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 المنطقة الشرقية أسمنتشركة 

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017 يونيو 30المنتهية في أشهر  الستةللثالثة و المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

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

 

 التنظيم والنشاط - 1
ربياع األول  14بتااريخ  11تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/سعودية  مساهمة ة "( هي شركةالمنطقة الشرقية )" الشرك أسمنت شركة

م( وتام 1983ينااير  17هـ )الموافق 1403ربيع الثاني  3بتاريخ  939م( وقرار معالي وزير التجارة رقم 1982يناير  9هـ )الموافق 1402

م( ومركزهاا 1983 يونيو 7هـ )الموافق 1403جمادى األول  22بتاريخ  2050013400قيدها في السجل التجاري بمدينة الدمام تحت رقم 

 الرئيسي بمدينة الدمام .

 

متيااز التعادين ام( علاى حاق 1985ينااير  9هاـ )الموافاق 1405ربياع الثااني  17بتااريخ  6حصلت الشركة بموجاب المرساوم الملكاي رقام م/

بإستكمال اإلجراءات القانونياة لتجدياد  . وقامت الشركةجديد عاما  قابلة للتستغالل الحجر الجيري والطفل في منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين ال

هـ بتجديد حقوق الشاركة فاي إساتغالل خاام الحجار  1438-7-12وتاريخ  5334. وقد صدر  القرار الوزاري رقم ق/متياز ترخيص حق اال

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

 

متياااز التعاادين ام( علااى 2012يناااير  18وافااق مهااـ )ال1433صاافر  24ق بتاااريخ  /14كمااا حصاالت الشااركة بموجااب القاارار الااوزاري رقاام 

 . ة الشرقية مدتها عشر سنوات هجريةر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقستغالل خام الحجال

ومشاتقاته واإلتجاار باه والخرساانة مسابقة توابعاه البورتالنادي المقااوم و سامنتالعاادي واأل سامنتيتمثل نشاط الشاركة الرئيساي فاي إنتااج األ

 الصنع .

: التاالي شاركة وفرعهاالاتظهر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المسااهمين عان و

   

 للفرع اإلسم التجاري  مكان اإلصدار  تاريخه  رقم سجل الفرع

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

 

للشركة ويقوم هذا الفرع المشار الية أعاله بإدارة أعمال الشركة في مواقع مختلفة من المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع المركز الرئيسي 

النقدياة ياتم ادراجهاا فاي القاوائم  ونتاائج اعمالاة وتدفقاتاه وائم مالية منفصلة ، وذلك الن موجوداته ومطلوباتاهقبالدمام ، وال يصدر لهذا الفرع 

 .المالية التي تصدر عن الشركة 

 

 ألول مرة ةالماليإلعداد التقارير تطبيق المعايير الدولية  -2
م( خطاة للتحاول إلاى معاايير المحاسابة ومعاايير المراجعاة 2012) هـ1433ين في عام ياعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانون

ت الدولية، والتي يستدعي تنفيذها تبني منهجية مناسبة لدراسة المعايير الدولية والنظر فاي مراحال التطبياق ومادى الحاجاة إلجاراء أياة تعاديال

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

المعتمادة مان الهيئاة سايكون  إلعاداد التقاارير المالياةن فإن تطبيق المعاايير الدولياة يوفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني

لية سانوية للشاركة معادة وفقاا  م وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالية. وعليه، سوف تكون أول قوائم ما2017اعتبارا من بداية عام 

م هاو تااريخ التحاول إلاى المعاايير 01/01/2016م. وعلاى ذلاك، يعتبار تااريخ 2017للمعايير الدولية للتقريار الماالي هاي تلاك الخاصاة بعاام 

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

حيا  تام عمال خطاة تنفيذياة تحاوي اإلجاراءات  إلعاداد التقاارير المالياةبناء  على ما تقدم، قامات الشاركة باالتخطيط لتطبياق المعاايير الدولياة 

 : ، وتم تنفيذ اآلتي م2017في عام  إلعداد التقارير الماليةالالزمة لالنتقال إلى المعايير الدولية 

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

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

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية

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

 

 .إلعداد التقارير الماليةشكلت الشركة فريق داخلي يكون مسؤوال  عن التحول لتطبيق المعايير الدولية  - ج

اعتمد تطبيقهاا اعتباارا  مان  و إلعداد التقارير الماليةالسياسات المحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية تتماشى مع المعايير الدولية  تم إعتماد - د

 م.01/01/2017

قاارير المالياة لدولية إلعداد التلتكون متوافقة مع المعايير ا م01/01/2016بتاريخ التحول تصنيف األرصدة اإلفتتاحية  إعادة تعديل وتم  - هـ

وتاام إعااداد قائمااة مركااز مااالي إفتتاحيااة بتاااريخ التحااول  م،2016ربااع ساانوية لعااام الساانوية وتاام تعااديل وإعااادة تصاانيف االرصاادة ال كمااا

وفق المعايير الدولية للتقرير المالي.بغرض تاوفير أرقاام المقارناة للقاوائم   2016قوائم مالية سنوية وربع سنوية لعام  إعدادو 01/01/2016

 .م 2017المالية التى سيتم اصدارها في عام 

، كماا ال  إلعاداد التقاارير المالياةبناء  على ما تقدم، تؤكد الشركة أنه ال توجد آثار جوهرية علاى النتاائج المالياة إثار تطبياق المعاايير الدولياة و

تام إعاداد القاوائم وقاد  .إلعاداد التقاارير المالياةمعوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعاداد قوائمهاا المالياة وفاق المعاايير الدولياة  توجد أية

قاوائم مالياة  م بمعرفة إدارة الشركة والتى تمثل جازء مان أول30/06/2017أشهر المنتهية في  الستةالمالية األولية المختصرة المرفقة لفترة 

 6ويظهار اإليضااح رقام  ، والمعايير واإلصادارات األخارى التاي تعتمادها الهيئاة.  إلعداد التقارير الماليةلمعايير الدولية لها الشركة وفقا تعد

 . إلعداد التقارير الماليةاألثر المالي لعملية التحول من المعايير السعودية إلي المعايير الدولية 

 

 أسس اإلعداد -3
)المعياار الادولى للتقريار  ( "التقريار الماالى األولاى"34المالية األولياة المختصارة المرفقاة وفقاا لمعياار المحاسابة الادولى رقام )أعدت القوائم 

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

بسابب احتمالياة صادور معاايير جديادة أو تعاديالت م.  2017ياسات المحاسبية التى تتوقع الشركة تطبيقها في القوائم المالياة السانوية لعاام الس

ئم على المعايير الحالية أو بسبب إحتمالية إختيار الشركة الحقاا تطبياق معاايير صاادرة ولام يساري مفعولهاا بعاد قبال االنتهااء مان إعاداد القاوا

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

إلعاداد التقاارير المالياة " في هاذه اإليضااحات فهاي تشاير إلاى "المعاايير الدولياة إلعداد التقارير المالية أينما وردت  عبارة "المعايير الدولية 

والمعاييرالدولياة  الساعودية للمحاسابين القاانونيين".المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة مان الهيئاة  في المعتمدة

ر المعتمدة هى المعايير الدولية كما صدرت من المجلس الدولى باإلضافة الى المتطلبات واإلفصاحات التى أضافتها الهيئة لابعض تلاك المعاايي

ويقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتماده الهيئاة الساعودية  .إلعداد التقارير المالية ا ورد في وثيقة إعتماد المعايير الدولية وفقا لم

 للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.

تعتبر مهمة لفهام القاوائم المالياة األولياة المختصارة والتاى ياتم شامولها فاى العاادة فاى القاوائم المالياة  إن بعض المعلومات وااليضاحات والتى

بجاناب التساويات والتوضايحات  هاذه القاوائم المالياة األولياةتام اإلفصااح عنهاا فاي إلعداد التقارير المالية السنوية المعدة وفقا للمعايير الدولية 

باستثناء ماا تقادم، فاان .على حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل المذكورة إلعداد التقارير المالية ية آلثار تطبيق المعايير الدول

 القوائم المالية األولية المختصرة ال تشمل جميع االيضاحات والتى يتم في العادة إرفاقها مع القوائم المالية السنوية.

 

 التي تم تطبيقها من قبل الشركة التقارير الماليةإلعداد المعايير الدولية  -4
م وفقا للسياسات المحاسبية التى تتوقع الشاركة تطبيقهاا فاي القاوائم 2017يونيو  30تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة كما في 

م المالياة السانوية والتاي سايتم إعادادها وفقاأ  للمعاايير م والتاي تمثال اول مجموعاة كاملاة مان القاوائ2017ديسامبر  31المالية السنوية كما فاي 

. وقااد تاام تطبيااق هااذه السياسااات بصااورة متسااقة لجميااع الفتاارات المعروضااة فااي هااذه القااوائم الماليااة األوليااة إلعااداد التقااارير الماليااةالدوليااة 

وجاه الخصاوص تام تطبياق تلاك المعاايير الصاادرة . وعلاى  م2016ينااير  01المختصرة وفي إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية كما فاي 

م وكاذلك التطبياق المبكار لابعض المعاايير والتعاديالت الصاادرة والتاى مان 31/12/2017والمعتمدة من الهيئة والتي يسري مفعولها كما فاي 

 المتوقع إعتمادها من الهيئة وتطبيقها من قبل الشركة بذلك التاريخ بما في ذلك :

 "عرض القوائم المالية " ، بشأن مبادرة اإلفصاح. 1معيار المحاسبي الدولي رقم التعديالت على ال •

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

ر الادولي إلعاداد م والتاي تتضامن التعاديالت علاى المعياا2014 -م 2012دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقاارير المالياة  •

 .34ورقم  19والمعيار المحاسبي الدولي رقم  7ورقم  5التقارير المالية رقم 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

 

 إلصدار ولم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد ا -5
ولم يحن موعد تطبيقها بعد كماا هاو لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر لبعض المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها 

 ( .26مفصل فى ايضاح )

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -6
 يتطلااب إعااداد القااوائم الماليااة وفقااا  للمبااادا والسياسااات المحاساابية المطبقااة، اسااتعمال أحكااام وتقااديرات وافتراضااات تااؤثر فااي قاايم اإلياارادات

 والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. 

يرات قد ياؤدي  لنتاائج تتطلاب تعاديال  جوهرياا  علاى القايم الدفترياة للموجاودات والمطلوباات إن عدم التيقن بخصوص هذه االفتراضات والتقد

 .المتأثرة في الفترات المستقبلية

 

شاكل فيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعادم التأكاد كماا فاي تااريخ قائماة المركاز الماالي والتاي ت

قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجاودات والمطلوباات خاالل السانة المالياة التالياة. هاذا وتعتماد الشاركة فاي  مخاطر عالية

تغيار افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القاوائم المالياة  وهاذه االفتراضاات والتقاديرات حاول التطاورات المساتقبلية قاد ت

 .ات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة الشركة ومثل هذه التغيرات على اإلفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثهانتيجة تغير

 

 مبدأ اإلستمرارية -أ

ليس لدى الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على االساتمرار، وعلياه فقاد تام إعاداد القاوائم المالياة األولياة المختصارة علاى أسااس مبادأ 

 االستمرارية.

 

 العمر المقدر للعقارات و اآلالت والمعدات -ب

صال ، يتم إستهالك تكلفة العقارات و اآلالت والمعدات علاى مادة الخدماة المتوقعاة التاي تام تقاديرها بنااء  علاى اإلساتخدام المتوقاع والتقاادم لال

 وبرنامج الصيانة باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل .

 

 مخصص بضاعة بطيئة الحركة -ج 

للتحقاق  تدرج البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة البضاعة إلى صافي القيماة القابلاة

 على مستوى المنتج للزيادة المقدرة، أو التقادم. -إذا لزم ذلك -

تتضمن العوامل المؤثرة على هذه التعديالت التغيرات فاي الطلاب علاى البضااعة، والتغيارات التكنولوجياة وتادهور النوعياة وأماور الجاودة،  

وبناء  على ذلك تقوم الشركة بدراسة هاذه العوامال وأخاذها فاي االعتباار إلحتسااب مخصاص مخازون بطاي  الحركاة. ياتم دورياا  مراجعاة أياة 

 ج عن االختالف في هذه العوامل.تعديالت قد تنت

 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - د

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالرجوع إلى مجموعة من العوامال للتأكاد أن الاذمم المديناة غيار مباالغ فيهاا نتيجاة احتماال 

ماني المستمر ألوضااع العماالء المالياة والضامانات المطلوباة مان عدم تحصيلها، بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئت

العمالء في ظروف معينة. أيضا، يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات الفردية عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عادم 

 .التمكن من تحصيل الذمم

 فينالتقييم اإلكتواري لمطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظ -هـ

اإلكتاواري  يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لنظام العمل السعودي ثم  يتم قياسها باستعمال التقييم اإلكتاواري. يشامل التقيايم

 العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 

ت المساتقبلية فاي الرواتاب، وسالوك العااملين، ومعادل دوران العااملين. ونظارا  لتعقياد وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزياادا

جمياع التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام المكافأة المحددة غير الممولة شديد الحساسية للتغيارات فاي هاذه االفتراضاات. لاذا تاتم مراجعاة 

 .االفتراضات سنويا علي األقل عند الضرورة
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 أسمنت المنطقة الشرقية شركة

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

 

 قياس القيمة العادلة - و

القيمة التي سيتم استالمها لبيع احد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعااملين القيمة العادلة هي 

على سبيل المثال( بغاض النظار إن كاان ذاك الساعر ملحوظاا   -بالسوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائدة )مثل السعر الحاضر

 :عمال أسلوب تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إمابصورة مباشرة أو مقدر باست

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو

 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية

 .منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر

ض يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتازام علاى افتارا

 .أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم

المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيماا يحقاق أفضال  يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير

منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطاراف الساوق الساتخدامه فيماا يحقاق أفضال منفعاة مناه. تساتخدم الشاركة أسااليب تقيايم تتناساب ماع 

القيمااة العادلااة وتعظاايم اسااتخدام المعطيااات الملحوظااة ذات العالقااة وتقلاايص اسااتخدام  الظااروف واألحااوال وتتااوافر لهااا بيانااات كافيااة لقياااس

 .المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد

لعادلة  أو يتم االفصاح عان قيمتهاا العادلاة فاي القاوائم المالياة  ياتم تصانيفها وفقاا  لنطااق اإن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة 

 : ي للقيم العادلة المبين أدناهالهيكل الهرم

 المستوى االول: األسعار المعلنة )غير المعدلة( والمتداولة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة لتلك التي يتم قياسها. -

باشار بخاالف األساعار المعلناه المستوى الثاني: المدخالت التى من الممكن مالحظتها أو رصدها لألصل أو اإللتزام بشكل مباشر أو غيار م -

 المدرجة ضمن المستوى األول.

 المستوى الثال : المدخالت التى ال يمكن رصدها أو مالحظتها لألصل أو اإللتزام . -

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 7
 إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة هي كما يلي  : 

 

 العرف المحاسبي

م وفقا للسياسات المحاسبية التى تتوقع الشاركة تطبيقهاا فاي القاوائم 2017يونيو  30تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة كما في 

ايير م والتاي تمثال اول مجموعاة كاملاة مان القاوائم المالياة السانوية والتاي سايتم إعادادها وفقاأ  للمعا2017ديسامبر  31المالية السنوية كما فاي 

المتاحاة  الدولية للتقرير المالي .وعلي اساس مبدأ اإلستحقاق والتكلفاة التاريخياة بإساتثناء المشاتقات المالياة واإلساتثمارات فاي األوراق المالياة

المالياة األولياة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة . وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة لجميع الفتارات المعروضاة فاي هاذه القاوائم 

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

 

 النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وأرصدة البنوك، واستثمارات أخارى عالياة السايولة قصايرة األجال ، ذات تاواريخ إساتحقاق 

 أشهر أو أقل من تاريخ شرائها . أصلية  تبلغ إستحقاق ثالثة

 

 العمالت االجنبية

ساائدة تمسك الشركة حساباتها باللاير السعودي، ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعملة األجنبية إلى اللاير الساعودي وفقاا  ألساعار الصارف ال

األجنبياة كماا فاي تااريخ قائماة المركاز الماالي إلاى الالاير  عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت

اجها السعودي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدر

 ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
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 المنطقة الشرقيةشركة أسمنت 

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

 

 ذمم مدينة تجارية 

ياتم تكاوين مخصاص للاديون  ،التجارياة بمبلاغ الفااتورة االصالي ناقصاا  مخصصاات الاديون المشاكوك فاي تحصايلهاياتم إظهاار الاذمم المديناة 

ن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل المباالغ المساتحقة وفقاا  للشاروط االصالية عندما يكون هنالك شك جوهري في أ المشكوك في تحصيلها

. ياتم شاطب الاديون المعدوماة عناد تحديادها ئمة األرباح أو الخسائر والادخل الشاامل اآلخارضمن قا رة . ويتم تحميل هذه المخصصات للفاتو

وإعتمادها من مجلس اإلدارة . عندما ال يتم تحصيل الذمم المدينة  ، ياتم شاطبها مقابال حسااب مخصاص الاديون المشاكوك فاي تحصايلها )إن 

 .ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخربند "إيرادات أخرى"  وجد( . أي تحصيالت الحقة للمبالغ المشطوبة سابقا  تثبت ضمن

 

 مخزون

أيهما أقل . تحادد التكلفاة بإساتخدام طريقاة المتوساط المارجح  . تتضامن تكلفاة المنتجاات  بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحققيقيم المخزون 

ته الجاهزة تكلفة مواد أولية وعمالة وتكاليف صناعية غير مباشرة والنفقات األخرى التى تحملتها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحال

 الراهنة .

ع التقديري في النشاط العادي بعد خصم التكاليف التقديرية لمصروفات اإلكمال والبيع . ويتم تخفيض هي سعر البي صافي القيمة القابلة للتحقق

 المخزون بقيمة األصناف الراكدة وبطيئة الحركة طبقا  لتقديرات اإلدارة وحركة المخزون .

 

 االستثمار في األوراق المالية

مان  ٪20للشركة تأثيرا هاما  عليها، وهي التي في الغالب تكون حصة الشركة فيها أقل من يتم إثبات االستثمارات في الشركات التي ال يكون 

رأس المال، بالتكلفة. يتم تصانيف هاذه االساتثمارات، بحساب قصاد اإلدارة، إلاى اساتثمارات للمتااجرة إذا كاان قصاد اإلدارة بيعهاا فاي األجال 

 ا هو عدم بيعها في المستقبل القريب .القصير، أو متاحة للبيع إذا كان قصد اإلدارة من شرائه

ة  )إن يتم قياس كال االستثمارين التي للمتاجرة والمتاحاة للبياع فاي الفتارات التالياة لشارائها بالقيماة العادلاة. ياتم عارض االساتثمارات للمتااجر

قيايم ضامن قائماة األربااح أو الخساائر وجدت ( ضامن األصاول المتداولاة وياتم قياد المكاساب أو الخساائر غيار المحققاة الناتجاة عان إعاادة الت

 والدخل الشامل اآلخر. يتم عرض االستثمارات المتاحة للبيع ضمن األصول غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بيعها خالل اإلثنى عشر شاهرا

ع ضمن حقوق الملكية وضمن بنود الدخل الالحقة. ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبي

الشامل األخر  . عندما يكون هناك نقصا غير مؤقت في قيمة هذه االستثمارات أو دليال موضوعيا على وجاود هباوط فاي قيمتهاا، ياتم تحويال 

مان هاذه االساتثمارات فاي قائماة  الخسائر غير المحققة إلى قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. تقياد توزيعاات األربااح المساتلمة

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل عند تحصيلها .

 

 استثمارات في شركة زميلة 

ر هام الشركات الزميلة هي تلك التى يكون للشركة تأثير هام عليها ولكن ليس لديها سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية. يكون للشركة تأثي

في المائة من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت . تتم المحاسبة عن  50إلى  20شأة األخرى تتراوح ما بين عندما تمتلك حصة في المن

راء فاي الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية  ويتم تسجيلها مبدئيا  بالتكلفة . ويتم تعاديلها بعاد ذلاك باالتغيرات التاي تحاد  بعاد الشا

ميلة . ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل )خسارة( الشركات المستثمر فيها ضمن قائمة األرباح أو الخساائر حقوق الملكية بالشركة الز

 والدخل الشامل اآلخر.
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30في  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية

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

 

 واألالت والمعدات  عقاراتال

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

 مباشرة إلقتناء األصل .المتكبدة 

 في بند اآلالت والمعدات. ن المنافع اإلقتصادية  المستقبليةتتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات م

. عند تكبدهاضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للحفاظ علي الطاقة اإلنتاجية الحالية كافة النفقات األخرى وكذلك يتم إثبات 

 .اإلنتاجي المقدر لألصلبإستخدام طريقة القسط الثابت  على مدى العمر  تحميل اإلستهالك على قائمة االرباح أو الخسائر والدخل الشامل يتم

ساتبعد بصاافي القيماة ماألصال الثابات ال العوائاد المحصالة مان بياع واآلالت والمعادات بمقارناة عقااراتيتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات ال

 .ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخرالدفترية لذلك األصل وإدراجها ضمن اإليرادات األخرى 

 : هي على النحو التاليواآلالت والمعدات  عقاراتة للبنود الرئيسية للإن األعمار اإلنتاجية المقدر

 

 السنوات 

 40 مباني 

 5 - 1 طوب حراري وكرات الطحن االخري

 20 - 15 االت ومعدات

 5 اثا  وتجهيزات وادوات

 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية

يتم  يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات على وجود هبوط في قيمة الموجودات غير المالية. وفي حالة وجود مؤشرات،

لاذلك  تقدير القيمة القابلة لالسترداد لاذلك األصال لتحدياد حجام هاذه الخساارة. وفاي الحااالت التاي اليمكان فيهاا تقادير القيماة القابلاة لالساترداد

 ، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي تنتمي إليها ذلك األصل. األصل بمفرده

ك لحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالساترداد لألصال أو الوحادة القابلاة لتولياد النقاد بأقال مان قيمتاه الدفترياة عندئاذ تخفاض تكلفاة ذلاوفي ا

باح األراألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى قيمتها القابلة لالسترداد، ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل كمصروفات في قائمة 

 أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للفترة المالية التي تحد  فيها.

عدلاة القابلاة وإذا ما تم الحقا  عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو الوحدة القابلاة لتولياد النقاد إلاى القيماة الم

كلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفااض فاي لالسترداد له، على أال تزيد تكلفته بعد زيادتها عن الت

ة قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتولياد النقاد فاي السانوات الساابقة. ياتم إثباات عكاس قياد خساارة اإلنخفااض فاي القيماة كاإيرادات فاي قائما

 الية التي تحد  فيها . األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للفترة الم

 

 عقارات استثمارية

تتمثل العقارات االستثمارية في أراضي تحتفظ بها الشركة بغرض كسب إيرادات إيجارية أو بغرض إنماء رأس المال مان خاالل الزياادة فاي 

الخادمات أو ألغاراض إدارياة أو القيمة أو لكاال الغرضاين، وال تشاتمل علاى األراضاي والمبااني المساتخدمة فاي انتااج أو تورياد البضاائع أو 

 ألغراض البيع االعتيادي.

ن تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوما  منها االساتهالكات المتراكماة )إن وجادت( وخساائر الهباوط )التادني( فاي القيماة المتراكماة )إ

جمياع التكااليف المرتبطاة مباشارة بإنشااء أو الحصاول  وجدت( علما  بأنه اليتم استهالك األراضي. وتتضمن التكلفة سعر الشاراء مضاافا  إلياه

علااى العقااار االسااتثماري وبالحالااة الالزمااة ليكااون معاادا  لالسااتخدام فااي الغاارض المخصااص لااه. ويااتم اسااتهالك األجاازاء الهامااة ماان العقااار 

 ات االستثمارية.االستثماري بشكل منفصل عن األجزاء األخرى، ويتم اإلفصاح باإليضاحات عن القيمة العادلة للعقار

ياتم يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار االستثماري عند استبعاده )عن طريق البيع أو من خاالل الادخول فاي عقاد تاأجير تماويلي( أو عنادما 

)أ( صااافي  سااحب العقااار االسااتثماري ماان االسااتخدام بشااكل دائاام وال يتوقااع منااافع اقتصااادية مسااتقبلية ماان اسااتبعاده. يااتم تسااجيل الفاارق بااين

المتحصااالت ماان اسااتبعاد العقااار االسااتثماري و)ب( مبلغااه الاادفتري فااي قائمااة األرباااح أوالخسااائر والاادخل الشااامل فااي الفتاارة التااي يااتم فيهااا 

 االستبعاد أو الشطب.

 والمعدات. إذا تغير استخدام العقار االستثماري فأصبح عقارا  تشغله الشركة فيتم إعادة تبويبه إلى بند العقارات واآلالت
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

  
 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 

التى سيتم دفعها مقابال بضاائع مساتلمة وخادمات مقدماة ، ساواء تلاك التاى تام  للذمم الدائنة والمصروفات المستحقة يتم إثبات مبالغ المطلوبات

 إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أم ال .

 

 والضريبةالزكاة 

والدخل في المملكة العربية السعودية ،  ويتم عمل مخصاص للزكااة علاى أسااس االساتحقاق وياتم لزكاة العامة ل الهيئةتخضع الشركة ألنظمة 

أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.  تقيد أية فروقاات فاي التقاديرات   والضريبة على أساس وعاء الزكاة والضريبة احتساب مخصص الزكاة

في السنة التى يتم فيهاا ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر د( على المحتسبة والربط النهائي )إن وجوالضريبة  بين الزكاة 

 انهاء الربط .

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

نوات يتم قياس وإثبات مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة المكتسبة والمتراكمة للموظفين وفقا  لنظام العمل والعماال الساعودي ، وطبقاا لسا

ة كل موظف . ويتم إعادة القياس اإلكتواري لمخصص مكافأة الخدمة وتثبت األرباح أو الخسائر اإلكتوارياة  ضامن بناود الادخل الشاامل خدم

 األخر.

 

 المبيعات

 تتحقق المبيعات عند تسليم المنتجات  إلى العمالء و تطبق الشركة تلك السياسة سواء في قطاع األسمنت أو قطاع الخرسانة الجاهزة .

 

 إيرادات اإليجار

 يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجار وفقا  لطريقة القسط الثابت على مدى فترة إتفاقية اإليجار وبناء  على شروط عقد اإليجار .

 

 إيرادات العوائد المالية 

إياراد العوائاد ضامن قائماة األربااح أو يتم اإلعتراف بإيراد العوائد عند إستحقاقات العائاد بإساتخدام طريقاة معادل العائاد الفعلاى ، وياتم إدراج 

 الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

 

 إيرادات أخرى 

 يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاقها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

 

 المصروفات

ي ال تكون بالضرورة جزءأ من تكلفاة المبيعاات. ياتم توزياع تتضمن مصروفات البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية التكاليف  الت

 البنود بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية علي أساس منتظم .

 

 

 

 

 

 

 

 

-13- 

 



 

 

 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

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

 

 التقارير القطاعية 

األنشطة( أو تلك التاى تقاوم يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التى تقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وهو ما يسمى )بالقطاعات حسب 

باإلنتاج أو تقديم الخدمات في نطاق بيئة إقتصادية محاددة وهاو ماا يسامى )بالقطاعاات حساب المنااطق الجغرافياة( ، بحيا  يكاون لكال قطااع 

 . مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى

 

 التالية :ويتم اإلفصاح عن كل قطاع تشغيلي حقق أيا  من الحدود 

 أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاعات بما فيها إيرادات التحويالت بين قطاعات الشركة المختلفة . ٪10. إذا بلغ إيراد القطاع  1

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

 اعات التى حققت أرباحا  .مجموع األرباح لكل القط

 مجموع الخسائر لكل القطاعات التى حققت خسائر .

 أو أكثر من إجمالي الموجودات المخصصة للقطاعات على مستوى الشركة ككل . ٪10. إذا بلغت الموجودات المخصصة للقطاع  3

 فية .وتقوم الشركة باإلفصاح عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقا  للمناطق الجغرا
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

 

  األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى -8
لتحوياال أرصاادة قائمااة المركااز المااالي  ماان المعااايير  )تاااريخ التحااول الااى المعااايير الدوليااة للتقرياار المااالى( 2016يناااير  1كمااا فااي تسااويات 

  للتقرير الماليالسعودية إلي المعايير الدولية 

 
طبقا  2016يناير  1 

 السعودية للمعايير

طبقا  2016يناير  1 األثر المالي للتحول

للمعايير الدولية للتقرير 

 المالي

    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 في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية استثمارات

 1.682.169 (15.571) 1.697.740 مجموع الموجودات غير المتداولة

    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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 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 المستحقةمخصص الزكاة 

 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
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )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

 
طبقا  2016ديسمبر  31 

 للمعايير السعودية

 طبقا  2016ديسمبر  31 األثر المالي للتحول

 للتقريرلدولية للمعايير ا

 المالي

    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 غير محققة من استثمارات متاحة للبيعأرباح 

 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 المستحقةمخصص الزكاة 

 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 ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

 

مان المعاايير الساعودية إلاي المعاايير الدولياة  والادخل الشاامللتحويل أرصدة قائماة األربااح والخساائر  2016 يونيو 30تسويات كما في  -ج

  للتقرير المالي

 

المنتهية أشهر  الستة 

 2016 يونيو 30في

 طبقا للمعايير السعودية 

المنتهية أشهر  الستة  األثر المالي للتحول

 2016 يونيو 30في

للمعايير الدولية طبقا 

 للتقرير المالي

 

 452.816 - 452.816 المبيعات بالصافي

 (290.962) (3.328) (287.634) تكلفة المبيعات

 161.854 (3.328) 165.182 إجمالي الربح

 (27.954) (507) (27.447) مصروفات عمومية وإدارية

 (7.818) - (7.818) مصروفات بيع وتسويق 

 126.082 (3.835) 129.917 إجمالي الربح من األعمال الرئيسية

    نتائج األعمال األخرى

 207 - 207 إيرادات من استثمارات 

 12.372 - 12.372 ارباح استثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية

 (838) - (838) مصروفات تمويلية

 8.741 - 8.741 إيرادات أخرى 

 (6.494) - (6.494) مصروفات أخري

 (1.569) - (1.569) اجنبيةخسائر فروق عملة 

 - - - خسائرإستبعاد عقارات وآالت ومعدات

 12.419 - 12.419 إجمالي الربح من نتائج األعمال األخري

 138.501 (3.835) 142.336 صافي الربح قبل الزكاة 

 (5.000) - (5.000) مخصص الزكاة 

 133.501 (3.835) 137.336 صافي الربح

    

    الدخل الشامل األخر : 

      الدخل الشامل األخر للفترة  :

 (2.356) (2.356) - الخسائر واألرباح اإلكتوارية 

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

 (3.138) (3.138) - مجموع عناصر الدخل الشامل األخر 

 130.363 (6.973) 137.336 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

 

مان المعاايير الساعودية إلاي المعاايير الدولياة والادخل الشاامل م لتحويل أرصدة قائمة األرباح والخسائر 2016ديسمبر31كما في تسويات  - د

 للتقرير المالي

 

السنة  المنتهية  

ديسمبر  31في

طبقا  2016

 للمعايير السعودية 

السنة  المنتهية  األثر المالي للتحول

ديسمبر  31في

طبقا للمعايير  2016

 للتقرير الماليالدولية 

 

 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 

 20.591 - 20.591 ارباح استثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية

 (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 صافي الربح قبل الزكاة 

 (13.956) - (13.956) مخصص الزكاة 

 227.190 (5.989) 233.179 الربحصافي 

    

    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 - مجموع عناصر الدخل الشامل األخر

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

 
 )غير مراجعة ( 2017 يونيو 30المنتهية في أشهر  الستةللثالثة و المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

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

 
 عقارات ، آالت ومعدات  - 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 

 18.621  13.422  287  1.163  2.878  252  619  -  إضافات خالل الفترة

 (37.919)  -  -  (5.486)  (607)  (31.826)  -  -  إستبعادات خالل الفترة

 -  (7.234)  -  (6.947)  11.396  1.755  1.030  -  تحويالت 

 3.209.524  164.638  19.885  74.725  2.069.386  11.032  862.842  7.016  2017 يونيو 30 الرصيد في

                 اإلستهالك المتراكم

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

 52.802  -  670  2.613  36.640  5.333  7.546  -  اإلستهالك المحمل خالل الفترة 

 (37.566)  -  -  (5.485)  (255)  (31.826)  -  -  إستبعادات خالل الفترة 

 2.139.272  -  15.096  49.798  1.485.260  5.333  583.785  -  2017 يونيو 30الرصيد في 

                 صافي القيمة الدفترية

 1.070.252  164.638  4.789  24.927  584.126  5.699  279.057  7.016  2017 يونيو 30الرصيد 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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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول 

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

 

  استثمارات متاحة للبيع - 10
 

 2016 يناير 1  2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30 

عدد  

 األسهم

عدد   القيمة

 األسهم

عدد   القيمة

 األسهم

 القيمة

 31.763 2.300  43.401 2.300  45.379 2.300 الشركة السعودية لالستثمار الصناعي  )بالقيمة السوقية (

 271.875 27.187  271.875 27.187  271.875 27.187 شركة التصنيع وخدمات الطاقة )بالتكلفة (

 303.638   315.276   317.254  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 . ٪ 0.51السعودية لالستثمار الصناعي )هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية( )تداول( وتملك الشركة فيها ما نسبته  الشركة

شاركة التصانيع م أعلنات 2014. خاالل  ٪ 5.44نسابته  شركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سعودية مغلقة وتملك الشركة فيها ما

ملياون لاير  163مليار لاير سعودي . وكاان نصايب الشاركة مان تلاك الزياادة مبلاغ  3وخدمات الطاقة عن زيادة في رأس المال بمبلغ وقدره 

 م2015مبلاغ الزياادة بالكامال خاالل عاام فاي تلاك الزياادة وقامات الشاركة بساداد   سعودي تقريبا ووافق مجلس إدارة الشركة على المشااركة

 تمويل ذاتي .ب

فاي حالاة ماا إذا ماا قاررت فاي أي وقات  بياع فاإن الشاركة قاد تعهادت  م2016خاالل عاام  البنك السعودي الفرنسي  طبقا إلتفاقية القرض مع

 . بيع في حسابها بالبنك السعودي الفرنسي البإيداع متحصالت  االستثمار في شركة التصنيع وخدمات الطاقة فإنها تلتزم

 

 )بطريقة حقوق الملكية (استثمارات في شركة زميلة  - 11
)"الشركة الزميلة"( وهي شركة ذات مسئولية محادودة مساجلة فاي  سمنتفي الشركة العربية اليمنية لأل ٪31.58لدى الشركة استثمار بنسبة 

 م .2009 وبدأت اإلنتاج في عام سمنتجمهورية اليمن . هذا وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األ

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

 

 يونيو 30 

2017 

 ديسمبر31 

2016 

 ديسمبر 31 

2015 

 167.577  101.844  122.434 / السنة الرصيد في بداية الفترة  

 1.263  20.590  12.201 يضاف  :  الحصة في نتائج شركة زميلة   

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

 101.844  122.434  134.635 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

عان طرياق وجود هبوط في قيمة اإلستثمار فاي الشاركة العربياة اليمنياة لألسامنت  لدي مكتب إستشاري مستقل عن إمكانية * تم عمل دراسة 

القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الشركة ومقارنتها بتكلفة اإلستثمار فيها ونتج عن ذلك وجاود هباوط  إحتساب

 في قيمة اإلستثمار بالقيمة الموضحة أعاله .
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

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

 
 قرض  طويل االجل  - 12

ملياون لاير ساعودي  115حصلت الشركة علي قرض تاورق بمبلاغ  م2016ابريل  7بناء علي تعاقد الشركة مع البنك السعودي الفرنسي في 

 . م2018 عاموتنتهي في  م2016يونية  30اقساط ربع سنويه  بدات في  8يسدد علي 

وطبقا إلتفاقية القرض مع البنك السعودي الفرنسي  فإن الشركة قد تعهدت في حالة ما إذا ما قاررت فاي أي وقات  بياع االساتثمار فاي شاركة 

 وفيما يلي حركة القرض : وخدمات الطاقة فإنها تلتزم بإيداع متحصالت البيع في حسابها بالبنك السعودي الفرنسي  . التصنيع

 

 لاير سعودي   

 115.000  2016القرض المستلم خالل عام 

 (43.125)  2016المسدد خالل عام 

 71.875  2016ديسمبر  31المستحق في 

 (28.750)  الفترة المسدد خالل 

 43.125   2017 يونيو 30المستحق في 

  (43.125)  الجزء المتداول من القرض

 -  قرض طويل االجل

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - 13
 

 يونيو 30 

2017 

 ديسمبر31 

2016 

 ديسمبر 31 

2015 

 52.813  56.333  60.839 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 7.427  10.338  4.354 السنة  يضاف : محمل خالل الفترة /

 (3.907)  (5.832)  (1.133) : مستخدم خالل  الفترة / السنة  ناقصا

 56.333  60.839  64.060 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 عالقة ذو طرف الى مستحق - 14
 تلك أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسيطرة عليها

 مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة. للمعامالت التسعيرية والسياسات الشروط اعتماد ويتم هذا ، العالقة ذات األطراف

 

)شاركة زميلاة(  سامنتالعربياة اليمنياة لأل الشركة عن بالنيابة الشركة استلمتها مبالغ في السنة خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت تمثلت

 وإلاى البنكياة مان التحاويالت فاي صاعوبات الزميلاة الشاركة تواجاه حيا  عنها، نيابة الزميلة الشركة موردي الى سدادها لحين عمالءها من

 .اليمنية الجمهورية

 كما يلي : م2017 يونيو 30 كما في عالقة من طرف ذو يتكون الرصيد المستحقو

 

 يونيو 30  

 2017 

 ديسمبر  31 

2016 

 يناير 1 

 2016 

 16.951  42.966  38.759  الشركة العربية اليمنية لألسمنت )شركة زميلة(
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017 يونيو 30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

 

  الزكاة المستحقة -15
 

 حركة مخصص الزكاة  -أ

 

 يونيو 30 

2017 

 ديسمبر31 

2016 

 ديسمبر 31 

2015 

 12.648  12.409  13.956 بداية الفترة / السنةالرصيد في 

 11.500  13.956  4.500 / السنةمحمل خالل الفترة  *

 -  3.689  - تسويات

 (11.739)  (16.098)  (12.100) / السنة مسدد خالل الفترة 

 12.409  13.956  6.356 / السنةالرصيد في نهاية الفترة 

 

وفقا لتقديرات اإلدارة  عن الوعاء الزكوي في ذلك التاريخ . والتي  م2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر  الستةتم إحتساب الزكاة عن فترة  *

 .  م2017قد ال تمثل مؤشرا دقيقا  بالضرورة علي نصيب الفترة الفعلي من الزكاة النهائية في نهاية عام 

 

 موقف الربط الزكوي  - ب

والاربط النهاائي عليهاا وتام م .2012الشاركة عان السانوات حتاى قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة اإلقرارات الزكوية المقدماة مان 

حتى   م2016 -  م2013من . ولم تقم المصلحة باإلنتهاء من إعداد الربط الزكوي للشركة عن السنوات إنهاء الوضع الزكوي لتلك السنوات 

 .األولية تاريخ القوائم المالية 

 

 المبيعات - 16
 

 اآلتي  :تتكون المبيعات خالل الفترة من 

 

أشهر المنتهية الستة   

  2017 يونيو 03في  

ي أشهر المنتهية ف الستة 

  2016 يونيو 03

 345.366  225.960 أسمنت 

 107.450  135.686 مسبقة الصنعخرسانة 

 361.646  452.816 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول القوائم 

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

 

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

 

 الستة أشهر المنتهية 

 2017يونيو  30في 

ةالستة أشهر المنتهي   

 2016يونيو  30في 

 6.401  5.892 إيرادات إيجار

 26  2.941 مبيعات خردة

 2.314  2.650 أخرى

 11.483  8.741 

 

 مصروفات اخرى  - 18
 من اآلتى : الفترة روفات األخرى خالل تتكون المص

 

 أشهر المنتهية الستة 

 2017 يونيو 30في  

أشهر المنتهية  الستة 

 2016 يونيو 30في 

 2.444  1.834 مصروفات البرج اإلداري للشركة

 4.050  491 مصروفات متنوعة

 2.325  6.494 

 

  االرتباطات الرأسمالية - 19
م :    2016 يونيااو 30مليااون لاير سااعودي ) 0.23 بمبلااغ م2017 يونيااو 30اعتمااد مجلااس اإلدارة مشااروعات رأساامالية مسااتقبلية كمااا فااي 

 مليون لاير سعودي ( . 0.73

 

 التزامات محتملة - 20
مليون لاير ساعودي  88.6تندية وخطابات ضمان بنكية بمبلغ ، على الشركة إلتزامات محتملة مقابل إعتمادات مس م2017 يونيو 30كما في 

 مليون لاير سعودي ( . 54.1م : 2016 يونيو 30)

 

 ربحية السهم - 21
وربحية السهم المخفضة )إن وجدت( وذلك لألسهم العادية، حي  يتم احتسااب ربحياة الساهم األسااس بقسامة يتم عرض ربحية السهم األساس 

ساهم الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائماة خاالل الفتارة، معدلاة بعادد األ

الل الفترة. ويتم احتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خ

 للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة بآثار جميع األسهم العادية المخفضة المحتمل إصدارها
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 سعودية ()شركة مساهمة 

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

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

  
 

  المعلومات القطاعية - 22
 

 اإلجمالي  قطاع التصدير  القطاع المحلي  م2017 يونيو 30

 222.018  -  222.018  ذمم مدينة

 361.646  7.205  354.441  المبيعات

 (293.613)  (5.849)  (287.764)  التكاليف والمصروفات

 68.033  1.356  66.677  الدخل من العمليات الرئيسية

       م 2016 يونيو 30

 221.390  -  221.390  ذمم مدينة

 452.816  19.396  433.420  المبيعات

 (326.734)  (13.926)  (312.808)  التكاليف والمصروفات

 126.082  5.470  120.612  الدخل من العمليات الرئيسية

 

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

 

 2017يونيو  30

الخرسانة   األسمنت 

 مسبقة الصنع

 اإلجمالي 

 222.018  113.574  108.444  ذمم مدينة

 361.646  135.686  225.960  المبيعات

 (293.613)  (118.124)  (175.489)  التكاليف والمصروفات

 68.033  17.562  50.471  الدخل من العمليات الرئيسية

        2016يونيو  30

 221.390  90.000  131.390  ذمم مدينة

 452.816  107.450  345.366  المبيعات

 (326.734)  (88.045)  (238.689)  التكاليف والمصروفات

 126.082  19.405  106.677  الدخل من العمليات الرئيسية

 

  توزيعات أرباح - 32
ملياون لاير  215لاير ساعودي عان كال ساهم بإجماالي  2.5م قام مجلس إدارة الشركة بإقتراح توزيعات أرباح نقدية قدرها 2016خالل عام 

 شاهرمن رأس المال وتم إعتماد ذلك التوزيع بعد العرض على المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية في  ٪25سعودي ، بما يمثل 

 م . 2016 يونيو

بتوزياع أربااح نقدياة علاي مسااهمي  م2017-2-14هاـ الموافاق 1438-5-17أوصي مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد يوم الثالثااء و

ملياون  86لاير وعادد األساهم المساتحقة لألربااح  1.5مليون لاير وحصاة الساهم الواحاد  129بإجمالي مبلغ  2016الشركة عن العام المالي 

وتاام إعتماااد ذلااك التوزيااع بعااد العاارض علااى  الشااركة المسااجلين لاادي سااوق المااال بنهايااة تااداول يااوم انعقاااد الجمعيااة العامااة .سااهم لمساااهمي 

 .  م2017المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية في شهر ابريل 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في إيضاحات حول القوائم 

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

 

  إدارة المخاطر -األدوات المالية  -24
مان االساتثمارات فاي مرابحاات وبغارض المتااجرة، النقاد لادى تتكون األدوات المالية المقيدة فاي قائماة المركاز الماالي للشاركة بشاكل أسااس 

 البنوك، الذمم المدينة، الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.

 

 مخاطر سعر الصرف األجنبي

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

تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي، الدوالر األمريكي. وحي  أن سعر صرف اللاير الساعودي مثبات لم 

مقاباال الاادوالر األمريكااي ال تمثاال مخاااطر عمااالت هامااة، تراقااب إدارة الشااركة أسااعار صاارف العمااالت وتعتقااد أن مخاااطر العمااالت غياار 

 جوهرية.
 

 مانمخاطر االئت

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

ة إن االدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك وذمم العمالء. تقوم الشارك

في مصاريف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كماا أن لادى الشاركة سياساة بخصاوص حجام األماوال المودعاة فاي كال بإيداع أموالها 

مصرف والتتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما التتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العمالء 

من العمالء التي تعمال فاي أنشاطة مختلفاة ومواقاع متعاددة كماا أنهاا تقاوم بمراقباة الاذمم المديناة القائماة دورياا   نظرا  ألن لديها قاعدة عريضة

 باالضافة الى وجود ضمانات مقدمة من العمالء لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها .

 

 مخاطر السيولة

اتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حاال اساتحقاقها. تاتم مراقباة إحتياجاات السايولة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزام

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

ة على الحد مان مخااطر السايولة عان طرياق تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشرك

التأكد من توفر تسهيالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفتارات ساداد أرصادة الماوردين واألرصادة 

 الدائنة األخرى.

 

 مخاطر أسعار العموالت

ت العماوالت التاي تاؤثر علاى الاربح المساتقبلي أو القايم العادلاة لاألدوات تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدال

 المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهريا .

 

 القيمة العادلة

ياال أي ماان المطلوبااات ضاامن معااامالت منتظمااة بااين إن القيماة العادلااة هااي القيمااة التااي ساايتم اسااتالمها لبيااع أحااد الموجاودات، أو دفعهااا لتحو

يف القيماة المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعر

 العادلة القياس المستند إلى السوق واإلفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة

رة مقارباة إن اإلدارة تعتبر أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالياة المدرجاة بالتكلفاة المساتنفدة فاي القاوائم المالياة األولياة المختصا

 لقيمتها العادلة.

 

 

 

 

-25- 

 



 

 

 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 مساهمة سعودية ()شركة 

 

 )غير مراجعة ( 2017يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 )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
 رى مفعولها بعد:فيما يلي وصف مختصر لبعض المعايير قابلة التطبيق على بنود القوائم المالية للشركة والتى لم يس

 

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"األدوات المالياة"  9فاي نساخته األخيارة )معياار إعاداد التقاارير المالياة الادولي رقام  9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة رقام 

بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العاام وإلغااء االعتاراف. يقاوم م ويتضمن المتطلبات المتعلقة 2014( في يوليو 2014)

ات المعيار بتعديل متطلبات قياس وتصنيف الموجودات المالية، كما يقدم نمط جديد لخسائر انخفاض القيمة المتوقعة.ويطبق المعيار على الفتر

 وما بعدها. 01/01/2018المالية التي تبدأ في 

 

 "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15لدولي للتقرير المالي رقم المعيار ا

وما بعادها  م2018يناير  1م وهو يسري علي الفترات السنوية التي تبدأ من 2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 العقود المبرمة مع العمالء. ، وهو يقدم  نموذج واحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإليرادات الناتجة عن 

هو أن المنشآة ينبغاي أن تعتارف بااإليرادات مقابال نقال البضاائع أو الخادمات المقدماة  15الهدف األساسي للمعيار الدولي للتقرير المالى رقم 

حدياد، يقادم المعياار نماوذج مان للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه المنشآة مقابل تلك السلع أو الخادمات. علاى وجاه الت

 : خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات

 : تحديد العقد أو العقود مع العمالء. الخطوة األولى ▪

 : تحديد مطلوبات األداء في العقد. الخطوة الثانية ▪

 : تحديد سعر الصفقة. الخطوة الثالثة ▪

 العقد. : تحميل سعر الصفقة على مطلوبات األداء في الخطوة الرابعة ▪

 : االعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء. الخطوة الخامسة ▪

يااتم اإلعتااراف باااإليرادات للمنشااأة عنااد أداء االلتاازام أي عناادما تنتقاال الساايطرة علااى الساالع أو  15وفقااا  للمعيااار الاادولي للتقرياار المااالى رقاام 

العميل. يتضمن المعيار على توجيهات أكثر تقييدا للتعامل مع سيناريوهات محددة، وعالوة على ذلاك الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى 

 يتطلب المعيار إفصاحات واسعة.

 

 "عقود اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

والذي يطبق على الفترات المالية التي تبدأ في  م2016في يناير  16أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. يهدف المعيار الى تاوفير 15وما بعدها مع السماح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م01/01/2019

 لمالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنشأة ا

كيفياة االعتاراف، القيااس، العارض واإلفصااح عان عقاود اإليجاار. يقادم المعياار نماوذج  16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

شهرا أو اقل أو أن  12مدة اإليجار  محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين االعتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت

األصل موضوع العقاد ذو قيماة منخفضاة. يساتمر الماؤجرين بتصانيف عقاود اإليجاارات كتشاغيلية أو تمويلياة، ضامن مفهاوم المعياار الادولي 

 .17رقم  المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق 16إلعداد التقارير المالية رقم 

 

  إعتماد القوائم المالية األولية المختصرة -27
 م .2017يوليو  31بالشركة بتاريخ  مجلس اإلدارةإعتمدت هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل أعضاء 
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