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شركة أسمنت القصيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة(غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 -1معلومات الشركة
شركة أسمنت القصيم (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم ( )1131001224وتاريخ  28شعبان 1398هـ الموافق  2أغسطس 1978م ،وقد تم تأسيس الشركة بموجب
المرسوم الملكي رقم م 62/بتاريخ  15شعبان 1396هـ الموافق  11أغسطس 1976م.
يبلغ رأس مال الشركة  900مليون لاير سعودي مقسم إلى  90مليون سهم قيمة كل منها  10ريـال سعودي كما في
 30يونيو 2020م و  31ديسمبر 2019م.
يتمثل نشاط الشركة في صنع وإنتاج األسمنت ومشتقاته وتوابعه وتجارة تلك المنتجات والقيام بجميع األعمال المتصلة بصورة
مباشرة وغير مباشرة بهذا الغرض ،تزاول الشركة نشاطاتها من خالل مصنعها القائم في مدينة بريدة – القصيم.
تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.
إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب  4266وحدة رقم  -1بريدة ، 6735-52271:المملكة العربية السعودية.

 -2أسس إعداد القوائم المالية
 1-2المعايير المحاسبية المطبقة
تم اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للفترة المنتهية في  30يونيو 2020م وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34
التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين .يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية المختصرة جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة للشركة
كما في  31ديسمبر 2019م ("القوائم المالية للسنة السابقة") وال تتضمن هذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد
مجموعة كاملة من القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولكن تم إدراج
بعض السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسيراألحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز
المالي واألداء المالي للشركة من القوائم المالية للسنة السابقة .باإلضافة إلي ذلك ،فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي من الممكن توقعها للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل لجنة المراجعة في  19ذو الحجة 1441هـ (الموافق  9أغسطس2020م).
بناء علي تفويض من مجلس اإلدارة.
 2-2أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز
المالي المختصرة:
• يتم قياس المرابحات ألجل بالتكلفة المطفأة.
• يتم قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح و الخسارة بالقيمة العادلة.
• يتم اإلعتراف بمستحقات إلتزامات منافع الموظفين المستقبلية إستنادا ً إلى طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصــــرة بالريال الســــعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشــــركة وعملة العرض
للشركة.
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شركة أسمنت القصيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة(غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(لاير سعودي)
 -3استخدام التقديرات واالفتراضات واألحكام
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة القيام باألحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة
لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة في تاريخ الفترة المالية .إال أن عدم
التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات التي تتأثر في المستقبل.
إن التقديرات واالفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف
وتستخدم لتحديد القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى ،يتم تقييم التقديرات
واالفتراضات بشكل مستمر.
يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في
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.

-4

السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم المالية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة
الفترات المعروضة.
أ) المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
ً
ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدد من التعديالت على المعايير سارية اعتبارا من  1يناير 2020م
والتي تم شرحها في القوائم المالية السنوية للشركة و ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة
للشركة.
ب) المعايير الصادرة غير المطبقة
فيما يلي المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية
المختصرة للشركة .ال تتوقع الشركة وجود تأثيرأ جوهريا على القوائم المالية األولية المختصرة فى حال تطبيق
المعايير والتعديالت أدناه.
سارية للفترات السنوية
بد ًءا من أو بعد تاريخ
 1يناير 2021م
 1يناير 2022م
متاح للتطبيق االختياري /
تاريخ السريان مؤجل إلى أجل
غير مسمى

المعايير الجديدة والتعديالت
المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين"
تصنيف االلتزامات (التعديالت على المعيار الدولي " 1عرض القوائم المالية")
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك
(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي )28
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شركة أسمنت القصيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة(غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(لاير سعودي)
-5

المعلومات القطاعية
تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع تشغيلي هو قطاع تصنيع وبيع األسمنت (معبأ/سائب)و يتم بيعه بصورة رئيسية إلى
عمالء محليين و قطاع استثماري.
تم تقسيم قطاعات الشركة إلى وحدات قطاع تشغيلي و قطاع استثماري كما يلي:
إن المعلومات المالية لإليرادات واألرباح والخاصة بالقطاعات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2019م
هي كالتالي:
القطاع االستثماري
القطاع التشغيلي
 30يونيو2019م
 30يونيو2020م
 30يونيو2019م
 30يونيو2020م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
اإليرادات من العقود مع
العمالء
أرباح الفترة قبل الزكاة

429,181,193

307,929,361

-

-

215.369.786

124,948,228

()4,776,653

14,626,015

إن المعلومات المالية للموجودات و المطلوبات الخاصة بالقطاعات كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر2019م هي
كالتالي:
القطاع االستثماري
القطاع التشغيلي
 31ديسمبر2019م
 30يونيو2020م
 31ديسمبر2019م
 30يونيو2020م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
(مراجعة)
(غير مراجعة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

1,225,825,302
272,324,823

1,181,921,874
272,523,430

838,285,258
-

874,749,142
-

 -6ممتلكات وآالت ومعدات
أ .بلغ إجمالي تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  30يونيو 2020م ،مبلغ  2.375مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2019م 2.368 :مليون لاير سعودي) وبلغ مجمع اإلستهالك مبلغ  1.670مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
 1.633مليون لاير سعودي) .قامت الشركة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ،بإضافة ممتلكات وآالت
ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ بمبلغ  7.2مليون لاير سعودي (للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م 30.4 :مليون لاير
سعودي).
ب .تتضمن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة كما في  30يونيو 2020م رصيد مشروعات تحت التنفيذ بقيمة  10.9مليون لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2019م 7.1 :مليون لاير سعودي) تخص بشكل رئيسي مشاريع أعمال توريد و تركيب مصنع التعبئة
الجديد البالغ رصيدها  4.97مليون لاير سعودي كما في  30يونيو 2020م (للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م3.57 :
مليون لاير سعودي).
ج .ال توجد أي رهونات على الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركة كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2019م.
د .بلغت قيمة االصول المهلكة دفتريا ً بالكامل و التي الزلت تعمل كما في  30يونيو 2020م مبلغ  805مليون لاير سعودي(31
ديسمبر 2019م 804.7:مليون لاير سعودي) .و قد تم إضافة تحسينات عليها وتقوم الشركة بتسجيل اهالكها في قائمة الربح
أو الخسارة
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شركة أسمنت القصيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة(غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(لاير سعودي)
 -7إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر-غير
متداولة (-7أ)
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر-متداولة
(-7ب)

 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

54,927,426

67.027.500

566,165,269

468.075.993

-7أ إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر-غير متداولة
 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)
67.027.500
رصيد اول الفترة/السنة
3,079,100
إضافات خالل الفترة /السنة
()15,179,174
خسائر إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
54,927,426
تتمثل االستثمارات أعاله في حصص صناديق عقارية ويتم تقييم تلك االستثمارات بقيمتها العادلة.
-7ب إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر -متداولة
 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)
رصيد اول الفترة /السنة
468.075.993
223,965,900
إضافات خالل الفترة /السنة
()124,988,671
إستبعادات خالل الفترة /السنة
(خسائر)/أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او
)(887,953
الخسائر
566,165,269
•
•

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
34.166.990
32.860.510
67.027.500

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
66.333.472
732.934.900
()342.852.165
11.659.786
468.075.993

تتمثل االستثمارات أعاله في حصص صناديق المتاجرة وصناديق مرابحة لدى بنوك وشركات  ،ويتم تقييمها بالقيمة العادلة.
تضمنت االستثمارات أعاله معامالت مع اطراف ذوى عالقة تتمثل في استثمار في صندوق متاجرة لصالح شركة الوطنى
الدارة الثروات تتمثل نوع العالقة في اشتراك رئيس مجلس اإلدارة بالشركة في رئاسة مجلس إدارة شركة الوطني الدارة
الثروات .هذا وقد بلغ الرصيد كما في  30يونيو 2020م مبلغ  19.63مليون لاير سعودى ( 31ديسمبر 2019م19.5 :
مليون لاير سعودى) وبلغت األرباح خالل فترة الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو 2020م مبلغ  600.5الف لاير سعودى
( 30يونيو2019م :صفر لاير سعودي).

 -8مخزون
 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)
114,108,582
25,406,966
210,002,702
3,316,360
3,026,716
3,518,375
201,751
359,581,452
()21,800,733
337,780,719

قطع غيار
مواد خام
إنتاج تحت التشغيل
إنتاج تام
مواد تعبئة و تغليف
مستهلكات و مستلزمات
بضاعة بالطريق
يخصم :مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة
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 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
116.761.295
29.231.171
203.288.230
6.031.241
2.108.350
3.238.125
297.143
360.955.555
()21.800.733
339.154.822

شركة أسمنت القصيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة(غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(لاير سعودي)
 -8مخزون (يتبع)
فيما يلي الحركة في مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المكون خالل الفترة /السنة
المستخدم خالل الفترة /السنة

 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

21.800.733
21.800.733

18.383.752
7.436.441
()4.019.460
21.800.733

 -9مرابحات ألجل
 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)
330.129.199
)(122.453.086
207,676,113

الرصيد في بداية الفترة /السنة
اضافات خالل الفترة /السنة
استبعادات خالل الفترة /السنة

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
530.000.000
463.002.734
()662.873.535
330.129.199

مرابحات ألجل كما في نهاية الفترة/السنة هي كما يلي:

 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)
100.000.000
107,676,113

الجزء غير المتداول من مرابحات ألجل(*)
الجزء المتداول من مرابحات ألجل

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
100.000.000
230.129.199

تتمثل االستثمارات أعاله في مرابحات متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية ،ويستحق عليها عائد .ويبلغ متوسط العمولة
 % 4.4سنويا ً(2019م ، )%4.64:وقد تم تحميل قائمة الربح أو الخسارة بإجمالي إيراد مرابحات بلغ  7.22مليون لاير
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020م ( 30يونيو  10.2 :2019مليون لاير سعودي).
(*) الجزء الغير متداول من مرابحات ألجل تستحق في ديسمبر 2022م

 -10توزيعات أرباح
-

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
بتاريخ  29يناير 2020م أعتمد مجلس اإلدارة بناء علي تفويض من الجمعية العامة للمساهمين توزيعات أرباح بمبلغ 99
مليون لاير سعودي و ذلك بواقع  1.1لاير سعودي للسهم الواحد عن أرباح الربع الرابع من عام 2019م.
بتاريخ  4مايو 2020م أعتمد مجلس اإلدارة بناء علي تفويض من الجمعية العامة للمساهمين توزيعات أرباح بمبلغ 90
مليون لاير سعودي و ذلك بواقع  1لاير سعودي للسهم الواحد عن أرباح الربع األول من عام 2020م.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019م

-

بتاريخ  23ابريل 2019م أعتمد مجلس اإلدارة بناء علي تفويض من الجمعية العامة للمساهمين توزيعات أرباح بمبلغ 54
مليون لاير سعودي و ذلك بواقع  0.6لاير سعودي للسهم الواحد عن أرباح الربع األول من عام 2019م
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شركة أسمنت القصيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة(غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(لاير سعودي)
 -11الزكاة
أ) الزكاة الشرعية
قامت الشركة بتقديم جميع االقرارات الزكوية المستحقة حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م .وبتاريخ  2شعبان
1441هـ (الموافق  26مارس 2020م) حصلت على شهادة نهائية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م لتمكينها من
إنهاء جميع معامالتها بما في ذلك صرف مستحقاتها النهائية عن العقود .ضمن مباردات الهيئة العامة للزكاة والدخل الداعمة
للقطاع الخاص في ظل التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا .وأنهت الشركة الربط الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة
والدخل حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2007م ،واستلمت الشركة شهادات نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل
حتى هذا التاريخ ،كما استلمت الشركة شهادات مقيدة عن األعوام من 2008م إلى 2018م ،ورغم ذلك استلمت الشركة
خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخلبتاريخ  16ربيع الثاني 1437هـ (الموافق  26يناير 2016م) يفيد بوجود ربط إضافي
عن الفترة من 2003م وحتى 2007م بمبلغ  4.353.758لاير سعودي وقد قامت الشركة باإلعتراض على مذكرة الربط
اإلضافي بتاريخ  13جمادى اآلخرة 1437هـ (الموافق  22مارس 2016م) ،وصدر قرار لجنة االعتراض الزكوية
الضريبية االبتدائية الثالثة بالرياض رقم ( )3لعام 1439هـ بتاريخ  5صفر 1439هـ (الموافق  25أكتوبر 2017م) بتأييد
وجهة نظر الشركة بعدم إعادة فتح الربط الزكوي االضافى لألعوام المذكورة.
كذلك استلمت الشركة من خالل النظام اإللكتروني "إيراد" بتاريخ  10جمادى األولى (الموافق  7فبراير 2017م) إقرارات
زكوية معدلة لألعوام من 2008م إلى 2014م بنا ًء على نتائج الفحص الميداني قامت الشركة بتاريخ 5شعبان 1438هـ
(الموافق  1مايو 2017م) بسداد الفروقات عن األعوام من 2009م إلى 2014م،وقد قامت الشركة بتقديم إعتراض على
الفروقات الناتجة من تعديل اإلقرار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2008م والبالغة  9.432.885لاير سعودي خالل
المدة النظامية المسموح بها من خالل مستشار خارجي  ،وتم حضور جلسة استماع يوم األحد 20شعبان1439هـ الموافق
 6مايو2018م امام لجنة االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية الثالثة بالرياض لمناقشة االعتراض وحصلت الشركة على
قرار اللجنة المشار اليها سابقا في  5ذو القعدة  1439هـ(الموافق 18 :يوليو 2018م) والتي ايدت رأي الشركة في كل البنود
ماعدا اعتراضها على بند الذمم الدائنة وبانتظار صدور الربط الزكوي المعدل من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
اما عن األعوام من 2015م حتى 2018م فقد قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية والقوائم المالية عن تلك السنوات
وسددت الزكاة المستحقة عليها بموجبها وحصلت على شهادة مقيدة لعام 2018م .كما تخضع حاليًا اإلقرارات الزكوية
لألعوام من 2015م حتى 2018م إلى الفحص من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ب) ضريبة القيمة المضافة
منذ نفاذ نظام ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 2018/01/01م وحتى تاريخ 2020/06/30م ،قامت الشركة بتقديم اإلقرارات
الشهرية لضريبة القيمة المضافة خالل الفترة النظامية وسداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.
استفادت الشركة من تأجيل سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة لعدة شهور ضمن مباردات الهيئة العامة للزكاة والدخل الداعمة
للقطاع الخاص في ظل التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
اعتبارا من 1
قامت الشركة بتحديث أنظمتها وإجراءاتها بما يتطلب تطبيق زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى %15
ً
يوليو 2020م ،وفي ضوء األحكام اإلنتقالية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 -12إيرادات أخرى
يتضمن مبلغ االيرادات األخرى مبلغ  3.2مليون لاير سعودي عبارة عن خصومات ممنوحة من الشركة
السعودية للكهرباء عن شهري ابريل و مايو 2020م.
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شركة أسمنت القصيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة(غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(لاير سعودي)
 -13ربحية السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربحية للفترة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة.

الستة أشهر المنتهية في

الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2019م

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2019م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

85,470,047

70.458.810

196,638,151

126.474.243

90,000,000

90,000,000

90,000,000

0.78

2.18

1.41

ربحية الفترة
عدد األسهم
المتوسط المرجح لعدد األسهم 90,000,000
ربحية السهم األساسية
0.95
والمخفضة

 -14االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية
لدى الشركة تسهيالت بنكيــة في شكل خطابــات ضمــان واعتمــادات مستنديــة من قبل بنوك تجارية كما في  30يونيو
2020م مبلغ  22.02مليون لاير سعودي 31( .ديسمبر 2019م :مبلغ 21.13مليون لاير سعودي).
تبلــغ االرتباطات الرأسماليــة على الشركة في كما  30يونيو 2020م ما قيمته  1.78مليون لاير سعودي( 31ديسمبر
2019م 5.5:مليون لاير سعودي) حيث بلغت القيمة اإلجمالية لعقود المشروعات  12.68مليون لاير سعودي كما في 30
يونيو 2020م ( 31ديسمبر 2019م 10.8 :مليون لاير سعودي).

 -15أطراف ذات عالقة
تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة ومنشآت مدارة
أو يمارس عليها تأثيرا ً هاما ً من قبل هذه األطراف.
تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين
إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من موظفي اإلدارة الرئيسيين المحملة خالل الفترة هي كما يلي:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
الرواتب والمزايا قصيرة األجل – موظفي اإلدارة الرئيسين
منافع ما بعد انتهاء الخدمة – موظفي اإلدارة الرئيسين
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 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)

 30يونيو
2019م
(غير مراجعة)

1,679,432
4,198,055
851,929
6,729,416

1,572,225
3,675,337
1,055,839
6,303,401

شركة أسمنت القصيم
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة(غير مراجعة)
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(لاير سعودي)
 -16احداث هامة
تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في أوائل عام 2020م .قد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة
العربية السعودية مما تسبب في تعطيل العديد من الشركات واألنشطة االقتصادية ،و مع ذلك أستمرت الشركة في العمل
واألخذ باالعتبار صحة وسالمة القوى العاملة.
كما أجرت إدارة الشركة تقييم لقـدرتها علـى االسـتمرار وفقـا لمبـدأ االسـتمرارية ،ولـديها القناعـة بـأن لـدى الشركة الموارد
الكافية إلستمرار أعمالها في المسـتقبل القريـب .عـالوة علـى ذلـك ،فـإن اإلدارة لـيس لـديها أي شكوك جوهرية في مقدرة
الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية .لذلك ،ال تزال الشركة تعـد القـوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
تقوم إدارة الشركة حاليا ً بمراقبة الوضع ومدى تأثيره على عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي .وترى اإلدارة،
استنادا ً إلى تقييمها ،أن الشركة لديها ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل
المنظور عند استحقاقها.
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