجات صناعة 
 أطراف ذات عالقة   أعضاء مجلس اإلدارة بالمجموعة

 أطراف ذات عالقة   اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۲۰ 
 
 

 (تابع) عالقة ذات باألطراف المتعلقة اإلفصاحات -۱٤
 

 م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و۲۰۲۰ مارس ۳۱أرصدة الجھات ذات العالقة كما في   اليیوضح الجدول الت )أ
 

 رصید اإلقفال حجم المعامالت  
  الثالثة لفترة    

أشھر المنتھیة  
 مارس   ۳۱في  

 م ۲۰۲۰
 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)

 
للسنة المنتھیة في  

دیسمبر    ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)

 
 

 مارس   ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)

 
 

دیسمبر    ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)
      

 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات عالقة (تابع) -۱٦
 المدینة أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة ضمن الذمم التجاریة

   

      
شركة الباطون الجاھز  

والتوریدات اإلنشائیة "شركة 
   ٥۸٬۳۱۲ ٥٤٫۸٦۳ ۹۳٬۳۱۲ ۸٫٦۰٥ مبیعات  زمیلة" 

      
    رصید مستحق ألطراف ذات عالقة ضمن الذمم التجاریة الدائنة  

      
شركة منتجات صناعة األسمنت  

 ۳۱۱ ۱٦۷ ۹٬۰۹٦ ۱٫۷۱٦ مشتریات  المحدودة "شركة زمیلة" 
 
 

 ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین: ب) بدالت
 أشھر المنتھیة الثالثةلفترة  

 مارس ۳۱في 
 م۲۰۲۰ 

 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)

 م ۹۲۰۱
 (غیر مراجعة)
 لایر سعــودي

 (باآلالف)
   

 ۱٬٤٤۷ ۱٬۰۳۳ رواتب ومكافآت اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین بالشركة 
 ۳۳۸ ۸۰ رواتب ومكافآت اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین بالشركة التابعة

 ۲۸٥ -- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة التابعة
 ۷۱ ٥۹ بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة  

 ٤۸ ۲۷ بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة التابعة 
 

إن   .المجموعةومزایا أخرى بموجب سیاسة  مكافآتمتیازات المدیرین الرئیسیین على الرواتب األساسیة وتشتمل إ
المدیرین الرئیسیین، بما فیھم المدیر التنفیذي وكبار التنفیذیین، ھم األشخاص الذین یتمتعون بسلطات ومسؤولیات 

 .، بشكل مباشر أو غیر مباشرالمجموعةحول تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة 
 

 
 
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۲۱ 
 
 

 مستحقة توزیعات أرباح -۱۷
م  ۲۰۱۹أرباح نقدیة على المساھمین عن العام المالي م أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزیع ۲۰۲۰ مارس ۱بتاریخ 
 إجتماع خالل الحقاتمت الموافقة علیھا التي لایر سعودي لكل سھم، و ۱ملیون لایر سعودي والذي یمثل  ۱۰۰بمبلغ 

    م.۲۰۲۰أبریل  ۱۹بتاریخ  والستون الثالثةالعادیة  الجمعیة العامة 
 

 السنة: / خالل الفترةالمستحقة رباح األتوزیعات على حركة الفیما یلي 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 (غیر مراجعة)

 لایر سعودي
 (باآلالف)

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
 لایر سعودي

 (باآلالف)
   

 ۱٥٬۳۲٤ ۱٥٫۱۷۹ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۱۷٥٬۰۰۰ -- المعلن خالل الفترة / السنة 

 (۱۷٥٬۱٤٥) (٥٤۰) السنة المدفوع خالل الفترة /  
 ۱٤٫٦۳۹ ۱٥٬۱۷۹ 

 
 ھامة  حداثأ -۱۸

 
 تعطیل  إلى أدى مما العالم،  مستوى على مختلفة جغرافیة مناطق عبر) ۱۹ كوفید( كورونا فیروس جائحة انتشرت
 وأعلنت .  العالمي  الصعید  على  شكوك  في )  ۱۹  كوفید(  كورونا  فیروس  جائحة  وتسببت.  االقتصادیة  واألنشطة  األعمال
 اآلثار  لمواجھة العالم أنحاء جمیع في مختلفة دعم تدابیر عن السواء، على والدولیة المحلیة  والنقدیة، المالیة السلطات

  المملكة  داخل المجموعة أعمال على المتوقعة اآلثار لتقییم عمل فریق بتكوین المجموعة قامت. المحتملة السلبیة
  الخام،  المواد إمدادات بسلسلة والمتعلقة المحتملة المخاطر وتقییم مراجعة بغرض أولیة دراسة وإلجراء وخارجھا،
  دون  المجموعة لشركات اإلنتاج مرافق تشغیل استمرار وضمان الحالیة، المخزون مستویات البشریة، والموارد

 . انقطاع
 

 واالفتراضات  المدخالت تحدیث) ۱۹ - كوفید( كورونا فیروس تفشي عن الناجمة التأكد عدم حاالت تطلبت وقد
 تقدیر  وتم. م۲۰۲۰ مارس ۳۱ في كما") المتوقعة االئتمانیة الخسائر("  المتوقعة االئتمانیة الخسائر لتحدید المستخدمة

  إلى  بالنظر التاریخ ذلك  في كما المتوقعة االقتصادیة الظروف من مجموعة على  بناءً  المتوقعة االئتمانیة الخسائر
  عند   المستقبلیة،  الكلي  االقتصاد   عوامل   في  العالي  التقلب  تأثیر  االعتبار  في   المجموعة  وأخذت  للوضع،  السریع  التطور
 . المتوقعة االئتمانیة  الخسائر لتحدید االقتصادیة السیناریوھات واحتمالیة شدة تحدید

 
 والكمیة   الكیفیة  العوامل  علي)  ۱۹  -  كوفید(  بتأثیر  یتعلق  فیما  خاصة  إعتبارات  المجموعة  أعطت  فلقد  ذلك  إلي  باإلضافة

  مخصص   علي  نتائجھا  انعكست  والتيغیر المالیة،    لألصول  القیمة  في  إلنخفاضل  مؤشرات  ھناك  كانت  إذا  ما  تحدید  عند
  في  المنتھیة أشھر الثالثة  لفترة المختصرة الموحدة األولیة  المالیة  القوائم ھذة في المثبتة المتوقعة اإلئتمانیة الخسائر

 . التاریخ ذلك في كما المالیة غیر  األصول قیمة في األنخفاض تقدیر وعلي م۲۰۲۰ مارس ۳۱
   
  ألصولھا  المدرجة المبالغ تحدید في  الحالیة  األقتصادیة للتقلبات المحتملة  التأثیرات األعتبار في  المجموعة  أخذت  لقد

  ھذة  تظل ذلك من وبالرغم حالیا، المتاحة المعلومات ظل في  اإلدارة تقدیرات أفضل ھذة وتعد المالیة وغیر المالیة
 .السوق لتقلبات عالیة  حساسیة ذات المدرجة  المبالغ

 
  المجموعة  لدى  بأن  القناعة ولدیھا االستمراریة، لمبدأ  وفقا االستمرار على  لقدرتھا تقییمھا المجموعة  إدارة  أجرت كما

  جوھریة  شكوك أي لدیھا لیس اإلدارة  فإن  ذلك، على عالوة. القریب المستقبل في  أعمالھا ستمرارإل الكافیة  الموارد
  مبدأ  أساس على  المالیة القوائم فقد تم إعداد لذلك،. االستمراریة لمبدأ وفقا االستمرار على  المجموعة مقدرة في

 .االستمراریة
 



 العربیة   األسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (غیر مراجعة) المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

۲۲ 
 
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة -۱۹
 

 ھـ الموافق ۱٤٤۱ رمضان ۱٤تم إعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة بواسطة مجلس اإلدارة في 
 م. ۲۰۲۰ مایو ۷
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