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 المعلومات المالية األولية الموجزةتقرير حول فحص 
 

 المحترمين  إلى السادة المساهمين في شركة األسمنت األبيض السعودي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 مقدمة 

)"الشركة"( كما األسمنت األبيض السعودي لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة 
والقوائم الموحدة الموجزة ذات الصلة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية   2020  يونيو  30في  

واإليضاحات التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  ستةلفترة ال
التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار 

ية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعود  34المحاسبة الدولي رقم  
  حول هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به.

 
 نطاق الفحص

ً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي رقم  "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل   2410لقد قمنا بفحصنا وفقا
، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المالية األولية بصفة أساسية المراجع المستقل للمنشأة" 

من االستفسار من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص  
المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية أخرى. ويعد الفحص أقل نطاقًا من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير  

السعودية، وعليه فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الجوهرية التي يمكن 
  معرفتها خالل عملية المراجعة. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 
 االستنتاج

يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة  بناء على الفحص الذي قمنا به، لم
المعتمد في المملكة العربية   34المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 السعودية.
 

 برايس وترهاوس كوبرز
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 معلومات عامة 1
 

مقفلة مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب شركة األسمنت األبيض السعودي )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية 
 (.1997يوليو  1هـ )الموافق 1418صفر  25بتاريخ  1010146169السجل التجاري رقم 

 
 8)الموافق هـ 1414جمادى الثاني  25بتاريخ  494يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج وبيع األسمنت بموجب الرخصة الصناعية رقم 

 (.1998نوفمبر  18هـ )الموافق 1419رجب  29بتاريخ  797( والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1993ديسمبر 
 

تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة حسابات الشركة وفرعها، شركة أسمنت الرياض، المسجلة في الرياض، بموجب سجل تجاري 
 ، المملكة العربية السعودية.11494، الرياض 17775ة المسجل هو ص. ب. . إن عنوان الشرك1010210405رقم 

 
لاير سعودي للسهم   10مليون سهماً بمبلغ    120لاير سعودي ويتكون من    1.200.000.000إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر يبلغ  

 الواحد.
 

 .م2020 يوليو 29ة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية األولية الموجزة المرفق
 

 أسس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام )أ(
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية  - 34أعدت هذه المعلومات المالية األولية الموجزة طبقا
 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.السعودية والمعايير 

 
ن مع ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزام

على أن الغرض من المعلومات المالية  34. وينص معيار المحاسبة الدولي رقم 2019ديسمبر  31المنتهية في القوائم المالية السنوية للسنة 
درجة أقل من  34األولية الموجزة هو تحديث المجموعة األخيرة الكاملة للقوائم المالية السنوية. وبالتالي، يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 األولية مقارنة باإلفصاح الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي في القوائم المالية السنوية. اإلفصاح في المعلومات المالية
 

 إن السياسات المحاسبية المطبقة تتفق مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة وفترة التقرير األولية المقارنة.
 

 مبدأ التكلفة التاريخية )ب(
 

ة األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أعدت هذه القوائم المالي
ي وهو اآلخر والموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع والتزامات منافع الموظفين. تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعود

 عرض للشركة. تم تقريب هذه القوائم المالية األولية إلى أقرب لاير سعودي، ما لم يذكر غير ذلك.عملة ال
 

 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير المطبقة بعد من قبل الشركة )ج( 
 

المالي والتي لم تكن سارية المفعول ال توجد أي معايير أو تعديالت أو تفسيرات ذات صلة صادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير 
  بعد يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية الشركة.

 
  استخدام األحكام والتقديرات )د(

 
المدرجة لإليرادات يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية للشركة قيام اإلدارة باتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات لها تأثير على المبالغ 

والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت 
  جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.

 
بل والمصادر األخرى الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يمكن أن تؤدي إلى االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستق

لى إجراء تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة. تستند الشركة في افتراضاتها وتقديراتها إ
المالية األولية الموجزة. قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضات والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات  

 في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة الشركة. ويتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
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 معلومات القطاعات 3
 

تتعلق جميع عمليات الشركة بقطاع تشغيلي واحد وهو تصنيع األسمنت وبيعه بشكل أساسي للعمالء المحليين. وعليه، لم يتم عرض التحليل 
 .9القطاعي الذي يتم بواسطة القطاع الجغرافي والتشغيلي. وتم اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالمبيعات من كبار العمالء في اإليضاح 

 
٪( من الذمم المدينة التجارية 85: نسبة أكبر ثالثة عمالء 2019ديسمبر  31٪ )85، بلغت نسبة أكبر ثالثة عمالء 2020 يونيو 30كما في 
 القائمة.

 
  ممتلكات ومصنع ومعدات 4
 

مليون لاير  21.5: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 37.2خالل الفترة، قامت الشركة بشراء بنود ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغ 
أشهر المنتهية  ستةمليون لاير سعودي )فترة ال 55.2بمبلغ  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في سعودي( وتكبدت نفقات استهالك 

 مليون لاير سعودي(. 42.2: 2019 يونيو 30في 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 5
 

 تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما يلي:
 

لغاء عند اإلثبات المبدئي لغرض اإلثبات أسهم حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، والتي قامت بموجبها الشركة بإجراء اختيار غير قابل لإل
 في هذه الفئة. وتعد هذه استثمارات استراتيجية وتعتبر الشركة أن ذلك التصنيف أكثر مالءمة لها.

 
 تتضمن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمار المدرج الفردي التالي:

 

 ديسمبر 31 يونيو 30  

  2020 2019 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 40,491,887 37,332,945  شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية"(
 

سهم في شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"(، وهي شركة مدرجة في سوق  1,148,706، قامت الشركة بشراء 2019خالل 
 لاير سعودي في تاريخ الشراء. 36,758,592السعودية )"تداول"( بالقيمة العادلة بمبلغ األسهم 

 
 اقتراض قصير األجل 6

 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2020 2019 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 42,000,000 38,000,000 اقتراض قصير األجل

 
الحصول عليها من بنك تجاري محلي ويحمل نفقات مالية على أساس المعدالت السائدة يمثل االقتراض قصير األجل تسهيالت االقتراض التي تم   

في السوق، التي تعتمد على معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية )"سايبور"(. إن تسهيل االقتراض هذا مضمون بضمان شركات 
 مقدم من الشركة.

 
 االقتراض قصير األجل إلى البنك.خالل الفترة، قامت الشركة بسداد كامل 

 
 أمور تتعلق بالزكاة 7

 
 مخصص الزكاة 7-1

 
 يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 15,699,238 18,335,046 يناير 1

 4,742,904 2,400,000 مخصص

 ( 2,107,096) - مدفوعات

 18,335,046 20,735,046 2019ديسمبر  31و 2020 يونيو 30
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 أمور تتعلق بالزكاة )تتمة( 7
 
 وضع الربوط النهائية 7-1
  

 .2007أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام 
 

. لم 2018، وحصلت على شهادة زكاة مقيدة لسنة 2018حتى  2008ديسمبر من  31قـدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في  
 تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية النهائية للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

 
لاير سعودي.   2,489,146وطالبت بضريبة استقطاع مستحقة على أطراف غير مقيمة بمبلغ    2002و  2001أعادت الهيئة فتح الربط للسنتين   

 يد الدراسة من قبل الهيئة.وقدمت الشركة اعتراضا على الربط المذكور، والذي ال يزال ق
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 8
 

تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وأعضاء اإلدارة العليا. كما تتضمن األطراف ذات 
 العليا حصة فيها )أطراف ذات عالقة أخرى(.العالقة منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

 
 المساهم الرئيسي (أ)

 

  فيما يلي الشركة األم الرئيسية للشركة:

 

 حصة الملكية الفعلية ٪ مقر التأسيس االسم

 يونيو 30  

2020 

 ديسمبر 31

2019 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 23.21 23.21 السعوديةالمملكة العربية  شركة األوائل لالستثمار القابضة

 
 فيما يلي أهم المعامالت مع أطراف ذات عالقة: (ب)
 

 االسم
 طبيعة 

 المعامالت
 يونيو 30

2020 
 يونيو 30

2019 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
    

 17,164,708 37,815,669 مبيعات (زميلةشركة الراشد لألسمنت )شركة 
 المسبوقة الصنع المحدودةشركة منظومة المباني للخرسانة 

 527,576 266,707 مبيعات (زميلة)شركة 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا: ( ج)

 
 يونيو 30

2020 
 يونيو 30

2019 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 4,847,490 6,641,000 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

 828,000 836,000 منافع نهاية الخدمة
 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان األخرى والمصاريف ذات العالقة (د)
 

 يونيو 30  
2020 

 يونيو 30
2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 1,400,000 720,755   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 340,638 154,998  مصاريف ورسوم حضور لجنة المراجعة

  875,753 1,740,638 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )تتمة( 8
 
 مطلوب من أطراف ذات عالقة (ه)
 

 يونيو 30 
2020 

 ديسمبر 31
2019 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 22,617,958 24,815,671 (زميلةشركة الراشد لألسمنت )شركة 
 1,041,815 952,977 (زميلة)شركة  شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة

 25,768,648 23,659,773 

 
 الشروط واألحكام (و)

 
 تم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية وبأسعار السوق.

 
 مبيعات 9

 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة   

  2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
    

 270,440,379 306,284,750  إيرادات من بيع األسمنت

 ( 3,540,556) ( 7,407,322)  ناقصاً: الخصومات على الكميات وخصومات الكمية

  298,877,428 266,899,823 

 
 تستمد الشركة إيراداتها من بيع أسمنت عند نقطة من الزمن في خطوط المنتجات الرئيسية التالية:

 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال  

  2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
    

 218,245,903 250,521,855  أسمنت أبيض

 52,194,476 55,762,895  أسمنت بورتالندي

  306,284,750 270,440,379 

 
لاير سعودي(  138,111,243: 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلاير سعودي )فترة ال 170,686,775تم إثبات المبيعات بما يقارب 

 : ثالثة عمالء(.2019من ثالثة عمالء )
 

 ربحية السهم 10
 

  تم احتساب ربحية السهم بقسمة ربح الشركة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 72,126,296 123,727,677 فترةالربح لل

 120,000,000 120,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0.60 1.01 ربحية السهم األساسية )باللاير السعودي للسهم الواحد(

 
 محتملة مخفضة.ليس لدى الشركة أي أسهم 

  



  شركة األسمنت األبيض السعودي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة( 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت 

 

11 

  توزيعات أرباح 11
 

مليون لاير سعودي(  120لاير سعودي للسهم )بإجمالي مبلغ  1، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2019نوفمبر  27في 
لاير سعودي للسهم )بإجمالي مبلغ   1.25على توزيعات أرباح بمبلغ    2020  مارس  31. وافقت الجمعية العمومية في  2019للنصف الثاني من  

 .2020تم دفع توزيعات األرباح خالل شهر مايو  عودي(.مليون لاير س 150
 

مليون لاير سعودي(  60لاير سعودي للسهم )بإجمالي مبلغ  0.50، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2019سبتمبر  8في 
 .2019توزيعات األرباح خالل شهر أكتوبر  تم دفع. 2019للنصف األول من 

 
مليون لاير سعودي(  60لاير سعودي للسهم )بإجمالي مبلغ  0.50قترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ، ا2019مارس  11في 

 على اقتراح مجلس اإلدارة للتوزيعات المذكورة. 2019مايو  20. وافقت الجمعية العمومية في 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 ارتباطات 11
 

 ضمانات وخطابات اعتماد (1
 

: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 18.1بمبلغ  2020 يونيو 30أصدر البنك ضمانات وخطابات اعتماد بالنيابة عن الشركة كما في 
  مليون لاير سعودي(. 18.1

 
 ارتباطات رأسمالية (2
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2، بلغت 2020 يونيو 30لدى الشركة ارتباطات رأسمالية تتعلق بعقود إنشاء ممتلكات ومعدات كما في 
 (.مليون لاير سعودي 2.3: 2019
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ستجابًة لالضطراب االقتصادي وستتخذ المزيد من اإلجراءات حسب الضرورة والمناسبة ا (19-فيروس )كوفيدتواصل اإلدارة مراقبة حالة 

 األخرى. (19-فيروس )كوفيدوعواقب 
 




