
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أسمنت القصيم 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2022 سبتمبر 30في  يتينأشهر المنته والتسعةالثالثة  تيلفتر

 المختصرة  األولية المالية القوائم فحص عن المستقل الحسابات مراجع تقريرمع 

 

 



 أسمنت القصيمشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 

 

 

 صفحة فهرس 

 1 فحص القوائم المالية األولية المختصرة عن تقرير مراجع الحسابات المستقل

 2 المختصرةاألولية  قائمة المركز المالي

 3 المختصرةاألولية  خرو الخسارة والدخل الشامل اآلأقائمة الربح 

 4 المختصرةاألولية   قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 5 المختصرةاألولية  قائمة التدفقات النقدية

 16 – 6 المختصرة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
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 معلومات الشركة  -1
 

 السجل   بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة  بريدة  مدينة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي(  الشركة)  القصيم  أسمنت  شركة

 بموجب الشركة تأسيس تم وقد م،1978  أغسطس  2 الموافق هـ 1398 شعبان 28 وتاريخ( 1131001224) رقم التجاري

 . م1976 أغسطس 11  الموافق هـ1396 شعبان 15 بتاريخ 62/ م رقم الملكي المرسوم

 

الشركة   مال  رأس  إلى    مليون  900يبلغ  مقسم  منها    90لاير سعودي  كل  قيمة  في   10مليون سهم  كما   ريـال سعودي 
 م. 2021ديسمبر  31م و 2022 سبتمبر 30
 

  بصورة   المتصلة  األعمال  بجميع  والقيام  المنتجات  تلك  وتجارة  وتوابعه  ومشتقاته  األسمنت  وإنتاج  صنع  في  الشركة  نشاط  يتمثل

 .القصيم – بريدة مدينة في القائم مصنعها خالل من نشاطاتها الشركة تزاول الغرض، بهذا مباشرة وغير مباشرة

 . ميالدية سنة كل من ديسمبر شهر  نهاية في وتنتهي يناير شهر  أول في للشركة المالية السنة تبدأ

 

 ، المملكة العربية السعودية.6735 - 52271 بريدة: -1وحدة رقم  4266ص.ب  إن العنوان المسجل للشركة هو
 

 الماليةأسس إعداد القوائم  -2

 

 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1

  34م وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2022  سبتمبر  30المنتهية في    للفترةتم اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة  

المعتمدة من الهيئة السعودية "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى  

  للشركة يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية المختصرة جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة    .للمحاسبين القانونيين

طلوبة إلعداد م )"القوائم المالية للسنة السابقة"( وال تتضمن هذه القوائم المالية كافة المعلومات الم2021ديسمبر    31كما في  

مجموعة كاملة من القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولكن تم إدراج 

والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز   ثلتفسير األحدابعض السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة  

أشهر المنتهية في   التسعةإلي ذلك، فإن نتائج فترة    باإلضافة من القوائم المالية للسنة السابقة.  للشركة المالي واألداء المالي  

 م. 2022 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة توقعها الممكن من التي للنتائج مؤشرا بالضرورة ليست م2022سبتمبر  30

 

 بتاريخ  والمفوضة من مجلس اإلدارة المراجعة لجنة  قبل  من لإلصداراألولية المختصرة  المالية القوائم هذه اعتماد تم

 .اإلدارة مجلس من  تفويض  على بناء ،(م2022 نوفمبر 3 الموافق) هـ1444 اآلخرربيع  9 

 

 أسس القياس  2-2

األولية المختصرة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز  تم إعداد القوائم المالية  

   :المالي المختصرة

 .المطفأة بالتكلفة ألجل المرابحات قياس يتم •

 .الخسارة و الربح قائمةيتم قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  •

 المستقبلية إستنادا  إلى طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. الموظفين  منافعيتم اإلعتراف بمستحقات إلتزامات  •

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

ــعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشــــركة وعملة العرض  ــرة بالريال الســ يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصــ

 . للشركة
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 استخدام التقديرات واالفتراضات واألحكام -3

المسجلة   المبالغ  تؤثر على  التي  والتقديرات واالفتراضات  باألحكام  القيام  اإلدارة  للشركة من  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 

المطلوبات المحتملة في تاريخ الفترة المالية. إال أن عدم  لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن  

التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات 

 والمطلوبات التي تتأثر في المستقبل.
 

ل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف  إن التقديرات واالفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوام

التقديرات   تقييم  يتم  األخرى،  المصادر  عن  المستقلة  غير  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة  لتحديد  وتستخدم 

 واالفتراضات بشكل مستمر. 
 

جعة التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مرا

 حال أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية والمستقبلية.
 

إن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها بالقوائم  

 المالية للسنة السابقة.  
 

. ول19-مرض فيروس كورونا )كوفيدل المستمرتفشي ال أنم، 2020 مارس فيأعلنت منظمة الصحة العالمية    م( يمثل وباء 

في العمل واألخذ باالعتبار    الشركة  عالميا  إلى حد كبير نتيجة لتفشي هذا الفيروس، وبالتالي تستمر    األسمنتيتأثر الطلب على  

( عن كثب على الرغم من أن اإلدارة  19-مراقبة حالة كورونا )كوفيد الشركة  إدارةوتواصل  .العاملة ىصحة وسالمة القو

م أو بعده. 2022خالل عام    الشركة  عوامل من المتوقع أن تغير تأثير الوباء على عمليات    في هذا الوقت ليست على علم بأي

 .ختصرةالم األولية المالية القوائم هذه في 19-ال يوجد أي تغيرات مطلوبة في التقديرات واألحكام نتيجة لتقييم كوفيد

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

مع ما هو وارد في اإليضاحات حول األولية المختصرة  تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية  

 . م2021ديسمبر   31القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 كافة  على  ثابتة  بصورة  تطبيقها  تم  المختصرة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  في  المطبقة  الرئيسية  المحاسبية  السياسات

 . المعروضة الفترات

 

 والتفسيرات المعايير على  والتعديالت الجديدة المعايير (أ

  م2022يناير    1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدد من التعديالت على المعايير سارية اعتبارا  من  

 .والتي تم شرحها في القوائم المالية السنوية للشركة وليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة للشركة
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 المعلومات القطاعية -5
 

  بصورة   بيعه  ويتم  األسمنت  وبيع  تصنيع  قطاع  وهو  تشغيلي  قطاع  األول  قطاعين؛  في  أساسي  بشكل  الشركة  أنشطة  تتمثل

 : يلي كما الوحدات  على للشركة القطاعية المعلومات تقسيم يتم. استثماري قطاع والثاني محليين، عمالء إلى رئيسية
 
م  2021م و2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة    بالقطاعات  والخاصة  واألرباح  لإليرادات  المالية  المعلومات(  أ

 كالتالي:
 
 االستثماري القطاع  التشغيلي القطاع 
 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة( 
 

 م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 
 

 م 2022  سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 
 

 م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 العقود من اإليرادات
 العمالء  مع

461,402,049  591,471,571   --   -- 

)خسائر(   / أرباح
 الزكاة قبل  الفترة

99,531,837  255,947,826  (2,373,905 )  28,299,225 

 
المالية   المعلومات  م  2021  ديسمبر  31م و2022  سبتمبر  30في    كما والخاصة بالقطاعات    للموجودات والمطلوباتب( 

 كالتالي:
 االستثماري  القطاع  التشغيلي   القطاع 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة( 
 

 م 2021 ديسمبر 31

 )مراجعة( 
 

 م 2022  سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 
 

 م 2021 ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 951,744,468  784,525,001  1,068,218,531  1,193,547,446 الموجودات إجمالي

 --   --   284,390,027  309,028,646 المطلوبات إجمالي
 

 

 وآالت ومعدات  عقارات -6
 

ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  2,392  م، مبلغ  2022 سبتمبر  30واآلالت والمعدات كما في    العقارات بلغ إجمالي تكلفة  

م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1,829  مبلغ    االستهالك مليون لاير سعودي( وبلغ مجمع    2,381م:  2021

 مليون لاير سعودي(. 1,776

 

مليون   8,87بمبلغ    آالت ومعداتعقارات و  إضافة  ،م2022سبتمبر    30أشهر المنتهية في    تسعةالقامت الشركة خالل فترة  

وتحسينات    لاير سعودي ضمن مشروع محطة تحميل الزيت الخاممليون    1,89  مشاريع تحت التنفيذ بمبلغو  لاير سعودي

مشاريع ومليون لاير سعودي    8,04بمبلغ    وآالت ومعداتعقارات  إضافة    م:2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  )أخرى  

التنفيذ بمبلغ تتمثل بشكل رئيسي في مشاريع أعمال تحسينات ورفع كفاءة خطوط االنتاج    لاير سعوديمليون    2,8  تحت 

 (.وأعمال مدنية
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 الربح أو الخسارةإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -7

 م 2022 سبتمبر 30 
 (مراجعة)غير 

 
 م 2021 ديسمبر 31

 (مراجعة)

 متداولة غير  - الربح أو الخسارة  إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 أ( - 7)
40,640,815  69,031,049 

 596,413,419  543,884,186 ب( - 7متداولة )  -   الخسارة أو الربحإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 

 غير متداولة - الخسارة أو الربحإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل أ    -7

  م2022 سبتمبر 30 
 (مراجعة)غير 

 
 م 2021 ديسمبر 31

 (مراجعة)

 63,865,085  69,031,049 السنة /الفترة ولأ رصيد

 --   ( 36,115,702) السنة/الفترة خالل إستبعادات

 5,165,964  7,725,468 التغير في القيمة العادلة 

 40,640,815  69,031,049 

 

 ويتم تقييم تلك االستثمارات بقيمتها العادلة. عقاريةتتمثل االستثمارات أعاله في حصص صناديق 

 متداولة  - الخسارة أو الربحإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل ب    -7

  م2022 سبتمبر 30 
 (مراجعة)غير 

 
 م 2021 ديسمبر 31

 (مراجعة)

 621,178,885  596,413,419 السنة الفترة/ول أرصيد 

 240,414,694  74,913,186 السنة الفترة/إضافات خالل 

 (285,513,505)  ( 106,977,926) السنةالفترة/إستبعادات خالل 

 20,333,345  ( 20,464,493) التغير في القيمة العادلة 

 543,884,186  596,413,419 

 

تتمثل االستثمارات أعاله في حصص صناديق متاجرة بالسلع وصناديق تمويل المتاجرة لدى شركات مالية، ويتم تقييمها   •

 بالقيمة العادلة. 

 

 مخزون ال -8

 

  م2022 سبتمبر 30

 (مراجعة)غير 
 

 م 2021 ديسمبر 31
 (مراجعة)

 112,791,435  117,339,135 قطع غيار 

 17,506,100  25,436,258 مواد خام

 150,065,043  145,710,564 إنتاج تحت التشغيل  

 --   56,130,154 كلنكر مشترى

 7,160,999  6,456,373 إنتاج تام 

 2,637,392  3,287,179 مواد تعبئة وتغليف 

 3,358,800  3,521,561 مستهلكات ومستلزمات  

 661,579  5,469,977 بضاعة في الطريق

 363,351,201  294,181,348 

 ( 26,983,814)  ( 28,133,512) مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة: يخصم

 335,217,689  267,197,534 
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 ( يتبع)  مخزون -8

 

 بطئ الحركة خالل السنة:وفيما يلي حركة مخصص مخزون راكد و 

  م2022 سبتمبر 30 

 (مراجعة)غير 
 

 م 2021 ديسمبر 31
 (مراجعة)

 31,029,440  26,983,814 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 3,737,846  1,149,698 السنة الفترة/  خالل المكون

 (7,783,472)  --  السنة الفترة / خالل المستخدم

 28,133,512  26,983,814 

 

 المطفأة بالتكلفة  المالية االستثمارات -9

  م2022 سبتمبر 30 

 (مراجعة)غير 
 

 م 2021 ديسمبر 31
 (مراجعة)

 250,000,000  286,300,000 السنة  /الفترة في بداية رصيدال

 321,300,000  66,382,875 خالل الفترة/ السنة   اضافات

 (285,000,000)  ( 152,682,875) خالل الفترة/ السنة استبعادات

 200,000,000  286,300,000 

 

 :السنة كما يليالفترة/ نهاية في كما المطفأة بالتكلفة المالية االستثمارات تبويب تم

 

 
  م2022 سبتمبر 30

 (مراجعة)غير 
 

 م 2021 ديسمبر 31
 (مراجعة)

 100,000,000  100,000,000 )*(  المطفأة بالتكلفة المالية االستثماراتالجزء غير المتداول من 

 186,300,000  100,000,000 المطفأة بالتكلفة المالية االستثماراتالجزء المتداول من 

 

االستثمارات   الربح. ويبلغ متوسط  بهوامش ربحيه  وصكوك  مرابحاتفي    الماليةتتمثل    م: 2021)  سنويا    % 4,75  هامش 

 فترةلاير سعودي خالل    مليون  7,69بلغ    وصكوك  مرابحات، وقد تم تحميل قائمة الربح أو الخسارة بإجمالي إيراد  (4,53%

 (.سعودي لايرمليون  9,04 :م2021 سبتمبر 30م )2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة

 .تاريخهلفترة أكثر من سنة من تتمثل في صكوك  المطفأة  بالتكلفة المالية االستثماراتمتداول من ال)*( الجزء غير 

 

 أرباح  توزيعات -10

 م 2202 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة فترة خالل

 54  بمبلغ  أرباح  توزيع  للمساهمين  العامة  الجمعية  من  تفويض  ىعل  بناء  اإلدارة  مجلسأوصى    م2022  فبراير  8  بتاريخ -

 م. 2021  عام منالرابع  الربع أرباح عن الواحد  للسهم سعودي لاير 0,60  بواقع وذلك ،سعودي لاير مليون

من أرباح من قبل مجلس اإلدارة  العادية وقد تم الموافقة على ما تم توزيعه  العامة  انعقدت الجمعية    م 2022مارس    23  بتاريخ -

للسهم عن الربع األول    سعودي   لاير  3.5بواقع    سعودي  مليون لاير  315كأرباح مرحلية خالل السنة للمساهمين والبالغة  

 م. 2021والثاني والثالث والرابع من عام  

  45  بمبلغ  أرباح  توزيع  للمساهمين  العامة  الجمعية  من  تفويض  ى عل  بناء  اإلدارة   مجلسأوصى    م 2022مايو    17  بتاريخ -

 م. 2022  عام مناألول  الربع أرباح عن الواحد  للسهم سعودي لاير 0,50  بواقع وذلك ،سعودي لاير مليون

  أرباح  توزيع للمساهمين  العامة  الجمعية من تفويض ى عل بناء   )بالتمرير( اإلدارة  مجلسأوصى  م2022سبتمبر  13 بتاريخ -

 م. 2022 عام منالثاني  الربع أرباح  عن الواحد للسهم سعودي لاير 0,50 بواقع وذلك ،سعودي لاير مليون 45 بمبلغ

 

 



 قصيم شركة أسمنت ال
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة)غير   المختصرة األولية  المالية القوائم  حول إيضاحات
 م 2022سبتمبر   30 في   المنتهية أشهرالتسعة  ترةفل

 ( سعودي)لاير 
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 ( يتبع) أرباح توزيعات -10

 م 1220 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  خالل

  108  بمبلغ  أرباح  توزيع  للمساهمين  العامة  الجمعية  من  تفويض  ىعل  بناء  اإلدارة  مجلسأوصى    م2021  فبراير  4  بتاريخ -

 م. 2020  عام منالرابع  الربع أرباح عن الواحد  للسهم سعودي لاير 1.20  بواقع وذلك ،سعودي لاير مليون

  400.5  بمبلغ  المساهمين  على   أرباح  من  توزيعه  تم  ماالجمعية العامة لمساهمي الشركة    تأعتمد  م2021مارس    17  بتاريخ -

 . م2020 عام من والرابع والثالث والثاني األول الربع عن للسهم لاير( 4.45) بواقع لاير، مليون

 مليون  99  بمبلغ  أرباح  توزيع  للمساهمين  العامة  الجمعية  من  تفويض  ىعل  بناء  اإلدارة  مجلسأوصى    م2021مايو    2  بتاريخ -

 م.2021 عام مناألول  الربع أرباح عن الواحد للسهم سعودي لاير  1,10 بواقع وذلك ،سعودي لاير

 90  بمبلغ  أرباح  توزيع  للمساهمين  العامة  الجمعية  من  تفويض  ىعل  بناء  اإلدارة  مجلسأوصى    م 2021أغسطس    18  بتاريخ -

  م.2021  عام منالثاني  الربع أرباح عن الواحد  للسهم سعودي لاير 1,00  بواقع وذلك ،سعودي لاير مليون

 

 الزكاة   -11

  هـ1443  رمضان  13  وبتاريخ،  م2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة  حتى  المستحقة  الزكوية  االقرارات  جميعقدمت الشركة  

  ديسمبر   31  في  المنتهية  السنة  عن  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  من  شهادة  على  حصلت(  م2022  أبريل  14  الموافق)

 30حتى تاريخ  المفعول  سارية    العقود  عن  النهائية  مستحقاتها   صرف  ذلك  في  بما  معامالتها جميع  إنهاء   من لتمكينها  م2021

 . م2023أبريل 

 صافي ،إيرادات أخرى -12

 أشهر المنتهية في  التسعة  الثالثة أشهر المنتهية في  

 م 2022  سبتمبر 30 

 ( مراجعة)غير 
 

 م 2021 سبتمبر 30

 ( مراجعة )غير 
 

 م 2022  سبتمبر 30

 ( مراجعة)غير 
 

 م 2021 سبتمبر 30

 ( مراجعة )غير 

 554,091  918,605  225,761  278,532 إيراد إيجارات 

ايداعات مستلمة من صندوق 

 361,580  179,038 تنمية الموارد البشرية 

 

836,531  768,289 

 --   8,000,000  --   -- أخرى  مخصصات رد

 --   3,179,269  --   3,179,269 تأمين مطالبات إيراد

 --   2,002,527  --   2,002,527 رد قيمة سند تنفيذ قضائي  

إيرادات أخرى  ) مصروفات ( / 

 442,796  34,598 متنوعة 

 

1,139,948  75,665 

 5,673,964  1,030,137  16,076,880  1,398,045 

 

 والمخفضة  األساسية السهم ربحية -13

 

العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد   فترةللالربحية    بتقسيمتم احتساب ربحية السهم األساسية  

 .لفترةاألسهم العادية القائمة خالل ا

 

 . ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة

 
 أشهر المنتهية في  التسعة  الثالثة أشهر المنتهية في  

 م 2022  سبتمبر 30  

 ( مراجعة)غير 
 

 م 2021 سبتمبر 30

 ( مراجعة )غير 
 

 م 2022  سبتمبر 30
 ( مراجعة)غير 

 
 م 2021 سبتمبر 30

 ( مراجعة )غير 

 261,434,645  77,470,829  60,385,035  23,427,927 الفترة   ربحصافي 

 90,000,000  90,000,000  90,000,000  90,000,000 عدد األسهم 

 90,000,000  90,000,000  90,000,000  90,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم  

 2,90  0,86  0.67  0.26 السهم األساسية والمخفضة   ربحية

 

 



 قصيم شركة أسمنت ال
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة)غير   المختصرة األولية  المالية القوائم  حول إيضاحات
 م 2022سبتمبر   30 في   المنتهية أشهرالتسعة  ترةفل

 ( سعودي)لاير 
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  الرأسمالية واالرتباطات  المحتملة االلتزامات -14

 

 سبتمبر   30  في  كما  تجارية  بنوك  قبل  من  مستنديــة  واعتمــادات  ضمــان  خطابــات  شكل  في   بنكيــة  تسهيالت  الشركة  لدى

 (.سعودي لاير مليون 23,5 مبلغ: م2021ديسمبر  31. )سعودي لاير  مليون 100,98 مبلغ م2022

 

ديسمبر   31)  سعودي  لاير  مليون  137,3  قيمته  ما  م 2022  سبتمبر  30  في  كما  الشركة  على  الرأسماليــة  االرتباطات  تبلــغ

 سعودي   لاير  مليون  205,5  القائمة  المشروعات  لعقود  اإلجمالية  القيمة  بلغت  حيثمليون لاير سعودي(    177,7  :م2021

 . مليون لاير سعودي( 203,4م:  2021ديسمبر  31) م2022 سبتمبر 30كما في 

 

 

 ذات عالقة   طرافاإلفصاحات المتعلقة باأل -15

ومنشآت مدارة أو يمارس   بالشركةوكبار موظفي اإلدارة  الشركة أعضاء مجلس إدارة من تمثل األطراف ذات العالقة 

 عليها تأثيرا  هاما  من قبل هذه األطراف. 

 

 تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 هي كما يلي: الفترةالمحملة خالل  التنفيذيةإن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من موظفي اإلدارة 

 

 
 م 2022 سبتمبر 30

 (مراجعة)غير 
 

  م2021 سبتمبر 30

 (مراجعة غير)

    

 10,509,340  10,583,051 التنفيذيةموظفي اإلدارة  –الرواتب والمزايا قصيرة األجل 

 2,541,644  2,416,000 واللجان المنبثقة   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1,298,881  514,312 التنفيذية  اإلدارةموظفي  – منافع ما بعد انتهاء الخدمة

 13,513,363  14,349,865 

 

 مخصصات أخرى  -16

 م 2022 سبتمبر 30 

 (مراجعة)غير 

 م 2021 ديسمبر 31
 (مراجعة)

   

 18,983,755 983,755 قانونية  مخصص مطالبات واعتراضات

 983,755 18,983,755 

 

 خرى خالل السنة وكانت حركة المخصصات األ

 م 2022 سبتمبر 30 

 (مراجعة)غير 

 م 2021 ديسمبر 31
 (مراجعة)

   

 43,404,537 18,983,755 السنة  /الفترة الرصيد في بداية 

 (2,857,122) ( 10,000,000) السنة  /الفترة المستخدم خالل 

 ( 21,563,660) ( 8,000,000) السنة  /الفترة خالل  رد

 983,755 18,983,755 
 

 

 

 

 

 

 



 قصيم شركة أسمنت ال
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة)غير   المختصرة األولية  المالية القوائم  حول إيضاحات
 م 2022سبتمبر   30 في   المنتهية أشهرالتسعة  ترةفل

 ( سعودي)لاير 
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 ألدوات الماليةا -17

 

 العادلة  القيمة قياس

 . المالية وغير المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم قياس للشركة واالفصاحات المحاسبية السياسات من عدد يتطلب
 

  ويتم .  المطلوبات  أو  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس  عند  اإلمكان  قدر  رصدها  يمكن  التي  السوق  بيانات  الشركة  تستخدم

  التقييم   أساليب  في  المستخدمة  المدخالت  على  بناء    العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  في  مختلفة  مستويات   في  العادلة  القيم  تصنيف

 : يلي كما

 

 . والمطلوبات للموجودات نشطة أسواق في( معدلة غير) معلنة أسعار: 1 المستوى
 

  رصدها   الممكن  من  مدخالت  عن   عبارة  وهي  1  المستوى  ضمن  المدرجة  المعلنة  األسعار  بخالف  مدخالت:  2  المستوى

 (.األسعار من مشتقة) مباشر غير بشكل  أو( كاألسعار )  مباشر بشكل سواء   مطلوبات، أو لموجودات
 

  يمكن  ال  مدخالت)  رصدها  الممكن  من  السوق  معطيات  على  مرتكزة  غير  مطلوبات  أو  لموجودات  مدخالت:  3  المستوى

 (.رصدها
 

  التسلسل   في  مختلفة  مستويات  ضمن  تقع  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  لقياس  المستخدمة  المدخالت  كانت  حال  في

  للقيمة  الهرمي  التسلسل  مدخالت  من  مستوي  ادني  باستخدام  مجملها  في  العادلة  القيمة  تصنيف  يتم  عندئذ    العادلة  للقيمة  الهرمي

 نهاية  في  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  مستويات  بين  التحويالت  بإثبات  الشركة  تقوم.  ككل  للقياس  هامة  تعتبر  التي  العادلة

 . التغير خاللها حدث التي التقرير فترة

 



 قصيم شركة أسمنت ال
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة)غير   المختصرة األولية  المالية القوائم  حول إيضاحات
 م 2022سبتمبر   30 في   المنتهية أشهرالتسعة  ترةفل

 ( سعودي)لاير 
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 (يتبع ) المالية األدوات  -71

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (أ

ات القيمة العادلة للموجودات المالية  الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة، وهي ال تشمل معلوميوضح الجدول أدناه القيم  

 صورة معقولة. والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة ب

 

 م 2202 سبتمبر 30 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

 
 التكلفة المطفأة  القيمة العادلة 

مطلوبات مالية  

 المستوى الثاني  المستوى األول  اإلجمالي أخرى 

المستوى 

 اإلجمالي الثالث 
الموجودات المالية بالقيمة  

 العادلة: 
         

العادلة من  االستثمارات بالقيمة 

 584,525,001 59,549,078 397,232,887 127,743,036  584,525,001 -- -- 584,525,001 ربح أو الخسارة خالل ال

 584,525,001 -- -- 584,525,001  127,743,036 397,232,887 59,549,078 584,525,001 

الموجودات المالية بالتكلفة  

          المطفأة: 

 بالتكلفة المالية االستثمارات

  200,000,000 -- 200,000,000 -- المطفأة 
-- -- --  -- 

 --  -- -- --  63,656,702 -- 63,656,702 -- ذمم مدينة تجارية

 --  -- -- --  118,175,986 -- 118,175,986 -- النقد وما في حكمه 

 -- 381,832,688 -- 381,832,688  -- -- --  -- 

المطلوبات المالية ال تقاس  

          بالقيمة العادلة: 

 --  -- -- --  47,592,270 47,592,270 -- -- ذمم دائنة تجارية 

مصروفات مستحقة وأرصدة  

 دائنة أخرى 
-- -- 78,754,838 78,754,838 

 
-- -- --  -- 

 -- -- 126,347,108 126,347,108  -- -- --  -- 



 قصيم شركة أسمنت ال
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة)غير   المختصرة األولية  المالية القوائم  حول إيضاحات
 م 2022سبتمبر   30 في   المنتهية أشهرالتسعة  ترةفل

 ( سعودي)لاير 
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 ( يتبع األدوات المالية ) -17

 ( يتبعقياس القيمة العادلة لألدوات المالية ) (أ

 م 2021ديسمبر  31 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

 
 التكلفة المطفأة  القيمة العادلة 

مطلوبات مالية  

 المستوى الثاني  المستوى األول  اإلجمالي أخرى 

المستوى 

 اإلجمالي الثالث 
الموجودات المالية بالقيمة  

 العادلة: 
         

االستثمارات بالقيمة العادلة من  

 665,444,468 91,068,504 452,805,258 121,570,706  665,444,468 -  -  665,444,468 ربح أو الخسارة خالل ال

 665,444,468  -  - 665,444,468  121,570,706 452,805,258 91,068,504 665,444,468 

الموجودات المالية بالتكلفة  

          المطفأة: 

 بالتكلفة المالية االستثمارات

 المطفأة 
 - 286,300,000  - 286,300,000   -  -  - - 

 - -  -  -   34,739,752 -  34,739,752 -  ذمم مدينة تجارية

 - -  -  -   107,402,465 -  107,402,465 -  النقد وما في حكمه 

  - 428,442,217  - 428,442,217   -  -  - - 

المطلوبات المالية ال تقاس  

          بالقيمة العادلة: 

 - - - -  26,529,892 26,529,892 -  -  ذمم دائنة تجارية 

مصروفات مستحقة وأرصدة  

 دائنة أخرى 
 -  - 89,074,328 89,074,328  - - - - 

  -  - 115,604,220 115,604,220  - - - - 



 قصيم شركة أسمنت ال
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة)غير   المختصرة األولية  المالية القوائم  حول إيضاحات
 م 2022سبتمبر   30 في   المنتهية أشهرالتسعة  ترةفل

 ( سعودي)لاير 
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  الحقة حداثأ -18

 

م وقبل تاريخ توقيع تقرير الفحص قد يكون لها تأثير جوهري على 2022  سبتمبر   30لم تقع أي أحداث هامة بعد تاريخ  

 المختصرة. األولية القوائم المالية 
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