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  الموحدة الموجزة األولية الماليةالقوائم يضاحات حول إ
 م2018 مارس 31كما في 

 
 الشركة معلوماتـ  1
 

هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في "الشركة" أو "الشركة األم"( )العربية  اإلسمنتشركة 
يناير  5هـ )الموافق 1374جمادى األول  12بتاريخ  731المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 

رمضان  14الصادر في مدينة جدة بتاريخ  4030000148بموجب سجل تجاري رقم م( وتعمل الشركة 1955
 م(.1957أبريل  13هـ )الموافق 1376

 
 31ريـال سعودي كما في 10مليون سهم قيمة كل منها  100يبلغ رأس مال الشركة مليار لاير سعودي مقسم إلى 

 م.2017ديسمبر  31م و 2018مارس 
 

لمساهمين  %19إن الشركة األم مملوكة بنسبة  .المالية بالمملكة العربية السعودية إن أسهم الشركة مدرجة بالسوق
لمساهمين  %19م: بنسبة 2017ديسمبر  31م )2018مارس  31كما في  لمساهمين آخرين %81رئيسين، وبنسبة 
 لمساهمين آخرين(. %81رئيسيين وبنسبة 

 
م والذي دخل حيز 2015نوفمبر  11بتاريخ  3رقم م/تم إصدار نظام الشركات الجديد بموجب المرسوم الملكي 

م(. قامت الشركة بتعديل نظامها األساسي ليتوافق مع 2016مايو  2)الموافق  هـ1435رجب  25التنفيذ بتاريخ 
أبريل  18بتاريخ  العادية غير العامة الجمعية اجتماعالنظام الجديد وتمت الموافقة عليه من قبل المساهمين في 

 م.2017
 

 :بالتاليالنشاط الرئيسي للشركة يتمثل  إن
 

 انتاج اإلسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. .1
 

 االتجار باإلسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. .2
 

الالزمة ألغراض الشركة وتحتاج إلى استعمالها في  استغالل المحاجر وانشاء المصانع والمستودعات .3
 التصنيع والتخزين والبيع والشراء واالستيراد والتصدير واقامة صناعات أخرى مكملة ومساندة.

 
ن تبرم كافة انواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من أوللشركة في سبيل تحقيق هذه االغراض 

 حدود ما تقرره االنظمة السارية.  االتفاقيات األخرى في 
 

، 21411، جدة 275إن العنوان المسجل للشركة هو مبنى شركة اإلسمنت العربية، طريق الملك عبد العزيز، ص.ب 
 المملكة العربية السعودية، يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة.

 
( "المجموعة"والشركات التابعة لها )للشركة تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م. 2018 ابريل 23مجلس اإلدارة بتاريخ  من قبلم 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 
 ـ السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 س االعدادأس 1ــ  2

وفقاً لمعيار م 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  الموحدة الموجزة األولية الماليةالقوائم تم إعداد 
المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  "وليألالمالي ا التقرير "(: 34المحاسبة الدولي رقم )

 .)"المعايير الدولية"( األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 

 لماليةاالمطلوبة في القوائم  واإليضاحاتعلى كافة المعلومات  الموحدة الموجزة األولية الماليةالقوائم ال تشتمل 
 م.2017ديسمبر  31مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في  أن تقرأ، ويجب السنوية
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 )تتمة( الموحدة الموجزة األولية الماليةالقوائم إيضاحات حول 
 م2018 مارس 31كما في 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةـ  2
 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة  2-2

لك المتبعة مع ت األولية الموجزة الموحدة في إعداد القوائم المالية المجموعة طبقتهاتتوافق السياسات المحاسبية التي 
تطبيق المعايير  فيما عدا م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة السنوية الموحدة في إعداد القوائم المالية

م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات 2018يناير  1حيز التنفيذ في  دخلتالجديدة التي 
المالي رقم  قريرأو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. تُطبق المجموعة )للمرة األولى( المعيار الدولي للت

التي تتطلب تعديل  "األدوات المالية" 9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  "يرادات من العقود مع العمالءاإل" 15
، تم اإلفصاح عن طبيعة وتأثير هذه 34القوائم المالية السابقة. كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 التعديالت أدناه. 
  

لها تأثير على  لكن ليس م2018ألول مرة في سنة  أصبحت نافذة للتطبيقوالتفسيرات  خرىألاالمعايير  منالعديد 
 األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.القوائم المالية 

 
 يرادات من العقود م  العمالءاإلـ  15رقم  الماليالمعيار الدولي للتقرير  2-2-1

ومعيار  "عقود اإلنشاءات" 11محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15رقم  الماليالمعيار الدولي للتقرير  يحل
والتفسيرات ذات الصلة، وتنطبق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود  "اإليرادات" 18المحاسبة الدولي رقم 

 تمس خطوانموذجاً من خ الجديد المعيار مع العمالء، ما لم تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق معايير أخرى. يؤسس
يتم إدراج  15 رقم بموجب المعيار الدولي للتقرير الماليالحتساب اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء. 

اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع أو تقديم الخدمات إلى 
  . العميل

 
يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة الحكم واألخذ بعين االعتبار الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل 
خطوة من النموذج على العقود مع العمالء. كما يحدد المعيار أيضاً طريقة المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول 

 15بقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم على العقد والتكاليف التي تتعلق مباشرة بتأدية العقد. ط
 . 15ر الدولي للتقرير المالي رقم باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي. وال يوجد أثر جوهري من تطبيق المعيا

 
 لة مبرمة مععقود محددة مستقفواتير بيع و/أوبيع بموجب اليتم  االسمنت السائب والمعبأ، حيث ببيعتقوم المجموعة 

 العمالء. 
 
 )أ( بي  البضائ   

 يد،فيها هو التزام األداء الوح االسمنتبالنسبة للعقود المبرمة مع العمالء والتي يتوقع بشكل عام أن يكون بيع 
حويل تم فيه تيالذي وقت الفي من البيع  يراداتباإل االعتراف يتم أنأنه يجب  توصلت المجموعة إلى استنتاج

لمالي ، فإن تطبيق المعيار الدولي للتقرير ايبالتالو. تسليمالالسيطرة على األصل إلى العميل، وهو عادة ما يتم عند 
 ال يوجد له تأثير على زمن االعتراف باإليرادات. 15 رقم
 

 ، قامت المجموعة بدراسة ما يلي:15 رقم للتقرير الماليتطبيق المعيار الدولي  وعند 
 
 تغير الم   الثمن (1)

. اتلإليراد المفرط اإلثبات لمنع المقدر المتغير الثمن على قيود وضع 15 رقم للتقرير المالي الدولي المعيار يتطلب
 بأن لمجموعةا تقدتع. العالقة ذات والقيود المقدر المتغير الثمن لتحديد الفردية العقود تقييم في المجموعة تستمر
للتقرير  لدوليةا المعايير بموجب تأجيلها يتم التي تلك من أكثر بصورة اإليرادات تأجيل إلى يؤديلم  القيود تطبيق
 فإن وبالتالي الكميات خصم أو االرجاع لحق عمالئها مع المجموعة معامالت تخضع ال حيث. الحالية المالي

 .المتغير للثمن معرضة غير المجموعة
 

. يتم ثمن متغير، ينشأ عن حق اإلرجاع أو الخصم على الكميات 15رقم  بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي
 ووضع قيود عليه إلى أن يتم وضع حل لحالة عدم التيقن المتعلقة به الحقاً.  عند بدء العقد الثمن المتغير تقدير
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2018 مارس 31كما في 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةـ  2
 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة )تتمة( 2-2
 
 )تتمة( يرادات من العقود م  العمالءاإلـ  15رقم  الماليالمعيار الدولي للتقرير  2-2-1
 
 (  التزامات الضمان2)

وبالتالي ال تخضع المجموعة إلى متطلبات المعيار الدولي  البضاعة المباعة.تقدم المجموعة ضمانات بخصوص ال 
 فيما يخص تأجيل االعتراف باإليرادات وتسجيل التزامات العقود. 15للتقرير المالي رقم 

 
 ( متطلبات العرض واإلفصاحب)

ء العمالاإليرادات من العقود مع  قامت المجموعة بفصلكما هو مطلوب بالنسبة للقوائم المالية األولية الموجزة، 
كيف سيتأثر كل من طبيعة ومبلغ وزمن وعدم التيقن من اإليرادات والتدفقات النقدية بالعوامل  ضمن فئات توضح

االقتصادية. قامت المجموعة أيضاً باالفصاح عن المعلومات حول العالقة بين اإلفصاح عن اإليرادات غير الُمجمعة 
 حول اإليرادات غير الُمجمعة.  4الرجوع إلى اإليضاح  يرجىلمفصح عنها لكل قطاع. ومعلومات اإليرادات ا

 
 األدوات المالية -9 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي 2-2-2

األدوات المالية: االثبات والقياس  39رقم محل معيار المحاسبة الدولي  9رقم يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 
جمع المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة م أو بعد ذلك التاريخ حيث ي2018يناير  1السنوية التي تبدأ في للفترات 

 . بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط
 

م 2017ديسمبر  31م و2018مارس  31واألدوات المالية التي تمتلكها كما في  المجموعةوفقا لطبيعة نشاط 
الدولي  تأثير جوهري للمعيار دال يوجتعتقد بأنه  المجموعةإدارة باإلضافة إلى الترتيبات المختلفة مع العمالء فإن 

 .للمجموعة الموجزة الموحدةالقوائم المالية األولية على  9رقم للتقرير المالي 
 
 التصنيف والقياس (أ)

، تقوم المجموعة بداية بقياس 9التجارية، بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم باستثناء بعض الذمم المدينة 
 مالي ليس بالقيمة العادلة من خاللال لصاأل إذا كان، تكاليف المعاملة األصل المالي بقيمته العادلة باإلضافة إلى

 و الخسارة. أالربح 
 

ً  المالية الدين واتيمكن قياس أد فإنه 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   بالقيمة العادلة من خالل الحقا
ين: . يقوم التصنيف على معيارالدخل الشامل اآلخر الربح او الخسارة أو بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل

 فقط مدفوعات أصل الدين تمثلدفقات النقدية التعاقدية تالنموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات، وما إذا كانت 
 . (SPPIاختبار والفائدة على المبلغ األصلي القائم )

 
 الخاصة بالمجموعة:  الماليةلموجودات لفيما يلي التصنيف والقياس الجديدان 

 
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة للموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال مع النية لالحتفاظ  -

. تتضمن هذه (SPPI)اختبار بالموجودات المالية من اجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية التي تحقق 
المدرجة ضمن موجودات مالية  الفئة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى للمجموعة والقروض

 غير متداولة أخرى.
 قائمة الدخلمدورة إلى  غير بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع أرباح وخسائر الملكيةأدوات  -

والتي تعمد المجموعة للمجموعة  الملكيةعند إلغاء االعتراف. الموجودات المالية في هذه الفئة هي أدوات 
ا في المستقبل المنظور والتي قررت اإلدارة اعتماد هذا االختيار عند التطبيق األولي أو على االحتفاظ به

. وفقا لمتطلبات المعيار فإن أدوات الملكية تلك غير 9عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 الملكيةيف أدوات ، تم تصن39. بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم معرضة لتقييم االنخفاض في القيمة

 المتداولة للمجموعة كموجودات مالية متاحة للبيع. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2018 مارس 31كما في 

 
 )تتمة( ـ السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة )تتمة( 2-2
 
 )تتمة( األدوات المالية 9رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي 2-2-2

 )تتمة( التصنيف والقياس)أ( 
م )تاريخ التحول( ودراسة تأثير ذلك التحول 2018يناير  1قامت إدارة المجموعة بتقييم نموذج األعمال كما في 

للموجودات المالية القائمة بذلك التاريخ. كما قامت اإلدارة في ذلك التاريخ بتحديد ما إذا كانت  معدل بأثر رجعي
 دوات الدين تمثل فقط أصل الدين والفائدة عند االعتراف األولي لتلك األدوات.ألالتدفقات النقدية التعاقدية 

 
 االنخفاض في القيمة (ب)

بشكل أساسي إلى تغيير محاسبة المجموعة عن خسائر االنخفاض  9رقم المعيار الدولي للتقرير المالي  ادى تطبيق
 39لموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسائر المتكبدة الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم افي قيمة 

من المجموعة تسجيل  9رقم المتوقعة. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  ةبمنهج خسائر االئتمان المستقبلي
مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض وموجودات الدين المالية األخرى غير المحتفظ بها بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح او الخسارة. 
 

التي  ةخسائر االئتمان المتوقعة الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية الناتجة عن العقد وجميع التدفقات النقدي تمثل
 تتوقع المجموعة استالمها. يتم خصم النقص بما يتناسب مع السعر األصلي الفعال للفائدة لألصل المالي. 

 
 لمعيارالمبسطة وفقا لطريقة التطبيق بالمجموعة  بالنسبة للذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى، قامت

ً لتوقعات الخسائر اخسائر  واحتساب  قامت المجموعة. الئتمانية على مدى عمر الموجودات الماليةاالئتمان طبقا
بإنشاء مصفوفة مخصصات تقوم على خبرة المجموعة السابقة فيما يتعلق بخسائر االئتمان، وتعديلها بالنسبة للعوامل 

 المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 
 

 90تجاوز موعد استحقاقها مدة و كون الدفعات التعاقدية متعثرةا تتعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثراً عندم
ً متعثراً عندما تبين المعلومات الداخلية أو  يوماً. إال انه في بعض الحاالت، قد تعتبر المجموعة أن أصالً ماليا

مانية محتفظ يزات ائتالخارجية عدم احتمالية استالم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة كاملة قبل أخذها بالحسبان تعز
موعة. لدى المجموعة ضمانات بنكية صادرة من بنوك محلية مقابل إجمالي رصيد الذمم المدينة بها بواسطة المج
 م.2017ديسمبر  31م و2018مارس  31التجارية كما في 

 
ولم يتنج م 2017ديسمبر  31و 2018مارس  31قامت إدارة المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

  عن هذا التقييم فروقات جوهرية وبالتالي لم يتم تسجيل أية خسائر ائتمان خالل الفترة.
 

 محاسبة التحوط)ج( 
م 2017ديسمبر  31م و2018مارس  31ضات أسعار الفائدة القائمة كما في يعقود مقاأن كافة بتعتقد المجموعة 

. 9رقم ي للتقرير المالمؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر وفقاً للمعيار الدولي  هي أدوات غير فعالة وبالتالي فإنها غير
 التحوطلم يغير المبادئ العامة لكيفية محاسبة المنشأة عن أدوات  9رقم للتقرير المالي وحيث أن المعيار الدولي 

تأثير جوهري نتيجة تطبيق  أن هناك تعتقد، فإن المجموعة ال 39عن تلك المتبعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 .9رقم للتقرير المالي المعيار الدولي 

 
ـ معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع  22 رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 2-2-3

 مقدماً 
مصروف  وأفي االعتراف األولي ألصل  الذي سيتم استخدامهيوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفوري 

إلغاء االعتراف بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالثمن  عنديراد )أو جزء منه( إ وأ
بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية  االعتراف األوليالمدفوع مقدماً، فإن تاريخ المعاملة هو تاريخ 

ة مقدماً، عندئذ يجب على المنشأ تم استالمهاأو مبالغ  دفعات متعددةن الثمن المدفوع مقدما. إذا كانت هناك الناشئة ع
 ال يوجد تأثير لهذا التفسير على القوائم المالية مدفوع مقدماً.الثمن التحديد تاريخ المعامالت لكل دفعة أو استالم 

 للمجموعة. الموجزة الموحدة األولية 
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 حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات  
 م2018 مارس 31كما في 

 
 )تتمة( ـ السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة )تتمة( 2-2
 
 ـ تحويل ممتلكات استثمارية 40رقم  الدولي المحاسبةتعديالت على معيار  2-2-4

التعديالت متى ينبغي على المنشأة نقل ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى أو من توضح 
يحدث عندما تستوفي الممتلكات أو تتوقف عن  ممتلكات استثمارية. تنص التعديالت على أن التغيير في االستخدام

ر في االستخدام. إن مجرد التغيير في نوايا اإلدارة استيفاء تعريف الممتلكات االستثمارية وهناك أدلة على التغي
األولية ة ال يوجد تأثير لهذه التعديالت على القوائم المالي الستخدام الممتلكات ال يقدم دليالً على التغيير في االستخدام.

 . الموحدة الموجزة للمجموعة
 
ـ التصنيف والقياس لمعامالت الدف  على أساس  2 رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2-2-5

 األسهم
الدفع على أساس األسهم  - 2 رقم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

سوية ت والذي يتناول ثالثة مجاالت رئيسية: آثار شروط االستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مع
النقد، وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع مزايا التسوية بالصافي اللتزامات ضريبة االستقطاع، والمحاسبة 
عندما يؤدي تعديل شروط وأحكام معاملة الدفع على أساس األسهم إلى تغيير تصنيفها من تسوية نقد إلى تسوية 

ت تطبيق التعديالت دون تعديل الفترات السابقة، ولكن يسمح المعيار، يجب على المنشآ تطبيقعند  حقوق ملكية.
فق السياسة تتوا بالتطبيق بأثر رجعي إذا تم اختيارها لجميع التعديالت الثالثة وتم استيفاء المعايير األخرى. 

 ةمع المنهج الموضح في التعديالت. إضاف الدفع على أساس األسهم مع تسوية النقدالمحاسبية للمجموعة بخصوص 
معاملة الدفع على أساس األسهم مع مزايا التسوية بالصافي اللتزامات ضريبة إلى ذلك، ال يوجد لدى المجموعة 

ر لهذه . بالتالي فال يوجد تأثيشروط وأحكام معاملة الدفع على أساس األسهمولم تقم بعمل تعديالت على االستقطاع، 
 التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 
توضيح  –: االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاري  المشتركة 28الدولي رقم  المحاسبة معيار 2-2-7

 قياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كخيار لكل استثمار على حدة 
مشترك أو أي منشأة أخرى مؤهلة أن  رأس مال يمكن للمنشأة التي هي عبارة عن مشروعأنه توضح التعديالت 

تختار عند االعتراف األولي على أساس كل استثمار على حده، أن تقيس استثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع 
منشأة التي ليست منشأة استثمارية في حد ذاتها ال لدى إذا كان المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

زميلة أو مشروع مشترك الذي هو عبارة عن منشأة استثمارية، يجوز للمنشأة التي تمتلك الحصة، حصة في شركة 
لشركة الزميلة ا عن طريق الذي تم تطبيقهحقوق الملكية، االحتفاظ بقياس القيمة العادلة للحصص  ةعند تطبيق طريق

وع كل مستقل لكل شركة زميلة أو مشرأو المشروع المشترك المستثمر به في شركات تابعة  يتم ذلك االختيار بش
مشترك الذي هو منشأة استثمارية في وقت الحق من: )أ( تاريخ االعتراف األولي للشركة الزميلة أو المشروع 
المشترك الذي هو منشأة استثمارية، )ب( التاريخ الذي تصبح فيه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منشأة 

الذي تصبح فيه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي هو منشأة استثمارية الشركة استثمارية، أو )ج( التاريخ 
 ال يوجد تأثير لهذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. األم ألول مرة.

 
 –: تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تعديالت على  2-2-8

 حذف اإلعفاءات قصيرة االجل لمن يطبقون المعيار ألول مرة 
ألنها أدت  1( من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7هـ – 3تم حذف االعفاءات قصيرة األجل في الفقرات )هـ 

 ال يوجد تأثير لهذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.ي صممت من أجله. الغرض الذ
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2018 مارس 31كما في 

 
 بيانات المجموعة ـ 3
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 
في مملكة البحرين لغرض  مسجلة سمنت البحرين وهي شركة فرديةإم، تم تأسيس شركة 2007نوفمبر  5بتاريخ 

وتملك العقارات والمنقوالت  الماليةإدارة الشركات التابعة لها واستثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق 
 الالزمة لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها. 

 
 :التاليةلدى شركة إسمنت البحرين استثمار في الشركة التابعة 

 
 نسبة الملكية )%( بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركة التابعة

 م2017 م2018   
 شركة إسمنت القطرانة المساهمة 

 الخاصة )"شركة إسمنت القطرانة"(  
 

 إنتاج اإلسمنت
 المملكة األردنية 

 الهاشمية  
 

86،74% 
 

86،74% 
 

من أسهم شركة إسمنت القطرانة المساهمة وتحتفظ بالسيطرة  %86،74تمتلك شركة إسمنت البحرين القابضة نسبة 
على اعمال وادارة شركة إسمنت القطرانة وبذلك تعتبر شركة إسمنت القطرانة كشركة تابعة غير مباشرة للشركة 

. يتمثل نشاط شركة إسمنت القطرانة في إنتاج موجزةالموحدة ال األولية الماليةالقوائم ويتم توحيدها في هذه األم 
 اإلسمنت البورتلندي األسود واإلسمنت األبيض وكربونات الكالسيوم. 

 
 31ة في المنتهيأشهر  الثالثةلفترة  الشركات التابعةتتضمن قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة نتائج عمليات 

، كما الشركات التابعة، وتشمل قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة موجودات ومطلوبات م2018 مارس
 م.2018 مارس 31في 
 
 يرادات من العقود م  العمالءاإل -4
 

 موضح أدناه تصنيف إيرادات المجموعة من العقود مع العمالء:
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 مارس  31في  

 
 
 

 إيرادات المجموعة من العقود م  العمالءتصنيفات 

 م2018 
 لاير سعودي

 )باآلالف( 

 م2017 
 لاير سعودي

 )باآلالف( 

   
 203،080 127،266 المملكة العربية السعودية

 69،030 72،482 المملكة األردنية الهاشمية 
 ────── ────── 

 272،110 199،748 العمالء عإجمالي اإليرادات من العقود م
 ══════ ══════ 

 
لم يتم اإلفصاح عن أية تصنيفات أخرى لإليرادات حيث أن المجموعة تقوم ببيع منتج واحد )االسمنت( وال يوجد 
اختالف جوهري بين أسعار البيع أو تكلفة اإلنتاج ألنواع االسمنت سواء السائب أو المكيس. كما أن المجموعة تقوم 

ترة من بيع على مدى فالنقطة من الزمن وال تتم عمليات ببيع منتجاتها بالكامل من خالل موزعين ويتم البيع في 
 الزمن.

 
(، ال توجد تسويات على اإليرادات نتيجة تغير المعايير المطبقة وذلك وفقا لطبيعة 2كما هو مبين في اإليضاح )

 أعمال المجموعة والترتيبات المختلفة مع العمالء. 

 نسبة الملكية )%( التأسيس بلد النشاط الرئيسي الشركة التابعة
 م2017 م2018   

     البحرين القابضة العربية شركة إسمنت 
 )"شركة إسمنت البحرين"(  ش.ش.و

 
 شركة قابضة

 
 مملكة البحرين

 
100% 

 
100% 
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 وجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الم
 م2018 مارس 31كما في 

 
 المعلومات القطاعيةـ 5
 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاع تشغيلي واحد يتعلق بتصنيع وبيع اإلسمنت.
 

 لي:كما ي تقسيم الوحداتالجغرافي، حيث تم  للتوزيعألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة كوحدات أعمال طبقا 
 

  .داخل المملكة العربية السعودية المجموعةعمليات  -
 موعةالمجخارج المملكة العربية السعودية والتي تمثل بشكل أساسي عمليات  المجموعةعمليات  -

 .مملكة البحرين إلىالمملكة األردنية الهاشمية باإلضافة  في
 

 المملكة داخل  م2018 مارس 31

 العربية السعودية

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

المملكة خارج 

 العربية السعودية

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

 

 التسويات

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

 

 المجمـــــوع

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 2،513،750  (166،127) 970،256  1،709،621  ممتلكات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية اليجمإ

 106،472  ــ     ــ      106،472  استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 155،054  (763،382) 37،691  880،745  الموجودات غير المتداولة األخرى اليجمإ

 879،630  (410،117) 729،208  560،539  المطلوبات  اليجمإ

     

 المملكة داخل  م2017ديسمبر  31

 العربية السعودية

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

المملكة خارج 

 السعوديةالعربية 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

 

 التسويات

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

 

 المجمـــــوع

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 2،537،139  (169،363) 983،589  1،722،913  ممتلكات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية اليجمإ

 103،334  ــ      ــ       103،334   القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرباستثمار 

 153،510  (777،268) 36،712  894،066  الموجودات غير المتداولة األخرى اليجمإ

 904،033  (409،687) 762،030  551،690  المطلوبات اليجمإ
 

بين ت عاد تأثير المعامالببعد است قاة والخاصة بالقطاعات الجغرافيةنتالم رباحألوا لإليرادات الماليةإن المعلومات 
 :كالتالي هي م2017و م2018 مارس 31لمنتهية في اأشهر  ثالثةال لفترة شركات المجموعة

 
 م2018مارس  31

 

 

 

 داخل المملكة 

 العربية السعودية

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

خارج المملكة 

 العربية السعودية

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

 

 التسويات

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

 

 المجمـــــوع

 سعودي لاير

 )باآلالف(

 199،748  ــ      72،482  127،266  اإليرادات من العقود مع العمالء

 (6،101) 20،787  (20،787) (6،101) الربح للفترة العائد للمساهمين في الشركة األم

 8،653  ــ      8،653  ــ      نفقات تمويل

 37،578  ــ      12،232  25،346  االستهالكات واإلطفاءات
 

 داخل المملكة  م2017 مارس 31

 العربية السعودية

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

خارج المملكة 

 العربية السعودية

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

 

 التسويات

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 

 

 المجمـــــوع

 لاير سعودي

 )باآلالف(

  اإليرادات من العقود مع العمالء

 للمساهمين في الشركة األمالربح للفترة العائد 

 نفقات تمويل

 االستهالكات واإلطفاءات

 203،080 

 100،660 

 ــ      

 25،767 

 69،050 

 14،659 

 4،340 

 13،827 

(20) 

(14،659) 

(3،576) 

 ــ     

 272،110 

 100،660 

 764 

 39،594 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2018 مارس 31كما في 

 
 عمومية وإدارية مصروفات - 6
 

 مارس 31 
 م2018 

 لاير سعودي
 )باآلالف( 
 

  مارس 31
 م2017 

 لاير سعودي
 )باآلالف( 

 
  تكاليف موظفينرواتب و
   استهالك

 أتعاب مهنية واستشارات
 مصاريف تقنية المعلومات

 مكافآت وبدالت حضور مجلس اإلدارة واللجان التابعة 
  وصيانةإصالح 

 إيجارات تشغيلية
 مصاريف جمارك 

    أخرى

7،030 
1،479 
874 
854 
708 
144 
89 

4،547 
1،392 

────── 
17،117 

══════ 

7،870 
1،258 

857 
317 
656 
192 
86 

654 
1،302 

────── 
13،192 

══════ 
 
 المستحقة الدف  ـ الزكاة وضريبة الدخل 7
 

 يتكون مبلغ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع مما يلي: 
 

 مارس 31 
 م2018 

 لاير سعودي
 )باآلالف( 
 

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعودي
 )باآلالف( 

 
  زكاة مستحقة الدفع

 ضريبة مستحقة الدفع
 

18،974 
1،730 

────── 
20،704 

══════ 

15،120 
3،008 

────── 
18،128 

══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2018 مارس 31كما في 

 
 خرىاأل )الخسائر الشاملة(/  شاملةاليرادات اإلـ مكونات  8
 

 أشهر المنتهية الثالثةلفترة  
 مارس 31في 

 م2018   
 لاير سعودي 
 )باآلالف(  
 

 م2017  
 لاير سعودي 
 )باآلالف(  
 

  )سيعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل عمليات أجنبيةفروقات ترجمة صافي 
 في الفترات الالحقة( 

 القيمة العادلة من خالل الدخل ب أدوات ملكيةمن  (خسائرايرادات/) صافي
 )لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة( الشامل اآلخر 
 
 
 

 
12 
 

3،138 
────── 

3،150 
══════ 

 
(1،443) 
 
(41،824) 

────── 
(43،267) 

══════ 
 
 ـ ممتلكات وآالت ومعدات  9
 

تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات الموجزة،  الموحدة األوليةألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية 
 ما يلي:في مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة  خالل

 
 أشهر المنتهية الثالثةلفترة  

 مارس 31في 

 م2018   
 لاير سعودي 
 )باآلالف(  
 

 م2017  
 لاير سعودي 
 )باآلالف(  
 

 استهالكات 
 مشتريات ممتلكات وآالت ومعدات

37،241 
13،852 

 39،194 
 70،460 

 
هـ 1406ذو القعدة  9بتاريخ  29حصلت الشركة األم على امتياز تعدين برابغ بموجب المرسوم الملكي رقم م/ (1

ً قابلة للتجديد لفترة مماثلة إذا رغبت الشركة بذلك، والتي أقيمت عليها  30م( لمدة 1986يوليو  15) عاما
مباني وآالت ومنشآت للشركة، وقد تم تجديد رخصة استغالل الحجر الجيري بموجب القرار الوزاري رقم 

 9من تاريخ عاما تبدأ  30م( والساري لمدة 2016يونيو  20هـ )الموافق 15/9/1437بتاريخ  7197ق/
 20يتم استهالك المباني المقامة على تلك األرض على مدى  م(.2016يوليو  14هـ )الموافق 1437شوال 

 سنة. 33إلى 
 
 بقيمة التنفيذ تحت مشاريع رصيد م2018 مارس 31 في كما المجموعة ومعدات وآالت ممتلكات تتضمن (2

 مشاريع رئيسي بشكل تخص( سعودي لاير مليون 436.2: م2017 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون 450.2
 هارصيد البالغ الكهرباء محطة مع والربط سمنتإ طواحين وإنشاء االنتاج خطوط كفاءة مستوى رفع أعمال

 تكاليف برسملة فترةال خالل المجموعة قامت كما. م2018 مارس 31 في كما سعودي لاير مليون 421.3
خالل السنة مليون لاير سعودي و 0,75م 2017مارس  31) سعودي لاير مليون 1.02 بمبلغ اقتراض

 (.سعودي لاير مليون 4،5: م2017 ديسمبر 31المنتهية في 
 
مقابل القروض القائمة كما في الخاصة بالمجموعة ال توجد أي رهونات على الممتلكات واآلالت والمعدات  (3

 .م2017ديسمبر  31و م2018 مارس 31
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 األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2018 مارس 31كما في 

 
 ـ استثمارات في شركات زميلة 10
 

  نسبة الملكية % النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2018

 

 م2017

 

 مارس 31 

 م2018 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 ديسمبر 31

 م2017 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 شركة الباطون الجاهز 

 والتوريدات اإلنشائية  

  

 المملكة األردنية 

 الهاشمية 

 

 

 إنتاج الخرسانة

 

36،67% 

 

 36،67% 

  

 89،407 

 

89،268 

 شركة منتجات صناعة 

 اإلسمنت المحدودة  

 المملكة العربية 

 السعودية  

 صناعة أكياس 

 اإلسمنت

 

33،33% 

 

 33،33% 

  

 33،006 

 

32،581 

      ────── ────── 

       122،413 121،849 

      ══════ ══════ 
 

 إن حركة االستثمارات في شركات زميلة خالل الفترة كاآلتي: 
 

 مارس 31 
 م2018 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 ديسمبر   31
 م2017  

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 
  بداية الفترة/ السنة في الرصيد
 للسنة للفترة/ زميلة شركات نتائج في الشركة حصة
  غير موزعة معلنة أرباح

 
  الفترة/ السنةنهاية  في الرصيد

121،849 
564 
 ــ     
─────── 

122،413 
═══════ 

 121،981 
 4،732 
(4،864) 

─────── 
 121،849 

═══════ 
 

 المالية الموجوداتـ  11
  

 ة بالقيمة العادلة:اليالت المالية بالموجودات / السنةالفترةكما في نهاية  المجموعةتحتفظ 
 

 مارس 31 
 م2018 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 ديسمبر   31
 م2017  

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 
 103،334  106،472 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات ملكية

 628  1،144 ة لألدوات المالية المشتقةاليالقيمة الح
 ─────── ─────── 
 107،616 

═══════ 
 103،962 

═══════ 
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 األولية الموحدة الموجزة )تتمة( الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م2018 مارس 31كما في 

 
 نقد وما في حكمهـ  12
 

 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:
 

 مارس 31 
 م2018 

 لاير سعودي
 )باآلالف( 
 

 ديسمبر 31
 م2017  

 لاير سعودي
 )باآلالف( 

 

 مارس 31
 م2017  

 لاير سعودي
 )باآلالف( 

 
 173،246 127،924  141،418 البنوكلدى النقد 

 250،000 100،000  150،000  ودائع إسالمية
 ─────── ────── ─────── 

 423،246 227،924  291،418 في حكمه إجمالي النقد وما
 ــ     200،000  150،000 ودائع قصيرة األجل )انظر أدناه(

 ─────── ────── ─────── 
 423،246 427،924  441،418 إجمالي النقد لدى البنوك

 ═══════ ══════ ═══════ 
 

تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع إسالمية لدى البنوك تتجاوز مدة استحقاقها فترة ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها لدى 
 البنوك.

 
 ـ ربحية السهم 13
 

الخسارة(/ )صافي وذلك بقسمة  للفترة الدخل)الخسارة(/ من صافي  الربح األساسي للسهم)الخسارة( / يتم احتساب 
هم ربحية السإن  العادية.دد األسهم على المتوسط المرجح لع للفترة العائد إلى المساهمين في الشركة األمالدخل 

 الربح األساسي للسهم.)الخسارة(/ خفضة تساوي الم
 

تساب سهم المستخدم في احألاعدد المتوسط المرجح لوالدخل للفترة /)الخسارة(بيانات صافي  التالييعكس الجدول 
 خفض للسهم: ساسي والمألاربح ال)الخسارة(/ 

 
 أشهر المنتهية الثالثةلفترة  

 مارس 31في 

 م2017  م2018  
 

 ربح الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم )بآالف الرياالت )الخسارة(/ 
 السعودية(      

 
 
(6،101) 

 
 

100،660 
 ══════ ══════ 

 100،000 100،000  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باأللف سهم(
 ══════ ══════ 

 ة ربح الفتر )خسارة(/ الربح األساسي والمخفض للسهم من)الخسارة(/ 
 )لاير سعودي( الشركة األم العائد للمساهمين في  

 
(0،06) 

 
1،01 

 ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2018 مارس 31كما في 

 
 ماليةـ االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأس 14
 

 52م على المجموعة التزامات محتملة تتمثل في خطابات ضمان واعتمادات قائمة بمبلغ 2018 مارس 31كما في 
 (.مليون لاير سعودي 62.9م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 
م على المجموعة تعهدات رأسمالية تتعلق بتحديث خطوط انتاج ومنشآت ومصانع 2018 مارس 31كما في  

مليون لاير سعودي( وتوجد ضمانات بمبلغ  92م: 2017ديسمبر  31ودي )مليون لاير سع 85المجموعة بلغت 
مليون لاير سعودي( ممنوحة لبنوك محلية مقابل قروض  34م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 34

 وتسهيالت مصرفية لشركة زميلة.
 

 الجمارك محكمة قبل من (الخاصة المساهمة القطرانة اسمنت شركة) التابعة الشركة على مرفوعة قضية هناك
 على بالحكم قرار صدر حيث. م2017ديسمبر 31 في كما سعودي لاير مليون 3،2 بقيمة األردن في االبتدائية
 بتاريخ يةاالستئناف الجمارك محكمة قرار وصدر الحكم استئناف تم. الغرامات إلى باإلضافة بالمبلغ والزامهم الشركة

ً  م2017 مارس 13  تسجل وقد األولى، الدرجة لمحكمة األوراق وإعادة األولى الدرجة محكمة قرار فسخ متضمنا
 وجدي أنه وإدارتها التابعة للشركة القانوني المستشار وباعتقاد ،452/2017 رقم تحت الدرجة محكمة لدى ىالدعو
 التابعة الشركة على يترتب لن أنهعتقد اإلدارة ت وبناء عليه، .مسئوليتها عدم إلثبات قوية أسباب التابعة الشركة لدى
 . القضية لتلك مخصصات أية تكوين يتم لم وبالتالي .القضية هذه نتيجة مالية التزامات أي
 
 عيستطت وال سعودي، لاير مليون 2،6 مبلغ بإجمالي الموظفين بعض من المجموعة ضد مرفوعة قضايا هناك نإ

ً  م2018 مارس 31 في كما القضايا هذه نتيجة توقع اإلدارة  القوائم إصدارتاريخ  حتى اله المتاحة للمعلومات وفقا
 .الموجزة الموحدة األولية المالية

 
 طراف ذات عالقةاالفصاحات المتعلقة باألـ  15
 

وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة  المجموعة كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة تمثل األطراف ذات العالقة
 :عةبالمجمو العالقة ذات باألطراف بيان يلي فيماومنشآت مدارة أو يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه األطراف. 

 
 طبيعة العالقة  البيان 

   
 شركة زميلة  شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية
 شركة زميلة  شركة منتجات صناعة اإلسمنت المحدودة 

 أطراف ذات عالقة  أعضاء مجلس اإلدارة بالمجموعة
 أطراف ذات عالقة  اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين

 
 م: 2017ديسمبر  31م و2018مارس  31أرصدة الجهات ذات العالقة كما في  الييوضح الجدول الت (أ

 
 
 
 

رصيد مستحق  
 من أطراف 
 ذات عالقة

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

رصيد مستحق 
ألطراف ذات 

 عالقة
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية 
 "شركة زميلة"

 ــ    71،275 م2018مارس  31
 ــ    81،040 م2017ر ديسمب 31
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 الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م2018 مارس 31كما في 

 
 )تتمة( طراف ذات عالقةاالفصاحات المتعلقة باألـ  15
 

 
 
 

رصيد مستحق  
 من أطراف 
 ذات عالقة

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

رصيد مستحق 
ألطراف ذات 

 عالقة
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 السمنت اشركة منتجات صناعة 
 لمحدودة "شركة زميلة"ا

 3،091 3،450 م2018مارس  31

 2،183 3،450 م2017ر ديسمب 31

 3،091 74،725 م2018مارس  31 اإلجمالي
 2،183 84،490 م2017ر ديسمب 31

 
 ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: ب( بدالت

 
 أشهر المنتهية الثالثةلفترة  

 مارس 31في 

 م2018  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 م2017  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
   

 1،641 1،643 ة األمبالشرك رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين
 498 338 ة التابعةبالشرك رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين

 440 400 بالشركة التابعة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 88 153 بالشركة األمبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان 
 24 30 بالشركة التابعةبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان 

 
إن  .موعةالمجومزايا أخرى بموجب سياسة  مكافآتتشتمل امتيازات المديرين الرئيسيين على الرواتب األساسية و

المديرين الرئيسيين، بما فيهم المدير التنفيذي وكبار التنفيذيين، هم األشخاص الذين يتمتعون بسلطات ومسؤوليات 
 .، بشكل مباشر أو غير مباشرالمجموعةحول تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة 

 
  ـ قروض ألجل 16
 

 الموحدة الموجزة كما يلي: األولية الماليالمركز  ةفي قائم تم عرض القروض ألجل
  

 م2018 مارس 31 
 لاير سعودي

 )باآلالف( 
 

 م2017 ديسمبر 31
 لاير سعودي

 )باآلالف( 
 

 128،989 128،989  الجزء المتداول من قروض ألجل
 557،112 524،055  المتداول قروض ألجل غير الجزء

 ─────── ─────── 
 653،044 686،101 
 ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2018 مارس 31كما في 

 
 )تتمة( ـ قروض ألجل 16
 

 فيما يلي حركة التمويل خالل الفترة/ السنة:
 

 م2018 مارس 31 
 لاير سعودي

 )باآلالف( 
 

 م2017 ديسمبر 31
 لاير سعودي

 )باآلالف( 
 

 249،363  686،101  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 528،913  ــ       إضافات خالل الفترة/ السنة
 (92،175) (33،057) المسدد خالل الفترة/ السنة

 ─────── ─────── 
  653،044  686،101 
 ═══════ ═══════ 
 

 توزيعات األرباحـ  17
 

أرباح على  م بتوزيع2018 فبراير 19هـ الموافق 1439 جمادى اآلخرة 3بتاريخ أوصى مجلس إدارة الشركة 
لاير للسهم  1 م بواقع2017لسنة  الثانيمليون لاير سعودي كأرباح نقدية عن النصف  100 مساهمي الشركة بمبلغ

  للسهم.من القيمة االسمية  %10الواحد ما يعادل 
 

بالموافقة على توصيه مجلس  م2018إبريل  8 هـ الموافق1439 بجر 22قامت الجمعية العامة العادية بتاريخ 
  م.2018إبريل  26موعد صرف األرباح يوم الخميس الموافق  على أن يكونأعاله اإلدارة 

 
 ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر   18
 

متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها  آليةالمخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل 
وفقاً للقيود والضوابط األخرى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق 

وعة مجمال .عليه وظيفته أو مسئولياته يإدارة المخاطر المتعلقة بما تمل كل موظف في المجموعة مسئول عن .أرباح
 .السيولة مخاطرو ومخاطر االئتمان العمالت مخاطرو العمولة أسعار مخاطرو السوق معرضة لمخاطر

 
 مخاطر السوق

نتيجة للتغيرات في سعر السوق. وتتضمن أسعار  الماليةالقيمة العادلة لألدوات  تذبذب إن مخاطر السوق هي مخاطر
، ومخاطر العملة ومخاطر سعر السلع ومخاطر العمولة أسعارمن المخاطر هي: مخاطر  مختلفة السوق أنواع

القروض  هيبمخاطر السوق تتأثر التي  الماليةاألدوات إن الملكية.  أسعار أدوات األسعار األخرى مثل مخاطر
 تقة.المش الماليةوكذلك األدوات  واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اإلسالميةوالودائع  ألجل

 
 مخاطر أسعار العمولة

أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو  مخاطر الناشئة عن احتمالالمخاطر أسعار العمولة هي 
 تدفع. المجموعة عرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي الماليةالقيمة العادلة لألدوات 

ضية هي تأثير التغيرات اإلفترا قائمة الدخل. إن حساسية اإلسالميةوالودائع ألجل عليها عمولة بما في ذلك القروض 
 لماليةابناء على المطلوبات  .في أسعار العمولة على دخل المجموعة لسنة واحدة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة

نقاط أساس في المتوسط  10من م. إن تغيراً افتراضياً 2018 مارس 31ذات األسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في 
 مارس 31ذات السعر المتغير كما في  الماليةوالمطلوبات  الماليةالمرجح ألسعار العمولة ألرصدة الموجودات 

 . نفقات التمويل وعائد الودائع اإلسالميةم ليس له تأثير جوهري على صافي 2017ديسمبر  31وم 2018
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 الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2018 مارس 31كما في 

 
 )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  18
 

 مخاطر العمالت
نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. إن المجموعة معرضة  ماليةتتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة 

لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بإجراء أية معامالت جوهرية 
 . الفترةخالل  واليوروخالف اللاير السعودي والدوالر األمريكي والدينار األردني 

 
ة عملها على نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من التعرض لعمالت مختلفة. تمارس المجموع

ً استثمارات في شركات أجنبية تابعة وز  لمخاطر اميلة والتي تتعرض صافي موجوداتهلدى المجموعة أيضا
 .واليوروني الدينار األردفي تذبذبات أسعار تحويل العملة بين اللاير السعودي و حاليا. تتمثل تلك المخاطر تالعمال

 
الموحدة  لماليةايتم قيد أثر تذبذب أسعار التحويل بين اللاير والدينار في بند منفصل في حقوق المساهمين في القوائم 

 . الموجزة األولية
 

ذات السعر المتغير كما  الماليةألرصدة المطلوبات  اليورونقاط أساس في سعر صرف  10إن تغيراً افتراضياً من 
م من شأنه أن يؤثر على صافي إيراد/ مصروف فروقات تحويل العمالت األجنبية بمبلغ 2018 مارس 31في 

 لاير سعودي تقريباً(. مليون 0،08م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي تقريباً ) 0،09
 

 مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة 
مالية. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل 

من الذمم  %49ات ضمان. يمثل أكبر خمسة عمالء على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على خطاب
(. لدى المجموعة مخاطر ائتمان تتمثل في %46م: 2017ديسمبر  31م )2018 مارس 31المدينة القائمة كما في 

 إجماليمن  %45ن عميالً حيث بلغت نسبة المبيعات إلى هؤالء العمالء يالمبيعات وأرصدة الذمم المدينة لعشر
كما بلغت نسبة أرصدة  (،%49م: 2017ديسمبر  31م )2018 مارس 31المنتهية في  فترةللمبيعات المجموعة 

 مارس 31كما في  للمجموعةأرصدة الذمم المدينة  إجماليمن  %84الذمم المدينة التجارية عن تلك المبيعات 
المجموعة لديها . تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان محدودة نظراً ألن (%81م: 2017ديسمبر  31م )2018

خطابات ضمان بنكية تغطي األرصدة المستحقة من هؤالء العمالء كما أن المجموعة لديها عالقات طويلة وسجل 
 مع هؤالء العمالء. جيد تحصيالت

 
 مخاطر السيولة

حقاقها. تتم حال است الماليةتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات 
مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات 
حال نشوئها. وذلك عن طريق ادارة نشاط المجموعة والتسهيالت االئتمانية بما في ذلك اتفاقيات تسهيالت ائتمانية 

 31مليون لاير سعودي كما في  504لدى المجموعة تسهيالت غير مستخدمة بمبلغ  لمقابلة أي التزامات مستقبلية.
 .سعودي(مليون لاير  504م: 2017ديسمبر  31) م2018 مارس

 
 31) م2018مارس  31مليون لاير سعودي كما في  299المتداولة للمجموعة والبالغة  الماليةتتكون المطلوبات 

ومبلغ مستحق لطرف ذو عالقة والجزء المتداول  تجارية، من ذمم دائنة سعودي(مليون لاير  290م: 2017ديسمبر 
 من المتوقع من الناحية .الدفعمن قروض ألجل، وتوزيعات االرباح المستحقة والزكاة وضريبة الدخل المستحقة 

 األوليةالموحدة  الماليشهراً من تاريخ قائمة المركز  12خالل  الماليةالفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات 
 وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.الموجزة 

 

 

 



 شركة اإلسمنت العربية )شركة مساهمة سعودية( 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2018 مارس 31كما في 

 
 )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  18
 

 مخاطر أسعار األسهم

أسعار السوق على استثماراتها في األسهم المتداولة والناشئة عن الضبابية التي تكتنف المجموعة معرضة لمخاطر 

القيمة المستقبلية لألسهم المتداولة. يتم رفع تقارير عن االستثمار في األسهم المتداولة إلى اإلدارة العليا بصورة 

 منتظمة.

 

 إدارة مخاطر رأس المال

واألرباح المبقاة  وعالوة اإلصدار إدارة مخاطر رأس مال المجموعة يتكون رأس المال من رأس المال لغرض

تعظيم حقوق هو من إدارة رأس المال  إن الهدف الرئيسيالعائدة إلى مساهمي الشركة األم.  واالحتياطيات األخرى

 المساهمين.

 

 .لماليةافي الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات تدير المجموعة وتعدل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات 

من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات األرباح للمساهمين أو  أو تعديله هيكل رأس المال علىومن أجل الحفاظ 

تراض يمثل صافي القروض مقسوماً على قجموعة رأس المال باستخدام معدل اإصدار أسهم جديدة. تراقب الم

 رأس المال.القروض و إجمالي

 

 


