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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل (

  
 
 التنظيم والنشاط -1

هةـ )الموافةم 1402ربيةع األول  14بتةاريخ  11شركة أسمنت المنطقة الشرقية )" الشركة "( هي شركة مساهمة تأسست بموجةب المرسةوم الملكةي رقةم م 
م( وتم قيدها فةي السةجل التجةاري بمدينةة 1983يناير  17هـ )الموافم 1403ربيع الثاني  3بتاريخ  939م( وقرار معالي وزير التجارة رقم 1982يناير 9

ويتمثةةل النشةةاط  م( ومركزهةةا الرئيسةةي بمدينةةة الةةدمام1983سةةبتمبر  7هةةـ )الموافةةم 1403جمةةادى األول  22بتةةاريخ  2050013400الةةدمام تحةةت رقةةم 
 لتجزئة لألسمنت والجص وما شابه .بالجملة واسى فى البيع الرئي

فى   هـ ويتمثل نشاطه 1435جمادى الثانى 16بتاريخ  2055022383وسجل تجارى  فرعى  بمدينة الجبيل لمصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية رقم  
 .  1300ب الترخيص الصناعى الوطنى رقم إنتان أسمنت بورتالندى وأسمنت مقاوم لألمالح وأسمنت عادى وأسمنتيات أخرى بموج

 
م( علةى حةم امتيةاز التعةدين  سةتغالل الحجةر 1985ينةاير 9هـ )الموافةم 1405الثاني  ربيع 17بتاريخ  6حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 

       ل اإلجةراءات القانونيةة لتجديةد تةرخيص حةم ا متيةاز .الجيري والطفةل فةي منطقةة الخرسةانية  لمةدة ثالثةين عامةاً قابلةة للتجديةد . وقامةت الشةركة بإسةتكما
بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خةام الحجةر الجيةري والطفةل لمصةنعفا القةائم فةي   هـ1438رجب  12وتاريخ  5334اري رقم ق القرار الوزوقد صدر

 هـ  1436بيع أولر18مدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من موقع الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل ل
 

م( على امتياز التعدين  ستغالل خام الحجر 2012يناير  18هـ )الموافم 1433صفر  24 ق بتاريخ 14كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 
 الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدتفا عشر سنوات هجرية  .

 
  لي :وتظفر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائع األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن الشركة وفرعفا التا

  
 اإلسم التجاري للفرع  مكان اإلصدار  تاريخه  رقم سجل الفرع
 شركة أسمنت المنطقة الشرقية فرع -براينسا السعودية   الدمام  هـ1428 07 21  2051035184

 
هةـ ، و  يصةدر 1437ربيةع أولبتةاريخ  3031328ص الصةناعي  رقةم بموجةب التةرخي مسبقة الصنع يتمثل نشاط الفرع في انتان أصناف من الخرسانة 

  .ونتائع اعماله وتدفقاته النقدية يتم ادراجفا في القوائم المالية التي تصدر عن الشركة لف ا الفرع قوائم مالية منفصلة ، و ل   ن موجوداته ومطلوباته
 

شةركة البدء في إجراءات تحويل فرع براينسا  السعودية إلي   2018يسمبر د 11قرر مجل  إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية فى اجتماعة المنعقد فى 
 . ولم تتم بعد اإلجراءات النظامية ل ل  .  2019منفصلة خالل عام   ات مسئولية محدودة

  
 أسس اإلعداد -2
 
 بيان اإللتزام -

لتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير األخرى والتصريحات الصادرة عن الفيئةة لتم إعداد ه ه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية 
 "بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية"( . القانونيين ) يشار إليفا مجتمعة السعودية للمحاسبين 

 
 أساس القياس -

ظفين التةى تقةا  ومكافة ت المة البنةود مثةل  تم إعداد القوائم المالية على أسا  عرف التكلفة التاريخية بإستخدام أسا  اإلستحقاق المحاسبي بإستثناء بعةض
والتةي يةتم قياسةفا  أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشةامل األخةرالمشتقات المالية واإلستثمارات في  و بعض البنود مثل بالقيمة الحالية
  .بالقيمة العادلة

 
 يتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير سعودي ما لم ي كرخالف  ل  .

 
 الوظيفية وعملة العرضالعملة  -
 للشركة . الوظيفية العملة والتى هي السعودي، باللاير القوائم عرض تم
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل ( )جميع المبالغ با ف

  
 
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

والمطلوبةات ،  يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وإفتراضات توثر على مبالغ اإليرادات ، المصروفات ، الموجودات ،
المحتملة بتاريخ التقرير . إ  أن عدم التأكد من هة ه اإلفتراضةات والتقةديرات قةد يةتمخض عنةه نتةائع يمكةن ان تتطلةب تعةديالت  واإلفصاح عن اإللتزامات

خةرى مختلفةة جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو المطلوبات المتأثرة في المستقبل . تنبني ه ه التقديرات واإلفتراضةات علةى أسةا  الخبةرة وعوامةل أ
.  أن تكون معقولة في ظل الظروف وتستخدم في الحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التى ليست بسفولة واضحة من المصادر األخرى يعتقد

ة التقةديرات أو جعتتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على أسا  مستمر . يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التى تتم فيفا مرا
 في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إ ا كانت التقديرات المتغيرة توثر على كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية .

 
 المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات -

ديرات فةي تةاريخ قائمةة المركةز المةالي والتةى تحتةوي علةى خطةر هةام اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية ا خرى لعةدم تأكةد التقة
 يتسبب في وجود مبالغ دفترية كبيرة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية تتضمن ما يلي :

 
 ا عمار اإلنتاجية للممتلكات ، المصنع والمعدات. •
 إختبار اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية . •
 ت .المخصصا •
 إفتراضات طويلة ا جل لمكاف ت الموظفين . •
 
 األحكام الهامة في تطبيق المعايير المحاسبية -

 إن األحكام الفامة التالية لفا التأثير األكبر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية :
 
 األجزاء المكونة للممتلكات ، المصنع والمعدات . •
 وحدة توليد النقد . •
 المخزون .تجان   •
 تكاليف التفكي  وإعادة التأهيل . •
 

تشةكل مخةاطر عاليةة  و فيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ قائمة المركز المالي والتي
ل السةنة الماليةة التاليةة. هة ا وتعتمةد الشةركة فةي افتراضةاتفا وتقةديراتفا علةى قد تودي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خال

لظروف الخارجة عن معايير متاحة لفا عند إعداد القوائم المالية  وه ه ا فتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق وا
 .اضات يتم ايضاحفا عند حدوثفاسيطرة الشركة ومثل ه ه التغيرات على اإلفتر

 
 مبدأ اإلستمرارية -أ

 لي  لدى الشركة أي ش  ي كر حول قدرة الشركة على ا ستمرار، وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية   على أسا  مبدأ ا ستمرارية.
 
 العمر المقدر للعقارات و اآلالت والمعدات -ب

الصةيانة  تكلفة العقارات و اآل ت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناًء على اإلستخدام المتوقع والتقادم لالصةل ، وبرنةامع يتم إستفال 
 باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل .

 
 مخصص بضاعة بطيئة الحركة -ج 

 إ ا لزم  -حقم افي القيمة القابلة للتحقم أيفما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة البضاعة إلى صافي القيمة القابلة للتتدرن البضاعة بسعر التكلفة أو ص
تتضةةمن العوامةةل المةةوثرة علةةى هةة ه التعةةديالت التغيةةرات فةةي الطلةةب علةةى البضةةاعة، والتغيةةرات  ، أو التقةةادم. علةةى مسةةتوى المنةةتع للزيةةادة المقةةدرة -  لةة 

بطةي  التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور الجودة، وبناًء علةى  لة  تقةوم الشةركة بدراسةة هة ه العوامةل وأخة ها فةي ا عتبةار إلحتسةاب مخصةص مخةزون 
 عن ا ختالف في ه ه العوامل. تنتعالحركة. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد 

 
 ئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر اإل -د

م تحصةيلفا، يتم تحديد مخصص الديون المشكو  في تحصيلفا بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد أن ال مم المدينة غير مبالغ فيفةا نتيجةة احتمةال عةد
إلئتماني المستمر ألوضةاع العمةالء الماليةة والضةمانات المطلوبةة مةن العمةالء فةي ظةروف معينةة. بما في  ل  إجمالي جودة وأعمار ال مم المدينة والتقييم ا

 .أيضا، يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات الفردية عندما يكون هنا  دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم التمكن من تحصيل ال مم
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل (

  
 
 التقييم اإلكتواري لمطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - هـ

اإلكتةواري العديةد مةن  يتم تحديد تكلفة مكافأة نفاية الخدمة للموظفين طبقا لنظام العمل السةعودي ثةم  يةتم قياسةفا باسةتعمال التقيةيم اإلكتةواري. يشةمل التقيةيم
وتشمل ه ه ا فتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، وسةلو   ا فتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 

ية للتغيةرات فةي هة ه العاملين، ومعدل دوران العاملين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فةإن التةزام المكافةأة المحةددة غيةر الممولةة شةديد الحساسة
 .فتراضات سنويا علي األقل عند الضرورةا فتراضات. ل ا تتم مراجعة جميع ا 

 
 قياس القيمة العادلة -و

ملين بالسةوق فةي القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمفا لبيع احد الموجودات، أو دفعفا لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمةة بةين المتعةا
على سبيل المثال( بغض النظةر إن كةان  ا  السةعر ملحوظةاً بصةورة مباشةرة أو مقةدر  -رتاريخ القيا  في ظل ظروف السوق السائدة )مثل السعر الحاض

 :باستعمال أسلوب تقييم بخر. يستند قيا  القيمة العادلة إلى ا فتراض بأن بيع األصل أو تحويل ا لتزام سيتم إما
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو ا لتزام، أو -
 .عة لألصل أو ا لتزام في ظل غياب السوق الرئيسيةمن خالل السوق األكثر منف -

 .يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليفا
اف ض أن أطةريتم قيا  القيمة العادلة لألصل أو ا لتزام باستعمال ا فتراضات التي يستخدمفا أطراف السةوق عنةد تسةعير األصةل أو ا لتةزام علةى افتةرا

 .السوق يعملون بما يحقم أفضل مصالر اقتصادية لفم
منفعةة منةه أو يأخ  قيا  القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقم أفضةل 

تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحةوال وتتةوافر لفةا  ببيعه إلى طرف بخر من أطراف السوق  ستخدامه فيما يحقم أفضل منفعة منه.
 .حدبيانات كافية لقيا  القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة  ات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر 

م ا فصاح عن قيمتفا العادلة في القوائم المالية  يةتم تصةنيففا وفقةاً لنطةاق الفيكةل الفرمةي إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقا  بالقيمة العادلة  أو يت
 :للقيم العادلة المبين أدناه 

 
 المستوى ا ول: األسعار المعلنة )غير المعدلة( والمتداولة في األسواق النشطة لألصول أو ا لتزامات المطابقة لتل  التي يتم قياسفا. -
درجة ضمن المستوى الثاني: المدخالت التى من الممكن مالحظتفا أو رصدها لألصل أو اإللتزام بشكل مباشر أو غير مباشر بخالف األسعار المعلنه الم -

 المستوى األول.
 المستوى الثالا: المدخالت التى   يمكن رصدها أو مالحظتفا لألصل أو اإللتزام . -
 
 
 :الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولم يحن وقت تطبيقها بعد المعايير -4
 

م هة ه إن المعايير والتفسيرات التى صةدرت ولكةن لةم تصةبر سةارية بعةد حتةى تةاريخ إصةدار القةوائم الماليةة للشةركة موضةحة أدنةاه . تنةوي الشةركة تطبية
 تصبر سارية المفعول . المعايير، إ ا كانت قابلة للتطبيم ، عندما

 
 "عقود اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

          والةة ي يطبةةم علةةى الفتةةرات الماليةةة التةةي تبةةدأ  م  2016فةةي ينةةاير  ( 16 ) أصةةدر مجلةة  معةةايير المحاسةةبة الةةدولي المعيةةار الةةدولي للتقريةةر المةةالي رقةةم
 . 15م وما بعدها مع السماح بالتطبيم المبكر للشركات التي تطبم المعيار الدولي للتقرير المالي رق م  2019يناير  01 في

 توفير معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنشأة المالي وأدائفا المالي وتدفقاتفا النقدية. إلىيفدف المعيار 
يتطلب من المستأجرين ا عتةراف  يقدم المعيار نمو ن محاسبي واحدو فية ا عتراف، القيا ، العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. كي المعيار  يحددكما 

شةفرا أو اقةل أو أن األصةل موضةوع العقةد  و قيمةة منخفضةة. يسةتمر المةوجرين  12بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إ  إ ا كانت مدة اإليجار 
المتعلم بالمحاسبة للمةوجر دون تغييةر جةوهري  16ضمن مففوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ود اإليجارات كتشغيلية أو تمويليةبتصنيف عق

 .17عن المعيار المحاسبي الدولي السابم رقم 
 

 وقت تطبيقة بعد:األثر المحتمل للمعيار الدولي للتقرير المالي الجديد والمعدل والذى تم إصدارة ولم يحن 
 

ليةة للشةركة وسةيتم تقوم الشركة حاليا بدراسة مفصلة للوصول إلى تقييم معقول لتأثير تطبيم ه ا المعيار على المبالغ المدرجة واإلفصاحات في القةوائم الما
 اإلفصاح عن  ل  بعد انتفاء الشركة من تل  الدراسة.
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل (

  
 
 :التى طبقتها الشركةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  -5
 
 أ   - 5

(                  9"اإليةةةرادات مةةةن العقةةةود مةةةع العمةةةالء" و المعيةةةار الةةةدولي للتقريةةةر المةةةالي رقةةةم ) 15تطبةةةم الشةةةركة ألول مةةةرة المعيةةةار الةةةدولي للتقريةةةر المةةةالي رقةةةم 
عةرض أرقةام المقارنةة  ألقةرب فتةرة " األدوات المالية " وكال المعيارين يتطلبا عند التطبيم األولي  تعديل أثر التطبيم إمةا بةأثر رجعةي عةن طريةم إعةادة 

 تقبلى .ممكنة أو األثر التراكمي عن طريم تعديل الرصيد اإلفتتاحي  لألرباح المبقاة مع استثناء تعديل أثر تطبيم المحاسبة عن التحوط بأثر مس
م بسةبب دخةول  2018 ديسةمبر 31فةي  للسةنة المنتفيةةة وفيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة التي طبقتفا الشركة فةي اإلثبةات والقيةا  فةي القةوائم المالية

 .  2018يناير  1( حيز التطبيم بدءا من 9( ، )15المعيارين الدوليين للتقرير المالي رقم )
 
 "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1-أ  -5

مفاهيم شامل" ، لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات ، ويحل ه ا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  "إطار 15ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي 
 " عقود اإلنشاءات " والتفسيرات المتعلقة بفا . 11"اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي  18

 طرأت  على السياسة المحاسبية السابقة يليفا سياسة إثبات اإليراد. فيما يلي  التفاصيل الفامة الخاصة بالسياسة الجديدة وطبيعة التغيرات التي
 

 طبيعة وتوقيت إستيفاء إلتزامات األداء  نوع المنتج
 وشروط السداد الهامة

 طبيعة التغير في السياسة المحاسبية

تقةةوم الشةةركة بإثبةةات اإليةةراد عنةةد حصةةول العميةةل علةةى  منتجات اإلسمنت
 السيطرة على المنتجات عند تسلمفا وإقراره بقبولفا .

فى تل  المرحلة الزمنية يتم إثبات اإليةرادات بمةا يتماشةى 
" اإليةةرادات مةةن  15مةةع المعيةةار الةةدولي للتقريةةر المةةالي 

 العقود مع العمالء

إليةةرادات"  تةةم أيضةةا إثبةةات " ا  18وفقةةا لمعيةةار المحاسةةبة الةةدولي  
اإليرادات عند تسلم العميل للبضائع  وإقةرار العميةل بقبولفةا ، وعليةه 
فإنةه لةي  هنةا  أي أثةةر هةام مةن تطبيةم المعيةةار الجديةد  علةى إثبةةات 

 إيرادات الشركة لمبيعات منتجات ا سمنت .
 

 الخرسانة 
 مسبقة الصنع

 طريم عن هاأداء بإلتزام تفي عندما اً إيرادالشركة  ترثبت
،   عميل إلى )أصل أي( بفا متعفد خدمة أو سلعة تحويل
 العميةل يحصةل  عنةدما تحويلةه تةم قةد بأنةه األصةل ويعةد
 .األصل  ل  على سيطرة على
 

 السةيطرة أن موضةوعي بشةكل تحةدد أن الشركة تستطيع
ً وفقة العميةل إلةى تحويلفةا تم قد خدمة أو سلعة على للعقةد  ا

  العقةد فةي عليفةا المتفةم للمواصةفاتالموقةع مةع العميةل و
وبما يتماشى مع خطوات ا عتةراف بةاإليراد فةي المعيةار 

" اإليةةرادات مةةن العقةةود مةةع 15الةةدولي للتقريةةر المةةالي 
 العمالء 

 
)سياسة إثبات اإليراد وتعريف السيطرة  مرفقة في فقرة  

  إثبات اإليراد(.

 اء ""  عقود اإلنش 11وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  
مةن خةالل مرحلةة إتمةام  اإلنشاء  يتم تسجيل إيراد عقود تقديم خدمات

 تنفي  العقد. 
 تقدر نتيجة المعاملة بشكل موثوق عند استيفاء كافة الشروط التالية:

 .أ( إمكانية  قيا  مبلغ اإليراد بصورة موثوق فيفا
 شركةإلى الب( احتمالية تدفم العوائد ا قتصادية المرتبطة بالمعاملة 

إ ا لم تحةتفظ المنشةأة بالتةدخل اإلداري المسةتمر للدرجةة المقترنةة ن( 
 عادة بالملكية على السلع المباعة .

 د(إمكانية  قيا  التكاليف المتكبدة بشكل موثوق به.
هةةـ( إ ا قامةةت المنشةةأة بتحويةةل المخةةاطر والمنةةافع المةةوثرة المرتبطةةة 

 بملكية السلع إلى المشتري.
 

"اإليراد من العقود مع  15وقد نتع عن تطبيم المعيار الدولي الجديد  
 (.3 –أ  – 5العمالء "بعض األثار المالية  )

 إثبات اإليراد 
 أو الخدمات    بل السلعيتم اثبات اإليراد عند وفاء الشركة بإلتزاماتفا  في العقود مع العمالء  بالمبلغ ال ى يعك  التعويض المادي ال ي تتوقعه المنشاة مقا

 :إلثبات اإليراداتيقدم المعيار نمو ن من خم  خطوات  
 الخطوة األولي: تحديد العقد أو العقود مع العمالء. ▪
 الخطوة الثانية: تحديد مطلوبات األداء في العقد. ▪
 الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة. ▪
 في العقد.الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على مطلوبات األداء  ▪
 عتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفي  متطلبات األداء.الخطوة الخامسة: اإل ▪
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل ( )جميع المبالغ با ف

  
 

أي عنةدما تنتقةل السةيطرة علةى السةلع أو الخةدمات  ات التعاقديةة ،اإليرادات للمنشأة عنةد أداء اإللتزامةإثبات يتم  15وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل. 

جميع المنافع المتبقية منه ، كما تتضمن السيطرة القدرة علةى منةع  –تقريبا  –القدرة على توجية اإلستخدام والحصول على  وتشير السيطرة على أصل إلى
ر فةي التةدفقات المنشأت األخرى من توجيه استخدام أصل والحصول على المنافع منه . المنافع من األصل هةي التةدفقات النقديةة المحتملةة الداخلةة أو التةوفي

 جة التي يمكن الحصول عليفا بشكل مباشر أو غير مباشر بطرق عدة مثل : الخار
 استخدام األصل إلنتان سلع او تقديم خدمات  -
 إستخدام األصل لتسوية اإللتزامات أو تخفيض المصروفات  -
 بيع األصل أو مبادلته  -
 رهن األصل للحصول على قرض  -
 ا حتفاظ باألصل  -

ً وفق العميل إلى تحويلفا تم قد خدمة أو سلعة على السيطرة أن موضوعي بشكل تحدد أن الشركة تستطيع  قبول فإن ل ا  العقد في عليفا المتفم للمواصفات ا
 خصائص استيفاء إلى يستند العميل قبول ، حيا أن الخدمة أو السلعة على السيطرة على العميل حصل متى تحديد على يوثر    شكلي ء إجرا يعد العميل
 الشركة خبرةو ك ل  استناداً على .العميل بقبول تأكيد استالم قبل الضوابط تل  استيفاء تم قد كان إ ا ما تحديد على قادرة و الشركة المحددة والوزن الحجم
 ، و ل  فى حالة كون العقد الموقع مع العميل  ينص على غير  ل  .  المشابفة عقودال في

 ميل على توقيت معين لتحويل السيطرة إلى العميل عندئ  يتم تطبيم ما هو متفم عليه فى العقد.عندما ينص العقد الموقع مع الع
 
 "دوات المالية( " األ9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 2 –أ  – 5

 :األدوات المالية "( 39الدولي رقم ) ةال ي حل محل معيار المحاسب م2018يناير  1( بداية من 9قامت الشركة بتطبيم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( في ضوء مففوم 39تصنيف األصول المالية في فئات تختلف عن الفئات التي تبناها معيار المحاسبة الدولي رقم ) وال ى أدى الى "،  اإلعتراف والقيا  

كما تبنى المعيار منفجية خسارة اإلئتمان المتوقعة في إثبات الفبوط في األصول  (، 9الي رقم )نمو ن أعمال الشركة ال ي تبناه المعيار الدولي للتقرير الم
 :( ، وفيما يلي بيان باألثار التي نتجت من التطبيم39المالية بد ً من منفجية  الخسارة المتكبدة المتبعة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 
 (39معيار المحاسبة الدولي رقم )

 إيضاحات

 (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 األصول المالية
 

 األصول المالية الفئة التي تخضع لها
 

 الفئة التي تخضع لها

 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة   دوات أإستثمارات في  * إستثمارات متاحة للبيع  دوات أإستثمارات في 

 خالل الدخل الشامل األخرمن   حقوق الملكية    حقوق الملكية

 المطفأةالتكلفة   مم مدينة تجارية  ** قروض وتسفيالت  مم مدينة تجارية 

 
الشركة اإلحتفاظ بفا على المدى الطويل بغرض اإلقتناء.  ووفقا لما هو مسموح في المعيار الدولي للتقرير  يمثل ه ه ا سفم  في اإلستثمارات التي تنوتت* 

األرباح  يف فاخر ولن يتم إعادة تصنيفنفا تقا  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األأالشركة بتصنيف ه ه اإلستثمارات على  قامت  (9)المالي 
 .والخسائر

( تبنى منفجية 9مالي رقم )  أن المعيار الدولي للتقرير الإيتم قيا  المدينون التجاريون بالتكلفة المستنفدة، وسابقا كان يتم القيا  بالتكلفة المستنفدة، ** 
 خسارة ا ئتمان المتوقعة في اثبات هبوط األصول المالية وال ي يختلف عن المنفجية السابقة في ه ا الشأن، 

 
 أثر  و أهمية نسبية   قامت إدارة الشركة بدراسة أثر تطبيم المنفجية الجديدة  ولم ينتع عن تطبيم ه ة المنفجية في قطاع تصنيع وبيع األسمنت 
 
الف لاير  34,682 فقد  نتع عن تطبيم ه ة المنفجية  تكوين مخصص ديون مشكو  فى تحصيلفا لل مم المدينة قدرها  مسبقة الصنعأما قطاع الخرسانة   

 .( 3 -أ  -5الف لاير  ، ا ثر على القوائم المالية )  28.608وتكوين مخصص لمحتجزات ا عمال المدينة قدرها 
 
 ( أثر على السياسات المحاسبية المتعلقة بالمطلوبات المالية للشركة .9لم يكن لتطبيم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -
 
( لم تتغير عند تطبيم المعيار الدولي 39سبة الدولي رقم )إن القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية والمثبتة سابقا وفم معيار المحا  -

 ( بإستثناء ما سبم  كره.9للتقرير المالي رقم ) 
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 األدوات المالية 
 .المالية عندما تصبر الشركة لديفا حقوق تعاقدية لألداة واإللتزاماتيتم اإلعتراف باألصول  -
لشةركة لحقوقفةا يتم إلغاء إثبات األصول المالية بصورة أساسية عند انقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصول المالية. أو عند تحويةل ا -

جةب ترتيبةات فوريةة سةواء خةر بموأو التعفد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير إلى طرف أالتعاقدية في استالم التدفقات النقدية 
)أ( حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة بتل  األصول، أو )ب( أن الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصةورة جوهريةة بجميةع 

 .المخاطر والمنافع الخاصة بتل  األصول إ  أنفا حولت حقفا في السيطرة على تل  األصول
 .أو تمت تسويته بشكل نفائي هالمالية عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد تم الغاوه أو انتفاويتم الغاء إثبات اإللتزامات  -
الةةربر عنةد إلغةاء اإلعتةةراف بأصةل مةةالي أو إلتةزام مةةالي فةإن الفةرق بةةين المبلةغ الةةدفتري و العةوض المسةةتلم أو المةدفوع يةتم اإلعتةةراف بةه فةةي قائمةة  -

 .والخسارة
 

 :األصول المالية -أ 

 ثبات والقياس األولياإل
 يتم تصنيف األصول المالية عند اإلعتراف المبدئي كموجودات مالية إما،  تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف األصول المالية عند اإلعتراف ا ولي

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

  
 القياس الالحق

مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  أصولمالية بالتكلفة المستنفدة، أو  أصولاألصول المالية بأنفا  بقيا  تقوم الشركة بعد اإلثبات ا ولي، 
 :مالية بالقيمة العادلة من خالل الربر أو الخسارة على أسا  كل من أصولأو 

o نمو ن أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية. 
o .خصائص التدفم النقدي التعاقدي لألصل المالي 

تكةون التكلفةة تقةديراً مناسةباً للقيمةة يتم قيا  جميع ا ستثمارات في أدوات حقوق الملكيةة بالقيمةة العادلةة ، وبةالرغم مةن  لة  فإنةه فةي حةا ت محةدودة، قةد 
قياسةات القيمةة العادلةة العادلة، وقد تكون تل  هي الحالة إ ا كانت أحدا معلومات متاحة غير كافية لقيا  القيمة العادلة، أو إ ا كان هنا  نطاقاً واسعاً مةن 

 المحتملة وأن التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن  ل  النطاق.
 
ة دورية من المبلغ األصلي والعائد ييتم تصنيف ا ستثمارات في األدوات المالية بالتكلفة المستنفدة، إ ا كانت مقتناة بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقد -

 .الثابت على ا ستثمار
اة ألغراض المتاجرة حيا تستحو  عليفا الشركة يتم تصنيف ا ستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربر والخسارة، إ ا كانت مقتن -

بشكل  –تكاليف إدارة احتياجاتفا من السيولة تل  ول ا ففي تدير  تخفيضبشكل رئيسي للوفاء بإحتياجاتفا اليومية من السيولة ، وتعمل من خاللفا على 
 .العائد على المحفظة -نشط 

من خالل الدخل الشامل متى انطبم عليفا نمو ن األعمال للحصول على تدفقات نقدية منفا وتحصةيل  يتم تصنيف ا ستثمارات المالية بغرض اإلقتناء -
هةة ه  العائةةد المةةالي مةةع امكانيةةة بيعفةةا لتحقيةةم مكاسةةب رأسةةمالية وتسةةجل بالتكلفةةة فةةي تةةاريخ التملةة  مةةع إعةةادة قياسةةفا بالقيمةةة السةةوقية لفةةا وتصةةنف

إثبات التغيةرات فةي قيمتفةا العادلةة فةي الةدخل الشةامل بينمةا يةتم إثبةات أي عوائةد منفةا فةي قائمةة الةربر او ا ستثمارات كموجودات غير متداولة ويتم 
 .الخسارة
 إثبات اإليراد

لةي، وهةو واألصول الماليةة التةي تحمةل عائةد، يةتم ا عتةراف بةإيرادات العوائةد باسةتخدام معةدل العائةد الفع المطفأةبالنسبة لجميع الموجودات المالية بالتكلفة 
وقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المةالي. تالمعدل ال ي يخفض المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر الم

 .ويتم إثبات صافي المكاسب والخسائر ضمن الربر أو الخسارة
 

 هبوط قيمة األصول المالية وعدم إمكانية استردادها
والتعةرض لمخةاطر ا ئتمةان ألدوات  ، تقوم الشركة بتطبيم نمو ن الخسائر ا ئتمانية المتوقعة لقيا  واثبات خسارة الفبوط في القيمةة للموجةودات الماليةة

 الدين، ويتم قياسفا بالتكلفة المطفأة، مثل القروض والودائع وال مم المدينة التجارية.
)أي القيمة الحالية لجميع حا ت العجةز النقةدي( مقسةومة علةى العمةر المتوقةع  ة كتقدير مرجر  حتمال خسائر ا ئتمانيتم إحتساب خسائر ا ئتمان المتوقع

فا. إن خسةائر ا ئتمةان لألصل المالي. إن العجز في النقد هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقةاً للعقةد والتةدفقات النقديةة التةي تتوقةع الشةركة إسةتالم
انةت الشةركة تتوقةع أن تسةتلم الةدفعات بالكامةل، ولكةن فةي موعةد كمتوقعة تأخ  في ا عتبار مبلغ وتوقيت الدفعات وبالتالي تنشأ خسائر ا ئتمةان حتةى لةو ال

اإلعتةراف المبةدئي. تحصةيلفا منة   تاستحقاق محةدد بالعقةد. تتطلةب طريقةة الخسةائر ا ئتمانيةة المتوقعةة تقيةيم مخةاطر ا ئتمةان والتعثةر عةن السةداد وتوقية
 وها.ويتطلب  ل  ا عتراف بمخصص خسائر ا ئتمان المتوقعة في قائمة الربر أو الخسارة وأيضاً لل مم المدينة التي نشأت حديثاً أو تم أقتنا
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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عمر األصةل، و لة  اعتمةادا علةى مةا إ ا كةان  ىشفراً أو خسائر ائتمانية متوقعة على مد 12يتم قيا  هبوط قيمة األصول المالية إما بخسائر ائتمانية لمدة 

شةفراً خسةائر ائتمانيةة بعةد انتفةاء الفتةرة  12تمثل خسائر ا ئتمةان المتوقعةة خةالل .  هنا  زيادة جوهرية في مخاطر ا ئتمان من  بداية ا عتراف باألصل

متوقعة والتي قد تنتع عن كافة الحا ت المحتملة للتأخر في السداد على مدى  . تمثل الخسائر ا ئتمانية المتوقعة خالل عمر الدين أية خسائر ائتمانية المالية

 .العمر المتوقع لألصل المالي

يتم احتساب مخصص الخسائر ا ئتمانية بطريقةة   تختلةف عةن طريقةة  هشفراً، وعليه فإن 12ال مم المدينة التجارية قصيرة األجل، عادة ما تكون أقل من 

لقيةا  خسةائر اإلئتمةان المتوقعةة للة مم  9شفراً. تستخدم الشركة المدخل المبسط في المعيار الدولي للتقرير المالي رقةم  12وقعة خالل ئتمان المتخسائر اإل

 .المدينة باستخدام مصفوفة تستند إلى أعمار ال مم المدينة

  اإلثنةي عشةر شةفراً الماضةية، حيةا يةتم تعةديل معةد ت الخسةائر كما تستخدم الشركة الخبرات السابقة والتاريخية ومعد ت الخسارة با عتماد على أسةا

ا  عمةر التاريخية لتعك  المعلومات عن الظروف الحالية والتوقعات المسةتقبلية لألوضةاع ا قتصةادية فةي المسةتقبل. وتختلةف معةد ت الخسةارة علةى أسة

 .المبالغ المستحقة

 

 :اإللتزامات المالية –ب 

 

 اإلثبات والقياس األولي

الماليةة عنةد اإلثبةات  اإللتزامةاتيتم تصنيف اإللتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خـالل األرباح أو الخسائر، وتقوم الشةركة بتحديةد تصةنيف  -

 .ا ولي لفا

  .عتراف بكافة اإللتزامات المالية أولياً بالقيمة العادلة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامالتيتم اإل -

 .الشركة المالية ال مم الدائنة التجارية وأي أرصدة دائنة أخرى مستحقة الدفع لتزاماتإتتضمن  -

 

 القياس الالحق

مالية أخرى. علمةاً بةأن الشةركة لةي   كإلتزاماتمالية بالقيمة العادلة من خالل الربر أو الخسارة أو  كإلتزاماتالمالية على تصنيففا  اإللتزاماتيعتمد قيا  

 .و الخسارةأبالقيمة العادلة من خالل الربر  كإلتزاماتمالية  إلتزاماتلديفا أية 

 

 إلغاء إثبات اإللتزامات المالية

خر مةن نفة   إلتةزام مةالي حةالي بة ة أو انتفةاء مدتةه. عنةد اسةتبدالويتم إلغاء ا عتةراف باإللتزامةات الماليةة عنةدما يةتم اإلعفةاء مةن اإللتةزام المحةدد أو إلغةا

يةتم معاملةة هة ا التبةديل أو التعةديل كعةدم تحقةم لالتةزام األصةلي  . المقرض بشروط مختلفة جوهرياً أو بتعديل شروط اإللتزامةات الحاليةة بشةكل جةوهري

 .ارةعتراف بالفرق في القيمة الدفترية  ات الصلة في قائمة الربر أو الخسوتحقم إلتزام جديد، ويتم اإل

 

 تسوية األدوات المالية

الغ المعتةرف بفةا يتم تسوية األصول واإللتزامات المالية ويتم إدران صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون هنا  حم قةانوني ملةزم لتسةوية المبة

القانوني القابل للتنفي  مرهوناً باألحةداا المسةتقبلية، ويجةب ن واحد. يجب أ  يكون الحم بوهنا  نية لتسوية صافي قيمة األصول   وتسوية اإللتزامات في 

 أن يكون قابل للتنفي  في سياق األعمال ا عتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفال  الشركة أو الطرف المقابل.

 
  م2018يناير  1(على أرصدة  9 (  والمعيار الدولى رقم )15لتطبيق معيار التقرير الدولي ) األثار المالية 3 -أ  - 5

 
 األثار المالية لتطبيق   2018يناير  1  البيان

 (9و  15معيار )
 بعد 2018يناير  1 

 (9و  15تطبيق معيار) 
 552.220  (3.398)  555.618  مخزون

 177.280  (37,744)  215.024   مم مدينة
 58.313  (28.608)  86.921  مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى

 435.274  (63.307)  498.581  األرباح المبقاة *
 114.700  (6.443)  121.143   مم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 
مما نتع عنه عمل مخصص  مم مدينة مشكو  فةي تحصةيلفا ومخصةص محتجةزات  9و  15* التسويات علي األرباح المبقاة هي نتيجة لتطبيم المعيارين 

 .اعمال مدينة 
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 : ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 6

 فيما يلي اهم السياسات المحاسبية التي استخدمتفا الشركة في اعداد القوائم المالية المرفقة :
 
 تبويب البنود المتداولة وغير المتداولة أ -6
 تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أسا  تصنيففا كمتداولة   غير متداولة   -

  عندما يكون :ويكون األصل متداو ً 
 من المتوقع أن يتم تحققه أو قصد بيعه أو إستفالكه في دورة تشغيل عادية .• 
 محتفظ به أساساً لغرض المتاجرة .• 
 عندما يتوقع تحققه خالل إثني عشر شفراً بعد الفترة المالية المفصر عنفا. أو• 
 إستخدامه لتسوية إلتزام لمدة إثني عشر شفراً على األقل بعد الفترة المالية المفصر عنفا .عبارة عن النقد أو النقد وما في حكمه ما لم يحد من صرفه أو • 
 تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة . -
 
 ويكون اإللتزام متداو ً إ ا : -
 كان من المتوقع تسويته في دورة تشغيلية عادية .• 
 . كان محتفظاً به أساساً بغرض المتاجرة• 
 كان حا ً لتسويته خالل إثني عشر شفراً بعد الفترة المالية المفصر عنفا .• 
 إ ا كان هنال  حم غير مشروط لتأجيل سداد اإللتزام لفترة إثني عشر شفراً على ا قل بعد الفترة المالية المفصر عنفا .• 
 تقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات ا خرى كمطلوبات غير متداولة . -
 
 العقارات واألالت والمعدات  ب -6

ات المتكبةدة تظفر العقارات واآل ت والمعدات بالتكلفة ، بعد خصم اإلسةتفال  المتةراكم وخسةارة اإلنخفةاض فةي القيمةة، إن وجةدت . تتضةمن التكلفةة النفقة
 مباشرة إلقتناء األصل .

 قتصادية  المستقبلية في بند اآل ت والمعدات.تتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تل  النفقات من المنافع اإل
تكبدها . يتم تحميةل  وك ل  يتم إثبات كافة النفقات األخرى للحفاظ علي الطاقة اإلنتاجية  الحالية ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند

 القسط الثابت  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل . اإلستفال  على قائمة ا رباح أو الخسائر والدخل الشامل بإستخدام طريقة
الدفتريةة لة ل  يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات العقارات واآل ت والمعدات بمقارنةة العوائةد المحصةلة مةن بيةع األصةل الثابةت المسةتبعد بصةافي القيمةة 

 والدخل الشامل اآلخر. األصل وإدراجفا ضمن اإليرادات األخرى ضمن قائمة األرباح أو الخسائر
 

 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية للعقارات واآل ت والمعدات هي على النحو التالي :
 

 السنوات 
   40   مباني 

 5 -1 طوب حراري وكرات الطحن ا خري
   20 – 15   ا ت ومعدات

   5   اثاا وتجفيزات وادوات
 
 قطع الغيار االستراتيجية جـ -6

 . هي القطع الضرورية والالزمة للعملية التشغيلية والتي بدونفا تتأثر العملية التشغيلية تم ا عتراف به كاموجودات ثابتة وفقا لالتي
 -تم تصنيف قطع الغيار ا ستراتيجية الي تصنيفين :

 .التصنيف ا ول ويشمل قطع غيار معدات خط ا نتان
 . ثاني ويشمل قطع غيار المعدات  الثقيلة للمحجرالتصنيف ال

 . لاير للقطعة قطع استراتيجية 5000تم اعتبار قطع غيار معدات خط ا نتان الحيوية و ات القيمة التي تزيد عن 
 . ل معدة حصراً تم اعتبار قطع غيار  المعدات الثقيلة الحيوية  قطع استراتيجية مع اهمال القيمة  رتباط القطع ببعض في اطقم مع ك

 
 كقيمة تخريدية . ٪3بطريقة القسط الثابت بعد خصم نسبة حسب نوعفا  سنوات  10فترة من  تستفل  قطع الغيار ا ستراتيجية علي 
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 عقارات استثمارية د -6

مةة أو لكةال تتمثل العقارات ا ستثمارية في أراضي تحتفظ بفا الشركة بغرض كسب إيرادات إيجارية أو بغرض إنماء رأ  المال من خالل الزيادة فةي القي
 و  تشتمل على األراضي والمباني المستخدمة في انتان أو توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية أو ألغراض البيع ا عتيادي. ، الغرضين

علمةاً ن وجةدت( تظفر العقارات ا ستثمارية بالتكلفة مخصوماً منفا ا ستفالكات المتراكمة )إن وجدت( وخسةائر الفبةوط )التةدني( فةي القيمةة المتراكمةة )إ
. وتتضةمن التكلفةة سةعر الشةراء مضةافاً إليةه جميةع التكةاليف المرتبطةة مباشةرة بإنشةاء أو الحصةول علةى العقةار ا سةتثماري  بأنه  يتم استفال  األراضي

نفصةل عةن األجةزاء وبالحالة الالزمةة ليكةون معةداً لالسةتخدام فةي الغةرض المخصةص لةه. ويةتم اسةتفال  األجةزاء الفامةة مةن العقةار ا سةتثماري بشةكل م
 األخرى، ويتم اإلفصاح باإليضاحات عن القيمة العادلة للعقارات ا ستثمارية.

يةتم سةحب العقةار يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار ا ستثماري عند استبعاده )عن طريم البيع أو من خالل الةدخول فةي عقةد تةأجير تمةويلي( أو عنةدما 
دائم و  يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية مةن اسةتبعاده. يةتم تسةجيل الفةرق بةين )أ( صةافي المتحصةالت مةن اسةتبعاد العقةار  ا ستثماري من ا ستخدام بشكل

 ا ستثماري و)ب( مبلغه الدفتري في قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل في السنة التي يتم فيفا ا ستبعاد أو الشطب.
 ري فأصبر عقاراً تشغله الشركة فيتم إعادة تبويبه إلى بند العقارات واآل ت والمعدات.إ ا تغير استخدام العقار ا ستثما

 إن العمر المقدر للبند المباني هو على النحو التالي :
 

 السنوات 
 40 مباني 

 
 هـ  الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية -6

ير القيمةة يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود موشرات على وجود هبوط في قيمة الموجودات غير المالية. وفي حالة وجود موشرات، يتم تقد
صةل بمفةرده، تقةوم الشةركة القابلة لالسترداد ل ل  األصل لتحديد حجم ه ه الخسارة. وفي الحا ت التي  يمكن فيفا تقةدير القيمةة القابلةة لالسةترداد لة ل  األ

 نتمي إليفا  ل  األصل.يوحدة القابلة لتوليد النقد التي بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لل
فةة  لة  األصةل أو الوحةدة وفي الحا ت التي يقدر فيفا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته الدفترية عندئ  تخفض تكل

األربةاح أو الخسةائر والةدخل الشةامل  القابلة لتوليد النقد إلى قيمتفا القابلة لالسترداد، ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض فةي قيمةة األصةل كمصةروفات فةي قائمةة
 اآلخر للسنة المالية التي تحدا فيفا.

عدلةة القابلةة لالسةترداد لةه، وإ ا ما تم  حقاً عك  قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة، عندئ  تتم زيادة تكلفة األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلةى القيمةة الم
التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيمة  ل  األصةل أو الوحةدة  على أ  تزيد تكلفته بعد زيادتفا عن

خل الشامل اآلخر للسنة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عك  قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة األرباح أو الخسائر والد
 المالية التي تحدا فيفا . 

 
 ز استثمارات في شركة زميلة  -6

يكون للشركة تأثير هام عليفا ولكن لي  لديفا سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية. يكون للشركة تأثير هام عندما تمتلة   الشركات الزميلة هي تل  التى
فةي المائةة مةن رأ  المةال الة ي يحةم لصةاحبه التصةويت . تةتم المحاسةبة عةن الشةركات الزميلةة  50إلةى  20حصة فةي المنشةأة األخةرى تتةراوح مةا بةين 

لزميلةة . ة حقوق الملكية  ويتم تسجيلفا مبدئياً بالتكلفة . ويتم تعديلفا بعد  ل  بالتغيرات التي تحدا بعد الشراء فةي حقةوق الملكيةة بالشةركة ابإستخدام طريق
 ويظفر ما يخص الشركة من صافي دخل )خسارة( الشركات المستثمر فيفا ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

 
 خزونحـ الم -6

و تحةدد التكلفةة بإسةتخدام يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقم أيفما أقل ،فيما عدا مخزون قطع الغيار والمواد الخام  ال ي يسجل بالتكلفة ، 
 طريقة المتوسط المرجر  . 

لمخزون إلةى تتضمن تكلفة المنتجات الجاهزة تكلفة مواد أولية وعمالة وتكاليف صناعية غيةر مباشةرة والنفقةات األخةرى التةى تحملتفةا المنشةأة للوصةول بةا
 موقعه وحالته الراهنة .

وفات اإلكمةال والبيةع . ويةتم تخفةيض المخةزون صافي القيمة القابلة للتحقم هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي بعد خصم التكاليف التقديريةة لمصةر
 بقيمة األصناف الراكدة وبطيئة الحركة طبقاً لتقديرات اإلدارة وحركة المخزون .
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل (

  
 

 قطع الغيار المستفلكة 
وقد تشتمل ه ه المواد المستفلكة على المواد الفندسية  ،تجات شبه المصنعة والتامة الصنع تمثل المواد المستفلكة المواد المساعدة التى تستفل  في إنتان المن

 التى تستخدم لمرة واحدة وبعض المحفزات .ومواد التعبئة والتغليف 
 

ح الشامل للمصنع وتتمثل قطع الغيار في  ا جزاء القابلة للتبديل من الممتلكات ، المصنع والمعدات والتى تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية واإلصال
 في حا ت الطوارئ لاصالحات . تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغيار التالية : والمعدات أو إستخدامفا

 
معةين ونةادراً مةا بنود المعدات اإلحتياطية المشتراة جنباً إلى جنب مع المصنع   خط اإلنتان أو تم شراوها  حقاً ولكنفا تتعلم بمصع معين أو خةط إنتةان • 

ب أن تكون متوفرة لاستخدام في جميع ا وقات . وترسمل ه ه البنود كجزء من الممتلكات ، المصنع والمعةدات ويةتم تكون مطلوبة لتشغيل المصنع ، ويج
أقصةر . و  تشةكل  إستفالكفا من تاريخ الشراء على مدى األعمار اإلنتاجية للمكونات أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع ال ي سيتم إستخدامفا فيه ، أيفمةا

 جزءاً من المخزون شريطة إستيفاء معايير الرسملة تحت بند الممتلكات ، المصنع والمعدات . ه ه البنود
 
دد ويمكةن قطع الغيار العامة الراسمالية والبنود المستفلكة ا خرى التى ليست  ات طبيعة حساسة والتى تعتبر  ات طبيعة عامةة ، أي ليسةت لمصةنع محة• 

تعددة وأي بنود اخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسفيل عمليات المصةنع . وتصةنف عمومةاً "كمةواد مسةتفلكة إستخدامفا في مصانع أو خطوط إنتان م
لمصةنع وقطع غيار" ضمن المخزون ، ما لم تتجاوز مستوى الرسملة ولفا عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة ، وفي ه ه الحالةة تسةجل ضةمن الممتلكةات ، ا

لة ضمن المخزون لتقدير مخصص التقادم وتحمل على قائمة الدخل والةدخل الشةامل اآلخةر عنةد تركيبفةا أو إسةتخدامفا . والمعدات . وتخضع البنود المسج
 وعندما تستوفي ه ه البنود معايير الرسملة ، تكون طريقة إستفالكفا مماثلة للبنود القابلة لاصالح كما  كر أعاله .

 
 ذمم مدينة تجارية   ط -6

مخصةص عنةدما يكةون هنالة  شةة  ال، يةتم تكةةوين الخسةائر اإلئتمانيةة المتوقعةة لةغ الفةاتورة ا صةلي ناقصةاً مخصةةصالمدينةة التجاريةةة بمبيةتم إظفةار الة مم 
ة األربةاح جوهري في أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط ا صلية للفاتورة . ويتم تحميل ه ه المخصصات  ضمن قائم

، يتم شةطبفا  لخسائر والدخل الشامل اآلخر. يتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها وإعتمادها من مجل  اإلدارة . عندما   يتم تحصيل ال مم المدينة أو ا
رى" ضةمن مقابل حساب مخصص الديون المشكو  في تحصيلفا )إن وجد( . أي تحصيالت  حقة للمبالغ المشةطوبة سةابقاً تثبةت ضةمن بنةد "إيةرادات أخة

 قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
 
 ي النقد وما في حكمه - 6

ية  تبلةغ يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وأرصدة البنو ، واستثمارات أخةرى عاليةة السةيولة قصةيرة األجةل ،  ات تةواريخ إسةتحقاق أصةل
 إستحقاق ثالثة أشفر أو أقل من تاريخ شرائفا .

 
 ك اإلحتياطي النظامي  - 6

من صةافي  ٪10وفقاً لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تاسي  الشركة ، أنشأت الشركة إحتياطي نظامي و ل  بتخصيص نسبة 
 الدخل  وقد توقف تجنيب ه ه النسبة بعد بلوغ اإلحتياطي النظامي الحد األقصي  .

 
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  ل - 6

م إصةدار فةواتير يتم إثبات مبالغ المطلوبات لل مم الدائنة والمصروفات المستحقة التى سيتم دفعفا مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمةة ، سةواء تلة  التةى تة
 بموجبفا إلى الشركة أم   .

 
 م الزكاة والضريبة - 6

ة والةدخل فةي المملكةة العربيةة السةعودية ،  ويةتم عمةل مخصةص للزكةاة علةى أسةا  ا سةتحقاق ويةتم احتسةاب تخضع الشركة ألنظمةة الفيئةة العامةة للزكةا
والضةريبة   مخصص الزكاة والضريبة على أسا  وعاء الزكاة والضريبة  أو صافي الربر المعدل أيفما أكبر.  تقيد أية فروقات في التقديرات بةين الزكةاة

 وجد( ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في السنة التى يتم فيفا انفاء الربط .المحتسبة والربط النفائي )إن 
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 ن العمالت االجنبية - 6

سةائدة عنةد إجةراء تمس  الشركة حساباتفا باللاير السعودي، ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعملةة األجنبيةة إلةى الةلاير السةعودي وفقةاً ألسةعار الصةرف ال
الماليةة المسةجلة بةالعمالت األجنبيةة كمةا فةي تةاريخ قائمةة المركةز المةالي إلةى الةلاير السةعودي وفقةاً ألسةعار المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات 

ح أو الخسةائر الصرف السائدة في  ل  التاريخ. إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمةالت األجنبيةة يةتم إدراجفةا ضةمن قائمةة األربةا
 .والدخل الشامل اآلخر

 
 س مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 6

نوات خدمةة كةل يتم قيا  وإثبات مكافأة نفاية الخدمة عن فترات الخدمة المكتسةبة والمتراكمةة للمةوظفين وفقةاً لنظةام العمةل والعمةال السةعودي ، وطبقةا لسة
 اإلكتوارية  ضمن بنود الدخل الشامل األخر.موظف . ويتم إعادة القيا  اإلكتواري لمخصص مكافأة الخدمة وتثبت األرباح أو الخسائر 

 
 إيرادات اإليجار ع - 6

 يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجار وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة إتفاقية اإليجار وبناًء على شروط عقد اإليجار .
 
 إيرادات العوائد المالية  ف - 6

ائد بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى ، ويتم إدران إيراد العوائد ضمن قائمةة األربةاح أو الخسةائر والةدخل يتم اإلعتراف بإيراد العوائد عند إستحقاقات الع
 الشامل اآلخر.

 
 إيرادات أخرى  ص - 6

 يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاقفا ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
 
 المصروفات ق - 6

لبنةود بةين تتضمن مصروفات البيع والتسويم والمصاريف العمومية واإلدارية التكةاليف  التةي   تكةون بالضةرورة جةزءأ مةن تكلفةة المبيعةات. يةتم توزيةع ا
 تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويم والمصروفات العمومية واإلدارية علي أسا  منتظم .

 
 التقارير القطاعية  ر - 6

نتةان أو اع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التى تقوم باإلنتان أو تقديم الخدمات وهو ما يسمى )بالقطاعةات حسةب األنشةطة( أو تلة  التةى تقةوم باإليمثل القط
المختلفة عن  تقديم الخدمات في نطاق بيئة إقتصادية محددة وهو ما يسمى )بالقطاعات حسب المناطم الجغرافية( ، بحيا يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه

 مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.
 ويتم اإلفصاح عن كل قطاع تشغيلي حقق أياً من الحدود التالية :

 أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاعات بما فيفا إيرادات التحويالت بين قطاعات الشركة المختلفة . ٪10. إ ا بلغ إيراد القطاع  1
 :لبديلين التاليين في صورة مطلقة أو أكثر من أكبر ا ٪10القطاع أو خسارته . إ ا بلغت القيمة المطلقة لربر  2

 مجموع الخسائر لكل القطاعات التى حققت خسائر . أو مجموع األرباح لكل القطاعات التى حققت أرباحاً .     
 أو أكثر من إجمالي الموجودات المخصصة للقطاعات على مستوى الشركة ككل . ٪10. إ ا بلغت الموجودات المخصصة للقطاع  3

 وتقوم الشركة باإلفصاح عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقاً للمناطم الجغرافية .     
 
 ربحية السهم  ش - 6
علةةى  -بإسةةتبعاد أي تكةاليف خدمةةة حقةةوق الملكيةةة عةدا األسةةفم العاديةةة  -لةةدخل المتعلةم بمسةةاهمي الشةةركة ي اصةةافتسةب ربحيةةة السةةفم األساسةية بقسةةمة تح

 فم الخزينة إن وجدت.المتوسط المرجر لعدد ا سفم العادية القائمة خالل الفترة المالية ، والمعدلة لبنود األسفم العادية المصدرة خالل السنة وإستبعاد أس
 

بقسمة صافي الدخل المتعلم بالمساهمين العاديين في الشركة ) بعد تسوية  الفائدة على ا سفم الممتازة القابلة للتحويل ، إن  ضالمخف وتحتسب ربحية السفم
وجةدت( ،  ويةل إنوجدت( على المتوسط المرجر لعدد األسفم العادية القائمة خالل الفترة زائداً المتوسط المرجر لعدد األسفم القائمة التى ستصةدرعند التح

 لكافة األسفم العادية المحتملة المخففة إلى األسفم العادية .
 
 توزيعات أرباح ت - 6

لنفائية فةي القةوائم تسجل توزيعات ا رباح ا ولية كمطلوبات في الفترة التى يتم فيفا إعتماد ه ه األرباح من قبل مجل  ا دارة . تسجل توزيعات األرباح ا
 يتم إعتماد ه ه األرباح من قبل المساهمين . المالية في الفترة التى

 
 أرقام المقارنة ث - 6

 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم مع عرض أرقام السنة الحالية 
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  عقارات ، آالت ومعدات - 7
 

 أراضي  

 

طوب حراري   مباني 

وكرات طحن 

 وأخرى

أثاث وتجهيزات      قطع غيار   آالت ومعدات 

 أدوات

أعمال إنشائية              

 تحت التنفيذ

 اإلجمالي 

 3.220.358  17.356  20.027  73.395  2.225.213  13.452  863.899  7.016  2018يناير  1الرصيد في 

 27.255  20.744  410  3.293  2.106  -  702  -  إضافات خالل السنة

 (32.368)  -  -  -  (21.458)  (5.065)  (5.845)  -  إستبعادات خالل السنة

 -  (16.732)  -  (3.895)  14.480  5.657  490  -  تحويالت 

 3.215.245  21.368  20.437  72.793  2.220.341  14.044  859.246  7.016  2018ديسمبر  31الرصيد في 

                 اإلستهالك المتراكم

 2.194.580  -  15.803  51.120  1.528.898  7.241  591.518  -  2018يناير  1الرصيد في 

 103.267  -  1.387  3.279  76.971  5.243  16.387  -  اإلستفال  المحمل خالل السنة 

 (29.420)  -  -  -  (18.771)  (5.065)  (5.584)  -  إستبعادات خالل السنة 

 -  -  -  (2.366)  2.366  -  -  -  تحويالت

 2.268.427  -  17.190  52.033  1.589.464  7.419  602.321  -  2018ديسمبر  31الرصيد في 

                 صافي القيمة الدفترية

 946.818  21.368  3.247  20.760  630.877  6.625  256.925  7.016  2018ديسمبر  31الرصيد في  

 1.025.778  17.356  4.224  22.275  696.315  6.211  272.381  7.016  2017ديسمبر  31الرصيد في 

 
 هتقريبةاً فيةتم تةأجير ٪80ا يعةادل تقريباً من مساحة المبنى ا داري بمدينة الةدمام ألغةراض المركةز الرئيسةي للشةركة وألغةراض إداريةة اخةرى، امةا الجةزء المتبقةي مةن المبنةى مة ٪20يستخدم ما نسبتة 

 . متعددين لفترات تتراوح من سنة الى خم  سنوات وتم تبويب الجزء الموجر كإستثمار عقاري لمستأجريين
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 استثمارات عقارية - 8
 

 االجمالي  المباني  االراضي 

 122.720  70.786  51.934 2018يناير  1الرصيد في 

 122.720  70.786  51.934 2018ديسمبر  31الرصيد في 

      اإلستهالك المتراكم

 24.744  24.744  - 2018يناير  1الرصيد في 

 1.632  1.632  - اإلستفال  المحمل خالل السنة 

 26.376  26.376  - 2018ديسمبر  31الرصيد في 

      صافي القيمة الدفترية

 96.344  44.410  51.934 2018ديسمبر  31في 

 97.976  46.042  51.934 2017ديسمبر  31في 

 
يم اإلستثمارات العقارية من قبل خبير يقمملكة العربية السعودية فقد تم تبات ا فصاح وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة فى الإستيفاء لمتطل  -

  11000090برقم  عضوية  المعتمد من الفيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أحمد النعيم للتقييم العقارى موسسة موهل ومستقل هو
مليةةون لاير سةةعودى  128مليةةون لاير سةةعودى ، منفةةا  208بمبلةةغ  2018ديسةةمبر  31القيمةةة العادلةةة لاسةةتثمارات العقاريةةة كمةةا فةةى  قةةدرتوقةةد  

 مليون  لاير سعودى للمبانى .   80و  لالراضى 
 

 فى أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:استثمارات  - 9
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 القيمة عدد األسهم  القيمة عدد األسهم 

 44.068 2.300  52.624 2.300 السعودية لالستثمار الصناعي  المجموعة  شركة *

 271.875 27.187  325.978 27.187 شركة التصنيع وخدمات الطاقة **

 315.943   378.602  الرصيد في نهاية السنة 

 
يةر سياسةتفا المحاسةبية  يغوعليةه قامةت الشةركة بت 2018ينةاير  1" األدوات الماليةة " مةن   9قامت الشركة باعتماد المعيةار الةدولى للتقةارير الماليةة رقةم  -

تثمارات فةى أدوات حقةوق كنتيجة لتطبيم ه ا المعيار بتصةنيف اإلسةتثمارات المتاحةة للبيةع إلةى اسةت –أدوات حقوق الملكية  –المتعلقة بالموجودات المالية 
 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

 
، وقةد   ٪ 0.51الشركة السعودية لالستثمار الصناعي )هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية( )تداول( وتمل  الشةركة فيفةا مةا نسةبته * 

حيا بلغ سعر السفم فةى  الة  ،  2018ديسمبر 31وفم سعر السوق  كما فى  بالقيمة العادلة  قامت الشركة  بعمل إعادة تقييم لرصيد   ل  اإلستثمار
 . لاير سعودى للسفم  22.88التاريخ 

 
 
قامةةت إدارة الشةةركة بتحديةةد قيمةةة  وقةةد ،   ٪ 5.44  الشةةركة فيفةةا مةةا نسةةبته وتملةة ، شةةركة التصةةنيع وخةةدمات الطاقةةة شةةركة مسةةاهمة سةةعودية مغلقةةة**  

 .ا ستثمارات فى شركة التصنيع وخدمات الطاقة بناء على صافى قيمة الموجودات  للشركة المستثمر فيفا
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 استثمارات في شركة زميلة )بطريقة حقوق الملكية ( - 10

في الشركة العربية اليمنيةة لألسةمنت )"الشةركة الزميلةة"( وهةي شةركة  ات مسةئولية محةدودة مسةجلة فةي جمفوريةة  ٪31.58لدى الشركة استثمار بنسبة 
 ،  م 2009منت وبدأت اإلنتان في عام ه ا وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتان األس اليمن .

 وتتمثل الحركة في ا ستثمارات في الشركة الزميلة خالل السنة فيما يلي :
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 122.434  128.555 )*(الرصيد في بداية السنة  

 6.121  23.836 الحصة في نتائع شركة زميلة   يضاف  :

 -  (5.921) توزيعات أرباح

 128.555  146.470 الرصيد في نهاية السنة 

 
فةي  عن إمكانية وجود هبوط في قيمة اإلسةتثمار -عند التحول الى تطبيم المعايير الدولية للتقرير المالى -تم عمل دراسة  لدي مكتب إستشاري مستقل  )*(

ا بتكلفةة اإلسةتثمار الشركة العربية اليمنية لألسمنت عن طريم إحتساب القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعةة مةن الشةركة ومقارنتفة
 .  م 2016يناير  1على ارصدة  تم تحميلفا لاير سعوديألف   66.996قدرها ونتع عن  ل  وجود هبوط في قيمة اإلستثمار ،   فيفا
 
 المخزون - 11

 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 156.304  148.181 قطع غيار ومستلزمات صيانة 

 302.722  357.733 بضاعة تحت التصنيع 

 53.756  41.919 مواد خام 

 19.737  17.185 مواد بالطريم 

 25.701  25.906 بضاعة تامة الصنع 

 558.220  590.924 المجموع

 (6.000)  (6.000) ناقصاً : مخصص قطع غيار

 584.924  552.220 
 

 ذمم مدينة تجارية - 12
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 214.628  229.009  مم مدينة تجارية 

 (37.348)  (36.078) )*(الخسائر ا ئتمانية المتوقعةمخصص 

 192.931  177.280 

 
 .مم المدينة التجارية لقطاع الخرسانة مسبقة الصنعالمخصص المكون خاص بأرصدة  ال  )*(
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل ( )جميع المبالغ با ف

  
 
 : مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة اخرى -13

 2017ديسمبر 31  2018ديسمبر  31 

 54.231  57.264 مدينة  –محتجزات اعمال 

 (29.133)  (29.635) )*(مخصص المحتجزات المشكو  فى تحصيلفا

 27.629  25.098 

 12.520  12.239 دفعات مقدمة للموردين

 10.648  9.386 سلف وأمانات موظفين

 ً  6.512  5.074 مصروفات مدفوعة مقدما

 2.891  3.676 ارصدة مدينة لمستأجرى البرن

 644  1.165 أخرى

 59.169  58.313 

 المخصص المكون خاص بأرصدة محتجزات ا عمال لقطاع الخرسانة مسبقة الصنع )*(
 
 :النقد وما في حكمه -14

 2017ديسمبر 31  2018ديسمبر  31 

 13.812  38.941 نقد لدى البنو 

 96  - نقد بالصندوق

 65.000  70.000 ودائع مرابحة قصيرة األجل )*(

 108.941  78.908 

 (  .   ٪ 1.64بمتوسط عائد  م : 2017 ديسمبر31) ٪1.80هي ودائع لدي بنو  محلية بمتوسط العائد على ودائع المرابحة قصيرة األجل  )*(
 
 رأس المال -15

         مليةةون سةةفم  86م : 2017ديسةةمبر  31مليةةون سةةفم ) 86مليةةون لاير سةةعودي ، والةة ي ينقسةةم إلةةى  860صةةرح بةةه الصةةادر والمةةدفوع هةةو مرأ  المةةال ال
 لاير سعودي للسفم . 10مليون سفم ( بواقع  86م : 2017يناير  1و
 
 :اإلحتياطيات -16
 إحتياطي نظاميأ( 

من صافي الةربر إلةى اإلحتيةاطي  ٪10بموجب عقد تأسي  الشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السودية ، يتوجب على الشركة سنوياً تحويل نسبة 
 المساهمين .النظامي وقد توقف التحويل إلي اإلحتياطي النظامي بعد بلوغه الحد األقصي  . ه ا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع على 

 
 إحتياطي إتفاقيب( 

م( علةى تكةوين إحتيةاطي 2010مةار   29هةـ )الموافةم 1431ربيةع اآلخةر  13المنعقةد بتةاريخ  35وافقت الجمعية العمومية للشركة خالل إجتماعفا رقم 
مليةون لاير  284.6التوسةعات الرأسةمالية ومبلةغ  مليةون لاير سةعودي مةن إحتيةاطي 120مليون لاير سعودي و ل  بتخصةيص مبلةغ  404.6إتفاقي بمبلغ 

 سعودي من األرباح المبقاة .
 
 :مخصص مكافأة نهاية الخدمة -17

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 60.839  63.765 الرصيد في بداية السنة 

 6.787  8.108 يضاف : محمل خالل السنة

 (6.090)  (4.891) ناقصا: مستخدم خالل  السنة

 2.229  (5.156) خسائر إكتوارية )أرباح( 

 63.765  61.826 الرصيد في نهاية السنة 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل (

  
 
 مخصصات اخري -18

 تتمثل المخصصات ا خري  في مخصص إعادة تأهيل مناطم خاضعة لرخصة األمتياز الخاصة بالشركة وازالة المصنع.
 
  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة اخرى -19
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر 31 

 54.486  60.043  مم دائنة

 35.337  32.903 مصروفات مستحقة

 12.319  12.214 مقدمة مستلمة من عمالءدفعات 

 5.909  6.248 محتجزات أعمال دائنة

 3.251  2.336 للبرن إيرادات غير مكتسبة

 -  1.557 ضريبة قيمة مضافة

 3.398  1.762 مطلوبات متداولة اخرى

 117.063  114.700 

 
 عالقة ذو طرف الى مستحق -20

 األطةراف تلة  أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفةو  مةوثر مةن قبةل تتمثل األطراف  ات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسيطرة عليفا
 مع األطراف  ات العالقة من قبل مجل  اإلدارة. للمعامالت التسعيرية والسياسات الشروط اعتماد ويتم ه ا ، العالقة  ات
 فةائعمال الشركة العربية اليمنية لألسةمنت )شةركة زميلةة( مةن عن بالنيابة الشركة استلمتفا مبالغ في السنة خالل عالقة  ات أطراف مع تالمعامال تمثلت
 .اليمنية الجمفورية وإلى البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيا عنفا، نيابة الزميلة الشركة موردي الى سدادها لحين
 

 كما يلي : 2018ديسمبر  31 كما في عالقة من طرف  و ويتكون الرصيد المستحم
 
 2017ديسمبر 31  2018ديسمبر  31  

 2.025  21.993  الشركة العربية اليمنية لألسمنت  )شركة زميلة(

 
 دائنو توزيعات أرباح -21

مليون لاير سعودي توزيعات ارباح غير مستلمة من بعض المساهمين عن  59.56م  في مبلغ 2018ديسمبر  31يتمثل رصيد دائني توزيعات األرباح في 
 ( .مليون لاير سعودى  59.41 م : 2017ديسمبر  31م )2017م وحتي  1991السنوات من 

 
  الزكاة المستحقة -22

من الوعاء الزكوي أو صةافي الةربر المعةدل ايفمةا اكثةر،  ٪ 2.5وفقاً ألنظمة الفيئة العامة للزكاة والدخل فإن المساهمين السعوديين خاضعين للزكاة بواقع 
الدائن نظيةر اإللتزامةات  فقد  تم عرض مخصص الزكاة في قائمة الدخل  ، وتم تصنيف الحساب 11وفقاً لمعيار الفيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 

 الزكوية المقابلة ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.
 يتم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل بصفة ربع سنوية وتسجل فروقات الزكاة في الفترة التى يرد فيفا الربط النفائي للشركة  .

 
 ديسمبر هي كما يلي : 31ة كما في المكونات الجوهرية للوعاء الزكوي للسنة الحالي -أ 
 

 2017ديسمبر 31  2018ديسمبر 31 

 (1.568.252)  (1.514.131) موجودات غير متداولة

 93.765  91.826 مطلوبات غير متداولة

 2.237.047  2.150.321 رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي

 121.894  98.336 صافي الدخل قبل الزكاة 
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 المنطقة الشرقيةشركة أسمنت 
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل (

  
 

 حركة مخصص الزكاة  -ب 
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 13.956  14.751 الرصيد في بداية السنة 

 (15.034)  (14.509) 2017عن مسدد 

 1.078  -     تسويات

 12.751  16.700 إستحقاق زكاة السنة 

 2.000  11.888 مخصص الربط الزكوى

 -  (6.957) سداد خاص بالربط الزكوى

 14.751  21.873 الرصيد في نهاية السنة 

 
 موقف الربط الزكوي  - ج

م والةربط النفةائي عليفةا وتةم إنفةاء الوضةع 2011قامت الفيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة اإلقرارات الزكويةة المقدمةة مةن الشةركة عةن السةنوات حتةى 
 .الزكوي لتل  السنوات 

 
والةربط م 2016حتةى  م 2012 مةنوات بمراجعةة اإلقةرارات الزكويةة المقدمةة مةن الشةركة عةن السةن 2018خالل عةام  قامت الفيئة العامة للزكاة والدخل

مليةون لاير  5.07مليةون لاير سةعودى و بسةداد مبلةغ  17.86مليون لاير سعودي ، وقد قامت الشركة بتقديم اإلعتةراض علةى مبلةغ   22.93بمبلغ  عليفا 
 . السنةمليون لاير سعودي خالل  10سعودي ، وتكوين مخصص مبلغ 

 
م بتقديم الربط النفائي لفرع  الشركة ) براينسا السعودية للخرسةانة مسةبقة الصةنع ( عةن الفتةرة  2017ديسمبر  14في  قامت الفيئة العامة للزكاة والدخل  

مليةةون لاير  3.56م )وهةي الفتةةرة التةةي تسةةبم انةدمان الفةةرع فةةي شةةركة اسةمنت المنطقةةة الشةةرقية ( بمبلةةغ 2013ينةةاير  14 ىم حتةة2007اغسةةط   4مةن 
 ،لاير سعودي  1.82مبلغ بعتراض للفيئة العامة للزكاة والدخل إوقدمت ،  2018خالل عام مليون لاير  1.74بسداد مبلغ سعودي ، وقد قامت الشركة 

 .2017فى عام  مليون لاير سعودي 2 همخصص ل ل  قدر وكونت
 
 المبيعات -23

                                                                               

 للسنة المنتهية في 

  2017ديسمبر  31   2018ديسمبر  31 

 425.031  403.277 أسمنت 

 215.576  162.467 خرسانة مسبقة الصنع

 565.744  640.607 

 
  داريةإمصروفات عمومية و - 24

                                                          

 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر 31 

 34.666  33.284 رواتب وأجور وبد ت

 2.679  2.925 إستفال  

 6.647  6.354 ورخص وبرامع مواد ووسائل مساعدة

 1.688  1.978 أعضاء مجل  اإلدارةمكافات 

 5.534  3.817 أخرى

 48.358  51.214 

 
-25- 



 

 

 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل (

  
 

 مصروفات بيع وتسويق - 25

 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 8.319  7.880 رواتب وأجور وبد ت

 5.763  5.469 المساعدة التقنية

 29  29 استفال  

 643  567 اخري

 13.945  14.754 

 
 إيرادات إستثمارات -26

                                                                    

 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر 31 

 9.306  4.025 من خالل الدخل الشامل ا خر بالقيمة العادلةإيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات 

 1.153  630 إيرادات مرابحة قصيرة األجل

 4.655  10.459 

 
 إيرادات أخرى -27
 

 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 10.422  7.976 إيرادات إيجار

 4.449  1.887 مبيعات خردة

 4.905  2.719 أخرى

 12.582  19.776 

 
  مصروفات اخرى - 28

 

 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 4.547  5.227 مصروفات البرن اإلداري للشركة

 6.377  2.411 مصروفات متنوعة

 7.638  10.924 

 
  مصروف الزكاة -29

 للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 12.751  16.700 السنةمخصص زكاة 

 2.000  10.000 مخصص ربط زكوي

 -  1.888 ربط زكويسداد 

 28.588  14.751 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل ( )جميع المبالغ با ف

  
 

  االرتباطات الرأسمالية -30
 ( . ىمليون لاير سعود 6.65م مبلغ  2017ديسمبر  31) ىمليون لاير سعود  6.65بمبلغ  2018ديسمبر  31مشروعات رأسمالية مستقبلية كما في 

 
 التزامات محتملة -31

             ىمليةةون لاير سةةعود 102.21إلتزامةةات محتملةةة مقابةةل إعتمةةادات مسةةتندية وخطابةةات ضةةمان بنكيةةة بمبلةةغ  علةةى الشةةركة  2018ديسةةمبر  31كمةةا فةةي 
 ( .ىمليون لاير سعود 56.8بمبلغ  م2017ديسمبر  31)
 
 توزيعات أرباح  -32

  م 2017علةي توزيةع أربةاح نقديةة علةي مسةاهمي الشةركة عةن العةام المةالي  م 2018مةايو  8وافقت الجمعية العموميةة للشةركة فةي اجتماعفةا المنعقةد فةي 
مليةون سةفم لمسةاهمي الشةركة المسةجلين  86وعدد األسفم المسةتحقة لألربةاح  سعودى  لاير 1وحصة السفم الواحد سعودى مليون لاير  86بإجمالي مبلغ 

 .للشركة يوم انعقاد الجمعية العامة يلي تداول ثاني يوم بنفاية  شركة مركز إيداع األوراق الماليةلدي 
 
  المعلومات القطاعية -33
 

 اإلجمالي  قطاع التصدير  القطاع المحلي  م2018ديسمبر  31
 192.931  5.478  187.453   مم مدينة

 565.744  18.794  546.950  المبيعات
 (496.885)  (17.168)  (479.717)  التكاليف والمصروفات

 68.859  1.626  67.233  العمليات الرئيسيةالدخل من 

       م 2017ديسمبر  31
 177.280  -      177.280   مم مدينة

 640.607  7.205  633.402  المبيعات
 (541.293)  (6.089)  (535.204)  التكاليف والمصروفات

 99.314  1.116  98.198  الدخل من العمليات الرئيسية

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

 

 م2018ديسمبر  31
الخرسانة مسبقة   األسمنت 

 الصنع
 اإلجمالي 

 192.931  61.206  131.725   مم مدينة

 565.744  162.467  403.277  المبيعات
 (496.885)  (159.971)  (336.914)  التكاليف والمصروفات

 68.859  2.496  66.363  الدخل من العمليات الرئيسية

       م 2017ديسمبر  31
 177.280  57.754  119.526   مم مدينة

 640.607  215.576  425.031  المبيعات
 (541.293)  (186.223)  (355.070)  التكاليف والمصروفات

 99.314  29.353  69.961  الرئيسيةالدخل من العمليات 

 
 األدوات المالية -34

 
 إدارة المخاطر  -

نةو ، الة مم تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المةالي للشةركة بشةكل أسةا  مةن ا سةتثمارات فةي مرابحةات وبغةرض المتةاجرة، النقةد لةدى الب
 المدينة، ال مم الدائنة والمطلوبات األخرى.

 
 مخاطر السوق 

ف من إدارة تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التاثير المحتمل  للتغيرات في اسعار السوق  مثل اسعار صرف العمالت ا جنبية واسعار العمو ت ، ان الفد
 مخاطر السوق هي ادارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيم أعلي عائد ممكن . 
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 أسمنت المنطقة الشرقيةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم ي كر خالف  ل (

  
 
 مخاطر سعر الصرف األجنبي -أ 

 قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.تنتع مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والت ب بات في 
مقابل الدو ر لم تقم الشركة بأية عمليات  ات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي، الدو ر األمريكي. وحيا أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت 

 ة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.األمريكي   تمثل مخاطر عمالت هامة، تراقب إدارة الشرك
 مخاطر أسعار العمو ت -ب 

المالية وتراقب  تظفر مخاطر العمو ت من التغيرات والت ب بات المحتملة في معد ت العمو ت التي توثر على الربر المستقبلي أو القيم العادلة لألدوات
 د أن تأثير مخاطر أسعار العمو ت لي  جوهرياً.الشركة تقلبات أسعار العمو ت وتعتق

 
 مخاطر االئتمان

 تمثل مخاطر ا ئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية.
تتضمن بشكل أسا  النقدية بالبنو  و مم العمالء. تقوم الشركة بإيداع أموالفا  إن ا دوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان

ة وجود في مصاريف مالية  ات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف و تتوقع اإلدار
أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة مةن حسةابات العمةالء نظةراً ألن لةديفا قاعةدة عريضةة مةن العمةالء  مخاطر إئتمان هامة تنتع من  ل . كما  تتوقع اإلدارة

العمةالء لتغطيةة أيةة التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنفا تقوم بمراقبة ال مم المدينة القائمة دورياً با ضافة الى وجةود ضةمانات مقدمةة مةن 
 . مديونيات متوقع عدم تحصيلفا

 : كما يلي فإن أعمار المدينون التجاريون  م2017ديسمبر  31م  و 2018ديسمبر   31كما في 

 2017ديسمبر 31  2018ديسمبر  31 

 97.902  84.721 ليست مستحقة بعد

ً  90 - 1مستحم متأخر   53.062  81.629 يوما

ً  180 - 91مستحم متأخر   13.331  14.532 يوما

ً  270 - 181مستحم متأخر   15.571  8.404 يوما

ً  271مستحم متأخر   34.762  39.723 فاكثر يوما

 229.009  214.628 

 (37.348)  (36.078) الخسائر ا ئتمانية المتوقعةمخصص 

 192.931  177.280 

 
 مخاطر السيولة

المتعلقةة بالمطلوبةات الماليةة حةال اسةتحقاقفا. تةتم مراقبةة إحتياجةات السةيولة علةى أسةا   تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتفا
 شفري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقفا.

ى الحد من مخاطر السيولة عن طريم التأكد من توفر تتكون المطلوبات المالية للشركة من ال مم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة عل
 ، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى. تسفيالت بنكية

 شفر من تاريخ القوائم المالية الموحدة . 12 جميع ال مم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع   تحمل أي مصاريف تمويل ويتوقع سدادها خالل
 القيمة العادلة

تعةاملين بالسةوق إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمفا لبيع أحد الموجودات، أو دفعفا لتحويل أي من المطلوبات ضةمن معةامالت منتظمةة بةين الم
لقيةا  المسةتند إلةى اعلى دلة. يقوم تعريف القيمة العادلة القيم الدفترية وتقديرات القيمة العا في تاريخ القيا . وعلى ه ا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات بين

 السوق واإلفتراضات التي يستخدمفا المشاركون في السوق.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة
 مقاربة لقيمتفا العادلة. ة المستنفدة في القوائم الماليةت المالية المدرجة بالتكلفإن اإلدارة تعتبر أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبا
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