
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أسمنت تبــــوكشركـة 

 ةيشركة مساهمة سعود

 املختصرة األولية ةيالقوائم املال

 )غير مراجعة(

 لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين

 م2019يونيو 30 يف

 االولية املختصرةوتقرير عن فحص املعلومات املالية 

 

 



 شـــركة أسمنت تبوك 

 شركة مساهمة سعودية

1 

 

 )غير مراجعة( م2019يونيو 30في لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين األولية املختصرة فهرس القوائم املالية 

  

 

 صفحة                                                                                                                       املحتويات

 2  تقرير عن فحص املعلومات املالية االولية املختصرة

 3 املختصرة األولية قائمة املركز املالي

 4 املختصرة األولية اآلخر و الخسارة والدخل الشامل أالربح قائمة 

 5 املختصرة األولية املساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 6 املختصرة األوليةقائمة التدفقات النقدية 

 12 – 7 األولية املختصرةحول القوائم املالية  مختارة إيضاحات
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 معلومات عامة عن الشركة -1

شركة أسمنت تبوك )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تم إنشاؤها بموجب نظام الشركات باململكة العربية السعودية إن 

  بتتتاريخ  889هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، ومرخص لهتتا بموجتتب القرار الوزاري رقم 1385ربيع األول  22بتتتاريخ  6الصتتتتتتتتتتتتتتتادر بموجتتب األمر امللكي رقم م 

 3550012690إن الشركة مسقلة في مدينة تبوك بموجب السقل التجاري رقم  (،م1994يناير  19هت )املوافق 1414شعبان  7

 (.م1994أغسطس  2هت )املوافق 1415صفر  25بتاريخ 

ريال ستتتتتتعودي للستتتتتتهم الواحد ويبلغ إجمالي القيمة  10ستتتتتتهم بقيمة استتتتتتمية تبلغ  90.000.000إن رأس مال الشتتتتتتركة يتكون من 

 ريال سعودي. 900.000.000االسمية 

عية ومشتتتتتتتتقات نشتتتتتتتاط الشتتتتتتتركة الرئاألتتتتتتت ي في تصتتتتتتتنيع األستتتتتتتمنت العادي والبورتالندي املقاوم للك ريتات ولألغراض الصتتتتتتتنايتمثل 

تجار بتلك املنتجات والقيام بجميع األعمال املتعلقة واملتممة لهذا الغرض، واستتتتتتتتتيراد وتصتتتتتتتتدير األستتتتتتتتمنت األستتتتتتتتمنت وتوابعه واإل

ص والذي تم آخر تعديل  227لتحستتتتتتين املنتجات بموجب الترخيص الصتتتتتتنا ي رقم  ومنتجاته وتملك العقارات واملعامل العلمية

 م(.2011يوليو  27هت )املوافق 1432شعبان  26ص بتاريخ   6309عليه بموجب ترخيص رقم 

 تزاول الشركة نشاطها من خالل مصنعها الواقع في محافظة ضبا.

  نهاية شهر ديسم ر من كل سنة ميالدية.تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في 
 
 

 املحاسبةأسس  -2
 

 لتزامبيان اإل 2-1

 
ً
 املاليللتقرير  الدولي )املعيار  "( "التقرير املالى األولي34 ملعيار املحاستتتتتتتتتتبة الدولى رقم )أعدت القوائم املالية األولية املختصتتتتتتتتتترة وفقا

 (.ألوليى ملحتويات التقرير املالي االذى يحدد الحد األدن
 
ن القوائم املالية األولية املختصتتتتترة ال تشتتتتتمل جميع اإليضتتتتتاحات والت  يتم في العادة إرفاقها مع القوائم املالية الستتتتتنوية ولذلك إ

 . م2018ديسم ر  31يجب قراءتها مع القوائم املالية السنوية للشركة كما في 

 البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز املالي:تم إعداد القوائم املالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء 

 .(بالقيمة العادلة)خر العادلة من خالل الدخل الشامل اآل يتم قياس اإلستثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة  -

طريقة املبالغ املستحقة عتراف بمستحقات التزامات املنافع املحددة بالقيمة الحالية لإللتزامات املستقبلية بإستخدام يتم اإل  -

 حسب الوحدة.
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2

 ، وهى العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.ياألولية املختصرة بالريال السعودتم عرض هذه القوائم املالية 

 

 ، التفسيرات والتعديالت الجديدةاملعايير  -3

  ( عقود اإليجار 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

وصلت الشركة الي عدم وجود أثر من م، وت2019يناير  1( بداية من 16قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

تطبيق هذا املعيار حيث لدي الشركة عقد إيجار واحد بقيمة منخفضة، وعليه تتبع الشركة نفس السياسة املحاسبية السابقة 

 في إثبات مصروف اإليجار.

 وتوصلت لعدم وجود أثر.كما دخلت عدة تعديالت علي معايير أخرى وقامت الشركة بدراسة األثر من تطبيق هذه املعايير 

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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 التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة -4

يتطلب إعداد القوائم املالية األولية املختصرة إستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات واملصروفات 

 واملوجودات واملطلوبات واإليضاحات املرفقة بجانب اإلفصاح عن املطلوبات الطارئة. 
 

 على القيم الدفترية للموجودات إن 
ً
 جوهريا

ً
عدم التيقن بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديال

 .واملطلوبات املتأثرة في الفترات املستقبلية
 

عداد إعند تم تطبيقها  للتي عداد القوائم املالية األولية املختصرة تم استخدام تقديرات وافتراضات محاسبية مماثلةإعند 

  .م2018ديسم ر  31القوائم املالية السنوية للشركة كما في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة -5

جميع السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املختصرة هى نفسها املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية 

تغييرات فى السياسات املحاسبية مع تطبيق املعايير القديدة الت  دخلت حيز  م، حيث لم ينتج اية2018ديسم ر  31كما في 

 م.2019يناير  1التطبيق بداية من 
 
 االحتياطي النظامي -6

سنويا من صافي دخل السنة  %10بموجب نظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة يتم تجناب 

من رأس املال املدفوع علما بأن هذا  %30ويجوز وقف هذا التجناب مت  بلغ االحتياطي املذكور لحساب االحتياطي النظامي 

 االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 
 ومعدات آالتممتلكات،  -7

 ريال سعودى  1,165,130,626مبلغ  م2019يونيو 30كما في  متلكات، اآلالت واملعداتمبلغت صافي القيمة الدفترية لل

قامت الشركة بدراسة الهبوط في قيمة اآلالت واملعدات واملباني والتي ريال سعودى(،  1,204,567,639: م2018ديسم ر  31)

مليون  1,099م بلغت القيمة الدفترية لهذا البند 2018ديسم ر  31تمثل خط اإلنتاج األول وخط اإلنتاج الثاني للشركة. كما في 

 إلى اعتبار أن خطي اإلنتاج للشركة يشكالن ريال سعودى. وقد كانت نتيجة الدراسة عدم وج
ً
ود هبوط في قيمة هذا البند استنادا

 وحدة توليد نقد واحدة، والت  أظهرت قيمة استردادية تتجاوز القيمة الدفترية كما في 
ً
 م.2018ديسم ر  31معا

 

 استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -8

 فيكما   

 م2019يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 كما في 

 م2018ديسمبر   31 

 )مراجعة(

 169.348.750  270.958.000  الرصيد في بداية السنة 

مكاسب من إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

-  101,609,250 

 270.958.000  270.958.000  الرصيد فى نهاية السنة

من إجمالي رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة )شركة مساهمة  %3.387سهم بما يمثل  16,934,875تمتلك الشركة 

سعودية مقفلة(، إن طبيعة عمل هذه الشركة هو الطاقة والتوليد، وتم تسقيل اإلستثمار بالقيمة العادلة، إن اإلستثمار مرهون 

 .(1-11)إيضاح  قرضمقابل 

ريال  5,080,462وبلغت حصه الشركة منها مبلغ  م2018عام عن تم توزيع أرباح  م2019 يونيو  30الفترة املنتهية في خالل 
 هذه التوزيعات.م تم تحصيل 2019يوليو  2، وبتاريخ سعودي
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 ملموسة  غير موجودات -9

 كما في  

 م2019يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 كما في 

 م2018ديسمبر   31 

 )مراجعة(

 9,115,654  1,925,241  الرصيد في بداية الفترة   السنة 

 209,587  243,621  إضافات خالل الفترة   السنة

 (7,400,000)  -  هبوط فى قيمة املوجودات غير امللموسة

 1,925,241  2,168,862  الرصيد في نهاية الفترة   السنة 

م على عدم امكانية االستفادة من بعض تكاليف املوجودات غير امللموسة، وعليه ت م2018سنة بين لالدارة مؤشرات خالل ت

والدخل  أوالخسارة الربحتحميله على قائمة و ريال سعودى  7,400,000اثبات هبوط فى قيمة املوجودات غير امللوسة بمبلغ 

  .م2018لسنة  الشامل اآلخر 

 

 مخزون -10

 كما في  

 م2019يونيو 30

  )غير مراجعة(

 في كما

 م2018ديسمبر   31

 )مراجعة(

 81,787,947  85,006,082  قطع غيار 

 180,510,218  187,351,504  إنتاج تحت التشغيل

 11,611,690  11,253,188  مواد خام 

 11,439,888  6,048,895  بضاعة بالطريق 

 6,815,269  6,310,997  انتاج تام

 2,363,703  2,333,654  مواد تغليف 

 (11,439,888)  (1,801,176)  *يخصم : مخصص انخفاض في قيمة املخزون 

  296,503,144  283,088,827 

 :اإلنخفاض في قيمة املخزونوفيما يلي حركة مخصص 

 -  (11,439,888)  الفترة   السنةرصيد أول 

 -  9,638,712  *خالل الفترة   السنة عكس

 (11,439,888)  -  خالل الفترة   السنةاملكون 

  (1,801,176)  (11,439,888) 

 بضاعة بالطريق بناًء على االستالمات التي تمت في الفترة الحالية.مخزون *قامت إدارة الشركة بعمل تسويات علي مخصص 
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 روضـــــق -11

 كما في  

 م2019يونيو 30

  )غير مراجعة(

 كما في

 م2018ديسمبر   31

 )مراجعة(

 476,031,625  452,230,044  (1 - 11)إيضاح  1قرض بنك البالد 

 10,735,190  7,156,793  (2 - 11)إيضاح  2قرض بنك البالد 

  459,386,837  486,766,815 

 (78,561,537)  (102,363,118)  : القزء املتداول  ناقصا

  357,023,719  408,205,278 

ستتتتنوية تتراوح بين  ربعستتتتنويا، ويستتتتتحق الستتتتداد على أقستتتتاط  %2.5فائدة ستتتتايبور زائد  رض يخضتتتتع ملعدل إن هذا الق 1 - 11

ستتتتداد آخر قستتتتط في ستتتتاتم و  م2019ستتتتداد أول قستتتتط في يونيو  وتم مليون ريال ستتتتعودي، 24.1مليون ريال ستتتتعودي إلى  21.4

 تبلغ كمتتتا فيدفتريتتة بتتاستتتتتتتتتتتتتتثمتتتار في أدوات ملكيتتتة من خالل التتدختتل الشتتتتتتتتتتتتتتتامتتل اآلخر بقيمتتتة م، إن القرض مضتتتتتتتتتتتتتمون 2024ينتتتاير 

 ريال سعودي(. 270.958.000م: مبلغ 2018ريال سعودي ) 270.958.000م 2019يونيو 30 
 

 الستتتتتتتتتتداد على أقستتتتتتتتتتاط نصتتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتنوية بقيمة ويتمستتتتتتتتتتنويا،  %2.5إن هذا القرض يخضتتتتتتتتتتع ملعدل فائدة ستتتتتتتتتتايبور زائد  2 - 11

ويستتتتحق ستتتداد آخر قستتتط في  م2017 نوفم ر ستتتداد أول قستتتط في  وتم ،مليون ريال ستتتعودي 3.7مليون ريال ستتتعودي إلي  3.4 

 .م2020بريل ا

 

 تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  دائنون  -12

  

 كما في

 م2019يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 كما في 

 م2018ديسمبر   31 

 )مراجعة(

 13,224,050  9,080,814  دائنون تجاريون 

 39,377,985  37,737,343  ضمانات حسن تنفيذ

 5,975,271  2,269,442  رسوم استغالل خدمات مستحقة

 3,832,774  3,857,970  مستحقات ومزايا موظفين

 2,328,339  7,184,558  دفعات مقدمة من العمالء

 1,356,363  1,305,891  تكاليف تمويل مستحقة

 1,139,166  939,366  اخرى 

  62,375,384  67,233,948 

 الربح األساس واملخفض للسهم -13
 يونيو 30أشهر املنتهية في  الستةلفترة   يونيو 30لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 م2018  م2019  م2018  م2019 

 (47,303,779)  12,609,603  (36,076,793)  8,979,591 صافي ربح )خسارة( الفترة

 90,000,000  90,000,000  90,000,000  90,000,000 املرجح لعدد األسهم املتوسط

الربح األساس ي واملخفض للسهم من صافي ربح 

 (0,53)  0.14  (0,40)  0.10 )خسارة( الفترة
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر -14

 القيمة العادلة - 14/1

القيمة العادلة هى القيمة الت  تم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة فى ذلك بشروط تعامل  -

شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد عادلة فى تاريخ القياس ، ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد إفتراض أن الشركة هى 

  أي
ً
 أو إجراء معاملة بشروط سلبية.من حقم عملياتها  نية أو شرط للحد ماديا

-  
ً
الى املدخالت املستتتتتخدمة فى طرق  تصتتتتنيف القيمة العادلة ضتتتتمن مستتتتتويات مختلفة فى تستتتتلستتتتل القيمة العادلة استتتتتنادا

 التقييم كما يلى:

 تنائهتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتيإقملوجتتتتتتتتتودات أو مطلوبتتتتتتتتتات مماثلتتتتتتتتتة يمكتتتتتتتتتن األستتتتتتتتتعار الستتتتتتتتتوقية املفشتتتتتتتتتح عنهتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتي أستتتتتتتتتواق نشتتتتتتتتتطة  املســـــــــتوى األول :

 التقييم. تاريخ

يمكتتتتتتتتن مالحظتهتتتتتتتتا بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر  قية املوضتتتتتتتتحة فتتتتتتتتى املستتتتتتتتتوى األول وهتتتتتتتتيستتتتتتتتعار الستتتتتتتتو متتتتتتتتدخالت بختتتتتتتتالف األ  املســــــــتوى الثــــــــانى :

 )األسعار املماثلة( أو بشكل غير مباشر.

متتتتتتتتتتتتدخالت ملوجتتتتتتتتتتتتودات أو مطلوبتتتتتتتتتتتتات ال تعتمتتتتتتتتتتتتد علتتتتتتتتتتتتى معلومتتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتوق القابلتتتتتتتتتتتتة للمالحظتتتتتتتتتتتتة وال يمكتتتتتتتتتتتتن  املســــــــــــتوى الثالــــــــــــ :

 ل مباشر أو غير مباشر من السوق.مالحظتها بشك

 من خالل الدخل الشامل اآلخر ملكية بالقيمة العادلة حقوق  االستثمارات فى أدوات - 14/2

 املجموع  املستوى الثال   املستوى الثاني  املستوى األول  م2019 يونيو  30الرصيد في 

إستثمارات في أدوات حقوق 

ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 270,958,000  270,958,000  -  - الشامل اآلخرالدخل 

         م2018ديسمبر  31الرصيد في 

إستثمارات في أدوات حقوق 

ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 270,958,000  270,958,000  -  - الدخل الشامل اآلخر

 مقفلة(. سعودية يتمثل االستثمار في املساهمة بشركة التصنيع وخدمات الطاقة )شركة مساهمة -

 مخاطر العمالت األجنبية - 14/3
 مخاطر تنشأ ي.األجنب الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن الناجمة املخاطر العمالت مخاطر تمثل

 يقتصر .الشركة عملة عن تختلف بعمالت بهما املعترف واملطلوبات واملوجودات املستقبلية التجارية املعامالت إدراج عند العمالت
باليورو والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي. يتم مراقبة التذبذب في  على أساس ي بشكل األجنبية العمالت ملخاطر الشركة تعرض

 .أسعار صرف العمالت مقابل اليورو والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي بشكل مستمر

 خاطر السيولةم - 14/4
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات املتعلقة باألدوات املالية. يمكن 

 أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم املقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. 
ة باالحتفاظ باحتياطيات مالئمة وتسهيالت بنكية وقروض، وعن طريق مراقبة التدفقات وتقوم الشركة بإدارة مخاطر السيول

 النقدية املستقبلية على نحو مستمر، وكذلك من خالل مقابلة تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات النقدية. 
 
 



 شركة أسمنت تبوك 

 شركة مساهمة سعودية
 

 م )غير مراجعة( 2019يونيو 30في  تينأشهر املنتهي والستة الثالثة تية املختصرة لفتر مختارة حول القوائم املالية األوليإيضاحات 

 )املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(

 
12 

 

 أسعار العموالتمخاطر  - 14/5
تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة التي تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة 

املالية. تخضع الشركة ملخاطر العموالت على مطلوباتها التي تدفع عليها عموالت واملتمثلة في أرصدة القروض، تسعى  لألدوات

الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه املخاطر الشركة لتقليل مخاطر معدل 

 عند الحاجة لذلك.

 مخاطر االئتمان - 14/6

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة األطراف األخرى على تستتتديد التزاماتها التعاقدية تجاه الشتتتركة والذي قد ينتج عنه خستتتارة 

ن تركيزات مخاطر االئتمان املحتملة تتضتتتتمن بشتتتتكل رئاألتتتت ي املدينين التجاريين والنقد وما في حكمه، يتم إيداع مالية للشتتتتركة، إ

النقد وما في حكمه لدى بنوك ذات تصتتتتتتتتتنيف ائتماني مرتفع، وتعتقد إدارة الشتتتتتتتتتركة أنه ال يوجد تركيزات مخاطر ائتمان لم يتم 

 تكوين مخصص كاف لها كما في تاريخ التقرير.

 للسياسات تقو 
ً
م الشركة بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة باملبالغ املستحقة من الذمم املدينة التجارية عن طريقة املراقبة وفقا

واإلجراءات املحددة. تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان التي تتعلق بالذمم املدينة التجارية عن طريق وضع حدود ائتمان 

 ملدينة التجارية القائمة بصورة مستمرة. لكل عميل ومراقبة الذمم ا

 

 أحداث الحقة -15

 فصاح بالقوائم املالية األولية املختصرة.إاملركز املالى تتطلب تعديالت أو ال توجد أحداث الحقة وقعت بعد تاريخ 

 

 أرقام املقارنة -16

 البنود الت  تأثرت بإعادة التوباب:تم إعادة تبويب بعض ارقام املقارنة لتتماش ي مع تبويب الفترة الحالية، وفيما يلي 

م 2018ديسمبر  31 

 قبل اعادة التوبيب

 

 إعادة التبيوب

 م 2018ديسمبر  31 

 بعد اعادة التبويب

 101,609,250  101,609,250  -  التغير في القيمة العادلةاحتياطي فروق 

 (62,799,476)  (101,609,250)  38,809,774 )خسائر متراكمة( اح مبقاةربأ

 38,809,774  -  38,809,774 

 

 إعتماد القوائم املالية األولية املختصرة -17

 هت 1440 ذو القعتتدة 20تم اعتمتتاد إصتتتتتتتتتتتتتتدار هتتذه القوائم املتتاليتتة األوليتتة املختصتتتتتتتتتتتتترة بموافقتتة من مجلس إدارة الشتتتتتتتتتتتتتركتتة بتتتاريخ 

 .(م2019 يوليو  23  )املوافق
  


