
 

  

 

 
 
 
 

 أسمنت ينبعشركة 
 (مساهمة سعودية)شركة 

 
 )غير مراجعة(المختصرة الموحدة  األوليةالقوائم المالية 

   لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
  م2021يونيو  30في 

 المستقلوتقرير مراجع الحسابات 

 

 
  



 

 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مراجعة(المختصرة القوائم المالية األولية الموحدة 

   لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
  م2021يونيو  30في 

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 
 
 

 الصفحة المحتوياتجدول 

 2 مراجع الحسابات المستقل فحصتقرير  -

  

 3 )غير المراجعة(  المختصرةالموحدة  األوليةقائمة الدخل الشامل  -

   

 5-4 )غير المراجعة( المختصرةالموحدة  األوليةقائمة المركز المالي  -

  

 6 )غير المراجعة( المختصرةالموحدة  األوليةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين  -

  

 7 )غير المراجعة( المختصرةالموحدة  األوليةقائمة التدفقات النقدية  -

  

 16-8 )غير المراجعة( المختصرةالموحدة  األوليةالقوائم المالية إيضاحات حول  -
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 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(المختصرة الموحدة  األولية الشامل قائمة الدخل
  م2021يونيو  30في   لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

 (باللاير السعودي)

 

 
 
 

 
 

 المختصرةمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة ال يتجزأ جزءاً  (17)إلى  (1)اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 إيضاح

لفترة الثالثة أشهر 
 30في  المنتهية
 م2021يونيو 

لفترة الثالثة أشهر 
 30في  المنتهية
 م2020يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 م2021يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 م2020يونيو 
      

 434.333.685 535.085.426 156.933.539 242.687.895 4 اإليرادات من العقود مع العمالء

 (267.152.145) (400.719.325) (100.801.103) (189.546.998)  تكلفة اإليرادات

 167.181.540 134.366.101 56.132.436 53.140.897  إجمالي الربح

      

 (7.991.039) (6.445.568) (4.787.361) (2.155.576)  بيع وتوزيع مصاريف

 (17.805.936) (16.269.638) (7.760.429) (7.911.801)  عمومية وإدارية مصاريف

 141.384.565 111.650.895 43.584.646 43.073.520  الدخل من العمليات الرئيسية

      

أرباح / )خسائر( من مشتقات مالية 
 16 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 

747.930 

 
293.459 

 

767.036 (268.177) 

 (2.557.338) (2.008,556) (1.221.668) (898.837)  تكاليف تمويل

 1.062.397 9,254,152 645.916 893.621  إيرادات أخرى، صافي

 889.316 88.433 281.974 57.366   ايرادات تمويل

 140.510.763 119.751.960 43.584.327 43.873.600  الدخل قبل الزكاة 

      

 (10.950.000) (4,525,000) (6.250.000) (2.040.000) 6 الزكاة

 129.560.763 115.226.960 37.334.327 41.833.600  صافي الدخل للفترة
      

      :الدخل الشامل االَخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة 
 الدخل الموحدة في فترات الحقة:

     

 - - - -  إعادة قياس التزامات منافع محددة

 129.560.763 115.226.960 37.334.327 41.833.600  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

      الدخل/)الخسارة( للفترة:صافي 

      العائد إلى:

 128.682.298 114.207.698 36.664.770 41.444.857  المساهمين في الشركة األم

 878.465 1,019,262 669.557 388.743  حقوق الملكية غير المسيطرة

  41.833.600 37.334.327 115.226.960 129.560.763 

      ربحية السهم

األساسي والمخفض للسهم العائد الربح 
 للمساهمين في الشركة األم

 

13 0.26 0.23 0,73 0.82 



 

 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(المختصرة قائمة المركز المالي األولية الموحدة 
  م2021يونيو  30كما في  أشهر الستةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 
  

 إيضاح
 م2021يونيو  30 

 )غير مراجعة(
 م2020 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

      الموجودات

      المتداولةالموجودات غير 

 2.631.098.412  2.603.439.429  7 ممتلكات وآالت ومعدات

 4.225.187  3.650.201   موجودات غير ملموسة

 2.635.323.599  2,607,089,630   إجمالي الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة

 671.139.754  590,158,897  9 مخزون

 161.598.756  153.033.467  8 ذمم مدينة تجارية

 24.368.460  22.797.366   مبالغ مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

 137.015.441  127.821.006   نقد وما في حكمه

 994.122.411  893.810.736   إجمالي الموجودات المتداولة

 3.629.446.010  3.500.900.366   إجمالي الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      

      الملكية حقوق

 1.575.000.000  1.575.000.000  1 رأس المال

 787.500.000  787.500.000  11 احتياطي نظامي

 634.041.255  748.248.953   أرباح مبقاه

 2.996.541.255  3.110.748.953   حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

 32.126.604  31.145.866   حقوق الملكية غير المسيطرة 

 3.028.667.859  3.141.894.819   إجمالي حقوق الملكية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 المختصرةمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة ال يتجزأ ( جزءاً 17( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( )تتمة(المختصرة قائمة المركز المالي األولية الموحدة 
  م2021يونيو  30كما في  أشهر الستةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

 
 

 
 إيضاح

 م2021يونيو  30 
 )غير مراجعة(

 م2020 ديسمبر 31 
 )مراجعة(

      حقوق الملكية والمطلوبات )تتمة(

      المطلوبات غير المتداولة

 25.944.444  -  )أ( - 10 قروض ألجل

 76.645.958  79,557,155   التزامات منافع محددة للموظفين

 6.135.672  5.634.412   التزام عقود ايجار

 108.726.074  85.191.567   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة

 60.156.929  32,381,572   ذمم دائنة تجارية 

 1.234.421  467.385  16 مشتقات مالية

 51.888.889  51,888,889  )أ( - 10 الجزء المتداول من قروض ألجل

 -  30,130,607  )ب( - 10 قروض قصيرة االَجل 

 276.156.597  80,450,514   مستحقة الدفعتوزيعات أرباح 

 85.424.459  67.834.174   مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى مصاريف

 17.190.782  10,660,839  6 زكاة مستحقة الدفع

 492.052.077  273.813.980   إجمالي المطلوبات المتداولة

 600.778.151  359.005.547   إجمالي المطلوبات

 3.629.446.010  3.500.900.366   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المختصرةمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة ال يتجزأ ( جزءاً 17( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 شركة أسمنت ينبع
 سعودية()شركة مساهمة 

 

 )غير مراجعة(المختصرة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموحدة 
  م2021يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 )باللاير السعودي(
 

 

 

 حقوق الملكية حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
 غير المسيطرة

 
 اإلجمالي أرباح مبقاه احتياطـــي نظامــي رأس المال إجمالي حقوق الملكية

 3.028.667.859 32.126.604 2.996.541.255 634.041.255 787.500.000 1.575.000.000 مراجعة() م2021يناير  1كما في 

 115.226.960 1,019,262 114.207.698 114.207.698 ــ ــ صافي الدخل للفترة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدخل الشامل اآلخر للفترة

 115.226.960 1,019,262 114.207.698 114.207.698 ــ ــ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (2.000.000) (2.000.000) ــ ــ ــ ــ توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير المسيطرة

 3.141.894.819 31,145,866 3.110.748.953 748.248.953 787,500,000 1,575,000,000 م )غير مراجعة(2021يونيو  30الرصيد في 

 
 

 

 

 حقوق الملكية حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
 غير المسيطرة

 
 اإلجمالي أرباح مبقاه احتياطــي نظامـــي رأس المال إجمالي حقوق الملكية

 3.301.960.590 29.950.498 3.272.010.092 909.510.092 787.500.000 1.575.000.000 مراجعة(م )2020يناير  1كما في 

 129.560.763 878.465 128.682.298 128.682.298 ــ ــ صافي الدخل للفترة

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدخل الشامل اآلخر للفترة

 129.560.763 878.465 128.682.298 128.682.298 ــ ــ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (196.875.000) ــ (196.875.000) (196.875.000) ــ ــ (12توزيعات أرباح )إيضاح 

 3.234.646.353 30.828.963 3.203.817.390 841.317.390 787,500,000 1,575,000,000 م )غير مراجعة(2020يونيو  30الرصيد في 

 
 

 
 
 

 المختصرةمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة ال يتجزأ ( جزءاً 17( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
 

6/16



 

 

 

 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(المختصرة قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة 
  م2021يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 )باللاير السعودي(
 

 

 
 
 

 ةالمختصرمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة ال يتجزأ ( جزءاً 17( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 يونيو 31في  أشهر المنتهية الستةلفترة    
  

 إيضاح
 م2021 

 )غير مراجعة(
 م2020 

 )غير مراجعة(

      األنشطة التشغيلية
 140.510.763  119.751.960   الدخل قبل الزكاة

      تعديالت لتسوية دخل التشغيل مع صافي التدفقات النقدية:
 95.196.716  96.063.878  7 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 800.366  1.378.326   إطفاء موجودات غير ملموسة
 2.557.338  2.008.556   تكاليف تمويل

 من مشتقات مالية بالقيمة العادلةخسائر /  )مكاسب(
 من خالل الربح او الخسارة

  
(767.036) 

 
268.177 

 7.561.690  8.484.889   مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين
 -  (383.579)   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   226.536.994  246.895.050 
      التغيرات في رأس المال العامل:

 7.926.221  8.948.868   ذمم مدينة تجارية
 (67.404.494)  80.980.857   مخزون

 (3.602.188)  1.571.094   مبالغ مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
 14.609.547  (27.775.357)   ذمم دائنة تجارية

 (24.757.064)  (18.240.285)   مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى مصاريف

   272.022.171  173.667.072 
 (1.038.362)  (11.054.943)  6 زكاة مدفوعة

 (570.085)  (5.573.692)   التزامات منافع محددة مدفوعة للموظفين
 (2.401.664)  (1.859.816)   تكاليف تمويل مدفوعة

 169.656.961  253.533.720   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      األنشطة االستثمارية
 (20.482.593)  (69.208.235)  7 ممتلكات وآالت ومعدات شراء

 (20.482.593)  (69.208.235)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      األنشطة التمويلية
 (650.000)  -   سداد التزامات عقود ايجار

 (12.972.222)  (25.944.444)   سداد قروض ألجل 
 30.594.333  30.130.607   صافي التغير في قروض قصيرة األجل

 (195.263.760)  (195.706.083)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين في الشركة األم
 -  (2.000.000)   توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة

 (178.291.649)  (193.519.920)   األنشطة التمويلية (المستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 

 (29.117.281)  (9.194.435)   في النقد وما في حكمه التغير
 176.751.996  137.015.441   النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 147.634.715  127.821.006   النقد وما في حكمه في نهاية الفترة



 

 

 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(المختصرة األولية الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
 )باللاير السعودي(

 
 الشركة معلومات -1

لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية  مساهمة سعودية تأسست وفقاً هي شركة ( "الشركة األم"أو  "الشركة") أسمنت ينبعشركة 
سجل الوتعمل الشركة بموجب  (م1977فبراير   22)الموافق  هـ1397ول األ ربيع 4بتاريخ  10/مبموجب المرسوم الملكي رقم 

الشركة أسهم إن  (م1978أكتوبر  24)الموافق  هـ1398 القعدة ذي 21بتاريخ  ينبعمدينة  الصادر في 4700000233تجاري رقم ال
التابعة لها )يشار إليها  ةلشركة والشركلالموحدة  االوليةالمالية القوائم  ، توضح مالية بالمملكة العربية السعوديةال السوقفي مدرجة 

 مجتمعة باسم "المجموعة"(.
 

يونيو  30لاير سعودي كما في  10سهم قيمة كل سهم  157,500,000مليون لاير سعودي مقسم إلى  1,575يبلغ رأس مال الشركة 
بتخفيض رأس مال الشركة الحالي من  م2021يناير  30أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ  م.2020ديسمبر  31و م2021

الشركة. اسهم ٪( من 36.5سهم ) 57,500,000لاير سعودي عن طريق إلغاء مليون  1,000مليون لاير سعودي إلى  1,575
تخفيض رأس المال استجابة لبرنامج " شريك " الخاصة بقرر مجلس إدارة الشركة تأجيل توصيته  م ،2021أبريل  5في ومع ذلك، 

داف هذا البرنامج واالستثمار في الفرص واالستفادة من مالءة الشركة المالية لدعم أه -حفظه هللا  -الذي دشنه سمو ولي العهد 
 االستثمارية المحلية الواعدة بإذن هللا .

 
الصادر  2239صناعي رقم الترخيص البموجب  ومشتقاته واالتجار به سمنتاإلانتاج صناعة و فييتمثل  شركةللنشاط الرئيسي الإن 

  .(م2023مارس  26هـ )الموافق 1444 رمضان 04في ينتهي الذي ( وم2018ابريل  26 )الموافق هـ1439شعبان  10بتاريخ 

 
 .، المملكة العربية السعودية21422، جدة 5330ب ،سمنت ينبع، حي البغدادية الغربية، صأالعنوان المسجل للشركة هو مبنى شركة 

   .على التوالي 4650020461و  4030021367لدى الشركة فروع في كل من جدة و المدينة بموجب رقم سجل تجاري 
 

لم يكن هناك أي تغيير في حصة الشركة في شركتها التابعة ، ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية ، واستثمارها المحسوب 
ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  القوائمللتدريب، منذ لألسمنت  يبحقوق الملكية في الشركة الزميلة، مركز المعرف

 .م2020
 
و كشفت  م2021يونيو  30اشهر المنتهية في  الستة( خالل فترة 19-جرت المجموعة تقييمها لتأثير فيروس كورونا المستجد )كوفيدأ

  .(3في االيضاح ) المجموعة عن تأثيره كما هو مبين

 
 

 لهامةالمحاسبية ت السياساا -2

  عدادأسس اإل 2-1
 

" المعتمد في المملكة التقرير المالي األولي" (34)وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي المختصرة القوائم المالية األولية الموحدة  إعدادتم 
 .العربية السعودية

 

السنوية، الموحدة على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية المختصرة ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة 
كما أن النتائج للفترة األولية المنتهية في  ،م2020ديسمبر  31يجب أن تقرأ مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في بالتالي و

 .م2021ديسمبر  31ليس بالضرورة مؤشر على النتائج التي من الممكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  م2021يونيو  30
 

على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء المشتقات المالية والتي يتم قياسها بالقيمة المختصرة تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة 
يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة  ،العادلة والتزامات منافع الموظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة االكتوارية الحالية

  .باللاير السعودي وهو العملة المالية للمجموعةمختصرة ال
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 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(المختصرة األولية الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة(لهامة المحاسبية ت السياساا  ـ2

  
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-2
 

رادات إلياعلى مبالغ ر ثؤتت ضارافترات وايدتقدات وجتهال اعمدارة إلن امّدة المختصرة حولمالية وألالمالية م ائوالقداد اعب إلطيت
لمالية م ائوالقداد اعإيخ رلمحتملة في تات اباولطلمن افقة عرلمت اإلفصاحاواعنها رح لمصت اباولطلمودات واجولموا يفرالمصوا
 .ّدة المختصرة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديراتحولمالية وألا
 

مماثلة لتلك هي غير المؤكدة المصادر الرئيسية للمجموعة و المحاسبيةاالحكام الهامة التي اتخذتها االدارة في تطبيق السياسات كانت 
المصادر الرئيسية  بمراجعة  المجموعةقامت  3كما هو مبين في ايضاح الية السنوية االخيرة، وفي القوائم الم توضيحهاالتي تم 

تعتقد  ،(19-ا المستجد )كوفيدجائحة فيروس كورن االخيرة نتيجةدم اليقين التي تم الكشف عنها في القوائم المالية السنوية لتقديرات ع
ستواصل  األخيرة،االدارة ان جميع مصادر التقديرات غير المؤكدة تظل مماثلة لتلك التي تم االفصاح عنها في القوائم المالية السنوية 

 .اي تغيرات مطلوبة في فترات التقارير المستقبلية وستنعكسالمجموعة مراقبة الوضع ، 

 
 والتعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعةالمعايير الجديدة  2-3
 

، 39 ، ومعايير المحاسبة الدولية9: تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2المرحلة  -سعر الفائدة  تصحيح قياس
 16والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  4، والمعايير الدولية للتقارير المالية 7 والمعايير الدولية للتقارير المالية

( بسعر فائدة IBORتوفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم استبدال سعر فائدة معروض بين البنوك )
 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:، (RFRبديل شبه خاٍل من المخاطر )

 

مباشرة ، ليتم التعامل معها كتغييرات  التصحيحلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها وسيلة عملية تتط• 
 .في سعر الفائدة المتغير ، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق

 عالقة التحوط إيقافالتحوط دون ليتم إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق  IBOR تصحيحالتي يتطلبها  مسموحةتغييرات • 

كتحوط  RFRتوفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات المحددة بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة • 
 لمكون المخاطر.

 
الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية  المختصرةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية 

 في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

 
 م2021يونيو  30لما بعد  19-: امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد16تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

لعقود اإليجار ، لتمديد الوسيلة  16حاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية م ، عدل مجلس معايير الم2021في مارس 
العملية للسماح للمستأجرين بتطبيقه على امتيازات اإليجار التي تؤثر التخفيضات في مدفوعات اإليجار على المدفوعات المستحقة 

م مع 2021أبريل  1ى التقارير السنوية للفترات التي تبدأ في أو بعد م. هذا التعديل ينطبق عل2022يونيو  30أصالً في أو قبل 
 م.2021مارس  31السماح بالتطبيق المبكر، بما في ذلك القوائم المالية غير المصرح بإصدارها في 

 
 لم تحصل المجموعة ، بصفتها المستأجر ، على أي امتياز إيجار خالل الفترة وبالتالي لم تتأثر بهذا التعديل.
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 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(المختصرة األولية الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
 )باللاير السعودي(

 
 امور هامة خالل الفترة  -3

 

 19-كوفيدتحديثات 

، في حدوث اضطرابات لألعمال والنشاط االقتصادي على  2020"( منذ أوائل عام 19-كوفيدكورونا الجديد )"تسبب تفشي فيروس 

مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، ومع ذلك ، تمكنت المجموعة من الحفاظ على مركزها المربح وحققت إيرادات 

مليون لاير سعودي  434.4مقابل  م2021يونيو  30الفترة الحالية المنتهية في  لاير سعودي مليون لاير سعودي خالل 535.1بلغت 

على األنشطة االقتصادية واألعمال في  19-كوفيد. وعلى الرغم من تأثير وباء م2020يونيو  30خالل الفترة المقارنة المنتهية في 

قاعدة عمالئها في قطاع األسمنت  ما تمثلهمجموعة بالنظر إلى جميع أنحاء العالم ، إال أنه لم يؤثر على النشاط االقتصادي وأعمال ال

الذي لم يتأثر بشكل كبير في المملكة العربية السعودية بسبب جملة أمور من بينها اإلنفاق الحكومي على المشاريع العامة. كما ارتفعت 

ن لاير لفترة المقارنة على الرغم من قيود السفر مليو 38.9مليون لاير مقارنة بـ  92.1مبيعات الصادرات خالل الفترة الحالية إلى 

 واإلغالق في بعض الدول بسبب الموجة الثانية / الثالثة من الوباء خالل الفترة الحالية.

 

أجرت المجموعة تقييًما لما إذا كانت تعمل في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر المستقبلية 

ك. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة والسيولة. حتى خالل األوقات الصعبة ، كانت المجموعة قادرة والشكو

على إدارة مركز السيولة لديها من خالل التحكم بشكل استباقي في مكونات التكلفة ، وإدارة النفقات الرأسمالية ضمن الميزانيات 

وة على ذلك ، فإن المجموعة ذات رافعة مالية منخفضة وبالتالي تعتقد اإلدارة أنها في وضع أفضل بعيًدا وتوسيع قاعدة تصديرها. عال

 عن الرياح المعاكسة مقارنة بمنافسيها.

 

 ا وستواصل التكيف بشكل استباقي من أجل ضمان األداء األمثل للمجموعة.هتدرك اإلدارة التحديات التي تنتظر

 

، األخرى التي اتخذها مجلس اإلدارةاءات المذكورة أعاله ، جنبًا إلى جنب مع االستراتيجيات والتدابير التشغيلية تعتقد اإلدارة أن اإلجر

واقعية ومعقولة وستحافظ بشكل فعال على ربحية المجموعة وتحسن قدرتها على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية ومواصلة 

 عملياتها في الفترة المستقبلية.

 

في التطور ، ولكن في الوقت الحالي تُظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود  19-كوفيدقد يستمر تأثير 

. ونتيجة لذلك، يستمر إعداد البيانات م2020ديسمبر  31التشغيلي وأن موقفها المستمر ال يزال غير متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ 

 على أساس مبدأ االستمرارية.وحدة المالمالية 

 

 19-كوفيدعن كثب مع تقدم الموقف إلدارة تعطل األعمال المحتمل ، وقد يكون لتفشي  19-كوفيدستواصل المجموعة مراقبة تأثير 

 .م2021أدائه التشغيلي والمالي في عام 
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 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م2021يونيو  30في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
 )باللاير السعودي(

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء -4

 إيرادات المجموعة:تصنيف  فيما يلي

 
 .ره اعاله هي نقطة التحول واالستالم لهذه البضاعةتوقيت االعتراف بااليرادات من البضائع المذكو إن *
 

 المعلومات القطاعية -5

تعمل المجموعة في قطاع تشغيلي واحد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت، وتمارس نشاطها بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، 
المعلومات المالية للشركة التابعة غير هامة  .المالية لم يتم فصلها إلى قطاعات أعمال مختلفة أو جغرافيةوبالتالي فإن المعلومات 

 .للمجموعة ألغراض المعلومات القطاعيةالمختصرة بالنسبة للقوائم المالية األولية الموحدة 
 

  الزكاة -6

 فيما يلي حركة الزكاة المستحقة على المجموعة:
 

 

وفقاً لتقديرات اإلدارة والتي قد ال تمثل مؤشراً دقيقاً على الزكاة للسنة  م2021يونيو  30تم احتساب الزكاة عن الفترة المنتهية في 
 .م2021ديسمبر  31المنتهية في 
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  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 يونيو 30في 

 المنتهيةلفترة الستة أشهر 
 يونيو 30في 

 
 نوع المنتج

 م2021
 لاير سعودي
 غير مراجعة

 م2020
 لاير سعودي
 غير مراجعة

 م2021
 لاير سعودي
 غير مراجعة

 م2020
 لاير سعودي
 غير مراجعة

 254.203.008 262.209.314 91.257.322 118.100.483 أسمنت سائب

 125.151.607 157.884.270 46.636.018 65.532.746 أسمنت معبأ

 35.005.934 27.312.161 19.040.199 11.184.394 أكياس اسمنت

 19.973.136 87.679.681 -   47.870.272 اسمنت خام )كلينكر(

 434.333.685 535.085.426 156.933.539 242.687.895 *إجمالي اإليرادات 

     األسواق الجغرافية

إجمالي اإليرادات داخل المملكة 
 السعوديةالعربية 

 

194.817.623 

 

146.883.669 

 

442.960.094 

 

395.426.132 

إجمالي اإليرادات خارج المملكة 
 العربية السعودية

 

47.870.272 

 

10.049.870 

 

92.125.332 

 

38.907.553 

 434.333.685 535.085.426 156.933.539 242.687.895 إجمالي اإليرادات

 يونيو 30 
 م2021

 غير مراجعة

 ديسمبر 31
 م2020
 مراجعة

 16.090.431 17.190.782 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 18.601.210 4.525.000  المكون خالل الفترة / السنة

 (17.500.859) (11,054,943) المدفوع خالل الفترة / السنة

 17.190.782 10,660,839 الرصيد في نهاية الفترة / السنة



 

 

 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(المختصرة األولية الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
 )باللاير السعودي(

 

 )تتمة( الزكاة -6

 الوضع الزكوي
 
 م ألاكة رلشا

سددت المبالغ و م2020ديسمبر  31للسنوات حتى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك م إقراراتها الزكوية الي ألاكة رلشقدمت ا
. خالل م2018ر يسمبد 31لمنتهية في السنة احتى  هيئة الزكاة والضريبة والجماركمع وي كزلاضعها أنهت الشركة والمستحقة، كما 
م 2020و  م2019عامي ل الزكاة طلب معلومات إضافية عن هيئة الزكاة والضريبة والجماركمن  استلمت الشركة الفترة الحالية

 .تاريخه لتلك السنوات  ىالمراجعة ولم يصدر ربط حت وتحتالمعلومات القفال هذه السنوات وتم ارسال 
 
 لتابعة اكة رلشا
، ودفعت االلتزامات م2020ديسمبر  31للسنوات حتى  هيئة الزكاة والضريبة والجماركاقراراتها الزكوية الى  التابعة مت الشركةدق

م. وفي عام 2016ديسمبر  31الزكوية عن تلك السنوات حسب االقرارات، كما انهت الشركة وضع الربوط الزكوية للسنوات حتى 
لاير سعودي  207,080م بمبلغ 2018م و 2017م، استلمت الشركة الربط الزكوي المعدل من الهيئة بفروقات إضافية لعامي 2020

ى التوالي وقامت الشركة بتقديم االعتراض على تلك الربوطات. قامت الهيئة برفض اعتراض الشركة وتم تصعيد لاير عل 58,642و 
 االعتراض لدى االمانة العامة للجان الضريبية ومازال قيد الدراسة من قبل االمانة. 

 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات -7

 السرررتة، تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل فترة المختصررررةة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموحد
 فيما يلي:يونيو  30أشهر المنتهية في 

 

( سنة هجرية ابتداًء من 30جرة من وكالة الوزارة للثروة المعدنية بمنطقة رأس بريدي في ينبع  لمدة )يقع المصنع على أرض مستأ
ربيع األول  3( سنة بتاريخ 30تم تجديد عقد اإليجار لفترة مماثلة لمدة ) .م(1978فبراير  12هـ )الموافق 1398ربيع األول  4

  .يمكن تجديد عقد اإليجار لفترات مماثلة إضافية بناء على موافقة الطرفين .م(2007مارس  22موافق هـ )ال1428
 
 

 الذمم المدينة التجارية -8

 

َ  90 ىال 30ما بين  ها عادةالذمم المدينة التجارية ال يترتب عليها فائدة ويتم استالم  .يوما

 

 
 
 

12/16  

 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية 

 م2021  
 غير مراجعة

 م2020 
 غير مراجعة

 95.196.716 96,063,878 استهالك 
 20.482.593 69.208.235 مشتريات ممتلكات وآالت ومعدات

  م2021يونيو  30 
 غير مراجعة

 م2020 ديسمبر 31
 مراجعة

 163.557.722 154.608.854 يةرينة تجادمم مذ
 (1.958.966) (1.575.387) قعةولمتن االئتمار اخسائص مخص

 153.033.467 161.598.756 



 

 

 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(المختصرة األولية الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30في  أشهر والستة أشهر المنتهيةلفترة الثالثة 

 )باللاير السعودي(
 
 

 المخزون -9

 مما يلي: م2020ديسمبر  31و م2021يونيو  30يتكون المخزون كما في 

 م2021يونيو  30  
 غير مراجعة

 م2020 ديسمبر 31
 مراجعة

 201.044.683 211.552.320 قطع غيار، بالصافي

 422.615.439 330.798.791 منتجات تحت التشغيل

 26.327.133 27.598.670 مواد أولية 

 16.605.157 16.648.060 محروقات

 2.962.362 3.118.675 مواد تعبئة وتغليف

 1.584.980 442.381 مواد أخرى

 590.158.897 671.139.754 

 
 ودي لاير سعون ملي 102,4كة بمبلغ رلحايئة طبر ع غياطقل مقابص عة بمخصولمجمظ اتحتف م2021يونيو  30كما في 

 .ودي(لاير سعون ملي 102,4 :م2020ر يسمبد 31)
 
 

 قروض  -10

 قروض ألجل  (أ
 جل القائمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي: ألفيما يلي القروض    

  م2021يونيو  30 
 غير مراجعة

 م2020 ديسمبر 31
 مراجعة

 77.833.333 - قرض البنك األهلي التجاري
   

 (51,888,889) (51,888,889) الجزء المتداول 

 25.944.444 (51,888,889) الجزء غير المتداول

 
مليون لاير سعودي مع البنك  250م أبرمت الشركة األم عقد تسهيالت بنكية مع البنك األهلي التجاري بمبلغ 2015خالل عام 

 تم استخدام رصيد القرض بالكامل كما في  .كهرباء من الحرارة المهدرةالاألهلي التجاري لتغطية تمويل مشروع محطة توليد 
يخضع القرض لتكاليف تمويل طبقا لسعر  .م2022سيتم سداد القرض على دفعات شهرية تنتهي في يوليو  .م2017ديسمبر  31

وقد تم رهن مشروع محطة توليد الكهرباء من  .متفق عليهالسوق السائد بين البنوك السعودية )سايبور( مضافاً إليه معدل عمولة 
  .للقرض الحرارة المهدرة بالكامل للبنك األهلي التجاري كضمان

 

 قروض قصيرة االَجل (ب

 100أبرمت الشركة األم عقد تسهيالت تمويل إسالمي لتلبية متطلبات رأس المال العامل مع بنك البالد بمبلغ  م2020خالل عام 
 مليون لاير سعودي حيث يخضع القرض لتكاليف تمويل طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية )سايبور( مضافاً إليه معدل

مليون لاير وتم تصنيف التمويل ضمن  30.1م مبلغ 2021يونيو  30، حيث بلغ الرصيد المستخدم كما في متفق عليهعمولة 
 شهر من تاريخ قائمة المركز المالي.  12المطلوبات المتداولة نظراً لكونه مستحق السداد خالل 
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 شركة أسمنت ينبع

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة(المختصرة األولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م2021يونيو  30في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
 )باللاير السعودي(

 
 

 االحتياطي النظامي -11

من صافي الدخل السنوي  ٪10ما نسبته  تجنيبللشركة األم، يجب على الشركة األم للشركات والنظام األساسي  وفقاً للنظام األساسي

رصيد االحتياطي النظامي  يبلغويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وفق هذا التجنيب عندما  ،على األقل إلى االحتياطي النظامي

 .جراء مثل هذا التحويلوبما أن ذلك قد تحقق في سنوات سابقة، فقد قررت الشركة األم التوقف عن إ ،من رأس المال 30٪

 
 

 رباح األتوزيعات  -12

ية دنقح باأريع وزلعامة بتالجمعية الى م إألاكة رلشس إدارة اصى مجلأوهـ( 1441 بجر 10فق والمم )ا2020رس ما 5يخ ربتا

 دلبما يعام 2019ديسمبر  31المنتهية في  لسنةن الثاني مف النصن اعم( لاير للسه 1,25ودي )لاير سعون ملي  196,88بمبلغ 

هـ( 1441شوال  11م )الموافق 2020يونيو  3وافقت الجميعة العمومية في اجتماعها بتاريخ  .مالسمية لألسهالقيمة ن ام 12,5٪

 .على توصية مجلس اإلدارة أعاله بخصوص توزيعات األرباح

 
 

 ربحية السهم -13

م على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية يتم احتساب الربح األساسي للسهم بقسمة الدخل للفترة العائد إلى المساهمين في الشركة األ

 .مليون سهم 157,5القائمة والبالغة 
 

 يبين الجدول التالي بيانات صافي الدخل للفترة وعدد األسهم المستخدم في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم: 
 

 
 

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 يونيو 30في 

 لفترة الستة أشهر المنتهية
 يونيو 30في 

 م2021 
 غير مراجعة

 م2020
 غير مراجعة

 م2021
 غير مراجعة

 م2020
 غير مراجعة

ربح الفترة العائد للمساهمين العاديين في الشركة األم 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 

41.445 

 

36.665 

 

114.208 

 

128.682 

 157.500 157.500 157.500 157.500 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باأللف سهم(

الربح األساسي والمخفض للسهم من ربح الفترة العائد 
 0.26 للمساهمين في الشركة األم )باللاير السعودي(

 

0.23 

 

0,73 0.82 
 

 .لم يكن هناك بند يتعلق بتخفيض الربحية يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
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 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
 )باللاير السعودي(

 

 
 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية -14

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.4بلغت االرتباطات الرأسمالية فيما يتعلق بالمشاريع تحت اإلنشاء مبلغ  م2021يونيو  30كما في 
 مليون لاير سعودي(.  26.4م : 2020

 

 40.7بلغت قيمة االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان البنكية الصادرة نيابة عن المجموعة مبلغ  م2021يونيو  30كما في 
 ماليين لاير سعودي(.  33.2م: 2020ديسمبر  31 سعودي )مليون لاير

 

 15.2م : 2020ديسمبر  31ماليين لاير سعودي ) 16.2لدى المجموعة خطابات اعتماد بنكية بمبلغ  م2021يونيو  30كما في 
 ماليين لاير سعودي( صادرة من بنك داخل المملكة العربية السعودية.

 
 

 العالقة واألرصدة  ذات المعامالت مع األطراف -15

تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة أو يُمارس 
 .م2021يونيو  30 المنتهية في الثالثةفيما يلي بيان بالمعامالت الجوهرية التي تمت خالل فترة  ،هام من قبل هذه األطراف عليها تأثير

 
  بدالت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 

تتكون اإلدارة العليا للمجموعة من كبار الموظفين والتنفيذيين في اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات  (أ
  .يات تخطيط وتوجيه أنشطة المجموعة واالشراف عليهامسئولو

مبلغ  م2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة مستحقة المنبثقة البلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  (ب
 .مليون لاير سعودي( 1.9: م2020 يوينو 30مليون لاير سعودي ) 1.8

 
 تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة مما يلي: 

 

 
 أدناه التعامالت الخاصة بالمجموعة مع الشركة الزميلة وفقا التفاقية الشروط المعتمدة:

 

 طرف ذو عالقة الىمستحق  مبلغ المعاملة 

 الشركة الزميلة

يونيو  30
 م2021

 غير مراجعة

ديسمبر  31
 م2020
 مراجعة

يونيو  30
 م2021

 غير مراجعة

ديسمبر  31
 م2020
 مراجعة

     مركز المعرفي لألسمنت للتدريب
     )طبيعة التعامل(

 109.813 (37.038) 1.877.646 - تكاليف برامج تدريب محملة من الشركة الزميلة
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  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 يونيو  30في 

 لفترة الستة أشهر المنتهية
 يونيو 30في 

 م2021   
 غير مراجعة

 م2020  
 غير مراجعة

 م2021  
 غير مراجعة 

 م2020  
 غير مراجعة 

 2.109.273 3.254.500 1.102.560 1.614.500 منافع موظفين قصيرة األجل 
 184.154 206.900 94.353 90.188 منافع ما بعد التوظيف

 1.704.688 1.196.913 3.461.400 2.293.427 



 

 

 شركة أسمنت ينبع
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة()غير المختصرة األولية الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30في  لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية
 )باللاير السعودي(

 

 قياس القيمة العادلة  -16

ة إن جميع الموجودات والمطلوبات التي جرى قياس القيم العادلة لها أو تم االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية األولية الموحد
في نطاق هرمي وفقا للمستويات المبينة أدناه استناداً إلى مدخالت المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس المختصرة يتم تصنيفها 

 القيم العادلة ككل:
 

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 

 حد األدنى من المدخالت جوهرياً لقياس القيمة العادلة بشكل ملحوظ بصورة مباشرة المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون فيها ال
 .أو غير مباشرة

 المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المدخالت جوهرياً لقياس القيمة العادلة بشكل غير ملحوظ. 
 

المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل ما أو التزام تقع ضمن مستويات مختلفة لهرمية القيم العادلة، عندها  المدخالتفي حال كانت 
التي تعتبر جوهرية  المدخالتيتم تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها ضمن نفس المستوى الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى من 

  .للقياس كامالً 
 

مقاربة ات القيم الدفترية التي هي الفئة للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة بخالف تلك ذ فيما يلي مقارنة بحسب
 للقيم العادلة: 

 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 
مطلوبات مقاسة 

 بالقيمة العادلة

 
 

 تاريخ التقييم

 
 

 المجموع

أسعار متداولة في 
 أسواق نشطة

 (1)المستوى 

 مدخالت
 ملحوظة جوهرية

 (2)المستوى 

 مدخالت
 غير ملحوظة جوهرية

 (3)المستوى 

 م2021يونيو  30 مشتقات مالية 
 -       467.385 -       467.385 )غير مراجعة(

 
 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 

مطلوبات مقاسة 
 بالقيمة العادلة

 

 

 تاريخ التقييم

 

 

 المجموع

أسعار متداولة في 
 أسواق نشطة

 (1)المستوى 

 مدخالت

 ملحوظة جوهرية

 (2)المستوى 

 مدخالت

 غير ملحوظة جوهرية

 (3)المستوى 

م 2020ديسمبر  31 مشتقات مالية 
 -       1.234.421 -       1.234.421 )مراجعة(

 

إن المشتقات المقيمة من خالل  .تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة بشكل رئيسي مع مؤسسات مالية لديها تصنيفات ائتمانية
تتضمن أساليب التقييم الفنية األكثر  .قابلة للمالحظة من خالل السوق هي مبادالت ألسعار الفائدة مدخالتأساليب تقييم فنية مع 

 .استخداماً نماذج لألسعار والمبادالت ـ باستعمال احتسابات القيم الحالية
 

قيمها الدفترية وتصنف لمقاربة عادلة لألدوات المالية للمجموعة ك، تم تقدير القيم الم2020ديسمبر  31و م2021يونيو  30 كما في
ديسمبر  31و م2021يونيو  30إن القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية كما في  .من الهيكل الهرمي للقيم العادلة 2ضمن المستوى 

  .ال قصيرة بطبيعتهاهي القيمة الدفترية بسبب أن أرصدة هذه الذمم ذات آج م2020
 

يتم تحديد القيم العادلة للقروض القصيرة األجل للمجموعة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم معدل خصم 
، لم تختلف القيم الدفترية للقروض م2020ديسمبر  31و م2021يونيو  30كما في  .يعكس نسبة القروض في نهاية فترة التقرير المالي

ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2021يونيو  30المنتهية في  أشهر الستة فترةخالل  .اختالفاً جوهرياً عن قيمها العادلة المحتسبة
 .لم تكن هناك حركة بين المستويات ،م2020

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  -17

من قبل مجلس  م2021يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهيةتم الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
 .م(2021 يوليو 15هـ )الموافق 1442 ذو الحجة 5بتاريخ االدارة 
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