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معلومات عامة عن الشركة
إن شركة أسمنت تبوه يالشركةي ي شركة مساهمة سعودية تم إنشاؤها موجم كظام الشركات اململكة العربية السعودية
المادر موجم األمر امللني رقم م 6/تاريا  22ربيع األول 1385هر ومرخ لها موجم القرار الوزاري رقم  889تاريا  7شعبان
1414هر املواف  19يناير 1994م إن الشركة مسللة في مدينة تبوه موجم السلل الت اري رقم  3550012690تاريا 25
صفر 1415هر املواف  2أغس س 1994م .
إن رأس مال الشر ررركة يتنون مز  90.000.000سر ررهم قيمة اسر ررمية تبلغ  10ريال سر ررعودي للسر ررهم الواحد ويبلغ إجمالي القيمة
االسمية  900.000.000ريال سعودي.
يتم ل نش ر رراط الش ر ررركة الرئرسر ر ر ي في تمر ر ر يع األس ر ررمنت العادي والبورتاكدي املقاوم للكبريتات وللغراد الم ر ررناوية ومش ر ررتقات
األس ر ررمنت وتوا،ع وارت ار تل املنت ات والقيام ميع األومال املتعلقة واملتممة لهذا الغرد واس ر ررتيراد وتم ر رردير األس ر ررمنت
ومنت ات وتمل العقارات واملعامل العلمية لت س ر ررين املنت ات موجم ال رخي الم ر ررنا ي رقم /227ص والذي تم خر تعديل
ولي موجم ترخي رقم  /6309ص تاريا  26شعبان 1432هر املواف  27يوليو 2011م .
تزاول الشركة نشاطها مز خال ممنعها الواقع في م افظة ضبا.
تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وت تهي في ن اية شهر ديسمبر مز كل سنة ميادية.
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أسس االعداد
 1-2بيان اإللتزام
أودت القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية الس ر ر ر ررعودية واملعايير واالص ر ر ر رردارات
األخرى املعتمدة مز الهيئة السعودية للم اسبين القاكوكين.
أينما وردت وبارة ياملعايير الدولية للتقرير املاليي في هذل اريض ر ر ر رراحات فهي تش ر ر ر ررير إلى ياملعايير الدولية للتقرير املالى املعتمدة في
اململكة العربية السررعودية واملعايير وارصرردارات األخرى املعتمدة مز الهيئة السررعودية للم اسرربين القاكوكييني .واملعايير الدولية
املعتمدة ى املعايير الدولية كما ص ر ر ردرت مز امل لس الدولى ارضر ر ررافة الى املت لبات وارفمر ر رراحات التا أضر ر ررافك ا الهيئة لبع
تل املعايير وفقا ملا ورد في وثيقة إوتماد املعايير الدولية للتقرير املالى .ويقمد املعايير وارصدارات األخرى هو ما تعتمدل الهيئة
السعودية للم اسبين القاكوكيين مز معايير و راء فنية ملواضيع ال تغ ا املعايير الدولية م ل موضوع الزكاة.
 2 -2أسس القياس
تم إوداد القوائم املالية ولى أساس التنلفة التاري ية استثناء البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز املالي:
يتم قياس ارسي مارات في أدوات حقوق امللكية القيمة العادلة مز خال الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة .
يتم ارو راف مس ررت قات ال زامات املنافع امل ددة القيمة ال الية لتل زامات املس ررتقبلية وس ررت دام طريقة وحدة االئتمان
املتوقعة.
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم ورد هذل القوائم املالية الريال السعودي و ى العملة الو يفية ووملة العرد للشركة.
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السياسات املحاسبية الهامة
 1-3املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت الصادرة وسارية املفعول

فيما يلي املعايير اللديدة والتا قامت الشركة ت بيقها اوتبارا مز  1يناير 2018م:
 1-1-3املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9األدوات املالية
ي دد املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9مت لبات إثبات وقياس املوجودات املالية وامل لوبات املالية وبع وق ررود شراء أو يع
البنود غير املالية وي ل هرذا املعيار م ل معيار امل اسبة الدولي رقم  39ي األدوات املالية  -االو راف والقياس ي.
فيما يلي طبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات املحاسبية السابقة:
 1- 1 - 1 - 3التصنيف للموجودات املالية
يتضمز املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9ثاث فئات تم يف رئرسية للموجودات املالية و ي  :املوجودات املالية التي تقاس
التنلفة امل ف ة واملوجودات التي تقاس القيمة العادلة مز خال الدخل الشامل اآلخر واملوجودات التي تقاس القيمة العادلة
مز خال قائمة الربح أو الخسارة .هذا املعيار يسيبعد فئات معيار امل اسبة الدولي رقم  39األدوات املالية امل تفظ ب ا حتا
تاريا االست قاق والقرود والذمم املدينة واملتاحة للبيع.
 2 - 1 - 3الهبوط في القيمة
يسيبدل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9كموخج الخسارة املتكبدة في معيار امل اسبة الدولي رقم  39نموخج الخسارة
االئتماكية املستقبلية املتوقعة .وهذا يت لم تقديرا كبيرا ،ش ن كيفية ت ثير التغيرات في العوامل االقتمادية ولى كماخج الخسارة
االئتماكية املتوقعة والتي سرتم ت ديدها ولى أساس االحتمال املرجح.
سرتم ت بي النموخج اللديد للهبوط في القيمة ولى املوجودات املالية التي تقاس التنلفة امل ف ة أو القيمة العادلة مز خال
الدخل الشامل اآلخر ماودا االسي مارات في أدوات حقوق امللكية وكذل ولى موجودات العقود.
موجم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9سرتم قياس م ممات الخسارة وفقا ألحد األسس التالية:
 -1الخسارة االئتماكية املتوقعة ولى مدى  12شهر .ت ت هذل الخسارة االئتماكية املتوقعة وز أحداث التعثر في السداد وامل تملة
خال  12شهر ،عد تاريا التقرير.
 -2الخسارة االئتماكية املتوقعة ولى مدى ومر األداة املالية .ي الخسارة االئتماكية املتوقعة التي ت ت وز جميع أحداث التعثر
في السداد ولى مدار العمر املتوقع للداة املالية.
 3 - 1 - 3التصنيف للمطلوبات املالية
ي تفظ املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ، 9شنل كبير املت لبات ال الية في معيار امل اسبة الدولي  39ب دف تم يف امل لوبات
املالية.
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یوض ر ر ر ر ر ر ر ر رح اللدول التالي التغيرات في قیاس وتمر ر ر یف الفئات امل تلفة وفقا ملعیار امل اس ر رربة الدولي  39والقیاس والتمر ر ر یف
اللدید لفئات املوجودات الخاصة الشركة وفقا للمعیار الدولي للتقریر املالي  9كما في  1ینایر : 2018
التغيرات الناتجة

القياس وفقا
القياس وفقا ملعيار

للمعيار الدولى

القيمة الدفترية وفقا

القيمة الدفترية

عن تطبيق املعيار

املحاسبة الدولى

للتقرير املالى رقم

ملعيار املحاسبة

وفقا للمعيار الدولى

الدولى للتقرير املالى

رقم ()39

()9

الدولى رقم ()39

للتقرير املالى رقم ()9

رقم ()9

األصول املالية
اسي مارات متاحة للبيع 1

التنلفة

القيمر ررة العر ررادلر ررة مز
خال الدخل الشامل

101,609,250

اآلخر

169,348,750

خمم مدينة ت ارية 2

التنلفة املسينفدة

التنلفة املسينفدة

7,921,054

270,958,000
7,921,054

-

خمم مدينة أخرى

التنلفة املسينفدة

التنلفة املسينفدة

3,855,328

3,855,328

-

املطلوبات املالية
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قرود

التنلفة املسينفدة

التنلفة املسينفدة

494,286,529

494,286,529

-

دائنون ت اريون وأرصدة دائنة أخرى

التنلفة املسينفدة

التنلفة املسينفدة

74,248,766

74,248,766

-

-1

ت تفظ الشركة ب ذل االسي مارات لغرد ت ميل تدفقات كقدية والبيع لهذل التدفقات التا تم ل مدفووات ألصل املبلغ
والفائدة ولى اصل املبلغ القائم وخل حسم كموخج األومال للشركة .رنما سا قا كان يتم تبويم هذل االسي مارات
التنلفة.
طبقت الشركة املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9والذي كت ون أثر مالي مبلغ  101,609,250ريال سعودي يتم ل في
مناسم قياس القيمة العادلة لتسي مارات في أدوات حقوق ملكية مز خال الدخل الشامل اآلخر إيضا  7وإختارت
الشركة إست دام طريقة األثر الرجعي املعدل في تعديل األثر املالي وهو تعديل الرصيد االفتتاحى للربا املبقال وفيما يلي
يان البنود التي ت ثرت التعديل:
بدون تطبيق املعيار الجديد

إسي مارات متاحة للبيع
األربا املبقاة

169,348,750
28,488,665

األثر
101,609,250
101,609,250

تطبيق املعيار الجديد
270,958,000
130,097,915
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يتم قياس الذمم املدينة الت ارية التنلفة املسينفدة وسا قا كان يتم القياس التنلفة املسينفدة اال أن املعيار الدولى
للتقرير املالي رقم  9تبنا منهلية خسارة االئتمان املتوقعة في إثبات هبوط املوجودات املالية والذى ي تلف وز املنهلية
السا قة في هذا الش ن ومع ت بي املنهلية اللديدة للهبوط لم ي ت أثر خو أهمية نس ية.

-3

لم يكز لت بي املعيار الدولى للتقرير املالى رقم  9أثر ولى السياسات امل اس ية املتعلقة امل لوبات املالية للشركة.

وفيما يلى السياسة امل اس ية اللديدة التي طبقك ا الشركة للدوات املالية دءا مز  1يناير 2018م :
األدوات املالية
إن األداة املالية ي أية وقود ي ش و ا أصول مالية مل شاة ما وال زامات مالية أو أدوات حقوق ملكية مل شاة أخرى.
تقوم الشركة وثبات أصولها وال زاماد ا املالية في قائمة املركز املالي وندما فق تمبح الشركة طرفا في النموص التعاقدية
للداة .ويتم إثبات الشراء أو البيع أو إلغاء ارثبات است دام امل اسبة ولى أساس تاريا املتاجرة.
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األصول املالية
وند اقتناء الشركة ألصل مالي يتم تم يف األصل املالي التنلفة املسينفدة أو القيمة العادلة مز خال الدخل الشامل اآلخر
كل مز أ كموخج األومال ردارة م مووة أصول مالية و ع خمائ
أو القيمة العادلة مز خال الربح أو الخسارة ولى أساس ل
التدف النقدي التعاقدي للصل املالي.
القياس األولي لألصل املالي
يقاس األصل املالي وند ارثبات األولي القيمة العادلة مضاف إلي تناليف املعاملة استثناء األصول املالية القيمة العادلة مز
خال الربح أو الخسارة والتي تقاس القيمة العادلة دون إضافة تناليف املعاملة.
القياس الالحق لألصل املالي
،عد ارثبات األولي تقوم الشركة القياس الاح للصول املالية ناء ولى الفئة التي صنفت ضم ا هذل األصول املالية كما يلي:
ا
التنلفة املسينفدة إخا كان هدف الشركة االحتفاظ م مووة أدوات ديز مالية لت ميل التدفقات النقدية التعاقدية في
تواريا م ددة والتي ّ
تعد -فق  -دفعات مز أصل املبلغ والفائدة ولى املبلغ األصلي القائم.
القيمة العادلة مز خال الدخل الشامل اآلخر إخا كان هدف الشركة االحتفاظ م مووة أدوات ديز مالية لت ميل
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية وأن ي ش وز الشروط التعاقدية للصل املالي في تواريا م ددة تدفقات
ا
كقدية تعد –فق  -دفعات مز أصل املبلغ والفائدة ولى املبلغ األصلي القائم.
القيمة العادلة مز خال الدخل الشامل اآلخر إخا قامت الشركة است دام خيار القياس هذا املتوفر في املعيار الدولي
للتقرير املالي  9ياألدوات املاليةي.
يتم قياس األصول املالية التنلفة املسينفدة ريقة معدل العمولة الفعال و يتم إدراج أربا وخسائر االسيبعاد في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وند إلغاء االو راف ب ذا األصل املالي .أما األصول املالية املقاسة القيمة العادلة
فتقاس القيمة العادلة مع إ هار فروقات التقييم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر استثناء األصول
املالية والتي ت تار الشركة وند ارثبات األولي قياسها القيمة العادلة مز خال الدخل الشامل اآلخر فون فروقات التقييم
تظهر ضمز الدخل الشامل اآلخر .كما يتم االو راف توز عات األربا الناجمة و ا مز خال قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر.
إلغاء إثبات االصل املالي
تقوم الشركة ولغاء إثبات األصل املالي فق وند:
إكقضاء ال قوق التعاقدية في التدفقات النقدية مز األصل املالي أو
ت ويل ال قوق التعاقدية في استام التدفقات النقدية مز األصل املالي وت ويل ما يقارع جميع م اطر ملكية األصل املالي أو
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ار قاء ولى ال قوق التعاقدية في استام التدفقات النقدية مز األصل املالي مع ت مل ال زاما تعاقديا دفع التدفقات النقدية
إلى واحد أو أكثر مز املستلمين وت ويل ما يقارع جميع م اطر ملكية األصل املالي أو
ت ويل ال قوق التعاقدية في إستام التدفقات النقدية مز األصل املالي دون ت ويل وال إ قاء ما يقارع جميع م اطر ملكية
األصل املالي إخا لم تكز قد أ قت ولى السي رة ولى األصل املالي .أو
ار قاء ولى ال قوق التعاقدية في إستام التدفقات النقدية مز األصل املالي مع ت مل ال زاما تعاقديا ن تدفع التدفقات
النقدية إلى واحد أو أكثر مز املستلمين دون ت ويل وال إ قاء ما يقارع جميع م اطر ملكية األصل املالي إخا لم تكز قد أ قت
ولى السي رة ولى األصل املالي.
ا
ووند إلغاء إثبات أصل مالي في م مل فون الفرق ين القيمة الدف رية امقاسا في تاريا إلغاء ارثبات والعود /املقا ل املستلم
ما في خل أي أصل جديد تم ال مول ولي م روحا من أي ال زام جديد تم ت مل يتم إثبات في قائمة الدخل .
الهبوط في األصول املالية
تقوم الشركة تقييم خسائر االئتمان املتوقعة املتعلقة صولها املالية ولى أساس است اع املستقبل .تعتمد طريقة الهبوط في
القيمة امل بقة ولى ما إخا كاكت هناه زيادة كبيرة في م اطر االئتمان.
ال سبة للذمم املدينة الت ارية ت ب الشركة النهج امل س الذي يسمح املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9والذي يش رط
إثبات الخسائر املتوقعة ولى مدار أومار هذل الذمم اوتبارا مز ارثبات املبدئي لها.
اإللتزامات املالية
تقوم الشركة تم يف جميع ارل زامات املالية ولى أن ا يتم قياسها الحقا التنلفة املسينفدة.
ا

إلغاء إثبات اإللتزامات املالية
تقوم الش ر ر ر ررركة وزالة االل زام املالي أو جزء مز االل زام املالي مز قائمة مركزها املالي وندما يتم إطفاؤل؛ أي وندما يتم س ر ر ر ررداد
االل زام امل دد في العقد أو يتم إلغاؤل أو اكقضاؤل.
إعادة تصنيف األصول و اإللتزامات املالية
في حال قيام الشررركة ووادة تمر يف أصررل مالي فون ا ت ب إوادة التمر يف ثر مسررتقبلي مز تاريا إوادة التمر يف وال يتم
تعديل أية مناسم أو خسائر ما في خل مناسم وخسائر الهبوط أو ومولة تم إثباد ا سا قا كما يمنع إوادة تم يف أي فئة
مز ارل زامات املالية مز فئة إلى فئة أخرى.
 4-1-3املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء
موجم معيار امل اسبة الدولي رقم  18امل ب سا قا قامت الشركة ودراج اريرادات مز يع البضائع وندما ينون هناه توقع
كاف ن هناه منافع اقتمادية مستقبلية سوف تتدف إلى امل ش ة واك يمكز قياس قيمة هذل املنافع ريقة يعتمد ول ا
ويتم اثبات االيرادات وند اليسليم وهو ما يتماش ا مع مضمون مت لبات املعيار الدولي للتقرير املالى رقم  15في هذا النوع مز
االيرادات.
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تقدم الشركة خمومات إضافية للعماء وف األوضاع التنافسية وحالة السوق لذا يتم إثبات اريرادات مز املبيعات ولى
أساس السعر امل دد في العقد أو املتف ولي مع العميل ،عد حسم الخمومات امل ددة لنل وميل وهو ما يتماش ا مع مت لبات
املعيار الدولي للتقرير املالى رقم . 15
وولي لم ي ت أى أثر مالى مز ت بي املعيار الدولى للتقرير املالى رقم  15حيث ان مبلغ االيراد الظاهر قائمة الربح أو الخسارة
لم يتم تعديلة ية تسويات كات ة وز الت بي .
وفيما يلى السياسة امل اس ية اللديدة التي طبقك ا الشركة في إثبات االيردات دءا مز  1يناير 2018م :
إثبات اإليراد
يتم اثبات اريراد وند وفاء الشركة ال زاماد ا في العقود مع العماء املبلغ الذي يعكس التعوي
مقا ل السلع .ولى وج الت ديد يقدم املعيار كموخج مز خمس خ وات لاو راف اريرادات:

املادي الذي تتوقع امل شاة

الخ وة األولى :ت ديد العقد أو العقود مع العماء.
الخ وة ال اكية :ت ديد ال زامات األداء في العقد.
الخ وة ال ال ة :ت ديد سعر المفقة.
الخ وة الرا،عة :ت ميل سعر المفقة ولى ال زامات األداء في العقد.
الخ وة الخامسة :االو راف اريرادات وندما تقوم امل شاة الوفاء مت لبات األداء.
 يتم االو راف اريرادات وند أداء االل زامات التعاقدية أي وندما ت تقل السي رة ولى السلع املنوطة داء ال زام معين إلىالعميل ما يمكن مز است دامها للغرد املش رال مز أجل وبدون قيود موجم العقد.
 يتم معاملة اريراد مز يع أي منت ات فروية كاجمة وز امل لفات المناوية كويرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارةوالدخل الشامل اآلخر.
 إخا فرقت الشركة ين سعر يع املنت في موقع اليسليم مقرها وسعر يع كفس املنت تسليم موقع العميل فان الفرقالناجم وز خل سرتم معاملت كويراد كقل ويتم إدراج التنلفة املقا لة ل في تناليف اريرادات.
الخصومات
يتم إثبات اريرادات مز مبيعات البضائع ولى أساس السعر امل دد في العقد أو املتف ولي مع العميل ،عد حسم الخمومات
امل ددة لنل وميل ويتم است دام الخبرة امل راكمة لتقدير الخمومات وتوفيرها است دام طريقة القيمة املتوقعة ويتم
االو راف اريراد فق إلى ال د الذي ينون في مز امل تمل جدا أال ي دث انعناس كبير يتم االو راف االل زام التعاقدي
لةخمومات املتوقعة في ملم املبالغ املست قة الدفع للعماء فيما يتعل املبيعات التي تتم حتا ن اية الف رة املشمولة التقرير.
عنصر التمويل
ال تتوقع الشركة وجود أي وقود تت اوز الف رة ين تسليم املنت ات املتف ولى يعها للعميل والدفع مز قبل العميل سنة
واحدة لذل ال تقوم الشركة تعديل أي مز أسعار املعامات القيمة الزمنية للنقود.
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 2-3املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت الصادرة وغير سارية املفعول
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16عقود اإليجار
صدر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16في يناير 2016م .وسي ت ون إثبات أغلم وقود اري ارات في قائمة املركز املالي ألك
تم اسيبعاد الفمل ين وقود اري ارات اليشغيلية والتمويلية .وبموجم املعيار اللديد يتم إثبات األصل ال في است دام
البند املست جر واالل زام املالي لدفع اري ارات .و سي نا فق مز خل وقود اري ارات قميرة األجل ومن فضة القيمة .لز
ّ
املبكر للمعيار.
ت رأ تغيرات هامة ولى املعاللة امل اس ية للماجريز لم تقم الشركة الت بي
ِّ

األثر املحتمل للمعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت الصادرة وغير سارية املفعول
قامت الش ر ر ر ررركة دراس ر ر ر ررة األثر املتوقع مز ت بي هذا املعيار وتوص ر ر ر ررلت الى اك ال يوجد أثر هام ولى القوائم املالية حيث لدى
الشركة وقد اي ار واحد قيمة من فضة.
 3-3ممتلكات ،آالت ومعدات
تظهراملمتلنات االآلت واملعدات التنلفة م موما م ا ارسك اه امل راكم وأية خسائر هبوط في قيمك ا.
يتم مراجعة قيم املمتلنات االآلت واملعدات لتقدير فيما اخا كاكت قد تعرضت ألي هبوط في قيمك ا ووندما ينون هناه أية
أحداث تشير إلى ودم امناكية إس رداد القيمة الدف رية في م أن ت ف قيمة املمتلنات االآلت واملعدات إلى القيمة القا لة
لتس رداد ويتم ارو راف سارة الهبوط إن وجدت ضمز ربح أو خسارة الف رة إال إخا تم اسيبعاد األصل مبلغ أويد تقييم
فتعامل خسارة الهبوط ولى أن ا هبوط في فائ إوادة التقييم إلى املبلغ الذي ال تزيد في خسارة الهبوط في القيمة وز املبلغ
امل تفظ في فائ إوادة التقييم لذل األصل.
يتم ارو راف النفقات املتكبدة رس ر رريبدال أي مز منوكات األص ر ررل كبند منفم ر ررل ويتم رس ر ررملت مقا ل شر ر ر م املبالغ الدف رية
لةلزء املسيبدل وترسمل أية كفقات أخرى فق وند زيادة املنافع ارقتمادية املستقبلية املتعلقة األصل أما تناليف ارصا
والمياكة الدورية للممتلنات واملعدات واملمانع فيع رف ب ا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وند تكبدها.
يتم مراجعة العمر اركتاجي للممتلنات واملعدات واملم ر ر ر ررانع في ن اية كل س ر ر ر ررنة وفي حال إختاف العمر اركتاجي املتوقع وما تم
تقديرل س ر ر ررا قا يتم إس ر ر ررك اه القيمة املتبقية الدف رية ولى العمر اركتاجي املتبقي ،عد إوادة التقدير إوتبارا مز الس ر ر ررنة التي تم
ف ا إوادة التقدير.
تس ر ررت دم الش ر ررركة طريقة القسر ر ر ال ا ت في اس ر ررك اه العقارات اآلالت واملعدات وندما تنون جاهزة لاس ر ررت دام ولى ومرها
املقدر وفقا للومار اركتاجية التالية:
األعمار اإلنتاجية
(سنة)

مباني
سيارات
الت وأدوات
أثاث ومفروشات وت هيزات

33 - 7
8-4
25 - 3
20 -5

تدرج املشررار ع ت ت التنفيذ ضررمز املمتلنات اآلالت واملعدات التنلفة وتظهر التنلفة وتتضررمز تنلفة اآلالت واملعدات وكذل
املم ررروفات املباش رررة .ال يتم اس ررك اه املش ررار ع ت ت التنفيذ والتي س رروف يتم اس ررت دامها مز قبل الش ررركة حتا تم رربح جاهزة
لتست دام حيث يتم ت ويلها إلى املمتلنات اآلالت واملعدات.
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 4-3العقارات االستثمارية
تمنف الشركة األصل ولى أك وقار اسي ماري إخا كان الغرد مز االحتفاظ هو أ كسم إيرادات إي ارية أو ع ركماء رأس
املال أو جر لكا الغرضين .وتظهر العقارات االسي مارية وند القياس األولي التنلفة شاملة النفقات املرتب ة مباشرة اقتناء
العقار االسي ماري ووند القياس الاح تست دم الشركة كموخج التنلفة حيث يتم طر خسائر الهبوط في القيمة امل راكمة
ويتم ارفما وز قيمك ا العادلة تاريا القوائم املالية.
 5-3املوجودات غير امللموسة
املوجودات غير امللموسة التي تشتمل ولى رام تقنية والتي قامت الشركة اقتنائ ا ول ومر اكتاجي م دد  5سنوات يتم قياس
،سعر التنلفة كاقما ارطفاء امل راكم وأية خسائر م راكمة للهبوط في القيمة.
النفقات الالحقة
تتم رسملة النفقات الاحقة فق وندما تزيد مز املنافع االقتمادية املستقبلية املتضمنة في األصل امل دد الذي تتعل
ويتم االو راف نافة النفقات األخرى التي يتم اكتاجها داخليا في قائمة الربح أو خسارة والدخل الشامل اآلخر وند تكبدها.

.

اإلطفاء
يتم إحيساع ارطفاء لتنلفة املوجودات غير امللموسة م روحا م ا القيمة املتبقية وست دام طريقة القس ال ا ت ولى مدى
أومارها اركتاجية املقدرة .ويتم ارو راف ب ا في قائمة الربح أو خسارة والدخل الشامل اآلخر .
يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات غير امللموسر ر ررة وأومارها اركتاجية وماش ر ر ررات الهبوط فى القيمة في ن اية كل سر ر ررن مالية
وتعدل ثر مستقبلي وند الضرورة.
 6-3الهبوط في قيمة املوجودات غير املالية
يتم ترراريا كررل قررائمررة مركز مررالي النظر في وجود ماش ر ر ر ررات ولى وجود هبوط في قيمررة املوجودات غير املرراليررة .وفي حررالررة وجود
ماش ر ررات يتم تقدير القيمة القا لة لاس ر ر رداد لذل األص ر ررل لت ديد ملم هذل الخس ر ررارة .وفي ال االت التي اليمكز ف ا تقدير
القيمة القا لة لاسر رداد لذل األصررل مفردل تقوم الشررركة تقدير القيمة القا لة لاسر رداد للوحدة القا لة لتوليد النقد التي
ت تمي إل ا خل األصل.
وفي ال االت التي يقدر ف ا املبلغ القا ل لاس رداد للصل أو الوحدة القا لة لتوليد النقد قل مز قيمت الدف رية وندئذ ت ف
تنلفة خل األصل أو الوحدة القا لة لتوليد النقد إلى قيمك ا القا لة لاس رداد ويتم إثبات خسائر الهبوط في قيمة األصل
كممروفات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للف رة املالية التي ت دث ف ا.
وإخا ما تم الحقا وكس قيد خسارة الهبوط في القيمة وندئذ تتم زيادة تنلفة األصل أو الوحدة القا لة لتوليد النقد إلى القيمة
املعدلة القا لة لاس رداد ل ولى أال تزيد تنلفت ،عد زيادد ا وز التنلفة األصلية التي كان مز املف رد ت ديدها فيما لو لم يتم
إثبات خسارة الهبوط في قيمة خل األصل أو الوحدة القا لة لتوليد النقد في السنوات السا قة .يتم إثبات وكس قيد خسارة
الهبوط في القيمة كويرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للف رة املالية التي ت دث ف ا.
 7-3املخزون
يتم تقييم امل زون التنلفة أو صر ر ررافي القيمة القا لة للت ق أي ما أقل .أما القيمة القا لة للت ق فتتم ل ،سر ر ررعر البيع املتوقع
في ال شاط العادي للشركة م روحا من تناليف البيع املتوقعة ويتم ت ديد التنلفة لتكتاج التام ولى أساس طريقة املتوسر
املرجح وتتضر ررمز تنلفة االكتاج التام وت ت اليشر ررغيل تنلفة املواد الخام والعمالة ونسر رربة م ددة مز املمر رراريف غير املباشر رررة.
كما يتم تقييم جميع أكواع امل زون األخرى ولى أس رراس املتوسر ر املرجح .يتم تنويز م مر ر للمواد الراكدة وب يئة ال ركة
إن وجدت.

-20 -

شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2018م
املبالغ الريال السعودي مالم يذكر خاف خل

 8-3النقد وما في حكمه
يتضمز النقد ومافي حكم نود النقدية البنوه والمنادي واالسي مارات خات جال است قاق ثاثة أشهر أو أقل مز تاريا
االقتناء والتي تنون ورضة مل اطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.
 9- 3مخصص الزكاة الشرعية
ت ض ر ر ر ررع الش ر ر ر ررركررة لتعليمررات الهيئررة العررامررة للزكرراة والرردخررل في اململكررة العربيررة الس ر ر ر ررعوديررة .يتم االس ر ر ر رترردراه للزكرراة وفقررا ملبرردأ
االست قاق .يتم إحيساع م م الزكاة ولى أساس الوواء الزكوي وي ري تسليل أية فروقات ين امل م والرب ال ائي
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في كفس الف رة التا ت ش ف ا هذل الفروقات.
 10-3إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ال زام مناف ة ن اية الخدمة للمو فين هو ال زام تعويض ر ر ررات تدفع للمو فين ،عد اكك اء خدماد م ووفقا لنظام العمل الس ر ر ررعودي
تقوم الشررركة ،سررداد مبالغ للمو فين وند اكك اء خدماد م والتي تعتمد وادة ولى أسرراس سررنوات الخدمة والراتم وس ر م اكك اء
الخدمة .وامل لوبات املع رف ب ا في يان املركز املالي فيما يتعل مناف ة ن اية الخدمة تتم ل في القيمة ال الية مل لوبات املنافع
امل ددة اية ف رة التقرير املالي ويتم احيسر رراع ال زام املنافع امل ددة سر ررنويا مز قبل اردارة اسر ررت دام طريقة وحدة االئتمان
املتوقعة.
إن تنلفة الخدمة ال الية لائ ة املنافع امل ددة املع رف ب ا في قائمة الربح أو الخسارة تدرج ضمز ممروف منافع املو فين
إال إخا كاكت مدرجة في تنلفة األصل تعكس الزيادة في ال زام املنافع امل ددة النات ة وز خدمة املو ف في العام ال الي وحاالت
تغيير وتقلي وتسوية املنافع.
ويتم ادراج تناليف الخدمة السر ر ررا قة ولى الفور ضر ر ررمز قائمة الربح أو الخسر ر ررارة والدخل الشر ر ررامل اآلخر .ويتم ت ديد القيمة
ال الية مل لوبات املنافع امل ددة وز طري خمر ر ررم التدفقات النقدية الخارجة املسر ر ررتقبلية املقدرة اسر ر ررت دام معدالت العائد
ّ
واملقيمة العملة التي تسر رردد ب ا املنافع والتي لها جال تقارع م لوبات
ولى سر ررندات الش ررركات خات التمر ر يف ارئتماني العال
املنفعة خات الملة وفي حال ودم وجود سوق واسعة لهذل الشركات يتم ت بي أسعار سوق السندات ال نومية .يتم ت ميل
وقيد املناس ر ر ررم والخس ر ر ررائر االكتوارية النات ة مز اليس ر ر ررويات والتغييرات الس ر ر ررا قة في ارف راض ر ر ررات االكتوارية في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الف رة التي حدثت ف ا.
 11-3املخصصات
يتم االو راف امل مرمرات وندما ينون ولى الشرركة م لوبات قاكوكية أو تعاقدية تاريا قائمة املركز املالي كاشرئة وز أحداث
سررا قة وأن تسررديد امل لوبات م تمل أن ي ش ر ون تدف خارج ملنافع إقتمررادية ويمكز قياس قيمك ا ،شررنل يعتمد ولي  .ويتم
ت ديد امل م ر رمر ررات وز طري خمر ررم التدفقات النقدية املسر ررتقبلية املتوقعة معدل يعكس تقييمات السر رروق ال الية للقيمة
الزمنية للنقود وامل اطر امل ددة لذل االل زام.
 12-3االحتياطي النظامي
موجم كظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة يتم ت نرم  %10سنويا مز صافي دخل السنة
ل ساع االحتياطي النظامي وي وز وقف هذا الت نرم متا لغ االحتياطي املذكور  %30مز رأس املال املدفوع ولما ن هذا
االحتياطي غير قا ل للتوز ع.

-21 -

شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2018م
املبالغ الريال السعودي مالم يذكر خاف خل

 13-3مصاريف البيع والتوزيع واملصاريف العمومية واإلدارية
تشتمل مماريف البيع والتوز ع واملماريف العمومية واردارية ولى التناليف املباشرة وغير املباشرة التي ال تعتبر ،شنل خاص
جز ء مز تنلفة املبيعات .يتم التوز ع ين تنلفة املبيعات ومماريف البيع والتوز ع واملماريف العمومية واردارية وند الضرورة
ولى أساس ثا ت.
 14-3عقود اإليجار
املوجودات امل تفظ ب ا موجم وقود اري ار والتي ولى أساسها ت تقل كافة امل اطر واملنافع املرتب ة امللكية للشركة يتم
تم يفها كعقود إي ار تمويلي .يتم قياس املوجودات املاجرة مبدئيا مبلغ يعادل قيمك ا العادلة والقيمة ال الية مز ال د األدنى
ملدفووات وقود االي ار أي ما أقل .وبعد االو راف األولي ت يسم املوجودات وفقا للسياسة امل اس ية املن بقة ولى املوجودات.
تمنف املوجودات امل تفظ ب ا مز خال وقود اري ار األخرى كعقود إي ار تشغيلي والتي ال يتم االو راف ب ا في قائمة املركز
املالي للشركة .يتم ت ميل دفعات االي ار املتعلقة ،عقود االي ار اليشغيلي ولى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
ولى مدى ف رة وقود االي ار.
 15-3ربحية السهم
يتم ورد رب ية السهم األساسية ورب ية السهم امل فضة إن وجدت وخل للسهم العادية حيث يتم احيساع رب ية السهم
األساسية قسمة الربح أو الخسارة الخاصة ملة األسهم العادية للشركة ولى املتوس املرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خال الف رة معدلة ،عدد األسهم العادية املعاد شراؤها أو املمدرة خال الف رة .ويتم احيساع رب ية السهم امل فضة تعديل
الربح أو الخسارة الخاصة ملة األسهم العادية للشركة واملتوس املرجح لعدد األسهم القائمة خال الف رة آثار جميع األسهم
العادية امل فضة امل تمل إصدارها.
 16-3القروض

ا
ت يسم القرود مبدئيا القيمة العادلة صافية مز تناليف املعاملة املتكبدة وتقاس الحقا التنلفة املسينفدة .أي فرق ين
املت مات صافية مز تناليف املعاملة والقيمة املس ردة يتم ارو راف في الربح أو الخسارة ولى مدى ف رة القرود است دام
ا
طريقة معدل الفائدة الفعلي .تلغى القرود مز قائمة املركز املالي وند تنفيذ االل زام امل دد في العقد أو إلغائ أو اكك اء مدت .
يتم تم يف القرود كم لوبات متداولة وندما تنون ف رة ارست قاق املتبقية أقل مز  12شهر ا.
 17-3تكلفة التمويل

تنلفة التمويل امل سوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إكتاج موجودات ماهلة و ي موجودات اجة لف رة كبيرة مز الوقت أكثر
مز سنة حتا تمبح هذل املوجودات جاهزة لاست دا م املعدة ل يتم اضافك ا إلى تنلفة هذل املوجودات حتا تمبح هذل
املوجودات جاهزة لاست دام املعدة ل  .كما لم يتم رسملة أي تنلفة تمويل خال ف رة التوقف.
القدر الذي يست دم في معدل التمويل املتغير لتمويل املوجودات املاهلة والت وط ب ا في تغ ية تدفقات كقدية فعالة مل اطر
أسعار الفائدة .يتم اثبات اللزء الفعلي مز املشتقات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ويتم ت ويل إلى قائمة
الربح أو الخسارة وند ت ثير املوجودات املاهلة ولى األربا أو الخسائر وبالقدر الذي يست دم في معدل التمويل ال ا ت لتمويل
املوجودات املاهلة والت وط ب ا في تغ ية تدفقات كقدية فعالة مل اطر أسعار الفائدة تعكس تناليف التمويل التي تمت رسملك ا
معدل الفائدة الذي تمت تغ يت .
إيرادات االسي مارات املكيسبة مز االسي مارات املاقتة للقرود امل ددة التي تعتمد تناليفها ولى املوجودات املاهلة يتم خممها
مز تناليف التمويل املاهلة للرسملة.
يتم اثبات جميع تناليف التمويل األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وند ف رة تكبدها.
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 18-3التقارير القطاعية
ق اع اليشغيل هو ونمر في الشركة يرتب نش ك ا التي مز خالها ت مل ولى إيرادات وتتكبد مماريف ما في خل اريرادات
واملماريف املتعلقة املعامات مع أي وناصر أخرى في الشركة.
 -4التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة
يت لم إوداد القوائم املالية إست دام أحنام وتقديرات واف راضات تاثر في قيم اريرادات واملمروفات واملوجودات وامل لوبات
واريضاحات املرفقة اكم ارفما وز امل لوبات ال ارئة.
إن ودم التيقز موص هذل االف راضات والتقديرات قد يادي لنتائ تت لم تعديا جوهريا ولى القيم الدف رية للموجودات
وامل لوبات املت ثرة في الف رات املستقبلية.
فيما يلي ارف راضات األساسية املتعلقة املستقبل واملمادر الرئرسية األخرى لعدم الت كد كما في تاريا قائمة املركز املالي والتي
تشنل م اطر والية قد تادي إلى تعديات جوهرية في القيم الدف رية للموجودات وامل لوبات خال السنة املالية التالية .هذا
وتعتمد الشركة في اف راضاد ا وتقديراد ا ولى معايير متاحة لها وند إوداد القوائم املالية وهذل االف راضات والتقديرات حول
الت ورات املستقبلية قد تتغير كيي ة تغيرات السوق والظروف الخارجة وز سي رة الشركة وم ل هذل التغيرات ولى ارف راضات
يتم ايضاحها وند حدوث ا.
أ -العمر املقدر للممتلكات ،اآلالت واملعدات
يتم إسك اه تنلفة املمتلنات اآلالت واملعدات ولى مدة الخدمة املتوقعة التي تم تقديرها ناء ولى ارست دام املتوقع
والتقادم لاصل وبركام المياكة وارصا ارضافة إلى التقادم التقني وإوتبارات القيمة املس ردة للصل.
ب -مخصص مخزون راكد وبطىء الحركة
تدرج البضاوة ،سعر التنلفة أو صافي القيمة القا لة للت ق أي ما أقل .تتم التعديات لت في تنلفة البضاوة إلى صافي
القيمة القا لة للت ق – إخا لزم خل – ولى مستوى املنت للزيادة املقدرة أو التقادم.
تتضمز العوامل املاثرة ولى هذل التعديات التغيرات في ال لم ولى البضاوة والتغيرات التكنولوجية وأمور اللودة وبناء
ولى خل تقوم الشركة دراسة هذل العوامل وأخذها في االوتبار رحيساع م م م زون راكد وب يء ال ركة .يتم دوريا
مراجعة أية تعديات قد ت ت وز االختاف في هذل العوامل.
ج -التقييم اإلكتواري ملطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم ت ديد تنلفة مناف ة ن اية الخدمة للمو فين موجم ركام املنافآت امل ددة غير املمولة التي يتم قياسها استعمال
التقييم اركتواري .يشمل التقييم اركتواري العديد مز االف راضات التي قد ت تلف وز الت ورات الفعلية في املستقبل.
وتشمل هذل االف راضات ت ديد معدل الخمم والزيادات املستقبلية في الرواتم وسلوه العاملين ومعدل دوران
العاملين .وكظرا لتعقيد التقييم وطبيعت طويلة األجل فون ال زام املناف ة امل ددة غير املمولة شديد ال ساسية للتغيرات في
هذل االف راضات .لذا تتم مراجعة جميع االف راضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة وند الضرورة.
د -قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة ي القيمة التي سرتم استامها لبيع احد املوجودات أو دفعها لت ويل أي مز امل لوبات ضمز معامات
منتظمة ين املتعاملين السوق في تاريا القياس في ل روف السوق السائدة م ل السعر ال اضر -ولى س يل امل ال
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،غ النظر إن كان خاه السعر مة و ا مورة مباشرة أو مقدر استعمال أسلوع تقييم خر .يسيند قياس القيمة العادلة
إلى االف راد ن يع األصل أو ت ويل ارل زام سرتم إما:
 مز خال السوق الرئرسية للصل أو ارل زام أو مز خال السوق األكثر منفعة للصل أو ارل زام في ل غياع السوق الرئرسية.ي م أن تنون السوق الرئرسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إل ا.
يتم قياس القيمة العادلة للص ررل أو ارل زام اس ررتعمال االف راض ررات التي يس ررت دمها أطراف الس رروق وند تس ررعير األص ررل أو
االل زام ولى اف راد أن أطراف السوق يعملون ما ي ق أفضل ممالح اقتمادية لهم.
ي خذ قياس القيمة العادلة للص ر ر ررل غير املالي في ال س ر ر رربان قدرة أطراف الس ر ر رروق ولى توفير منافع اقتم ر ر ررادية اس ر ر ررت دام
األصل فيما ي ق أفضل منفعة من أو يع إلى طرف خر مز أطراف السوق الست دام فيما ي ق أفضل منفعة من .
تسر ررت دم الشر ررركة أسر رراليم تقييم تيناسر ررم مع الظروف واألحوال وتتوافر لها ياكات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم
است دام املع يات املة و ة خات العاقة وتقلي است دام املع يات غير املة و ة إلى أكبر حد.
إن جميع املوجودات وامل لوبررات التي تقرراس ررالقيمررة العررادلررة أو يتم االفم ر ر ر ررا وز قيمك ررا العررادلررة في القوائم املرراليررة يتم
تمر ر ر ر يفها وفقا لن اق الهينل الهرمي للقيم العادلة املبين أدكال إس ر ر ررينادا إلى مع يات املس ر ر ررتوي األدنى الذي يعتبر جوهريا
لقياس القيمة العادلة كنل:
املس ــتوى االول:

األس ررعار املعلنة غير املعدلة واملتداولة في األس ررواق ال شر ر ة للص ررول أو االل زامات امل ا قة لتل التي
يتم قياسها.

املس ـ ــتوى الثاني :املدخات التا مز املمكز ماحظك ا أو رص ر رردها للص ر ررل أو ارل زام ،ش ر ررنل مباش ر ررر أو غير مباش ر ررر اف
األسعار املعلن املدرجة ضمز املستوى األول.
املستوى الثالث :املدخات التا ال يمكز رصدها أو ماحظك ا للصل أو ارل زام.
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 -5ممتلكات ،آالت ومعدات ،صافي
مباني وانشاءات
التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2018م
إضافات خال السنة
اسيبعادات خال السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

480,046,879
480,046,879

االستهالك املتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2018م
اسك اكات السنة
م مع إسك اه االسيبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م
الهبوط في  1يناير 2018م
الهبوط خال السنة
الهبوط في  31ديسمبر 2018م
صافي القيمة الدفترية

209,656,761
16,843,203
226,499,964
253,546,915

السيارات
72,500,208
102,800
72,603,008
70,767,568
731,080
71,498,648
1,104,360

اآلالت واملعدات
1,817,821,202
3,215,488
()18,686,843
1,802,349,847
779,305,382
86,653,876
()11,402,091
854,557,167
()3,775,401
()3,775,401
944,017,279

أثاث ومفروشات
32,193,064
83,902
32,276,966
25,216,677
1,767,353
26,984,030
5,292,936

مشروعات تحت
التنفيذ
15,745,460
456,683
()11,099,446
5,102,697
()4,496,548
()4,496,548
606,149

اإلجمالي
2,418,306,813
3,858,873
()29,786,289
2,392,379,397
1,084,946,388
105,995,512
()11,402,091
1,179,539,809
()3,775,401
()4,496,548
()8,271,949
1,204,567,639

قامت الش ر ر ر ررركة دراس ر ر ر ررة الهبوط في قيمة اآلالت واملعدات واملباني والتي تم ل خ اركتاج األول وخ اركتاج ال اني للش ر ر ر ررركة .كما في  31ديس ر ر ر ررمبر 2018م لغت القيمة الدف رية لهذا البند
 1,099مليون ريال س ررعودى .وقد كاكت كيي ة الدراس ررة ودم وجود هبوط في قيمة هذا البند اس ررينادا إلى اوتبار أن خ ي اركتاج للش ررركة يش رركان معا وحدة توليد كقد واحدة والتا أ هرت
قيمة اس ردادية تت اوز القيمة الدف رية كما في  31ديسمبر 2018م.
1-5املباني مقامة ولى أرد مست جرة مز وزارة الب رول والثروة املعدكية قيمة رمزية ولى مدة  30سنة.
 2-5كما في  31ديسمبر 2017م أثبيت الشركة هبوط في قيمة االآلت واملعدات مبلغ  3,775,401ريال سعودي.
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3-5يتم توز ع االسك اه السنوي كما يلي:

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م
86,988,576
103,667,644
321,661
317,607
2,015,666
2,010,261

امل مل ولى تنلفة املبيعات
امل مل ولى مماريف البيع واليسوي إيضا 17
امل مل ولى املماريف العمومية واردارية إيضا 18

105,995,512
أراض ي

التكلفة
الرصيد كما في  01يناير 2017م قبل إوادة التوبرم
إوادة تبويم ايضا 6
الرصيد كما في  01يناير 2017م ،عد إوادة التوبرم
إضافات خال السنة
اسيبعادات خال السنة
ت ويات مز مشرووات ت ت التنفيذ
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م
االستهالك املتراكم
الرصيد كما في  01يناير 2017م
اسك اكات السنة
م مع إهاه االسيبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م
الهبوط
صافي القيمة الدفترية

مباني وانشاءات

السيارات

اآلالت واملعدات

89,325,903

أثاث
ومفروشات

مشروعات تحت
التنفيذ

اإلجمالي

79,881,137
79,881,137
-

364,801,292
364,801,292
590,760
114,654,827
480,046,879

72,672,208
72,672,208
142,000
314,000
72,500,208

1,193,065,527
1,193,065,527
5,658,142
25,231,106
644,328,639
1,817,821,202

32,069,950
32,069,950
123,114
32,193,064

771,516,900
771,516,900
3,212,026
758,983,466
15,745,460

2,514,007,014
79,881,137
2,434,125,877
9,726,042
25,545,106
2,418,306,813

-

194,528,020
15,128,741
209,656,761
270,390,118

70,298,103
783,461
313,996
70,767,568
1,732,640

732,050,086
71,576,550
24,321,254
779,305,382
3,775,401
1,034,740,419

23,379,526
1,837,151
25,216,677
6,976,387

15,745,460

1,020,255,735
89,325,903
24,635,250
1,084,946,388
3,775,401
1,329,585,024
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2018م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

-6

عقارات إستثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية في أراض ي غير محددة الغرض وبيانها كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2018م
79,881,137

األراض ي

2017م
79,881,137

كما في  31ديسمبر 2018م بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  122,157,834ريال سعودى ،وتم التقييم بمعرفة خبير
مؤهل ومستقل هو شركة مجموعة نجوم السالم املعتمد من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين برقم عضوية 1210000602
و . 1210000676
-7

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كما في  31ديسمبر
2018م

الرصيد في بداية السنة
مكاس ب ب ب ببت من أس ب ب ب ببتثمارات ف أدوات قو مل ية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر (ايضاح )3-1-3
الرصيد ف نهاية السنة

2017م

169.348.750

169.348.750

101,609,250

-

270.958.000

169.348.750

تمتلك الشركة  16,934,875سهم بما يمثل  %3.387من أجمالي رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة
سعودية مقفلة) ،أن طبيعة عمل هذه الشركة هو الطاقة والتوليد ،وتم تسجيل اإلستثمار بالقيمة العادلة ،أن اإلستثمار مرهون
مقابل قرض (أيضاح .)12
قامت الشركة بتطبيق املعيار الدول للتقرير املال رقم (" )9األدوات املالية" بداية من  1يناير 2018م ونتج عن ذلك مكاست
بمبلغ  101,609,250ريال سعودى ،اختارت ادارة الشركة تعديل األثر الناتج من التطبيق باستخدام طريقة األثر الرجع املعدل
وهو تأثير الرصيد االفتتاح لألرباح املبقاه (ايضاح .)3-1-3
خالل عام 2017م تم توزيع أرباح عن عام 2016م وبلغت صه الشركة منها مبلغ  5.080,462ريال سعودي.
-8

موجودات غير ملموسة ،صافي
كما في  31ديسمبر
2018م

الرصيد في بداية السنة
أضافات خالل السنة
هبوط ف قيمة املوجودات غير امللموسة

2017م

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

8,995,615
120,039
-

1,925,241

9,115,654

تبين لالدارة مؤشرات خالل السنة عل عدم امكانية االستفادة من بعض تكاليف املوجودات غير امللموسة ،وعليه تم اثبات
هبوط ف قيمة املوجودات غير امللوسة بمبلغ  7,400,000ريال سعودى وتحميله عل قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل
اآلخر خالل السنة.
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2018م
املبالغ الريال السعودي مالم يذكر خاف خل

-9

مخزون ،صافي

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

ق ع غيار
إكتاج ت ت اليشغيل
مواد خام
ضاوة ال ري
اكتاج تام
مواد تغليف
ي مم  :م م م زون راكد وب ىء ال ركة

2017م
81,699,660
130,170,355
17,752,650
10,590,396
6,318,056
1,910,053
248,441,170

 -10مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى ،صافي
خمم مدينة ت ارية
مماريف مدفووة مقدما
دفعات مقدمة ملورديز
ت مينات مس ردة
إيرادات مست قة
أخري
ي مم :االك فاد في االرصدة املدينة األخرى

7,322,462

7,921,054

1,166,847

6,934,275

1,184,842

1,662,982

1,089,871

1,477,441
48,300

1,268,906

666,605

()263,587

-

11,793,024

18,710,657

23,683

إن متوسر ر ر ف رة الس ر ررما املمنوحة لعماء الش ر ررركة ي  30يوما ولم يتم تنويز م مر ر ر خس ر ررائر ائتمان متوقعة طبقا
ملت لبات املعيار الدولي  9حيث تعتبر جميع املبالغ القائمة قا لة لاس ر رداد حيث ت ب الش ررركة إجراءات تقييم ارئتمان
قبل إو اء ارئتمان لعماء جدد ويتم مراجعة هذل ارجراءات وت ديث ا وس ر ر ر ررتمرار .كما ت م ر ر ر ررل الش ر ر ر ررركة ولى خ ا ات
ضمان قبل منح ارئتمان ولم تتغير هذل ارجراءات وز السنة السا قة.
إن أومار الذمم املدينة الت ارية كما في  31ديسمبر 2018م و 2017م ي شهريز.
 -11النقد وما في حكمه

كما في  31ديسمبر
2018م
8,005,793
14,000,000
22,005,793

كقد لدي البنوه
ودائع مرا ات إسامية
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2017م
7,068,715
22,000,000
29,068,715

شركة أسمنت تبوك
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 -12ق ـ ـروض

كما في  31ديسمبر
2017م
2018م
476,634,400
476,031,625
17,652,129
10,735,190
494,286,529
486,766,815
60,920,505
()78,561,537
433,366,024
408,205,278

قرد ن الباد  1إيضا 1 - 12
قرد ن الباد  2إيضا 2 - 12
ناقصا  :اللزء املتداول

 1 - 12إن هذا القرد ي ض ررع ملعدل فائدة س ررايبورس ررتة أش ررهر زائد  %2.5س ررنويا و س ررت الس ررداد ولى أقس رراط ربع س ررنوية
قيمة  23.8مليون ريال س ررعودي ويبدأ س ررداد أول قس ر في يوكيو 2019م وس ررداد خر قس ر في يناير أو داية فبراير 2024م
إن القرد مضررمون اسرري مار في أدوات ملكية مز خال الدخل الشررامل اآلخر إيضررا  7قيمة دف رية تبلغ كما في  31ديسررمبر
2018م  270.958.000ريال سعودي 2017م :مبلغ  169.348.750ريال سعودي .
 2 - 12إن هذا القرد ي ضع ملعدل فائدة سايبور زائد  %2.5سنويا و ست السداد ولى أقساط كمف سنوية قيمة 3.4
مليون ريال سعودي إلي  3.7مليون ريال سعودي و ست سداد خر قس في ا ريل 2020م.
تشتمل القرود ولى تعهدات معينة .إن ارخال ب ذل التعهدات قد يادي الى إوادة تفاود .وتقوم اردارة مراقبة التعهدات
مورة منتظمة وفي حال وجود اخال متوقع حدوث في املستقبل فون االدارة تقوم ات اخ االجراءات الازمة لضمان االل زام.
خال سنة 2018م كان لدى الشركة إخال بع مز هذل التعهدات وقامت وت اخ ارجراءات الازمة مع البن لضمان
ارل زام.
 -13إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
كما في  31ديسمبر

رصيد أول السنة
تنلفة الخدمة
تنلفة الفائدة
املدفوع خال السنة
مناسم إكتوارية مز إوادة قياس تعويضات ن اية الخدمة

فيما يلى ارف راضات اركتوارية الهامة :
معدل الخمم
معدل كمو الرواتم

2018م

2017م

29,009,000
1,852,000
1,274,000
()995,000
()7,653,000
23,487,000

28,287,000
2,453,000
1,273,000
1,130,000
1,874,000
29,009,000

%4.5
%3
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%4.7
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شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية
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 -14دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر

دائنون ت اريون
ضماكات حسز تنفيذ
م م مماريف مشروع شركة ضباء لةخرساك مسبقة المنع*
رسوم استغال خدمات مست قة
مست قات ومزايا مو فين
دفعات مقدمة مز العماء
تناليف تمويل مست قة
اخرى

2017م

2018م

14,593,054
38,383,101
6,500,000
5,638,573
4,125,469
2,052,939
2,955,630
74,248,766

13,224,050
39,377,985
5,975,271
3,832,774
2,328,339
1,356,363
1,139,166
67,233,948

* تاريا  1جمادى اآلخر 1433هر املواف  22أ ريل 2012م وقعت الشركة اتفاقية مشاركة رنشاء شركة ضباء لةخرساكة
مسبقة التم يع شركة مساهمة سعودية مقفلة مدينة جدة ويبلغ رأس مال الشركة  60مليون ريال سعودي حمة الشركة
 %60مز رأس املال .ولم يتم دفع حمة الشركة في رأس املال ،عد.
تاريا  16جمادى األول 1435ه ر املواف  17مارس 2014م قرر م لس إدارة الشركة إلغاء املشروع أوال وخل لعدم
حمول الشري األجنبي ولى رخمة تسليل مز قبل الهيئة العامة لاسي مار للمشروع والذي لم يتم اك ازل .وإن التناليف
املالية للمشروع لغت  11,099,446ريال سعودي كما ي في ن اية شهر فبراير 2014م والتي سرتم توز عها ولى الشركاء سم
نسم امللكية في املشروع وسيظهر األثر املالي ،عد التمفية ال ائية ين الشركاء وسيت مل الشركة م ا ما نس ت  %60مز
التناليف املالية للمشروع .وولي قامت الشركة خال النمف األول مز وام 2014م يسليل م م مبلغ  6.5مليون
ريال سعودي لقاء حمك ا مز التناليف الفعلية املتكبدة ولى املشروع ولم يتغير هذا امل م حتا تاريا هذل القوائم املالية
وجارى التمفية ال ائية للمشروع سم وقد التمفية املبرم مع مكتم ارسيشارات القاكوكية.
خال سنة 2018م أ رمت الشركة تسوية مع الشري األجنبا ليسوية املشروع وحملت ولى مبلغ  5,618,469ريال سعودى
وبموجم هذل اليسوية قامت الشركة اقفال امل م املنون لهذا املشروع وكت وز خل م م اكتفى الغرد من مبلغ
 1,019,023ريال سعودى ايضا . 20

 -15مخصص الزكاة الشرعية
إن العناصر الرئرسية لوواء الزكاة للشركة ي كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2018م

1,760,831,202
()1,639,119,964
121,711,238
()75,700,721
3,042,781

إجمالي البنود الخاضعة للزكاة
إجمالي الخمم مز وواء الزكاة
وواء الزكاة
صافي الخسارة املعدلة
الزكاة سبة %2.5
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2017م

1,777,484,165
1,669,630,225
107,853,940
21,065,870
2,696,349
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ت س ر ررم الزكاة الش ر ررروية ولى أس ر رراس ص ر ررافي الدخل املعدل أو وواء الزكاة أي ما أولى طبقا ألكظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
اململكة العربية السعودية تم إحيساع الزكاة في السنة ال الية ولى أساس وواء الزكاة.
كما في  31ديسمبر
2018م

10,235,950
3,042,781
()2,754,851
10,523,880

رصيد داية السنة
املنون خال السنة
املسدد خال السنة
رصيد ن اية السنة

2017م

9,505,720
2,696,349
1,966,119
10,235,950

قدمت الشركة إقراراد ا الزكوية وز جميع السنوات حتا وام 2017م وسددت ارل زامات الزكوية موجب ا.
أن ت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتي وام 2012م.
 -16املبيعات
لغ ملم مبيعات الشركة مز االسمنت حتا  31ديسمبر 2018م كمية  1,172,276طز  31ديسمبر 2017م 1,080,617 :طز
وجميعها مبيعات م لية داخل اململكة العربية السعودية.

 -17مصروفات بيع وتسويق
للسنة املنتهية في
 31ديسمبر

2018م

رواتم وأجور ومزايا واملين
إسك اكات
أخري

2,690,670
317,607
344,889
3,353,166

2017م
2,578,687
321,661
472,801

3,373,149

 -18مصروفات عمومية وإدارية

رواتم وأجور ومزايا واملين
إسك اكات
تبروات
مماريف كظافة
إش راكات
أتعاع مهنية وإسيشارية
دل حضور إجتماوات م لس اردارة والةلان
ريد وهاتف
إصا وصياكة
تذاكر سفر وإقامة أوضاء م لس اردارة

8,019,656
2,010,261
980,000
608,571
25,429
1,915,879
523,000
514,473
37,486
156,742
1,400,000
60,000
1,703,081
17,954,578

منافآت م لس اردارة

إي ارات
أخري
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7,067,971
2,015,666
490,000
602,543
306,620
2,163,157
539,000
448,762
181,500
96,668
70,000
1,468,836

15,450,723

شركة أسمنت تبوك
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 -19مصروفات أخرى
للسنة املنتهية في
 31ديسمبر

2017م

هبوط في املمتلنات االآلت واملعدات ايضا 5
هبوط فى املوجودات غير امللموسة ايضا 8
اك فاد فى امل زون ايضا 9
إك فاد في قيمة األرصدة املدينة األخري ايضا 10

2018م
4,496,548
7,400,000
11,439,888
263,587

3,775,401
-

خسائر إسيبعاد املمتلنات االآلت واملعدات

4,968,164

-

28,568,187

3,775,401

 -20إيرادات أخري
أربا يع ممتلنات الت ومعدات
أخري
م م اكتفي الغرد من

25,826
1,019,023

129,642
311,557
-

1,044,849

441,199

 -21خسارة السهم
صافي خسارة السنة

()98,941,141

23,762,219

املتوس املرجح لعدد األسهم

90,000,000

90,000,000

()1.10

0.26

خسارة السهم األساسية وامل فضة مز صافي خسارة السنة

 -22معلومات قطاعية
للش ر ر ر ررركة ق اع تش ر ر ر ررغيلي واحد وهو يع منت ات األس ر ر ر ررمنت وتمارس نش ر ر ر رراطها في من قة جغرافية واحدة و ي اململكة العربية
السعودية وبالتالي فلرس هناه معلومات ق اوية يتم ارفما و ا.
 -23املعامالت مع جهات ذات عالقة
فيما يلي املعامات التي تمت مع اللهات خات العاقة خال السنة :
للسنة املنتهية في
 31ديسمبر
جهات ذات عالقة
أعضاء مجلس االدارة

ايضاح
18

طبيعة املعاملة
منافآت وبدالت وتذاكر سفر
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2018م
2,079,742

2017م
635,668

شركة أسمنت تبوك
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 -24األدوات املالية وإدارة املخاطر
 - 1/24القيمة العادلة
القيمة العادلة ى القيمة التا تم موجب ا يع موجودات ما أو سداد م لوبات ما ين أطراف راغبة فى خل ،شروط تعامل
وادلة فى تاريا القياس ضمز تعريف القيمة العادلة يوجد إف راد أن الشركة ى شركة واملة مستمرة حيث ال يوجد
أي كية أو شرط لة د ماديا مز ملم وملياد ا أو إجراء معاملة ،شروط سلبية.
تم ر ر يف القيمة العادلة ضر ررمز مسر ررتويات م تلفة فى تسر ررلسر ررل القيمة العادلة اسر ررينادا الى املدخات املسر ررت دمة فى طرق
التقييم كما يلى:
املسـ ـ ــتوى األول  :األسر ر ررعار السر ر رروقية املفشر ر ررح و ر ر ررا فر ر رري أسر ر ررواق نش ر ر ر ة ملوجر ر ررودات أو م لوبر ر ررات مماثلر ر ررة يمكر ر ررز إقتنائ ر ر ررا فر ر رري
تاريا التقييم.
املسـ ــتوى الثانى  :مدخات اف األسر ررعار السر رروقية املوض ر ر ة فى املسر ررتوى األول و ي يمكز ماحظك ا ،شر ررنل مباشر ررر األسر ررعار
املماثلة أو ،شنل غير مباشر.
املس ـ ــتوى الثالث :مدخات ملوجودات أو م لوبات ال تعتمد ولى معلومات الس ر رروق القا لة للماحظة وال يمكز ماحظك ا ،ش ر ررنل
مباشر أو غير مباشر مز السوق.
االستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الرصيد في  31ديسمبر2018م
إسي مارات في أدوات حقوق ملكية
القيمة العادلة مز خال الدخل
الشامل اآلخر

املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

املجموع

-

-

270,958,000

270,958,000

الرصيد في  31ديسمبر 2017م
إسي مارات متاحة للبيع

-

-

169,348,750

يتم ل االسي مار في املساهمة ،شركة التم يع وخدمات ال اقة شركة مساهمة مقفلة .
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2018م
املبالغ الريال السعودي مالم يذكر خاف خل

 - 2/24مخاطر السيولة
تتم ل م اطر الس رريولة في الم ررعوبات التي تواجهها م شر ر ة ما في توفير األموال للوفاء االل زامات املتعلقة األدوات املالية .يمكز
أن ت ت م رراطر الس ر ر ر رريولررة وز ورردم املقرردرة ولى يع موجودات مرراليررة مررا ،س ر ر ر ررروررة وبمبلغ يقررارع القيمررة العررادلررة لهررا .فيمررا يلي
االست قاقات التعاقدية للم لوبات املالية في ن اية السنة املالية .تم ورد املبالغ ارجمالي وغير م مومة.
عند الطلب
أكثر من 5
من  1سنة إلي 5
أقل من سنة
سنوات
سنوات
واحدة
القيمة الدفترية
كما في 31ديسمبر2018م
قرود
408,205,278
78,561,537
486,766,815
 -25دائنون ت اريون وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر2017م
قرود
 -26دائنون ت اريون وأرصدة دائنة أخرى

67,233,948

67,233,948

-

554,000,763

145,795,485

408,205,278

-

494,286,529

7,519,714

367,758,909

119,007,906

74,248,766

74,248,766

-

-

568,535,295

81,768,480

367,758,909

119,007,906

وتقوم الشر ررركة ودارة م اطر السر رريولة االحتفاظ احتياطيات مائمة وتسر ررهيات نكية وقرود ووز طري مراقبة التدفقات
النقدية املستقبلية ولى ك و مستمر وكذل مز خال مقا لة تواريا است قاق املوجودات وامل لوبات النقدية.
 - 3/24مخاطر أسعار العموالت
تظهر م اطر العموالت مز التغيرات والتذ ذ ات امل تملة في معدالت الفائدة التي تاثر ولى الربح املستقبلي أو القيم العادلة
للدوات املالية .ت ضع الشركة مل اطر العموالت ولى م لوباد ا التي تدفع ول ا وموالت واملتم لة في أرصدة القرود تسعى
الشركة لتقليل م اطر معدل الفائدة مز خال مراقبة التذ ذ ات امل تملة في معدالت الفائدة وتقوم الت وط لهذل امل اطر
وند ال اجة لذل تعتقد إدارة الشركة أن م اطر سعر الفائدة غير جوهرية حاليا.
 - 4/24مخاطر العمالت
يقتمر تعرد الشركة مل اطر العمات األجن ية ،شنل أساس ي ولى املعامات اليورو والدوالر األمريني والدرهم ارماراتي .يتم
مراقبة التذ ذع في أسعار صرف العمات مقا ل اليورو والدوالر األمريني والدرهم ارماراتي ،شنل مستمر .ت ش البياكات الكمية
املتعلقة تعرد الشركة مل اطر العمات األجن ية وز ومات و ي كما يلي:
 31ديسمبر2018م
املعادل بالريال
الدرهم اإلماراتي
اليورو
الدوالر األمريكي
السعودي

خمم دائنة ت ارية

()27,660

()710,570

()1400

()2,798,832

 31ديسمبر 2017م

خمم دائنة ت ارية

43,573

737,306

1,400

2,945,539

 - 5/24مخاطر االئتمان
تتم ل م اطر االئتمان في ودم قدرة األطراف األخرى ولى تس ررديد ال زاماد ا التعاقدية ت ال الش ررركة والذي قد ي ت ون خس ررارة
مالية للش ررركة إن تركيزات م اطر االئتمان امل تملة تتض ررمز ،ش ررنل رئرسر ر ي املدينين الت اريين والنقد وما في حكم يتم إيداع
النقد وما في حكم لدى نوه خات تم ر ر ر يف ائتماني مرتفع وتعتقد إدارة الش ر ر ررركة أك ال يوجد تركيزات م اطر ائتمان لم يتم
تنويز م م كاف لها كما في تاريا التقرير.
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2018م
املبالغ الريال السعودي مالم يذكر خاف خل

تتعرد الشركة مل اطر ارئتمان ولى أرصدد ا البنكية والذمم املدينة الت ارية كما يلي:
كما في  31ديسمبر

النقد وما في حكم
خمم مدينة ت ارية

2018م
22,005,793

2017م
29,068,715

7,322,462

7,921,054

29,328,255

36,989,769

القيمة الدف رية للموجودات املالية تم ل ال د األقص ا لتعرد م اطر االئتمان.
تقوم الشركة ودارة م اطر االئتمان املتعلقة املبالغ املست قة مز الذمم املدينة الت ارية وز طريقة املراقبة وفقا للسياسات
وارجراءات امل ددة .تقوم الشركة ال د مز م اطر االئتمان التي تتعل الذمم املدينة الت ارية وز طري وضع حدود ائتمان
لنل وميل ومراقبة الذمم املدينة الت ارية القائمة مورة مستمرة.
 -25أحداث الحقة
تاريا  2يناير 2019م وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة الت لعات الدولية مهورية اليمز الشقيقة لتمدير كمية
 600 000طز كلنكر وكمية  150 000طز أسمنت يبدأ سريان هذل املذكرة مز تاريا التوقيع ول ا وملدة وام وبتاريا
 19مارس 2019م وقعت الشركة وقد مع شركة جولدن أويل مهورية اليمز الشقيقة لتمدير  500 000طز كلنكر ملدة وام.
 -26أرقام املقارنة
تم إوادة تبويم ،ع

أرقام سنة املقاركة لتتواف مع تبويم السنة ال الية.

 -27إعتماد القوائم املالية
تم اوتماد إصدار هذل القوائم املالية موافقة مز م لس إدارة الشركة تاريا  28مارس 2019م املواف  21رجم 1440هر.
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