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  شركة أسمنت ینبع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 مراجعة)ال(غیر الي األولیة الموحدة قائمة المركز الم
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱كما في 

 (باللایر السعودي)
 

 م٥۲۰۱ م٦۲۰۱ إیضاح 
    الموجودات

    الموجودات المتداولة
 ۳۹۲,۳۰٦,۲٥٤ ٤۹۹٫۸٤۲٫۰۳۷ ٤ نقد وما في حكمھ
 ۱۹٥,۸۰۰,۰٤٤ ۱۸۲٫۷۳۹٫٤۸۳  ذمم مدینة تجاریة

 ٥۳٤,۸۷۰,۷۳۰ ٥۱۹٫۱۲٥٫٥٦۷  مخزون
 ۱۹,۹۲۱,۳٥٥ ۲۰٫۷٥۷٫۱٤٥  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 ۱٫۱٤۲٫۸۹۸٫۳۸۳ ۱٫۲۲۲٫٤٦٤٫۲۳۲  إجمالي الموجودات المتداولة
    

    الموجودات غیر المتداولة
 ۳٫۱۷۳٫۰۹۷٫۱۱۸ ۳٫۱٤۰٫۳۷۲٫۰۰۲ ٥ ممتلكات وآالت ومعدات

 ۳٫۱۷۳٫۰۹۷٫۱۱۸ ۳٫۱٤۰٫۳۷۲٫۰۰۲  إجمالي الموجودات غیر المتداولة
 ٤٫۳۱٥٫۹۹٥٫٥۰۱ ٤٫۳٦۲٫۸۳٦٫۲۳٤  إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات وحقوق الملكیة

    المطلوبات المتداولة
 ۱۸۸,۲۳۳,۲٥٤ ٥۷٫۱۰۸٫۰۰۰ ٦ الجزء المتداول -قروض طویلة األجل 

 ۱۲,٤٥۸,۳۳۱ ۲۱٫۷۷٦٫۸۱۸  ذمم دائنة تجاریة
 ٦۷,۱۹٤,۰۰۱ ۷۰٫۰٤٤٫٥٥۰ ۷ أرباح قید التوزیع

 ۱۰,۱۳٦,٤۹۹ ٥٫٥۹٤٫٤۰۳ ۸ مخصص زكاة
 ٤۱٫۸۷۲٫۸۹٤ ٥۸٫۹۰۱٫۸۰۲  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 ۳۱۹٫۸۹٤٫۹۷۹ ۲۱۳٫٤۲٥٫٥۷۳  إجمالي المطلوبات المتداولة
    المطلوبات غیر المتداولة

 ۱٥۸٫۹۷۰٫۰۰۰ ۱٥٥٫۸۷۹٫۱٤۱ ٦ قروض طویلة األجل 
 ٦۸٫۷۷۳٫۳۱۱ ۷٥٫٤٤٦٫۰٦۷  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 ۲۲۷٫۷٤۳٫۳۱۱ ۲۳۱٫۳۲٥٫۲۰۸  المطلوبات غیر المتداولةإجمالي 
 ٥٤۷٫٦۳۸٫۲۹۰ ٤٤٤٫۷٥۰٫۷۸۱  إجمالي المطلوبات

    حقوق الملكیة 
   حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة:

 ۱٫٥۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫٥۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱ رأس المال 
 ۷۸۷٫٥۰۰٫۰۰۰ ۷۸۷٫٥۰۰٫۰۰۰  إحتیاطي نظامي

 ۱٫۳۷٤٫۱۸٦٫۸۲۷ ۱٫٥۲٤٫۸۷۰٫۰۳۱  أرباح مبقاة
 ۳٫۷۳٦٫٦۸٦٫۸۲۷ ۳،۸۸۷،۳۷۰،۰۳۱ الملكیة العائدة لمساھمي الشركةإجمالي حقوق 

 ۳۱٫٦۷۰٫۳۸٤ ۳۰٫۷۱٥٫٤۲۲  حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ۳٫۷٦۸٫۳٥۷٫۲۱۱ ۳٫۹۱۸٫۰۸٥٫٤٥۳  إجمالي حقوق الملكیة

 ٤٫۳۱٥٫۹۹٥٫٥۰۱ ٤٫۳٦۲٫۸۳٦٫۲۳٤  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
 

 
 
 

 )۱۳(إلى ) ۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة).



 

۲ 
 

  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 مراجعة)ال(غیر  دخل األولیة الموحدةقائمة ال
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في  ةشھر المنتھیأالثالثة  ةلفتر

 السعودي)(باللایر 
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ إیضاح 
    

 ٤۳۷٫۱۰۲٫٤٥۷ ۳۹۹٫٦۱٦٫۹۹۱  المبیعات

 )۲۱۲٫۸٥٥٫۳۲۱( )۱۹۹٫٥٦۲٫۹٥۳(  تكلفة المبیعات 
 ۲۲٤٫۲٤۷٫۱۳٦ ۲۰۰٫۰٥٤٫۰۳۸  دخلمجمل ال

 
 مصروفات بیع وتوزیع

 
)۳٫٦۰٤٫۸۳۰( )۳٫۷٦۱٫۸٦۰( 

 )۸٫۱٤۳٫۸٤۹( )۷٫۷۲۲٫٥۸٦(  مصروفات عمومیة وإداریة
 ۲۱۲٫۳٤۱٫٤۲۷ ۱۸۸٫۷۲٦٫٦۲۲  الدخل من العملیات 

 ۱٫۲۹۷٫۷٤۸ ۲۹٦٫۰۲۹  إیرادات أخرى
 )۱٫۲۲۷٫٥۲۸( )۷۲۳٫۳٦٥(  أعباء تمویلیة

 ۲۱۲٫٤۱۱٫٦٤۷ ۱۸۸٫۲۹۹٫۲۸٦  حقوق الملكیة غیر المسیطرةو صافي الدخل قبل الزكاة
 

 الزكاة
 

)٤٫۱٥۰٫۰۰۰( )٥٫۱۸۰٫۰۰۰( 
 ۲۰۷٫۲۳۱٫٦٤۷ ۱۸٤٫۱٤۹٫۲۸٦  المسیطرة صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر

 )٦٤٫۹۸۳( )۱۸۳٫۲٦٦(  حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۲۰۷٫۱٦٦٫٦٦٤ ۱۸۳٫۹٦٦٫۰۲۰  صافي الدخل

    
   ۹ ربحیة السھم من:

 ۱٫۳٥ ۱٫۲۰  الدخل من العملیات 
 ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۰۲  اإلیرادات األخرى

 ۱٫۳۲ ۱٫۱۷  صافي الدخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۳) إلى (۱المرفقة من ( تعتبر اإلیضاحات
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة).



 

۳ 
 

  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر المراجعة) دیة األولیة الموحدةقائمة التدفقات النق
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱شھر المنتھیة في الثالثة ألفترة 

 (باللایر السعودي)
 

 م٤۲۰۱ م٥۲۰۱ إیضاح 
    األنشطة التشغیلیة 

 ۲۱۲٫٤۱۱٫٦٤۷ ۱۸۸٫۲۹۹٫۲۸٦  صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة
تسویات لمطابقة صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي 

 المتوفر من األنشطة التشغیلیة:
 

  
 ٥۲٫۸٤٦٫۰٥۹ ٥٥٫٥۰۹٫۱۳٤  إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات

 ۷۲۳٫۰۰۰ ۷۲۳٫۰۰۰ ۱-٦ إطفاء تكالیف تمویل مؤجلة 
 ۳٫۰۷٥٫۲۳٤ ۲٫۹٦۰٫٥۸۳  مخصص مخزون قطع غیار بطئ الحركة

 ٤٫۲۸٥٫۷۷٦ ٤٫۷۹۳٫۸٥۷  للموظفین المحمل للفترة  مخصص مكافأة نھایة الخدمة
   ۲٥۲٫۲۸٥٫۸٦۰ ۲۷۳٫۳٤۱٫۷۱٦ 

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 
 )٤٫٤۳٤٫٤۰۰( ۳٦٫۸۷۳٫۲۷۰  تجاریة ذمم مدینة

 ۱۳٫۳٤٦٫٦۱۱ ٦٫۷٦٥٫۷٦۹  مخزون
 -- ۳۲۳٫٦٤۰  مستحق من طرف ذو عالقة

 ٤٫۸۸٥٫۲۳٥ ٤٫۱٤۰٫۱۳۱  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 )۹٫۳۱۳٫٤۷۱( ۸٫٥۳۰٫٤٤۸  ذمم دائنة تجاریة

 )٥٥٫۱٤۱٫٤٤٦( )۳۷٫۲٥۹٫۰۸۱(  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 )۱٫۱۸٤٫۸۲۸( )۳٫٥۳٦٫٥۳۳(  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

 )۱٦٫٦۷۸٫۰۱۷( )۱۸٫۰٤۹٫۲۳۰(  زكاة مدفوعة
 ۲۰٤٫۸۲۱٫٤۰۰ ۲٥۰٫۰۷٤٫۲۷٤  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة

    األنشطة اإلستثماریة
 )۳۸٫۷٥۷٫۰۸۷( )۸۹٫٥۰۹٫۷۸۰(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 )۳۸٫۷٥۷٫۰۸۷( )۸۹٫٥۰۹٫۷۸۰(  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثماریة
    األنشطة التمویلیة 

 -- ٥٤٫۰۱۷٫۱٤۱  تسھیالت بنكیة محصلة 
 )٦۰٫۸۸۷٫۱٥۱( --  تسھیالت بنكیة مسددة 

 )۱٫۰۱۲٫۲۱۹( )۲۹۰٫۸٦۲( ۷ أرباح موزعة على المساھمین
 )۱٫٥۲۰٫۰۰۰( )۱٫۲۰۰٫۰۰۰(  حقوق الملكیة غیر المسیطرة أرباح موزعة علي

 )٦۳٫٤۱۹٫۳۷۰( ٥۲٫٥۲٦٫۲۷۹  ة األنشطة التمویلی )المستخدم في( المتوفر من صافي النقد
 ۱۰۲٫٦٤٤٫۹٤۳ ۲۱۳٫۰۹۰٫۷۷۳  صافي التغیر في رصید النقد وما في حكمھ
 ۲۸۹٫٦٦۱٫۳۱۱ ۲۸٦٫۷٥۱٫۲٦٤  رصید النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 
 ۳۹۲٫۳۰٦٫۲٥٤ ٤۹۹٫۸٤۲٫۰۳۷ ٤ رصید النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

 
 
 
 

 )۱۳) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
(غیر مراجعة). جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة



 

٤ 

  شركة أسمنت ینبع 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر المراجعة) كیة األولیة الموحدةقائمة التغیرات في حقوق المل
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱شھر المنتھیة في لفترة الثالثة أ

 (باللایر السعودي)
 

     حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة 
 

  اإلجمالي  مبقاةأرباح   إحتیاطـي نظامي  رأس المال
 حقوق الملكیة
  غیر المسیطرة

 إجمالي حقوق
 الملكیة

            م:۲۰۱٦مارس  ۳۱في 
 ۳٫۷۳٥٫۱۳٦٫۱٦۷  ۳۱٫۷۳۲٫۱٥٦  ۳٫۷۰۳٫٤۰٤٫۰۱۱  ۱٫۳٤۰٫۹۰٤٫۰۱۱  ۷۸۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱٫٥۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ (مراجع)الرصید في بدایة الفترة 

 ۱۸٤٫۱٤۹٫۲۸٦  ۱۸۳٫۲٦٦  ۱۸۳٫۹٦٦٫۰۲۰  ۱۸۳٫۹٦٦٫۰۲۰  --  -- صافي دخل الفترة
 (۱٫۲۰۰٫۰۰۰)  (۱٫۲۰۰٫۰۰۰)  --  --  --  -- توزیعات أرباح لحقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۳٫۹۱۸٫۰۸٥٫٤٥۳  ۳۰٫۷۱٥٫٤۲۲  ۳٫۸۸۷٫۳۷۰٫۰۳۱  ۱٫٥۲٤٫۸۷۰٫۰۳۱  ۷۸۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱٫٥۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ م (غیر مراجع)۲۰۱٦مارس  ۳۱الرصید في 
            

            م:۲۰۱٥مارس  ۳۱في 
 ۳٫٥٦۲٫۷۲٥٫٥٦٤  ۳۳٫۲۰٥٫٤۰۱  ۳٫٥۲۹٫٥۲۰٫۱٦۳  ۱٫۱٦۷٫۰۲۰٫۱٦۳  ۷۸۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱٫٥۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ (مراجع)الرصید في بدایة الفترة 

 ۲۰۷٫۲۳۱٫٦٤۷  ٦٤٫۹۸۳  ۲۰۷٫۱٦٦٫٦٦٤  ۲۰۷٫۱٦٦٫٦٦٤  --  -- صافي دخل الفترة
 )۱٫٦۰۰٫۰۰۰(  )۱٫٦۰۰٫۰۰۰(  --  --  --  -- توزیعات أرباح لحقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۳٫۷٦۸٫۳٥۷٫۲۱۱  ۳۱٫٦۷۰٫۳۸٤  ۳٫۷۳٦٫٦۸٦٫۸۲۷  ۱٫۳۷٤٫۱۸٦٫۸۲۷  ۷۸۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱٫٥۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ م (غیر مراجع)۲۰۱٥ مارس ۳۱الرصید في 
 
 
 

 
 

 )۱۳) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 الموحدة (غیر مراجعة).جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة 



  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في كما 

 سعودي)اللایر بال(
  

٥ 
 

 عام -۱
تأسست شركة أسمنت ینبع كشركة مساھمة سعودیة ("الشركة" أو "الشركة األم") بموجب المرسوم الملكي رقم 

ـ إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ۲٤/۳/۱۳۹۷بتاریخ  ۱۰م/ ـ وقیدت في السجل ۱۰/۸/۱۳۹٤بتاریخ  ۱۰۷٤ھ ھ
ھـ طبقا للقرار الصادر من وزارة الصناعة ۲۱/۱۱/۱۳۹۸بتاریخ  ٤۷۰۰۰۰۰۲۳۳مدینة ینبع تحت رقم التجاري ب

 ھـ.۱۷/۳/۱۳۹٦/ص بتاریخ ٦۷والكھرباء رقم 
 

 تقوم الشركة بصناعة وإنتاج األسمنت البورتالندي العادي واألسمنت المقاوم واألسمنت البوزوالني.
 

القوائم المالیة للشركة األم، شركة أسمنت ینبع والشركة التابعة التالیة، (یشار تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 ا معاً بـ"المجموعة"):مإلیھ
 نسبة الملكیة بلد التأسیس التابعة سم الشركةإ

 ٪٦۰ المملكة العربیة السعودیة شركة ینبع السعودیة الكویتیة للمنتجات الورقیة المحدودة

یتمثل نش����اط الش����ركة التابعة في ص����ناعة أكیاس األس����منت الورقیة بأنواعھا وتجارة الجملة في أكیاس األس����منت 
 الورقیة. 

 
 یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالي:

 شركة أسمنت ینبع
 حي : البغدادیة الغربیة، مدینة جدة 

 ۲۱٤۲۲جدة  – ٥۳۳۰ص. ب 
 المملكة العربیة السعودیة

 
ملیون س���ھم  ۱٥۷٫٥ملیون لایر س���عودي موزعاً علي  ۱٫٥۷٥فیھ والمدفوع بالكامل مبلغ بلغ رأس المال المكتتب 

 ریاالت سعودیة. ۱۰قیمة كل منھا عادي نقدي 
 

 أسس اإلعداد -۲
 المطبقةالمحاسبیة المعاییر  )أ(

المتعارف علیھا في المملكة العربیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المرفقة تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 السعودیة وتمشیاً مع معیار التقاریر المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 
تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة كافة التسویات والتي تتكون أساساً من اإلستحقاقات المتكررة 

 وریة بواسطة اإلدارة لتظھر قائمة مركز مالي عادلة ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة.العادیة المعتبرة ضر
ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة على جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالیة السنویة 

یة األولیة ھذه القوائم المال ربیة السعودیة.التي یتم إعدادھا وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة الع
 ۳۱الموحدة یجب أن تتم قراءتھا مقرونة مع القوائم المالیة السنویة المراجعة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

 م.۲۰۱٥دیسمبر 
 
 أسس القیاس   )ب(

حقاق تخدام مبدأ االستالتكلفة التاریخیة، وبإس المرفقة علي أساستم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 المحاسبي ومفھوم اإلستمراریة. 



  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في كما 

 سعودي)اللایر بال(
  

٦ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -۲
 

 أسس توحید القوائم المالیة )ج(
تم دیسمبر لكل سنة.  ۳۱تتكون القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة كما في 

 التقریر.فترة التابعة لنفس  إعداد القوائم المالیة للشركة
 

 الشركة التابعة  )۱(
الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. وتتوفر السیطرة عندما یكون للمجموعة القدرة 
على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتھا. وعند تقییم 

وحید ي . یتم تالسیطرة، تؤخذ باالعتبار حقوق التصویت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحال
الشركات التابعة من تاریخ االستحواذ (التاریخ الذي تحصل فیھ الشركة على السیطرة) ویتم االستمرار 

 .في التوحید حتى تاریخ توقف السیطرة
  

كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت 
والمدرجة في الموجودات یتم استبعادھا بالكامل. كذلك أي أرباح وخسائر غیر الشركة  / داخل المجموعة

 محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة یتم استبعادھا عند التوحید.
 
 الحصص غیر المسیطرة  )۲(

تتمثل الحصص غیر المسیطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ الشركة بھا والتي تقاس 
ناسبیة في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ویتم معالجة المعامالت مع أطراف بالحصة الت

 الحصص غیر المسیطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.   
 

 عملة العرض والنشاط  )د(
 تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض للمجموعة.

 
 م والتقدیراتاحكإستخدام األ )ه(

 التقدیرات واإلفتراضاتاألحكام ویتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة من اإلدارة القیام بإجراء بعض 
التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعروضة في الموجودات والمطلوبات واإلیرادات 

 لیة عن تلك التقدیرات. والمصروفات. قد تختلف النتائج الفع
 

تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة 
 في الفترة التي تتم فیھا تلك المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا.

 
التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات فیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم 

 :المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة األولیة الموحدة
 
 



  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في كما 

 سعودي)اللایر بال(
  

۷ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -۲
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات (تابع) )ه(
 

 المدینة  التجاریةإنخفاض قیمة الذمم 
في قیمة الذمم المدینة التجاریة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن  نخفاضیتم تكوین مخصص لإل

عوبات تفاقیة. إن الصالمجموعة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة لإل
جز مالیة، والعمكانیة دخول العمیل في مرحلة إفالس أو إعادة الھیكلة الإالمالیة الكبیرة التي تواجھ العمیل، و

نخفاض في قیمة الذمم المدینة أو التأخر في السداد تعتبر جمیعھا مؤشرات على وجود دلیل موضوعي لإل
، دیة الھامةرالتجاریة. بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غیر الف

اً عتبار طول المدة الزمنیة وفقویتم إثبات مخصص باألخذ باإلولكنھا متأخرة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي، 
 سترداد السابقة.لمعدالت اإل

 
 الحركة  مخصص مخزون بطیئ

ستردادیة تقوم اإلدارة بتكوین مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقدیرات صافي القیمة اإل
ات في عتبار التقلبدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باإلستخدام التقإللمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت 

بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن  أو التكالیف المرتبطة بشكل مباشراألسعار 
 .الفترةظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة 

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات، آالت والمعدات

ھالك. یتم تحدید ستحتساب اإلإالت والمعدات بغرض اآلتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات، 
ھذا التقدیر بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه 

 یة سنویاً ویتم تعدیل التغیر في مصروفاتالموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاج
 ھالك (إن وجدت) في الفترات الحالیة والمستقبلیة. ستاإل
 

 المالیةغیر الموجودات  قیمةاإلنخفاض في 
في قیمتھا كلما كانت  نخفاضإذا كان ھناك أي خسائر نتیجة اإل یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة فیما

ت خسارة سترداد. ویتم إثبااألحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لإل
سترداد. نخفاض في القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة الدفتریة لألصل قیمتھا القابلة لإلاإل

تخدام أیھما أعلى. سقیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة المتبقیة لإلسترداد ھي الالقیمة القابلة لإل
یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات نقدیة مستقلة قابلة للتحدید. یتم مراجعة 

ي القیمة نخفاض فنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس اإلوتلك التي تعرضت لإل المتداولةغیر الموجودات 
نخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة بتاریخ كل قائمة مركز مالي. وعندما یتم الحقاً عكس خسارة اإل

زیادتھا  سترداد، ولكن القیمة الدفتریة التي تمتلألصل أو وحدة تولید النقد إلى التقدیر المعدل لقیمتھا القابلة لإل
ریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدیدھا لم یتم تسجیل أي یجب أن ال تتجاوز القیمة الدفت

نخفاض في قیمة الموجودات أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة. ویتم إثبات عكس خسارة خسارة لإل
 نخفاض في القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. اإل
 
 



  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في كما 

 سعودي)اللایر بال(
  

۸ 
 

 امةملخص السیاسات المحاسبیة الھ -۳
السیاسات المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة تتفق مع تلك المستخدمة 

م، والقوائم المالیة األولیة الموحدة لفترة المقارنة. ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱إلعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
إلعداد ھذه  القوائم المالیة األولیة الموحدة. تم إعادة  المجموعةفیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة بواسطة 

 تبویب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طریقة عرض الفترة الحالیة:
 

 النقد وما في حكمھ 
یتكون النقد وما في حكمھ من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع ألجل واإلستثمارات في صنادیق 

أشھر أو أقل من تاریخ اإلستثمار  ۳والقابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة وتستحق خالل فترة  ، إن وجدت،إستثماریة
 األصلي، و المتاحة للمجموعة دون أي قیود. 

 
 الذمم التجاریة المدینة 

یتم المشكوك في تحصیلھا. و للدیونتظھر الذمم المدینة التجاریة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات 
تكوین مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى عدم مقدرة المجموعة على 

ة للذمم المدینة. ویتم شطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا مقابل تحصیل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلی
المخصصات المتعلقة بھا. ویتم تحمیل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة. وأي إستردادات الحقة لمبالغ الذمم 

 المدینة والتي تم شطبھا سابقاً تضاف إلى اإلیرادات.
 

 المخزون
یقة سترداد أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باستخدام طري القیمة القابلة لإلیتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صاف

المتوسط المرجح . وتتضمن التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لشراء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو التحویل والتكالیف 
 .األخرى التي یتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة

 
الة المخزون المصنع وتحت التصنیع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكالیف اإلنتاج المباشرة على أساس في ح

 .الطاقة التشغیلیة العادیة
 

من سعر البیع التقدیري خالل السیر االعتیادي لألعمال بعد خصم تكالیف  ستردادتتكون صافي القیمة القابلة لإل
االنتاج االضافیة لإلكمال ومصروفات البیع والتوزیع. ویتم تكوین مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم وبطيء 

 الحركة والتالف.
 

 عقود التأجیر التشغیلي
التشغیلي في قائمة الدخل الموحدة بطریقة القسط الثابت على  یتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار

ثبات حوافز عقد االیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإلیجار إمدى فترة عقد االیجار. ویتم 
 على مدى فترة عقد االیجار.



  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في كما 
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۹ 
 

 ۳-     ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)
 

 اآلالت والمعدات والممتلكات 
اآلالت، والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم اإلستھالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض المتراكمة، إن وتظھر الممتلكات 

وجدت. تتضمن التكلفة المصروفات التي تتعلق مباشرًة بإقتناء األصل. تكالیف التمویل عن القروض لتمویل تشیید 
 منیة المطلوبة إلكمال وإعداد األصل لغرض اإلستخدام.األصول تتم رسملتھا خالل الفترة الز

  
كافة النفقات األخرى یتم إثباتھا في قائمة الدخل األولیة الموحدة عند تكبدھا. یتم تحمیل اإلستھالك على قائمة الدخل 

 لمعدات. األولیة الموحدة بإستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للمتلكات، اآلالت وا
 

تحمل مصروفات اإلصالح والصیانة على قائمة الدخل األولیة الموحدة أما التحسینات التي تزید في قیمة الموجودات 
 ذات العالقة أو تطیل أعمارھا بصورة جوھریة فتتم رسملتھا.

 
تقدیریة اآلالت والمعدات وقیمتھا الوال یحتسب إستھالك على األراضي المملوكة، یستھلك الفرق بین تكلفة الممتلكات 

على أقساط سنویة متساویة على مدى أعمارھا  –إعتباراً من تاریخ شرائھا أو تركیبھا  –في نھایة مدة استخدامھا 
م ذلك آالت ومعدات إنتاج الورق فیتاإلستھالك للشركة التابعة لبندي  حتسابإاإلنتاجیة المتوقعة. أما فیما یتعلق ب

 عدد الوحدات المنتجة.بموجب طریقة 
 

 فترة المقارنة ھي كما یلي:واألعمار اإلنتاجیة المقدرة للبنود الرئیسیة لھذه الموجودات للفترة الحالیة 
  

 سنة ۲٥ مباني المصنع
 سنة ۳۰ مباني إنتاج مصنع الورق

 سنة ٤۰ مباني وإنشاءات أخرى
 سنة ۲۰ الرصیف البحري

 سنة ۲٥ آالت ومعدات
 عدد الوحدات المنتجة ومعدات إنتاج الورقآالت 

 سنة ٦٫٦۷ – ٤ سیارات وقالبات
 سنة ٦٫٦۷ – ٤ أثاث وأصول أخرى

 
 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

تدرج المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادھا في المستقبل مقابل البضاعة أو الخدمات التي یتم الحصول علیھا 
 رد أم ال.من قبل المو عنھاتم تقدیم فاتورة سواء 

 
 القروض 

یتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكالیف المعاملة المتكبدة، كما یتم تأجیل العموالت اإلداریة المخصومة  
مقدما من قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي وعرضھا مخصومة من مبلغ القرض األصلي. یتم إطفاء تلك 

والتي التختلف جوھریا عن معدل الفائدة على القروض  العموالت، على مدى عمر القرض بطریقة القسط الثابت
العائدة مباشرة إلنشاء موجودات مؤھلة حتى تصل إلى المرحلة  قتراض. ویتم رسملة تكالیف اإلالسائدة في السوق

ستخدام المحدد لھا، وبخالف التي یكتمل عندھا بشكل جوھري جمیع األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤھلة لإل
 الموحدة.األولیة ذلك، یتم تحمیل ھذه التكالیف على قائمة الدخل 



  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في كما 

 سعودي)اللایر بال(
  

۱۰ 
 

 (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة   -۳
 

 المخصصات
حالي أو ضمني یمكن تقدیره بشكل نظامي یتم إثبات المخصص إذا كان على المجموعة نتیجة ألحداث سابقة إلتزام 

 موثوق، مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادیة لسداد ذلك اإللتزام.
 

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة السعودیة ویمثل مبلغ  یتم إحتساب

مستحق یقید على قائمة الدخل األولیة الموحدة. ویتم إحتساب ھذه المكافأة على أساس القیمة الحالیة للمزایا المقررة 
 ائمة المركز المالي.التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ العمل في تاریخ ق

 
 تحقق اإلیرادات 

 ستیفاء الشروط التالیة:إتتحقق اإلیرادات عند  
 قتصادیة للمجموعة.إحتمالیة بتدفق منافع إوجود  •
 یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا. •
 ل موثوق.قیاسھا بشك مكانیةإمكانیة تحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ وإ •
اء معاییر ستیفإیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً. ویجب كذلك  

 التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإلیرادات.
 

 مبیعات بضائع 
الھامة  نتقال المخاطر والمنافعإیتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن المنتجات التي یتم بمقتضاھا  

المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال یكون للمجموعة سیطرة فعالة او مشاركة إداریة مستمرة بالدرجة 
 یعات بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمیة.التي ترتبط عادة بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المب

 
 المصروفات

في وظائف البیع والتوزیع. كافة  المجموعةمصروفات البیع والتوزیع تمثل المصروفات الناتجة عن مجھودات 
وأعباء التمویل یتم تصنیفھا كمصروفات عمومیة وإداریة. یتم توزیع  تكلفة المبیعاتالمصروفات األخرى بخالف 

المصروفات المشتركة بین تكلفة المبیعات ومصروفات البیع والتوزیع والمصروفات  العمومیة واإلداریة إن لزم 
 األمر، على أساس منتظم.

 
 الزكاة

ساب الزكاة تم إحتیفي المملكة العربیة السعودیة. تھا التابعة للزكاة وفقاً ألحكام وقواعد الزكاة تخضع الشركة وشرك
عن الفترة بشكل تقدیري ویتم تحمیل مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الدخل األولیة الموحدة. ویتم إحتساب 
مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي یتم 

 ا إصدار الربوط النھائیة.فیھ
 

 ستقطاعضریبة اإل
توزیعات األرباح المدفوعة ستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غیر المقیمة وعلى تقوم الشركة بإ 

 .في المملكة العربیة السعودیة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة وضریبة الدخل غیر المقیمین للمساھمین
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 سعودي)اللایر بال(
  

۱۱ 
 

 الھامة (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة   -۳
 

 تحویل العمالت األجنبیة
تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة باللایر السعودي طبقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعاملة، 
یعاد تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة المسجل بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة 

 المالي. تدرج جمیع الفروق في قائمة الدخل األولیة الموحدة.المركز 
 

 توزیعات األرباح 
یتم قید توزیعات األرباح المرحلیة في الفترة التي یتم إعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. كما یتم قید توزیعات األرباح 

 النھائیة في السنة التي تعتمد خاللھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین.
 

 التقاریر القطاعیة 
قطاع األعمال ھو مجموعة من األصول والعملیات المرتبطة بتقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد 
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ویشمل القطاع الجغرافي تقدیم منتجات أو خدمات ضمن بیئة 

 المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى. اقتصادیة محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك
 

 نقد وما في حكمھ  -٤
 من اآلتي : مارس ۳۱یتكون النقد وما في حكمھ كما في 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ إیضاح 
 -- ۳٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱-٤  ودائع مرابحة –ودائع بنكیة 

 ۳۸۸٫٦۱٤٫٦۲۱ ۱٤٥٫۳۳۳٫۱۸٦  حسابات جاریة -أرصدة لدى بنوك 
 ۳٫٥۷۹٫۰۰۰ ٤٫٤۲۹٫٥۰۰  شیكات تحت التحصیل 

 ۱۱۲٫٦۳۳ ۷۹٫۳٥۱  نقـد بالصـندوق 
  ٤۹۹٫۸٤۲٫۰۳۷ ۳۹۲٫۳۰٦٫۲٥٤ 

 
بعائد مالي حسب األسعار محلي  تجاريتمثل الودائع البنكیة قصیرة األجل في ودائع ألجل مودعة لدى بنك  ۱-٤

 .اإلستثمار األصليمرابحة تستحق خالل شھر من تاریخ  كودائع السائدة في السوق
 

 ممتلكات وآالت ومعدات -٥
 ملیار لایر ۱٫٥۱تم رھن كافة ممتلكات وآالت ومعدات خط اإلنتاج الخامس والبالغ صافي قیمتھ الدفتریة مبلغ  )أ(

سعودي لصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (الصندوق) كضمان للقرض طویل األجل الذي حصلت 
 ).٦(إیضاح  علیھ الشركة من الصندوق

محطة في مشروع ملیون لایر سعودي وتتمثل  ۱۲٥م بلغت المشروعات تحت التنفیذ مبلغ ۲۰۱٦ مارس ۳۱في  )ب(
 .بالمصنع خدمیةإنشاءات ومن الحرارة المھدرة تولید كھرباء 
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 سعودي)اللایر بال(
  

۱۲ 
 

 إلئتمانیةالتسھیالت ا -٦
 

 بنكیة إتفاقیات تسھیالت إئتمانیة )أ(
مع بنوك تجاریة محلیة وغیرھا من المؤسسات المالیة وذلك للحصول  لدى المجموعة إتفاقیات تسھیالت إئتمانیة

ملیون  ۲۳٤على قروض طویلة وقصیرة األجل وإعتمادات مستندیة وخطابات ضمان بلغ مجموع أرصدتھا 
ملیون لایر سعودي). ویتم تحمیل التسھیالت بعموالت تمویل وفقاً  ۳٥۷م: ۲۰۱٥مارس  ۳۱لایر سعودي (

) باإلضافة إلى ھامش ربح وفقاً SIBORي سوق اإلقراض الداخلي بین البنوك السعودیة (لألسعار السائدة ف
 تفاقیات التسھیالت.إل

 
 قروض طویلة األجل  )ب(

 مما یلي: مارس ۳۱كما في تتكون القروض طویلة األجل 
 م٥۲۰۱ م٦۲۰۱ إیضاح 

 ۲۰٦٫۰۷۸٫۰۰۰ ۱٥۸٫۹۷۰٫۰۰۰ )۱-٦( قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 
 ۱٤۱٫۱۲٥٫۲٥٤ ٥٤٫۰۱۷٫۱٤۱ )۲-٦( قروض البنك األھلي التجاري 

  ۲۱۲٫۹۸۷٫۱٤۱ ۳٤۷٫۲۰۳٫۲٥٤ 
 

 كما یلي: مارس ۳۱كما في تم عرض القروض طویلة األجل في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
 م٥۲۰۱ م٦۲۰۱ 

 ۱۸۸٫۲۳۳٫۲٥٤ ٥۷٫۱۰۸٫۰۰۰ الجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداولة
 ۱٥۸٫۹۷۰٫۰۰۰ ۱٥٥٫۸۷۹٫۱٤۱ الجزء غیر المتداول تحت بند المطلوبات غیر المتداولة

 ۲۱۲٫۹۸۷٫۱٤۱ ۳٤۷٫۲۰۳٫۲٥٤ 
 

 ) قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي:۱-٦(
على قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي بغرض تمویل الشركة  حصلتم ۲۰۱۰یونیو  ۷في 

 ۳۱مشروع إنتاج الخط الخامس (المشروع) لشركة أسمنت ینبع. بلغ إجمالي رصید القرض بتاریخ 
ملیون لایر سعودي) من أصل  ۲۱٥م: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۱٦٥م مبلغاً وقدره ۲۰۱٦ مارس

ملیون لایر سعودي  ۲۲٫٥ملیون لایر سعودي یخصم منھا  ۳۰۰إجمالي تسھیل القرض المعتمد والبالغ 
 ۲۸سنوات وعلى أقساط نصف سنویة إعتباراً من  ٦كتكالیف تقییم صناعیة ویسدد القرض على فترة 

المشروع الجدید لصالح  معداتممتلكات وآالت وم. القرض مضمون بواسطة رھن جمیع ۲۰۱۲دیسمبر 
إتفاقیة القرض على تعھدات تتضمن من بین أمور أخرى، الحد من النفقات الرأسمالیة  تتضمنالصندوق. 

 المستقبلیة والمحافظة على نسب مالیة معینة.
ملیون لایر سعودي من تكالیف التقییم الصناعیة ضمن تكلفة المشروع والتي تخص  ٤٫۹تم رسملة مبلغ 

م. تم تصنیف الرصید ۲۰۱۲مارس  ۳۱الفترة منذ الحصول على القرض وحتى إكتمال المشروع في 
ة فتر ملیون لایر سعودي كتكالیف تمویل مؤجلة، ویتم إطفاء الرصید على مدى ۱۷٫٦المتبقي والبالغ 

ألف لایر سعودي من ھذه  ۷۲۳ وقد تم تحمیل مبلغ م.۲۰۱۸أبریل  ۳۰القرض المتبقیة والتي تنتھي في 
التكالیف، یمثل مصاریف اإلطفاء للفترة، على قائمة الدخل األولیة الموحدة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

 ألف لایر سعودي). ۷۲۳م: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦مارس  ۳۱في 
 

 من اآلتي: مارس ۳۱كما في صندوق التنمیة الصناعیة السعودي یتمثل رصید قرض 
 م٥۲۰۱ م٦۲۰۱ 

 ۲۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٦٥٫۰۰۰٫۰۰۰ إجمالي القرض
 )۸٫۹۲۲٫۰۰۰( )٦٫۰۳۰٫۰۰۰( یخصم: رصید تكالیف تمویل مؤجلة

 ۱٥۸٫۹۷۰٫۰۰۰ ۲۰٦٫۰۷۸٫۰۰۰ 
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 سعودي)اللایر بال(
  

۱۳ 
 

 (تابع) اإلئتمانیةتسھیالت ال  -٦
 
 (تابع)قروض طویلة األجل (ب)  

 
 ) قروض البنك األھلي التجاري:۲-٦(

 ۱٫۲م حصلت الشركة على تسھیالت بنكیة من البنك األھلي التجاري بمبلغ ۲۰۱۱خالل سنة  -
ملیار لایر سعودي لتغطیة بعض تكالیف إنشاء مشروع الخط الخامس بدون ضمان وقد بدأ سداد 

ملیون لایر  ۲۰م بواقع ۲۰۱٦مارس  ۱م وینتھى في ۲۰۱۱مارس  ۳۱األقساط إعتباراً من 
ملیون لایر سعودي كسداد مبكر من أقساط  ۸۰م تم سداد مبلغ ۲۰۱۳سعودي شھریاً. خالل سنة 

 م.۲۰۱٥البنك وتم سداد اخر قسط في أكتوبر 
 

مع البنك األھلي التجاري بمبلغ جدیدة م، أبرمت الشركة عقود تسھیالت بنكیة ۲۰۱٥خالل سنة  -
دون ب مشروع تولید الكھرباء من الطاقة الحراریة المھدرةملیون لایر سعودي لتغطیة تمویل  ۲٥۰

سیتم سداده م و ۲۰۱٦مارس  ۳۱منھ كما في  ملیون لایر سعودي ٥٤مبلغ  إستخدامتم . ضمان
شھر من تاریخ توقیع اإلتفاقیة واإلنتھاء الفعلي من محطة  ۲٤بنھایة فترة السحب والمحددة بـ 

مایو  ۳۱ھري متساوي و تاریخ إستحقاق اخر قسط قسط ش ٦۰حراریة علي تولید الكھرباء ال
 م.۲۰۲۲

 
سیتم سداد أول قسط بعد سنتین من تاریخ القرض وسیتم جدولة سداد كامل القرض بعد اإلنتھاء  -

 .من المشروع و تحدید إجمالي المسحوب والمستخدم من القرض
 

حصلت شركة ینبع السعودیة الكویتیة للمنتجات الورقیة (شركة تابعة) على تسھیالت بنكیة من  -
ملیون لایر سعودي لتغطیة إلتزاماتھا تجاه مقاول اإلنشاءات  ۱۳٫٥البنك األھلي التجاري بمبلغ 

 وما یلزمھا من معدات محلیة وخارجیة بضمان شركة أسمنت ینبع وقد بدأ سداد األقساط إعتباراً 
 ۳۰لایر سعودي شھریاً وتاریخ سداد أخر قسط في  ۲۸۱٫۳۱۹م بواقع ۲۰۱۱یولیو  ۳۱من 

 م.۲۰۱٥سبتمبر 
  

 كافة القروض تحمل عموالت بنكیة متفق علیھا وفقاً لألسعار التجاریة السائدة في السوق. -
 

 م:۲۰۱٦مارس  ۳۱ستحقاقات القروض كما في وفیما یلي إجمالي إ -
 

 المبلغ باللایر السعودي  مارس ۳۱الفترة المنتھیة في 
م۷۲۰۱   ٥۷٫۱۰۸٫۰۰۰ 
م۸۲۰۱   ٦۷٫۱۰۸٫۰۰۰ 

م۱۹۲۰   ۳٤٫۷٥٤٫۰۰۰ 
 ۱٥۸٫۹۷۰٫۰۰۰  اإلجمالي

 
ملیون لایر سعودي الخاص بمشروع تولید  ٥٤جدولة قرض البنك األھلي البالغ  لم یتم إحتساب -

الكھرباء من الطاقة الحراریة المھدرة حیث أنھ سیقوم البنك بجدولة إجمالي الرصید بعد إكتمال 
 .كما ھو مشار إلیھ أعاله المشروع و تحدید إجمالي قیمة التسھیل
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 سعودي)اللایر بال(
  

۱٤ 
 

 أرباح قید التوزیع  -۷
 :مارس ۳۱ شھر المنتھیة فيالثالثة أ األرباح قید التوزیع خالل فترة الحركة فيفیما یلي 

 م٥۲۰۱ م٦۲۰۱ إیضاح 
    

 ٦۸٫۲۰٦٫۲۲۰ ۷۰٫۳۳٥٫٤۱۲  ینایر  ۱الرصید في 
)۲۹۰٫۸٦۲(  المسدد من األرباح قید التوزیع خالل الفترة   (۱٫۰۱۲٫۲۱۹) 

 ٦۷٫۱۹٤٫۰۰۱ ۷۰٫۰٤٤٫٥٥۰  مارس ۳۱الرصید في 
 

 ۲٥والثالثون والتي إنعقدت یوم األحد  الخامسةوافقت الجمعیة العامة العادیة ، المركز الماليالحقاً لتاریخ ) ۷-۱(
م على صرف األرباح المقترحة عن النصف الثاني لسنة ۲۰۱٦أبریل  ۳ھـ الموافق ۱٤۳۷جمادى الثاني 

لایر  ۳٫٥عودي) بواقع ملیون لایر س ۳۹۳٫۷٥م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ٥٥۱٫۲٥م والبالغة ۲۰۱٥
من رأس  %۲٥م: ۲۰۱٤من رأس المال ( %۳٥لایر سعودي للسھم) وبنسبة  ۲٫٥م: ۲۰۱٤سعودي للسھم (

ھایة ن لدى مركز إیداع األوراق المالیة (تداول) في المسجلین المال) على أن تكـون أحـقیة األرباح للمساھمین
 .تداول یوم إنعقاد الجمعیة

 
 الوضع الزكوي  -۸

 
 )شركة مساھمة سعودیةأسمنت ینبع (شركة 

 م، ۲۰۱۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  حتي السنةأنھت الشركة وضعھا الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) 
م وقامت المصلحة بعمل فحص میداني لعامي ۲۰۱٤ ىم إل۲۰۱۲كما قامت الشركة بتقدیم إقرارتھا الزكویة لألعوام 

 ولم تستلم أي ربط حتي تاریخھ. م۲۰۱۳م و ۲۰۱۲
 

 تابعة)الشركة الشركة ینبع السعودیة الكویتیة للمنتجات الورقیة (
م. ۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱أنھت الشركة وضعھا الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) لكافة السنوات المالیة حتى 

م وقامت المصلحة بأجراء فحص ۲۰۱۳م إلى ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱للسنوات من  وقدمت الشركة إقرارتھا الزكویة
ألف لایر سعودي وفروقات ضریبة إستقطاع بمبلغ  ٦۸۹میداني أسفر عن مطالبة المصلحة بفروقات زكویة بمبلغ 

ألف لایر سعودي وقامت الشركة بسداد ضریبة اإلستقطاع  ۷۷ألف لایر سعودي، وغرامات تأخیر بمبلغ  ۲٤٦
وكذلك مبلغ الزكاة المتفق علیھ مع المصلحة، في حین إعترضت الشركة على بعض البنود األخرى امات التأخیر وغر

ألف لایر سعودي وقامت بالرد على إستفسارات المصلحة فیما یتعلق بنقاط اإلعتراض وفي إنتظار رد  ٦٤٥بمبلغ 
 المصلحة والربوط المعدلة.

 
 م ولم تستلم أي ربط حتي تاریخھ.۲۰۱٤ لعامالزكوي كما قامت الشركة بتقدیم اإلقرار 

 
 ربحیة السھم -۹

وربحیة السھم من صافي تم إحتساب ربحیة السھم من الدخل من العملیات وربحیة السھم من اإلیرادات األخرى 
م على أساس عدد األسھم القائمة خالل الفترة والبالغة ۲۰۱٦ مارس ۳۱ المنتھیة في شھرأالثالثة  ةالدخل لفتر

 ملیون سھم). ۱٥۷٫٥م: ۲۰۱٥ مارس ۳۱ملیون سھم ( ۱٥۷٫٥
 
 
 



  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في كما 

 سعودي)اللایر بال(
  

۱٥ 
 

 اإلرتباطات الرأسمالیة واإللتزامات المحتملة -۱۰
ملیون  ۱٤۲تحت التنفیذ مبلغ  بالمشروعاتم بلغت اإلرتباطات الرأسمالیة فیما یتعلق ۲۰۱٦ مارس ۳۱في  )أ(

 ملیون لایر سعودي). ۲۷۱م: ۲۰۱٥ مارس ۳۱لایر سعودي (
م بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان البنكیة الصادرة نیابة عن ۲۰۱٦ مارس ۳۱في   )ب(

 .ملیون لایر سعودي) ۱۰٫۱م: ۲۰۱٥ مارس ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۰٫۱ المجموعة
 

 األدوات المالیة وإدارة المخاطر -۱۱
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
تذبذب أسعار الفائدة على الربحیة المستقبلیة. إن المجموعة معرضة  تأثیرتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إحتمال 

الت یھوالتس القروضلمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا التي تدفع علیھا فائدة بما في ذلك البنك 
 ئدة عن طریق مراقبة تذبذب أسعار الفائدة.البنكیة. تعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أسعار الفا

 
 مخاطر السیولة

تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة إلتزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة حال إستحقاقھا. تتم 
مات أي إلتزامراقبة إحتیاجات السیولة على أساس شھري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافیة لمقابلة 

 حال نشوئھا.
 

ة التسھیالت البنكیة وذمم تجاریة دائنالقروض وتتكون المطلوبات المالیة المتداولة للمجموعة من الجزء المتداول من 
وأرباح قید التوزیع ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى. من المتوقع من الناحیة العملیة أن یتم سداد جمیع ھذه 

شھراً من تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة وتتوقع المجموعة أن یكون لدیھا  ۱۲ المطلوبات المالیة خالل
 كافیة للقیام بذلك. سیولة

 
 مخاطر اإلئتمان

ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. أرصدة النقد وما 
لدى بنوك محلیة ذات تصنیف إئتماني جید. تستحق القائمة لدى المجموعة في تاریخ المركز المالي مودعة  في حكمھ

) من %۸۳م: ۲۰۱٥( %۸۳الذمم المدینة التجاریة واألخرى بشكل رئیسي من عمالء في السوق المحلیة، وتتركز 
عمالء  ٥م: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦ مارس ۳۱ فيعمالء رئیسیین كما  ٥موعة طرف الذمم المدینة التجاریة المستحقة للمج

 سترداد المقدرة.رئیسین). وقد تم إظھار الذمم المدینة بقیمتھا القابلة لإل
 

 مخاطر العملة
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن المجموعة غیر 

األجنبیة خالل دورة أعمالھا العادیة، نظراً ألن تعامالت المجموعة الجوھریة معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت 
خالل الفترة تمت باللایر السعودي والدوالر األمریكي، وحیث أن سعر صرف اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر 

 ریكي.األمریكي فإنھ لیست ھناك مخاطر ھامة مرتبطة بالتعامالت واالرصدة المقیمة بالدوالر األم
 



  شركة أسمنت ینبع
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱في كما 

 سعودي)اللایر بال(
  

۱٦ 
 

 (تابع)األدوات المالیة وإدارة المخاطر   -۱۱
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة
لتزام للمجموعة في معاملة تتم بین طرفین بعلمھما وملء إالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم بھ مبادلة أصل أو سداد 

على أساس تجاري. تتكون الموجودات المالیة للمجموعة من النقد وما في حكمھ والذمم المدینة والموجودات وإرادتھما 
األخرى وتتكون مطلوباتھا المالیة من التسھیالت البنكیة والذمم التجاریة الدائنة واألرباح قید التوزیع والمصروفات 

 لألدوات المالیة جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة. المستحقة والمطلوبات األخرى. ال تختلف القیمة العادلة

 المعلومات القطاعیة -۱۲
للشركة قطاع تشغیلي واحد یتمثل في إنتاج األسمنت، وتمارس الشركة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة، وبالتالي 

یر المالیة للشركة التابعة غفإن المعلومات المالیة لم یتم فصلھا إلى قطاعات أعمال مختلفة أو جغرافیة. المعلومات 
 ھامة بالنسبة للقوائم المالیة للمجموعة ألغراض التقاریر القطاعیة.

 إعتماد القوائم المالیة -۱۳
 رجب ۱۰مراجعة نیابة عن مجلس اإلدارة في تم إعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة لإلصدار من قبل لجنة ال

   م).۲۰۱٦ بریلأ ۱۷ھـ (الموافق ۱٤۳۷
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