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 المنطقة الشرقية أسمنتشركة 

 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في  المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

 )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 النشاطالتنظيم و  -  1

هيـ 1402ربييع األول  14بتياريخ  11تأسست بموجب المرسوم الملكيي رقيم م/ مساهمة شركةة "( هي المنطقة الشرقية )" الشرك أسمنت شركة

م( وتيم قييدها فيي 1983ينياير  17هيـ )الموافيق 1403ربييع الثياني  3بتياريخ  939م( وقرار معالي وزير التجارة رقيم 1982يناير  9)الموافق 

م( ومركزهيا الرئيسيي 1983ميارس 7هيـ )الموافيق 1403جميادى األول  22بتياريخ  2050013400السجل التجاري بمدينة الدمام تحيت رقيم 

 بمدينة الدمام .

 

متييياز التعييدين ام( علييى حييق 1985ينيياير  9هييـ )الموافييق 1405ربيييع الثيياني  17بتيياريخ  6حصييلت الشييركة بموجييب المرسييوم الملكييي رقييم م/

بإسيتكمال اإلجيراءات القانونيية لتجدييد  . وقاميت الشيركةعاميا  قابلية للتجدييد ستغالل الحجر الجيري والطفل في منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين ال

هيـ بتجدييد حقيوق الشيركة فيي إسيتغالل خيام الحجير  1438-7-12وتياريخ  5334. وقد صدر  القيرار اليوزاري رقيم ق/متياز ترخيص حق اال

 هـ  1436-3-18يل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من الجيري والطفل لمصنعها القائم في موقع الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجب

 

سيتغالل متياز التعيدين الام( على 2012يناير  18وافق مهـ )ال1433صفر  24/ق بتاريخ 14كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 

 شرقية مدتها عشر سنوات هجرية  .ر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الخام الحج

 ومشتقاته واإلتجار به والخرسانة مسبقة الصنع .توابعه البورتالندي المقاوم و سمنتالعادي واأل سمنتيتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج األ

 : التالي شركة وفرعهالاتظهر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن و

  

 اإلسم التجاري للفرع  مكان اإلصدار  تاريخه  رقم سجل الفرع

 المنطقة الشرقية أسمنتفرع شركة  -براينسا السعودية   الدمام  هـ21/07/1428  2051035184

 

للشيركة ويقوم هذا الفرع المشار الية أعاله بإدارة أعمال الشركة في مواقع مختلفة من المملكة العربيية السيعودية بالتنسييق ميع المركيز الرئيسيي 

النقدية يتم ادراجها في القوائم المالية  ونتائج اعمالة وتدفقاته وائم مالية منفصلة ، وذلك الن موجوداته ومطلوباتهبالدمام ، وال يصدر لهذا الفرع ق

 .التي تصدر عن الشركة 

 

 ألول مرة ةالمالي للتقريرتطبيق المعايير الدولية  -2

م( خطية للتحيول إليى معيايير المحاسيبة ومعيايير المراجعية 2012) هيـ1433اعتمد مجليس إدارة الهيئية السيعودية للمحاسيبين القيانونين فيي عيام 

يستدعي تنفيذها تبني منهجية مناسبة لدراسة المعايير الدولية والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة إلجراء أية تعديالت الزمة الدولية، والتي 

 عليها أو على األنظمة والتعليمات الحالية ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة.

إن تطبيق المعايير الدوليية للتقريير الميالي المعتميدة مين الهيئية سييكون اعتبيارا مين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ف

م وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالية. وعليه، سوف تكون أول قوائم مالية سنوية للشركة معدة وفقا  للمعايير الدولية 2017بداية عام 

م هو تياريخ التحيول إليى المعيايير الدوليية للتقريير الميالي 01/01/2016لك، يعتبر تاريخ م. وعلى ذ2017للتقرير المالي هي تلك الخاصة بعام 

 ألنه يمثل بداية فترة المقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي.

عمل خطة تنفيذية تحوي اإلجيراءات الالزمية لالنتقيال  بناء  على ما تقدم، قامت الشركة بالتخطيط لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي حيث تم

 م، وتم تنفيذ اآلتي:2017إلى المعايير الدولية للتقرير المالى في عام 

 اعتمدت الشركة خطة للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالى . والتي تضمنت تحديث واعتماد السياسات المحاسبية. -أ

 للمساعدة في عملية تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.عينت الشركة مستشار خارجي لها  -ب
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ باالف الرياالت 

  
 

 شكلت الشركة فريق داخلي يكون مسؤوال  عن التحول لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى. -ج

اعتمييد تطبيقهييا اعتبييارا  ميين  و السياسييات المحاسييبية الالزميية إلعييداد قييوائم مالييية تتماشييى مييع المعييايير الدولييية للتقرييير المييالى تييم إعتميياد -د

 م.01/01/2017

 

 لدولية إلعداد التقارير المالية كميالتكون متوافقة مع المعايير ا م01/01/2016بتاريخ التحول تصنيف األرصدة اإلفتتاحية  إعادة تعديل وتم  -هـ

 01/01/2016وتيم إعيداد قائمية مركيز ميالي إفتتاحيية بتياريخ التحيول  م،2016ربيع سينوية لعيام السنوية وتم تعديل وإعادة تصنيف االرصدة ال

وفق المعايير الدولية للتقرير الميالي.بغرض تيوفير أرقيام المقارنية للقيوائم الماليية التيى سييتم   2016قوائم مالية سنوية وربع سنوية لعام  إعدادو

 .م 2017اصدارها في عام 

 

ال توجيد آثيار جوهريية عليى النتيائج الماليية إثير تطبييق المعيايير الدوليية للتقريير الميالى، كميا ال توجيد أيية بناء  على ما تقدم، تؤكد الشيركة أنيه و

تم إعداد القوائم المالية األولية المختصيرة وقد  معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالى.

م بمعرفة إدارة الشركة والتى تمثل جزء من أول قوائم مالية تعيدها الشيركة وفقيا المعيايير 31/03/2017الثة أشهر المنتهية في المرفقة لفترة الث

األثير الميالي لعمليية التحيول مين المعيايير  6ويظهر اإليضياح رقيم  الدولية للتقرير المالي، والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة. 

 المالية .  للتقريرالسعودية إلي المعايير الدولية 

 

 أسس اإلعداد -3

الميالى )المعييار اليدولى للتقريير  ( "التقرير المالى األولى"34أعدت القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولى رقم )

( "تطبيق المعايير الدولية ألول مرة" باستخدام السياسات 1رقم ) ا للمعيار الدولى للتقرير الماليالذى يحدد محتويات التقرير المالي األولى( ووفق

عيديالت عليى المعيايير بسبب احتماليية صيدور معيايير جدييدة أو تم.  2017المحاسبية التى تتوقع الشركة تطبيقها في القوائم المالية السنوية لعام 

سينوية لعيام الحالية أو بسبب إحتمالية إختيار الشركة الحقا تطبيق معايير صادرة ولم يسري مفعولها بعد قبل االنتهاء مين إعيداد القيوائم الماليية ال

 م فإن هذه السياسات المحاسبية قد تختلف عن تلك التي ستقوم الشركة بتطبيقها في ذلك التاريخ.2017

المملكية  فيي وردت  عبارة "المعايير الدولية للتقرير المالي" في هذه اإليضاحات فهي تشيير إليى "المعيايير الدوليية للتقريير الميالى المعتميدةأينما 

لمعيايير ا العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئية السيعودية للمحاسيبين القيانونيين".  والمعاييرالدوليية المعتميدة هيى

قية الدولية كما صدرت من المجلس الدولى باإلضافة الى المتطلبات واإلفصاحات التى أضافتها الهيئة ليبعض تليك المعيايير وفقيا لميا ورد فيي وثي

نيين مين معيايير إعتماد المعايير الدولية للتقرير المالى.  ويقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتميده الهيئية السيعودية للمحاسيبين القيانو

 وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.

لية السينوية إن بعض المعلومات وااليضاحات والتى تعتبر مهمة لفهم القوائم المالية األولية المختصرة والتى يتم شمولها فى العادة فى القوائم الما

بجانب التسويات والتوضيحات آلثيار تطبييق المعيايير  هذه القوائم المالية األولية الى تم اإلفصاح عنها في المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير الم

باستثناء ما تقدم، فان القوائم المالية األوليية المختصيرة .الدولية للتقرير المالى على حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل المذكورة 

 احات والتى يتم في العادة إرفاقها مع القوائم المالية السنوية.ال تشمل جميع االيض
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ باالف 

  
 

 المعايير الدولية للتقرير المالى التي تم تطبيقها من قبل الشركة -4

م وفقيا للسياسيات المحاسيبية التيى 2017ميارس  31تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة كميا فيي 
م والتيي تمثيل اول مجموعية كاملية 2017ديسيمبر  31كما في تتوقع الشركة تطبيقها في القوائم المالية السنوية 

من القوائم المالية السنوية والتي سيتم إعدادها وفقأ  للمعايير الدولية للتقرير المالي. وقد تم تطبيق هذه السياسات 
ركيز بصورة متسقة لجميع الفترات المعروضة في هذه القيوائم الماليية األوليية المختصيرة وفيي إعيداد قائمية الم

م. وعلى وجه الخصوص تم تطبيق تلك المعايير الصيادرة والمعتميدة 2016يناير  01المالي االفتتاحية كما في 
م وكيذلك التطبييق المبكير ليبعض المعيايير والتعيديالت 31/12/2017من الهيئة والتي يسري مفعولها كميا فيي 

 لشركة بذلك التاريخ بما في ذلك :الصادرة والتى من المتوقع إعتمادها من الهيئة وتطبيقها من قبل ا

  عرض القوائم المالية " ، بشأن مبادرة اإلفصاح. 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم" 

  العقارات ، اآلالت والمعدات". 16التعديالت على المعيار المحاسبي رقم" 

  م والتيييي تتضيييمن 2014 –م 2012دورة التحسيييينات السييينوية للمعيييايير الدوليييية إلعيييداد التقيييارير الماليييية
 19والمعييار المحاسيبي اليدولي رقيم  7ورقيم  5التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقيم 

 .34ورقم 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولم يحن موعد تطبيقها بعد. -5

مبكر لبعض المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التيي تيم إصيدارها وليم لم تقم الشركة بالتطبيق ال

 .( 26يحن موعد تطبيقها بعد كما هو مفصل فى ايضاح )
 
 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -6

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا  للمبادئ والسياسات المحاسبية المطبقة، استعمال أحكام وتقيديرات وافتراضيات 
تؤثر في قييم اإلييرادات والمصيروفات والموجيودات والمطلوبيات واإليضياحات المرفقية بجانيب اإلفصياح عين 

 المطلوبات الطارئة. 
يرات قييد يييؤدي  لنتييائج تتطلييب تعييديال  جوهريييا  علييى القيييم إن عييدم التيييقن بخصييوص هييذه االفتراضييات والتقييد

 .الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية
 

فيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما فيي تياريخ قائمية 
قييد تييؤدي إلييى تعييديالت جوهرييية فييي القيييم الدفترييية للموجييودات  المركييز المييالي والتييي تشييكل مخيياطر عالييية

والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. هذا وتعتمد الشيركة فيي افتراضياتها وتقيديراتها عليى معيايير متاحية لهيا 
ات عند إعداد القوائم الماليية  وهيذه االفتراضيات والتقيديرات حيول التطيورات المسيتقبلية قيد تتغيير نتيجية تغيير

السييوق والظييروف الخارجيية عيين سيييطرة الشييركة ومثييل هييذه التغيييرات علييى اإلفتراضييات يييتم ايضيياحها عنييد 
 .حدوثها

 

 مبدأ اإلستمرارية -أ

ليس لدى الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على االستمرار، وعليه فقيد تيم إعيداد القيوائم الماليية األوليية 
 المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 العمر المقدر للعقارات و اآلالت والمعدات -ب

يتم إستهالك تكلفة العقارات و اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناء  عليى اإلسيتخدام 
 المتوقع والتقادم لالصل ، وبرنامج الصيانة باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل .
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  

 مخصص بضاعة بطيئة الحركة -ج 

البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقيل. تيتم التعيديالت لتخفييض تكلفية البضياعة تدرج 
 على مستوى المنتج للزيادة المقدرة، أو التقادم. –إذا لزم ذلك  –إلى صافي القيمة القابلة للتحقق 

تتضييمن العوامييل المييؤثرة علييى هييذه التعييديالت التغيييرات فييي الطلييب علييى البضيياعة، والتغيييرات التكنولوجييية  
وتييدهور النوعييية وأمييور الجييودة، وبنيياء  علييى ذلييك تقييوم الشييركة بدراسيية هييذه العوامييل وأخييذها فييي االعتبييار 

ج عين االخيتالف فيي هيذه إلحتساب مخصيص مخيزون بطييل الحركية. ييتم دورييا  مراجعية أيية تعيديالت قيد تنيت
 العوامل.

 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها -د

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالرجوع إلى مجموعية مين العواميل للتأكيد أن اليذمم المدينية 
اإلئتمياني غير مبالغ فيها نتيجة احتمال عدم تحصيلها، بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار اليذمم المدينية والتقيييم 

المسييتمر ألوضيياع العمييالء المالييية والضييمانات المطلوبيية ميين العمييالء فييي ظييروف معينيية. أيضييا، يييتم تسييجيل 
مخصصات محددة للحسابات الفردية عندما يكيون هنياك دلييل موضيوعي يشيير إليى احتماليية عيدم اليتمكن مين 

 .تحصيل الذمم

 للموظفينالتقييم اإلكتواري لمطلوبات مكافأة نهاية الخدمة  -هـ

يييتم تحديييد تكلفيية مكافييأة نهاييية الخدميية للمييوظفين طبقييا لنظييام العمييل السييعودي ثييم  يييتم قياسييها باسييتعمال التقييييم 
 اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 

زييادات المسيتقبلية فيي الرواتيب، وسيلوك العياملين، ومعيدل وتشمل هذه االفتراضيات تحدييد معيدل الخصيم، وال
دوران العياملين. ونظيرا  لتعقيييد التقيييم وطبيعتييه طويلية األجييل فيإن التيزام المكافييأة المحيددة غييير الممولية شييديد 

 .علي األقل عند الضرورة سنوياالحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات 
 

 قياس القيمة العادلة -و

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع احد الموجيودات، أو دفعهيا لتحوييل أي مين المطلوبيات ضيمن 
معييامالت منتظميية بييين المتعيياملين بالسييوق فييي تيياريخ القييياس فييي ظييل ظييروف السييوق السييائدة )مثييل السييعر 

لسييعر ملحوظييا  بصييورة مباشييرة أو مقييدر باسييتعمال علييى سييبيل المثييال( بغييض النظيير إن كييان ذاك ا -الحاضيير
 :أسلوب تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو -

 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية -
 .يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتيزام باسيتعمال االفتراضيات التيي يسيتخدمها أطيراف السيوق عنيد تسيعير 
 .هماألصل أو االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية ل

يأخذ قياس القيمية العادلية لألصيل غيير الميالي فيي الحسيبان قيدرة أطيراف السيوق عليى تيوفير منيافع اقتصيادية 
باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق 

األحوال وتتوافر لها بيانات كافيية لقيياس أفضل منفعة منه. تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف و
القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى 

 .أكبر حد
لعادليية  أو ييتم االفصياح عين قيمتهيا العادلية فيي القييوائم اإن جمييع الموجيودات والمطلوبيات التيي تقياس بالقيمية 

 : يتم تصنيفها وفقا  لنطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه  المالية

المسيتوى االول: األسييعار المعلنيية )غييير المعدليية( والمتداولية فييي األسييواق النشييطة لألصييول أو االلتزامييات  -
 المطابقة لتلك التي يتم قياسها.

لألصل أو اإللتزام بشيكل مباشير أو غيير المستوى الثاني: المدخالت التى من الممكن مالحظتها أو رصدها  -
 مباشر بخالف األسعار المعلنه المدرجة ضمن المستوى األول.

 المستوى الثالث: المدخالت التى ال يمكن رصدها أو مالحظتها لألصل أو اإللتزام . -
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة ة إيضاحات حول القوائم المالية األولي
  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية :   - 7

 إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة هي كما يلي  :    
 

 العرف المحاسبي 
م وفقيا للسياسيات المحاسيبية التيى تتوقيع 2017ميارس  31تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة كما في 

م والتيي تمثيل اول مجموعية كاملية مين القيوائم 2017ديسيمبر  31الشركة تطبيقها في القوائم المالية السنوية كما فيي 
يير الدولييية للتقرييير المييالي .وعلييي اسيياس مبييدأ اإلسييتحقاق والتكلفيية المالييية السيينوية والتييي سيييتم إعييدادها وفقييأ  للمعييا

التاريخية بإستثناء المشتقات المالية واإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع والتي يتم قياسيها بالقيمية العادلية . 
لمالية األولية المختصيرة وفيي وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم ا

 م. 2016يناير  01إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية كما في 
 

 النقد وما في حكمه
أخرى عالية السيولة قصيرة األجيل ،  اتاستثماروأرصدة البنوك، النقد في الصندوق ويتكون النقد وما في حكمه من 
 .من تاريخ شرائها  إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل تبلغ ذات تواريخ إستحقاق أصلية 

 
 العمالت االجنبية

تمسك الشركة حساباتها باللاير السعودي، ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعملية األجنبيية إليى اليلاير السيعودي وفقيا  
مسجلة بالعمالت األجنبيية ألسعار الصرف السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية ال

كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير السعودي وفقا  ألسعار الصيرف السيائدة فيي ذليك التياريخ. إن المكاسيب 
والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العميالت األجنبيية ييتم إدراجهيا ضيمن قائمية األربياح أو الخسيائر واليدخل 

 الشامل اآلخر.
 

 نة تجارية ذمم مدي
يتم تكيوين  ،يتم إظهار الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصا  مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

ن الشييركة ليين تكييون قييادرة علييى عنييدما يكييون هنالييك شييك جييوهري فييي أ مخصييص للييديون المشييكوك فييي تحصيييلها
ضيمن قائمية األربياح أو  رة . وييتم تحمييل هيذه المخصصيات تحصيل المبالغ المستحقة وفقا  للشيروط االصيلية للفياتو

. يتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها وإعتمادها من مجلس اإلدارة . عندما ال ييتم الخسائر والدخل الشامل اآلخر
تحصيل الذمم المدينة  ، يتم شطبها مقابل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )إن وجد( . أي تحصييالت 

ضيمن قائمية األربياح أو الخسيائر واليدخل الشيامل حقة للمبالغ المشيطوبة سيابقا  تثبيت ضيمن بنيد "إييرادات أخيرى" ال
 .اآلخر

 
 مخزون

أيهما أقيل . تحيدد التكلفية بإسيتخدام طريقية المتوسيط الميرجح  .  بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحققيقيم المخزون 
ة ميواد أولييية وعماليية وتكيياليف صييناعية غيير مباشييرة والنفقييات األخييرى التييى تتضيمن تكلفيية المنتجييات الجيياهزة تكلفيي

 تحملتها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة .
هيي سيعر البييع التقيديري فيي النشياط العيادي بعيد خصيم التكياليف التقديريية لمصيروفات  صافي القيمة القابلة للتحقق

اإلكمييال والبيييع . ويييتم تخفيييض المخييزون بقيميية األصييناف الراكييدة وبطيئيية الحركيية طبقييا  لتقييديرات اإلدارة وحركيية 
 المخزون .
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 في األوراق المالية: ستثماراال
عليهيا، وهيي التيي فيي الغاليب تكيون حصية  تيأثيرا هاميا   للشيركةالشيركات التيي ال يكيون فيي  اتسيتثماراالإثبات  يتم
، بحسييب قصييد اإلدارة، إلييى اتسييتثمارااليييتم تصيينيف هييذه  .ميين رأس المييال، بالتكلفيية ٪20فيهييا أقييل ميين  شييركةال

للمتاجرة إذا كان قصد اإلدارة بيعها في األجل القصير، أو متاحة للبييع إذا كيان قصيد اإلدارة مين شيرائها  اتاستثمار
 دم بيعها في المستقبل القريب .هو ع

يييتم قييياس كييال االسييتثمارين التييي للمتيياجرة والمتاحيية للبيييع فييي الفتييرات التالييية لشييرائها بالقيميية العادليية. يييتم عييرض 
ققة الناتجة عن االستثمارات للمتاجرة  )إن وجدت ( ضمن األصول المتداولة ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير المح

ضمن قائمة األربياح أو الخسيائر واليدخل الشيامل اآلخير. ييتم عيرض االسيتثمارات المتاحية للبييع ضيمن  إعادة التقييم
األصول غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بيعها خالل اإلثنى عشر شهرا الالحقة. ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير 

ن حقوق الملكية وضيمن بنيود اليدخل الشيامل األخير  . المحققة الناتجة عن إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع ضم
عندما يكون هناك نقصا غير مؤقت في قيمة هذه االستثمارات أو دليال موضوعيا عليى وجيود هبيوط فيي قيمتهيا، ييتم 
تحويل الخسائر غير المحققة إلى قائمة األرباح أو الخسائر واليدخل الشيامل اآلخير. تقييد توزيعيات األربياح المسيتلمة 

 عند تحصيلها .هذه االستثمارات في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل  من
 

 في شركة زميلة  اتاستثمار
لمالييية سيييطرة فييي السياسييات الزميليية هييي تلييك التييى يكييون للشييركة تييأثير هييام عليهييا ولكيين ليييس لييديها الشييركات ا

في المائة مين  50إلى  20األخرى تتراوح ما بين تأثير هام عندما تمتلك حصة في المنشأة  والتشغيلية. يكون للشركة
وييتم رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت . تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقية حقيوق الملكيية  

.  ويتم تعديلها بعد ذلك بالتغيرات التي تحدث بعد الشراء في حقوق الملكيية بالشيركة الزميلية تسجيلها مبدئيا  بالتكلفة .
ضمن قائمة األرباح أو الخسيائر واليدخل ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل )خسارة( الشركات المستثمر فيها 

 .الشامل اآلخر
 
 واألالت والمعدات  عقاراتال

بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت ،  بالتكلفة والمعداتواآلالت  عقاراتال تظهر
 مباشرة إلقتناء األصل .المتكبدة . تتضمن التكلفة النفقات 

 في بند اآلالت والمعدات. ن المنافع اإلقتصادية  المستقبليةتتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات م
ضمن قائمية األربياح أو الخسيائر واليدخل للحفاظ علي الطاقة اإلنتاجية الحالية كافة النفقات األخرى وكذلك يتم إثبات 
بإسيتخدام طريقية  تحمييل اإلسيتهالك عليى قائمية االربياح أو الخسيائر واليدخل الشيامل عند تكبدها . ييتمالشامل اآلخر 

 القسط الثابت  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .
األصيل الثابيت  العوائيد المحصيلة مين بييعواآلالت والمعيدات بمقارنية  عقياراتد أرباح وخسائر إسيتبعادات اليتم تحدي

ضيمن قائمية األربياح أو الخسيائر ستبعد بصافي القيمة الدفترية لذلك األصيل وإدراجهيا ضيمن اإلييرادات األخيرى مال
 .والدخل الشامل اآلخر

 : هي على النحو التاليواآلالت والمعدات  عقاراتالرئيسية للة للبنود إن األعمار اإلنتاجية المقدر
 السنوات 

 40 مباني 
 5 -1 طوب حراري وكرات الطحن االخري

 20 – 15 االت ومعدات
 5 اثاث وتجهيزات وادوات
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 اليةالهبوط في قيمة الموجودات غير الم

الماليية. وفيي يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات على وجود هبوط في قيمة الموجودات غيير 
حالة وجود مؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدييد حجيم هيذه الخسيارة. وفيي الحياالت التيي 
اليمكن فيها تقدير القيمة القابلة للالسترداد لذلك األصل بمفرده، تقيوم الشيركة بتقيدير القيمية القابلية لالسيترداد للوحيدة 

 ي تنتمي إليها ذلك األصل.القابلة لتوليد النقد الت
وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته الدفترية عندئذ 
تخفض تكلفة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى قيمتها القابلة لالسترداد، ويتم إثبات خسيائر اإلنخفياض فيي 

 قيمة األصل كمصروفات في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للفترة المالية التي تحدث فيها.
وإذا ما تم الحقا  عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تيتم زييادة تكلفية األصيل أو الوحيدة القابلية لتولييد النقيد 

ال تزيد تكلفته بعد زيادتها عن التكلفة األصيلية التيي كيان مين المفتيرض إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أ
تحديييدها فيمييا لييو لييم يييتم إثبييات خسييارة اإلنخفيياض فييي قيميية ذلييك األصييل أو الوحييدة القابليية لتوليييد النقييد فييي السيينوات 

ئر واليدخل الشيامل السابقة. يتم إثبات عكس قييد خسيارة اإلنخفياض فيي القيمية كيإيرادات فيي قائمية األربياح أو الخسيا
 اآلخر للفترة المالية التي تحدث فيها . 

 
 عقارات استثمارية

تتمثل العقارات االستثمارية في أراضيي تحيتفظ بهيا الشيركة بغيرض كسيب إييرادات إيجاريية أو بغيرض إنمياء رأس 
دمة فيي انتياج أو المال من خالل الزييادة فيي القيمية أو لكيال الغرضيين، وال تشيتمل عليى األراضيي والمبياني المسيتخ

 توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية أو ألغراض البيع االعتيادي.
تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوما  منها االستهالكات المتراكمة )إن وجدت( وخسائر الهبوط )التدني( فيي 

من التكلفية سيعر الشيراء مضيافا  إلييه جمييع القيمة المتراكمة )إن وجدت( علميا  بأنيه الييتم اسيتهالك األراضيي. وتتضي
التكاليف المرتبطة مباشرة بإنشاء أو الحصول على العقار االسيتثماري وبالحالية الالزمية ليكيون معيدا  لالسيتخدام فيي 
الغرض المخصص له. ويتم استهالك األجزاء الهامية مين العقيار االسيتثماري بشيكل منفصيل عين األجيزاء األخيرى، 

 إليضاحات عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية.ويتم اإلفصاح با
يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار االستثماري عند استبعاده )عن طريق البيع أو من خالل الدخول في عقيد تيأجير 

مين  تمويلي( أو عندما ييتم سيحب العقيار االسيتثماري مين االسيتخدام بشيكل دائيم وال يتوقيع منيافع اقتصيادية مسيتقبلية
استبعاده. يتم تسجيل الفرق بين )أ( صافي المتحصالت من استبعاد العقار االستثماري و)ب( مبلغه الدفتري في قائمة 

 في الفترة التي يتم فيها االستبعاد أو الشطب.والدخل الشامل األرباح أوالخسائر 
إعييادة تبويبييه إلييى بنييد العقييارات واآلالت إذا تغييير اسييتخدام العقييار االسييتثماري فأصييبح عقييارا  تشييغله الشييركة فيييتم 

 والمعدات.
 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 
التيى سيييتم دفعهيا مقابيل بضيائع مسيتلمة وخييدمات  للييذمم الدائنية والمصيروفات المسيتحقة ييتم إثبيات مبيالغ المطلوبيات

 مقدمة ، سواء تلك التى تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أم ال .
 

 يبةوالضرالزكاة 
لزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ،  ويتم عمل مخصص للزكياة عليى العامة ل الهيئةتخضع الشركة ألنظمة 

أو صيافي اليربح   والضيريبة عليى أسياس وعياء الزكياة والضيريبة أساس االستحقاق وييتم احتسياب مخصيص الزكياة
المحتسيبة واليربط النهيائي )إن وجيد( عليى والضيريبة  المعدل أيهما أكبر.  تقيد أية فروقات في التقديرات بين الزكاة 

 في السنة التى يتم فيها انهاء الربط .ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 مساهمة سعودية ()شركة 

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في  المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم قياس وإثبات مكافأة نهاية الخدمة عين فتيرات الخدمية المكتسيبة والمتراكمية للميوظفين وفقيا  لنظيام العميل والعميال 
ويتم إعادة القياس اإلكتواري لمخصص مكافأة الخدمة وتثبيت األربياح  خدمة كل موظف . وطبقا لسنوات ،السعودي 

 .رأو الخسائر اإلكتوارية  ضمن بنود الدخل الشامل األخ
 

 المبيعات
أو قطياع  سيمنتو تطبيق الشيركة تليك السياسية سيواء فيي قطياع األإلى العمالء   عند تسليم المنتجات المبيعاتتتحقق 

 الخرسانة الجاهزة .
 

 اإليجار اتإيراد
يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجار وفقيا  لطريقية القسيط الثابيت عليى ميدى فتيرة إتفاقيية اإليجيار وبنياء  عليى شيروط عقيد 

 اإليجار .
 

 إيرادات العوائد المالية 
يتم اإلعتراف بإيراد العوائد عند إسيتحقاقات العائيد بإسيتخدام طريقية معيدل العائيد الفعليى ، وييتم إدراج إييراد العوائيد 

 .ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
 

 إيرادات أخرى 
 .ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخريتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاقها 

 
 

 المصروفات
تتضمن مصروفات البيع والتسويق والمصياريف العموميية واإلداريية التكياليف  التيي ال تكيون بالضيرورة جيزءأ مين 

واإلداريية تكلفة المبيعات. يتم توزيع البنود بين تكلفة المبيعات ومصيروفات البييع والتسيويق والمصيروفات العموميية 
 علي أساس منتظم .

 
 التقارير القطاعية 

يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التى تقيوم باإلنتياج أو تقيديم الخيدمات وهيو ميا يسيمى )بالقطاعيات حسيب 
األنشطة( أو تلك التى تقيوم باإلنتياج أو تقيديم الخيدمات فيي نطياق بيئية إقتصيادية محيددة وهيو ميا يسيمى )بالقطاعيات 

ب المنيياطق الجغرافييية( ، بحيييث يكييون لكييل قطيياع مخيياطره ومنافعييه المختلفيية عيين مخيياطر ومنييافع القطاعييات حسيي
 األخرى.

 
 اإلفصاح عن كل قطاع تشغيلي حقق أيا  من الحدود التالية : ويتم
قطاعييات أو أكثير مين إجميالي إييرادات القطاعيات بميا فيهيا إييرادات التحيويالت بيين  ٪10. إذا بليغ إييراد القطياع  1

 الشركة المختلفة .
 أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة مطلقة . ٪10. إذا بلغت القيمة المطلقة لربح القطاع أو خسارته  2

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

أو أكثيير ميين إجمييالي الموجييودات المخصصيية للقطاعييات علييى  ٪10اع . إذا بلغييت الموجييودات المخصصيية للقطيي 3
 مستوى الشركة ككل .

 تقوم الشركة باإلفصاح عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقا  للمناطق الجغرافية .و
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 المنطقة الشرقية أسمنتشركة 
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
  األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى -8

لتحويل أرصدة قائمة المركز )تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالى( 2016يناير  1كما في تسويات  -أ
 للتقرير الماليالمالي  من المعايير السعودية إلي المعايير الدولية 

طبقا  2016يناير  1 

 للمعايير السعودية

طبقا للمعايير  2016يناير  1 األثر المالي للتحول

 الماليالدولية للتقرير 

    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 1.174.941 (50.321) 1.225.262 وآالت ومعدات عقارات

 101.746 101.746 -     إستثمارات عقارية 

 303.638 -     303.638 استثمارات متاحة للبيع

 101.844 (66.996) 168.840 استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية

 1.682.169 (15.571) 1.697.740 الموجودات غير المتداولةمجموع 

    

    موجودات متداولة

 491.201 (85.994) 577.195 مخزون

 188.830 -      188.830 ذمم مدينة تجارية

 73.182 (1.224) 74.406 مدفوعات مقدما  وموجودات متداولة أخرى

 102.512 -      102.512 نقد وما في حكمه

 855.725 (87.218) 942.943 مجموع الموجودات المتداولة

 2.537.894 (102.789) 2.640.683 مجموع الموجودات

    المطلوبات وحقوق المساهمين 

    حقوق المساهمين

 860.000 - 860.000 رأس المال

 430.000 - 430.000 احتياطي نظامي

 404.639 - 404.639 احتياطي إتفاقي

 508.248 (135.527) 643.775 أرباح مبقاة

 -     (13.619) 13.619 أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

 13.619 13.619 -     التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل األخر

 2.216.506 (135.527) 2.352.033 مجموع حقوق المساهمين

    مطلوبات غير  متداولة

 56.333 2.738 53.595 الخدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية 

 30.000 30.000 -   مخصصات أخري

 86.333 32.738 53.595 مجموع المطلوبات غير المتداولة

    مطلوبات متداولة

 149.364 - 149.364 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 16.951 - 16.951 مستحق إلي طرف ذوعالقة 

 56.331 - 56.331 دائنو توزيعات أرباح

 12.409 - 12.409 مخصص الزكاة والضريبة

 235.055 - 235.055 مجموع المطلوبات المتداولة

 321.388 32.738 288.650 مجموع المطلوبات 

 2.537.894 (102.789) 2.640.683 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

-15- 



 

 

 
 

 الشرقيةشركة أسمنت المنطقة 
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  للتقرير الماليلتحويل أرصدة قائمة المركز المالي  من المعايير السعودية إلي المعايير الدولية  2016ديسمبر31تسويات كما في  -ب
 2016ديسمبر  31 

طبقا للمعايير 

 السعودية

 طبقا  2016ديسمبر  31 األثر المالي للتحول

 المالي للتقريرلدولية للمعايير ا

    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 1.104.786 (54.883) 1.159.669 وآالت ومعدات عقارات

 99.608 99.608 -       إستثمارات عقارية 

 315.276 -     315.276 استثمارات متاحة للبيع

 122.434 (66.997) 189.431 استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية

 1.642.104 (22.272) 1.664.376 مجموع الموجودات غير المتداولة

    موجودات متداولة

 548.866 (85.995) 634.861 مخزون

 247.658 -       247.658 ذمم مدينة تجارية

 77.726 (1.087) 78.813 مدفوعات مقدما  وموجودات متداولة أخرى

 177.227 -     177.227 نقد وما في حكمه

 1.051.477 (87.082) 1.138.559 مجموع الموجودات المتداولة

 2.693.581 (109.354) 2.802.935 مجموع الموجودات

    المطلوبات وحقوق المساهمين 

    حقوق المساهمين

 860.000 - 860.000 رأس المال

 430.000 - 430.000 احتياطي نظامي

 404.639 - 404.639 احتياطي إتفاقي

 520.438 (139.916) 660.354 أرباح مبقاة

 -       (25.258) 25.258 استثمارات متاحة للبيعأرباح غير محققة من 

 21.970  21.970 -     التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل األخر

 2.237.047 (143.204) 2.380.251 مجموع حقوق المساهمين

    مطلوبات غير  متداولة

 14.375 - 14.375 قرض طويل األجل

 60.839 3.850 56.989 للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 30.000 30.000 -    مخصصات أخري

 105.214 33.850 71.364 مجموع المطلوبات غير المتداولة

    مطلوبات متداولة

 170.882 - 170.882 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 42.966 - 42.966 مستحق إلي طرف ذوعالقة 

 57.500 - 57.500 األجلالجزء المتداول من قرض طويل 

 66.016 - 66.016 دائنو توزيعات أرباح

 13.956 - 13.956 مخصص الزكاة والضريبة

 351.320 - 351.320 مجموع المطلوبات المتداولة

 456.534 33.850 422.684 مجموع المطلوبات 

 2.693.581 (109.354) 2.802.935 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
  

من المعايير  والدخل الشامللتحويل أرصدة قائمة األرباح والخسائر  2016مارس  31تسويات كما في  -ج
  للتقرير الماليالسعودية إلي المعايير الدولية 

 

الثالثة شهور  المنتهية  

 2016مارس  31في

 طبقا للمعايير السعودية 

األثر المالي 

 للتحول

 31الثالثة شهور  المنتهية في 

للمعايير طبقا  2016مارس 

 للتقرير الماليالدولية 

 

 245.289 - 245.289 المبيعات بالصافي

 (149.950) - (149.950) تكلفة المبيعات

 95.339 - 95.339 إجمالي الربح

 (15.589) (1.350) (14.239) مصروفات عمومية وإدارية

 (4.139) - (4.139) مصروفات بيع وتسويق 

 75.611 (1.350) 76.961 إجمالي الربح من األعمال الرئيسية

    نتائج األعمال األخرى

 45 - 45 إيرادات من استثمارات 

 10.698 - 10.698 ارباح استثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية

 (108) - (108) مصروفات تمويلية

 5.482 - 5.482 إيرادات أخرى 

 (1.651) - (1.651) مصروفات أخري

 (1.402) - (1.402) خسائر فروق عملة اجنبية

 -   - -   وآالت ومعدات عقاراتخسائرإستبعاد 

 13.064 - 13.064 إجمالي الربح من نتائج األعمال األخري

 88.675 (1.350) 90.025 صافي الربح قبل الزكاة والضريبة

 (2.500) - (2.500) مخصص الزكاة والضريبة

 86.175 (1.350) 87.525 صافي الربح

    

    الدخل الشامل األخر : 

       الدخل الشامل األخر للفترة  :

 (1.589) (1.589) -     الخسائر واألرباح اإلكتوارية 

 (3.657) (3.657) -     أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

 (5.246) (5.246) -     مجموع عناصر الدخل الشامل األخر 

 80.929 (6.596) 87.525 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
  

من المعايير والدخل الشامل م لتحويل أرصدة قائمة األرباح والخسائر  2016ديسمبر31تسويات كما في  -ـد
 للتقرير الماليالسعودية إلي المعايير الدولية 

 
 

 31السنة  المنتهية في 

طبقا  2016ديسمبر 

 للمعايير السعودية 

األثر المالي 

 للتحول

ديسمبر  31السنة  المنتهية في

طبقا للمعايير الدولية  2016

 للتقرير المالي

 

 856.590 - 856.590 المبيعات بالصافي

 (566.053) (1.696) (564.357) تكلفة المبيعات

 290.537 (1.696) 292.233 إجمالي الربح

 (56.768) (4.385) (52.383) مصروفات عمومية وإدارية

 (15.616) 92 (15.708) مصروفات بيع وتسويق 

 218.153 (5.989) 224.142 إجمالي الربح من األعمال الرئيسية

    نتائج األعمال األخرى

 1.211 - 1.211 إيرادات من استثمارات 

بطريقية حقيوق ارباح اسيتثمار فيي شيركة زميلية 

 الملكية

20.591 - 20.591 

 (2.623) - (2.623) مصروفات تمويلية

 18.452 - 18.452 إيرادات أخرى 

 (12.252) - (12.252) مصروفات أخري

 (2.386) - (2.386) خسائر فروق عملة اجنبية

 22.993 - 22.993 إجمالي الربح من نتائج األعمال األخري

 241.146 (5.989) 247.135 والضريبةصافي الربح قبل الزكاة 

 (13.956) - (13.956) مخصص الزكاة والضريبة

 227.190 (5.989) 233.179 صافي الربح

    

    الدخل الشامل األخر : 

 (3.288) (3.288) - الخسائر واألرباح اإلكتوارية 

 11.639 11.639 - أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

 8.351 8.351 - عناصر الدخل الشامل األخرمجموع 

 235.541 2.362 233.179 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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 المنطقة الشرقية أسمنتركة ش
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في  المختصرة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 ، آالت ومعدات  عقارات - 9

 أراضي  

 

طوب حراري   مباني 

وكرات طحن 

 وأخرى

أثاث وتجهيزات   قطع غيار   آالت ومعدات 

 أدوات

أعمال إنشائية  

 تحت التنفيذ

 اإلجمالي 

 3.228.822  158.450  19.598  85.995  2.055.719  40.851  861.193  7.016  2017يناير  1الرصيد في 

 7.118  3.371  27  185  2.717  369  449  -  إضافات خالل الفترة

 (34.654)  -  -  (2.258)  (570)  (31.826)  -  -  إستبعادات خالل الفترة

 -       2.592  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (3.492)  430  -  470  -  تحويالت 

 3.201.286  164.413  19.625  80.430  2.058.296  9.394  862.112  7.016  2017مارس  31الرصيد في 

                 اإلستهالك المتراكم

 2.124.036  -  14.426  52.670  1.448.875  31.826  576.239  -  2017يناير  1الرصيد في 

 26.861  -  298  1.429  18.295  3.126  3.713  -  اإلستهالك المحمل خالل الفترة 

 (34.321)  -  -  (2.258)  (237)  (31.826)  -  -  إستبعادات خالل الفترة 

 2.116.576  -  14.724  51.841  1.466.933  3.126  579.952  -  2017مارس  31الرصيد في 

                 صافي القيمة الدفترية

 1.084.710  164.413  4.901  28.589  591.363  6.268  282.160  7.016  2017مارس  31الرصيد في  

 1.104.786  158.450  5.172  33.325  606.844  9.025  284.954  7.016  2016ديسمبر  31الرصيد في 

 
 . سمنتنتاجية من األزيادة قدرة الشركة االلجديدة  أسمنتتتعلق األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بشكل أساسي بإنشاء مطحنة 
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 المنطقة الشرقية أسمنتشركة 
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 

 استثمارات متاحة للبيع  - 10

 2016 يناير 1  2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

 القيمة عدد األسهم  القيمة عدد األسهم  القيمة عدد األسهم 

الشييييييركة السييييييعودية 

لالسييتثمار الصيييناعي  

 )بالقيمة السوقية (

2.300 47.403  2.300 43.401  2.300 31.763 

شييييييييركة التصييييييييينيع 

وخيييييييدمات الطاقييييييية 

 )بالتكلفة (

27.187 271.875  27.187 271.875  27.187 271.875 

الرصيييييد فييييي نهاييييية 

 الفترة / السنة 

 319.278   315.276   303.638 

 
السعودية لالستثمار الصناعي )هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية( )تداول( وتمليك الشيركة  الشركة -

 . ٪ 0.51فيها ما نسبته 
. خييالل  ٪ 5.44نسييبته  ميياشييركة التصيينيع وخييدمات الطاقيية شييركة مسيياهمة سييعودية مغلقيية وتملييك الشييركة فيهييا  -

مليار لاير سعودي . وكان  3م أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة عن زيادة في رأس المال بمبلغ وقدره 2014
  ملييون لاير سيعودي تقريبيا ووافيق مجليس إدارة الشيركة عليى المشياركة 163نصيب الشركة من تلك الزيادة مبليغ 
 بتمويل ذاتي . 2015لغ الزيادة بالكامل خالل عام مبفي تلك الزيادة وقامت الشركة بسداد 

فيي حالية ميا إذا ميا فيإن الشيركة قيد تعهيدت  2016خيالل عيام  البنيك السيعودي الفرنسيي  طبقا إلتفاقية القرض ميع -
بيييع فييي البإيييداع متحصيالت  قيررت فييي أي وقيت  بيييع االسيتثمار فييي شيركة التصيينيع وخييدمات الطاقية فإنهييا تلتيزم

 . حسابها بالبنك السعودي الفرنسي 
 

 )بطريقة حقوق الملكية (استثمارات في شركة زميلة  - 11
)"الشيركة الزميلية"( وهيي شيركة ذات  سيمنتفيي الشيركة العربيية اليمنيية لأل ٪31.58ليدى الشيركة اسيتثمار بنسيبة 

وبدأت اإلنتياج  سمنتمسئولية محدودة مسجلة في جمهورية اليمن . هذا وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األ
 م .2009في عام 

 وتتمثل الحركة في االستثمارات في الشركة الزميلة خالل السنة فيما يلي :

 مارس 31 

2017 

 ديسمبر31 

2016 

 يسمبرد 31 

2015 

 167.577  101.844  122.434 / السنة الرصيد في بداية الفترة  

 1.263  20.590  8.044 يضاف  :  الحصة في نتائج شركة زميلة   

 (66.996)  -       -       خسائر هبوط في قيمة اإلستثمار * يطرح : 

 101.844  122.434  130.478 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

وجيود هبيوط فيي قيمية اإلسيتثمار فيي الشيركة العربيية  لدي مكتيب إستشياري مسيتقل عين إمكانيية * تم عمل دراسة 
القيميية الحالييية المخصييومة للتييدفقات النقدييية المسييتقبلية المتوقعيية ميين الشييركة  عيين طريييق إحتسيياباليمنييية لألسييمنت 

 قيمة اإلستثمار بالقيمة الموضحة أعاله .في ومقارنتها بتكلفة اإلستثمار فيها ونتج عن ذلك وجود هبوط 
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 المنطقة الشرقية أسمنتشركة 
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  ذلك()جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف  

 
 قرض  طويل االجل  – 12

حصيلت الشيركة عليي قيرض تيورق بمبليغ  2016ابرييل  7بناء علي تعاقد الشركة مع البنك السيعودي الفرنسيي فيي 
مييارس  31وتنتهييي فييي  2016نييية يو 30اقسيياط ربييع سيينويه  بييدات فييي  8مليييون لاير سييعودي يسييدد علييي  115

2018. 
الفرنسي  فإن الشركة قد تعهدت فيي حالية ميا إذا ميا قيررت فيي أي وقيت   وطبقا إلتفاقية القرض مع البنك السعودي

بيع االستثمار في شركة التصنيع وخدمات الطاقة فإنها تلتيزم بإييداع متحصيالت البييع فيي حسيابها بالبنيك السيعودي 
 الفرنسي  .وفيما يلي حركة القرض :

 لاير سعودي   

 115.000  2016القرض المستلم خالل عام 

 (43.125)  2016المسدد خالل عام 

 71.875  2016ديسمبر  31المستحق في 

 (14.375)  الفترة المسدد خالل 

 57.500   2017مارس  31المستحق في 

 (57.500)  الجزء المتداول من القرض 

 -  قرض طويل االجل

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة – 13

 مارس  31 

2017 

 ديسمبر31 

2016 

 ديسمبر  31 

2015 

 52.813  56.333  60.839 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 7.427  7.050  1.871 يضاف : محمل خالل الفترة /  السنة

 (3.907)  (5.832)  (469) ناقصا: مستخدم خالل  الفترة / السنة

خسيييائر إكتواريييية مييين إعيييادة قيييياس مخصيييص مكافيييأة نهايييية 

 الخدمة 

959  3.288     - 

 56.333  60.839  63.200 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
 عالقة ذو طرف الى مستحق - 14

أو خاضيعة لسييطرة مشيتركة  تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسييطرة عليهيا
ميع  للمعيامالت التسيعيرية والسياسيات الشيروط اعتمياد وييتم هيذا ، العالقية ذات األطيراف تليك أو نفوذ مؤثر من قبل

 األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.
 

الشيركة العربيية اليمنيية  عين بالنيابية الشيركة استلمتها مبالغ في السنة خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت تمثلت
 الشيركة تواجيه حييث عنهيا، نيابية الزميلية الشيركة ميوردي اليى سيدادها لحين عمالءها )شركة زميلة( من سمنتلأل

 .اليمنية الجمهورية وإلى البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة
 كما يلي : 2017مارس  31 كما في عالقة من طرف ذو يتكون الرصيد المستحقو
 
 مارس 31  

 2017 
 ديسمبر  31 

2016 
 يناير 1 

 2016 

الشييركة العربييية اليمنييية لألسييمنت )شييركة 
 زميلة(

 8.545  42.966  16.951 
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 المنطقة الشرقية أسمنتركة ش
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 الزكاة المستحقة  -15
 
 حركة مخصص الزكاة -أ

 

 مارس 31 

2017 

 ديسمبر31 

2016 

 ديسمبر 31 

2015 

 12.648  12.409  13.956 بداية الفترة / السنةالرصيد في 

 11.500  13.956  3.000 / السنةمحمل خالل الفترة *

 -  3.689  - تسويات

 (11.739)  (16.098)  - / السنة مسدد خالل الفترة 

 12.409  13.956  16.956 / السنةالرصيد في نهاية الفترة 

 
وفقا لتقديرات اإلدارة  عن الوعاء الزكوي  2017مارس  31تم إحتساب الزكاة عن فترة الثالثة شهور المنتهية في *

الزكياة النهائيية فيي نهايية في ذلك التاريخ . والتي قد ال تمثل مؤشرا دقيقا  بالضرورة علي نصيب الفتيرة الفعليي مين 

 .  2017عام 

 
 موقف الربط الزكوي  -ب
 

م 2012قامييت الهيئيية العاميية للزكيياة والييدخل بمراجعيية اإلقييرارات الزكوييية المقدميية ميين الشييركة عيين السيينوات حتييى 

. ولم تقم المصلحة باإلنتهاء من إعداد الربط الزكيوي والربط النهائي عليها وتم إنهاء الوضع الزكوي لتلك السنوات .

 .األولية حتى تاريخ القوائم المالية   2016   -  2013من للشركة عن السنوات 

 
 

 المبيعات  - 16
 

 تتكون المبيعات خالل الفترة من اآلتي  :
 

 الثالثة أشهر المنتهية 
  2017مارس  31في  

ة الثالثة أشهر المنتهي 
  2016مارس  31في 

 191.967  130.195 أسمنت 

 53.322  72.075 خرسانة جاهزة

 202.270  245.289 
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 المنطقة الشرقية أسمنتشركة 
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 

 إيرادات أخرى -17
 تتكون اإليرادات األخرى خالل الفترة  من اآلتي  :

 الثالثة أشهر المنتهية 

مارس  31في  

2017 

ةالثالثة أشهر المنتهي   

مارس  31في  

2016 

 4.365  3.300 إيرادات إيجار

 506  958 تعويضات

 3  1.789 مبيعات خردة

 608  113 أخرى

 6.160  5.482 

 
 مصروفات اخرى  - 18

 من اآلتى : الفترة روفات األخرى خالل تتكون المص
 

 الثالثة أشهر المنتهية 

 2017مارس  31في  

ةالثالثة أشهر المنتهي   

 2016مارس  31في  

 1.568  486 مصروفات البرج اإلداري للشركة

 83  16 مصروفات متنوعة

 502  1.651 

 
 االرتباطات الرأسمالية  - 19

مليييون لاير سييعودي  0.23بمبلييغ   2017مييارس  31اعتمييد مجلييس اإلدارة مشييروعات رأسييمالية مسييتقبلية كمييا فييي 
 مليون لاير سعودي ( .  0.23 م :   2016مارس  31)
 

 التزامات محتملة – 20
، على الشركة إلتزامات محتملة مقابيل إعتميادات مسيتندية وخطابيات ضيمان بنكيية بمبليغ   2017مارس  31كما في 
 مليون لاير سعودي ( . 81م :  2016مارس  31مليون لاير سعودي ) 101

 
 ربحية السهم - 21

وربحيية السييهم المخفضية )إن وجييدت( وذليك لألسييهم العاديية، حيييث ييتم احتسيياب ييتم عيرض ربحييية السيهم األسيياس 
ربحية السهم األساس بقسمة الربح أو الخسيارة الخاصية بحملية األسيهم العاديية للشيركة عليى المتوسيط الميرجح لعيدد 

الل الفترة. ويتم احتساب األسهم العادية القائمة خالل الفترة، معدلة بعدد األسهم العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خ
ربحيية السييهم المخفضية بتعييديل اليربح أو الخسييارة الخاصية بحمليية األسيهم العادييية للشيركة والمتوسييط الميرجح لعييدد 

 األسهم القائمة خالل الفترة بآثار جميع األسهم العادية المخفضة المحتمل إصدارها
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 المنطقة الشرقية أسمنتشركة 
 سعودية ()شركة مساهمة 

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 22 -  المعلومات القطاعية 

 
 اإلجمالي  قطاع التصدير  القطاع المحلي  م2017مارس  31

 227.995  -      227.995  ذمم مدينة

 202.270  7.205  195.065  المبيعات

 (162.360)  (5.726)  (156.634)  التكاليف والمصروفات

 39.910  1.479  38.431  الدخل من العمليات الرئيسية

 
 

 م 2016مارس  31

      

 200.617  -     200.617  ذمم مدينة

 245.289  10.495  234.794  المبيعات

 (169.678)  (7.191)  (162.487)  التكاليف والمصروفات

 75.611  3.304  72.307  الدخل من العمليات الرئيسية

 
 تم تلخيص المعلومات المالية وفقا  لألنشطة الرئيسية كما يلي  : قطاعين و وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في

 

 م2017مارس  31
الخرسانة   األسمنت 

 مسبقة الصنع
 اإلجمالي 

 
 ذمم مدينة

 
117.960  110.035  227.995 

 202.270  72.075  130.195  المبيعات

 (162.360)  (65.905)  (96.455)  التكاليف والمصروفات

 39.910  6.170  33.740  الدخل من العمليات الرئيسية

 
 

 م 2016مارس  31

      

 200.617  66.497  134.120  ذمم مدينة

 245.289  53.322  191.967  المبيعات

 (169.678)  (43.620)  (126.058)  التكاليف والمصروفات

 75.611  9.702  65.909  الدخل من العمليات الرئيسية

 
 توزيعات أرباح  – 32

كيل سيهم لاير سيعودي عين  2.5م قام مجلس إدارة الشيركة بيإقتراح توزيعيات أربياح نقديية قيدرها 2016خالل عام 
ميين رأس المييال وتييم إعتميياد ذلييك التوزيييع بعييد العييرض علييى  ٪25مليييون لاير سييعودي ، بمييا يمثييل  215بإجمييالي 

مليون  205م . وقد قامت الشركة بسداد مبلغ 2016مارس  29المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية في 
 لاير سعودي من توزيعات األرباح خالل العام .

م بتوزييع  2017-2-14هيـ الموافيق  1438-5-17إدارة الشيركة فيي إجتماعيه المنعقيد ييوم الثالثياء أوصي مجلس و
 1.5مليون لاير وحصة السهم الواحد  129بإجمالي مبلغ  2016أرباح نقدية علي مساهمي الشركة عن العام المالي 

ليدي سيوق الميال بنهايية تيداول ييوم  مليون سهم لمساهمي الشركة المسجلين 86لاير وعدد األسهم المستحقة لألرباح 
 انعقاد الجمعية العامة .
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 المنطقة الشرقية أسمنتشركة 
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية  

 

 
 إدارة المخاطر  -األدوات المالية  -24

تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي للشركة بشكل أساس من االستثمارات في مرابحات وبغرض 
 المتاجرة، النقد لدى البنوك، الذمم المدينة، الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.

 
 األجنبيمخاطر سعر الصرف 

تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف 
 العمالت األجنبية.

لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي، الدوالر األمريكي. وحيث أن سعر 
بل الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة، تراقب إدارة الشركة أسعار صرف اللاير السعودي مثبت مقا

 صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.
 

 مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة 

 مالية.
المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك إن االدوات 

وذمم العمالء. تقوم الشركة بإيداع أموالها في مصاريف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة 
ة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف والتتوقع اإلدار

كما التتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العمالء نظرا  ألن لديها قاعدة عريضة من العمالء 
التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دوريا  باالضافة الى وجود 

 ات مقدمة من العمالء لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها .ضمان
 

 مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم 

أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر 
 عند استحقاقها.

تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة على الحد من 
مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة 

 فترات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى.العمالء و
 

 مخاطر أسعار العموالت
تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو 

ير مخاطر أسعار العموالت ليس القيم العادلة لألدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأث
 جوهريا .

 
 القيمة العادلة

إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن 
م معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات بين القي

الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة العادلة القياس المستند إلى السوق واإلفتراضات التي يستخدمها 
 المشاركون في السوق.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة

المدرجة بالتكلفة المستنفدة في القوائم المالية  إن اإلدارة تعتبر أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية
 األولية المختصرة مقاربة لقيمتها العادلة.
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 )غير مراجعة ( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 أرقام المقارنة -52

 الحالية  . السنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم مع عرض أرقام 
 

 المعايير الدولية للتقرير المالى الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولم يحن وقت تطبيقها بعد -26
وصف مختصر لبعض المعايير قابلة التطبيق على بنود القوائم المالية للشركة والتى لم يسرى مفعولها  فيما يلي

 بعد:
 

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الدولي في نسخته األخيرة )معيار إعداد التقارير المالية  9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
م ويتضيييمن المتطلبيييات المتعلقييية بالتصييينيف والقيييياس 2014( فيييي يولييييو 2014"األدوات الماليييية" ) 9رقيييم 

وانخفيياض القيميية ومحاسييبة التحييوط العييام وإلغيياء االعتييراف. يقييوم المعيييار بتعييديل متطلبييات قييياس وتصيينيف 
ويطبق المعييار عليى الفتيرات الماليية الموجودات المالية، كما يقدم نمط جديد لخسائر انخفياض القيمية المتوقعية.

 وما بعدها. 01/01/2018التي تبدأ في 
 

 "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

م وهو يسري علي الفترات السينوية التيي تبيدأ 2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ما بعدها ، وهو يقدم  نموذج واحيد شيامل إلسيتخدامه فيي محاسيبة اإلييرادات الناتجية عين و 2018يناير  1من 

 العقود المبرمة مع العمالء. 
هو أن المنشآة ينبغيي أن تعتيرف بياإليرادات مقابيل نقيل  15الهدف األساسي للمعيار الدولي للتقرير المالى رقم 
عكس التعويض المادي الذي تتوقعه المنشآة مقابل تلك السلع البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي ي

 أو الخدمات. على وجه التحديد، يقدم المعيار نموذج من خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات:
 .الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء 
 .الخطوة الثانية: تحديد مطلوبات األداء في العقد 
 عر الصفقة.الخطوة الثالثة: تحديد س 
 .الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على مطلوبات األداء في العقد 
 .الخطوة الخامسة: االعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء 

تنتقيل يتم اإلعتراف باإليرادات للمنشأة عند أداء االلتيزام أي عنيدما  15وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالى رقم 
السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إليى العمييل. يتضيمن المعييار عليى توجيهيات أكثير 

 تقييدا للتعامل مع سيناريوهات محددة، وعالوة على ذلك يتطلب المعيار إفصاحات واسعة.
 

 "عقود اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

والذي يطبق على  2016في يناير  16المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم أصدر مجلس معايير 
وما بعدها مع السماح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعييار  01/01/2019الفترات المالية التي تبدأ في 
خدمي القيوائم الماليية لتقيييم أثير . يهدف المعيار الى تيوفير معلوميات مالئمية لمسيت15الدولي للتقرير المالي رقم 

 اإليجارات على مركز المنشأة المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
كيفيية االعتيراف، القيياس، العيرض واإلفصياح عين عقيود  16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقيارير الماليية رقيم 

ين االعتيراف بموجيودات ومطلوبيات جمييع اإليجار. يقدم المعيار نميوذج محاسيبي واحيد، يتطليب مين المسيتأجر
شهرا أو اقل أو أن األصل موضوع العقد ذو قيمة منخفضية. يسيتمر  12عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار 

المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهيوم المعييار اليدولي إلعيداد التقيارير الماليية 
 .17سبة للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم المتعلق بالمحا 16رقم 
 

 إعتماد القوائم المالية األولية المختصرة  -27
 م .2017 مايو 9بالشركة بتاريخ  مجلس اإلدارةإعتمدت هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل أعضاء 
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