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  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (
  

  )مراجعة غير ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

   
  
  : التنظيم والنشاط -١

م مسعودية ھي شركة مساھمة ") الشركة (" شركة أسمنت المنطقة الشرقية  اريخ  ١١/تأسست بموجب المرسوم الملكي رق ع األول  ١٤بت ـ ١٤٠٢ربي ھ
ق ( اير  ٩المواف م ) م١٩٨٢ين ارة رق ر التج الي وزي رار مع اريخ  ٩٣٩وق اني  ٣بت ع الث ـ ١٤٠٣ربي ق (ھ اير  ١٧المواف جل ) م١٩٨٣ين ي الس دھا ف م قي وت

ويتمثل ئيسي بمدينة الدمام ومركزھا الر) م١٩٨٣سبتمبر  ٧الموافق (ھـ ١٤٠٣جمادى األول  ٢٢بتاريخ  ٢٠٥٠٠١٣٤٠٠التجاري بمدينة الدمام تحت رقم 
ابه ، للسجل الرئيسى  النشاط  ا ش ل لمصنع فى البيع بالجملة والتجزئة لألسمنت والجص وم ة الجبي ة  شركة وسجل تجارى  فرعى  بمدين أسمنت المنطق

م  اريخ  ٢٠٥٥٠٢٢٣٨٣الشرقية رق انى ١٦بت ادى الث دى وأسمنت م ١٤٣٥جم اج أسمنت بورتالن ى إنت ل نشاطه ف ـ ويتمث ادى ھ اوم لألمالح وأسمنت ع ق
  . ١٣٠٠حفر أبار النفط وأسمنتيات أخرى بموجب الترخيص الصناعى الوطنى رقم وأسمنت 

  
اير  ٩الموافق (ھـ ١٤٠٥ربيع الثاني  ١٧بتاريخ  ٦/حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م دين الستغالل الحجر ) م١٩٨٥ين از التع ى حق امتي عل

د  الجيري والطفل في منطقة ة للتجدي از. الخرسانية  لمدة ثالثين عاماً قابل رخيص حق االمتي د ت ة لتجدي د  ،وقامت الشركة بإستكمال اإلجراءات القانوني وق
ع  ١٤٣٨-٧-١٢وتاريخ  ٥٣٣٤/صدر  القرار الوزاري رقم ق ائم في موق ل لمصنعھا الق ري والطف ھـ بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خام الحجر الجي

  ھـ  ١٤٣٦-٣-١٨الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة ھجرية تبدأ من  الطاوي قرب
  

م  وزاري رق رار ال ا حصلت الشركة بموجب الق اريخ  /١٤كم ـ ١٤٣٣صفر  ٢٤ق بت ق (ھ اير  ١٨المواف ام ) م٢٠١٢ين تغالل خ دين الس از التع ى امتي عل
  .لتابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدتھا عشر سنوات ھجرية  النجيبية بمحافظة األحساء ا واديالحجر الجيري والطفل في منطقة 

  
  :وفرعھا التالي  ومصنع الشركةالشركة وتظھر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساھمين عن 

    
  للفرعاإلسم التجاري    مكان اإلصدار  تاريخه   رقم سجل الفرع
  فرع شركة أسمنت المنطقة الشرقية -السعودية  براينسا    الدمام    ھـ٢١/٠٧/١٤٢٨    ٢٠٥١٠٣٥١٨٤

  
م  رخيص الصناعي  رق اريخ  ٣٠٣١٣٢٨يتمثل نشاط الفرع في انتاج أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص بموجب الت ـ ، وال يصدر  ٣/٣/١٤٣٧بت ھ

  .دراجھا في القوائم المالية التي تصدر عن الشركة إعماله وتدفقاته النقدية يتم أن موجوداته ومطلوباته ونتائج ئم مالية منفصلة ، وذلك أللھذا الفرع قوا
  
 :أسس اإلعداد -٢

  
  لتزامبيان اإل -

ار "  األولي الماليالتقرير "  )٣٤(المحاسبة الدولي رقم  لمعيار وفقاً المختصرة  األولية تم إعداد ھذه القوائم المالية  دوليوھو المعي ر  ال اليللتقري ذى  الم ال
   األولي المالييحدد الحد األدنى لمحتويات التقرير 

ر " أينما وردت عبارة  اليالمعايير الدولية للتقري ذه اإل " الم ة ا  إلىضاحات فھى تشير يفى ھ دة في المملك ة المعتم ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي لمع
ايير  عودية والمع ة الس ة  واإلصدارات األخرىالعربي انونيين الصادرة عن الھيئ بين الق عودية للمحاس ة ،  الس ا مجتمع ار إليھ داد "يش ة إلع ايير الدولي بالمع

  . والمتطلبات السارية المفعول لألنظمة والتشريعات  في المملكة العربية السعودية " التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
  
وائم  التيالمختصرة ال تشمل جميع اإليضاحات و األوليةإن القوائم المالية  - ا مع الق ذلك يجب قراءتھ نوية ول ة الس يتم في العادة إرفاقھا مع القوائم المالي

 .المالية السنوية للشركة  
  .المختصرة   األوليةتعتبر مھمة  لفھم القوائم المالية  التيتم اإلفصاح عن المعلومات واإليضاحات   -
  
  أساس القياس -

  ما عدا بعض البنود        التكلفة التاريخية  مبدأعلى أساس ساس االستحقاق ، المختصرة وفق أ األولية تم إعداد القوائم المالية 
  .زميلة والتي يتم تسجيلھا وفقا لطريقة حقوق الملكية األستثمارات في شركات   -
             الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -
  . ات المستقبلية لتزاملإل تقاس بالقيمة الحالية التيوظفين ت المأمكاف  -
  
 العملة الوظيفية وعملة العرض -
ة العرض  للشركة  الوظيفية العملة ھي التيو السعودي، باللایر ةالمختصر األوليةالمالية  القوائم عرض تم ذلك عمل يم و ،وك ع الق تم تقريب جمي   الظاھرةي

  .أقرب ألف لایر سعودي ما لم يذكرخالف ذلك  إلى المختصرة  األولية في القوائم المالية
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (

  )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

   
  : التقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة -٣

ة  وائم المالي داد الق ب إع ة يتطل رة  األولي ن اإلالمختص ركة م الغ  دارةللش ى مب ؤثر عل ات ت ديرات وإفتراض ام وتق ل أحك راداتعم روفات  و اإلي المص
ذه اإلفتراضات والت. ات المحتملة بتاريخ التقرير لتزامالموجودات والمطلوبات  واإلفصاح عن اإلو د من ھ ائج إال أن عدم التأك ه نت تمخض عن د ي ديرات ق ق

رة  ىبنت. طلوبات المتأثرة في المستقبل جوھرية على القيمة الدفترية لألصل أو المن تتطلب تعديالت أيمكن  ى أساس الخب ديرات واإلفتراضات عل ذه التق ھ
ليست بسھولة  التيتستخدم في الحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات  التيو ،  يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف، وعوامل أخرى مختلفة 

رة . تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على أساس مستمر . حة من المصادر األخرى واض بية في الفت ديرات المحاس ى التق ديالت عل راف بالتع تم اإلعت ي
ي ة  الت رات الحالي ن الفت ل م ى ك ؤثر عل رة ت ديرات المتغي ت التق تقبلية إذا كان رات المس ة والفت رة المراجع ي فت ديرات أو ف ة التق ا مراجع تم فيھ رات ت والفت

  .المستقبلية 
  

ة  األوليةعند إعداد القوائم المالية  بية مماثل يلالمختصرة  تم إستخدام تقديرات وإفتراضات محاس ا لت م  تطبيقھ نوية  للشركة عن ت ة الس وائم المالي داد الق  د إع
ر  لمعيارلاألولي تطبيق التم إستخدامھا عند  التيبإستثناء التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الھامة   م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما فى  دولي للتقري اليال م  الم رق

)١٦(.  
  
  :السياسات المحاسبية الھامة   -٤

ة في م٢٠١٩مارس  ٣١في  المنتھية أشھرلثالثة ل األولية المختصرةية القوائم المالإن السياسة المستخدمة في اعداد  نة  ھى نفسھا المطبق ة للس وائم المالي الق
دوليا باإلضافة إلىم ،  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتھية فى  الي لمعيار ال ر الم ذي للتقري اراً من  صبح ساريأ ال اير  ١المفعول اعتب ار  -و وھم ٢٠١٩ين المعي

 .عقود اإليجار)١٦(رقم  الماليللتقرير  الدولي
  
  :التغيرات فى السياسات المحاسبية أ   - ٤

 سوف يحل المعيار ،بخصوص إثبات عقود اإليجار )١٦( قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار جديد وھو المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 :محل

 ،"عقود اإليجار" ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم • 
 ،"تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" ٤تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم • 
 ،"الحوافز –عقود اإليجار التشغيلي " ١٥تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم • 
  ".م جوھر المعامالت التى تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجارتقوي" ٢٧تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم • 
  

 أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار
 ما إذا كان العقد ينطوي على عقد )١٦(يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . يرتبط التغير في تعريف عقد اإليجار بمفھوم السيطرة بشكل رئيسي

  .يملك الحق الحصري للتحكم في إستخدام األصل المحدد لفترة مقابل تعويض )العميل(إيجار على أساس ما إذا كان المستأجر 
  

  :تطبيق األولي في حالة أن الشركةالعند  "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يتطلب 
  

  المستأجر
تم  .١ دولي أن ي بة ال ار المحاس ق معي ابقة معروضة بتطبي ر س رة تقري ل فت أثر رجعي لك ي“ ٨ب رات ف بية والتغيي بية  السياسات المحاس ديرات المحاس التق

 أو ”واألخطاء
 .يللمعيار في تاريخ التطبيق األول بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي .٢

  . أثر رجعى مع إثبات األثر التراكمى للتطبيق األولي للمعيار فى تاريخ التطبيق األولى وقد قامت الشركة بتطبيق الخيار الثانى ب
  

  المؤجر
ا ود اإليجار التي يكون فيھ ك لعق ذا  ال يلزم المؤجر إجراء أي تعديالت عند التحول وذل بة عن تلك اإليجارات بتطبيق ھ ه المحاس ؤجر، ويجب علي ھو الم

  .األوليالمعيار من تاريخ التطبيق 
  

يالسياسات المحاسبية الجديدة  وفيما يلي ا الشركة في الت ة  طبقتھ وائم المالي ةالق ـالمختص األولي ـرة لفتـ ة رة ـــ ـف المنتھيةأشھرالثالث م  ٢٠١٩مارس  ٣١ي ـ
  .٢٠١٩يناير  ١من  حيز التطبيق بدءاً ) ١٦(رقم  الماليالدولي للتقرير  اربسبب دخول المعي

  

 وإلتزام عقد اإليجار حق إستخدام األصول
وم  ركةتق و الش د أو ينط ان العق ا إذا ك يم م دبتقي دء العق د ب ار، عن د إيج ى عق وم .ي عل ركةتق ار  الش د اإليج زام عق ل وإلت تخدام األص ق إس ات ح بإثب
ل يرة األج المقاب ار قص ود اإليج دا عق ا ع تأجر، فيم ي المس ا ھ ون فيھ ي تك ار والت د اإليج ات عق ل إتفاقي ق بك ا يتعل ود فيم ا عق ددة بأنھ ل والمح

  . شھرا أو أقل وعقود اإليجار لألصول ذات القيمة المنخفضة )١٢(لبالغة ا اإليجار ذات مدة اإليجار
وم  ركةتق روف الش ذه كمص ار ھ ود اإليج ار لعق د اإليج دفوعات عق ات م ا بإثب ار م د اإليج دة عق ى م ت عل ط الثاب اس القس ى أس غيلي عل م يك تش ن ل

  .اإلقتصادية من األصل المؤجر إستنفاد المنافع للنمط الزمني والتي يتم فيه يكون أكثر تمثيالً  ھناك أساس منھجي آخر
  
  

-٨ -  



 

 

 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (

  )غير مراجعة ( األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

   
  
  ):يتبع(أ  التغيرات فى السياسات المحاسبية  - ٤
  

 حق إستخدام األصول
اس األو ى القي ول عل تخدام األص ق إس تمل ح ليش ار المقاب د اإليج زام عق ي إللت دء وأي ل ل اريخ الب ل ت ي أو قب ت ف ي تم ار الت د اإليج دفوعات عق م

 .يتم إعادة قياسھا الحقا بالتكلفة ناقصا اإلستھالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة. مباشرة أولية تكاليف
ص وق ات مخص تم إثب ه ي د ياس دما تتكب ركة، عن ذي الش ع ال ل الموق ادة تأھي ؤجر، إع ل م ة أص ك وإزل اليف تفكي زام بتك ادة  إلت ه أو إع د في تتواج

ة  ي للحال ل األساس اراألص د اإليج ام عق روط وأحك ب ش ة بموج ا. المطلوب لة، م ل ذو الص تخدام األص ق إس ي ح اليف ف تم إدراج التك تم ي م ي د  ل تكب
 .ھذه التكاليف إلنتاج المخزون

ر ا أقص ي أيھم ل األساس اجي لألص ر اإلنت ار أو العم د اإليج رة عق ى فت ول عل تخدام األص ق إس تھالك ح تم إس تخدام . ي ق إس تھالك ح تم إس ي
ل لة األص تخدام  ذو الص ق إس ة ح ي أو تكلف ل األساس ة األص ل ملكي ار ينق د اإليج ان عق ال ك ي ح ي، ف ل األساس اجي لألص ر اإلنت دى العم ى م عل

 .يبدأ اإلستھالك في تاريخ بدء عقد اإليجار. تتوقع ممارسة خيار الشراءالشركة األصل تعكس بأن 
 .ز المالييتم عرض حق إستخدام األصول كبند منفصل في قائمة المرك

وم  ركةتق م الش دولي رق بة ال ار المحاس ق معي ت  – )٣٦( بتطبي د إنخفض ل ق تخدام األص ق إس ان ح ا إذا ك د م ول لتحدي ة األص ي قيم اض ف اإلنخف
  .والمحاسبة عن أي خسارة إنخفاض في القيمة قيمته

  

 إلتزام عقد اإليجار
ة ل ة الحالي دئيا بالقيم ار مب د اإليج زام عق اس إلت تم قي دل  دفوعاتمي تخدام المع ومة بإس دء، مخص اريخ الب ي ت ا ف تم دفعھ م ي ي ل ار والت د اإليج عق

 .بإستخدام معدل إقتراض متزايد إذا لم يتم تحديد المعدل بسھولة الشركةتقوم . اإليجار الضمني في عقد
  

 :تتكون مدفوعات عقد اإليجار المدرجة في قياس إلتزام عقد اإليجار من
 متضمنة المدفوعات الضمنية الثابتة ناقصا أي حوافز تأجيرية، الثابتةمدفوعات عقد اإليجار • 
 مدفوعات عقد اإليجار المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئيا بإستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء،• 
 المتبقية،المبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة • 
 ى يقين معقول بممارسة الخيارات، سعر ممارسة خيارات الشراء، في حال كان المستأجر عل• 
 .عقد اإليجار ءمدفوعات الغرامات في حال إنھاء عقد اإليجار، إذا كانت شروط عقد اإليجار تعكس ممارسة الخيار إلنھا• 

  .المالييتم عرض إلتزام عقد اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز 
ة يض القيم ار وبتخف د اإليج زام عق ى إلت دة عل تعكس الفائ ة ل ة الدفتري ادة القيم ا بزي ار الحق د اإليج زام عق اس إلت تم قي ا ي تعكس م ة ل ه  الدفتري م دفع ت

  .من إلتزام عقد اإليجار
 :وإجراء التسوية المقابلة لحق إستخدام األصل كلما بإعادة قياس إلتزام عقد اإليجار الشركةتقوم 
  م ار بخص د اإليج زام عق اس إلت ادة قي تم إع ة ي ذه الحال ي ھ راء، وف ار الش ة خي يم ممارس ي تقي ر ف اك تغيي ان ھن د أو ك دة العق ر م م تغيي ت

 اإليجار المعدلة بإستخدام معدل الخصم المعدل، مدفوعات عقد
 ة ا ي الدفع ر ف دل أو التغي ر أو المع ي المؤش ر ف بب التغي ار بس د اإليج دفوعات عق رت م مونة، تغي ة المض ة المتبقي ب القيم ة بموج لمتوقع

ذه ي ھ الم  وف ي م م األول دل الخص تخدام مع ة بإس ار المعدل د اإليج دفوعات عق م م ار بخص د اإليج زام عق اس إلت ادة قي تم إع االت ي الح
 .لمعدلاإليجار بسبب التغير في معدل الفائدة العائم، وفي ھذه الحالة يتم إستخدام معدل الخصم ا تتغير مدفوعات عقد

  د زام عق اس إلت ادة قي تم إع ة ي ذه الحال ي ھ ل، وف ار منفص د إيج ار كعق د اإليج ديل عق ن تع بة ع تم المحاس م ي ار ول د اإليج ديل عق م تع ت
  .مدفوعات عقد اإليجار المعدلة بإستخدام معدل خصم معدل اإليجار بخصم

  

 )١٦(ملخص األثر على القوائم المالية بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

 ٢٠١٩يناير  ١قائمة المركز المالي كما في 
اإليجار عقود  تم إثبات )١٧( يجار التشغيلية والتي كانت خارج الميزانية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقمعقود اإلمجموعة من  كمستأجر الشركة لدى 

 ).١٦( بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم قائمة المركز المالي ھذه في
ة وإلتزامب شركةال قامت كل من  د اإليجار تحتوعق اتعرض حق إستخدام األصول كبند منفصل في قائمة المركز المالي تحت الموجودات غير المتداول

  .المطلوبات غير المتداولة والمتداولة
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (

  )غير مراجعة ( األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

   
  
  ):يتبع(المحاسبية أ  التغيرات فى السياسات  - ٤

 )يتبع( )١٦(ملخص األثر على القوائم المالية بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  :إثبات لحق إستخدام األصول واإللتزامات المقابلة التالية )١٦( أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

  ٢٠١٩يناير  ١  إيضاح  

  ٢٫٧٦٢  ٦  حق إستخدام االصول

  (٢٫٧٦٢)    إلتزامات عقود اإليجار

  
 ٢٠١٩مارس  ٣١قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما في 

م الي رق ر الم دولي للتقري ار ال ق المعي ن تطبي تج ع ود  )١٦( ن ابقا كعق نفة س ار والمص ود اإليج ة بعق اريف المتعلق رض المص ة وع ي قيم ر ف تغي
 ).١٧( ھي المستأجر بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم الشركةحيث تكون  إيجار تشغيلية

م الي رق ر الم دولي للتقري ار ال ق المعي د تطبي روف )١٦( عن يم المص تم تقس تھالك ي روف إس ل ومص ة تموي ى تكلف ذلك، إل ة ل رات  نتيج أثر مؤش تت
ربح األداء الي ال ل إجم ية مث رائب واإل و الرئيس د والض ل الفوائ ربح قب غيلي و ال ربح التش تھالكات ال ن  اتذس ا م اح عنھ تم اإلفص ي ي لة والت الص
 .الشركة قبل

ال زام مث دئي لإللت اس المب ي القي ة ف ر مدرج ار غي دفوعات إيج نيف أي م تم تص رة: ي ار المتغي ود اإليج دفوعات عق غيلية، ( م اريف تش كمص
اريف ذلك المص ة المنخ وك ار ذات القيم ود اإليج ل وعق يرة األج ار قص ود اإليج ة بعق وم المتعلق ث تق ة حي ركةفض تأجر  الش ن  كمس تفادة م باإلس
 .اإلستثناءات المتاحة

دھا  ي تتكب ة والت رة األولي اليف المباش تم إدراج التك ركةي ل الش تخدام األص ق إس ة ح ي تكلف تأجر، ف ار، كمس د إيج ي عق دخول ف د ال ذلك، . عن ا ل وفق
تم  تھالك ي ار  إس د اإليج رة عق دى فت ى م اليف اآلن عل ذه التك ا، ھ ان بينم غيلية  ك ار التش ود اإليج دوثھا لعق د ح روف عن ا كمص تم إدراجھ ي

  ).١٧( بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم
  

  .على الدخل الشامل اآلخر) ١٦( لم يؤثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
  

 ٢٠١٩يناير  ١كما في قائمة التدفقات النقدية 
م دولي رق بة ال ار المحاس ب معي طة  ،)١٧( بموج ن األنش ة م دفقات النقدي ن الت زء م غيلية كج ار التش ود اإليج ب عق دفوعات بموج رض الم تم ع ي

ا غيلية، بينم م التش الي رق ر الم دولي للتقري ار ال ب المعي ار  )١٦( بموج د اإليج زام عق ن إلت دة م ة للفائ دفوعات نقدي ين م دفوعات ب يم الم تم تقس ي
غ ل المبل داد ألص وم. وس ركة  تق دولي الش ار ال يه المعي ا يقتض ا لم ة وفق طة التمويلي ن األنش ة م دفقات النقدي من الت الغ ض ل المب داد أص رض س بع
م  الي رق ر الم م ) ١٦(للتقري دولي رق بة ال ار المحاس ه معي مح ب ا يس ا لم بية ل )٧(وفق ة المحاس ا للسياس ركةووفق ة لش دة المدفوع نيف الفائ تم تص ، ي

  .نشطة التشغيليةاأل كجزء من التدفقات النقدية من
  
  يضاحات المرفقةت المحاسبية الھامة المرتبطة باإلب السياسا –٤

  الت والمعدات واآل ممتلكات ،
د. واآلالت والمعدات بالتكلفة ، بعد خصم اإلستھالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت  الممتلكات ،تظھر  ات المتكب ة النفق  هتتضمن التكلف

  .تتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات من المنافع اإلقتصادية  المستقبلية في بند اآلالت والمعدات .مباشرة إلقتناء األصل 
ل . تكبدھا  وكذلك يتم إثبات كافة النفقات األخرى للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية  الحالية ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند تم تحمي ي

  .اإلستھالك على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل بإستخدام طريقة القسط الثابت  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل 
تبعد بصاف ع األصل الثابت المس د المحصلة من بي ة العوائ دات بمقارن ة ايتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات العقارات واآلالت والمع ذلك ي القيم ة ل لدفتري

    .ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر األصل وإدراجھا 
  :للبنود الرئيسية للعقارات واآلالت والمعدات ھي على النحو التالي  هإن األعمار اإلنتاجية المقدر

  
  السنوات  

  ٤٠  مباني 
  ٥   -   ١  طوب حراري وكرات الطحن األخرى

  ٢٠ – ١٥  ومعداتت الآال
  ٥  دواتأثاث وتجھيزات وأ

  
  قطع الغيار االستراتيجية

ى ،  ھي القطع الضرورية والالزمة للعملية التشغيلية والتي بدونھا تتأثر العملية التشغيلية ة القسط  )١٠(تستھلك قطع الغيار االستراتيجية عل سنوات بطريق
  .٪ كقيمة تخريدية ٣الثابت بعد خصم نسبة 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (

  )غير مراجعة ( األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

   
  )يتبع( ب السياسات المحاسبية الھامة المرتبطة باإليضاحات المرفقة –٤

  استثمارات في شركة زميلة 
دما تمتلك . يكون للشركة تأثير ھام عليھا ولكن ليس لديھا سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية التيالشركات الزميلة ھي تلك  ام عن أثير ھ يكون للشركة ت

أة األخرى تت ين حصة في المنش ا ب ذي يحق لصاحبه التصويت  ٥٠ إلى ٢٠ راوح م ال ال ة من رأس الم ة . في المائ بة عن الشركات الزميل تم المحاس ت
ة . بإستخدام طريقة حقوق الملكية  ويتم تسجيلھا مبدئياً بالتكلفة  ة بالشركة الزميل وق الملكي د الشراء في حق . ويتم تعديلھا بعد ذلك بالتغيرات التي تحدث بع

  .أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر رباحالشركات المستثمر فيھا ضمن قائمة األ) خسارة(افي دخل ويظھر ما يخص الشركة من ص
  

  األدوات المالية
  .المالية عندما تصبح الشركة لديھا حقوق تعاقدية لألداة واإللتزاماتيتم اإلعتراف باألصول  -
ةيتم إلغاء إثبات األصول المالية بصورة أساسية عند انقضاء الحقوق الت - ا . عاقدية في التدفقات النقدية من األصول المالي ل الشركة لحقوقھ د تحوي أو عن

ى طرف أالتعاقدية في استالم التدفقات النقدية  ة سواء أو التعھد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير إل ات فوري خر بموجب ترتيب
ع ) ب(المنافع الخاصة بتلك األصول، أو حولت الشركة بصورة جوھرية جميع المخاطر و) أ( ة بجمي م تحتفظ بصورة جوھري أن الشركة لم تحول ول

  .المخاطر والمنافع الخاصة بتلك األصول إال أنھا حولت حقھا في السيطرة على تلك األصول
  .أو تمت تسويته بشكل نھائي هيتم الغاء إثبات اإللتزامات المالية عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد تم الغاؤه أو انتھاؤ -
ة  - ي قائم ه ف راف ب تم اإلعت دفوع ي تلم أو الم دفتري و العوض المس غ ال ين المبل رق ب إن الف الي ف زام م الي أو إلت راف بأصل م اء اإلعت د إلغ ربح عن ال

 .والخسارة
  

  :األصول المالية -أ 

  اإلثبات والقياس األولي
  يتم تصنيف األصول المالية عند اإلعتراف المبدئي كموجودات مالية إما،  اإلعتراف االولي تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف األصول المالية عند

o ستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أوإ  
o ستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أوإ  
o  المطفأة بالتكلفة.  

   
  الالحقالقياس 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  أصولمالية بالتكلفة المستنفدة، أو  أصولاألصول المالية بأنھا  بقياس تقوم الشركة بعد اإلثبات االولي، 
  :مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس كل من أصولأو 

o صول الماليةنموذج أعمال المنشأة إلدارة األ.  
o خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.  

  

ديراً  ة تق د تكون التكلف ه في حاالت محدودة، ق ك فإن الرغم من ذل ة ، وب ة العادل ة بالقيم وق الملكي ي أدوات حق ة يتم قياس جميع االستثمارات ف باً للقيم  مناس
ة العادلة، وقد تكون تلك ھي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متا ة العادل عاً من قياسات القيم اً واس اك نطاق حة غير كافية لقياس القيمة العادلة، أو إذا كان ھن

  .المحتملة وأن التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق
  
د ينقدية تعاقد يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية بالتكلفة المستنفدة، إذا كانت مقتناة بغرض تحصيل تدفقات - ة دورية من المبلغ األصلي والعائ

  .الثابت على االستثمار
ليھا الشركة يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، إذا كانت مقتناة ألغراض المتاجرة حيث تستحوذ ع -

بشكل  –ا فھي تدير تكاليف إدارة احتياجاتھا من السيولة تلك ولذ تخفيضبشكل رئيسي للوفاء بإحتياجاتھا اليومية من السيولة ، وتعمل من خاللھا على 
  .العائد على المحفظة -نشط 

ا و - ة منھ تحصيل يتم تصنيف االستثمارات المالية بغرض اإلقتناء من خالل الدخل الشامل متى انطبق عليھا نموذج األعمال للحصول على تدفقات نقدي
اريخ التم ي ت ة ف جل بالتكلف مالية وتس ب رأس ق مكاس ا لتحقي ة بيعھ ع امكاني الي م د الم ذه العائ ا وتصنف ھ وقية لھ ة الس ھا بالقيم ادة قياس ع إع ك م ل

ة ا في قائم د منھ ات أي عوائ تم إثب ا ي دخل الشامل بينم ة في ال ا العادل رات في قيمتھ ات التغي تم إثب ة وي ربح او  االستثمارات كموجودات غير متداول ال
  .الخسارة

  
  إثبات اإليراد

أةبالنسبة لجميع الموجودات المالية بالتكلفة  ي، وھو  المطف د الفعل دل العائ د باستخدام مع إيرادات العوائ راف ب تم االعت د، ي ة التي تحمل عائ واألصول المالي
اليتالمعدل الذي يخفض المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر الم ة لألصل الم . وقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفتري

  .المكاسب والخسائر ضمن الربح أو الخسارة ويتم إثبات صافي
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (

  )غير مراجعة ( األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

   
  )يتبع( ب السياسات المحاسبية الھامة المرتبطة باإليضاحات المرفقة –٤

  ھبوط قيمة األصول المالية وعدم إمكانية استردادھا
ة للموجودات  وط في القيم ةتقوم الشركة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لقياس واثبات خسارة الھب ان ألدوات  ، المالي والتعرض لمخاطر االئتم

  .الدين، ويتم قياسھا بالتكلفة المطفأة، مثل القروض والودائع والذمم المدينة التجارية
دي( يتم إحتساب خسائر االئتمان المتوقعة كتقدير مرجح الحتمال خسائر االئتمان ع حاالت العجز النق ع ) أي القيمة الحالية لجمي ى العمر المتوق مقسومة عل

ع الشركة إستالمھا. لألصل المالي ي تتوق ة الت دفقات النقدي د والت اً للعق ة المستحقة وفق دفقات النقدي ان . إن العجز في النقد ھو الفرق بين الت ائر االئتم إن خس
و المتوقعة تأخذ في االعتبار مبلغ وتوقيت ا ان حتى ل أ خسائر االئتم الي تنش دفعات بالكامل، ولكن في موعد كلدفعات وبالت تلم ال ع أن تس انت الشركة تتوق

د دد بالعق تحقاق مح داد وتوقي. اس ر عن الس ان والتعث يم مخاطر االئتم ة تقي ة المتوقع ائر االئتماني ة الخس ب طريق دئي تتتطل راف المب ذ اإلعت . تحصيلھا من
  .بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة وأيضاً للذمم المدينة التي نشأت حديثاً أو تم أقتناؤھا ويتطلب ذلك االعتراف

ان  ١٢يتم قياس ھبوط قيمة األصول المالية إما بخسائر ائتمانية لمدة  ا إذا ك ى م ادا عل ك اعتم د عمر األصل، وذل ى م ة عل ة متوقع شھراً أو خسائر ائتماني
ة خالل .  يادة جوھرية في مخاطر االئتمان منذ بداية االعتراف باألصلھناك ز ان المتوقع ائر االئتم ل خس رة  ١٢تمث اء الفت د انتھ ة بع شھراً خسائر ائتماني
ى مدى  تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر الدين أية خسائر ائتمانية متوقعة والتي قد تنتج عن كافة الحاالت المحتملة.  المالية للتأخر في السداد عل

  .العمر المتوقع لألصل المالي
ة  هشھراً، وعليه فإن ١٢الذمم المدينة التجارية قصيرة األجل، عادة ما تكون أقل من  ة ال تختلف عن طريق ة بطريق يتم احتساب مخصص الخسائر االئتماني

م تستخدم الشركة المدخل المبس. شھراً  ١٢ئتمان المتوقعة خالل خسائر اإل الي رق ر الم ذمم  ٩ط في المعيار الدولي للتقري ة لل ان المتوقع اس خسائر اإلئتم لقي
  .المدينة باستخدام مصفوفة تستند إلى أعمار الذمم المدينة

دال ديل مع تم تع ى أساس اإلثني عشر شھراً الماضية، حيث ي اد عل ت الخسائر كما تستخدم الشركة الخبرات السابقة والتاريخية ومعدالت الخسارة باالعتم
تقبل تقبلية لألوضاع االقتصادية في المس ة والتوقعات المس ى أساس عمر . التاريخية لتعكس المعلومات عن الظروف الحالي وتختلف معدالت الخسارة عل

  .المبالغ المستحقة
  

  :اإللتزامات المالية –ب 
  اإلثبات والقياس األولي

د تصنيف  - وم الشركة بتحدي اتيتم تصنيف اإللتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خـالل األرباح أو الخسائر، وتق ات  اإللتزام د اإلثب ة عن المالي
  .االولي لھا

   .عتراف بكافة اإللتزامات المالية أولياً بالقيمة العادلة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامالتيتم اإل -
 .الشركة المالية الذمم الدائنة التجارية وأي أرصدة دائنة أخرى مستحقة الدفع اإللتزاماتتتضمن  -

  
  القياس الالحق

ة أخرى كإلتزاماتمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو  كإلتزاماتالمالية على تصنيفھا  اإللتزاماتيعتمد قياس  يس . مالي أن الشركة ل اً ب علم
  .و الخسارةأبالقيمة العادلة من خالل الربح  كإلتزاماتمالية  إلتزاماتلديھا أية 

  

  إلغاء إثبات اإللتزامات المالية
ا دد أو إلغ زام المح اء من اإللت تم اإلعف دما ي ة عن راف باإللتزامات المالي اء االعت تم إلغ هؤي اء مدت تبدال. ة أو انتھ د اس الي حالي ب عن زام م خر من نفس آإلت
ة بشكل جوھري ديل شروط اإللتزامات الحالي اً أو بتع زام األصلي  . المقرض بشروط مختلفة جوھري دم تحقق لإللت ديل كع ديل أو التع ذا التب ة ھ تم معامل ي

  .ارةعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسوتحقق إلتزام جديد، ويتم اإل
  

  تسوية األدوات المالية
زم لتسوية المب انوني مل اك حق ق ا يتم تسوية األصول واإللتزامات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون ھن الغ المعترف بھ

تقبلية، ويجب يجب أال يكون الحق الق. ن واحدآوتسوية اإللتزامات في / وھناك نية لتسوية صافي قيمة األصول  اً باألحداث المس ذ مرھون انوني القابل للتنفي
 .أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل

  
  إثبات اإليراد 

لع أو الخدمات يتم اثبات اإليراد عند وفاء الشركة بإلتزاماتھا  في العقود مع العمالء  ل الس اة مقاب ه المنش ذي تتوقع ادي ال ذى يعكس التعويض الم  بالمبلغ ال
  :إلثبات اإليرادات نموذج من خمس خطواتيقدم المعيار 

 .تحديد العقد أو العقود مع العمالء: الخطوة األولي ▪
 .تحديد مطلوبات األداء في العقد: الخطوة الثانية ▪
 .لصفقةتحديد سعر ا: الخطوة الثالثة ▪
 .تحميل سعر الصفقة على مطلوبات األداء في العقد: الخطوة الرابعة ▪
  .عتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداءاإل: الخطوة الخامسة ▪
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (

  )مراجعة غير ( األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

   
  )يتبع( ب السياسات المحاسبية الھامة المرتبطة باإليضاحات المرفقة –٤

  )يتبع(إثبات اإليراد 
ات يتم  ١٥وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  د أداء اإللتزامإثب أة عن رادات للمنش ة ،اإلي لع أو الخدمات  ات التعاقدي ى الس ل السيطرة عل دما تنتق أي عن
   . المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل

ع جميع المنافع المتبقية منه ، كما تتضمن ال –تقريبا  –وتشير السيطرة على أصل إلى القدرة على توجية اإلستخدام والحصول على  ى من درة عل سيطرة الق
دفقات . المنشأت األخرى من توجيه استخدام أصل والحصول على المنافع منه  وفير في الت ة أو الت ة الداخل ة المحتمل دفقات النقدي المنافع من األصل ھي الت

  : الخارجة التي يمكن الحصول عليھا بشكل مباشر أو غير مباشر بطرق عدة مثل 
  ع او تقديم خدمات استخدام األصل إلنتاج سل -
  إستخدام األصل لتسوية اإللتزامات أو تخفيض المصروفات  -
  بيع األصل أو مبادلته  -
  رھن األصل للحصول على قرض  -
  االحتفاظ باألصل  -
  

ً وفق العميل إلى تحويلھا تم قد خدمة أو سلعة على السيطرة أن موضوعي بشكل تحدد أن الشركة تستطيع ذا  العقد في عليھا المتفق للمواصفات ا إن ل ول ف  قب
تيفاء إلى يستند العميل قبول ، حيث أن الخدمة أو السلعة على السيطرة على العميل حصل متى تحديد على يؤثر ال  شكلي ء إجرا يعد العميل  خصائص اس
 الشركة خبرةو كذلك استناداً على .العميل بقبول تأكيد استالم قبل الضوابط تلك استيفاء تم قد كان إذا ما تحديد على قادرة و الشركة المحددة والوزن الحجم
  . ، وذلك فى حالة كون العقد الموقع مع العميل الينص على غير ذلك  المشابھة عقودال في

  .عندما ينص العقد الموقع مع العميل على توقيت معين لتحويل السيطرة إلى العميل عندئذ يتم تطبيق ما ھو متفق عليه فى العقد
  

  الزكاة 
تم اح ى أساس االستحقاق وي اة عل تم عمل مخصص للزك ة السعودية ،  وي ة العربي دخل في المملك اة وال ة للزك ة العام ة الھيئ تساب تخضع الشركة ألنظم

ر ا أكب دل أيھم ربح المع بة و.  مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي ال اة المحتس ين الزك ديرات ب ات في التق ة فروق د أي ائي تقي ربط النھ إن (ال
  .ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في السنة التي يتم فيھا انھاء الربط ) وجد

  
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

ا لس ال السعودي ، وطبق اً لنظام العمل والعم ة للموظفين وفق بة والمتراكم ة المكتس رات الخدم ة كل يتم قياس وإثبات مكافأة نھاية الخدمة عن فت نوات خدم
  .األخر الخدمة وتثبت األرباح أو الخسائر اإلكتوارية  ضمن بنود الدخل الشاملنھاية ويتم إعادة القياس اإلكتواري لمخصص مكافأة . موظف

  
  التقارير القطاعية 

ا يسمى  التييمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة  ك ) بالقطاعات حسب األنشطة(تقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وھو م يأو تل اج أو  الت وم باإلنت تق
ة(تقديم الخدمات في نطاق بيئة إقتصادية محددة وھو ما يسمى  اطق الجغرافي ة ) بالقطاعات حسب المن ه المختلف ، بحيث يكون لكل قطاع مخاطره ومنافع

  .عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى
  

  :ويتم اإلفصاح عن كل قطاع تشغيلي حقق أياً من الحدود التالية 
  .٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاعات بما فيھا إيرادات التحويالت بين قطاعات الشركة المختلفة ١٠إيراد القطاع  إذا بلغ.  ١
  :٪ أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة مطلقة ١٠إذا بلغت القيمة المطلقة لربح القطاع أو خسارته .  ٢

  أواً أرباححققت  التيلكل القطاعات  رباحمجموع األ -    
  .حققت خسائر التيمجموع الخسائر لكل القطاعات  -        
  .٪ أو أكثر من إجمالي الموجودات المخصصة للقطاعات على مستوى الشركة ككل ١٠إذا بلغت الموجودات المخصصة للقطاع .  ٣

  .صاح عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقاً للمناطق الجغرافية بأالفوتقوم الشركة 
  

  أرباحتوزيعات 
وائم  رباحتسجل توزيعات األ.  دارةمن قبل مجلس اإل رباحيتم فيھا إعتماد ھذه األ التيكمطلوبات في الفترة  األولية رباحتسجل توزيعات األ ة في الق النھائي

  .من قبل المساھمين  رباحيتم إعتماد ھذه األ التيالمالية في الفترة 
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  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساھمة سعودية (
  

  )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في  أشھرالثالثة لفترة 

  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (
    

 
  : ومعدات تالآال،  ممتلكات - ٥

  
  أراضي    

  

طوب حراري وكرات     مباني  

  طحن وأخرى

أثاث وتجھيزات      قطع غيار     ومعدات تالآال  

  أدوات

   أعمال إنشائية  

  تحت التنفيذ

  اإلجمالي  

  ٣٫٢١٥٫٢٤٥    ٢١٫٣٦٨    ٢٠٫٤٣٧    ٧٢٫٧٩٣    ٢٫٢٢٠٫٣٤١    ١٤٫٠٤٤    ٨٥٩٫٢٤٦    ٧٫٠١٦    )مراجعة( ٢٠١٩ يناير ١الرصيد في 

  ٢٫٧١٩    ٢٫٢٢١    ٢٢٥    -    ١٣٣    -    ١٤٠   -    الفترةإضافات خالل 

  -    )٨٤٧(    -    -    ٨٤٧    -    -    -    تحويالت 

  ٣٫٢١٧٫٩٦٤    ٢٢٫٧٤٢    ٢٠٫٦٦٢    ٧٢٫٧٩٣    ٢٫٢٢١٫٣٢١    ١٤٫٠٤٤    ٨٥٩٫٣٨٦    ٧٫٠١٦    )غير مراجعة( ٢٠١٩  مارس ٣١الرصيد في 

                                  اإلستھالك المتراكم

  ٢٫٢٦٨٫٤٢٧    -    ١٧٫١٩٠    ٥٢٫٠٣٣    ١٫٥٨٩٫٤٦٤    ٧٫٤١٩    ٦٠٢٫٣٢١    -    )مراجعة( ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ٢٥٫٢٥٦    -    ٣٥٤    ١٫١٢٠    ١٤٫٠١٦    ٥٫٥٦٠    ٤٫٢٠٦    -     الفترةاإلستھالك المحمل خالل 

  ٢٫٢٩٣٫٦٨٣    -    ١٧٫٥٤٤    ٥٣٫١٥٣    ١٫٦٠٣٫٤٨٠    ١٢٫٩٧٩    ٦٠٦٫٥٢٧    -    )غير مراجعة( ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد في 

                                  صافي القيمة الدفترية

  ٩٢٤٫٢٨١    ٢٢٫٧٤٢    ٣٫١١٨    ١٩٫٦٤٠    ٦١٧٫٨٤١    ١٫٠٦٥    ٢٥٢٫٨٥٩    ٧٫٠١٦    )غير مراجعة( ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد في  

  ٩٤٦٫٨١٨    ٢١٫٣٦٨    ٣٫٢٤٧    ٢٠٫٧٦٠    ٦٣٠٫٨٧٧    ٦٫٦٢٥    ٢٥٦٫٩٢٥    ٧٫٠١٦    )مراجعة( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  
  

ا الجزء المتبقي من المبنى م ٪٢٠يستخدم ما نسبتة  ة اخرى، ام دمام ألغراض المركز الرئيسي للشركة وألغراض إداري ة ال ادل تقريباً من مساحة المبنى االداري بمدين أجير ٪٨٠ا يع تم ت اً في  هتقريب
  . خمس سنوات وتم تبويب الجزء المؤجر كإستثمار عقاري إلىين متعددين لفترات تتراوح من سنة لمستأجر

  
-١٤-  

  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (
  

  )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

    
  حق إستخدام األصول -٦
  سيارات    

  سعودى لایر
      التكلفة

      ):١٦(تسوية متعلقة بالمعاير الدولي للتقرير المالي  – ٢٠١٩يناير  ١
  ٢٫٧٦٢    االثبات االولي لحق استخدام االصول

  ٢٫٧٦٢    ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد في 
      

      اإلستھالك المتراكم

  ٣٩٧    المحمل خالل الفترة

  ٣٩٧    ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد في 

      صافي القيمة الدفترية

  ٢٫٣٦٥    ٢٠١٩مارس  ٣١في 

  
   :فى ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرستثمارات إ - ٧
  

  )مراجعة( م٢٠١٨ديسمبر  ٣١    )غير مراجعة ( م ٢٠١٩  مارس ٣١  

  القيمة  عدد األسھم    القيمة  عدد األسھم  

 ٥٢٫٦٢٤  ٢٫٣٠٠  ٥٦٫٥٨٠  ٢٫٣٠٠  السعودية لالستثمار الصناعي  المجموعة شركة * 

  ٣٢٥٫٩٧٨  ٢٧٫١٨٧    ٣٢٥٫٩٧٨  ٢٧٫١٨٧  شركة التصنيع وخدمات الطاقة ** 

  ٣٧٨٫٦٠٢      ٣٨٢٫٥٥٨    اإلجمالي

  
بته ) تداول) (ھي شركة مساھمة سعودية مدرجة بالسوق المالية(الشركة السعودية لالستثمار الصناعي *  ا نس ا م د قامت  ٪ ٠٫٥١وتملك الشركة فيھ  ، وق

ة ة العادل تثمار بالقيم ا فى  الشركة بعمل إعادة تقييم لرصيد ذلك اإلس غ سعر السھم فى ذالك ٢٠١٩مارس  ٣١وفق سعر السوق كم اريخ  م ، حيث بل الت
  .)لایر سعودى للسھم ٢٢٫٨٨، حيث بلغ سعر السھم فى ذالك التاريخ ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما فى (لایر سعودى للسھم  ٢٤٫٦٠

  
ة**   عودية مغلق اھمة س ركة مس ة ش دمات الطاق نيع وخ ركة التص بته  ، ش ا نس ا م ركة فيھ ك الش ة ،  ٪  ٥٫٤٤وتمل د قيم ركة بتحدي د  قامت إدارة الش     وق

  .االستثمارات فى شركة التصنيع وخدمات الطاقة بناء على صافى قيمة الموجودات  للشركة المستثمر فيھا
  
  :استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية  - ٨

ة لألسمنت ٣١٫٥٨لدى الشركة استثمار بنسبة  ة اليمني ة("٪ في الشركة العربي ئولية ") الشركة الزميل ة وھي شركة ذات مس محدودة مسجلة في جمھوري
  .م ٢٠٠٩ھذا وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األسمنت وبدأت اإلنتاج في عام . اليمن 

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

  )مراجعة( م٢٠١٨ديسمبر  ٣١    )غير مراجعة ( م٢٠١٩مارس  ٣١  

  ١٢٨٫٥٥٥    ١٤٦٫٤٧٠  السنة / الفترةالرصيد في بداية 

  ٢٣٫٨٣٦   ٦٫٨٩٩  الحصة في نتائج شركة زميلة : يضاف  

  )٥٫٩٢١(    -  توزيعات ارباح 

  ١٤٦٫٤٧٠    ١٥٣٫٣٦٩  السنة/  الفترةالرصيد في نھاية 

  
 :رأس المال -٩

دفوع ھو صرح به الصادر والمرأس المال ال ون لایر سعودي ، ٨٦٠م ذي ينقسم  ملي ىوال ون سھم  ٨٦ إل ون سھم  ٨٦: م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(ملي )  ملي
  .لایر سعودي للسھم  ١٠بواقع 

  
  
  

-١٥-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (
  

  )غير مراجعة ( األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

    
  :للموظفين مخصص مكافأة نھاية الخدمة -١٠
  

  )مراجعة( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    )غير مراجعة( ٢٠١٩مارس  ٣١  

  ٦٣٫٧٦٥    ٦١٫٨٢٦  السنة/  الفترةالرصيد في بداية 

  ٨٫١٠٨    ١٫٩٧٢  السنة/الفترة محمل خالل ال: يضاف 

  )٤٫٨٩١(    )٢٫٣٠٩(  السنة/الفترة مستخدم خالل  ال: )ناقصا(

  )٥٫١٥٦(    ٢٫٠٩٧  إكتوارية) أرباح( / خسائر

  ٦١٫٨٢٦   ٦٣٫٥٨٦  السنة/  الفترةالرصيد في نھاية 

  
  :إلتزامات عقد اإليجار -١١
  )مراجعة( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    )غير مراجعة( ٢٠١٩مارس  ٣١  

  -       ٧٨٤  اإليجارالجزء غير المتداول من إلتزامات عقد 

  -         ١٫٥٩٥  الجزء المتداول من إلتزامات عقد اإليجار

  ٢٫٣٧٩         -  
  

بة  إثبات التزام عقد اإليجار في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار التي تم تصنيفھا سابقاً على أنھا عقود إيجارقامت الشركة ب ار المحاس تشغيلي بتطبيق معي
راض اإلضافي قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعاتالشركة بوقامت  .١٧الدولي  دل االقت ة مخصومة باستخدام مع في  %٤٫٥٩١ اإليجار المتبقي

  .تاريخ التطبيق األولي
  
  : عالقة ذو طرف إلى مستحق -١٢

ل أو خاضعة تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسيطرة عليھا ؤثر من قب وذ م ك لسيطرة مشتركة أو نف  األطراف تل
  .دارةمع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإل للمعامالت التسعيرية والسياسات الشروط اعتماد ويتم ھذا ، العالقة ذات
ة الشركة استلمتھا مبالغ في السنة /الفترة  خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت تمثلت ة لألسمنت  الشركة عن بالنياب ة اليمني ة(العربي  من) شركة زميل

  .اليمنية الجمھورية إلىو البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيث عنھا، نيابة الزميلة الشركة موردي إلى سدادھا لحين عمالءھا
  

  )مراجعة( م٢٠١٨ ديسمبر ٣١   )غير مراجعة( م٢٠١٩مارس٣١    

  ٢١٫٩٩٣   ٣٣٫٣٧٨    )شركة زميلة(اليمنية لألسمنت  الشركة العربية 
  
  : أرباحدائنو توزيعات  -١٣

احمليون لایر سعودي توزيعات  ٥٩٫١٦في مبلغ   م  ٢٠١٩  مارس ٣١في  رباحتوزيعات األ ويتمثل رصيد دائن تلمة من بعض  أرب ر مس المساھمين غي
  .) سعوديمليون لایر  ٥٩٫٥٦ :م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(م ٢٠١٧حتي م  ١٩٩١عن السنوات من 

  
  : الزكاةمخصص  -١٤

  

  حركة مخصص الزكاة   - أ
  )مراجعة(م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    )غير مراجعة( م٢٠١٩مارس  ٣١  

  ١٤٫٧٥١    ٢١٫٨٧٣  السنة/  الفترةالرصيد في بداية 

  )١٤٫٥٠٩(    -     السنة/  الفترةمسدد خالل 

  ١٦٫٧٠٠    ٤٫٠٧٢  *السنة /  الفترةمحمل خالل مخصص 

  ١١٫٨٨٨    -    لزكوىالربط امخصص 

  )٦٫٩٥٧(    )١٧٢(  سداد خاص بالربط الزكوى 

  ٢١٫٨٧٣    ٢٥٫٧٧٣  السنة/  الفترةالرصيد في نھاية 
   

قد ال تمثل  التيفى ذلك التاريخ ، و عن الوعاء الزكوي دارةوفقا لتقديرات اإل م٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية فى  أشھرالثالثة تم احتساب الزكاة عن فترة  *
ً  اً مؤشر   .م ٢٠١٨نھاية عام  عن الزكاة النھائية في بالضرورة على نصيب الفترة الفعلي دقيقا

  
  
  

-١٦-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )شركة مساھمة سعودية (
  

  )غير مراجعة ( المختصرة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

    
  

  موقف الربط الزكوي  - ب
ة من الشركة عن السنوات حتى  ة المقدم رارات الزكوي ة اإلق اء الوضع ٢٠١١قامت الھيئة العامة للزكاة والدخل بمراجع م إنھ ا وت ائي عليھ ربط النھ م وال

  .الزكوي لتلك السنوات 
  

دخل اة وال ة من الشركة عن السنوات  ٢٠١٨خالل عام  قامت الھيئة العامة للزك ة المقدم رارات الزكوي ة اإلق نبمراجع ى  م ٢٠١٢ م ربط م ٢٠١٦حت وال
غ   ٢٢٫٩٣بمبلغ  عليھا  ى مبل راض عل ديم اإلعت غ  ١٧٫٨٦مليون لایر سعودي ، وقد قامت الشركة بتق ون لایر سعودى و بسداد مبل ون  ٥٫٠٧ملي لایر ملي

  . السنةمليون لایر سعودي خالل  ١٠سعودي ، وتكوين مخصص مبلغ 
  
بقة الصنع ( م بتقديم الربط النھائي لفرع  الشركة  ٢٠١٧ديسمبر  ١٤قامت الھيئة العامة للزكاة والدخل  في   انة مس ا السعودية للخرس رة ) براينس عن الفت

ن  اير  ١٤ ىم حت٢٠٠٧اغسطس  ٤م رقية (م ٢٠١٣ين ة الش منت المنطق ركة اس ي ش رع ف دماج الف بق ان ي تس رة الت غ ) وھي الفت ون لایر  ٣٫٥٦بمبل ملي
  ،لایر سعودي  ١٫٨٢مبلغ بعتراض للھيئة العامة للزكاة والدخل إوقدمت ،  ٢٠١٨خالل عام مليون لایر  ١٫٧٤سعودي ، وقد قامت الشركة بسداد مبلغ 

  .٢٠١٧فى عام  مليون لایر سعودي ٢ همخصص لذلك قدر وكونت
  
                                                          : المبيعات -١٥

  أشھر المنتھية في لثالثة  
 )غير مراجعة( م ٢٠١٨ مارس  ٣١    )غير مراجعة( ٢٠١٩مارس  ٣١  

  ١٠٢٫٩٧٩    ١٥٠٫٠٣٢  أسمنت 
  ٣٥٫٦٧٢    ٣١٫١٦٢  خرسانة مسبقة الصنع

  ١٣٨٫٦٥١    ١٨١٫١٩٤  
 
  :رتباطات الرأسماليةإلا -١٦

غ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( سعوديمليون لایر  ٦٫٦٥بمبلغ  م ٢٠١٩مارس  ٣١مشروعات رأسمالية مستقبلية كما في  دارةاعتمد مجلس اإل ون  ٦٫٦٥م مبل ملي
  ) .سعوديلایر 

  
 :ات محتملةإلتزام -١٧

غات محتملة مقابل إعتمادات مستندية وخطابات ضمان بنكية إلتزامعلى الشركة  م٢٠١٩مارس  ٣١كما في  ون لایر  ٩٥٫٥ بمبل ديسمبر  ٣١(  سعوديملي
  ) .سعوديمليون لایر  ١٠٢٫٢١بمبلغ  م٢٠١٨

  
  : أرباحتوزيعات  -١٨

ىنقدية  أرباحتوزيع على  م٢٠١٩ إبريل ٣٠المنعقد في  افي اجتماعھلشركة وافقت الجمعية العامة العادية ل الي  عل ام الم م ٢٠١٨مساھمي الشركة عن الع
غ  الي مبل ون لایر  ٦٤٫٥بإجم عوديملي د  س ھم الواح عودي لایر ٠٫٧٥وحصة الس تحقة لأل س ھم المس دد األس احوع ون ٨٦ رب ركة  ملي اھمي الش ھم لمس س
  .للشركةنعقاد الجمعية العامة إيوم يلي تداول ثاني يوم نھاية في مركز إيداع األوراق المالية ىالمسجلين لد

  
  : المعلومات القطاعية -١٩
 

  اإلجمالي    قطاع التصدير   القطاع المحلي   )غيرمراجعة( ٢٠١٩مارس٣١
  ١٩٥٫٠٤٩    ٥٫٥١٨   ١٨٩٫٥٣١  ذمم مدينة
  ١٨١٫١٩٤    ١٣٫٦٣٦   ١٦٧٫٥٥٨  المبيعات

  )١٤٠٫٠٥٢(    )١١٫٥٥٤(   )١٢٨٫٤٩٨(   التكاليف والمصروفات
  ٤١٫١٤٢    ٢٫٠٨٢   ٣٩٫٠٦٠   الدخل من العمليات الرئيسية

           )غير مراجعة( ٢٠١٨مارس٣١
  ٢٢٣٫٦٤٧    -      ٢٢٣٫٦٤٧  ذمم مدينة
  ١٣٨٫٦٥١    ٩٣٤   ١٣٧٫٧١٧  المبيعات

  )١٢١٫٥٠٧(   )٨١٦(   )١٢٠٫٦٩١(   التكاليف والمصروفات
  ١٧٫١٤٤    ١١٨   ١٧٫٠٢٦   الدخل من العمليات الرئيسية

  
  
  
  
  
  
  

-١٧-  



 

 

  الشرقيةشركة أسمنت المنطقة 
  )شركة مساھمة سعودية (
  

  )غير مراجعة ( المختصرة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠١٩مارس  ٣١المنتھية في   أشھرالثالثة لفترة     
  )الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك بآالفجميع المبالغ (

    
  ):يتبع( المعلومات القطاعية -١٩

  :للشركة في قطاعين و تم تلخيص المعلومات المالية وفقاً لألنشطة الرئيسية كما يلي   وتتمثل األنشطة الرئيسية
الخرسانة مسبقة    األسمنت  )ةعغير مراج( ٢٠١٩مارس٣١

  الصنع
  اإلجمالي 

  ١٩٥٫٠٤٩    ٥٤٫٤٦٩   ١٤٠٫٥٨٠    ذمم مدينة
  ١٨١٫١٩٤    ٣١٫١٦٢    ١٥٠٫٠٣٢    المبيعات

  )١٤٠٫٠٥٢(    )٣٠٫٢٤٧(    )١٠٩٫٨٠٥(    التكاليف والمصروفات
  ٤١٫١٤٢    ٩١٥    ٤٠٫٢٢٧    الدخل من العمليات الرئيسية

             )غير مراجعة( ٢٠١٨مارس٣١
  ٢٢٣٫٦٤٧    ٩٥٫١٦٢    ١٢٨٫٤٨٥    ذمم مدينة
  ١٣٨٫٦٥١    ٣٥٫٦٧٢    ١٠٢٫٩٧٩    المبيعات

  )١٢١٫٥٠٧(    )٣٤٫٦٥٢(    )٨٦٫٨٥٥(    التكاليف والمصروفات
  ١٧٫١٤٤    ١٫٠٢٠    ١٦٫١٢٤    الدخل من العمليات الرئيسية

  
  : األدوات المالية -٢٠

 المخاطر  إدارة -
ة تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي  وك، األولي دى البن د ل اجرة، النق تثمارات في مرابحات وبغرض المت للشركة بشكل أساس من االس

  .الذمم المدينة، الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى
  

  مخاطر السوق 
 إدارةن الھدف من إالعموالت ،  أسعارجنبية وصرف العمالت األ أسعارالسوق  مثل  أسعارالمحتمل  للتغيرات في  التأثيرتتمثل مخاطر السوق في مخاطر 

  : التاليوھي ك ،عائد ممكن  علىورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أ إدارةمخاطر السوق ھي 
  

  مخاطر سعر الصرف األجنبي -أ 
  .صرف العمالت األجنبية أسعارتنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في 

دوالر وحيث أن سعر صرف اللایر. لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أھمية نسبية بالعمالت عدا اللایر السعودي، الدوالر األمريكي ل ال  السعودي مثبت مقاب
  .صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوھرية أسعارالشركة  إدارةاألمريكي ال تمثل مخاطر عمالت ھامة، تراقب 

  

  العموالت أسعارمخاطر  -ب 
ربح ال ة وتراقب تظھر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على ال ألدوات المالي ة ل يم العادل تقبلي أو الق مس

ً  أسعارالعموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر  أسعارالشركة تقلبات    .العموالت ليس جوھريا
  

  مخاطر االئتمان
  .ه والتسبب في تكبد الشركة خسارة ماليةإلتزامتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء ب

ا . االدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك وذمم العمالءإن  داع أموالھ تقوم الشركة بإي
وجود  دارةع اإلفي مصاريف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف والتتوق

دة عريضة من العمالء  دارةكما التتوقع اإل. مخاطر إئتمان ھامة تنتج من ذلك ديھا قاع ابات العمالء نظراً ألن ل ة من حس ان ھام أن تتعرض لمخاطر إئتم
ىالتي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنھا تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دورياً باالضافة  ة و إل ة أي ة من العمالء لتغطي جود ضمانات مقدم

  .مديونيات متوقع عدم تحصيلھا 
   

  مخاطر السيولة
ة  ى مقابل ة حال استحقاقھاإلتزامتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة عل ات المالي ة بالمطلوب ا المتعلق ى أساس . اتھ ة إحتياجات السيولة عل تم مراقب ت

  .ات عند استحقاقھاإلتزامعلى التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي  دارةشھري وتعمل اإل
وفر تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق الت د من ت أك

  .تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرىإجراء موائمة بين فترات  إلى، باإلضافة  تسھيالت بنكية
  

 القيمة العادلة
ين الم ة ب امالت منتظم ات ضمن مع ل أي من المطلوب املين بالسوق إن القيمة العادلة ھي القيمة التي سيتم استالمھا لبيع أحد الموجودات، أو دفعھا لتحوي تع

ة. في تاريخ القياس ة العادل ديرات القيم ة وتق يم الدفتري ين الق ات ب أ الفروق ذا النحو، يمكن ان تنش ة. وعلى ھ وم تعريف القيم تند  يق اس المس ة القي ىالعادل  إل
  .السوق واإلفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق

  
   : إعتماد القوائم المالية -٢١

  . م ٢٠١٩ إبريل ٣٠بالشركة بتاريخ  دارةمن قبل أعضاء مجلس اإلاألولية المختصرة  إعتمدت ھذه القوائم المالية
  

-١٨-  
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