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شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -1معلومات عامة عن الشركة
إن شركة أسمنت تبوك ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية تم إنشاؤها بموجب نظتام الشتركات باململكتة العربيتة الستعودية
الصتتادر بموج تتب األمتتر امللك تتي رق تتم م  6بتتتاريخ  22ربي تتع األول 1385ه تت ،وم تترخص له تتا بموجتتب الق ترار التتوزاري رق تتم  889بت تتاريخ 7
شتتعبان 1414ه ت (املوافتتق  19ينتتاير 1994م) ،إن الشتتركة ملتتقلة فتتي مدينتتة تبتتوك بموجتتب اللتتقل التجتتاري رقتتم 3550012690
بتاريخ  25صفر 1415هت (املوافق  2أمسطس 1994م).
إن رأس متتال الشتتركة يتكتتون متتن  90.000.000ستتهم بقيمتتة استتمية تبلتتغ  10ريتتال ستتعودي للستتهم الواحتتد ويبلتتغ إجمتتالي القيمتتة
االسمية  900.000.000ريال سعودي.
يتمث تتل نش تتا الش تتركة الرئع ت ت ي ف تتي تص تتنيع األس تتمنت الع تتادي والبورتالن تتدي املق تتاوم للك ريت تتات ولألمت تراض الص تتناعية ومش تتتقات
األستتمنت وتوابعتته واإلتجتتار بتلتتك املنتجتتات والقيتتام بجميتتع األعمتتال املتعلقتتة واملتممتتة لهتتذا الغتترض ،واستتتيراد وتصتتدير األستتمنت
ومنتجاتته وتملتك العقتارات واملعامتل العلميتة لتحستين املنتجتات بموجتب التترخيص الصتنا ي رقتم  227ص والتذي تتم آختر تعتتديل
عليه بموجب ترخيص رقم  6309ص بتاريخ  26شعبان 1432هت (املوافق  27يوليو 2011م).
تزاول الشركة نشاطها من خالل مصنعها الواقع في محافظة ضبا.
تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسم ر من كل سنة ميالدية.
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أسس املحاسبة

 1-2بيان اإللتزام
ً
أعتدت القتتوائم املاليتتة األوليتتة املختصتترة وفقتتا ملعيتتار املحاستبة التتدولى رقتتم (" )34التقريتتر املتتالى األولتتي" (املعيتتار التتدولي للتقريتتر املتتالي
الذى يحدد الحد األدنى ملحتويات التقرير املالي األولي).
إن القتتوائم املاليتتة األوليتتة املختصتترة ال تشتتمل جميتتع اإليضتتاحات والتتتإ يتتتم فتتي العتتادة إرفاقهتتا متتع القتتوائم املاليتتة الستتنوية ولتتذلك
يجب قراءتها مع القوائم املالية السنوية للشركة كما في  31ديسم ر 2018م .
تم إعداد القوائم املالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز املالي:
 يتم قياس اإلستثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (بالقيمة العادلة). يت تتتم اإلعت ت تراف بمس ت تتتحقات التزام ت تتات املن ت تتافع املح ت تتددة بالقيمت تتة الحالي ت تتة ل لتزام ت تتات املس ت تتتقبلية ب س ت تتتخدام طريق ت تتة املب ت تتالغاملستحقة حسب الوحدة.
 2-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم املالية األولية املختصرة بالريال السعودي ،وهى العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
-3

املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16عقود اإليجار
قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16بداية من  1يناير 2019م ،وتوصلت الشركة الي عدم وجود أثر من
تطبيق هذا املعيار حيث لدي الشركة عقد إيجار واحد بقيمة منخفضة ،وعليه تتبع الشركة نفس السياسة املحاسبية
السابقة في إثبات مصروف اإليجار.
كما دخلت عدة تعديالت علي معايير أخرى وقامت الشركة بدراسة األثر من تطبيق هذه املعايير وتوصلت لعدم وجود أثر.
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شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -4التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم املالية األولية املختصرة إستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات واملصروفات
واملوجودات واملطلوبات واإليضاحات املرفقة بجانب اإلفصاح عن املطلوبات الطارئة.
ً
ً
إن عدم التيقن بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديال جوهريا على القيم الدفترية للموجودات
واملطلوبات املتأثرة في الفترات املستقبلية.
عند إعداد القوائم املالية األولية املختصرة تم استخدام تقديرات وافتراضات محاسبية مماثلة للتي تم تطبيقها عند إعداد
القوائم املالية السنوية للشركة كما في  31ديسم ر 2018م.
 -5السياسات املحاسبية الهامة
جميع السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املختصرة هى نفسها املتبعة في إعداد القوائم املالية
السنوية كما في  31ديسم ر  2018م ،حيث لم ينتج اية تغييرات فى السياسات املحاسبية مع تطبيق املعايير القديدة التإ دخلت
حيز التطبيق بداية من  1يناير 2019م.
 -6االحتياطي النظامي
بموجب نظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة يتم تجنعب  %10سنويا من صافي دخل السنة
لحساب االحتياطي النظامي ويجوز وقف هذا التجنعب متإ بلغ االحتياطي املذكور  %30من رأس املال املدفوع علما بأن هذا
االحتياطي مير قابل للتوزيع.
 -7ممتلكات ،آالت ومعدات
بلغت صافي القيمة الدفترية للممتلكات ،اآلالت واملعدات كما في  31مارس 2019م مبلغ  1,180,048,870ريال سعودى
( 31ديسم ر 2018م 1,204,567,639 :ريال سعودى) ،قامت الشركة بدراسة الهبو في قيمة اآلالت واملعدات واملباني والتي
تمثل خط اإلنتاج األول وخط اإلنتاج الثاني للشركة .كما في  31ديسم ر 2018م بلغت القيمة الدفترية لهذا البند 1,099
ً
مليون ريال سعودى .وقد كانت نتيجة الدراسة عدم وجود هبو في قيمة هذا البند استنادا إلى اعتبار أن خطي اإلنتاج
ً
للشركة يشكالن معا وحدة توليد نقد واحدة ،والتإ أظهرت قيمة استردادية تتجاوز القيمة الدفترية كما في  31ديسم ر
2018م.
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موجودات غير ملموسة

الرصيد في بداية الفترة السنة
إضافات خالل الفترة السنة
هبو فى قيمة املوجودات مير امللموسة
الرصيد في نهاية الفترة السنة

كما في
 31مارس 2019م

كما في
 31ديسمبر 2018م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

1,925,241
-

9,115,654
209,587
()7,400,000

1,925,241

1,925,241

تبين لالدارة مؤشرات خالل سنة 2018م على عدم امكانية االستفادة من بعض تكاليف املوجودات مير امللموسة ،وعليه تم
اثبات هبو فى قيمة املوجودات مير امللوسة بمبلغ  7,400,000ريال سعودى وتحميله على قائمة الربح أوالخسارة والدخل
الشامل اآلخر لسنة 2018م.
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شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية
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(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
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مخزون
كما في
 31مارس 2019م
(غير مراجعة)
83,248,457
190,087,284
11,287,990
14,115,600
6,468,737
2,530,221
()8,815,195
298,923,094

قطع ميار
إنتاج تحت التشغيل
مواد خام
بضاعة بالطريق
انتاج تام
مواد تغليف
يخصم  :مخصص انخفاض في قيمة املخزون
 -10ق ـ ـروض
قرض بنك البالد ( 1إيضاح )1 - 10
قرض بنك البالد ( 2إيضاح )2 - 10

476,031,625
10,735,190
486,766,815
()78,561,537
408,205,278

ناقصا  :القزء املتداول

كما في
 31ديسمبر 2018م
(مراجعة)
81,787,947
180,510,218
11,611,690
11,439,888
6,815,269
2,363,703
()11,439,888
283,088,827

476,031,625
10,735,190
486,766,815
()78,561,537
408,205,278

 1 - 10إن هتتذا القترض يخضتتع ملعتتدل فائتتدة ستتايبور زائتتد  %2.5ستتنويا ،ويستتتحق الستتداد علتتى أقستتا ربتتع ستتنوية تتتراوح بتتين
 21.4مليتتون ريتتال ستتعودي إلتتى  24.1مليتتون ريتتال ستتعودي ،ويبتتدأ ستتداد أول قستتط فتتي يونيتتو 2019م وستتداد آختتر قستتط فتتي ينتتاير
2024م ،إن القتترض مضتتمون باستتتثمار فتتي أدوات ملكيتتة متتن ختتالل التتدخل الشتتامل اآلختتر بقيمتتة دفتريتتة تبلتتغ كمتتا فتتي  31متتارس
2019م  270.958.000ريال سعودي (2018م :مبلغ  169.348.750ريال سعودي).
 2 - 10إن هذا القرض يخضع ملعدل فائدة سايبور زائد  %2.5سنويا ،ويستحق السداد على أقستا نصتف ستنوية بقيمتة 3.4
مليون ريال سعودي إلي  3.7مليون ريال سعودي ،ويستحق سداد آخر قسط في ابريل 2020م.
 -11دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
كما في
 31مارس 2019م

دائنون تجاريون
ضمانات حسن تنفيذ
رسوم استغالل خدمات مستحقة
مستحقات ومزايا موظفين
دفعات مقدمة من العمالء
تكاليف تمويل مستحقة
اخرى
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كما في
 31ديسمبر 2018م

(غير مراجعة)
9,194,575

(مراجعة)
13,224,050

37,737,343

39,377,985

1,088,648
3,740,648

5,975,271
3,832,774

8,912,643

2,328,339

1,623,096

1,356,363

1,468,991

1,139,166

63,765,944

67,233,948

شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -12الربح األساس واملخفض للسهم
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس
2019م

2018م

صافي ربح (خسارة) الفترة

3,630,012

()11,226,986

املتوسط املرجح لعدد األسهم

90,000,000

90,000,000

الربح األساس ي واملخفض للسهم من صافي ربح (خسارة) الفترة

0.04

()0,12

 -13األدوات املالية وإدارة املخاطر
 - 1/13القيمة العادلة
-

-

القيمة العادلة هى القيمة التإ تم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف رامبة فى ذلك بشرو
تعامل عادلة فى تاريخ القياس  ،ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد إفتراض أن الشركة هى شركة عاملة مستمرة حيث
ً
ال يوجد أي نية أو شر للحد ماديا من حقم عملياتها أو إجراء معاملة بشرو سلبية.
ً
تصتتنيف القيمتتة العادلتتة ضتتمن مستتتويات مختلفتتة فتتى تسلستتل القيمتتة العادلتتة استتتنادا التتى املتتدخالت املستتتخدمة فتتى طتترق
التقييم كما يلى:

املسـ ـ ــتوى األول  :األست ت تتعار الست ت تتوقية املفشت ت تتح عنهت ت تتا فت ت تتي أست ت تتواق نشت ت تتطة ملوجت ت تتودات أو مطلوبت ت تتات مماثلت ت تتة يمكت ت تتن إقتنائهت ت تتا فت ت تتي
تاريخ التقييم.
املس ــتوى الث ــانى  :م تتدخالت بخ تتالف األس تتعار الس تتوقية املوض تتحة ف تتى املس تتتوى األول وه تتي يمك تتن مالحظته تتا بش تتكل مباش تتر (األس تتعار
املماثلة) أو بشكل مير مباشر.
املســتوى الثالـ  :متتدخالت ملوجتتودات أو مطلوبتتات ال تعتمتتد علتتى معلومتتات الستتوق القابلتتة للمالحظتتة وال يمكتتن مالحظتهتتا بشتتكل
مباشر أو مير مباشر من السوق.
 - 2/13االستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
املستوى
املستوى
املستوى الثال
األول
الثاني
الرصيد في  31مارس 2019م
إستثمارات في أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
270,958,000
الشامل اآلخر

270,958,000

الرصيد في  31ديسمبر 2018م
إستثمارات في أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

270,958,000

-

270,958,000

-

 -يتمثل االستثمار في املساهمة بشركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مقفلة).
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املجموع
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 - 3/13مخاطر العمالت األجنبية
تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة التي تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة
لألدوات املالية .تخضع الشركة ملخاطر العموالت على مطلوباتها التي تدفع عليها عموالت واملتمثلة في أرصدة القروض ،تسعى
الشركة لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحو لهذه املخاطر
ً
عند الحاجة لذلك ،تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة مير جوهرية حاليا.
يقتصر تعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية بشكل أساس ي على املعامالت باليورو والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي .يتم
مراقبة التذبذب في أسعار صرف العمالت مقابل اليورو والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي بشكل مستمر .تنشأ البيانات الكمية
املتعلقة بتعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية عن عمالت.
 - 4/13مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة فتي الصتعوبات التتي تواجههتا منشتأة متا فتي تتوفير األمتوال للوفتاء بااللتزامتات املتعلقتة بتاألدوات املاليتة .يمكتن
أن تن تتتج مخ تتاطر الس تتيولة ع تتن ع تتدم املق تتدرة عل تتى بي تتع موج تتودات مالي تتة م تتا بس تترعة وبمبل تتغ يق تتارب القيم تتة العادل تتة له تتا .فيم تتا يل تتي
االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية في نهاية السنة املالية .تم عرض املبالغ باإلجمالي ومير مخصومة.
وتقتتوم الشتتركة بت دارة مختتاطر الستتيولة باالحتفتتا باحتياطيتتات مالئمتتة وتستتهيالت بنكيتتة وقتتروض ،وعتتن طريتتق مراقبتتة التتتدفقات
النقدية املستقبلية على نحو مستمر ،وكذلك من خالل مقابلة تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات النقدية.
 - 5/13مخاطر أسعار العموالت
تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة التي تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة
لألدوات املالية .تخضع الشركة ملخاطر العموالت على مطلوباتها التي تدفع عليها عموالت واملتمثلة في أرصدة القروض ،تسعى
الشركة لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحو لهذه املخاطر
ً
عند الحاجة لذلك ،تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة مير جوهرية حاليا.
 - 6/13مخاطر العمالت
يقتصتتر تعتترض الشتتركة ملختتاطر العمتتالت األجنبيتتة بشتتكل أساست ي علتتى املعتتامالت بتتاليورو والتتدوالر األمريكتتي والتتدرهم اإلمتتاراتي .يتتتم
مراقبة التذبذب في أسعار صرف العمالت مقابل اليورو والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي بشكل مستتمر .تنشتأ البيانتات الكميتة
املتعلقة بتعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية عن عمالت.
 - 7/13مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة األطراف األخترى علتى تستديد التزاماتهتا التعاقديتة تجتاه الشتركة والتذي قتد ينتتج عنته خستارة
ماليتة للشتتركة ،إن تركيتزات مختتاطر االئتمتان املحتملتتة تتضتتمن بشتتكل رئع ت ي املتتدينين التجتتاريين والنقتتد ومتا فتتي حكمتته ،يتتتم إيتتداع
النقتد ومتتا فتتي حكمتته لتدى بنتتوك ذات تصتتنيف ائتمتتاني مرتفتتع ،وتعتقتد إدارة الشتتركة أنتته ال يوجتتد تركيتزات مختتاطر ائتمتتان لتتم يتتتم
تكوين مخصص كاف لها كما في تاريخ التقرير.
ً
تقوم الشركة ب دارة مخاطر االئتمان املتعلقة باملبالغ املستحقة من الذمم املدينة التجارية عن طريقة املراقبة وفقا للسياسات
واإلجراءات املحددة .تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان التي تتعلق بالذمم املدينة التجارية عن طريق وضع حدود ائتمان
لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة التجارية القائمة بصورة مستمرة.
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شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -14أحداث الحقة
ال توجد أحداث الحقة وقعت بعد تاريخ املركز املالى تتطلب تعديالت أو إفصاح بالقوائم املالية األولية املختصرة.

 -15أرقام املقارنة
تم إعادة تبويب بعض ارقام املقارنة لتتماش ي مع تبويب الفترة الحالية ،وفيما يلي البنود التإ تأثرت ب عادة التوبعب:
 31ديسمبر 2018م بعد
 31ديسمبر 2018م
اعادة التبويب
إعادة التبيوب
قبل اعادة التوبيب
101,609,250
101,609,250
احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة
()62,799,476
()101,609,250
38,809,774
أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
38,809,774
38,809,774
-

 -16إعتماد القوائم املالية األولية املختصرة
تت تتم اعتمت تتاد إصت تتدار هت تتذه الق ت تتوائم املاليت تتة األوليت تتة املختصت تترة بموافقت تتة م ت تتن مجلت تتس إدارة الشت تتركة بتت تتاريخ  19شت تتعبان 1440هت ت ت
(املوافق  24إبريل 2019م).
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