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 معلومات عامة عن الشركة�-1

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

  بتتتتتتتتتتتتاريتتتتخ  889هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، ومتتتترختتتتص لتتتتهتتتتتتتا بتتتتمتتتتوجتتتتتتتب التتتتقتتتترار التتتتوزاري رقتتتتم 1385ربتتتتيتتتتع األول  22بتتتتتتتتتتتتاريتتتتخ  6بتتتتمتتتتوجتتتتتتتب األمتتتتر املتتتتلتتتتكتتتتي رقتتتتم م 

بتاريخ  3550012690إن الشركة مسجلة في مدينة تبوك بموجب السجل التجاري رقم  (،م1994يناير  19هتتتتتتتت )املوافق 1414شعبان  7

 (.م1994أغسطس  2هت )املوافق 1415صفر  25

ريال ستتتتعودي للستتتتهم الواحد ويبلغ إجمالي القيمة االستتتتمية  10ستتتتهم بقيمة استتتتمية تبلغ  90.000.000إن رأس مال الشتتتتركة يتكون من 

 ريال سعودي. 900.000.000

عية ومشتتتتتتقات األستتتتتمنت نشتتتتتاط الشتتتتتركة الرئنيتتتتت ي في تصتتتتتنيع األستتتتتمنت العادي والبورتالندي املقاوم للك ريتات ول غراض الصتتتتتنايتمثل 

تجار بتلك املنتجات والقيام بجميع األعمال املتعلقة واملتممة لهذا الغرض، واستتتتتتتتتتتتيراد وتصتتتتتتتتتتتدير األستتتتتتتتتتتمنت ومنتجاته وتملك وتوابعه واإل

ص والذي تم آخر تعديل عليه بموجب ترخيص  227لتحستتتتتتتتتتتتتين املنتجات بموجب الترخيص الصتتتتتتتتتتتتتنا ي رقم  العقارات واملعامل العلمية

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

 تزاول الشركة نشاطها من خالل مصنعها الواقع في محافظة ضبا.

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

 املحاسبةأسس �-2

  املوجزةأعدت القوائم املالية األولية 
ً
الذى يحدد  املاليللتقرير  الدولي )املعيار  "( "التقرير املالى األولي34 ملعيار املحاسبة الدولى رقم )وفقا

ال تشمل جميع اإليضاحات والتى يتم في العادة إرفاقها مع  املوجزةن القوائم املالية األولية إ (.ألوليى ملحتويات التقرير املالي االحد األدن

 . م2019ديسم ر  31القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراءتها مع القوائم املالية السنوية للشركة كما في 

 العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. ، وهىيبالريال السعود املوجزةاألولية تم عرض هذه القوائم املالية 

 التقديرات الهامةاألحكام و �-3

إستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات واملصروفات واملوجودات  املوجزةيتطلب إعداد القوائم املالية األولية 

  .املحتملةواملطلوبات واإليضاحات املرفقة بجانب اإلفصاح عن املطلوبات 
ً
 للتأثيتتر الكبيتتر لحتتاالت عتتدم التأكتتد املصاحبتتة للتقديتترات ونظرا

 ذ
ً
ا أهميتتة نستتبية علتتى الرئنسية، وعليه قد تتطلتتب النتائتتج التتتي تختلتتف عتتن االفتراضتتات الحاليتتة ختتالل الستتنة املاليتتة التاليتتة  تعديال

  .ةملتأثتتر ا باتطلو أو امل  للموجوداتاملبلتتغ الدفتتتري 

 السياسات املحاسبية الهامة�-4

 هى نفسها املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كما في املوجزةجميع السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية 

 .م2019ديسم ر  31
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 ومعدات آالتممتلكات، �-5

 ريتتتتتتال ستتتتتتتتتتتتتعودى  1,105,971,549مبلغ  م2020 متتتتتتارس 31كمتتتتتتا في  واملعتتتتتتداتمتلكتتتتتتات، اآلالت مبلغتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتتتتتافي القيمتتتتتتة التتتتتتدفتريتتتتتتة لل

 ريال سعودى(. 1,127,243,138: م2019ديسم ر  31)

 ستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرا�-6

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

 (.9)إيضاح  -مرهون مقابل قرض  االستثمار مقفلة(، إن 

 غير ملموسة  موجودات�-7

 كما في  

 م2020 مارس 31 

 )غير مراجعة(

 كما في 

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 1,925,241  4,205,434  الرصيد في بداية الفترة   السنة 

 2,280,193  424,975  إضافات خالل الفترة   السنة

 4,205,434  4,630,409  الرصيد في نهاية الفترة   السنة 

 مخزون�-8

 كما في  

 م2020 مارس 31

  )غير مراجعة(

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 193,494,410  185,107,232  إنتاج تحت التشغيل

 86,997,852  84,621,878  قطع غيار 

 8,734,083  9,162,829  مواد خام 

 6,616,868  6,720,808  انتاج تام

 2,348,585  4,006,517  بضاعة بالطريق 

 1,469,519  333,044  مواد تغليف 

  289,952,308  299,661,317 
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 ضر ـــــق�-9

 كما في  

 م2020 مارس 31

  )غير مراجعة(

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 404,626,881  358,066,629  قرض إجمالي ال

 (95,206,325)  (70,833,790)  : الجزء املتداول  ناقحا

  287,232,839  309,420,556 

 السنة :الفترة /  وفيما يلى حركة القرض خالل

 كما في  

 م2020 مارس 31

  )غير مراجعة(

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 486,766,815  404,626,881  السنة   الفترةرصيد بداية 

 -  (22,758,671)  التدفقات النقدية اللتزام مالي تعديل مكاسب

 (82,139,934)  (23,801,581)  املسدد

 404,626,881  358,066,629  السنة الفترة   رصيد نهاية

  ثابت ومعدلسايبور ستة أشهر  يخضع ملعدل فائدةلالقرض  جدولةاتفاقية إعادة  بتوقيعم قامت الشركة 2020مارس  15 بتاريخ

مليون ريال سعودي، وسنتم سداد آخر قسط في  15,9 بمبلغ، ويستحق السداد على أقساط ربع سنوية %2,5بدال من  سنويا 1.25%

 من ف راير  م2026 مارس 13
ً
 .م2024بدال

 للتقرير  الدولى املعيار  متطلبات وفق القرض اللتزام %10 نسبة اختبار  أداءب الشركة قامت الشروطوتعديل  القرض جدولة اعادة ونتيجة

 الفرق يمثل  املبلغ وهذا. سعودى ريال 22,758,671 مبلغب التعديل أثر  مكاسبونشأ عن هذا االختبار  ،"املالية( "األدوات 9) رقم املالى

 للشروط قبل التعديل  للقرض الحالية القيمةبين 
ً
 لشروط التعديل  و وفقا

ً
 للقرضالقيمة الحالية للمدفوعات النقدية املستقبلية وفقا

نسبة الفرق دون ال  أن وحيث .للقرضبمعدل الفائدة الفعلية األصلي  صمهاوالتي يتم خ ،الذي تم إعادة التفاوض بشأنه وتعديلة

 جوهريالشروط  في تعديلال عت ر ي ال ،  10%
ً
وعليه تم  .جديد مالى التزام واثباتالتزام القرض  منتتم املحاسبة على أنه تخلص  وال  ا

 لشروط التعديل اثبات 
ً
واثبات  ،للقرضمعدل الفائدة الفعلية األصلي باستخدام القيمة الحالية للمدفوعات النقدية املستقبلية وفقا

 .التعديل أثر الفرق كمكاسب 

شتمل القرض على تعهدات مالية. وتقوم اإلدارة بمراقبة يو (. 6إيضاح ) ،مضمون باستثمار في شركة التصنيع وخدمات الطاقةإن القرض 

الوفاء بااللتزام بالتعهدات بصورة منتظمة وفي حال وجود اخالل متوقع حدوثه في املستقبل، يتم اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان 

 االلتزام.
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 وأرصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون �-10

  

 كما في

 م2020 مارس 31 

 )غير مراجعة(

 كما في 

 م2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 33,398,044  32,977,914  خط اإلنتاج الثاني   –ضمانات حسن تنفيذ 

 13,894,714  14,962,711  دائنون تجاريون 

 6,377,959  8,250,938  رسوم استغالل خدمات مستحقة

 4,652,925  3,253,504  ومزايا موظفينمستحقات 

 8,839,467  3,094,220  دفعات مقدمة من العمالء

 1,400,000  -  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستحقة

 973,801  490,306  تكاليف تمويل مستحقة

 1,507,260  1,821,551  اخرى 

  64,851,144  71,044,170 

 الربح األساس واملخفض للسهم�-11

  مارس 31أشهر املنتهية في  الثالثة لفترة  

 م2019  م2020  

 3,630,012  28,911,781  الفترة صافي ربح 

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

 0,04  0,32  الفترةساس ي واملخفض للسهم من صافي ربح الربح األ 
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر�-12

بشكل أساس من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  للشركةتتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي 

 واملطلوبات التجاريين والدائنيين األجل طويلة ئتمانيةاال  تستتتتتتتتتتتتتهيالتالو األخرى  التجاريين واملوجودات املدينيينوالنقد وُمعادالت النقد  و 

 ألخرى. ا

 السوق  مخاطر �(أ)

مثل مخاطر أسعار العمولة، مخاطر  السوق  في السائدة األسعار في التغيرات بسبب ما مالية أداة في التذبذب مخاطر هي السوق  مخاطر

 أو الشركة دخل على يؤثر مما املالية، السوق  فى فيها املستثمر  الشركات أسهم أسعار  فى غيراتالعملة ومخاطر االئتمان باالضافة الى الت

 .السوقية االسعار  فى التغيرات من للحد مؤشرات مجموعة باتباع السوق  مخاطر  الشركة تراقب .مالية أدوات من تمتلكه ما قيمة

 العمولة أسعار  مخاطر 

تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة التي تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة ل دوات 

لتقليل  الشركةملخاطر العموالت على مطلوباتها التي تدفع عليها عموالت واملتمثلة في أرصدة القروض، تسعى  الشركةاملالية. تخضع 

 الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه املخاطر عند الحاجة لذلك.مخاطر معدل 

 مخــاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بستتتتتتتبب التقلبات في أستتتتتتتعار صتتتتتتترف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشتتتتتتتركة 

ل الستتتتتعودي وبما أن الريال الستتتتتعودي مربوط بالدوالر األمريكي، ترى اإلدارة في الشتتتتتركة أن التعر ض ملخاطر العملة بشتتتتتكل رئنيتتتتت ي بالريا

 .محدودعلى األدوات املالية 

 مخاطر االئتمان

 .التجاريين واملدينينتنشأ مخاطر االئتمان من النقد ومعادالت النقد 

 للستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات تقوم الشتتتتتتتتتتتتتركة بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة ب
ً
املبالغ املستتتتتتتتتتتتتتحقة من الذمم املدينة التجارية عن طريقة املراقبة وفقا

واإلجراءات املحددة. تقوم الشتتتتتتتتتتتتتركة بالحد من مخاطر االئتمان التي تتعلق بالذمم املدينة التجارية عن طريق وضتتتتتتتتتتتتتع حدود ائتمان لكل 

 عميل ومراقبة الذمم املدينة التجارية القائمة بصورة مستمرة. 

 اطر السيولةمخ�(ب)

فيما يتعلق  الشتتركةعلى الوفاء بالتزاماتها املالية عند استتتحقاقها. يتمثل من    الشتتركةمخاطر الستتيولة هي املخاطر املتعلقة بعدم قدرة 

 عند استحقاقها. سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية للوفاء بمطلوباتها الشركةبإدارة السيولة في التأكد بقدر اإلمكان من أن 

 االلتزامات املالية.بعلى ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء  الشركةوعادة ما تعمل 

تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات املتعلقة بمتطلبات الستتتتتيولة للشتتتتتركة للتأكد من توفر الستتتتتيولة الكافية لتلبية 

ف االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية امللتزم بها وغير املسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخال

 سقوف مرابحات أو التعهدات )كلما اقتض ى األمر( على أي من تسهيالت القروض.  ةالشرك
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استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة املتبقية من تاريخ التقرير حتى  فئاتإلى  للشركةالجدول املوضح أدناه االلتزامات املالية  يبين

التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة تساوي األرصدة املستحقة  تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن املبالغ املبننة في الجدول تمثل

.
ً
 قيمها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعت ر كبيرا

ً
 خالل اثني عشر شهرا

  القيمة الدفترية م2020 مارس 31كما في

عند الطلب أقل 

  من سنة واحدة

 5سنة إلي  1من 

 االجمالي  سنوات

 358,066,629  287,232,839  70,833,790  358,066,629 قرض

 54,406,443  38,327,832  16,078,611  - العموالت املستقبلية على القرض

 5,022,316  2,864,225  2,158,091  5,022,316 تأجير التزامات

 64,851,144  -  64,851,144  64,851,144 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى �-5

 427,940,089  153,921,636  328,424,896  482,346,532 

  م2019ديسمبر  31كما في

 404,626,881  309,420,556  95,206,325  404,626,881 قرض

 44,714,132  26,501,663  18,212,469  - العموالت املستقبلية على القرض

 5,250,266  3,604,412  1,645,854  5,250,266 تأجير التزامات�-6

 71,044,170  -  71,044,170  71,044,170 تجاريون وأرصدة دائنة أخرى دائنون �-7

 480,921,317  186,108,818  339,526,631  525,635,449 

 القيمة العادلةبيتم قياسها  التىاملالية  ألدواتا�(ج)

على أستتتتاس التستتتتلستتتتل  م2019 ديستتتتم ر  31م و2020 مارس 31يعرض الجدول أدناه االصتتتتول وااللتزامات املالية بقيمتها العادلة كما في 

 الهرمي للقيمة العادلة:



 شركة أسمنت تبوك 

 شركة مساهمة سعودية

 م )غير مراجعة( 2020مارس  31إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(

13 

 املجموع  املستوى الثالث  املستوى الثاني  املستوى األول  م2020 مارس 31الرصيد في 

إستثمارات في أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

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

 م2019ديسم ر  31الرصيد في 

       

إستثمارات في أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

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

 خالل فترة القوائم املالية األولية هامةأحداث �-13

 تتعلق متسارعة تطورات حاليا العالم يواجه و ( 19 – دی)كوف املستجد كورونا روسيم، تأكد ظھور ف۲۰۲۰الربع األول من عام  خالل

 انتشار  من للحد ووقائية احترازية إجراءات اتخاذ إلى السعودية العربية اململكة وتسعى(، 19 -)كوفيد  املستجد كرونا فيروس بتفش ي

 اإلقتصادية واالنشطة االعمال بتعطيل القيام انتشاره من للحد املتخذة االحترازية اإلجراءات أهم من ولعل آثاره، وتخفيف الفيروس

 بين باالنتقال السماح وعدم ،اخرى  مناطق في جزئي حظر الو  اململكة مناطق بعض في كاملال حظر ال تطبيق وكذلك والخاصة العامة

 والناتج األعمال بنئة على بتأثيرها ألقت قد أهميتها على اإلجراءات هذه مثل إن. الرسمية الجهات من تصدر  تصاريح خالل من اال  املدن

 .للمجتمع العام

   املالي التقرير ال يوجد اثر سلبي على الشركة حتى نهاية 
ً
ظل  فيكثب  عنمراقبة الوضع  الشركةإدارة وتواصل  .لنتائج الفعليةل وفقا

تطلتتب ت أن املحتمل من أنه حيث املالية القوائم علىاملحتملة اآلثار تقييم يتم  عليهو  ،مدة وحجم االجراءات االحترازيةباملتغيرات الخاصة 

  ملاليتتة التاليتتةا فتراتالنتائتتج التتتي تختلتتف عتتن االفتراضتتات الحاليتتة ختتالل ال
ً
ذا أهميتتة نستتبية علتتى املبلتتغ الدفتتتري ل صتتل أو   تعديال

 .رااللتتتزام املتأثتت

 املوجزةإعتماد القوائم املالية األولية �-14

 هتت 1441 رمضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 22بتتمتتوافتتقتتتتتتتة متتن متتجتتلتتس إدارة الشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتة بتتتتتتتتتتاريتتخ  املتتوجتتزةتتتم اعتتتتتمتتتتتتتاد إصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار هتتتتتتتذه التتقتتوائتتم املتتتتتتتالتتيتتتتتتتة األولتتيتتتتتتتة 

 .(م2020 مايو  15 )املوافق


