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 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  الیة األولیة المختصرة كما ھي في إیضاحات على القوائم الم

  م٧٢٠١ یونیة ٣٠

  

  عام - ١

طبقا لنظام الشركات ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة ) شركة مساھمة سعودیة(تأسست شركة أسمنت تبوك  - ١ - ١

ھ��ـ ، وبموج��ب الق��ـرار ال��وزاري رق��ـم ٢٢/٣/١٣٨٥وتاری��ـخ )  ٦/ م( الص��ادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م 

وقی�دت بالس�جل التج�اري لمدین��ة  ٠ھ�ـ الص�ادر ب�الترخیص بتأس��یس الش�ركة ٧/٨/١٤١٤وت�اریخ ) ٨٨٩(

  .م٢/٨/١٩٩٤ھـ الموافق ٢٥/٢/١٤١٥ وتاریخ ٣٥٥٠٠١٢٦٩٠تبوك تحت رقم 

) تس��عمائة ملی��ون لایر س��عودي ( لایر  ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بل��غ رأس الم��ال المص��رح ب��ھ والم��دفوع بالكام��ل  - ٢ - ١

 ١٠متساویة القیمة تبل�غ القیم�ة االس�میة لك�ل س�ھم ) ن ملیون سھم تسعو( سھم  ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠مقسم إلى 

  .راد وشركات سعودیة ومن في حكمھملایر سعودي ، وھو مملوك بالكامل ألف

غ��رض الش��ركة ھ��ـو تص��نیع األس��منت ومش��تقاتھ وتوابع��ـھ واالتج��ار بھ��ا والقی��ام بجمی��ع األعم��ال المتعلق��ة  - ٣ - ١

وتصدیر األسمنت ومنتجاتھ وتملك العقارات والمعامل العلمی�ة لتحس�ین والمتممة لھذا الغرض ، واستیراد 

) ص/٦٣٠٩(وقد تم علی�ھ تع�دیل بت�رخیص رق�م ) ص/٢٢٧(بموجب الترخیص الصناعي رقم المنتجات 

ھا من خالل مص�نعھا ف�ي مدین�ة ، وتزاول الشركة نشاطم ٢٧/٧/٢٠١١ھـ الموافق ٢٦/٨/١٤٣٢وتاریخ 

  .ضبا

عن اس�تالمھا بش�كل ) تداول(م أعلنت الشركة على الموقع اإللكتروني للسوق المالیة ٢٠١٧یونیھ  ٢٢في  – ٤ - ١

  . كامل لمشروع خط اإلنتاج الثاني وجاھزیتھ لإلنتاج

  

 تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة - ٢

 معاییرإلى تحول للإقرار خطة م ٢٠١٢في عام مجلس إدارة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین اعتمد  -

م ٢٠١٥دیسمبر  ٣١اكتملت في وتنفیذھا على ثالث مراحل ،  )IFRS(المحاسبة ومعاییر المراجعة الدولیة 

، وعلیھ  وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالیةم ٢٠١٧عام  بدایة مناعتباراً لیتم بدایة التطبیق ، 

للمعایر الدولیة للتقریر المالي ھي القوائم الخاصة بعام سوف تكون أول قوائم مالیة سنویة للشركة معدة وفقا 

م ھو تاریخ التحول الى المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٠١٦ینایر  ١م ، وألجل ذلك تم إعتبار تاریخ ٢٠١٧

 ً   .ليللمعاییر الدولیة للتقریر الما بإعتبار ھذا التاریخ یمثل بدایة فترة المقارنة ألول قوائم مالیة معدة وفقا

جنة لحیث ناقشت , اییر الدولیة للتقریر المالي دأت الشركة بالتخطیط لتطبیق المعب ,بناًء على ماتقدم  -

معاییر الدولیة للتقریر المالي الالمراجعة تصوراً مبدئیاً وخطة تنفیذیة تحوي اإلجراءات الالزمة لإلنتقال إلى 

  :تنفیذ اآلتي  وتم, م ٢٠١٧في 

خطة للتحول للمعاییر الدولیة للتقریر المالي والتي  ادھااعتمنت الشركة عن م أعل٢٠١٦أغسطس  ٢٨في    - أ

 .تضمنت تحدیث واعتماد السیاسات المحاسبیة 

 .عینت الشركة مستشار خارجي لھا للمساعدة في عملیة تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي   -  ب

اعتمد .اییر الدولیة للتقریر المالي شكلت الشركة فریق داخلي یكون مسؤوالً عن التحول لتطبیق المع  -  ت

مجلس اإلدارة السیاسات المحاسبیة الالزمة إلعداد قوائم مالیة تتماشى مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 .م ١/١/٢٠١٧وفي اجتماع الحق وبعد تحدید األثر اعتمد تطبیقھا اعتباراً من , 

 .م١/١/٢٠١٦بتاریخ التحول  قائمة مركز مالي افتتاحي إعدادتم   -  ث

م وفق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٠١٦قامت الشركة بإعداد قوائم مالیة سنویة وربع سنویة لعام   -  ج

بغرض توفیر أرقام المقارنة للقوائم المالیة التي سیتم  )٣(في اإلیضاح كما ھو مبین بأسس اإلعداد 

 .م ٢٠١٧في عام  إصدارھا
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م بمعرفة ٣٠/٦/٢٠١٧أشھر المنتھیة في  ستةالمرفقة لفترة ال ختصرةتم إعداد القوائم المالیة األولیة الم  -  ح

ً للمعاییر الدولیة للت قریر المالي إدارة الشركة والتي تمثل جزء من أول قوائم مالیة تعدھا الشركة وفقا

  . السعودیة للمحاسبین القانونیین والمعاییر واإلصدارات األخرى التي تعتمدھا الھیئة
  

  أسس اإلعداد  -٣
" التقریر المالي األولي) " ٣٤(المرفقة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  ختصرةأعدت القوائم المالیة األولیة الم

ووفقاً للمعیار الدولي ) دد الحد األدنى لمحتویات التقریر المالي األوليالمعیار الدولي للتقریر المالي الذي یح(

باستخدام السیاسات المحاسبیة التي تتوقع الشركة " تطبیق المعاییر الدولیة ألول مرة ) " ١(للتقریر المالي رقم 

تعدیالت على المعاییر  بسبب احتمالیة صدور معاییر جدیدة أو. م ٢٠١٧تطبیقھا في القوائم المالیة السنویة لعام 

قبل اإلنتھاء من  أو الحالیة أو بسبب إحتمالیة إختیار الشركة الحقاً تطبیق معاییر صادرة ولم یسري مفعولھا بعد

م فإن ھذه السیاسات المحاسبیة قد تختلف عن تلك التي ستقوم الشركة ٢٠١٧إعداد القوائم المالیة السنویة لعام 

  .بتطبیقھا في ذلك التاریخ 

المعاییر الدولیة " في ھذه اإلیضاحات فھي تشیر إلى " المعاییر الدولیة للتقریر المالي " ینما وردت عبارة أ

للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر و اإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة 

عتمدة ھي المعاییر الدولیة كما صدرت من المجلس الدولي والمعاییر الدولیة الم" . السعودیة للمحاسبین القانونیین 

لبعض تلك المعاییر وفقاً السعودیة للمحاسبین القانونیین باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات التي أضافتھا الھیئة 

ا تعتمده ویقصد بالمعاییر واإلصدارات األخرى ھو م. لما ورد في وثیقة إعتماد المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین من معاییر وآراء فنیة لمواضیع التغطیھا المعاییر الدولیة مثل موضوع 

  .الزكاة 

  
  المعاییر الدولیة للتقریر المالي التي تم تطبیقھا من قبل الشركة  - ٤

م وفقاً للسیاسات المحاسبیة التي تتوقع ٢٠١٧ یونیھ ٣٠المرفقة كما في  ختصرةتم إعداد القوائم المالیة األولیة الم

م والتي تمثل أول مجموعة كاملة من القوائم ٢٠١٧دیسمبر  ٣١الشركة تطبیقھا في القوائم المالیة السنویة كما في 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  وقد تم تطبیق ھذه السیاسات بصورة . المالیة السنویة والتي سیتم إعدادھا وفقا

وفي إعداد قائمة المركز المالي  ختصرةلجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة األولیة الم متسقة

م  وعلى وجھ الخصوص تم تطبیق تلك المعاییر الصادرة والمعتمدة من الھیئة ٢٠١٦ینایر  ١اإلفتتاحیة كما في 

م وكذلك التطبیق المبكر لبعض ٣١/١٢/٢٠١٧والتي یسري مفعولھا كما في  السعودیة للمحاسبین القانونیین

وتطبیقھا من  السعودیة للمحاسبین القانونیینالمعاییر والتعدیالت الصادرة والتي من المتوقع إعتمادھا من الھیئة 

  : قبل الشركة بذلك التاریخ بما في ذلك 

 مبادرة اإلفصاح  بشأن" عرض القوائم المالیة "  ١التعدیالت التي تمت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  -١

 "اآلالت والمعدات , العقارات "  ١٦التعدیالت على االمعیار المحاسبي رقم  -٢

والتي تتضمن التعدیالت على  م٢٠١٤ – م٢٠١٢دورة التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  -٣

 . ٣٤ورقم  ١٩والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ٧ورقم  ٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
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 .المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة قید اإلصدار ولم یحن موعد تطبیقھا بعد  -٥

ییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولم یحن لم تقم الشركة بالتطبیق المبكر لبعض المعا

  ) .٢٠(إیضاح موعد تطبیقھا بعد كما ھو مفصل في 

 

 المحاسبیة الھامة  واالفتراضاتالتقدیرات  -٦

ً للمباديء والسیاسات المحاسبیة المطبقة إستعمال أحكام وتقدیرات وافتراضات  یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقا

تؤثر في قیم اإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلیضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن 

تتطلب تعدیالً  إلى نتائجه اإلفتراضات والتقدیرات قد یؤدي إن عدم التیقن بخصوص ھذ.الطارئة المطلوبات 

  .المستقبلیة  جوھریاً على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات

فیما یلي اإلفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد كما في تاریخ قائمة 

المركز المالي والتي تشكل مخاطر عالیة قد تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات 

المالیة افتراضاتھا وتقدیراتھا على معاییر متاحة لھا عند إعداد القوائم  ركة فيھذا وتعتمد الش. المالیة  خالل السنة

جة تغیرات السوق والظروف الخارجة عن یوھذه اإلفتراضات والتقدیرات حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نت

 .سیطرة الشركة ومثل ھذه التغیرات واإلفتراضات یتم ایضاحھا عند حدوثھا 

  ریةاالستمرامبدأ   -١-٦

وعلیھ فقد تم إعداد القوائم المالیة األولیة , لیس لدى الشركة أي شك یذكر حول قدرة الشركة على اإلستمرار 

  .على أساس مبدأ اإلستمراریة  ختصرةالم

 اآلآلت والمعدات , العمر المقدر للعقارات  -٢-٦

اإلستخدام  ي تم تقدیرھا بناًء علىاآلآلت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة الت, یتم استھالك تكلفة العقارات 

وبرنامج الصییانة واإلصالح باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القیمة , المتوقع والتقادم لألصل 

  .إن إدارة الشركة لم تدرج أیة قیمة متبقیة للموجودات على اعتبارھا أنھا غیر ھامة . المستردة لألصل 

 مخصص بضاعة تالفة وبطیئة الحركة  -٣-٦

تتم التعدیالت لتخفیض تكلفة البضاعة . تدرج البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل 

  .على مستوى المنتج للزیادة المقدرة أو التقادم  - إذا لزم ذلك  -إلى صافي القیمة القابلة للتحقق 

والتغیرات التكنولوجیة , لى البضاعة تتضمن العوامل المؤثرة على ھذه التعدیالت التغیرات في الطلب ع

وبناًء على ذلك تقوم الشركة بدارسة ھذه العوامل وأخذھا في اإلعتبار , وتدھور النوعیة وأمور الجودة 

یتم دوریاً مراجعة أیة تعدیالت قد تنتج عن اإلختالف في . إلحتساب مخصص مخزون تالف وبطئ الحركة 

  .ھذه العوامل 
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 التقییم اإلكتواري لمطلوبات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -٤-٦

یتم تحدید تكلفة مكافأة نھایة ترك الخدمة للموظفین بموجب برنامج المكافآت المحددة غیر الممولة التي یتم 

یشمل التقییم اإلكتواري العدید من اإلفتراضات التي قد تختلف عن . ال التقییم اإلكتواري قیاسھا باستعم

والزیادات المستقببلیة في ه اإلفتراضات تحدید معدل الخصم وتشمل ھذ. التطورات الفعلیة في المستقبل 

ھ طویلة األجل فإن التزام ونظراً لتعقید التقییم وطبیعت. ومعدل دوران العاملین , وسلوك العاملین , الرواتب 

المكافأة المحددة غیر الممولة شدیدة الحساسیة للتغیرات في ھذه اإلفتراضات مرة أو أكثر من مرة في السنة 

  .الواحدة عند الضرورة 

 قیاس القیمة العادلة -٥-٦

طلوبات ضمن أو دفعھا لتحویل أي من الم, القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا لبیع أحد الموجودات 

بغض النظر إن كان ذاك  ظروف السائدةالمعامالت منتظمة بین المتعاملین بالسوق في تاریخ القیاس في ظل 

ً بصورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقییم آخر  یستند قیاس القیمة العادلة إلى . السعر ملحوظا

  :اإلفتراض بأن بیع األصل أو تحویل اإللتزام سیتم

 أو, وق الرئیسیة لألصل أو اإللتزام من خالل الس -

 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو اإللتزام في ظل غیاب السوق الرئیسیة  -

  .یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إلیھا  -

مھا أطراف السوق عند تسعیر یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستعمال اإلفتراضات التي یستخد -

  .األصل أو اإللتزام على إفتراض أن أطراف السوق یعملون بما یحقق أفضل مصالح اقتصادیة لھم 

یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفیر منافع اقتصادیة  -

لى طرف آخر من أطراف السوق إلستخدامھ فیما باستخدام األصل فیما یحقق أفضل منفعة منھ أو بیعھ إ

تستخدم الشركة أسالیب تقییم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لھا بیانات , یحقق أفضل منفعة منھ 

كافیة لقیاس القیمة العادلة وتعظیم استخدام المعطیات الملحوظة ذات العالقة وتقلیص استخدام المعطیات 

  .غیر الملحوظة إلى أكبر حد 

إن جمیع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقیمة العادلة أو یتم اإلفصاح عن قیمتھا العادلة في القوائم  -

ً ل للقیم العادلة المبین أدناه إستناداً إلى معطیات المستوى األدنى  المستویاتطاق نالمالیة یتم تصنیفھا وفقا

  :الذي یعتبر جوھریاً لقیاس القیمة العادلة ككل 

والمتداولة في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات ) غیر المعدلة(األسعار المعلنة : وى األول المست

  .المطابقة لتلك التي یتم قیاسھا 

المدخالت التي من الممكن مالحظتھا أو رصدھا لألصل أو اإللتزام بشكل مباشر أو غیر : المستوى الثاني 

  .المستوى األول مباشر بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن 

  .المدخالت التي الیمكن رصدھا أو مالحظتھا لألصل أو اإللتزام : المستوى الثالث 



 

  ٩

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

 

  أھم السیاسیات المحاسبیة المتبعة  - ٧

المرفقة مع تلك المتوقع تطبیقھا كما في  ختصرةاسبیة في إعداد القوائم المالیة األولیة المتتماشى السیاسات المح

أعاله وھي نفس السیاسات المتبعة في قائمة المركز المالي ) ٤(م كما ھو مبین في إیضاح ٢٠١٧دیسمبر  ٣١

وفیما یلي أھم . م ٢٠١٦سمبر دی ٣١م والقوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٢٠١٦ینایر  ١اإلفتتاحیة كما في 

  .السیاسات المحاسبیة التي استخدمتھا الشركة في إعداد القوائم المالیة المختصرة المرفقة 

  تصنیف الموجودات والمطلوبات المتداولة والغیر متداولة – ١ -٧

أو على أساس متداول  ختصرةیتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولیة الم

  . غیر متداول 

  : إحدى الحاالت التالیةیتم تصنیف األصل ضمن الموجودات المتداولة في   ) أ

 .توقع تحقق األصل أو ھناك نیة لبیعة أو استھالكھ خالل دورة التشغیل العادیة  -١

 .حتفظ باألصل من أجل المتاجرة ی -٢

 .رة شھراً بعد تاریخ المركز المالي األولیة المختص ١٢توقع تحقق األصل خالل  -٣

حكم النقد إال إذا كانت خاضعة لقیود على إستبدالھ أو استخدامھ لتسویة التزام لمدة كونھ نقداً أو في  -٤

ویتم تصنیف جمیع  ، ختصرةالمشھراً من تاریخ  قائمة المركز المالي األولیة  ١٢تزید عن 

 .الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة 

  :المتداولة في إحدى الحاالت التالیة المطلوباتضمن  اإللتزامیتم تصنیف   ) ب

 .توقع تسویة اإللتزام خالل دورة التشغیل العادیة   -١

 .یحتفظ باإللتزام من أجل المتاجرة   -٢

 .شھراً بعد تاریخ المركز المالي األولیة المختصرة  ١٢توقع تسویة اإللتزام خالل   -٣

راً على األقل بعد تاریخ قائمة ھش ١٢عدم وجود حق غیر مرتبط بشرط لتأجیل تسویة اإللتزام لمدة   -٤

 .ویتم تصنیف جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة  ، المركز المالي األولیة المختصرة 

  النقد وما في حكمھ - ٢ - ٧

  .الحسابات الجاریة مع البنوك وودائع مرابحات ذات سیولة عالیة ضمن النقد ومافي حكمھ تی

  استثمارات  - ٣ - ٧

في استثمار بشركة مساھمة مقفلة أسھمھا غیر متداولة في سوق األوراق المالیة ویسجل ھذا  تتمثل -

  .االستثمار بالتكلفة

  .تدرج اإلیرادات الناتجة عن االستثمار فى شركات بقائمة الدخل عند توزیعھا -



 

  ١٠

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  كما ھي في  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  

  المخزون - ٤ - ٧

تكلفة البضاعة تامة الصنع والمواد األولیة ویتم تحدید  .یتم تقویم المخزون بالتكلفة أو السوق ، أیھما أقل 

تشمل تكلفة البضاعة تامة الصنع  .وقطع الغیار ومواد التغلیف على أساس طریقة متوسط التكلفة 

  .ومصروفات التصنیع غیر المباشر ى تكلفة المواد األولیة والعمالةوالبضاعة تحت التصنیع عل

  آالت ومعدات, ممتلكات  – ٥ - ٧

بالتكلف�ة مخص�وما منھ�ا مجم�ع اإلس�تھالك ، بینم�ا تظھ�ر األراض�ي  آالت ومع�دات, ممتلك�ات یتم عرض  -

 .بالتكلفة

صل وی�تم رس�ملتھ مقاب�ل ش�طب مكونات األصل كبند منفمن یتم اإلعتراف بالنفقات المتكبدة إلستبدال أي  -

المبالغ الدفتریة للجزء المستبدل وترسمل أیة نفقات أخ�رى فق�ط عن�د زی�ادة المن�افع اإلقتص�ادیة المس�تقبلیة 

المتعلقة بألصل أما تك�الیف اإلص�الح والص�یانة الدوری�ة للمتلك�ات والمع�دات والمص�انع یعت�رف بھ�ا ف�ي 

 .قائمة األرباح والخسائر عند تكبدھا 

ف�ي نھای�ة ك�ل س�نة وف�ي حال�ة إخ�تالف العم�ر اجعة العمر اإلنتاجي للمتلك�ات والمع�دات والمص�انع یتم مر -

ی��تم اس��تھالك القیم��ة المتبقی��ة الدفتری��ة عل��ى العم��ر اإلنت��اجي ، اإلنت��اجي المتوق��ع عم��ا س��بق تق��دیره س��ابقاً 

 .المتبقي بعد إعادة التقدیر إعتباراً من السنة التي تم فیھا إعادة التقدیر 

 یتم استھالك األراضي ـ بینما تستھلك تكلفة الموجودات الثابتة األخرى على أساس القسط  الثابت ال -

  :وذلك حسب سیاسة الشركة ویتم إجراء االستھالك بالنسب المئویة كما ھو متبع سنویا على النحو التالي 

  % ٢٠ -% ٣٫٥      مباني وإنشاءات  -

  %٢٥ -% ١٥             سیارات ووسائل نقل -

  %٢٠ -% ١٠      أثاث وتركیبات  -

  %٢٠ -% ٤      آالت ومعدات  -

الی�تم اس��تھالك المش��اریع . االآلت والمع��دات بالتكلف��ة , ت�درج المش��اریع تح�ت التنفی��ذ ض��من الممتلك�ات  -

االآلت , تح��ت التنفی��ذ والت��ي س��وف ی��تم اس��تخدامھا م��ن قب��ل الش��ركة حی��ث ی��تم تحویلھ��ا إل��ى الممتلك��ات 

  .والمعدات 

  المالیةانخفاض قیمة الموجودات  - ٦ -٧

في تاریخ إعداد القوائم المالیة تقوم الشركة بتقدیر ما إذا كان ھناك دل�یالً موض�وعیاً عل�ى أن أص�ل م�الي  -

ویتق�رر أن أص�ل مع�ین أو مجموع�ة م�ن . تھ�ا محدد أو مجموعة من الموجودات المالیة ق�د انخفض�ت قیم

الموجودات المالیة قد انخفضت قییمتھا فقط في حالة وجود دلی�ل موض�وعي عل�ى انخف�اض قیم�ة األص�ل 

ویك�ون لح�دث الخس�ارة أث�ر ) ح�دث خس�ارة(نتیجة لوقوع حدث أو أكث�ر بع�د اإلعت�راف األول�ي باألص�ل 

ألص�ل الم�الي أو مجموع�ة الموج�ودات المالی�ة یمك�ن تقییم�ھ على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من ا

ومن األدلة الموضوعیة إلنخفاض القیمة مؤش�رات تع�رض م�دین أو مجموع�ة م�ن . بصورة یعتمد علیھا 

أو , أو وق�وع إھم�ال أو تقص�یر ف�ي س�داد الفائ�دة أو أص�ل المبل�غ , المدینین إلى صعوبات مالیة جوھریة 

ً احتمال إفالس المقترض أو إ أو وجود قوائم واضحة تشیر إل�ى وج�ود انخف�اض یمك�ن ,  عادة ھیكلتھ مالیا

قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من مجموعة الموجودات المالیة منذ اإلعت�راف األول�ي لھ�ذه 

  .الموجودات مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف اإلقتصادیة التي ترتبط بالتعثر 



 

  ١١

 بوكشركة أسمنت ت

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  

  الزكاة والضریبة - ٧ - ٧

تقوم الشركة بقید مخصص للزكاة . تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل  -

إن وجدت  - عدیالت التى تطرأ عند الربط النھائي للزكاة المستحقة وتحمیلھ على قائمة الدخل ویتم قید الت

  .في الفترة التى یتم الربط فیھا

یتم تكوین مخصص للضریبة التى یتم سدادھا عن طریق الشركة نیابة عن الشركات األجنبیة التى  -

ً ألنظمة الھیئة ال -إن وجد  - تتعامل معھا واألرباح المدفوعة للمساھمین الغیر مقیمین  عامة للزكاة وفقا

  .والدخل

  ات منافع الموظفینمخصص – ٨ - ٧

  

 خطة المساھمات المحددة  ) أ

  .تلتزم الشركة بتحمل حصتھا من اشتراكات التأمینات اإلجتماعیة لمنسوبیھا وفق نظام التأمینات اإلجتماعیة 

  

 اإلجازة السنویة  ) ب

  .یة بناًء على نظام العمل السعودي یتم عمل استحقاق لإللتزامات المقدرة للعاملین الخاصة باإلجازات السنو

  

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة )ج

یتم احتساب المبالغ الواجبة الدفع بمقتضى . تمثل ھذه المنافع برنامج مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

  . نظام العمل السعودي لتعویض الموظفین عن فترات خدمتھم المتجمعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ١٢

 شركة أسمنت تبوك

  ركة مساھمة سعودیةش

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  

  تحقق اإلیرادات – ٩ - ٧

ویمكن قیاس اإلیراد بصورة سلیمة بغض النظر . یتحقق اإلیراد عند احتمال تدفق منافع اقتصادیة للشركة 

عادلة للمبلغ المستلم أو مستحق القبض بعد األخذ في یقاس اإلیراد بالقیمة ال. عن تاریخ تحصیل اإلیراد 

لقد حددت الشركة أنھا تعمل كطرف أساسي في كل . اإلعتبار شروط الدفع الواردة في اإلرتباطات التعاقدیة 

  .ترتیبات اإلیرادات الخاصة بھا 

  :وفیما یلي المواصفات الواجب استیفاؤھا قبل تحقق اإلیراد 

  المبیعات 

عند انتقال المخاطر المحتملة والمكاسب المتوقعة لھذه المبیعات من مسئولیة من المبیعات  یتحقق اإلیراد

ویتم ذلك عادة عند تسلیم المبیعات , الشركة إلى مسئولیة المشتري مع إمكانیة تقییم اإلیرادات بواقعیة 

  .للمشتري 

  الدخل من المرابحات 

ودات المالیة المرتبطة بعمولة باستخدام معدل العمولة والموج) العمولة(یتم تسجیل الدخل من المرابحات 

الفعلي وھو المعدل الذي یخفض المدفوعات أو التحصیالت النقدیة المستقبلیة المتوقعة عبر العمر اإلفتراضي 

  .ألدوات المالیة أو لفترة أقل عند الضرورة مقابل صافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة أو اإللتزام 

  المصروفات اإلداریة والتسویقیة - ١٠ - ٧

یتم تحمیل المصروفات الناتجة عن مجھودات الشركة المتعلقة بوظیفة البیع والتسویق على مصروفات 

ال تتعلق بوظیفة اإلنتاج أو وظیفة البیع  والتيالبیع والتسویق ، بینما تحمل المصروفات المتعلقة باإلدارة 

  .ى المصروفات العمومیة واإلداریةعل

  تكلفة اإلقتراض - ١١ - ٧

یتم إضافة تكالیف اإلقتراض الخاصة بتملك أو انشاء أصل قد یحتاج إلى وقت لیصبح جاھز  -

 .بح جاھز لإلستخدامللغرض المراد استخدامھ فیھ الى تكلفة ھذا األصل حتى یص

  .یتم تحمیل تكالیف اإلقتراض األخرى على قائمة الدخل في الفترة التي تكبدت فیھا -

  العمالت األجنبیة - ١٢ - ٧

ً ألسعار الصرف  تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل الفترة الى اللایر السعودي وفقا

ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة بالعمالت األجنبیة كما . السائدة عند إجراء المعاملة 

ً ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ في تاریخ قائمة المركز المالي إلى اللایر السع إن . ودي وفقا

المكاسب والخسائر الناتجة عن التسدیدات أو تحویل العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ضمن قائمة األرباح 

  .أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر 

  

  



 

  ١٣

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  رة كما ھي في إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختص

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  )بالریاالت السعودیة(

  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة - ٨

القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بھا تبادل أصل أو سداد التزام بین أطراف راغبة ومستعدة للتعامل بنفس الش�روط 

الق�وائم المالی�ة للش�ركة عل�ى أس�اس طریق�ة  بم�ا أن�ھ ی�تم إع�داد. واألسس المتبعة في التعامل مع األطراف األخ�رى 

ف��ي رأى إدارة . فإن��ھ ق��د ین��تج ع��ن ذل��ك فروق��ات ب��ین القیم��ة الدفتری��ة وتق��دیرات القیم��ة العادل��ة, التكلف��ة التاریخی��ة 

  .الشركة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للشركة تقارب أرصدتھا المرحلة

  

  طویلة األجل استثمارات - ٩

 ) .شركة مساھمة مقفلة(من أسھم شركة التصنیع وخدمات الطاقة ) سھم ١٦٬٩٣٤٬٨٧٥(تمثل استثمار بعدد  -

  

  رأسمالیة ارتباطات - ١٠

وقعت الشركة إتفاقیة مشاركة إلنشاء شركة ضباء ) م٢٠١٢أبریل  ٢٢الموافق (ھـ ١٤٣٣جمادى اآلخر  ١بتاریخ  -

ملیون لایر  ٦٠بمدینة جدة ویبلغ رأس مال الشركة ) یة مقفلةشركة مساھمة سعود(للخرسانة مسبقة التصنیع 

  .ولم یتم دفع حصة الشركة في رأس المال بعد.من رأس المال % ٦٠سعودي حصة الشركة 

، قرر مجلس إدارة الشركة إلغاء المشروع ) م ٢٠١٤مارس  ١٧الموافق(ھــ ١٤٣٥جمادى األول  ١٦بتاریخ  -

جنبي على رخصة تسجیل من قبل الھیئة العامة لالستثمار للمشروع والذي لم أعاله وذلك لعدم حصول الشریك األ

لایر سعودي كما ھي في نھایة شھر فبرایر  ١٠٫٨٧٣٫٤٦٠وإن التكالیف المالیة للمشروع بلغت . یتم انجازه

صفیة م والتي سیتم توزیعھا على الشركاء بحسب نسب الملكیة في المشروع وسیظھر األثر المالي بعد الت٢٠١٤

وعلیة قامت الشركة . من التكالیف المالیة للمشروع % ٦٠النھائیة بین الشركاء وستتحمل الشركة منھا ما نسبتھ 

ملیون لایر سعودي لقاء حصتھا من التكالیف  ٦٫٥م بتسجیل مخصص بمبلغ ٢٠١٤خالل النصف األول من عام 

  .حالي لم تتم التصفیة النھائیة للمشروع حتى تاریخ المركز المالي ال, الفعلیة المتكبدة على المشروع 

  الموقف الزكوي - ١١

وق��دمت الش��ركة إقراراتھ��ا , م ٢٠١٢أنھ��ت الش��ركة وض��عھا الزك��وي م��ع الھیئ��ة العام��ة للزك��اة وال��دخل حت��ى ع��ام 

، كم�ا ت�م تق�دیم اإلق�رار م وحص�لت عل�ى ش�ھادة زك�اة ٢٠١٥م وحت�ى ٢٠١٣الزكویة وقوائمھا المالیة لألعوام م�ن 

  . على شھادة وحصلتم وسددت الشركة المستحق بموجبھ ٢٠١٦لعام  الزكوي

  

  

  

  

  

  



 

  ١٤

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  )بالریاالت السعودیة(

  

  النظامي االحتیاطي - ١٢

سنویا من صافي % ١٠عودیة والنظام األساس للشركة یتم تجنیب بموجب نظام الشركات في المملكة العربیة الس

من رأس % ٣٠دخل السنة لحساب االحتیاطي النظامي ویجوز وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور 

  .علما بأن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع  المال المدفوع

  تسھیالت بنكیة - ١٣

ملیون لایر سعودي  ٥٢١ت الشركة عقد تمویل طویل األجل مع بنك محلي بقیمة م وقع ٢٠١٣أكتوبر  ٣بتاریخ  - ١/13

سنوات تبدأ بعد سنتین من تاریخ العقد  ، بلغ المستغل  ٥بھدف تمویل المرحلة الثانیة من إنشاء الخط الجدید سیتم سداده على 

  في (ملیون لایر سعودي  ٣٩٧٫٧٨م مبلغ  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١من ھذه التسھیالت كما في 

  ) .ملیون لایر سعودي ٤٥٦٫١٥: م  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١

ملیون لایر سعودي  ١٠٠م وقعت الشركة عقد تمویل طویل األجل مع بنك محلي بقیمة  ٢٠١٥مارس  ١١بتاریخ  - ٢/13

المدرجة ضمن ) شركة مساھمة مقفلة(بھدف تمویل حصة الشركة في رفع رأس مال شركة التصنیع وخدمات الطاقة 

  الشركة طویلة األجل ، وقد بلغ المستغل من ھذه التسھیالت كما في  استثمارات

  ).ملیون لایر سعودي ١٠٠: م  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١في (ملیون لایر سعودي  ٨٦٫١م مبلغ ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

توافقة ماتفاقیة تسھیالت بنكیة م وقعت الشركة ٢٠١٧مارس  ٢٨ھـ الموافق ١٤٣٨جمادى الثانیة  ٢٩بتاریخ  -  ٣/13

ع البنك والحصول على تسھیل مالسابقین الشریعة اإلسالمیة مع بنك البالد إلعادة جدولة رصید القرضین القائمین  مع

  :إضافي كالتالي

فقط أربعمائة وثمانیة وسبعون ملیون وستمائة وتسعة وأربعون ألف ومائة (لایر  ٤٧٨٬٦٤٩٬١١٧تسھیل بقیمة   - )١٣/٣/١(

لتزام السابق مع البنك وھذه القیمة تتمثل في رصید قرض تمویل انشاء الخط الثاني بقیمة لسداد رصید اال) وسبعة عشر لایر 

 ٢٢/٣/٢٠٢٢وتنتھي في  م٢٢/٦/٢٠١٦قسطا ربع سنویة تبدأ من ٢٠لایر وكانت فترة السداد على  ٣٩٠٬٨٥٦٬١٥٧٫٣٩

لایر وكانت فترة  ٨٧٬٧٩٢٬٩٥٩٫٩٠باإلضافة إلى رصید قرض شراء زیادة اسھم شركة التصنیع وخدمات الطاقة بقیمة 

  م٧/٥/٢٠٢٠وتنتھي في  م٧/٨/٢٠١٦قسطا تبدأ من ١٦سداده على 

م شاملة  ٢٩/٠٣/٢٠٢٤م وتنتھي في ٣٠/٠٣/٢٠١٧سنوات تبدأ من  ٧مدة سداد التسھیل البنكي السابق ھي  - )١٣/٣/٢(

 .باح بشكل ربع سنوي خالل فترة السماحفترة سماح سنة واحدة ویتم السداد بموجب أقساط ربع سنویة على أن یتم سداد األر

لتمویل سداد مستندات برسم التحصیل مقابل ) فقط واحد وعشرون ملیون لایر ( ملیون لایر  ٢١تسھیل بقیمة   - )١٣/٣/٣(

 .االعتمادات لصالح الشركات المنفذة والمشرفة على انشاء الخط الثاني ولسداد باقي مستحقات ھذه الشركات

م ویتم سداد ھذا التسھیل  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠م وتنتھي في ٣٠/٠٣/٢٠١٧سنوات تبدأ من  ٣داد ھذا التسھیل مدة س - )١٣/٣/٤(

  .بموجب اقساط نصف سنویة



 

  ١٥

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

 )بالریاالت السعودیة(

  

  ربح السھم - ١٤

 – م٢٠١٦(لایر س�عودي  ٩٫٩٧٠٫٧٦٦ الب�الغ لفت�رةدخ�ل اعل�ى أس�اس  األس�اس والمخفض�ةتم حساب ربح الس�ھم  -

ملی��ون س��ھم  ٩٠ع��دد األس��ھم المص��درة والبالغ��ة المتوس��ط الم��رجح لمقس��وما عل��ى ) س��عوديلایر  ٤٢٫٣٨٦٫١٨٣

  .م، إن ربحیة السھم المخفضة تساوي الربح األساسي للسھ) ملیون سھم ٩٠ -م ٢٠١٦(

  

  مؤشر النتائج - ١٥

  .إن نتائج األعمال عن الفترة قد ال تمثل مؤشرا دقیقا عن النتائج الفعلیة ألعمال الفترة كاملة        

  

  التسویات المتعلقة بالفترة - ١٦

 تم إعداد جمیع التس�ویات الت�ي رأت إدارة الش�ركة أھمیتھ�ا لك�ي تظھ�ر الق�وائم المالی�ة األولی�ة بع�دل المرك�ز الم�الي

  .األولي ونتائج األعمال األولیة

  

  معلومات قطاعیة - ١٧

  .للشركة قطاع تشغیلي واحد لصناعة األسمنت ومشتقاتھ ، وتمارس الشركة نشاطھا في المملكة العربیة السعودیة

  

 ألدوات المالیة وإدارة المخاطرا - ١٨

المالیة الناشئة ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي نق�د  األدوات المالیة المضمنة بالقوائم المالیة تشمل الموجودات والمطلوبات

، ودائن�ون ، ومص�روفات مس�تحقة ، مخص�ص زك�اة وتش�مل  مس�تحقةلدى البنوك ، ومدینون متنوعون وإی�رادات 

  :المخاطر ما یلي 

  مخاطر االئتمان - ١٨/١

قبة الم�دیونیات تسعى الشركة للحد من مخاطرھا االئتمانیة فیما یتعلق بالعمالء بوضع حدود ائتمانیة ومرا

  .لم یتم تحدید لمخاطر ائتمانیة ذات أھمیة من إدارة الشركة في تاریخ المركز المالي. القائمة 

  مخاطر السیولة - ١٨/٢

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السیولة بالتأكید عل�ى ت�وفر أرص�دة س�یولة كافی�ة لمقابل�ة التزاماتھ�ا المالی�ة 

افظ عل�ى عالق�ات عم�ل طیب�ة م�ع البن�وك الت�ي تتعام�ل معھ�ا وتؤك�د والش�ركة إذ تح�, عند استحقاق الدفع 

  .  )٩أنظر یضاح رقم ( على توفر األرصدة وفقا التفاقیات التسھیالت مع البنوك عندما یتطلب ذلك

  مخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت - ١٨/٣

أن جمی��ع الش��ركة لیس��ت عرض��ھ لمخ��اطر ذات أھمی��ة تتعل��ق بأس��عار ص��رف العم��الت األجنبی��ة حی��ث 

  .موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة مسجلة باللایر السعودي



 

  ١٦

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  )بالریاالت السعودیة(

  

  )یتبع( األثر المالي لتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي – ١٩

ر یإلى المعایتاریخ التحول (م ١/١/٢٠١٦كما في  المساھمینسویات على قائمة المركز المالي األولیة وحقوق الت

  )الدولیة للتقریر المالي

 وفق المعاییر الدولیة األثر المالي وفق معاییر   
 للتقریر المالي للتحول المحاسبة السعودیة  

     موجودات
     متداولةغیر موجودات 

 ١٫٥٤١٫٥٨٨٫٥٥٤ ٤٠٫٢٥٠٫٩٦٦ ١٫٥٠١٫٣٣٧٫٥٨٨   ات ومنشآت ومعداتممتلك
  ٨٫٦٠٤٫٧٠٨  ٨٫٦٠٤٫٧٠٨  ـ    ملموسةغیر موجودات 
 ١٦٩٫٣٤٨٫٧٥٠ ـ ١٦٩٫٣٤٨٫٧٥٠  متاحة للبیعاستثمارات 
 ـ )٢٤٫٢١١٫٩٢٤( ٢٤٫٢١١٫٩٢٤    )مصروفات مؤجلة( أعباء مالیة
  ١٫٧١٩٫٥٤٢٫٠١٢  ٢٤٫٦٤٣٫٧٥٠  ١٫٦٩٤٫٨٩٨٫٢٦٢    متداولةالغیر الموجودات مجموع ال

          موجودات متداولة
  ١٩٠٫٠٣٧٫١٠٢  )٢٥٫٦٣٧٫١١٢(  ٢١٥٫٦٧٤٫٢١٤   مخزون

  ٣٣٫٠٧٧٫٦٥٣  ٩٩٣٫٣٦٢  ٣٢٫٠٨٤٫٢٩١   مدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى
  ٨٨٫٧٧٥٫٥٢٧  ـ  ٨٨٫٧٧٥٫٥٢٧   النقد وما في حكمھ

  ٣١١٫٨٩٠٫٢٨٢  )٢٤٫٦٤٣٫٧٥٠(  ٣٣٦٫٥٣٤٫٠٣٢  مجموع الموجودات المتداولة 
 ٢٫٠٣١٫٤٣٢٫٢٩٤ ـ ٢٫٠٣١٫٤٣٢٫٢٩٤  الموجوداتمجموع 

     
        حقوق المساھمین

 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ـ ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال
 ٢١٦٫٧٨٦٫٩٣٠ ـ ٢١٦٫٧٨٦٫٩٣٠   احتیاطى نظامي

  ٨٢٫٢٨٠٫٠٨٧  )٣٫٣٧٤٫٨٠٥(  ٨٥٫٦٥٤٫٨٩٢   أرباح مبقاة
 ١٫١٩٩٫٠٦٧٫٠١٧ )٣٫٣٧٤٫٨٠٥( ١٫٢٠٢٫٤٤١٫٨٢٢   حقوق المساھمینمجموع 

         
         الغیر متداولةالمطلوبات 

 ٤٧٧٫٩٩٦٫١٧٦ ـ ٤٧٧٫٩٩٦٫١٧٦    قروض طویلة األجل
 ٢٦٫٤٢٢٫٠٠٠ ٣٫٣٧٤٫٨٠٥ ٢٣٫٠٤٧٫١٩٥  مخصص مكافأة ترك الخدمة

  ٥٠٤٫٤١٨٫١٧٦  ٣٫٣٧٤٫٨٠٥  ٥٠١٫٠٤٣٫٣٧١   الغیر متداولةالمطلوبات  مجموع
         

         المطلوبات المتداولة
  ٧٨٫١٥٠٫٠٠٠  ـ  ٧٨٫١٥٠٫٠٠٠   الجزء المتداول -طویلة األجل  قروض

 ١١٦٫٨٦٦٫٧٣٨ ـ ١١٦٫٨٦٦٫٧٣٨   دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
  ١٢٣٫٣٣٠٫٩٩٧  ـ  ١٢٣٫٣٣٠٫٩٩٧   أرباح مستحقة للمساھمینتوزیعات 

 ٩٫٥٩٩٫٣٦٦ ـ ٩٫٥٩٩٫٣٦٦  زكاة مستحقة
  ٣٢٧٫٩٤٧٫١٠١  ـ  ٣٢٧٫٩٤٧٫١٠١   المطلوبات المتداولة مجموع
  ٨٣٢٫٣٦٥٫٢٧٧  ٣٫٣٧٤٫٨٠٥  ٨٢٨٫٩٩٠٫٤٧٢   المطلوبات  مجموع
 ٢٫٠٣١٫٤٣٢٫٢٩٤ ـ ٢٫٠٣١٫٤٣٢٫٢٩٤   المطلوبات وحقوق المساھمین مجموع

  



 

  ١٧

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  )بالریاالت السعودیة(

  

  )یتبع( األثر المالي لتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي – ١٩

  م٣٠/٦/٢٠١٦كما في  المساھمینالتسویات على قائمة المركز المالي األولیة وحقوق 

 وفق المعاییر الدولیة األثر المالي وفق معاییر  
 للتقریر المالي للتحول المحاسبة السعودیة   

     موجودات
     متداولةغیر موجودات 

 ١٫٥١٩٫٨٠٨٫٠٤٣ ٣٨٫٠٢٧٫٧٩٧ ١٫٤٨١٫٧٨٠٫٢٤٦   ممتلكات ومنشآت ومعدات
  ٨٫٨٢٢٫٣٠٧  ٨٫٨٢٢٫٣٠٧  ـ    ملموسة غیر موجودات

 ـ )٢١٫١١٦٫١٩٦( ٢١٫١١٦٫١٩٦  )مصروفات مؤجلة(أعباء مالیة 
 ١٦٩٫٣٤٨٫٧٥٠ ـ ١٦٩٫٣٤٨٫٧٥٠    استثمارات متاحة للبیع

  ١٫٦٩٧٫٩٧٩٫١٠٠  ٢٥٫٧٣٣٫٩٠٨  ١٫٦٧٢٫٢٤٥٫١٩٢    متداولةالغیر الموجودات مجموع ال
          موجودات متداولة

  ١٩٧٫٧٩٤٫٧٧٦  )٢٥٫٧٣٣٫٩٠٨(  ٢٢٣٫٥٢٨٫٦٨٤   مخزون
  ٣٨٫٧٨١٫٣٥٦  ـ  ٣٨٫٧٨١٫٣٥٦   مدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى

  ٣١٫٢٨١٫٢٩٣  ـ  ٣١٫٢٨١٫٢٩٣   النقد وما في حكمھ
  ٢٦٧٫٨٥٧٫٤٢٥  )٢٥٫٧٣٣٫٩٠٨(  ٢٩٣٫٥٩١٫٣٣٣  مجموع الموجودات المتداولة 

 ١٫٩٦٥٫٨٣٦٫٥٢٥ ـ ١٫٩٦٥٫٨٣٦٫٥٢٥  الموجوداتمجموع 

     
        حقوق المساھمین

 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ـ ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال
 ٢٢١٫١٢٢٫١٤٦ ـ ٢٢١٫١٢٢٫١٤٦   احتیاطى نظامي

  ٣٩٫٣٧٢٫٥٥٤  )٤٫٢٩٩٫٢٧٩(  ٤٣٫٦٧١٫٨٣٣   أرباح مبقاة
 ١٫١٦٠٫٤٩٤٫٧٠٠ )٤٫٢٩٩٫٢٧٩( ١٫١٦٤٫٧٩٣٫٩٧٩   حقوق المساھمینمجموع 

         
         الغیر متداولةالمطلوبات 

 ٤٩٢٫٥٤٨٫٠٠٣ ـ ٤٩٢٫٥٤٨٫٠٠٣    قروض طویلة األجل
 ٢٧٫٣٥٤٫٥٠٠ ٤٫٢٩٩٫٢٧٩ ٢٣٫٠٥٥٫٢٢١  مخصص مكافأة ترك الخدمة

  ٥١٩٫٩٠٢٫٥٠٣  ٤٫٢٩٩٫٢٧٩  ٥١٥٫٦٠٣٫٢٢٤   الغیر متداولةالمطلوبات  مجموع
         

         لةالمطلوبات المتداو
  ٤٧٫٥٤٣٫١٥١  ـ  ٤٧٫٥٤٣٫١٥١   الجزء المتداول -قروض طویلة األجل 

 ١٠٥٫٤٠٠٫٢٦٦ ـ ١٠٥٫٤٠٠٫٢٦٦   دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
  ١٢٥٫٨٥٣٫١٤٧  ـ  ١٢٥٫٨٥٣٫١٤٧   أرباح مستحقة للمساھمینتوزیعات 

 ٦٫٦٤٢٫٧٥٨ ـ ٦٫٦٤٢٫٧٥٨  زكاة مستحقة
  ٢٨٥٫٤٣٩٫٣٢٢  ـ  ٢٨٥٫٤٣٩٫٣٢٢   المطلوبات المتداولة مجموع
  ٨٠٥٫٣٤١٫٨٢٥  ـ  ٨٠١٫٠٤٢٫٥٤٦   المطلوبات  مجموع
 ١٫٩٦٥٫٨٣٦٫٥٢٥ ـ ١٫٩٦٥٫٨٣٦٫٥٢٥   المطلوبات وحقوق المساھمین مجموع

  

  



 

  ١٨

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  )دیةبالریاالت السعو(

  

  )یتبع( األثر المالي لتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي – ١٩

  م٣١/١٢/٢٠١٦كما في  ساھمینالتسویات على قائمة المركز المالي األولیة وحقوق الم

 وفق المعاییر الدولیة األثر المالي وفق معاییر  
 للتقریر المالي للتحول المحاسبة السعودیة   

     موجودات
     متداولةغیر ت موجودا

 ١٫٤٩٣٫٧٥١٫٢٧٩ ٣٤٫٥٢٤٫١١٤ ١٫٤٥٩٫٢٢٧٫١٦٥   ممتلكات ومنشآت ومعدات
  ٨٫٩٩٥٫٦١٥  ٨٫٩٩٥٫٦١٥  -    ملموسةغیر موجودات 
  -  )٢٠٫٠٢٢٫٤٩٨(  ٢٠٫٠٢٢٫٤٩٨    )مصروفات مؤجلة( أعباء مالیة
 ١٦٩٫٣٤٨٫٧٥٠ - ١٦٩٫٣٤٨٫٧٥٠  متاحة للبیعاستثمارات 

  ١٫٦٧٢٫٠٩٥٫٦٤٤  ٢٣٫٤٩٧٫٢٣١  ١٫٦٤٨٫٥٩٨٫٤١٣    تداولةمالغیر الموجودات مجموع ال

          موجودات متداولة
  ٢٠٩٫٦٧٥٫٠٠٢  )٢٤٫٥٩٩٫٩٧٣(  ٢٣٤٫٢٧٤٫٩٧٥   مخزون

  ٣٣٫٧٢٤٫٦٣٩  ١٫١٠٢٫٧٤٢  ٣٢٫٦٢١٫٨٩٧   مدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى
  ١٢٫١٣٥٫٨٨١  -  ١٢٫١٣٥٫٨٨١   النقد وما في حكمھ

  ٢٥٥٫٥٣٥٫٥٢٢  )٢٣٫٤٩٧٫٢٣١(  ٢٧٩٫٠٣٢٫٧٥٣  مجموع الموجودات المتداولة 

 ١٫٩٢٧٫٦٣١٫١٦٦ - ١٫٩٢٧٫٦٣١٫١٦٦  الموجوداتمجموع 

        حقوق المساھمین
 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ - ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال

 ٢٢٢٫٥٨٨٫٠٦٩ - ٢٢٢٫٥٨٨٫٠٦٩   احتیاطى نظامي
  ٥٠٫٣٧٦٫٨٨٤  )٥٫٠٨٨٫٢٥٧(  ٥٥٫٤٦٥٫١٤١   أرباح مبقاة

 ١٫١٧٢٫٩٦٤٫٩٥٣ )٥٫٠٨٨٫٢٥٧( ١٫١٧٨٫٠٥٣٫٢١٠   حقوق المساھمینمجموع 

         الغیر متداولةالمطلوبات 
 ٣٥٧٫٧٥٣٫٢١٧ - ٣٥٧٫٧٥٣٫٢١٧    قروض طویلة األجل

 ٢٨٫٢٨٧٫٠٠٠ ٥٫٠٨٨٫٢٥٧ ٢٣٫١٩٨٫٧٤٣  مخصص مكافأة ترك الخدمة

  ٣٨٦٫٠٤٠٫٢١٧  ٥٫٠٨٨٫٢٥٧  ٣٨٠٫٩٥١٫٩٦٠   الغیر متداولةالمطلوبات  مجموع

         المطلوبات المتداولة
  ١٢٦٫١٢٣٫٦٣٦  -  ١٢٦٫١٢٣٫٦٣٦   الجزء المتداول -قروض طویلة األجل 

 ١٠٧٫٢٥٤٫٣٨٢ - ١٠٧٫٢٥٤٫٣٨٢   دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
  ١٢٥٫٧٤٢٫٢٥٨  -  ١٢٥٫٧٤٢٫٢٥٨   أرباح مستحقة للمساھمینتوزیعات 

 ٩٫٥٠٥٫٧٢٠ - ٩٫٥٠٥٫٧٢٠  زكاة مستحقة

  ٣٦٨٫٦٢٥٫٩٩٦  -  ٣٦٨٫٦٢٥٫٩٩٦   المطلوبات المتداولة مجموع

  ٧٥٤٫٦٦٦٫٢١٣  ٥٫٠٨٨٫٢٥٧  ٧٤٩٫٥٧٧٫٩٥٦   المطلوبات  مجموع

 ١٫٩٢٧٫٦٣١٫١٦٦ - ١٫٩٢٧٫٦٣١٫١٦٦   المطلوبات وحقوق المساھمین مجموع

  



 

  ١٩

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  )السعودیة بالریاالت(

  

  )یتبع( األثر المالي لتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي – ١٩

  م٣٠/٦/٢٠١٦أشھر المنتھیة في   الستةالتسویات على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولیة لفترة 

  

 وفق المعاییر الدولیة األثر المالي وفق معاییر    

 للتقریر المالي ولللتح المحاسبة السعودیة   

 ١٤٥٫٥٧٢٫٧٦٢  ـ ١٤٥٫٥٧٢٫٧٦٢  صافي المبیعات

  )٩١٫١٤٢٫٦٥٧(  ٢٦٧٫٨٨٢  )٩١٫٤١٠٫٥٣٩(  تكلفة المبیعات

  ٥٤٫٤٣٠٫١٠٥  ٢٦٧٫٨٨٢  ٥٤٫١٦٢٫٢٢٣    الربح اجمالي

  )١٫٦٣٨٫٠٦١(  ـ  )١٫٦٣٨٫٠٦١(    مصروفات بیع وتسویق

  )٨٫٢٥٠٫٨٣١(  ٢٩٨٫٠٥٨  )٨٫٥٤٨٫٨٨٩(    مصروفات عمومیة وإداریة

  ٦٢٫٥٠٣  )٧٥٧٫٦٦٩(  ٨٢٠٫١٧٢    ایرادات أخرى

 ٤٤٫٦٠٣٫٧١٦  )١٩١٫٧٢٩( ٤٤٫٧٩٥٫٤٤٥  الربح قبل صافي التكالیف المالیة والزكاةصافى 

  )١٫٤٩٩٫٩٥٨(  )١٫٤٩٩٫٩٥٨(  ـ   التكالیف المالیة

  ٧٢٥٫٧١٣  ٧٢٥٫٧١٣  ـ   الدخل المالي

  ٤٣٫٨٢٩٫٤٧١  )٩٦٥٫٩٧٤(  ٤٤٫٧٩٥٫٤٤٥   الزكاةل صافى الربح قب

 )١٫٤٤٣٫٢٨٨(  ـ )١٫٤٤٣٫٢٨٨(  مخصص زكاة 

 ٤٢٫٣٨٦٫١٨٣  )٩٦٥٫٩٧٤( ٤٣٫٣٥٢٫١٥٧   دخل الفترة

          الدخل الشامل اآلخر

بنود قد یعاد تص^نیفھا الحق^اً إل^ى حس^اب األرب^اح 

  :والخسائر

        

  ٤١٫٥٠٠  ٤١٫٥٠٠  ـ    إعادة إحتساب تعویضات نھایة الخدمة 

  ٤٢٫٤٢٧٫٦٨٣  )٩٢٤٫٤٧٤(  ٤٣٫٣٥٢٫١٥٧    للفترة الدخل الشامل صافي

  

  

  

  

  

  

  



 

  ٢٠

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة كما ھي في 

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  )بالریاالت السعودیة(

  

  )یتبع( األثر المالي لتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي – ١٩

  م٣١/١٢/٢٠١٦المنتھیة في   للسنةالخسائر والدخل الشامل اآلخر التسویات على قائمة األرباح أو 

  

  

  

  

  

    

 وفق المعاییر الدولیة األثر المالي وفق معاییر    

 للتقریر المالي للتحول المحاسبة السعودیة   

     

 ٢٤٦٫٥٢٩٫٩٨٩  ـ ٢٤٦٫٥٢٩٫٩٨٩  صافي المبیعات

  )١٦٤٫٦٥٣٫٦٦٨(  ٢٦٥٫٥٢٣  )١٦٤٫٩١٩٫١٩١(   تكلفة المبیعات

  ٨١٫٨٧٦٫٣٢١  ٢٦٥٫٥٢٣  ٨١٫٦١٠٫٧٩٨    الربح مجمل

  )٣٫٥٣٩٫٨٢٠(  ـ  )٣٫٥٣٩٫٨٢٠(    مصروفات بیع وتسویق

  )١٧٫٠٣٠٫٦٦٠(  ٦٤٫٣١٨  )١٧٫٠٩٤٫٩٧٨(    مصروفات عمومیة وإداریة

  ١٨١٫٠١٤  )١٫١٦٠٫٦٢٥(  ١٫٣٤١٫٦٣٩   ایرادات أخرى

ال̂^^^ربح قب^^^ل ص̂^^^افي التك^^^الیف المالی̂^^^ة ص^^^افى 

 والزكاة

 ٦١٫٤٨٦٫٨٥٥  )٨٣٠٫٧٨٤( ٦٢٫٣١٧٫٦٣٩ 

  )٣٫٣١٢٫٢٤١(  )٣٫٣١٢٫٢٤١(  ـ   التكالیف المالیة

  ٩٤٦٫٥٧٣  ٩٤٦٫٥٧٣  ـ   الدخل المالي

  ٥٩٫١٢١٫١٨٧  )٣٫١٩٦٫٤٥٢(  ٦٢٫٣١٧٫٦٣٩   الزكاةل صافى الربح قب

 )٤٫٣٠٦٫٢٥١(  ـ )٤٫٣٠٦٫٢٥١(  مخصص زكاة 

 ٥٤٫٨١٤٫٩٣٦  )٣٫١٩٦٫٤٥٢( ٥٨٫٠١١٫٣٨٨    دخل الفترة

          الدخل الشامل اآلخر

بنود قد یعاد تصنیفھا الحقاً إلى حس^اب األرب^اح 

  :والخسائر

        

  ٨٣٫٠٠٠  ٨٣٫٠٠٠  ـ    إعادة إحتساب تعویضات نھایة الخدمة 

  ٥٤٫٨٩٧٫٩٣٦  )٣٫١١٣٫٤٥٢(  ٥٨٫٠١١٫٣٨٨     الدخل الشاملصافي 



 

  ٢١

  

 شركة أسمنت تبوك

  شركة مساھمة سعودیة

  كما ھي في  إیضاحات على القوائم المالیة األولیة المختصرة

  م٢٠١٧یونیھ  ٣٠

  )بالریاالت السعودیة(

  المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولم یحن وقت تطبیقھا بعد – ٢٠

  :فیما یلي وصف مختصر لبعض المعاییر قابلة التطبیق على بنود القوائم المالیة للشركة والتي لم یسري مفعولھا بعد

 "األدوات المالیة" ٩الدولي للتقریر المالي رقم المعیار  -

المعیار الدولي إلعداد التقاریر (فى نسختھ األخیرة  ٩تم إصدار المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
م ویتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنیف والقیاس ٢٠١٤فى یولیو ) م٢٠١٤(األدوات المالیة  ٩المالیة رقم 

یقدم المعیار تعدیل على متطلبات قیاس وتصنیف . یمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء اإلعتراف وإنخفاض الق
 .الموجودات المالیة ، كما یقدم نمط جدید لخسائر إنخفاض القیمة المتوقعة

  "اإلیرادات من العقود مع العمالء" ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -

م والذى یقدم نموذج واحد شامل إلستخدامھ ٢٠١٤فى مایو  ١٥رقم  المالي للتقریر تم إصدار المعیار الدولى
فى محاسبة اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء ، عندما یدخل حیز التطبیق سوف یحل المعیار 

 ١٨رقم محل إرشادات تحقق اإلیرادات فى المعیار المحاسبى الدولى  ١٥الدولى إلعداد التقاریر المالیة رقم 
  .عقود المقاوالت والتفسیرات المتعلقة بھا - ١١اإلیرادات ومعیار المحاسبة الدولى رقم  -

ھو أن المنشأة ینبغى أن تعترف باإلیرادات  ١٥الھدف األساسى للمعیار الدولى إلعداد التقاریر المالیة رقم 
لتعویض المادي الذى تتوقعھ المنشأة مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبالغ التى یعكس ا

  :عتراف باإلیرادات لإلخطوات  ٥ویحدد المعیار نموذج من . مقابل تلك السلع أو الخدمات 
  .تحدید العقد أو العقود مع العمالء : الخطوة األولى 
 .تحدید إلتزامات األداء فى العقد: الخطوة الثانیة 
 .تحدید سعر الصفقة : الخطوة الثالثة 

 .تحمیل سعر الصفقة الى التزامات األداء فى العقد : وة الرابعة الخط
 .اإلعتراف باإلیرادات عندما تقوم المنشأة بتنفیذ متطلبات األداء: الخطوة الخامسة 

، یتم اإلعتراف باإلیرادات عند أداء اإللتزام أى عندما  ١٥لمعیار الدولى إلعداد التقاریر المالیة رقم وفقاً ل
توجیھات أكثر  یتضمن المعیار. رة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء التزام معین الى العمیل تنتقل السیط

  .ویتطلب إفصاحات واسعةتقییدا 
 "عقود اإلیجارات" ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -

ى الفت��رات م وال�ذي یطب�ق عل�٢٠١٦ف�ي ین��ایر  ١٦أص�در مجل�س مع�اییر المحاس�بة ال��دولي للتقری�ر الم�الي رق�م 
م وما بعدھا مع السماح للتطبیق المبكر للش�ركات الت�ي تطب�ق المعی�ار ال�دولي ٢٠١٩ینایر  ١المالیة التي تبدأ في 

، ویھ��دف المعی��ار ال��ى ت��وفیر معلوم��ات مالئم��ة لمس��تخدمي الق��وائم المالی��ة لتقی��یم أث��ر  ١٥للتقری��ر الم��الي رق��م 
  .مالي وتدفقاتھا النقدیةوأدائھا الاإلیجارات على مركز المنشأة المالي 

القی�اس الع�رض واإلفص�اح ع�ن عق�ود / كیفی�ة اإلعت�راف  ١٦یحدد المعیار ال�دولي إلع�داد التق�اریر المالی�ة رق�م 
یقدم المعیار نموذج محاسبى واحد ، یتطلب م�ن المس�تأجرین اإلعت�راف بموج�ودات ومطلب�وات جمی�ع . اإلیجار 

  . شھرا أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قیمة منخفضة  ١٢ار عقود اإلیجار إال إذا كانت مدة عقد اإلیج
یستمر المؤجرین بتصنیف عقود اإلیج�ارات كتش�غیلیة أو تمویلی�ة ض�من مفھ�وم المعی�ار ال�دولى إلع�داد التق�اریر 

  .١٧رقم السابق المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغییر جوھرى عن معیار المحاسبة الدولى  ١٦المالیة رقم 
  المختصرةإعتماد القوائم المالیة األولیة  - ٢١

ذو القع��دة  ١١بموافق��ة م��ن مجل��س إدارة الش��ركة بت��اریخ المختص��رة  األولی��ةت��م اعتم��اد إص��دار ھ��ذه الق��وائم المالی��ة 

 ).م٢٠١٧ أغسطس ٣الموافق (ھـ ١٤٣٨


