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 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱في  یةأشھر المنتھالثالثة  ةلفتر
 تقریر مراجع الحسابات المستقل على الفحص مع



 أسمنت القصیمشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 على الفحص وتقریر مراجع الحسابات المستقل  األولیة المختصرة (غیر مراجعة) القوائم المالیة
 م ۲۰۲۱مارس   ۳۱ في ة المنتھی أشھر الثالثة ةلفتر

 صفحة فھرس
 ۲ – ۱ علي الفحص  المستقلتقریر مراجع الحسابات 

 ۳ المختصرةاألولیة  قائمة المركز المالي

 ٤ المختصرةاألولیة  خرقائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآل

 ٥ المختصرةاألولیة  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة

 ٦ المختصرةاألولیة  قائمة التدفقات النقدیة

 ۱۷ – ۷ المختصرة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة



تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية 

 المختصرة
قصيمال أسمنتللسادة مساهمي شركة 

مقدمة 

)"الشننركة"ا المنو ة   القصننيم أسننمنتم المرفقة لشننركة 2021 مارس  31لقد فحصنننا القوائم المالية األولية المختصننرة كما في 

 من:

 ،م 2021 مارس 31كما في  المختصرة األولية المالي المركز قائمة•

، م2021 مارس 31في  ةالمنتهي أشهرالثالثة  ةفترعن  المختصرة األولية اآلخر الشامل  والدخل الخسارة او الربح قائمة•

 ، م 2021 مارس 31في  ةالمنتهي أشهرالثالثة عن فترة  المختصرة األولية الملنية حقوق في التغيرات قائمة•

 ، و م2021 مارس 31في  ةالمنتهي أشهرالثالثة عن فترة  المختصرة األولية النقدية التدفقات قائمة•

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة. •

ا "التقرير 34المحاسبة الدولي ) وفقاً لمعيارإن إالدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة 

العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية األولية المختصرة   المملنة في المالي األولي" المعتمد

 فحصنا.   إلى إستناداً 

نطاق الفحص

ً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص  ا "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع 2410)لقد قمنا بالفحص وفقا

الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملنة العربية السعودية. ويتنون فحص القوائم المالية األولية من توجيه إستفسارات 

وإجراءات فحص أخرى. ويعد   بشنل أساسى لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية

الفحص أقل بشنٍل كبير في  طاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملنة العربية 

خالل عملية السعودية، وبالتالي فإ ه ال يمنننا من الحصول على تأكيد بأ نا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمنن التعرف عليها 

 مراجعة. وعليه، فلن  ُبدي رأي مراجعة. 

اإلستنتاج 

م المرفقة  2021  مارس  31القوائم المالية األولية المختصرة كما في   بأن  عتقد يجعلنا شيء فحصنا، فلم ينم إلى علمنا إلى إستناداً 

ا "التقرير المالي  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )الجوهرية،   النواحي جميع معدة، من )"الشركة"ا غير  قصيمال  أسمنت  لشركة

 العربية السعودية. في المملنة األولي" المعتمد



 

2 
 

 

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية 

 األولية المختصرة
 )يتبعا قصيمال أسمنتللسادة مساهمي شركة 

 أمر أخر

  مراجع  قبل من م،2020 مارس 31 في ةالمنتهي أشهر الثالثة ةفتر عن للشركة المختصرة األولية المالية القوائم فحص تم
 . م2020 أبريل  29  في المختصرة األولية المالية  القوائم تلك ى عل معدل غير إستنتاجا   أبدى والذي  آخر

 

 

 لالستشارات المهنيةم جي اكي بي 

 

 

 

 

 الفوزان حمد.عبدهللا د

 348ترخيص رقم 

 هن1442  رمضان 17في  الرياض

 م 2021  أبريل 29الموافق 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة)  المختصرةاألولي  قائمة المركز المالي 
 م ۲۰۲۱مارس   ۳۱كما في 

 ) سعودي(لایر 

۳ 
 

 

  
 إیضاح

 م۲۰۲۱مارس  ۳۱
 (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ 
 (مراجعة)

     الموجودات 
     غیر المتداولةالموجودات 

 ٦٦۸٬۰٦۸٬٦۰۹  ٦٥۰٬۲۹۱٬٤۱۰ )٦( وآالت ومعدات عقارات
 ۹٬٦۰٦٬٥۸۷  ۹٬٥٤۰٬۱۸۹  مشروعات تحت التنفیذ

 ۹٬٥۱٦٬٤٥۰  ۹٬٥۱٦٬٤٥۰  (أراضي) یةإستثمارات عقار
 ٦۳٬۸٦٥٬۰۸٥  ٦۳٬۸٦٥٬۰۸٥ أ)-۷( الربح أو الخسارة مالیة بالقیمة العادلة من خالل  أستثمارات

 ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ )۹( الجزء غیر المتداول –مرابحات ألجل 
 ۲٬۸۱٤٬۸۲٥  ۲٬٦۳۱٬۲٥۰  حق استخدام أصول 

 ۸٥۳٬۸۷۱٬٥٥٦  ۸۳٥٬۸٤٤٬۳۸٤  الموجودات غیر المتداولةإجمالي 

     الموجودات المتداولة
 ۲۹٥٬٦۷٦٬٤٥۰  ۲۸۲٬۲۷۲٬٦۳٥ )۸( مخزون ال

 ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ )۹( الجزء المتداول  – ألجل مرابحات
 ٦۲۱٬۱۷۸٬۸۸٥  ٥۹۷٬۲۷۹٬۱۸۳ ب)-۷( الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة من خالل  مالیة أستثمارات

 ٤۱٬۹٥۲٬۹۱۳  ٤۸٬۰۳۱٬۳۳۳  ذمم مدینة تجاریة 
 ۸٥٬٦۹٥٬۰۳۲  ۳٦٬۱۸۹٬۸۸۷  مدینة أخرى  ذمممدفوعة مقدما و مصروفات

 ٦٦٬۸۹۳٬٥۸٦  ۱۳۸٬۸۳۷٬٦٥۰  نقد وما في حكمھ
 ۱٬۲٦۱٬۳۹٦٬۸٦٦  ۱٬۲٥۲٬٦۱۰٬٦۸۸  الموجودات المتداولةإجمالي 

 ۲٬۱۱٥٬۲٦۸٬٤۲۲  ۲٬۰۸۸٬٤٥٥٬۰۷۲  إجمالي الموجودات

     حقوق الملكیة والمطلوبات 
     العائدة لمساھمي الشركة حقوق الملكیة

 ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ )۱( رأس المال 
 ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  إحتیاطي نظامي

 )٤٬۰۸۱٬۸۲۹(  )٤٬۰۸۱٬۸۲۹(  خر اآل الشامل الدخل بنود في المتراكمة التغیرات
 ٦٤۳٬۱۷۰٬۰٥۸  ٦۳٦٬۰٤۳٬۰۲۳  أرباح مبقاه

 ۱٬۸۰۹٬۰۸۸٬۲۲۹  ۱٬۸۰۱٬۹٦۱٬۱۹٤  الملكیة حقوق إجمالي
     المطلوبات
     غیر المتداولة المطلوبات
 ۱۲٬۰۱۰٬۸٥۷  ۱۲٬۲٥۰٬۸۹۲  امتیاز لرخصة خاضعة مناطق تأھیل إعادة مخصص
 ٤۰٬۰٥٤٬۸۳۲  ٤۱٬۱۷۱٬۳٤٤  الموظفین منافع التزامات
 ۲٬۰۰۷٬۰۷۸  ۱٬۸٤۰٬۳٦٥  طویلة األجل –عقود إیجار  التزامات
 ٥٤٬۰۷۲٬۷٦۷  ٥٥٬۲٦۲٬٦۰۱  المطلوبات غیر المتداولةإجمالي 

     المطلوبات المتداولة
 ۱۱۱٬۲۹۷٬۱۰۱  ۸۲٬۰۸٦٬٥۰۸  وأرصدة دائنة أخرى تجاریة دائنة ذمم

 ٦۷٬٥۰۷٬۹۹٦  ٦۷٬٦٤۲٬٤٤۰ )۱۰( مستحقة أرباح توزیعات
 ۲۹٬۰۷۷٬٥۳۲  ۳۷٬۲۷۷٬٥۳۲  مخصص الزكاة

 ٤۳٬٤۰٤٬٥۳۷  ٤۳٬٤۰٤٬٥۳۷  مخصصات اخرى 
 ۸۲۰٬۲٦۰  ۸۲۰٬۲٦۰  قصیرة األجل –عقود إیجار  التزامات
 ۲٥۲٬۱۰۷٬٤۲٦  ۲۳۱٬۲۳۱٬۲۷۷  المطلوبات المتداولةإجمالي 

 ۳۰٦٬۱۸۰٬۱۹۳  ۲۸٦٬٤۹۳٬۸۷۸  إجمالي المطلوبات
 ۲٬۱۱٥٬۲٦۸٬٤۲۲  ۲٬۰۸۸٬٤٥٥٬۰۷۲  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

 

 )المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزءً  ۱۸ إلى ۱ من المرفقة اإلیضاحات تعتبر(
 

 العمر عبدهللا بن عمر/م  أ/ عالء عبد الحمید أبو عمیرة

 اإلدارة مجلس عضو التنفیذي الرئیس  مدیر الشؤون المالیة 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في  

 ) سعودي(لایر 

٤ 
 

 الثالثة أشھر المنتھیة في  فترةل  
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱  م ۲۰۲۱مارس  ۳۱ إیضاح 

     
 ۲٦۱٬۷٤٦٬۰٥٤  ۲۲۳٬۳٥۰٬٥۱۳  المبیعات

 )۱۰۸٬۹۰۸٬٥۱۸(  ) ۱۱۰٬۹٥٤٬۰۱۷(  تكلفة المبیعات
 ۱٥۲٬۸۳۷٬٥۳٦  ۱۱۲٬۳۹٦٬٤۹٦  مجمل الربح 

     
 )۲٬٦٥٤٬۷۳٥(  ) ۲٬۷۱٦٬٤۷۲(  وتسویق مصروفات بیع 

 )۱۳٬٤۰۸٬۳٤۹(  ) ٥٬٦۹۱٬۳٦۸(  مصروفات عمومیة وإداریة 
 )۷٬٥٥٤٬۹٥۹(  --   للذمم المدینة التجاریة  المتوقعة اإلئتمانیة الخسائر مخصص

 ۱۲۹٬۲۱۹٬٤۹۳  ۱۰۳٬۹۸۸٬٦٥٦  ربح التشغیل 
     

الربح  خالل من العادلة بالقیمة استثماراتغیر محققة من ) خسائر(  / أرباح
 )۱۷٬۱۳۸٬٥٥۹(  ٦۲٤٬۱٤۸    أوالخسارة (بالصافي)

 ۱٬٤٦۹٬۳۹۳  ۱٬۳۷۲٬٥۰٥  الربح أو الخسارة  خالل من العادلة بالقیمة استثمارات توزیعات أرباح
 ۳٬۹٦٤٬۲۹۳  ۲٬۹۰۰٬۰۰۰  مرابحات  عوائد إیرادات

 ٦۰۱٬٥۳۹  ٤٦٦٬۰٤۳ ) ۱۲( إیرادات أخرى 
 )۲٤۸٬۰٥٥(  ) ۲۷۸٬۳۸۷(  تمویل تكالیف

 ۱۱۷٬۸٦۸٬۱۰٤  ۱۰۹٬۰۷۲٬۹٦٥  الربح قبل الزكاة  
 )٦٬۷۰۰٬۰۰۰(  ) ۸٬۲۰۰٬۰۰۰(  الزكاة

 ۱۱۱٬۱٦۸٬۱۰٤  ۱۰۰٬۸۷۲٬۹٦٥  لفترة ا ربح صافي 
     

     : الدخل الشامل اآلخر
     

     بنود لن یتم إعادة تصنیفھا ضمن الربح أو الخسارة: 
 -  -  مكافآت نھایة الخدمة للموظفینإعادة قیاس 

 ۱۱۱٬۱٦۸٬۱۰٤  ۱۰۰٬۸۷۲٬۹٦٥  إجمالي الدخل الشامل  
     

     لصافي ربح السنة: ربحیة السھم  
 ۱٫۲٤  ۱٫۱۲ ) ۱۳( األساسیة 
 ۱٫۲٤  ۱٫۱۲ ) ۱۳( المخفضة 

 
 
 

 )المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزءً  ۱۸ إلى ۱ من المرفقة اإلیضاحات تعتبر(
 

 العمر عبدهللا بن عمر/م  أ/ عالء عبد الحمید أبو عمیرة
   

 

 اإلدارة مجلس عضو التنفیذي الرئیس  الشؤون المالیة مدیر 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في  

 ) سعودي(لایر 

٥ 
 

 
 

                                                                               
  رباح مبقاةأ  احتیاطي نظامي  رأس المال

  المتراكمة التغیرات
 الدخل بنود في

 االخر الشامل
 اإلجمالي 

           م۲۰۲۰مارس  ۳۱ في المنتھیة أشھرالثالثة  لفترة
 ۱٬۷۸٤٬۱٤۷٬٥۸٦  ) ٦۸۷٬۳٤۹(  ٦۱٤٬۸۳٤٬۹۳٥  ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰   م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في 

 ۱۱۱٬۱٦۸٬۱۰٤  -  ۱۱۱٬۱٦۸٬۱۰٤  -  -  الفترة ربح
 -  -  -  -  -  خر الدخل الشامل اآل

 ۱۱۱٬۱٦۸٬۱۰٤  -  ۱۱۱٬۱٦۸٬۱۰٤  -  -  إجمالي الدخل الشامل 
 ) ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  ) ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  -  )۱۰-(ایضاح  ارباح توزیعات

 ۱٬۷۹٦٬۳۱٥٬٦۹۰  ) ٦۸۷٬۳٤۹(  ٦۲۷٬۰۰۳٬۰۳۹  ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  م ۲۰۲۰مارس  ۳۱الرصید كما في 
           

           م۲۱۲۰مارس  ۳۱ في المنتھیة أشھرالثالثة  لفترة
 ۱٬۸۰۹٬۰۸۸٬۲۲۹  )٤٬۰۸۱٬۸۲۹(  ٦٤۳٬۱۷۰٬۰٥۸  ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید كما في 

 ۱۰۰٬۸۷۲٬۹٦٥  -  ۱۰۰٬۸۷۲٬۹٦٥  -  -  الفترةربح 
 -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر  
 ۱۰۰٬۸۷۲٬۹٦٥  -  ۱۰۰٬۸۷۲٬۹٦٥  -  -  إجمالي الدخل الشامل

 )۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  )۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  -  )۱۰-(ایضاح  ارباح توزیعات
 ۱٬۸۰۱٬۹٦۱٬۱۹٤  )٤٬۰۸۱٬۸۲۹(  ٦۳٦٬۰٤۳٬۰۲۳  ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الرصید كما في 

           
 

 
 )المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزءً  ۱۸ إلى ۱ من المرفقة اإلیضاحات تعتبر(

 
 العمر عبدهللا بن عمر/م  أ/ عالء عبد الحمید أبو عمیرة

   
 

 اإلدارة مجلس عضو التنفیذي الرئیس  مدیر الشؤون المالیة 



 قصیمشركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مراجعة) األولیة المختصرة التدفقات النقدیة قائمة 
 م ۱۲۰۲مارس  ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترة عن

 ) سعودي(لایر 

٦ 
 

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱ 
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱  (غیر مراجعة) 

 (غیر مراجعة) 
    

 ۱۱۱٬۱٦۸٬۱۰٤  ۱۰۰٬۸۷۲٬۹٦٥ ربح الفترة 
    تعدیالت: 

 ٦٬۷۰۰٬۰۰۰  ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ مصروف الزكاة 
 ۱۸٬٥٦٦٬۰٥٤  ۱۸٬٥٤٦٬۱۱٤ وآالت ومعدات عقارات إستھالك 
 --  ۱۸۳٬٥۷٦ أصول  استخدام حق استھالك
 ٥٬۰۰۰٬۰۰۰  --  أخرى  اتمخصص

 ۷٬٥٥٤٬۹٥۹  --  التجاریة  ذمم المدینةلل متوقعةال ئتمانیةاال خسائرال  مخصص
 --  ۱٤۱٬۱۳۳ الحركة  وبطيء  راكد مخزون مخصص
    أخرى  مدینة وذمم مقدما  مدفوعة مصروفاتمخصص 

الربح أو   خالل من العادلة بالقیمة مالیة استثمارات غیر محققة من خسائر / )أرباح(
 ۱۷٬۱۳۸٬٥٥۹  ) ٦۲٤٬۱٤۸( الخسارة 

 )۳٬۹٦٤٬۲۹۳(  ) ۲٬۹۰۰٬۰۰۰( إیرادات عوائد مرابحات 
 ۲٬۳۸٤٬٤٥۲  ۱٬۸۱۷٬۱۱٥ الموظفین منافع التزامات

 ۲٤۸٬۰٥٥  ۲۷۸٬۳۸۷  تمویل تكالیف
 )۹۲٬۱۰۰(  --  ومعدات  وآالت عقارات استبعاد أرباح

 ۱۲٦٬٥۱٥٬۱٤۲  ۱٦٤٬۷۰۳٬۷۹۰ 
    التغیرات في رأس المال العامل: 

 ۱۲٬٤۳۳٬۸۷۲  ۱۳٬۲٦۲٬٦۸۱ المخزون 
 )۱۳٬۸۹۱٬۸۹٦(  ) ٦٬۰۷۸٬٤۲۰( تجاریة مدینة ذمم

ً  المدفوعة المصروفات  )۷۱٬۹۹٦(  ٥۱٬۰۳۲٬٦٤۰ أخرى  مدینة وأرصدة  مقدما
 )۱٥٬۳۸٤٬۳۲۳(  ) ۲۹٬۲۱۰٬٥۹۳( أخرى   دائنة وأرصدةالتجاریة  الدائنة الذمم

 )۲٦۰٬٦۹۷(  ) ۷۰۰٬٦۰۳( مدفوعة  خدمة نھایة مكافأة
 ۱٤۷٬٥۲۸٬۷٥۰  ۱٥٤٬۸۲۰٬۸٤۷ من األنشطة التشغیلیة  الناتجصافي النقد 

    

    األنشطة اإلستثماریة 
 )٤٬۱۷٤٬٥۷۰(  ) ۷۰۲٬٥۱۷( واالت ومعدات    عقاراتلشراء  المدفوع

 ۹۲٬۱۰۱  --  ومعدات  وآالت عقارات بیع من المحصل
 )۷۸٬٦۱٦٬۲٤۳(  ) ۱۲٥٬۰۲۷٬٥۲۰( الخسائر  او األرباح خالل من العادلة بالقیمة استثمارات لشراء المدفوع

 ٦۸٬۰۲٦٬۷۰٦  ۱٥۰٬۹۲۳٬۸۷٥ الخسائر  او األرباح خالل من العادلة بالقیمة استثمارات بیع من المحصل
 ٤٦٬۰۷۱٬۸۷٥  --  الجل  مرابحات استحقاق عند المحصل

 ۳۱٬۳۹۹٬۸٦۹  ۲٥٬۱۹۳٬۸۳۸ االستثماریة األنشطة   من الناتجصافي النقد 
    

    األنشطة التمویلیة 
 --  ) ۲۰٥٬۰٦٦( مدفوعات عقود اإلیجار 
 )۹۸٬۲۷۲٬۹٤۸(  ) ۱۰۷٬۸٦٥٬٥٥٥( توزیعات أرباح مدفوعة 

 )۹۸٬۲۷۲٬۹٤۸(  ) ۱۰۸٬۰۷۰٬٦۲۱( التمویلیة صافي النقد المستخدم فى األنشطة 
    

 ۸۰٬٦٥٥٬٦۷۱  ۷۱٬۹٤٤٬۰٦٤ التغیر في النقد وما في حكمھ خالل الفترة
 ٦۲٬٤٤٥٬۱۰۰  ٦٦٬۸۹۳٬٥۸٦ السنة النقد وما في حكمھ كما في بدایة 

 ۱٤۳٬۱۰۰٬۷۷۱  ۱۳۸٬۸۳۷٬٦٥۰ النقد وما في حكمھ كما في نھایة الفترة 
 

 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱ المعامالت غیر النقدیةأھم 

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱  (غیر مراجعة) 
 (غیر مراجعة) 

 ٥۰٬۰۰۰  ۱۷۹٬٤۲٥ المحول من مشروعات تحت التنفیذ إلى عقارات وآالت ومعدات 
 ۷۰٤٬۰۲۷  --  استخدام جزء من مخصص الحوافز التشجیعیة للعمالء

 
 )المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزءً  ۱۸ إلى ۱ من المرفقة اإلیضاحات تعتبر(

 
 العمر عبدهللا بن عمر/م  أ/ عالء عبد الحمید أبو عمیرة

 اإلدارة مجلس عضو التنفیذي الرئیس  مدیر الشؤون المالیة 
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 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر   المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

۷ 
 

 
 معلومات الشركة  -۱

 
 السجل   بموجب  السعودیة  العربیة  بالمملكة  بریدة  مدینة  في  مسجلة  سعودیة  مساھمة  شركة  ھي)  الشركة(  القصیم  أسمنت  شركة

 بموجب الشركة تأسیس تم وقد م،۱۹۷۸  أغسطس  ۲ الموافق ھـ ۱۳۹۸ شعبان ۲۸ وتاریخ) ۱۱۳۱۰۰۱۲۲٤( رقم التجاري
 . م۱۹۷٦ أغسطس ۱۱  الموافق ھـ۱۳۹٦ شعبان ۱٥ بتاریخ ٦۲/ م رقم الملكي المرسوم

 
 ریـال سعودي كما في  ۱۰ملیون سھم قیمة كل منھا  ۹۰لایر سعودي مقسم إلى  ملیون ۹۰۰یبلغ رأس مال الشركة 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱مارس  ۳۱
 

  بصورة   المتصلة  األعمال  بجمیع  والقیام  المنتجات  تلك  وتجارة  وتوابعھ  ومشتقاتھ  األسمنت  وإنتاج  صنع  في  الشركة  نشاط  یتمثل
 .القصیم – بریدة مدینة في القائم مصنعھا خالل من نشاطاتھا الشركة تزاول الغرض، بھذا مباشرة وغیر مباشرة

 .میالدیة سنة كل من دیسمبر شھر نھایة في وتنتھي ینایر شھر  أول في للشركة المالیة السنة تبدأ
 

 ، المملكة العربیة السعودیة.٦۷۳٥ - ٥۲۲۷۱ بریدة: -۱وحدة رقم  ٤۲٦٦ص.ب  إن العنوان المسجل للشركة ھو
 

 أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱
  ۳٤م وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ۲۰۲۱مارس  ۳۱المنتھیة في  للفترةتم اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة 

"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة 
  للشركة قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة للسنة السابقة    یجب  .للمحاسبین القانونیین

م ("القوائم المالیة للسنة السابقة") وال تتضمن ھذه القوائم المالیة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  
معاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج مجموعة كاملة من القوائم المالیة وفقاً لل

بعض السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیراألحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز 
أشھر المنتھیة في  الثالثةإلي ذلك، فإن نتائج فترة  ضافةباإل من القوائم المالیة للسنة السابقة. للشركةالمالي واألداء المالي 

 م. ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة توقعھا الممكن من التي للنتائج مؤشرا بالضرورة لیست  م۲۰۲۱مارس  ۳۱

  ۲٥  الموافق(  ھـ۱٤٤۲رمضان    ۱۳بتاریخ     المراجعة  لجنة   قبل   من  لإلصدار األولیة المختصرة    المالیة  القوائم  ھذه  اعتماد  تم
 .اإلدارة مجلس من تفویض علي بناء، )م۲۰۲۱أبریل 

 أسس القیاس ۲-۲
ز  تم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا البنود الھامة التالیة الواردة في قائمة المرك

   :المالي المختصرة
 .المطفأة بالتكلفة ألجل المرابحات قیاس یتم •
 .الخسارة و الربح قائمةیتم قیاس اإلستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  •
 المستقبلیة إستناداً إلى طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. الموظفین منافعیتم اإلعتراف بمستحقات إلتزامات  •
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض ۲-۳
ــركة وعملة العرض  ــعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة للشــ ــرة بالریال الســ یتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصــ

 . للشركة
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 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۸ 
 

 

 استخدام التقدیرات واالفتراضات واألحكام -۳
یتطلب إعداد القوائم المالیة للشركة من اإلدارة القیام باألحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة  

واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة في تاریخ الفترة المالیة. إال أن عدم  لإلیرادات والتكالیف والموجودات والمطلوبات 
التأكد حول ھذه االفتراضات والتقدیرات قد یؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة للموجودات 

 والمطلوبات التي تتأثر في المستقبل.
 

رة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة للظروف إن التقدیرات واالفتراضات مبنیة على خب
وتستخدم لتحدید القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى، یتم تقییم التقدیرات 

 واالفتراضات بشكل مستمر.
 

ي یتم فیھا مراجعة التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة الت
 حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على الفترات الحالیة والمستقبلیة.

 

إن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا بالقوائم 
 ة للسنة السابقة.  المالی

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 

مع ما ھو وارد في اإلیضاحات حول األولیة المختصرة  تتماشى السیاسات المحاسبیة المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة  
 م. ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 

 
 كافة على ثابتة بصورة تطبیقھا تم المختصرة األولیة المالیة القوائم ھذه إعداد في المطبقة الرئیسیة المحاسبیة السیاسات

 . المعروضة الفترات
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات )أ
م  ۲۰۲۱ینایر  ۱ال یوجد معاییر جدیدة تم إصدارھا ومع ذلك فإن عدد من التعدیالت على المعاییر ساریة اعتباراً من 

 .والتي تم شرحھا في القوائم المالیة السنویة للشركة ولیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة المختصرة للشركة
 

 المطبقة غیر الصادرة المعاییر )ب
فیما یلي المعاییر والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة  

جوھریًا على القوائم المالیة األولیة المختصرة فى حال تطبیق  تأثیرأ وجود الشركة تتوقع ال. للشركةالمختصرة 
 .أدناه والتعدیالت ییرالمعا

 
 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 
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 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۹ 
 

 
 المعلومات القطاعیة -٥

 
 إلى  رئیسیة بصورة بیعھ یتمو سائب) / (معبأتصنیع وبیع األسمنت  قطاع ھوبشكل أساسي في قطاع تشغیلي  الشركةتعمل 
 .استثماري قطاع و محلیین عمالء

 
تمارس الشركة معظم أنشتطھا داخل المملكة العربیة السعودیة وبالتالي فإن المعلومات المالیة لم یتم فصلھا إلى قطاعات 

 جغرافیة.
 

 كما یلي:تشغیلي و قطاع استثماري  قطاعإلى وحدات  الشركة قطاعاتتم تقسیم 
 

م  ۲۰۲۰م و۲۰۲۱  مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في    الثالثةإن المعلومات المالیة لإلیرادات واألرباح والخاصة بالقطاعات لفترة  
 ھي كالتالي:

 
 االستثماري القطاع  التشغیلي القطاع 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱ 

  (غیر مراجعة) 
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱  (غیر مراجعة) 
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱  (غیر مراجعة) 

 (غیر مراجعة) 
 العقود من اإلیرادات

 --  --  ۲٦۱٬۷٤٦٬۰٥٤  ۲۲۳٬۳٥۰٬٥۱۳ العمالء مع
 قبل  الفترة أرباح
 ) ۱۱٬۷۰٤٬۸۷۳(  ٤٬۸۹٦٬٦٥۳  ۱۲۹٬٥۷۲٬۹۷۷  ۱۰٤٬۱۷٦٬۳۱۲ الزكاة

 
م ھي  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱م و۲۰۲۱مارس  ۳۱في  كماالخاصة بالقطاعات والمطلوبات  لموجوداتالمعلومات المالیة لإن 

 كالتالي:
 االستثماري القطاع  التشغیلي  القطاع 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱ 

 م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱  (مراجعة) 

 م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  (غیر مراجعة) 
 (مراجعة) 

 ۹۳٥٬۰٤۳٬۹۷۰  ۹۱۱٬۱٤٤٬۲٦۸  ۱٬۱۸۰٬۲۲٤٬٤٥۲  ۱٬۱۷۷٬۳۱۰٬۸۰٤ الموجودات إجمالي
 --  --  ۳۰٦٬۱۸۰٬۱۹۳  ۲۸٦٬٤۹۳٬۸۷۸ المطلوبات إجمالي

 

 وآالت ومعدات  عقارات -٦
 

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٬۳۷۲م، مبلغ ۲۰۲۱مارس  ۳۱واآلالت والمعدات كما في  العقاراتبلغ إجمالي تكلفة  .أ
م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٬۷۲۲مبلغ  االستھالكملیون لایر سعودي) وبلغ مجمع  ۲٬۳۷۱م: ۲۰۲۰

وآالت عقارات  بإضافة    ،م ۲۰۲۱مارس    ۳۱أشھر المنتھیة في    الثالثةملیون لایر سعودي). قامت الشركة خالل فترة    ۱٬۷۰۳
ملیون  ۳٬۰۷۰ م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في ( ملیون لایر سعودي ۰٫۸۸۲مشاریع تحت التنفیذ بمبلغ وومعدات 

 لایر سعودي).
 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و۲۰۲۱مارس    ۳۱كما في    بالشركةواآلالت والمعدات الخاصة    العقاراتال توجد أي رھونات على   .ب
 

  



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۱۰ 
 

 

 الربح أو الخسارةإستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  -۷
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  )مراجعة(غیر 
 )مراجعة(

 متداولة غیر  -  الربح أو الخسارةإستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 أ) -۷(

٦۳٬۸٦٥٬۰۸٦  ٥۳٬۸٦٥٬۰۸٥ 

 ٦۲۱٬۱۷۸٬۸۸٥  ٥۹۷٬۲۷۹٬۱۸۳ ب) -۷متداولة (  -  الخسارة أو الربحإستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 

 غیر متداولة- الخسارة أو الربحإستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل أ    -۷

 م۲۰۲۱مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة(
 ٦۷٬۰۲۷٬٥۰۰  ٦۳٬۸٦٥٬۰۸٥ السنة /الفترة اول رصید

 ٤٬٦٥٤٬۹٤۰  - خالل الفترة/ السنة  إضافات
 )۷٬۸۱۷٬۳٥٥(  - الخسارة  أو الربحإستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  خسائر
 ٦۳٬۸٦٥٬۰۸٦  ٥۳٬۸٦٥٬۰۸٥ 

 بقیمتھا العادلة.ویتم تقییم تلك االستثمارات  عقاریةتتمثل االستثمارات أعاله في حصص صنادیق 

 متداولة - الخسارة أو الربحإستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل ب    -۷

 م۲۰۲۱مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة(
 ٤٦۸٬۰۷٥٬۹۹۳  ٦۲۱٬۱۷۸٬۸۸٥ السنة  /الفترة اول رصید

 ٥٥۰٬٥۹۰٬۸۲۱  ۱۲٥٬۰۲۷٬٥۲۰ خالل الفترة/ السنة  إضافات
 )٤۱۱٬۳۰۹٬٤۰۲(  )۱٥۰٬۹۲۳٬۸۷٥( خالل الفترة/ السنة إستبعادات
 ۱٬۹۰۱٬۷۲۷  ۱٬۳۷۲٬٥۰٥ الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة استثمارات أرباح توزیعات

 أو الربح خالل من العادلة بالقیمة استثمارات من محققة غیر أرباح
 الخسارة

 
٦۲٤٬۱٤۸ 

  
۱۱٬۹۱۹٬۷٤٦ 

 ٥۹۷٬۲۷۹٬۱۸۳  ٦۲۱٬۱۷۸٬۸۸٥ 
 

 . العادلة  بالقیمة  تقییمھا  ویتم  وشركات،  بنوك  لدى  مرابحة  وصنادیق  المتاجرة  صنادیق  حصص  في  أعاله  االستثمارات  تتمثل •
لصالح شركة الوطنى صنادیق إجارة االستثمارات أعاله معامالت مع اطراف ذوى عالقة تتمثل في استثمار في  تضمنت •

الوطني الدارة دارة الثروات تتمثل نوع العالقة في اشتراك رئیس مجلس اإلدارة بالشركة في رئاسة مجلس إدارة شركة إل
  ۳۲ :م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( سعودين لایر ملیو ۳۱٫۹مبلغ   م۲۰۲۱مارس  ۳۱ھذا وقد بلغ الرصید كما في  .الثروات

 سعودي  لایر  لفأ  ٥٤۱مبلغ    م۲۰۲۱مارس    ۳۱المنتھیة في    أشھرالثالثة  فترة  خالل     رباحاألوبلغت    ملیون لایر سعودى)  
 ).سعودي لایرألف  ۲٥٥٫٤ :م۲۰۲۰مارس  ۳۱(

 

 مخزون ال -۸

 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  )مراجعة(غیر 
 )مراجعة(

 ۱۱۱٬۱۳٤٬۳٦۷  ۱۰۸٬۸٥٦٬۸۲۸ غیار  قطع
 ۱۹٬۱۳۰٬۲۲۰  ۱۹٬۸٤۳٬۰۷۱ خام  مواد
 ۱۸۳٬٥۱٥٬٦۳٥  ۱۷۰٬۲٥۹٬٥٦۸ تحت التشغیل  إنتاج
 ۳٬٦۸۰٬٤٦۷  ۲٬۰۰۲٬۱۰٤ تام إنتاج
 ۳٬۳۳۳٬٥۹۳  ۱٬۸۹۲٬۲۳۲ تغلیف و تعبئة مواد

 ۳٬٤٦٥٬۹۱۹  ۳٬۳۹٦٬٦۰٤ و مستلزمات  مستھلكات
 ۲٬٤٤٥٬٦۸۹  ۲٬۱۹٦٬۸۱۸ بالطریق بضاعة

 ۳۰۸٬٤٤۷٬۲۲٥  ۳۲٦٬۷۰٥٬۸۹۰ 
 ) ۳۱٬۰۲۹٬٤٤۰(  )۲٦٬۱۷٤٬٥۹۰( الحركة  ئوبط  راكد مخزون مخصصیخصم: 

 ۲۸۲٬۲۷۲٬٦۳٥  ۲۹٥٬٦۷٦٬٤٥۰ 
 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۱۱ 
 

 (یتبع)  مخزون -۸
 

 : الحركة وبطئ راكد مخزونفیما یلي الحركة في مخصص 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  )مراجعة(غیر 
 )مراجعة(

 ۲۱٬۸۰۰٬۷۳۳  ۳۱٬۰۲۹٬٤٤۰ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۱۲٬۱۰۱٬۷٥۳  ۱٤۱٬۱۳۳ السنة الفترة/  خالل المكون

 )۲٬۸۷۳٬۰٤٦(  )٤٬۹۹٥٬۹۸۳( السنة الفترة / خالل المستخدم
 ۲٦٬۱۷٤٬٥۹۰  ۳۱٬۰۲۹٬٤٤۰ 

 مرابحات ألجل   -۹
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  )مراجعة(غیر 
 )مراجعة(

 ۳۳۰٬۱۲۹٬۱۹۹  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ السنة  /الفترة في بدایة رصیدال
 ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  - خالل الفترة/ السنة   اضافات

 )۳۰٥٬۱۲۹٬۱۹۹(  - خالل الفترة/ السنة استبعادات
 ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 
 :السنة ھي كما یليالفترة/كما في نھایة  مرابحات ألجل

 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  )مراجعة(غیر 
 )مراجعة(

 ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (*) مرابحات ألجلالجزء غیر المتداول من 
 ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مرابحات ألجلالجزء المتداول من 

 
مرابحات متوافقة مع أحكام الشریعة االسالمیة، ویستحق علیھا عائد. ویبلغ متوسط العمولة تتمثل االستثمارات أعاله في 

٤٫٥٤٪  ً لایر  ملیون ۲٫۹بلغ  مرابحات، وقد تم تحمیل قائمة الربح أو الخسارة بإجمالي إیراد )٪٤٫٦٤ م:۲۰۲۰( سنویا
 ).سعودي لایرون ملی ۳٫۹٦  :م۲۰۲۰مارس  ۳۱م ( ۲۰۲۱مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في الثالثة  فترةسعودي خالل 

 م ۲۰۲۲ل من مرابحات ألجل تستحق في دیسمبر متداوالغیر الجزء (*) 
 

  أرباح  توزیعات -۱۰
 م۱۲۰۲مارس  ۳۱ في المنتھیة أشھر الثالثة فترة خالل

  ۱۰۸ بمبلغ أرباح توزیع للمساھمین العامة الجمعیة من تفویض علي بناء اإلدارة مجلسأوصى  م۲۰۲۱ فبرایر ٤ بتاریخ -
 م. ۲۰۲۰  عام منالرابع  الربع أرباح عن الواحد  للسھم سعودي لایر ۱٫۲۰ بواقع وذلك ،سعودي لایر ملیون

  ٤۰۰٫٥  بمبلغ  المساھمین  على   أرباح  من  توزیعھ  تم  ماالجمعیة العامة لمساھمي الشركة    تأعتمد  م۲۰۲۱مارس    ۱۷  بتاریخ -
 . م۲۰۲۰ عام من والرابع والثالث والثاني األول الربع عن للسھم لایر) ٤٫٤٥( بواقع لایر، ملیون

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة  خالل

 ۹۹ بمبلغ أرباح توزیع للمساھمین العامة الجمعیة من تفویض علي بناء اإلدارة مجلس أوصىم ۲۰۲۰ینایر  ۲۹بتاریخ  -
 . م۲۰۱۹  عام من الرابع الربع أرباح عن الواحد  للسھم سعودي لایر ۱٫۱۰ بواقع وذلك سعودي، لایر ملیون

  ۳۱۰٫٥بمبلغ الجمعیة العامة لمساھمي الشركة ما تم توزیعھ من أرباح على المساھمین  تأعتمد م۲۰۲۰مارس  ٤ بتاریخ -
 . م۲۰۱۹لایر للسھم عن الربع األول والثاني والثالث والرابع من عام  ۳٫٤٥ملیون لایر، بواقع 

  



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۱۲ 
 

 
 الزكاة  -۱۱

 زكاة الشرعیةال )أ
شعبان  ۲بتاریخ و م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قامت الشركة بتقدیم جمیع االقرارات الزكویة المستحقة حتى السنة المنتھیة في 

 من لتمكینھام ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في  نھائیة شھادة على حصلتم) ۲۰۲۰مارس  ۲٦ھـ (الموافق ۱٤٤۱
  الداعمة  والدخل للزكاة العامة الھیئة مباردات ضمن العقود عن النھائیة مستحقاتھا صرف ذلك في بما معامالتھا جمیع إنھاء

وأنھت الشركة الربط الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة   .كورونا فیروس بانتشار المرتبطة التداعیات  ظل في  الخاص  للقطاع
م، واستلمت الشركة شھادات نھائیة من الھیئة العامة للزكاة والدخل  ۲۰۰۷دیسمبر    ۳۱والدخل حتى السنة المالیة المنتھیة في  

 . م۲۰۱۸م إلى ۲۰۰۸كما استلمت الشركة شھادات مقیدة عن األعوام من  ،حتى ھذا التاریخ

ینایر  ۲٦ (الموافق ھـ۱٤۳۷ الثاني ربیع ۱٦ بتاریخ استلمت الشركة خطاب من الھیئة العامة للزكاة والدخلورغم ذلك 
وقد قامت الشركة   يلایر سعود  ٤٫۳٥۳٫۷٥۸م بمبلغ  ۲۰۰۷م وحتى  ۲۰۰۳یفید بوجود ربط إضافي عن الفترة من    م)۲۰۱٦

، وصدر قرار  م)۲۰۱٦مارس  ۲۲ (الموافق ھـ۱٤۳۷ ةاآلخر جمادى ۱۳ بتاریخ باإلعتراض على مذكرة الربط اإلضافي
(الموافق   ھـ۱٤۳۹ صفر ٥ بتاریخ ھـ ۱٤۳۹) لعام ۳لجنة االعتراض الزكویة الضریبیة االبتدائیة الثالثة بالریاض رقم (

 االضافى لألعوام المذكورة. يبتأیید وجھة نظر الشركة بعدم إعادة فتح الربط الزكوم) ۲۰۱۷أكتوبر  ۲٥

إقرارات   )م۲۰۱۷  فبرایر  ۷  جمادى األولى (الموافق  ۱۰ بتاریخاستلمت الشركة من خالل النظام اإللكتروني "إیراد"  كذلك  
ھـ  ۱٤۳۸شعبان  ٥ بتاریخالشركة قامت  .م بناًء على نتائج الفحص المیداني۲۰۱٤م إلى ۲۰۰۸زكویة معدلة لألعوام من 

وقد قامت الشركة بتقدیم إعتراض على   م،۲۰۱٤م إلى ۲۰۰۹األعوام من الفروقات عن بسداد ) م۲۰۱۷ مایو ۱ (الموافق
خالل    يلایر سعود  ۹٫٤۳۲٫۸۸٥م والبالغة  ۲۰۰۸  دیسمبر  ۳۱الفروقات الناتجة من تعدیل اإلقرار للسنة المالیة المنتھیة في  

ھـ الموافق  ۱٤۳۹ شعبان ۲۰حضور جلسة استماع یوم األحد  وتمالمدة النظامیة المسموح بھا من خالل مستشار خارجي، 
م امام لجنة االعتراض الزكویة الضریبیة االبتدائیة الثالثة بالریاض لمناقشة االعتراض وحصلت الشركة على  ۲۰۱۸  مایو  ٦

رأي الشركة في كل البنود   یدأ ذيوال )م۲۰۱۸یولیو  ۱۸(الموافق:   ھـ۱٤۳۹ذو القعدة  ٥ قرار اللجنة المشار الیھا سابقا في
وقد استأنفت الھیئة على القرار جزئیًا واالستئناف منظور حالیًا لدى األمانة العامة ماعدا اعتراضھا على بند الذمم الدائنة 

 .للجان الضریبیة

 السنوات تلك عن المالیة والقوائم الزكویة االقرارات بتقدیم الشركة قامت فقد م ۲۰۱۸ حتى م۲۰۱٥ من األعوام  عن  أما
  والدخل  للزكاة العامة الھیئة قامت كما م،۲۰۱۸ لعام مقیدة شھادة على وحصلت بموجبھا علیھا المستحقة الزكاة وسددت

 تعدیل خطابات الھیئة أصدرت الفحص نتائج على وبناًءا الفترة تلك عن المقدمة الزكاة إقرارات بفحص م۲۰۲۰ عام خالل
 مختلف  الغیر  المستحقة  الفروقات  بسداد  الشركة  قامت  حیث  ،)م۲۰۲۰  أكتوبر  ۲۸  الموافق(  ھـ۱٤٤۲  األول  ربیع  ۱۱  بتاریخ
  الموافق(  ھـ۱٤٤۲  اآلخر  ربیع  ۳۰  بتاریخ  جزئي  اعتراض  بتقدیم  الشركة  قامت  كما  سعودي،  لایر  ٥۹٦٬٦۰۹  والبالغة  علیھا

 . م۲۰۱۸و م۲۰۱٥ عامي تعدیالت یخص فیما سعودي لایر ۱٬٥۳۳٬۳۲۸ قدره إجمالي وبمبلغ )م۲۰۲۰ دیسمبر ۱٥

 
 ضریبة القیمة المضافة )ب

 اإلقرارات  بتقدیم  الشركة  قامت  م، ۲۰۲۱مارس    ۳۱  تاریخ  وحتى  م۲۰۱۸ینایر    ۱  بتاریخ  المضافة  القیمة  ضریبة  نظام  نفاذ  منذ
 .عنھا المستحقة الضریبة قیمة وسداد النظامیة الفترة خالل  المضافة القیمة لضریبة الشھریة
  الداعمة   والدخل  للزكاة  العامة  الھیئة  مباردات  ضمن  شھور  لعدة  المضافة  القیمة  ضریبة  قیمة  سداد  تأجیل  من  الشركة  استفادت
 .كورونا فیروس بانتشار المرتبطة التداعیات   ظل في الخاص للقطاع
 ۱  من  اعتباًرا٪  ۱٥  إلى   المضافة  القیمة  ضریبة  نسبة  زیادة  تطبیق  یتطلب بما  وإجراءاتھا  أنظمتھا  بتحدیث  الشركة  قامت
 . والدخل للزكاة العامة الھیئة  عن الصادرة اإلنتقالیة األحكام ضوء  وفيم، ۲۰۲۰یولیو 

 
 
 
 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۱۳ 
 

 
 إیرادات أخرى -۱۲

 م۲۰۲۱مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۲۰ مارس ۳۱  )مراجعة(غیر 

 )مراجعة غیر(
 ۲۰٥٬۹٥۸  ۱٦٥٬۸۸٤ إیجارات  إیراد

 ٥۱٬٤۸٥  ۱۲٥٬٥۰٤ البشریة الموارد تنمیة صندوقمستلمة من  ایداعات
 ۷۳٬٤۸۲  ٤۳٬۷۸٤ أسمنت غبار بیع إیراد

 ۱٥۹٬۸۲۷  -- تعویضات تأمین
 ۱۱۰٬۷۸۷  ۱۳۰٬۸۷۱ إیرادات أخرى متنوعة 

 ٤٦٦٬۰٤۳  ٦۰۱٬٥۳۹ 
 

 والمخفضة  األساسیة السھم ربحیة -۱۳
 

العائدة إلى حاملي األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح لعدد   فترةللالربحیة    بتقسیمتم احتساب ربحیة السھم األساسیة  
 .لفترةاألسھم العادیة القائمة خالل ا

 
 ربحیة السھم المخفضة ھي نفس ربحیة السھم األساسیة حیث ال یوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة. 

 
 الثالثة أشھر المنتھیة في 
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱  

  )مراجعة(غیر 
 م ۲۰۲۰ مارس ۳۱

 )مراجعة غیر(

 ۱۱۱٬۱٦۸٬۱۰٤  ۱۰۰٬۸۷۲٬۹٦٥ الفترة  ربحیة
    عدد األسھم

 ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم 
 ۱٫۲٤  ۱٫۱۲ السھم األساسیة والمخفضة  ربحیة

 
  الرأسمالیة واالرتباطات  المحتملة االلتزامات -۱٤

 
مارس  ۳۱ في كما تجاریة بنوك قبل من مستندیــة واعتمــادات ضمــان خطابــات شكل في بنكیــة تسھیالت الشركة لدى

 ).سعودي لایر ملیون ۲۰٫۱۸ مبلغ:  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱. (سعودي لایر  ملیون ۳۰٫٤٥ مبلغ م۲۰۲۱
 

دیسمبر  ۳۱( سعودي لایر ملیون ۷٫٦۳ قیمتھ ما م۲۰۲۱مارس  ۳۱ في كما الشركة على الرأسمالیــة االرتباطات تبلــغ
كما  سعودي لایر ملیون ۱۷٫۱۷ القائمة المشروعات لعقود اإلجمالیة القیمة بلغت حیثملیون لایر سعودي)  ٤٫۲ :م۲۰۲۰

 .ملیون لایر سعودي) ۱۳٫۸م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( م۲۰۲۱مارس  ۳۱في 
 

 ذات عالقة   طرافاإلفصاحات المتعلقة باأل -۱٥
ومنشآت مدارة  بالشركةوكبار موظفي اإلدارة  الشركة تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساھمین وأعضاء مجلس إدارة 

 أو یمارس علیھا تأثیراً ھاماً من قبل ھذه األطراف. 
 

 تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین 
 ھي كما یلي: الفترةإن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغیرھم من موظفي اإلدارة الرئیسیین المحملة خالل 

 
 
 
 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۱٤ 
 

 
 ) یتبع(ذات عالقة  طرافاإلفصاحات المتعلقة باأل -۱٥

  
 م۲۰۲۱مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۲۰ مارس ۳۱  )مراجعة(غیر 
 )مراجعة غیر(

    
 ٤٬۸۸۱٬۱٤۳  ٥٬۰۸٦٬۰۷٦ موظفي اإلدارة الرئیسین –الرواتب والمزایا قصیرة األجل 

 ۸۷۹٬۰۰۰  ۹٤۱٬٦٤٤ واللجان المنبثقة   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ۲٤۷٬۱٦۲  ۱۸۳٬۸۰۳ الرئیسین اإلدارةموظفي  – منافع ما بعد انتھاء الخدمة

 ٦٬۲۱۱٬٥۲۳  ٦٬۰۰۷٬۳۰٥ 
 
 األدوات المالیة -۱٦

 العادلة القیمة قیاس
 . المالیة وغیر المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیم قیاس للشركة واالفصاحات المحاسبیة السیاسات من عدد یتطلب

 
 ویتم. المطلوبات أو للموجودات العادلة القیمة قیاس عند اإلمكان قدر رصدھا یمكن التي السوق بیانات الشركة تستخدم
 التقییم  أسالیب  في  المستخدمة  المدخالت  على  بناءً   العادلة  للقیمة  الھرمي  التسلسل  في  مختلفة  مستویات  في  العادلة  القیم  تصنیف

 :یلي كما
 .والمطلوبات للموجودات نشطة أسواق في) معدلة غیر( معلنة أسعار: ۱ المستوى

 
  رصدھا  الممكن من مدخالت عن  عبارة وھي ۱ المستوى ضمن المدرجة المعلنة األسعار بخالف مدخالت: ۲ المستوى

 ).األسعار من مشتقة( مباشر غیر بشكل أو) كاألسعار( مباشر بشكل سواءً  مطلوبات، أو لموجودات
 

 یمكن ال مدخالت( رصدھا الممكن من السوق معطیات على مرتكزة غیر مطلوبات أو لموجودات مدخالت: ۳ المستوى
 ).رصدھا

 
  التسلسل  في مختلفة مستویات ضمن تقع والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة لقیاس المستخدمة المدخالت كانت حال في

 للقیمة  الھرمي  التسلسل  مدخالت  من  مستوي  ادني  باستخدام  مجملھا  في  العادلة  القیمة  تصنیف  یتم  عندئذِ   العادلة  للقیمة  الھرمي
 نھایة في العادلة للقیمة الھرمي التسلسل مستویات بین التحویالت بإثبات الشركة تقوم. ككل للقیاس ھامة تعتبر التي العادلة

 .التغیر خاللھا حدث التي التقریر فترة
 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۱٥ 
 

 
 (یتبع)  األدوات المالیة -۱٦

 قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة )أ

عادلة، وھي ال تشمل معلومات القیمة العادلة للموجودات  یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة، والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا في تسلسل القیمة ال
 قیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة.المالیة والمطلوبات المالیة التي ال تقاس بال

 
 م۱۲۰۲ مارس ۳۱ 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

مطلوبات مالیة  التكلفة المطفأة القیمة العادلة 
المستوى  المستوى الثاني  المستوى األول   اإلجمالي أخرى

 اإلجمالي الثالث 
الموجودات المالیة بالقیمة  

          العادلة: 
االستثمارات بالقیمة العادلة من  

 ٦٦۱٬۱٤٤٬۲٦۸ ۹٥٬۹۱۱٬٦۲۰ ۳۹۳٬٤٦٥٬۹۱۷ ۱۷۱٬۷٦٦٬۷۳۱  ٦٦۱٬۱٤٤٬۲٦۸ - - ٦٦۱٬۱٤٤٬۲٦۸ ة والخسارأخالل الربح 
 ٦٦۱٬۱٤٤٬۲٦۸ - - ٦٦۱٬۱٤٤٬۲٦۸  ۱۷۱٬۷٦٦٬۷۳۱ ۳۹۳٬٤٦٥٬۹۱۷ ۹٥٬۹۱۱٬٦۲۰ ٦٦۱٬۱٤٤٬۲٦۸ 

الموجودات المالیة بالتكلفة  
          المطفأة: 

 - - - -  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - مرابحات ألجل 
 - - - -  ٤۸٬۰۳۱٬۳۳۳ - ٤۸٬۰۳۱٬۳۳۳ - تجاریةذمم مدینة 

 - - - -  ۱۳۸٬۸۳۷٬٦٥۰ - ۱۳۸٬۸۳۷٬٦٥۰ - النقد وما في حكمھ 
 - ٤۳٦٬۸٦۸٬۹۸۳  ٤۳٦٬۸٦۸٬۹۸۳  - - - - 

المطلوبات المالیة ال تقاس  
          بالقیمة العادلة: 

 - - - -  ۱۷٬٤۷۸٬۰۱۲ ۱۷٬٤۷۸٬۰۱۲ - - ذمم دائنة تجاریة 
مصروفات مستحقة وأرصدة  

 - - - -  ٦٤٬٦۰۸٬٤۹٦ ٦٤٬٦۰۸٬٤۹٦ - - دائنة أخرى 

 - - ۸۲٬۰۸٦٬٥۰۸ ۸۲٬۰۸٦٬٥۰۸  - - - - 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۱٦ 
 

 

 ) یتبعالقیمة العادلة وإدارة المخاطر ( –األدوات المالیة  -۱٦

 )یتبعقیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة ( )أ

 م۰۲۰۲ دیسمبر ۳۱ 
 العادلةالقیمة   القیمة الدفتریة 

مطلوبات مالیة  التكلفة المطفأة القیمة العادلة 
المستوى  المستوى الثاني  المستوى األول   اإلجمالي أخرى

 اإلجمالي الثالث 
الموجودات المالیة بالقیمة  

          العادلة: 
االستثمارات بالقیمة العادلة من  

 ٦۸٥٬۰٤۳٬۹۷۰ ۹٥٬۹۱۱٬٦۲۰ ۲۹۰٬٥٤۲٬۲۳۰ ۲۹۸٬٥۹۰٬۱۲۰  ٦۸٥٬۰٤۳٬۹۷۰ - - ٦۸٥٬۰٤۳٬۹۷۰ ة والخسارأخالل الربح 
 ٦۸٥٬۰٤۳٬۹۷۰ - - ٦۸٥٬۰٤۳٬۹۷۰  ۲۹۸٬٥۹۰٬۱۲۰ ۲۹۰٬٥٤۲٬۲۳۰ ۹٥٬۹۱۱٬٦۲۰ ٦۸٥٬۰٤۳٬۹۷۰ 

الموجودات المالیة بالتكلفة  
          المطفأة: 

 - - - -  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - مرابحات ألجل 
 - - - -  ٤۱٬۹٥۲٬۹۱۳ - ٤۱٬۹٥۲٬۹۱۳ - تجاریة مدینة ذمم

 - - - -  ٦٦٬۸۹۳٬٥۸٦ - ٦٦٬۸۹۳٬٥۸٦ - النقد وما في حكمھ 
 - ۳٥۸٬۸٤٦٬٤۹۹  ۳٥۸٬۸٤٦٬٤۹۹  - - - - 

المطلوبات المالیة ال تقاس  
          بالقیمة العادلة: 

 - - - -  ۱۸٬۳۰۱٬٤۰٥ ۱۸٬۳۰۱٬٤۰٥ - - ذمم دائنة تجاریة 
مصروفات مستحقة وأرصدة  

 - - - -  ۹۲٬۹۹٥٬٦۹٦ ۹۲٬۹۹٥٬٦۹٦ - - دائنة أخرى 

 - - ۱۱۱٬۲۹۷٬۱۰۱ ۱۱۱٬۲۹۷٬۱۰۱  - - - - 



 قصیم شركة أسمنت ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) مراجعة(غیر  المختصرة األولیة  المالیة القوائم  حول إیضاحات
 م۲۰۲۱مارس    ۳۱ في  المنتھیة  أشھر الثالثة ترةف عن

 ) سعودي(لایر 

۱۷ 
 

 
  ھامة احداث -۱۷

  المملكة   في  وكذلك  العالم  مستوى  على   انتشر  وقد   م۲۰۲۰  عام  أوائل  في)  ۱۹-كوفید(  المستجد  كورونا  فیروس  وجود  تأكید  تم
 العمل في الشركة أستمرت ذلك ومع االقتصادیة، واألنشطة الشركات من العدید تعطیل في تسبب مما السعودیة العربیة
 . العاملة القوى وسالمة صحة باالعتبار واألخذ
  الموارد  الشركة لـدى بـأن القناعـة ھایولـد ة،یاالسـتمرار لمبـدأ وفقـا االسـتمرار علـى لقـدرتھا مییتق الشركة إدارة أجرت

 مقدرة في ةیجوھر شكوك أي  ھایلـد سیلـ اإلدارة فـإن  ذلـك، علـى عـالوة. ـبیالقر المسـتقبل في أعمالھا إلستمرار ةیالكاف
 .ةیاالستمرار مبدأ أساس على ة یالمال  القـوائم تعـد الشركة تزال ال  لذلك،. االستمرار على الشركة

ً   الشركة  إدارة  تقوم   اإلدارة،   وترى.  المالي  ومركزھا  النقدیة  وتدفقاتھا  الشركة  عملیات  على  تأثیره  ومدى  الوضع  بمراقبة  حالیا
 .استحقاقھا حال المالیة بالتزاماتھا الوفاء في لالستمرار المتوفرة السیولة من یكفي ما لدیھا الشركة أن تقییمھا، إلى استناداً 

 
  الحقة احداث -۱۸

م وقبل تاریخ توقیع تقریر الفحص قد یكون لھا تأثیر جوھري على ۲۰۲۱مارس  ۳۱لم تقع أي أحداث ھامة بعد تاریخ 
 المختصرة.  األولیة القوائم المالیة 

 




