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  شركة إسمنت المنطقة الشرقیة
  )شركة مساھمة سعودیة (

  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی  أشھر والسنة للثالثة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  )المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلكجمیع (

    
  النشاطالتنظیم و  -  ١

م م مساھمة ھي شركة") ة الشرك(" إسمنت المنطقة الشرقیة  شركة اریخ  ١١/تأسست بموجب المرسوم الملكي رق بت
م ) م١٩٨٢ینایر  ٩الموافق (ھـ ١٤٠٢ربیع األول  ١٤ ر التجارة رق اریخ  ٩٣٩وقرار معالي وزی اني  ٣بت ع الث ربی

ـ ١٤٠٣ ق (ھ ایر  ١٧المواف م ) م١٩٨٣ین ت رق دمام تح ة ال اري بمدین جل التج ي الس دھا ف م قی  ٢٠٥٠٠١٣٤٠٠وت
  .ومركزھا الرئیسي بمدینة الدمام ) م١٩٨٣مارس  ٧الموافق (ھـ ١٤٠٣ جمادى األول ٢٢بتاریخ 

  
على ) م١٩٨٥ینایر  ٩الموافق (ھـ ١٤٠٥ربیع الثاني  ١٧بتاریخ  ٦/حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م

رات متیاز التعدین الاحق  د لفت ة للتجدی اً قابل ین عام دة ثالث انیة  لم ة الخرس ي منطق ل ف ستغالل الحجر الجیري والطف
  .متیاز بإستكمال اإلجراءات القانونیة لتجدید ترخیص حق اال حالیا وتقوم الشركة. مجموعھا عشرون عاماً 

  
م  وزاري رق اریخ /١٤كما حصلت الشركة بموجب القرار ال ق ومال(ھـ ١٤٣٣صفر  ٢٤ق بت ایر  ١٨اف ) م٢٠١٢ین

ارة ستغالل خام الحجمتیاز التعدین الاعلى  ر الجیري والطفل في منطقة وادى النجیبیة بمحافظة األحساء التابعة إلم
  .المنطقة الشرقیة مدتھا عشر سنوات ھجریة  

  
مشتقاتھ واإلتجار بھ وتوابعھ یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في إنتاج اإلسمنت العادي واإلسمنت البورتالندي المقاوم و

  .والخرسانة مسبقة الصنع 
  : التالي عفرالالشركة لدى م  ، ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 

                          
  اإلسم التجاري للفرع    مكان اإلصدار    تاریخھ    رقم سجل الفرع

  فرع شركة إسمنت المنطقة الشرقیة -براینسا السعودیة     الدمام    ھـ٢١/٠٧/١٤٢٨    ٢٠٥١٠٣٥١٨٤
  
  ھم السیاسات المحاسبیةملخص أل   -  ٢

تم إعداد القوائم المالیة االولیة المرفقة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة 
ل الشركة .عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  ن قب داد ال إن السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة م ي إع وائم ف ق

  :  التاليھي على النحو  المالیة األولیة والتى ال تختلف عن تلك المطبقة في إعداد القوائم السنویة ،
  

  العرف المحاسبي
ة  ة التاریخی دأ التكلف ا لمب تحقاق وفق دأ اإلس اس مب ي أس ة  عل وائم المالی داد الق م إع دا . ( ت ا ع ك فیم تثماراالوذل  اتس

  ) .المتاحة للبیع ، والتى یتم إثباتھا بالقیمة العادلة
  

  إستخدام التقدیرات
ى  ؤثر عل دیرات وافتراضات ت یتطلب اعداد القوائم المالیة االولیة وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا استخدام تق

ا  الموجوداتواالفصاح عن  الموجودات والمطلوباتمبالغ  ة كم ة ، وااللتزامات المحتمل وائم المالی اریخ الق ذلك بت وك
ن .  خالل الفترة  مبالغ االیرادات والمصروفات الدارة م وافر ل ا ت وبالرغم من ان ھذه التقدیرات مبنیة على افضل م

  معلومات عن االحداث واالجراءات الحالیة ، فانھ من الممكن ان تختلف النتائج الفعلیة في النھایة عن ھذه التقدیرات
  

  ي حكمھالنقد وما ف
أخرى عالیة السیولة قصیرة األجل ،  اتاستثماروأرصدة البنوك، النقد في الصندوق ویتكون النقد وما في حكمھ من 
  .من تاریخ شرائھا  إستحقاق ثالثة أشھر أو أقل تبلغ ذات تواریخ إستحقاق أصلیة 
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  شركة إسمنت المنطقة الشرقیة
  )شركة مساھمة سعودیة (

  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی  أشھر والسنة للثالثة القوائم المالیة األولیةإیضاحات حول 
    )جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك(
  

  العمالت االجنبیة
ة خالل ال ى إة سنتحول المعامالت التي تتم بعمالت أجنبی د اجراء سعودي حسب سعر التحال اللایرل ائد عن ل الس وی

الي النقدیة الموجودات والمطلوباتویتم تحویل  المعاملة ، ز الم ـة المرك ـخ قائم ي تاری ـا ف ة كم ة بعمالت أجنبی  القائم
ـاریخ الال ـریاللى إ ك الت ي ذل ائدة ف عار الس ل إ.  سعودي حسب األس دید وتحوی ن تس ائر الناتجة ع اح والخس ن األرب

  . العمالت األجنبیة مشمولة في قائمة الدخل
  

  ذمم مدینة تجاریة 
وین  ،یتم إظھار الذمم المدینة التجاریة بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصاً مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا یتم تك

یلھا ي تحص كوك ف دیون المش ي أ مخصص لل وھري ف ك ج ك ش ون ھنال دما یك ى عن ادرة عل ون ق ن تك ركة ل ن الش
ة . للفاتورة تحصیل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط االصلیة  دخل األولی ة ال ى قائم . ویتم تحمیل ھذه المخصصات عل

س اإلدارة  ن مجل ا م دھا وإعتمادھ د تحدی تم . یتم شطب الدیون المعدومة عن ة  ، ی ذمم المدین تم تحصیل ال دما ال ی عن
ي تحصیلھا  دیون المشكوك ف الغ المشطوب) . إن وجد(شطبھا مقابل حساب مخصص ال ة للمب ة أي تحصیالت الحق

  .في قائمة الدخل األولیة " إیرادات أخرى"سابقاً تثبت ضمن بند 
  

  مخزون
تتضمن . تحدد التكلفة بإستخدام طریقة المتوسط المرجح  . یقیم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتحققة أیھما أقل 

رة والن ر مباش الیف صناعیة غی ة وتك ة وعمال واد أولی ة م اھزة تكلف ات الج ة المنتج ا تكلف ى تحملتھ رى الت ات األخ فق
  .المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعھ وحالتھ الراھنة 

ال  ة لمصروفات اإلكم الیف التقدیری د خصم التك صافي القیمة المتحققة ھي سعر البیع التقدیري في النشاط العادي بع
  .ات اإلدارة وحركة المخزون ویتم تخفیض المخزون بقیمة األصناف الراكدة وبطیئة الحركة طبقاً لتقدیر. والبیع 

  
  :في األوراق المالیة ستثماراال

ون  اتستثماراالیتم مبدئیا إثبات  ي ال یك وال الشركات الت ي رؤوس أم ً  للشركةف ا أثیرا ھام ي  ت ي ف ا، وھي الت علیھ
ن  مجموعةالغالب تكون حصة ال ل م ة ٪٢٠فیھا أق ن رأس المال، بالتكلف ذه  .م تم تصنیف ھ تثماراالی ، بحسب اتس

ع إذا كان قصد  اتاستثمارقصد اإلدارة، إلى  ي األجل القصیر، أو متاحة للبی ا ف للمتاجرة إذا كان قصد اإلدارة بیعھ
  . اإلدارة من شرائھا ھو عدم بیعھا في المستقبل القریب

ال  اس ك تم قی تثماراالی ة الس رائھا بالقیم ة لش رات التالی ي الفت ع ف ة للبی اجرة والمتاح ي للمت ةین الت رض  .عادل تم ع ی
ضمن األصول المتداولة ویتم قید المكاسب أو الخسائر غیر المحققة الناتجة عن ) إن وجدت ( للمتاجرة  اتستثماراال

دخل تم عرض  .إعادة التقییم ضمن قائمة ال وي  اتستثماراالی م تن ا ل ة م ر المتداول ع ضمن األصول غی المتاحة للبی
یم  .الالحقةاإلدارة بیعھا خالل اإلثنى عشر شھرا  ة الناتجة عن إعادة تقی ر المحقق ب أو الخسائر غی د المكاس ویتم قی

ي  اتستثماراال دخل ف ة ال ي قائم ة ف ات المكاسب أو الخسائر المحقق تم إثب ا ی ة بینم وق الملكی ع ضمن حق المتاحة للبی
ة ھذه عندما یكون ھناك نقصا غیر مؤقت  .الفترة التي حدثت فیھا المكاسب أو الخسائر المحققة ي قیم  اتستثماراالف

ر  ل الخسائر غی دخلالأو دلیال موضوعیا على وجود ھبوط في قیمتھا، یتم تحوی ى قائمة ال ة إل ات  .محقق د توزیع تقی
  . في قائمة الدخل عند تحصیلھا اتستثماراالاألرباح المستلمة من ھذه 

  
  في شركة زمیلة  اتاستثمار

غیلیة . الشركات الزمیلة ھي تلك التى یكون للمجموعة تأثیر ھام علیھا ولكن لیست سیطرة في السیاسات المالیة والتش
ین  ا ب راوح م رى تت ى  ٢٠یكون للمجموعة تأثیر ھام عندما تمتلك حصة في المنشأة األخ ن رأس  ٥٠إل ة م ي المائ ف

ویت  احبھ التص ق لص ذي یح ال ال ن الش. الم بة ع تم المحاس ة  ت وق الملكی ة حق تخدام طریق ة بإس تم ركات الزمیل وی
ة بالشركةبالتغیرات التي تحدث بعد الشراء في  ویتم تعدیلھا بعد ذلك .تسجیلھا مبدئیاً بالتكلفة  ة حقوق الملكی .  الزمیل

  . الشركات المستثمر فیھا في قائمة الدخل) خسارة(من صافي دخل  الشركةویظھر ما یخص 
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  إسمنت المنطقة الشرقیةشركة 

  )شركة مساھمة سعودیة (
  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی أشھر والسنة للثالثة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

    )جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك(
  

  ممتلكات وآالت ومعدات
بعد خصم اإلستھالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القیمة، ،  بالتكلفةوالمعدات مبدئیاً واآلالت یتم قیاس الممتلكات 

  .مباشرة إلقتناء األصل المتكبدة تتضمن التكلفة النفقات . إن وجدت 
ات م ك النفق د تل دما تزی ة عن ات الالحق ملة النفق تم رس تقبلیةت ادیة  المس افع اإلقتص د اآلالت  ن المن ي بن ة ف الكامن

  .والمعدات
ات ة النفق رى  كاف ة األخ ة الحالی ة اإلنتاجی ي الطاق اظ عل دھا للحف د تكب دخل عن ة ال ي قائم ا ف تم إثباتھ ل . ی تم تحمی ی

  .اإلستھالك على قائمة الدخل بإستخدام طریقة القسط الثابت  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل 
ة  دات بمقارن عایتم تحدید أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمع ن بی د المحصلة م ت  لعوائ األصل الثاب

  .ستبعد بصافي القیمة الدفتریة لذلك األصل وإدراجھا ضمن اإلیرادات األخرى بقائمة الدخل األولیة مال
  : ھي على النحو التالية للبنود الرئیسیة للممتلكات واآلالت والمعدات إن األعمار اإلنتاجیة المقدر

  
  السنوات  

  ٣٣  مباني 
  ٢٠ -  ١٥  میكانیكیة وكھربائیةمعدات 

  ١٥ -  ٢  معدات الصیانة والخدمات
  ٥  ومعدات مكتبیة أثاث

  
  الھبوط في قیمة الموجودات غیر المتداولة

ي قیمة ال یتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود أي مؤشرات  تدل على احتمال وجود وط ف وداتھب  موج
ذه  ،غیر المتداولة د حجم ھ ذلك األصل لتحدی ة لإلسترداد ل دیر القیمة القابل تم تق دلیل، ی ذا ال ل ھ ة وجود مث ي حال وف

ر  . الخسارة اجي غی كما یتم بنھایة كل سنة التحقق من وجود ھبوط في قیمة االصول غیر الملموسة ذات العمر اإلنت
  .ھبوط أو ال  المحدد بغض النظر عما إذا كانت ھناك مؤشرات تدل على احتمال وجود

ة  ة القابل دیر القیم وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل بمفـرده، تقوم الشركة بتق
  .لنقد التي ینتمي إلیھا ذلك األصللإلسترداد للوحدة القابلة لتولید ا

ل لإلسترداد لألصل أو  غ القاب ا المبل ة، وفـي الحاالت التي یقدر فیھ ن قیمتھ الدفتری ل م د بأق د النق ة لتولی دة القابل الوح
ات  تم إثب ا ، وی ـة لإلسترداد لھ ة القابل ى القیم عندئذ تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتولید النقد إل

  .خسائر اإلنخفاض في قیمة األصل كمصروفات في قائمة الدخل للفترة المالیة التى تحدث فیھا
ة لألصل أو  وإذا ادة القیمة الدفتری ما انتفت الحقا أسباب الھبوط، فإنھ یتم عكس قید خسارة اإلنخفاض في القیمة وزی

ا عن  ي تمت زیادتھ ة الت ة الدفتری الوحدة القابلة لتولید النقد إلى القیمة المعدلة القابلة لإلسترداد لھ، على أال تزید القیم
ض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قیمة ذلك األصل أو الوحدة القیمة الدفتریة التي كان من المفتر

دخ ،القابلة لتولید النقد في السنوات السابقة ي قائمة ال إیرادات ف ي القیمة ك د خسارة اإلنخفاض ف ل یتم إثبات عكس قی
  .للفترة المالیة التى تحدث فیھا

  
  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 

واتیر  یتم إثبات مبالغ م إصدار ف ى ت ك الت المطلوبات التى سیتم دفعھا مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة ، سواء تل
  .بموجبھا إلى الشركة أم ال 

  
  والضریبةزكاة ال

ة  ركة ألنظم ةتخضع الش ة ل الھیئ ةالعام ي المملك دخل ف اة وال عودیة لزك ة الس اة ،   العربی ل مخصص للزك تم عم وی
اة على أساس االستحقاق والضریبة  دل ویتم احتساب مخصص الزك ربح المع اة  أو صافي ال ى أساس وعاء الزك عل
ربح المعدل أیھما أكبر ى اساس صافي ال تم احتساب الضریبة عل اة .   وی ین الزك دیرات ب ي التق ات ف ة فروق د أی تقی

  .انھاء الربط ھا على قائمة الدخل في السنة التى یتم فی) إن وجد(المحتسبة والربط النھائي 
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  شركة إسمنت المنطقة الشرقیة
  )شركة مساھمة سعودیة (

  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی  أشھر والسنة للثالثة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
    )جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك(
  

  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
ال  یتم قیاس ل والعم ام العم اً لنظ ة للموظفین وفق ة المكتسبة والمتراكم رات الخدم وإثبات مكافأة نھایة الخدمة عن فت
  .وطبقا لفترة خدمة كل موظف  ، السعودي

  
  إیرادات المبیعات

أو و تطبق الشركة تلك السیاسة سواء في قطاع األسمنت إلى العمالء   عند تسلیم المنتجات إیرادات المبیعاتتتحقق 
  .قطاع الخرسانة الجاھزة 

  
  اإلیجار اتإیراد

د  ى شروط عق اًء عل ة اإلیجار وبن رة إتفاقی دى فت ى م ت عل ة القسط الثاب اً لطریق یتم اإلعتراف بإیرادات اإلیجار وفق
  .اإلیجار 

  
  إیرادات العوائد المالیة 

دل  ة مع د بإستخدام طریق تحقاقات العائ د إس د یتم اإلعتراف بإیراد العوائد عن راد العوائ تم إدراج إی ى ، وی د الفعل العائ
  .بقائمة الدخل األولیة 

  
  إیرادات أخرى 

  .یتم اإلعتراف باإلیرادات األخرى عند إستحقاقھا بقائمة الدخل األولیة 
  

  المصروفات
ن  زءأ م ون بالضرورة ج ي ال تك الیف  الت ة التك ة واإلداری تتضمن مصروفات البیع والتسویق والمصاریف العمومی

ة السعودیة  ي المملكة العربی ا ف ارف علیھ بة المتع اییر المحاس ا لمع ة . تكلفة المبیعات وفق ین تكلف ود ب ع البن تم توزی ی
  .المبیعات ومصروفات البیع والتسویق والمصروفات العمومیة واإلداریة علي أساس منتظم 

  
  التقاریر القطاعیة 

و ما یسمى یمثل القطاع وحدة قابلة للتحدید في الشركة التى  دمات وھ دیم الخ اج أو تق وم باإلنت بالقطاعات حسب (تق
و ما یسمى ) األنشطة ددة وھ ة إقتصادیة مح ي نطاق بیئ دیم الخدمات ف اج أو تق وم باإلنت ى تق بالقطاعات (أو تلك الت

ة اطق الجغرافی ب المن ات ) حس افع القطاع اطر ومن ن مخ ة ع ھ المختلف اطره ومنافع اع مخ ل قط ون لك ث یك ، بحی
  .خرىاأل

  :یجب اإلفصاح عن كل قطاع تشغیلي حقق أیاً من الحدود التالیة 
راد القطاع .  ١ غ إی ات  ٪١٠إذا بل ین قطاع ویالت ب رادات التح ا إی ا فیھ رادات القطاعات بم الي إی ن إجم ر م أو أكث

  .الشركة المختلفة 
  .أو أكثر من أكبر البدیلین التالیین في صورة مطلقة  ٪١٠إذا بلغت القیمة المطلقة لربح القطاع أو خسارتھ .  ٢

 .مجموع األرباح لكل القطاعات التى حققت أرباحاً  - 
  .مجموع الخسائر لكل القطاعات التى حققت خسائر  - 

اع .  ٣ ة للقط ودات المخصص ت الموج ى  ٪١٠إذا بلغ ات عل ة للقطاع ودات المخصص الي الموج ن إجم ر م أو أكث
  .مستوى الشركة ككل 

  .م الشركة باإلفصاح عن التقاریر القطاعیة حسب األنشطة ووفقاً للمناطق الجغرافیة تقو
  

  ربح السھم
السھم من نتائج األعمال األخرى ) خسارة(السھم من األنشطة الرئیسیة للتشغیل وربح أو ) خسارة(یتم إحتساب ربح 

دد األس ة القائمة خالل الوصافي ربح أو خسارة السھم للسنة بإستخدام المتوسط المرجح لع رةھم العادی أن فت اً ب ، علم
  .جمیع أسھم رأس مال الشركة عادیة

  
 -٩ -  



 

 

  
  شركة إسمنت المنطقة الشرقیة

  )شركة مساھمة سعودیة (
  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی أشھر والسنة للثالثة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

    )لم یذكر خالف ذلكجمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما (
  النتائج األولیة للعملیات

ع مع ق م ار المحاسبة یتم عرض القوائم المالیة األولیة مع أرقام المقارنة لنفس الفترة في السنة السابقة وذلك حتى تتف
ة  ة األولی وائم المالی عودي للق وائم . الس ر الق ى تظھ ا لك ركة أھمیتھ أت إدارة الش ى إرت ع التسویات الت ة إن جمی المالی

  .األولیة بصورة عادلة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدیة للشركة قد تم إعدادھا 
  
  النقد وما في حكمھ   -  ٣

  :من اآلتي دیسمبر ٣١یتكون النقد وما في حكمھ كما في 
  ٢٠١٥دیسمبر ٣١    ٢٠١٦دیسمبر ٣١  

  ١٠٢٬٤٣٢    ١٣٧٬١٩١  نقد لدى البنوك
  ٨٠    ٣٦  نقد بالصندوق

  -        ٤٠٬٠٠٠  ودائع مرابحة قصیرة األجل
  ١٠٢٬٥١٢    ١٧٧٬٢٢٧  
  
  مخزون - ٤

  :من اآلتى  دیسمبر ٣١یتكون المخزون كما في 
  ٢٠١٥دیسمبر ٣١    ٢٠١٦دیسمبر ٣١  

  ٢٤١٬٤٣٤  ٢٣٦٬٦٣٥  قطع غیار ومستلزمات صیانة 
  ١٦٨٬٨٤٩  ٢٥٠٬٣٥٩  بضاعة تحت التصنیع 

  ١٠٠٬٤٦٦  ٨٤٬٦٣٧  مواد خام 
  ٤٠٬٩٦٩  ٣٥٬٦٣٥  مواد بالطریق 

  ٢٥٬٤٧٧  ٣٣٬٠٤٩  بضاعة تامة الصنع 
  ٥٧٧٬١٩٥  ٦٤٠٬٣١٥  المجموع

  -      )٦٬٠٠٠(  مخصص قطع غیار: ناقصاً 
  ٥٧٧٬١٩٥  ٦٣٤٬٣١٥  
  
  متاحة للبیع  اتاستثمار - ٥
   ٢٠١٥دیسمبر ٣١     ٢٠١٦دیسمبر ٣١  
  السوقیةالقیمة   عدد األسھم    القیمة السوقیة  عدد األسھم  

  ٣١٬٧٦٣  ٢٫٣٠٠    ٤٣٬٤٠١  ٢٫٣٠٠  الصناعي  ستثمارالمجموعة السعودیة لال
  ٢٧١٬٨٧٥  ٢٧٫١٨٧    ٢٧١٬٨٧٥  ٢٧٫١٨٧  شركة التصنیع وخدمات الطاقة 

    ٣٠٣٬٦٣٨      ٣١٥٬٢٧٦  
عودیة لال -  تثمارالمجموعة الس ناعي  س ي (الص عودھ اھمة س ركة مس ةش وق المالی ة بالس داول( )یة مدرج ك  )ت وتمل

  . ٪ ٠٫٥١ فیھا ما نسبتھ الشركة
 م٢٠١٥خالل  . ٪ ٥٫٤٤ وتملك الشركة فیھا مانسبتھمغلقة  سعودیة مساھمة شركة التصنیع وخدمات الطاقة شركة - 

ان نصیب . ملیار لایر سعودي  ٣أعلنت شركة التصنیع وخدمات الطاقة عن زیادة في رأس المال بمبلغ وقدره  وك
ا ملیون لایر سعودي  ١٦٣الشركة من تلك الزیادة مبلغ  ك تقریب ي تل ى المشاركة ف س إدارة الشركة عل ق مجل وواف

ادة خالل شھر م ٪ ٥٠وقامت الشركة بسداد الزیادة  غ الزی غ  م٢٠١٥ایو من مبل م سداد مبل ة خالل  ٪٥٠وت الباقی
 . م٢٠١٥شھر نوفمبر 

 
 

 -١٠ -  
  

   



 

 

  شركة إسمنت المنطقة الشرقیة
  )شركة مساھمة سعودیة (

  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی  أشھر والسنة للثالثة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  )خالف ذلكجمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر (

  مخصص الزكاة وضریبة الدخل  -٦
 من الوعاء الزكوي ٪ ٢٫٥لزكاة والدخل فإن المساھمین السعودیین خاضعین للزكاة بواقع الھیئة العامة لوفقاً ألنظمة 

ر ا اكث دل ایھم ربح المع افي ال م  .أو ص انونیین رق بین الق عودیة للمحاس ة الس ار الھیئ اً لمعی د  ١١وفق م  فق رض ت ع
ات مخصص  من المطلوب ة ض ة المقابل ات الزكوی الزكاة في قائمة الدخل  ، وتم تصنیف الحساب الدائن نظیر اإللتزام

  .المتداولة في قائمة المركز المالي األولیة
ربط  ا ال رد فیھ ى ی رة الت ي الفت یتم تقدیر مخصص الزكاة وضریبة الدخل بصفة ربع سنویة وتسجل فروقات الزكاة ف

  .النھائي للشركة  
عودیة  ة الس وق المالی ى الس اھمة المدرجة ف ركات المس بة الش ول محاس دخل ح اه وال ة للزك ة العام یم الھیئ ا لتعم وفق

اب ٠٤/١٢/٢٠١٦ھـ الموافق ٠٥/٠٣/١٤٣٨بتاریخ  ٦٧٦٨/١٦/١٤٣٨الصادر برقم  تم حس أن ی ذى یقضى ب م وال
ا سجل المساھمین  ى یظھرھ ة الت ة الفعلی عودیین  –سعودیین (زكاه وضریبة بحسب نسبة الملكی ر س ین -غی ) خلیجی

ة  نة المالی ن الس ارا م ى السوق اعتب داول ف ن خالل الت ى تمت م لدى السوق المالیة فى نھایة العام بما فیھا الملكیة الت
ة المساھمین  غ الضریبة المستحقة عن ملكی دیر مبل ھ قامت الشركة بتق ا المعلومات متاحة ، وعلی التى أصبحت فیھ

  .دراجھا كمصروف بقائمة الدخل تم او األجانب 
  
  
  الرأسمالیة  االرتباطات - ٧
ي كما عتمد مجلس اإلدارة مشروعات رأسمالیة مستقبلیة ا غب م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ف ون لایر سعودي  ٠٬٢٤  مبل ملی
  ) .لایر سعودي ملیون   ٠٫٢٤  : م٢٠١٥(
  
  محتملة لتزاماتا – ٨

غ  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في  ة بمبل م ، على الشركة إلتزامات محتملة مقابل إعتمادات مستندیة وخطابات ضمان بنكی
  ) .ملیون لایر سعودي  ٧٢: م٢٠١٥(ملیون لایر سعودي  ١٠٥

  
  ربحیة السھم - ٩
  .یتم احتساب ربحیة السھم من صافي الدخل وذلك بتقسیم صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة - 
  یتم احتساب ربحیة السھم من العملیات المستمرة الرئیسیة بتقسیم صافي الربح من العملیات مطـروحا منھ الزكاة  - 
  .على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة   
   یتم احتساب ربحیة السھم من العملیات المستمرة الفرعیة بتقسیم مجموع االیرادات والمصاریف االخرى غیر  - 
  .بنشاط الشركة الرئیسي على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة المتعلقة    
  

  اإلیرادات  - ١٠
  :من اآلتي   دیسمبر ٣١المنتھیة في  سنةتتكون اإلیرادات خالل ال

      ٢٠١٥    ٢٠١٦  
  ٧٣٧٬٣١٠    ٥٩٦٬٢٥٦  إسمنت 

  ١٩٦٬٨٦٩    ٢٦٠٬٣٣٤  جاھزةخرسانة 
  ٥٬٧٧٩    -       مقاوالت

  ٩٣٩٬٩٥٨    ٨٥٦٬٥٩٠  
  

 -١١ -  
  



 

 

  
  شركة إسمنت المنطقة الشرقیة

  )شركة مساھمة سعودیة (
  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی أشھر والسنة للثالثة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

  )جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك(
  

  المعلومات القطاعیة   - ١١
  

  اإلجمالي    قطاع التصدیر    المحليالقطاع     م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
  

  ذمم مدینة
  

٢٤٧٬٦٥٨    -         ٢٤٧٬٦٥٨  
  ٨٥٦٬٥٩٠    ٣٦٬٣٧٥    ٨٢٠٬٢١٥    اإلیرادات

  )٦٣٢٬٤٤٨(    )٢٦٬٨٥٦(    )٦٠٥٬٥٩٢(    التكالیف والمصروفات
  ٢٢٤٬١٤٢    ٩٬٥١٩    ٢١٤٬٦٢٣    الدخل من العملیات الرئیسیة

              م٢٠١٥دیسمبر ٣١
  ١٨٩٬٦٨٣    -          ١٨٩٬٦٨٣    ذمم مدینة
  ٩٣٩٬٩٥٨    ٢٨٬١٩١    ٩١١٬٧٦٧    اإلیرادات

  )٦٠٩٬٧٦٤(    )١٨٬٢٨٩(    )٥٩١٬٤٧٥(    التكالیف والمصروفات
  ٣٣٠٬١٩٤    ٩٬٩٠٢    ٣٢٠٬٢٩٢    الدخل من العملیات الرئیسیة

  
ات  الث قطاع ي ث ركة ف یة للش طة الرئیس ل األنش ي . وتتمث ا ف ة كم ات المالی یص المعلوم م تلخ مبر ٣١ت اً  دیس وفق

  :لألنشطة الرئیسیة كما یلي  
  

  م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
الخرسانة     اإلسمنت  

  الصنعمسبقة 
  اإلجمالي    مقاوالت  

  
  ذمم مدینة

  
٢٤٧٬٦٥٨    -    ١١٠٬٣٥٨    ١٣٧٬٣٠٠  

  ٨٥٦٬٥٩٠    -    ٢٦٠٬٣٣٤    ٥٩٦٬٢٥٦    اإلیرادات
  )٦٣٢٬٤٤٨(    -    )٢١٧٬٥٤١(    )٤١٤٬٩٠٧(    التكالیف والمصروفات

  ٢٢٤٬١٤٢    -    ٤٢٬٧٩٣    ١٨١٬٣٤٩    العملیات الرئیسیةالدخل من 
  

  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١
                

  ١٨٩٬٦٨٣    ١١٬٤٢٤    ٥١٬٨٧٠    ١٢٦٬٣٨٩    ذمم مدینة
  ٩٣٩٬٩٥٨    ٥٬٧٧٩    ١٩٦٬٨٦٩    ٧٣٧٬٣١٠    اإلیرادات

  )٦٠٩٬٧٦٤(    )٤٬٧٨٠(    )١٦٢٬٦٨٣(    )٤٤٢٬٣٠١(    التكالیف والمصروفات
  ٣٣٠٬١٩٤    ٩٩٩    ٣٤٬١٨٦    ٢٩٥٬٠٠٩    الدخل من العملیات الرئیسیة

  
  في شركة زمیلة  اتاستثمار - ١٢

  
ركة  دى الش تثمارل بة  اس ة لألسمنت  ٪٣١٫٥٨بنس ة الیمنی ركة العربی ي الش ة("ف ركة الزمیل ركة ذات ") الش ي ش وھ

ھذا وقد تأسست الشركة الزمیلة لمزاولة إنتاج اإلسمنت وبدأت اإلنتاج . مسئولیة محدودة مسجلة في جمھوریة الیمن 
  .م ٢٠٠٩في عام 

  :فیما یلي  سنةخالل ال في الشركة الزمیلة اتستثماراالفي تتمثل الحركة و
  
  ٢٠١٥دیسمبر ٣١    ٢٠١٦دیسمبر ٣١  

  ١٦٧٬٥٧٧  ١٦٨٬٨٤٠  ینایر  ١الرصید كما في 
  ١٬٢٦٣  ٢٢٬٠٣٨  الحصة في نتائج شركة زمیلة : یضاف  

  ١٦٨٬٨٤٠  ١٩٠٬٨٧٨  دیسمبر ٣١الرصید كما في 
 -١٢ -  



 

 

  شركة إسمنت المنطقة الشرقیة
  )شركة مساھمة سعودیة (

  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی  أشھر والسنة للثالثة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  )جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك(
  

 عالقة ذو طرف الى مستحق - ١٣
ا ةتتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الزمیلة و الشركات المسیطر أو خاضعة لسیطرة مشتركة  علیھ

ك قبلأو نفوذ مؤثر من  ة ذات األطراف تل ذا ، العالق تم ھ امالت التسعیریة والسیاسات الشروط اعتماد وی ع  للمع م
  .األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة

ة الشركة استلمتھا مبالغ في السنة خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت تمثلت ة  عن بالنیاب ة الیمنی الشركة العربی
ى سدادھا لحین عمالءھا من) شركة زمیلة(لألسمنت  ة ةالزمیل الشركة موردي ال ا، نیاب ث عنھ  الشركة تواجھ حی

  .الیمنیة الجمھوریة لىإو البنكیة من التحویالت في صعوبات ةالزمیل
 

  :كما یلي  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ فيكما  عالقة طرف ذو من المستحقالرصید  یتكون
  
  ٢٠١٥ دیسمبر ٣١    ٢٠١٦ دیسمبر ٣١    

  ١٦٬٩٥١    ٤٢٬٩٦٦    )شركة زمیلة(العربیة الیمنیة لألسمنت الشركة 
  

   األدوات المالیة -١٤
ة بصفة رئیسیة النقد وما في حكمھ وذمم مدینة  المركز المالي األولیةتشمل االدوات المالیة الموجودة في قائمة  تجاری

  .أخرى دائنة ومستحقات وذمم وأخري
  

   مخاطر اإلئتمان
  .وبالتالي یتسبب في خسارة مالیة للطرف اآلخر. أحد األطراف بالوفاء بإلتزامھھي مخاطر تنتج عن فشل 

وھري لمخاطر اإلئتمان   ز ج ة ذات جدارة . لیس لدي الشركة تركی وك محلی دي بن ھ ل ي حكم د وما ف داع النق م إی ت
ة وأطراف ذات مصرفیة مرتفعة تستحق الذمم المدینة التجاریة واألخري بشكل رئیسي من عمالء في السوق المحل ی

  .بقیمتھا القابلة لإلسترداد عالقة  وقد تم إظھارھا 
  

  مخاطر أسعار العمولة
الي  ز الم ي المرك وق عل ي الس ائدة ف والت الس ي أسعار العم رات ف أثیر التغی ق بت ددة تتعل ھي التعرض لمخاطر متع

ك الشأن بشكل أساسي . یجة األعمال والتدفقات النقدیة للشركة تون ي ذل ركة ف ا الش ي تواجھ ك المخاطر الت ق تل تتعل
أثیر مخاطر . بالمرابحات البنكیة بعموالت متغیرة  ري أن ت عار العموالت وت ي أس رات ف ة التغی وم اإلدارة بمراقب تق

  . ي تتعرض لھا الشركة لیس جوھریا القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت الت
  

  مخاطر السیولة 
تنتج مخاطر . ھي مخاطر عدم مقدرة الشركة علي توفیر األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتھا المتعلقة باألدوات المالیة 
ة  ھ العادل ارب قیمت غ یق رعة وبمبل ع أو تحصیل قیمة أصل مالي بس ي بی درة عل دار م. السیولة عند عدم الق خاطر ت

  .افیة للوفاء باإللتزامات المستقبلیة للشركة تظام للتأكد من توافر السیولة الكالسیولة وذلك بمراقبتھا بإن
  

  مخاطر العمالت
ي أسعار صرف العمالت  تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات ف

ا. األجنبیة ي تجري الشركة معامالتھ دوالر األمریك اللایر السعودي وال ي  بشكل رئیسي ب ث أن . واللایر الیمن وحی
سعر صرف اللایر السعودي ثابت مقابل الدوالر األمریكي، فال تشكل األرصدة بالدوالر األمریكي مخاطر عمالت 

ؤثرة .ھامة ر م ي غی دوالر األمریك تم إدار. إن المعامالت األخري بالعمالت األجنبیة بخالف ال ة مخاطر العمالت ت
  .علي أساس منتظم 

  
  
  

 -١٣ -  
  



 

 

  شركة إسمنت المنطقة الشرقیة
  )شركة مساھمة سعودیة (

  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی أشھر والسنة للثالثة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  )جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك(
  
  

  العادلة ةالقیم
وتتم بنفس شروط التعامل مع  .ھي القیمة التي بموجبھا یتم تبادل أصل أو سداد إلتزام ما بین أطراف راغبة في ذلك 

رى. األطراف األخري  ا عن  ت ف جوھری ة للشركة ال تختل ات المالی ودات والمطلوب ة للموج اإلدارة أن القیمة العادل
  .قیمتھا الدفتریة 

  
  أرقام المقارنة -١٥

  .تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتالءم مع عرض أرقام الفترة الحالیة  تم إعادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 -١٤ -  


