
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

  

  

  

  

 

 













 أسمنت حائل شركة

 سعودية مساهمة شركة

 المختصرة األولية المالية القوائم حول إيضاحات

 م2020 سبتمبر 30  المنتهيتين فى أشهر والتسعة الثالثة لفترتى

 

 والنشاط الشركة - 1

 تأسيس الشركة (أ

لسعودية بموجب السجل إن شركة اسمنت حائل )الشركة(، هي شركة مساهمة سعودية، مسجلة في حائل بالمملكة العربية ا

( والقرار الوزاري الصادر 2010نوفمبر  30هـ )الموافق 1431ذي الحجة  24بتاريخ  3350026399التجاري رقم 

(. حصلت 2010نوفمبر  30هـ )الموافق 1431ذي الحجة  24/ ق بتاريخ 384من وزارة التجارة والصناعة رقم 

رمضان  16بتاريخ  141931098717العامة لالستثمار رقم الشركة على ترخيص االستثمار الصناعي من الهيئة 

 (.2010أغسطس  26هـ )الموافق 1431

 81431الرمز البريدي :  1008. ص ب : الرئيسي هو: حائل ةوعنوان الشرك

 

 غرض الشركة (ب

ة السعودية هو إنتاج وتوزيع االسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربي

 وخارجها واإلتجار باالسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

 الفترة المالية (ج

م وتبدأ السنة المالية للشركة من 2020 سبتمبر 30م وتنتهي في 2020يناير  1تبدأ الفترة المالية المعروضة للشركة في 

 ة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.بداية شهر يناير من كل سن

  األولية المختصرة إعداد القوائم المالية أسس - 2

 أساس اإلعداد (أ

ً لمعيار  2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةوالتم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة لفترتى الثالثة  وفقا

مالي األولي"   المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى ( "التقرير ال34المحاسبة الدولي )

التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات 

غي قراءة هذه القوائم المالية األولية المختصرة جنبا الى ينب عليه،وبناء  السنوية.وااليضاحات المطلوبة في القوائم المالية 

 .2019ديسمبر  31جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 أسس القياس (ب

وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء التزامات المنافع المحددة للموظفين  تصرةخاالولية الم تـم إعداد هذه القوائم المالية

 قياسها بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتموالتي 

 االستمرارية. بدأإضافة لذلك، يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي وم

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (ج

 اإلفصاحات لمطلوبات ووا لموجوداتتخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ ايتطلب إعداد القوائم المالية اس

المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المعلنة خالل الفترة  مطلوباتوال موجوداتعن ال

ند إلى أفضل المعلومات المتاحة لإلدارة حول المشمولة بالقوائم المالية. على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تست

اإلدارة  قامت بهااألحكام الهامة التي  تتفقإال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.  الجارية،العمليات واألحداث 

المالية  القوائملى التي طبقت ع مع تلكتطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير  عند

 .2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (د

 تظهر البنود في القوائم المالية للشركة باللاير السعودي والتي هي العملة الوظيفية وعملة العرض.

 

 السياسات المحاسبية الهامةـ  3

مالية األولية المختصرة هي نفس تلك المطبقة على القوائم المالية للسنة المالية إن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم ال

  .2019 ديسمبر 31المنتهية في 
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  في السياسات المحاسبية الهامة غييراتالت - 4

م ولكن 2020يناير  1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية إعتباراً من 

 وائم المالية االولية المختصرة.ليس لها أثر جوهري على الق

 

 المعلومات القطاعيةـ  5

تمثل في منتج واحد داخل المملكة العربية السعودية وبالتالي فهي ال تقدم تقارير عن قطاعات إن أعمال الشركة الرئيسية ت

 .التشغيل في منتجات متعددة أو في مناطق جغرافية مختلفة

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر - 6

القيمة الحالية للمحفظة تبلغ  المالية،رية مع شركة الراجحى مليون لاير سعودى في إدارة المحفظة اإلختيا 50استثمرت الشركة 

  لاير. 47,313,702

 

 قروضال - 7

( أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية م2013ديسمبر  12)الموافق  هـ 1434محرم  28بتاريخ 

والمعدات الخاصة  اآلالتوبالمبنى مليون لاير سعودى ، وهذا القرض مضمون  300بمبلغ قدره  2389السعودى برقم 

حيث يستحق  ة البترول والثروة المعدنية متضمنة كافة اإلضافات والتوسعات ،رض مستاجرة من وزارأبالمصنع المقامة على 

ً بأنه )كما في  ،م  2024فبراير  25حتى م  2014ديسمبر  8القرض السداد على أقساط نصف سنوية اعتباراً من   31علما

 130عشر قسط بقيمة  اثنىد امليون لاير سعودى وتم حتى تاريخه سد 300( تم إستخدام كامل المبلغ وقدره م2019ديسمبر 

 مليون لاير من إجمالى قيمة القرض.

 م2020 سبتمبر 30  

 غير مراجعة

 م2019ديسمبر  31

 مراجعة

 لاير سعودي لاير سعودي  

 230,000,000 186,000,000  السنةرصيد أول الفترة/

    : يخصم

 (44,000,000) (16,000,000)  المسدد خالل الفترة/السنة

 (10,486,081) (8,922,866)  أ(  7مصاريف تمويل مؤجلة )إيضاح 

 175,513,919 161,077,134  صافى القسط المستحق من القرض

 31,916,667 53,916,667  الجزء المتداول من القرض

 143,597,252 107,160,467  رصيد القروض غير المتداولة في نهاية الفترة / السنة

 

  مصاريف تمويل مؤجلة أ(7

 ، وتطفأ السعودىالحصول على القرض أعاله من صندوق التنمية الصناعية  أتعاب ومصاريف فى تمثل بشكل أساسىت

 لجدول التالى يوضح حركة تكاليف أعباء القروض:ا . القرضالمصاريف المؤجلة المتعلقة بالقرض على مدى فترة 

 م2020 سبتمبر 30  

 غير مراجعة

 م2019ديسمبر  31

 مراجعة

 لاير سعودي لاير سعودي  

 12,568,463 10,486,081  الرصيد في أول الفترة/السنة

 (2,082,382) (1,563,215)   اإلطفاء المحمل على الفترة/السنة

 10,486,081 8,922,866  لسنةالرصيد في نهاية الفترة/ا
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 الزكاة - 8

 الوضع الزكوى 

 م.31/12/2019إقرارها الزكوي حتى السنة المنتهية في  قدمت الشركة -

حتى  هـ سارية03/08/1441بتاريخ  1110842820 م برقم2019حصلت الشركة على شهادة لسنة و -

 م(. 2021ابريل  30هـ )الموافق 18/09/1442

ومازالت الشركة قيد االستئناف وأصدرت ربط زكوي م  2012حتى عام  من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل تم الفحص -

 على الفروقات.

م ونشأ عن ذلك الربط فروقات تبلغ  2014الزكوى المبدئي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام  تم الربط -

 وتم االعتراض على تلك الفروقات .كما قامت الشركة بتدعيم مخصص الزكاة بتلك الفروقات . 1,221,823

قا لتقديرات اإلدارة عن الوعاء الزكوي فى ذلك م وف2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية فى  التسعةتم احتساب الزكاة عن فترة  -

ً والتي قد ال تمثل مؤشر ، التاريخ    م.2020بالضرورة على نصيب الفترة الفعلي عن الزكاة النهائية في نهاية عام  اً دقيقا

 حركة مخصص الزكاة - 8.1
 م2020 سبتمبر 30              

 غير مراجعة

 لاير سعودي
 

 م2019ديسمبر  31

 عةمراج

 لاير سعودي
 8,003,406 10,052,924  الرصيد أول السنة

 (8,003,406) ((10,304,272  فترة/ السنةالمسدد خالل ال

 - 1,221,823   2014ة زكويه عن سن اتفروق

 10,052,924 9,251,348  فترة/ السنةالمكون خالل ال

  10,221,823 10,052,924 

 االلتزامات المحتملة - 9

 بمبلغ تتعامل معه الشركة خطابات اعتماد حيث أصدر البنك الذيم 2020 سبتمبر 30  التزامات محتملة كما في لدى الشركة

،  الموردين والمقاولين لمختلف سعودي(مليون لاير  3.61 :م 2019 ديسمبر 31سعودي )مليون لاير   6.75 قدره

 .سعودي(مليون لاير  1 :م 2019 ديسمبر 31) مليون لاير سعودي 0.53بمبلغ قدره  وخطابات ضمان

 النتائج األولية - 01

إن نتائج العمليات في القوائم المالية األولية المختصرة قد ال تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج العمليات التي تتضمنها القوائم المالية 

 للشركة.السنوية 

 حداث هامةأ - 11

لي إدي أ،مما وفى جميع انحاء العالم   المملكه العربية السعوديةفي   (19 –كوفيد )تأكد ظهور فيروس كورونا المستجد تم 

،وعلي تعطيل اعمال التوريد ةالضوابط خالل الفتره الحاليةثير االغالق علي فاعليأفي ت ةنظرت الشركغالق المدن الكبرى.إ

القيم حول  االساسية فتراضات التاثيرعلي االحكام والتقديرات واال ةأيضا بمراجع قامت الشركةكما  .ةوعلي عقودها الملزم

اإلستمرارية. قامت الشركة بتقييم مدى مالئمة فرض ومن مصادر اخري. لألصول والخصوم التي ال تظهر بسهوله  الدفترية

المالية للشركة.نظراً ألن الوضع متغير وسريع التطور فإن التقديرات  القوائماإلعتراف بالتعديالت عند الضرورة في  وسيتم

ضات واألحكام الصادرة عن الشركة فيما يتعلق بالقيم الدفترية لألصول والخصوم كما هي معروضة في هذه القوائم واإلفترا

 المالية األولية المختصرة تمثل أفضل تقدير لها في ظل الظروف الحالية.

 حداث الحقةأ - 21

المالى للشركة والظاهر في هذه القوائم المالية  اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة والتي من الممكن أن تؤثر على المركز تعتقد

 األولية المختصرة.

 القوائم المالية األولية المختصرة إعتماد -13

الموافق )هـ  1442 /08/03بتاريخ  إدارة الشركة هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس تم إعتماد

  م( .25/10/2020
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