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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2020م

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2019م

لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2020م

لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2019م

156.933.539
()100.801.103
56.132.436

209.567.600
()146.413.750
63.153.850

434.333.685
()267.152.145
167.181.540

469.374.650
()313.541.118
155.833.532

مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
الدخل من العمليات الرئيسية

()4.787.361
()7.760.429
43.584.646

()6.498.846
()16.242.320
40.412.684

()7.991.039
()17.805.936
141.384.565

()9.461.029
()24.756.217
121.616.286

(خسائر)  /أرباح من مشتقات مالية
بالقيمة اليادلة من خالل قائمة الدخل
تكاليف تمويل
إيرادات أخرى ،صافي
ايرادات تمويل
الدخل قبل الزكاة

اإليرادات من اليقود مع اليمالء
تكلتة اإليرادات
إجمالي الربح

الزكاة
صافي الدخل للفترة

إيضاح
3

15

293.459
()1.221.668
645.916
281.974
43.584.327

()434.865
()1.879.016
2.671.376
40.770.179

()268.177
()2.557.338
1.062.397
889.316
140.510.763

()916.935
()3.863.455
2.888.616
119.724.512

5

()6.250.000
37.334.327

()600.000
40.170.179

()10.950.000
129.560.763

()6.700.000
113.024.512

الخسارة الشاملة األخرى
بنود لن يتم إعادة تصنيتها إلى قائمة
الدخل الموحدة في فترات الحقة:
خسارة إعادة قياس التزامات منافع محددة

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي الدخل(/الخسارة) للتترة:
اليائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
ربحية السهم
الربح األساسي والمختض للسهم اليائد
للمساهمين في الشركة األم
إجمالي الدخل الشامل ( /الخسارة) للتترة:
اليائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

12

()2.589.503

-

()2.589.503

37.334.327

37.580.676

129.560.763

110.435.009

36.664.770
669.557
37.334.327

40.443.722
()273.543
40.170.179

128.682.298
878.465
129.560.763

112.961.376
63.136
113.024.512

0.23

36.664.770
669.557
37.334.327

0.26

37.854.219
()273.543
37.580.676

0.82

0.72

128.682.298
878.465
129.560.763

110.371.873
63.136
110.435.009
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر كما في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت وميدات
موجودات غير ملموسة

6

 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

2.684.328.247
2.401.086

2.759.042.370
3.201.452

إجمالي الموجودات غير المتداولة

2.686.729.333

2.762.243.822

الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مبالغ مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
نقد وما في حكمه

631.361.596
161.834.570
21.415.741
147.634.715

563.957.102
169.760.791
17.813.553
176.751.996

إجمالي الموجودات المتداولة

962.246.622

928.283.442

إجمالي الموجودات

3.648.975.955

3.690.527.264

8
7

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاه

1.575.000.000
787.500.000
841.317.390

1.575.000.000
787.500.000
909.510.092

إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

3.203.817.390
30.828.963

3.272.010.092
29.950.498

إجمالي حقوق الملكية

3.234.646.353

3.301.960.590

10
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر كما في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)

إيضاح

 31ديسمبر
2019م

 30يونيو
2020م

حقوق الملكية والمطلوبات (تتمة)
المطلوبات غير المتداولة
51.888.889

64.861.111

قروض ألجل

(-9أ)

التزامات منافع محددة للموظتين

71.548.510

64.556.905

التزام عقود ايجار

5.982.834

6.477.160

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

129,420,233

135,895,176

المطلوبات المتداولة
46.896.614

32.287.067

ذمم دائنة تجارية

2.331.832

2.063.655

الجزء المتداول من قروض ألجل

(-9أ)

51.888.889

51.888.889

قرض قصير األجل

(-9ب)

30.594.333

-

توزييات أرباح مستحقة الدفع

78.915.271

77.304.031

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

48.280.361

73.037.425

26.002.069

16.090.431

إجمالي المطلوبات المتداولة

284.909.369

252.671.498

إجمالي المطلوبات

414.329.602

388.566.674

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3.648.975.955

3.690.527.264

مشتقات مالية

زكاة مستحقة الدفع

15
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
رأس المال

أرباح مبقاه

احتياطـــــي نظامـــــــــي

حقوق الملكية
غير المسيطرة

اإلجمالي

إجمالي حقوق الملكية

كما في  1يناير 2020م ( مراجعة )

1.575.000.000

787.500.000

909.510.092

3.272.010.092

29.950.498

3.301.960.590

صافي الدخل للتترة

-

-

128.682.298

128.682.298

878.465

129.560.763

الدخل الشامل اآلخر للتترة

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

128.682.298

128.682.298

878.465

129.560.763

توزييات أرباح (إيضاح )11

-

-

()196.875.000

()196.875.000

توزييات أرباح لحقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

الرصيد في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)

1,575,000,000

787,500,000

-

841.317.390

3.203.817.390

()196.875.000

-

-

30.828.963

3.234.646.353

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
رأس المال

أرباح مبقاه

احتياطـــــي نظامـــــــــي

حقوق الملكية
غير المسيطرة

اإلجمالي

إجمالي حقوق الملكية

كما في  1يناير 2019م ( مراجعة )

1,575,000,000

787,500,000

846.380.093

3.208.880.093

32.057.218

3.240.937.311

صافي الدخل للتترة

-

-

112.961.376

112.961.376

63.136

113.024.512

الدخل الشامل اآلخر للتترة

-

-

()2.589.503

()2.589.503

-

()2.589.503

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

110.371.873

110.371.873

63.136

110.435.009

توزييات أرباح (إيضاح )11

-

-

()78.750.000

()78.750.000

-

()78.750.000

توزييات أرباح لحقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

-

-

()2.000.000

()2.000.000

الرصيد في  30يونيو ( 2019غير مراجعة)

1,575,000,000

787,500,000

878.001.966

3.240.501.966

30.120.354

3.270.622.320
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)

األنشطة التشغيلية
الدخل قبل الزكاة
تيديالت لتسوية دخل التشغيل مع صافي التدفقات النقدية:
استهالك ممتلكات وآالت وميدات
إطتاء موجودات غير ملموسة
تكاليف تمويل
خسائر من مشتقات مالية بالقيمة اليادلة من خالل قائمة الدخل
مخصص التزامات المنافع المحددة للموظتين
مخصص خسائر االئتمان المتوقية

إيضاح

6

التغيرات في رأس المال اليامل:
ذمم مدينة تجارية
مخزون
مبالغ مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
زكاة مدفوعة
التزامات منافع محددة مدفوعة للموظتين
تكاليف تمويل مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت وميدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
سداد التزامات عقود ايجار
سداد قروض ألجل
صافي الحركة في القروض قصيرة األجل
توزييات أرباح مدفوعة للمساهمين في الشركة األم
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
(النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية التترة
النقد وما في حكمه في نهاية التترة
معامالت رئيسية غير نقدية:
أصل خاضع لحق االستخدام والتزامات إيجار
توزييات أرباح مستحقة الدفع إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
خسارة من إعادة قياس التزامات منافع الموظتين

5

6

(-6ب)

لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2020م
(غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2019م
(غير مراجعة)

140.510.763

119.724.512

95.196.716
800,366
2.557.338
268.177
7.561.690
246.895.050

95.866.401
800.363
3.863.455
916.935
4.916.375
3.642.938
229.730.979

7.926.221
()67.404.494
()3.602.188
14.609.547
()24.757.064
173.667.072
()1.038.362
()570.085
()2.401.664
169.656.961

5.868.122
19.319.281
1.581.240
2.727.096
3.789.653
263.016.371
()9.706.333
()5.118.880
()3.692.295
244.498.863

()20.482.593
()20.482.593

()20.682.299
()20.682.299

()650,000
()12.972.222
30.594.333
()195.263.760
()178.291.649
()29.117.281
176.751.996
147.634.715

()650,000
()25.944.444
()57.533.847
()78.007.056
()162.135.347
61.681.217
51.453.074
113.134.291

-

7.153.653
2.000.000
2.589.503
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
 -1معلومات الشركة
شركة أسمنت ينبع ("الشركة" أو "الشركة األم") هي شركة مساهمة سيودية تأسست وفقا ً لنظام الشركات في المملكة اليربية
السيودية بموجب المرسوم الملكي رقم م 10/بتاريخ  4ربيع األول 1397ه (الموافق  22فبراير 1977م) وتيمل الشركة
بموجب السجل التجاري رقم  4700000233الصادر في مدينة ينبع بتاريخ  21ذي القيدة 1398ه (الموافق  24أكتوبر
1978م) .أسهم الشركة مدرجة في السوق المالية بالمملكة اليربية السيودية.
يبلغ رأس مال الشركة  1,575مليون لاير سيودي مقسم إلى  157,500,000سهم قيمة كل سهم  10لاير سيودي كما في
 30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2019م.
إن النشاط الرئيسي للشركة يتمثل في صناعة وانتاج االسمنت ومشتقاته واالتجار به بموجب الترخيص الصناعي رقم 2239
الصادر بتاريخ  10شيبان 1439ه (الموافق  26ابريل 2018م) والذي ينتهي في  10شيبان 1442ه (الموافق  23مارس
2021م) .لدى الشركة فروع في كل من جدة و المدينة بموجب رقم سجل تجاري  4030021367و  4650020461على
التوالي .
الينوان المسجل للشركة هو مبنى شركة أسمنت ينبع ،حي البغدادية الغربية ،ص.ب  ،5330جدة  ،21422المملكة اليربية
السيودية.
القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للشركة األم وشركة ينبع السيودية
الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة ("شركة تابية") وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة  ٪60للشركة األم (ويشار
إليهما مجتميين ب "المجموعة") ،يتمثل نشاط الشركة التابية في صناعة أكياس االسمنت الورقية بموجب الترخيص الصناعي
رقم  1210بتاريخ  22شيبان 1425ه (الموافق  7أكتوبر 2004م) والذي ينتهي في  26جمادى األولى  1442ه (الموافق
 10يناير 2021م).
تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة لتترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  22يوليو 2020م (الموافق  01ذي الحجة 1441ه ).
 -2السياسات المحاسبية الهامة
 1-2أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا ً لمييار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" الميتمد في المملكة
اليربية السيودية.
ال تشنننننتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصنننننرة على كافة الميلومات واإليضننننناحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة
السنوية ،وبالتالي يجب أن تقرأ مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م .كما أن النتائج للتترة األولية
المنتهية في  30يونيو 2020م ليس بالضنننننننرورة مؤشنننننننر على النتائج التي من الممكن توقيها للسننننننننة المالية التي تنتهي في
 31ديسمبر 2020م.
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس التكلتة التاريخية ،باستثناء المشتقات المالية والتي يتم قياسها بالقيمة
اليادلة والتزامات منافع الموظتين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة االكتوارية الحالية .يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة
المختصرة باللاير السيودي وهو اليملة المالية للمجموعة.
 2-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدّة الموجزة من اإلدارة عمل اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة عن المطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم
المالية األولية الموحدّة المختصرة.
تتم مراجية التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر،ويتم اثبات التيديالت علي التقديرات المحاسبية في التترة التي يتم
فيها مراجية التقديرات إذا كان التيديل يؤثر فقط علي التترة أو في التترة التي يتم فيها مراجية التقديرات والتترات المستقبلية
وإذا كان التيديل يؤثر على كل من التترات الحالية والمستقبلية.
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
إن انتشار فيروس كورونا )" ("COVID-19منذ أوائل عام 2020م  ،وانتشاره في جميع أنحاء الصين ومن ثم تسبب عالميا ً
في تيطيل األعمال والنشاط االقتصادي عالميا ً بما في ذلك المملكة اليربية السيودية وإعالن منظمة الصحة اليالمية عن هذا
الوباء تقوم إدارة المجموعة بإعادة النظر في أحكامها الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وطرق الحساب ومصادر
التقدير الرئيسية المطبقة على البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م  .في حين أنه من الصيب
اآلن التنبؤ بالتوقيات الكاملة عن مدى ومدة التأثير على نشاطها التجاري واالقتصادي  ،قامت إدارة المجموعة بتقييم األثر على
عمليات المجموعة اليامة والجوانب التجارية بما في ذلك عوامل مثل سلسلة التوريد  ،وقيود الستر  ،وأسيار النتط  ،والطلب
على المنتجات  ،وما إلى ذلك  ،وخلصت إلى أنه اعتبارا ً من تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ،
فال يوجد تغيير جوهري مطلوب لألحكام والتقديرات الرئيسية .ومع ذلك  ،في ضوء عدم اليقين الحالي  ،يمكن أن يؤدي أي
تغيير في المستقبل في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تيديالً جوهريا ً على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر
في التترات المستقبلية .نظرا ً لتطور الوضع سرييا ً مع عدم اليقين في المستقبل  ،ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بنا ًء على
التطورات المستقبلية.
 3-2التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
إن التقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدّة المختصرة تتوافق مع تلك
المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدّة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م باستثناء ما يتيلق بتطبيق
الميايير الجديدة اعتبارا ً من  1يناير 2020م .لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق أي مييار أو تتسير أو تيديل صدر ولكن لم
يدخل حيز التنتيذ.
هناك اليديد من التيديالت والتتسيرات األخرى التي تنطبق للمرة األولى في 2020م ،ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية
األولية الموحدة المختصرة للمجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3تعريف العمل التجاري"
توضح التيديالت أن اليمل ييتبر عمالً تجارياً  ،إذا تضمنت مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات ،على أقل تقدير،
مدخالت وآلية موضوعية تساهم مياً بصورة جوهرية في القدرة على توليد مخرجات .كما توضح أن اليمل التجاري يمكن أن
يوجد دون إدراج جميع المدخالت واليمليات الالزمة لتوليد مخرجات .ليس لهذه التيديالت تأثير على القوائم المالية األولية
الموحدة المختصرة للمجموعة ولكن قد تؤثر على التترات المستقبلية فيما إذا شاركت المجموعة في أي عمليات تجميع أعمال
تجارية.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39والمعيار الدولي للتقرير المالي
(" )7هيكلة مؤشر سعر الفائدة"
ً
توفر التيديالت على المييار ( )9ومييار المحاسبة الدولي (" )39األدوات المالية :االعتراف والقياس" عددا من اإلعتاءات التي
تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة ً حال إعادة هيكلة مؤشر سير التائدة .تتأثر اليالقة في حالة ساهمت إعادة
الهيكلة في مزيد من الضبابية حول مواعيد و/أو مبلغ التدفقات النقدية المييارية من البند المتحوط له أو أداة التحوط .ليس لهذه
التيديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة لكون المجموعة ليس لديها أي عالقات تحوط مقابل
أسيار التائدة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي (" )8تعريف المعلومات الجوهرية"
توفر التيديالت تيريف جديد للميلومات الجوهرية حيث تيتبر "بأن الميلومات تكون جوهرية إذا كان من الميقول أن يؤثر
حذف أو تحريف أو حجب ميلومات على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض اليامة
على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر ميلومات مالية حول منشأة ميينة ذات تقارير مالية".
توضح التيديالت أن االهمية النسبية تيتمد على طبيية أو ضخامة الميلومات أو كليهما .ينبغي على المنشأة تقييم الميلومات
سوا ًء على مستوى جزئي أو كلي مع ميلومات أخرى لتحديد إن كانت جوهرية أم ال في سياق القوائم المالية .إن تيديل الميلومات
ييتبر جوهرياً إذا كان من الممكن وبشكل ميقول أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون .ليس لهذه
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
 3-2التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي (" )8تعريف المعلومات الجوهرية" (تتمة)
التيديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مستقبلي على
المجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  :16امتيازات اإليجار ذات الصلة ب كورونا COVID-19
اعتبارا ً من  1يونيو 2020م  ،تم تيديل المييار الدولي للتقرير المالي  16لتوفير وسيلة عملية للمستأجرين الحتساب وميالجة
امتيازات اإليجار التي نتجت مباشرة من وباء كورونا  COVID-19والتي تستوفي الميايير والخصائص التالية
أ) يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى التيديل في عقد اإليجار الذي يماثل إلى حد كبير ،أو أقل من  ،مقابل اإليجار الذي
يسبق التغيير مباشرة ؛
ب) التختيض هو مدفوعات اإليجار وال يؤثر إال على المدفوعات المستحقة في أو قبل  30يونيو 2021م ؛ و
ج) ال يوجد تغيير جوهري في شروط وأحكام اإليجار األخرى
قد يتم احتساب امتيازات اإليجار التي تستوفي هذه الميايير وفقا ً للشروط اليملية  ،مما ييني أن المستأجر ال يحتاج إلى تقييم ما
إذا كان امتياز اإليجار يستوفي تيريف تيديل اإليجار .يطبق المستأجرون متطلبات أخرى في المييار الدولي للتقرير المالي 16
في حساب االمتياز .لم تكن المجموعة  ،بصتتها مستأجرا ً  ،لم تحصل على أي امتياز إيجار خالل التترة ،وبالتالي لم تتأثر بهذا
التيديل.
 -3اإليرادات من العقود مع العمالء
فيما يلي تصنيف إيرادات المجموعة من اليقود مع اليمالء:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
غير مراجعة
غير مراجعة
95.225.597
91.257.322
أسمنت سائب
51.346.237
46.636.018
أسمنت ميبأ
7.587.874
19.040.199
أكياس اسمنت
55.407.892
اسمنت خام (كلينكر)
إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 209.567.600 156.933.539
إجمالي اإليرادات من اليقود مع اليمالء
داخل المملكة اليربية السيودية
146.750.303 146.883.669
إجمالي اإليرادات من اليقود مع اليمالء
خارج المملكة اليربية السيودية
62.817.297
10.049.870
إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 209.567.600 156.933.539

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
غير مراجعة
غير مراجعة
206.174.996
254.203.008
117.674.734
125.151.607
20.817.497
35.005.934
124.707.423
19.973.136
469.374.650 434.333.685
395.426.132

324.773.784

38.907.553
434.333.685

144.600.866
469.374.650

 -4المعلومات القطاعية
تيمل المجموعة في قطاع تشغيلي واحد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت ،وتمارس نشاطها بالكامل داخل المملكة اليربية
السيودية ،وبالتالي فإن الميلومات المالية لم يتم فصلها إلى قطاعات أعمال مختلتة أو جغرافية .الميلومات المالية للشركة التابية
غير هامة بالنسبة للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة ألغراض الميلومات القطاعية.
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
 -5الزكاة
فيما يلي حركة الزكاة المستحقة على المجموعة:

الرصيد في بداية التترة  /السنة
المكون خالل التترة  /السنة
المدفوع خالل التترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 30يونيو
2020م
غير مراجعة

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

16.090.431
10.950.000
()1.038.362
26.002.069

8.914.421
19.098.803
()11.922.793
16.090.431

تم احتساب الزكاة عن التترة المنتهية في  30يونيو 2020م وفقا ً لتقديرات اإلدارة والتي قد ال تمثل مؤشراً دقيقا ً على الزكاة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
الوضع الزكوي
الشركة األم
قدمت الشركة األم إقراراتها الزكوية الي الهيئة اليامة للزكاة والدخل ("الهيئة") للسننننننوات حتي  31ديسنننننمبر 2019م وأنهت
الشنننننننركة وضيها الزكوي مع الهيئة اليامة للزكاة والدخل ("الهيئة") حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م .وقامت
("الهيئة") بإجراء فحص بطلب ميلومات إضنننننننافية للسننننننننوات من 2014م وحتي 2017م مما نتج عن مطالبة (" الهيئة ")
بتروقات زكوية إضافية بمبلغ  8,5ماليين لاير وقامت الشركة باالعتراض علي مبلغ الزكاة اال ضافية وترى ادارة الشركة ان
موقتها جيد ولديها فرصننة كبيرة في عدم سننداد التروقات الزكوية الواردة بالربط المذكور عالوة على وجود مخصننصننات كافية
لديها لمواجهة االلتزامات المحتملة.
الشركة التابعة
قدمت الشركة التابية إقراراتها الزكوية الي الهيئة اليامة للزكاة والدخل ("الهيئة") للسننوات حتي  31ديسنمبر 2019م ،وأنهت
الشركة وضيها الزكوي مع الهيئة اليامة للزكاة والدخل ("الهيئة") حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م .استلمت الشركة
الربط الميدل لسنة 2017م بتروقات زكوية إضنننننننافية بمبلغ  207,080لاير سيودي وقدمت اعتراضاً على هذا الربط .كما
استلمت الشركة الربط الميدل لسنة 2018م بتروقات زكوية إضنننافية بمبلغ  58.642لاير سيودي وقدمت اعتراضاً على هذا
الربط.
 -6الممتلكات واآلالت والمعدات
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصننننننرة ،تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والميدات خالل فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو فيما يلي:

استهالك
مشتريات ممتلكات وآالت وميدات

لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
غير مراجعة
غير مراجعة
95.866.401 95.196.716
27.835.952
20.482.593
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
 -6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
أ) يقع المصنننع على أرض مسننتاجرة من وكالة الوزارة للثروة الميدنية بمنطقة رأس بريدي في ينبع لمدة ( )30سنننة هجرية
ابتدا ًء من  4ربيع األول 1398ه (الموافق  12فبراير 1978م) .تم تجديد عقد اإليجار لتترة مماثلة لمدة ( )30سنة بتاريخ
 3ربيع األول 1428ه نننننننن (الموافق  22مارس 2007م) .يمكن تجديد عقد اإليجار لتترات مماثلة إضننافية بناء على موافقة
الطرفين.
ب) تم خالل التترة المنتهية في  31مارس 2019م إضافة مبلغ  7.153.653لاير سيودي ضمن مشتريات ممتلكات وآالت
وميدات مسننننجلة كحق اسننننتخدام أصننننل جراء تطبيق المييار الدولي للتقرير المالي )  ( 16في تاريخ التطبيق المبدئي
 1يناير 2019م.
 -7الذمم المدينة التجارية

إجمالي ذمم مدينة تجارية
مخصص خسائر االئتمان المتوقية

 30يونيو
2020م
غير مراجعة
164.692.996
()2.858.426
161.834.570

 31ديسمبر
2019م
مراجعة
172.619.217
()2.858.426
169.760.791

الذمم المدينة التجارية ال يترتب عليها فائدة ويتم استالمها عادة َ ما بين  30الي  90يوما َ .
 -8المخزون
يتكون المخزون كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2019م مما يلي:

منتجات تحت التشغيل
قطع غيار ،بالصافي
مواد أولية
محروقات
مواد تيبئة وتغليف
مواد أخرى

 30يونيو
2019م
غير مراجعة

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

393.073.270
202.553.215
13.649.344
20.050.319
2.035.448
631,361.596

341.830.436
186.172.853
15.422.007
18.561.439
1.151.088
819.279
563.957.102

كما في  30يونيو 2020م تحتتظ المجموعة بمخصص مقابل قطع غيار بطيئة الحركة بمبلغ  102.4مليون لاير سيودي
( 31ديسمبر 2019م102.4 :مليون لاير سيودي).
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
 -9قروض
-9أ قروض ألجل
فيما يلي القروض ألجل والقائمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي:
 30يونيو
2020م
غير مراجعة

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

قرض البنك األهلي التجاري

103.777.778

116.750.000

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

()51.888.889
51.888.889

()51.888.889
64.861.111

خالل السنة 2015م أبرمت الشركة األم عقود تسهيالت بنكية مع البنك األهلي التجاري بمبلغ  250مليون لاير سيودي مع
البنك األهلي التجاري لتغطية تمويل مشروع محطة توليد كهرباء من الحرارة المهدرة .تم استخدام رصيد القرض بالكامل كما
في  31ديسمبر 2017م .سيتم سداد القرض على دفيات شهرية قيمة كل منها  4,32مليون ري ال سيودي تنتهي في ابريل
2022م .يخضع القرض لتكاليف تمويل طبقا لسير السوق السائد بين البنوك السيودية (سايبور) مضافا ً إليه ميدل عمولة ثابت.
وقد تم رهن مشروع محطة توليد الكهرباء من الحرارة المهدرة بالكامل للبنك األهلي التجاري كضمان للقرض.
-9ب قروض قصيرة االَجل
خالل عام 2020م أبرمت الشركة األم عقد تسهيالت تمويل إسالمي لتلبية متطلبات راس المال اليامل مع بنك الخليج الدولي
بمبلغ  100مليون لاير سيودي حيث بلغ الرصيد القائم كما في  30يونيو 2020م مبلغ  30.6مليون لاير وتم تصنيف التمويل
ضمن المطلوبات المتداولة نظراً لكونه مستحق السداد خالل  12شهر من تاريخ قائمة المركز المالي .
 -10االحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األساسي للشركات والنظام األساسي للشركة األم ،يجب على الشركة األم تجنيب ما نسبته  ٪10من صافي الدخل
السنوي على األقل إلى االحتياطي النظامي .ويجوز أن تقرر الجميية اليامة اليادية وفق هذا التجنيب عندما تبلغ رصيد االحتياطي
النظامي  ٪30من رأس المال .وبما أن ذلك قد تحقق في سنوات سابقة ،فقد قررت الشركة األم التوقف عن إجراء مثل هذا
التحويل.
 -11توزيعات األرباح
أوصى مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  5مارس 2020م (الموافق  10رجب  1441ه ) إلى الجميية اليامة بتوزيع أرباح
نقدية بمبلغ  196,875مليون لاير سيودي ( 1.25لاير للسهم) عن النصف الثاني من السنة 2019م بما ييادل  ٪12.5من
القيمة االسمية لألسهم .وافقت الجميية اليمومية في اجتماعها بتاريخ  03يونيو 2020م (الموافق  11شوال  1441ه ) على
توصية مجلس اإلدارة أعاله بخصوص توزييات األرباح.
أوصى مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  19مارس 2019م (الموافق  12رجب 1440ه ) إلى الجميية اليامة بتوزيع أرباح
نقدية بمبلغ  78,75مليون لاير سيودي ( 0,5لاير سيودي للسهم) عن النصف الثاني من السنة 2018م بما ييادل  ٪5من
القيمة االسمية لألسهم .وافقت الجميية اليمومية في اجتماعها بتاريخ  10يونيو 2019م (الموافق  7شوال 1440ه ) على
توصية مجلس اإلدارة أعاله بخصوص توزييات األرباح.
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
 -12ربحية السهم
يتم احتساب الربح األساسي للسهم بقسمة الدخل للتترة اليائد إلى المساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجح ليدد األسهم
اليادية القائمة والبالغة  157,5مليون سهم.
يبين الجدول التالي بيانات صافي الدخل للتترة وعدد األسهم المستخدم في احتساب الربح األساسي والمختض للسهم:
لفترة الستة أشهر المنتهية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30يونيو
في  30يونيو
2019م
2020م
2019م
2020م
غير مراجعة
غير مراجعة
غير مراجعة
غير مراجعة
ربح التترة اليائد للمساهمين الياديين في الشركة األم
112.962
128.682
40.444
36.665
(بآالف الرياالت السيودية)
157.500
157.500
157.500
المتوسط المرجح ليدد األسهم اليادية القائمة (باأللف سهم) 157.500
الربح األساسي والمختض للسهم من ربح التترة اليائد
للمساهمين في الشركة األم (باللاير السيودي)
0.72
0.82
0.26
0.23
لم يكن هناك بند يتيلق بتختيض الربحية يؤثر على المتوسط المرجح ليدد األسهم اليادية.
 -13االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية
كما في  30يونيو 2020م بلغت االرتباطات الرأسمالية فيما يتيلق بالمشاريع تحت اإلنشاء مبلغ  30.1مليون لاير سيودي (31
ديسمبر 2019م  49.4 :مليون لاير سيودي).
كما في  30يونيو 2020م بلغت قيمة االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان البنكية الصادرة نيابة عن المجموعة مبلغ
 52.90مليون لاير سيودي ( 31ديسمبر 2019م  8,1 :ماليين لاير سيودي).
كما في  30يونيو 2020م لدى المجموعة خطابات اعتماد بنكية بمبلغ  3.7ماليين لاير سيودي ( 31ديسمبر 2019م 3.7 :
ماليين لاير سيودي) صادرة من بنك داخل المملكة اليربية السيودية.
 -14المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة
تمثل األطراف ذات اليالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظتي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة أو يُمارس
عليها تأثير هام من قبل هذه األطراف .فيما يلي بيان بالميامالت الجوهرية التي تمت خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م.
 بدالت وتيويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنتيذيين
أ) تتكون اإلدارة اليليا للمجموعة من كبار الموظتين والتنتيذيين في اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات
ومسؤوليات تخطيط وتوجيه أنشطة المجموعة واالشراف عليها.
ب) بلغت تيويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة المستحقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
مبلغ  1,84مليون لاير سيودي ( 30يونيو 2019م  1,84 :مليون لاير سيودي).
تتكون تيويضات كبار موظتي اإلدارة مما يلي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2019م
2020م
غير مراجعة
غير مراجعة
1.166.500
1.102.560
منافع موظتين قصيرة األجل
منافع ما بيد التوظيف
109.219
94.353
1.275.719
1.196.913

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2019م
2020م
غير مراجعة
غير مراجعة
2.378.000
2.109.273
211.748
184.154
2.589.748
2.293.427
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شركة أسمنت ينبع
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(باللاير السعودي)
 -15قياس القيمة العادلة
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي جرى قياس القيم اليادلة لها أو تم االفصاح عن قيمها اليادلة في القوائم المالية األولية
الموحدة المختصرة يتم تصنيتها في نطاق هرمي وفقا للمستويات المبينة أدناه استنادا ً إلى مدخالت المستوى األدنى الذي ييتبر
جوهريا ً لقياس القيم اليادلة ككل:




المستوى األول :األسيار المتداولة (غير الميدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى الثاني :أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المدخالت جوهريا ً لقياس القيمة اليادلة بشكل ملحوظ بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث :أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المدخالت جوهريا ً لقياس القيمة اليادلة بشكل غير ملحوظ.

في حال كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة اليادلة ألصل ما أو التزام تقع ضمن مستويات مختلتة لهرمية القيم اليادلة،
عندها يتم تصنيف قياس القيمة اليادلة بكاملها ضمن نتس المستوى الهرمي للقيمة اليادلة كأدنى مستوى من المدخالت التي
تيتبر جوهرية للقياس كامالً.
فيما يلي مقارنة بحسب التئة للقيم الدفترية والقيمة اليادلة لألدوات المالية للمجموعة بخالف تلك ذات القيم الدفترية التي هي
مقاربة للقيم اليادلة:

مطلوبات مقاسة
بالقيمة العادلة
مشتقات مالية

مطلوبات مقاسة
بالقيمة العادلة
مشتقات مالية

تاريخ التقييم
 30يونيو 2020م
(غير مراجية)

تاريخ التقييم
 31ديسمبر 2019م
(مراجية)

المجموع
2.331.832

المجموع
2.063.655

قياس القيمة العادلة باستخدام
مدخالت
مدخالت
أسعار متداولة في
ملحوظة جوهرية غير ملحوظة جوهرية
أسواق نشطة
(المستوى )3
(المستوى )2
(المستوى )1
-

2.331.832

-

قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار متداولة في
مدخالت
مدخالت
أسواق نشطة
ملحوظة جوهرية غير ملحوظة جوهرية
(المستوى )1
(المستوى )3
(المستوى )2
-

2.063.655

-

تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة بشكل رئيسي مع مؤسسات مالية لديها تصنيتات ائتمانية .إن المشتقات المقيمة من خالل
أساليب تقييم فنية مع مدخالت قابلة للمالحظة من خالل السوق هي مبادالت ألسيار التائدة .تتضمن أساليب التقييم التنية األكثر
استخداما ً نماذج لألسيار والمبادالت باستيمال احتسابات القيم الحالية.
كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2019م ،تم تقدير القيم اليادلة لألدوات المالية للمجموعة كمقاربة لقيمها الدفترية
وتصنف ضمن المستوى  2من الهيكل الهرمي للقيم اليادلة .إن القيمة اليادلة للذمم المدينة التجارية كما في  30يونيو 2020م
و 31ديسمبر 2019م هي القيمة الدفترية بسبب أن أرصدة هذه الذمم ذات آجال قصيرة بطبييتها.
يتم تحديد القيم اليادلة للقروض القصيرة األجل للمجموعة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم ميدل خصم
ييكس نسبة القروض في نهاية فترة التقرير المالي .كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2019م ،لم تختلف القيم الدفترية
للقروض اختالفا ً جوهريا ً عن قيمها اليادلة المحتسبة.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م والسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،لم تكن هناك حركة بين
المستويات.
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