


















 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 
   
  
  التنظيم والنشاط -١

م م/ ي رق وم الملك ب المرس ت بموج اهمة تأسس ركة مس ركة ") هي ش رقية (" الش ة الش منت المنطق ركة أس اريخ  ١١ش ع األول  ١٤بت ـ ١٤٠٢ربي ه
ق ١٤٠٣ربيع الثاني  ٣بتاريخ  ٩٣٩م) وقرار معالي وزير التجارة رقم ١٩٨٢يناير ٩(الموافق  ـ (المواف اير  ١٧ه د١٩٨٣ين م قي ي السجل م) وت ها ف

دمامم) ومركزها الرئيسي بمدين١٩٨٣سبتمبر  ٧هـ (الموافق ١٤٠٣جمادى األول  ٢٢بتاريخ  ٢٠٥٠٠١٣٤٠٠التجاري بمدينة الدمام تحت رقم   ة ال
  لتجزئة لألسمنت والجص وما شابه .سى فى البيع بالجملة واويتمثل النشاط الرئي

م   ة الشرقية رق ل لمصنع شركة أسمنت المنطق ة الجبي اريخ  ٢٠٥٥٠٢٢٣٨٣وسجل تجارى  فرعى  بمدين انى ١٦بت ادى الث ـ ويتمث ١٤٣٥جم ل ه
  .  ١٣٠٠فى إنتاج أسمنت بورتالندى وأسمنت مقاوم لألمالح وأسمنت عادى وأسمنتيات أخرى بموجب الترخيص الصناعى الوطنى رقم   نشاطه

  
م م/ اريخ  ٦حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رق ع ١٧بت اني  ربي ق ١٤٠٥الث ـ (المواف اير ٩ه دين ال١٩٨٥ين از التع ى حق امتي ستغالل م) عل

ة الحجر الجيري وال تكمال اإلجراءات القانوني د . وقامت الشركة بإس ة للتجدي اً قابل ين عام دة ثالث رخيص لطفل في منطقة الخرسانية  لم د ت ق حتجدي
وزوقد صدر االمتياز . م ق/القرار ال اريخ  ٥٣٣٤اري رق ـ١٤٣٨رجب  ١٢وت ري وال  ه ي إستغالل خام الحجر الجي وق الشركة ف د حق ل بتجدي طف

  هـ  ١٤٣٦ربيع أول١٨مدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من قع الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل للمصنعها القائم في مو
  

دين الستغ٢٠١٢يناير  ١٨هـ (الموافق ١٤٣٣صفر  ٢٤ق بتاريخ /١٤كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم  از التع ام م) على امتي الل خ
  بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدتها عشر سنوات هجرية  .الحجر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية 

  
    :رعها التالي وتظهر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن الشركة وف

    
  للفرعاإلسم التجاري   مكان اإلصدار  تاريخه    رقم سجل الفرع

  رع شركة أسمنت المنطقة الشرقيةف -براينسا السعودية     الدمام    هـ٢١/٠٧/١٤٢٨    ٢٠٥١٠٣٥١٨٤
  

انة  ن الخرس اج أصناف م بقة الصنع يتمثل نشاط الفرع في انت رخي مس م بموجب الت اريخ  ٣٠٣١٣٢٨ص الصناعي  رق ع أولبت ـ ، و١٤٣٧ربي ال ه
ي تصدر عن ائم المالية الومطلوباته ونتائج اعماله وتدفقاته النقدية يتم ادراجها في القو ة موجوداتيصدر لهذا الفرع قوائم مالية منفصلة ، وذلك الن  ت

   .الشركة
  

ا  البدء في إجر  ٢٠١٨يسمبر د ١١قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية فى اجتماعة المنعقد فى  رع براينس ل ف ي ااءات تحوي لسعودية إل
  ولم تتم بعد اإلجراءات النظامية لذلك .،  منفصلة شركة ذات مسئولية محدودة

   
 أسس اإلعداد -٢
  
  بيان اإللتزام -

ة  ايير الدولي اً للمع ة وفق ة السعودية لتم إعداد هذه القوائم المالي ة العربي ي المملك دة ف ة المعتم ارير المالي ة  من ألخرى الصادرةا واإلصداراتلتق الهيئ
  ) . ربية السعودية""بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العالقانونيين ( يشار إليها مجتمعة السعودية للمحاسبين 

  
  أساس القياس -

م اس ت ى أس ة عل وائم المالي داد الق تخدام أساس  إع ة بإس ة التاريخي آت المالتكلف تثناء مكاف بي بإس تحقاق المحاس يوظفين اإلس ة الحتق الت ةاس بالقيم  الي
  . والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرواإلستثمارات في 

  
 : العملة الوظيفية وعملة العرض -
  للشركة . الوظيفية العملة هي التيو السعودي، باللایر القوائم عرض تم -
  أقرب ألف لایر سعودي ما لم يذكرخالف ذلك . إلىيتم تقريب جميع القيم  -
  
  
  
  
  
  

-٩ -  
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  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٣

روفات ،  رادات ، المص الغ اإلي ى مب ؤثر عل ات ت ديرات وإفتراض ام وتق ل أحك ن اإلدارة عم ركة م ة للش وائم المالي داد الق ب إع وداتالميتطل ،  وج
د  دم التأك ر . إال أن ع اريخ التقري ة بت ات المحتمل ات ، واإلفصاح عن اإللتزام ديرات والمطلوب ذه اإلفتراضات والتق ن ه ودى م ىي ن  إل ائج يمك ن أنت

ديرات واإلفتراضات ع ذه التق ي ه تقبل . تنبن ي المس أثرة ف ات المت ى تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب رل ة أساس الخب
ة لل يم الدفتري ى الق م عل ي الحك ات  موجوداتوعوامل أخرى مختلفة يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف وتستخدم ف يوالمطلوب ست بسهولة لي الت

ديرات ال ى التق ديالت عل راف بالتع تم اإلعت تمر . ي ى أساس مس ي مواضحة من المصادر األخرى . تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات عل بية ف حاس
ى ك التيالفترة  ؤثر عل رة ت ديرات المتغي ت التق تقبلية إذا كان رات المس ة والفت رة المراجع ي فت ديرات أو ف ة التق ا مراجع رات تتم فيه ن الفت ة ال م لحالي

  والفترات المستقبلية .
  
  التأكد  لتقدير عدمالمصادر الرئيسية  -

الي والعدم لتقدير  ىخرالرئيسية األستقبل والمصادر اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالم ز الم يتأكد في تاريخ قائمة المرك ات الت ى خطر ه وي عل م حت
  والمطلوبات خالل السنة المالية تتضمن ما يلي : موجوداتلليتسبب في وجود مبالغ دفترية كبيرة 

  .واإلستثمارات العقارية والمعدات الت واآلاالعمار اإلنتاجية للممتلكات ،  •
  غير المالية . موجوداتالإختبار اإلنخفاض في قيمة  •
  المخصصات . •
  .ات طويلة االجل لمكافآت الموظفينإفتراض •
  . اإلستمراية •
  . مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة •
  .التحقق من وجود المخزون •
  
  األحكام الهامة في تطبيق المعايير المحاسبية -

  التأثير األكبر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية :إن األحكام الهامة التالية لها 
  والمعدات .الت واألاألجزاء المكونة للممتلكات ،  •
  وحدة توليد النقد . •
  تجانس المخزون . •
  تكاليف التفكيك وإعادة التأهيل . •
  
او ز الم ة المرك اريخ قائم ي ت ي تشكفيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما ف ل مخاطر لي والت

ؤدي  د ت ة ق ىعالي ة لل إل يم الدفتري ي الق ة ف ديالت جوهري وداتتع رك موج د الش ذا وتعتم ة. ه ة التالي نة المالي الل الس ات خ ي والمطلوب اتهة ف ا افتراض
د تتغ تقبلية ق ة تغيوتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية  وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات المس ر نتيج رات السوق ي

  .عند حدوثهااإلفصاح عنها ذه التغيرات على اإلفتراضات يتم والظروف الخارجة عن سيطرة الشركة ومثل ه
  
  اإلستمراريةمبدأ  -أ

  ة.على أساس مبدأ االستمراريفقد تم إعداد القوائم المالية  ليس لدى الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على االستمرار، وعليه
  
  واإلستثمارات العقارية و اآلالت والمعدات ممتلكاتالعمر المقدر لل -ب

ة ال تهالك تكلف تم إس اتي دات ممتلك تثمارات و اآلالت والمع ة واإلس اًء عل العقاري ديرها بن م تق ي ت ة الت ة المتوقع دة الخدم ى م تخدام اى اعل ع إلس لمتوق
  عتبارات القيمة المستردة لألصل .اقني والتقادم الت إلى، وبرنامج الصيانة باإلضافة صلوالتقادم لأل

  
  مخصص بضاعة بطيئة الحركة -ج 

  إذا لزم  -حقق القابلة للت صافي القيمة إلىتدرج البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة البضاعة 
ب ع ، أو التقادم. على مستوى المنتج للزيادة المقدرة - ذلك ي الطل رات ف ديالت التغي ذه التع ى تتضمن العوامل المؤثرة على ه راال ت لبضاعة، والتغي

 صص مخزون بطيْ التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور الجودة، وبناًء على ذلك تقوم الشركة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار إلحتساب مخ
  الحركة. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوامل.

  
  متوقعةئتمانية المخصص الخسائر اإل -د

الرجوع  ي تحصيلها ب ديون المشكوك ف ىيتم تحديد مخصص ال ا نتيجة  إل الغ فيه ر مب ة غي ذمم المدين د أن ال ل للتأك ن العوام ال عدم امجموعة م حتم
ة والضمانات الم اني المستمر ألوضاع العمالء المالي ة تحصيلها، بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتم ن العمطلوب ي م الء ف

ن إلىيتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات الفردية عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير  ظروف معينة. أيضا تمكن م دم ال ة ع تحصيل  احتمالي
  .الذمم

  
-١٠ - 
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  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إللتزاماتاإلكتواري  -هـ

واري. يشم يم اإلكت تعمال التقي تم قياسها باس يم اإليتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لنظام العمل السعودي ثم  ي د ل التقي واري العدي كت
تقبل.  ي المس ة ف ورات الفعلي ن التط ف ع د تختل ي ق ات الت ن االفتراض ادات ال م م، والزي دل الخص د مع ات تحدي ذه االفتراض مل ه تقوتش ي مس بلية ف

ددة أة المح زام المكاف إن الت ل ف ة األج ه طويل يم وطبيعت د التقي راً لتعقي املين. ونظ دل دوران الع املين، ومع لوك الع ب، وس ة الروات ر الممول ديد  غي ش
  .األقل عند الضرورة ىمراجعة جميع االفتراضات سنويا علالحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم 

 
  القيمة العادلةقياس  -و

ق في لمتعاملين بالسوا، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين األصولحد أالقيمة التي سيتم استالمها لبيع القيمة العادلة هي 
ان ذاك السعر ملحع -تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائدة (مثل السعر الحاضر ال) بغض النظر إن ك بيل المث وظاً بصورة مباشرة أو لى س

  :االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما إلىمقدر باستعمال أسلوب تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو -
  .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية -

  .ب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليهايج
زام  د تسعير األصل أو االلت ي يستخدمها أطراف السوق عن تعمال االفتراضات الت زام باس ة لألصل أو االلت ة العادل راض أنعيتم قياس القيم ى افت  ل

  .أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم
ا ي افع اقتصادية باستخدام األصل فيم وفير من ق أفضل منفيأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على ت ة حق ع

ع الظ إلىمنه أو ببيعه  وال روف واألحطرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب م
ات غ ر الملحوظة وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطي ىإي ر  ل أكب

  .حد
ت الموجوداتإن جميع  ة  ي وائم المالي ي الق ة ف ا العادل تم االفصاح عن قيمته ة  أو ي اً لنم تصنيوالمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادل ل فها وفق طاق الهيك

  :الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه 
  ي يتم قياسها.المستوى االول: األسعار المعلنة (غير المعدلة) والمتداولة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة لتلك الت -
ه المدرصل أو اإللتزام بشكل مباشر أو غير مباشر بخالف األسعامن الممكن مالحظتها أو رصدها لأل يالمستوى الثاني: المدخالت الت - ة ر المعلن ج

 ضمن المستوى األول.
 ال يمكن رصدها أو مالحظتها لألصل أو اإللتزام . التيالمستوى الثالث: المدخالت  -
  
  :السنة الحالية كن لم تصبح سارية فىإصدارها ول الجديدة والمعدلة التي تم المعايير الدولية للتقرير المالي -٤

ايير والت ذه المع م فسيرات أو اللم تتبنى الشركة التطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل جديد تم إصداره ولكن لم يصبح سارياً بعد. ه ديالت ل تع
يكون  ات الشركة أو س ا ذات صلة بعملي أثير جوهرييتم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية حيث أن اإلدارة لم تعتبر أنه ا ت وائم  له ى الق ة اعل لمالي

 للشركة في الفترات المستقبلية.
 
  أصبحت سارية في السنة الحالية التيالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة - ٥

فترة ية المفعول لكون ساروالتي ت والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عدد من التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي
استثناء ما لقوائم المالية با. لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو المبالغ المعلن عنها في هذه ٢٠١٩يناير  ١سنوية تبدأ في أو بعد 

  هو موضح أدناه:
  

 تغيير في السياسة المحاسبيةإليجار والا - ١٦أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
) والذي ٢٠١٦يناير  ١ي ف(كما صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ١٦خالل السنة الحالية، طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  . ٦، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية السابقة والمعدلة في إيضاح ٢٠١٩يناير  ١سرى تطبيقه إبتداءاً من 
  

المعايير الدولية إلعداد  "عقود اإليجار" ، وتفسير لجنة تفسيرات ١٧محل معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 - يجار التشغيلي قود اإل" ع ١٥"تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على إيجار " ، وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  ٤التقارير المالية رقم 

تقرير قدم المعيار الدولي للتتضمن الشكل القانوني لعقد إيجار". ي ي" تقييم جوهر المعامالت الت ٢٧م الحوافز"  وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رق
تمثل  ستخدام التياإليجار" نموذج محاسبي واحد في المركز المالي للمستأجرين. يثبت المستأجرفي سجالته أصول حق اإلعقود "  ١٦المالي رقم 

ألجل يجار قصيرة اعقود اإللومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه بعمل تسديدات اإليجار. هناك استثناءات اختيارية  الموجوداتحقه في إستخدام تلك 
(تاريخ التطبيق  ٢٠١٩ يناير ١اعتباًرا من  ١٦ذات البنود منخفضة القيمة. اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وعقود اإليجار

قد ا كان العتقييم إذا م م إعادةاألولي) باستخدام "طريقة معدلة بأثر رجعي" مع آثار تراكمية يتم إثباتها في تاريخ التطبيق األولي. اختارت الشركة عد
ييمها الذي لشركة على تقعتمدت ااإيجاراً، أو يحتوي عقد إيجار في تاريخ التطبيق األولي. بدالً من ذلك ، بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ التحول ، 

ن ترتيب ما يحتوى على عقد اك"تحديد ما إذا  ٤وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ١٧طبق معيار المحاسبة الدولي 
  إيجار".

-١١ -  
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  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 
   
  
  

  ١٦للتقرير المالي رقم  إثبات التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي
  
م  - الي رق ر الم دولي للتقري ار ال ق المعي د تطبي م  ١٦عن ار ت ود إيج ق بعق ار تتعل ود إيج ات عق جالتها التزام ي س ت الشركة ف ابقاً ت، أثبت نيفها س ص

 عقود اإليجار.  ١٧"كإيجارات تشغيلية" بموجب مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 
  
ن بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ، مخصومة باستخدام معدل فائدة ضمني للمستأجر إعتبارتم قياس هذه اإللتزامات  - اير ١اً م . ٢٠١٩ ين

  ٪ في السنة.٤٫٥٩هو  ٢٠١٩يناير  ١لمرجح لمعدل الفائدة الضمني المطبق على التزامات عقود اإليجار  في اوكان المتوسط 
 
 تعديالت ألصول حق االستخدام ذات الصلة مباشرة بعد تاريخ التطبيق األولي:تم إثبات التزامات عقود اإليجار ك -
  

  المبلغ  
  ٢٫٨٦٣ ٢٠١٩يناير  ١التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 

  )١٠١( مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الضمني للشركة عند اإلنشاء
  ٢٫٧٦٢ ٢٠١٩يناير  ١رصيد التزامات عقود اإليجار كما في 

  
  كما يلي: السنةالتزامات عقود اإليجار كما في نهاية  -
  

  ٢٠١٩يناير  ١   ٢٠١٩ ديسمبر  ٣١    
  ١٫١١٣    ٤٣٠    زء غير متداولج -التزامات عقود اإليجار
  ١٫٦٤٩    ١٫١٨٣    زء متداولج -التزامات عقود اإليجار

  ٢٫٧٦٢    ١٫٦١٣   إجمالي التزامات عقود اإليجار
  
لي لمحاسبة الدوال توجد عقود إيجارات ملزمة قد تتطلب إجراء تعديل على أصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي. تطبق الشركة معيار ا -

داألصول"هبوط  - ٣٦رقم  دل الفائ ه. مع د هبطت قيمت ات اإليجار " لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام ق رة إستحقاق ٪٤٫٥٩ة إللتزام ع فت ، م
 م. ٢٠٢١م وحتى ٢٠١٩تتراوح من سنة 

  
  
 التالية: الموجوداتترتبط أصول حق االستخدام المثبتة بأنواع  -
  

  ٢٠١٩يناير  ١  ٢٠١٩ ديسمبر  ٣١   
  ٢٫٧٦٢  ١٫٥٨٣    سيارات

  ٢٫٧٦٢   ١٫٥٨٣    إجمالي أصول حق اإلستخدام 
  
 اإلنتاجي لألصول االساسية أيهما أقصر.يتم استهالك أصول حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر  -
  
  :٢٠١٩يناير  ١أثر التغيير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في قائمة المركز المالي كما في  -
  

  المبلغ   
  ٢٫٧٦٢   الزيادة ب -أصول حق اإلستخدام  -
  )٢٫٧٦٢(  بالزيادة –التزامات عقود اإليجار  -
  -    ٢٠١٩يناير  ١صافي األثر على األرباح المبقاة في  -
  
  
  

-١٢ -  
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  : السياسات المحاسبيةملخص ألهم  - ٦

  :عداد القوائم المالية المرفقةإستخدمتها الشركة في اهم السياسات المحاسبية التي أفيما يلي 
  
  تبويب البنود المتداولة وغير المتداولة -أ
  داولة  والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة / غير مت الموجوداتتقوم الشركة بعرض  -

  ويكون األصل متداوالً عندما يكون :
  من المتوقع أن يتم تحققه أو قصد بيعه أو إستهالكه في دورة تشغيل عادية .• 
  محتفظ به أساساً لغرض المتاجرة .• 
  المالية المفصح عنها. أو السنةعندما يتوقع تحققه خالل إثني عشر شهراً بعد • 
د •  ل بع ى األق ة ا لسنةاعبارة عن النقد أو النقد وما في حكمه ما لم يحد من صرفه أو إستخدامه لتسوية إلتزام لمدة إثني عشر شهراً عل لمفصح المالي

  عنها .
  
  غير متداولة . موجوداتاألخرى ك الموجوداتتصنف كافة  -
  
  ويكون اإللتزام متداوالً إذا : -

  دورة تشغيلية عادية . كان من المتوقع تسويته في• 
  كان محتفظاً به أساساً بغرض المتاجرة .• 
  المالية المفصح عنها . السنة كان حاالً لتسويته خالل إثني عشر شهراً بعد • 
  .تؤجل تسوية اإللتزام في أن حق غير مشروط  لديها لم يكنإذا • 
  لة .كمطلوبات غير متداو ىخرركة بتصنيف جميع المطلوبات األتقوم الش -
  

  الت والمعدات واآل ممتلكاتال -ب 
ر ال اتتظه من الت ممتلك ة، إن وجدت . تتض ي القيم اض ف ارة اإلنخف راكم وخس تهالك المت د خصم اإلس ة ، بع دات بالتكلف اتواآلالت والمع ة النفق  كلف

  المتكبدة مباشرة إلقتناء األصل .
  المنافع اإلقتصادية  المستقبلية في بند اآلالت والمعدات.تتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات من 

دخل الشامل  ىت كافة النفقات األخرى للحفاظ علوكذلك يتم إثبا د تكباالطاقة اإلنتاجية  الحالية ضمن قائمة األرباح أو الخسائر وال تم آلخر عن دها . ي
  . طريقة القسط الثابت  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصلبإستخدام األخر والدخل الشامل دخل ك على قائمة التحميل اإلستهال

تبعد بصا ممتلكاتيتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات ال ت المس ع األصل الثاب ن بي ة الواآلالت والمعدات بمقارنة العوائد المحصلة م ة في القيم دفتري
  والدخل الشامل اآلخر. دخلجها ضمن قائمة اللذلك األصل وإدرا

  
  واآلالت والمعدات هي على النحو التالي : ممتلكاتعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية للإن األ

  
  السنوات  البيــــــــــــــــان              

    ٤٠    مباني 
  ٥ - ١  األخرىطوب حراري وكرات الطحن 

    ٢٠ - ١٥  ومعدات التآ
    ٥    دواتأثاث وتجهيزات وأ
  
  االستراتيجيةقطع الغيار  - جـ

  تي:فقا لألثابتة و أصولك اتم االعتراف به وقد ، ملية التشغيليةهي القطع الضرورية والالزمة للعملية التشغيلية والتي بدونها تتأثر الع
  تصنيفين :لي إتصنيف قطع الغيار االستراتيجية  تم -
  .ول ويشمل قطع غيار معدات خط االنتاجلتصنيف األا

  . قطع غيار المعدات  الثقيلة للمحجرالتصنيف الثاني ويشمل 
  . لایر للقطعة قطع استراتيجية ٥٠٠٠عتبار قطع غيار معدات خط االنتاج الحيوية وذات القيمة التي تزيد عن إتم  -
  .مع كل معدةال القيمة الرتباط القطع ببعض همإيوية  قطع استراتيجية مع المعدات الثقيلة الحعتبار قطع غيار إتم  -
  ٪ كقيمة تخريدية .٣بطريقة القسط الثابت بعد خصم نسبة حسب نوعها  سنوات  ١٠فترة   ىالغيار االستراتيجية علتهلك قطع تس -
  

  
-١٣ -  
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  إستثمارات عقارية - د
ة أفي أراضي تحتفظ بها الشركة بغرض كسب إيرادات إيجارية أو بغرض إنماء رأس المال من خالل الزياد اإلستثمارات العقاريةتتمثل  و ة في القيم

ين ال الغرض ى لك تمل عل ي  ، وال تش تخدمة ف اني المس ة أو ألغإاألراضي والمب دمات أو ألغراض إداري ائع أو الخ د البض اج أو توري ع نت راض البي
  االعتيادي.

ة الم ي القيم دني) ف وط (الت ة (إن وتظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوماً منها االستهالكات المتراكمة (إن وجدت) وخسائر الهب جدت) تراكم
تم استهالك األراضي علماً بأنه ال اليف المرتبطة مباشرة بإنشاء أو ال. وتتضمن الت ي ع التك ه جمي ة سعر الشراء مضافاً إلي اكلف ى العق ر حصول عل

تثما ار االس ن العق ة م  ي بشكل منفصلراالستثماري وبالحالة الالزمة ليكون معداً لالستخدام في الغرض المخصص له. ويتم استهالك األجزاء الهام
   عن األجزاء األخرى

  
ً  ،التي تم تقييمها من قبل خبير مؤهل ومستقل عقارية الستثمارات لإلمة العادلة باإليضاحات عن القييتم اإلفصاح  ا ك وفق ات االفصاح لم وذل اوتطلب  فق

  .للمعايير الدولية للتقريرالمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
  

ويلي)  يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار االستثماري عند استبعاده أجير تم د ت ي عق دخول ف ع أو من خالل ال ق البي تم أ(عن طري دما ي حب سو عن
ين العقار االستثماري من االستخدام بشكل دائم وال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يتم تسجيل رق ب عاد ن استبحصالت مصافي المت الف

  في السنة التي يتم فيها االستبعاد أو الشطب. اإلخر الدخل الشاملوالدخل فتري في قائمة مبلغه الد العقار االستثماري و
  واآلالت والمعدات. ممتلكاتبند ال إلىإذا تغير استخدام العقار االستثماري فأصبح عقاراً تشغله الشركة فيتم إعادة تبويبه 

  بند المباني هو على النحو التالي :إن العمر المقدر ل
  

  السنوات  ــانـــــــــــــــــــالبيـ                       
  ٤٠  مباني 

  
  غير المالية الموجوداتالهبوط في قيمة  -هـ 

ة وجود مؤشرات الموجوداتيتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات على وجود هبوط في قيمة  دير غير المالية. وفي حال تم تق ، ي
وم داد لذلك األالقيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت التي اليمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالستر صل بمفرده، تق

  نتمي إليها ذلك األصل.يالتي  وحدة القابلة لتوليد النقدالشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لل
ذ ة عندئ ه الدفتري ن قيمت ل م د بأق ة  وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النق ك األصل أو ذتخفض تكلف ل

ي إلىالوحدة القابلة لتوليد النقد  اض ف ات خسائر اإلنخف تم إثب ة األصل  قيمتها القابلة لالسترداد، وي ة قيم ي قائم دخل الش دخللاكمصروفات ف امل وال
  اآلخر للسنة المالية التي تحدث فيها.

ةال إلىوإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد  ة لالسترداد  قيمة المعدل القابل
ات خسارة اإلنال تزيد ن له، على أ تم إثب م ي و ل ا ل دها فيم ن المفترض تحدي ان م ي ك ة األصلية الت ة ذتكلفته بعد زيادتها عن التكلف ي قيم اض ف ك خف ل

إير ي قائماألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة ك دخلة ادات ف دخ ال ل الشامل وال
 ر للسنة المالية التي تحدث فيها . اآلخ

 
  عقود اإليجارات -و

ام المقارباستخدام األ ١٦تقرير المالي رقم طبقت الشركة المعيار الدولي لل م عرضها بموجب سلوب المتراكم، وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف أرق ة وت ن
م لوالمعيار الدولي  ١٧بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم . تم تلخيص تفاصيل السياسات المحاسبية ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم  لتقرير المالي رق

  بشكل منفصل أدناه. ١٦
  

  ٢٠١٩يناير  ١السياسات المطبقة من 
ت:  الشركة كمستأجر زام تقوم الشركة بتقييم إذا ما كان العقد يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تثبت الشركة بأصل حق االس يجار إلاخدام والت

تثنا تأجر، باس يالمقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المس ود اإليجار قصيرة األجل (الت ا ء عق تم إثباته ود  ي ا عق بأنه
دتها  ار م ركة ١٢إيج ت الش ذه ، تثب ار ه ود اإليج بة لعق ة. بالنس ة المنخفض ول ذات القيم ار لألص ود اإليج ل) وعق هًرا أو أق دفوعا ش ار م ت اإليج

تنفاذ إلذي يتم فيه اكمصروفات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد إال إذا كان هنالك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني  س
 الفوائد االقتصادية من األصل المؤجر.

ة ، مخصومة باستخدايتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ا اريخ البداي ي ت ا ف تم دفعه م ي دل الضلتي ل د م المع ي عق مني ف
 تستخدم الشركة معدل فائدة ضمني. ،اإليجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة

  مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلـي:  تشمل
 الثابتة)، ناقصاً أى حوافز إيجار.  األساسية اإليجار الثابتة (بما في ذلك المدفوعات مدفوعات• 
ً  تم قياسها سعر، أو مؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار مدفوعات•   ، ايةالمؤشر أو السعر في تاريخ البد استخدامب مبدئيا
 المتبقية، القيمة ضمانات تحت المستأجريكون مستحق الدفع بواسطة  أن المتوقع المبلغ• 
 الخيارات، و تلك ن يمارس أبشكل معقول متأكداً   خيارات الشراء، إذا كان المستأجر تنفيذ سعر• 
  ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.  يوضحغرامات إلنهاء عقد اإليجار ، إذا كان عقد اإليجار  دفع• 
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  منفصل في قائمة المركز المالي.  في سطر اإليجارعرض التزام  يتم
  

ً  اإليجار التزام قياس يتم ى الفائدة لتعكس الدفترية القيمة زيادة طريق عن الحقا زام عل ة(باستخدام  اإليجار الت د طريق ة ةالفائ يض) الفعلي ة وبتخف  القيم
   .تمت التي اإليجار مدفوعات لتعكس الدفترية

  
 :متى ما) الصلة ذي استخدام األصل حق بعمل التعديل المقابل ألصل  وتقوم( اإليجار التزام قياس بإعادة الشركة تقوم

روط •  رت ش دتغي ار عق ر طرأ أو اإليج ي تغيي يم ف ة تقي ار ممارس راء، خي ي الش ذه وف ة ه تم الحال ادة ي اس إع زام قي ار الت ن اإليج قط ع م ري  خص
 .لدَ عخصم مُ  معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات

ً  المتوقع الدفع في تغيير أو سعر أو مؤشر في التغيرات بسبب اإليجار دفعات تغيرت•  اس إعادة يتم الحالة هذه وفي المضمونة، المتبقية للقيمة وفقا  قي
دفوعات خصم طريق عن اإليجار التزام ة باستخدام اإليجار م دل المعدل دئي الخصم مع ا( المب م م ر ل دفوعات تتغي رتغي بسبب اإليجار م ي ي  سعر ف
  ).معدل خصم معدل استخدام يتم الحالة هذه وفي السائد، الفائدة

ديل•  م تع د ت ار عق ديل اإليج بة تع تم محاس م ي د ول ار عق د اإليج ار كعق ي منفصل، إيج ذه وف ة ه اد الحال اس يع زام قي ار الت ن اإليج ق ع م طري  خص
 .خصم معدل معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات

  
  .المعروضة الفترات خالل القبيل هذا من تعديالت أي بإجراء الشركة تقم لم
  

  اإلستخدام أصول حق
  

ي اإليجار ومدفوعات المقابل، اإليجار اللتزام المبدئي القياس االستخدام أصول حق تشمل م الت ا ت ي إجراؤه ل أو ف وم قب دء ي اليف أيو الب  مباشرة تك
ً  قياسها يتم. مبدئية ً  بالتكلفة الحقا  .الهبوط المتراكمة وخسائر المتراكم االستهالك ناقصا

  
ى اإلستخدام حق استهالك أصول يتم دى عل رة م ـرأ اإليجار فت ا أقصر والعمـ اجي لألصل األساسى أيهم ان إذا. اإلنت ل اإليجار ك ة ينق األصل  ملكي

ع الشركة أن تظهر اإلستخدام حق اصل أن تكلفة أو األساسى ة تتوق ار ممارس تم الشراء، خي تخدام حق اصل استهالك ي ىع الصلة ذي اإلس دى ل  م
 .اإليجار بدء تاريخ في االستهالك يبدأ. لألصل األساسى اإلنتاجي العمر

  
 .المالي المركز قائمة كسطر منفصل في األستخدام حق عرض أصول يتم
  

  .داماألستخ حق قيمة أصول في أى هبوط هناك كان إذا ما لتحديد الموجوداتهبوط قيمة  )٣٦( رقم الدولي المحاسبة معيار الشركة تطبق
  

 مدفوعات اإليجار المتغيرة
ذه المفي حالة عقود اإليجار  ات ه تم إثب ؤجرة، ي دخلدفوعات فالتي تحتوي على مدفوعات متغيرة مرتبطة باستخدام أو أداء االصول الم ة ال   ي قائم
 والدخل الشامل اآلخر.

  
 خيارات التمديد واإلنهاء

د، أو عداعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً إقتصادياً لممارسة خيار  ة لتمدي م ممارس
د اإلي د عق ان تمدي ًدا أو عدم إنه جارخيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء في مدة اإليجار فقط إذا ك ه مؤك ائ

وم  إلىبشكل معقول. تقوم الشركة بتقييم إذا ما كان من المؤكد  ادة تاحد معقول ممارسة خيارات التمديد عند تقييم عقد اإليجار. تق يم إذا لشركة بإع قي
 ود السيطرة.حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو تغيير هام في الظروف في حد إلىما كان من المؤكد 

  
  ٢٠١٩يناير  ١قبل سياسة عقود اإليجار المطبقة 

ود ك عقود اإليجار تصنيف يتم ة اتإيجارعق ب إذا تمويلي ى ترت د عل ل اإليجار عق افع جوهري تحوي ة من ة ومخاطر لكاف ى الملكي تأجرالم إل تم .س  وي
  .تشغيلية اتإيجارعقود ك األخرى عقود اإليجار جميع تصنيف

    
د  عبرالقسط الثابت  على أساسالتشغيلي كمصروف  عقود اإليجاردفعات  إثباتيتم  ك أس اإليجار،فترة عق ون هنال دما يك دا عن ا ع ر م نظم أكث اس م

  ستنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.ا الذي يتم فيه تمثيال للنمط الزمنى
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  استثمارات في شركة زميلة  - ز

ايكون للشركة تأثير هام عليها ولكن ليس لديها سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية. يكون ل التيالشركات الزميلة هي تلك  أثير ه دما لشركة ت م عن
تم المحاسبة ع ٥٠ إلى ٢٠تمتلك حصة في المنشأة األخرى تتراوح ما بين  ذي يحق لصاحبه التصويت . ت ال ال ن رأس الم ن الشركات في المائة م

د االزميلة بإستخدام طريق ي تحدث بع التغيرات الت ك ب د ذل ديلها بع تم تع ة . وي دئياً بالتكلف تم تسجيلها مب ة  وي وقة حقوق الملكي ي حق ة  لشراء ف الملكي
  .والدخل الشامل اآلخر دخليها ضمن قائمة البالشركة الزميلة . ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل (خسارة) الشركات المستثمر ف

  
  المخزون -حـ 

ذي يسجل ب ام  ال واد الخ ار والم دا مخزون قطع الغي ا ع ة ، و تيقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،فيم ة التكلف دد التكلف ح
  بإستخدام طريقة المتوسط المرجح  . 

ات األخرى تتضمن تكلفة المنتجات الجاهزة تكلفة مواد أولية وعمالة وتكاليف صناعية غير مباشرة وال ينفق أة الت ا المنش المخز تحملته ون للوصول ب
  موقعه وحالته الراهنة . إلى

ال والبي ة لمصروفات اإلكم اليف التقديري د خصم التك ادي بع ي النشاط الع ديري ف ع التق ق هي سعر البي ة للتحق يصافي القيمة القابل تم تخف ض ع . وي
  لتقديرات اإلدارة وحركة المخزون . المخزون بقيمة األصناف الراكدة وبطيئة الحركة طبقاً 

  
  قطع الغيار المستهلكة 

  
وا ،تستهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة الصنع  التيتمثل المواد المستهلكة المواد المساعدة  ذه الم ىوقد تشتمل ه تهلكة عل واد  د المس الم

  تستخدم لمرة واحدة وبعض المحفزات . التيالهندسية ومواد التعبئة والتغليف 
  

دات و األالتوتتمثل قطع الغيار في  االجزاء القابلة للتبديل من الممتلكات ،  يوالمع دعم الصيانة الروتي الت ر ضرورية ل ة واإلصالح اتعتب لشامل ني
  من قطع الغيار التالية :للمصنع والمعدات أو إستخدامها في حاالت الطوارئ لإلصالحات . تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة 

  
اج أو ت إلىبنود المعدات اإلحتياطية المشتراة جنباً •  ع المصنع / خط اإلنت ق بمجنب م ا تتعل اً ولكنه ين صنم شراؤها الحق يأع مع اج مع ن و خط إنت

ن الونادراً ما تكون مطلوبة لتشغيل المصنع ، ويجب أن تكون متوفرة لإلستخدام في جميع االوقات . وترسمل هذه  ات ، البنود كجزء م  تاألالممتلك
ذي سي ي للمصنع ال اجي المتبق ر اإلنت ات أو العم ة للمكون ار اإلنتاجي دى األعم ه ، فتم إستخدامها والمعدات ويتم إستهالكها من تاريخ الشراء على م ي

  والمعدات . األالتلممتلكات ، أيهما أقصر . وال تشكل هذه البنود جزءاً من المخزون شريطة إستيفاء معايير الرسملة تحت بند ا
  
ة حساسة و التيخرى الراسمالية والبنود المستهلكة األقطع الغيار العامة •  يليست ذات طبيع ة ، أي ل الت ة عام ر ذات طبيع يست لمصنع محدد تعتب

ود  ويمكن إستخدامها في مصانع ددة وأي بن اج متع ت لتسهيل عمليأأو خطوط إنت ي أي وق ة ف د تكون مطلوب اً ات المصنع . وتصنف عخرى ق موم
لة تسجل ضمن "كمواد مستهلكة وقطع غيار" ضمن المخزون ، ما لم تتجاوز مستوى الرسملة ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة ، وفي هذه الحا

د والدخل الشا والمعدات . وتخضع البنود المسجلة ضمن المخزون لتقدير مخصص التقادم وتحمل على قائمة الدخل األالتالممتلكات ،  مل اآلخر عن
  ه .كما ذكر أعال تركيبها أو إستخدامها . وعندما تستوفي هذه البنود معايير الرسملة ، تكون طريقة إستهالكها مماثلة للبنود القابلة لإلصالح

 
  ذمم مدينة تجارية  - ط

وين اإلئتمانية المتوقعةالخسائر  صلي ناقصاً مخصصلغ الفاتورة األيتم إظهار الذمم المدينة التجارية بمب دال، يتم تك ك شمخصص عن ون هنال ك ما يك
ذه المخصصمبالغ المستحقة وفقاً للشروط األجوهري في أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل ال ل ه تم تحمي اتورة . وي ة ض ات صلية للف من قائم

ذمم دخلال تم تحصيل ال دما ال ي س اإلدارة . عن ن مجل ا م دها وإعتماده د تحدي ة عن ديون المعدوم تم شطب ال ة  ، ي والدخل الشامل اآلخر. ي تم المدين
د "إ ت ضمن بن ابقاً تثب الغ المشطوبة س ة للمب ي تحصيلها (إن وجد) . أي تحصيالت الحق رادات شطبها مقابل حساب مخصص الديون المشكوك ف ي

  والدخل الشامل اآلخر. دخلن قائمة الرى" ضمأخ
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
-١٦ -  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 
   
  
  األدوات المالية - ي
  .المالية عندما تصبح الشركة لديها حقوق تعاقدية لألداة واإللتزاماتيتم اإلعتراف باألصول  -
ة. موجوداتالمالية بصورة أساسية عند انقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من ال موجوداتيتم إلغاء إثبات ال - د تحوي المالي الشركة  لأو عن

دف ة لحقوقها التعاقدية في استالم الت أخير أقات النقدي دون أي ت ل وب تلمة بالكام ة المس دفقات النقدي داد الت د بس ىو التعه ات خر بموجب ترتآ طرف إل يب
م تحموجوداتفورية سواء (أ) حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة بتلك ال تفظ بصورة ، أو (ب) أن الشركة لم تحول ول

  .موجوداتإال أنها حولت حقها في السيطرة على تلك ال موجوداتفع الخاصة بتلك الجوهرية بجميع المخاطر والمنا
  .يأو تمت تسويته بشكل نهائ هلغاؤه أو انتهاؤإون اإللتزام المحدد في العقد تم يتم الغاء إثبات اإللتزامات المالية عندما يك -
 .لالدخي قائمة فعتراف به الدفتري و العوض المستلم أو المدفوع يتم اإل عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي أو إلتزام مالي فإن الفرق بين المبلغ -
  
  :المالية موجوداتال -أ 

  اإلثبات والقياس األولي
  ماإمالية  موجوداتالمالية عند اإلعتراف المبدئي ك موجوداتيتم تصنيف ال،  يولة عند اإلعتراف األالمالي موجوداتتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف ال

o أو لدخلة العادلة من خالل استثمارات في األدوات المالية بالقيمإ  
o أواألخر ستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إ  
o  المطفأة بالتكلفة.  
   

  القياس الالحق
ا  موجوداتال بقياس تقوم الشركة ولي، بعد اإلثبات األ ة بأنه تنفدة، أو  موجوداتالمالي ة المس ة بالتكلف ة بال موجوداتمالي ن مالي ة م ة العادل الل خقيم

  :على أساس كل مندخل لعادلة من خالل المالية بالقيمة ا موجوداتالدخل الشامل األخر أو 
o المالية موجوداتنموذج أعمال المنشأة إلدارة ال.  
o .خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي  

ديراً مناالستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة ، وبالرغم من ذلك فإنه في حاالت محدودة، قد تكون التكليتم قياس جميع  ة فة تق باً للقيم اس
اً و اك نطاق ان هن ة، أو إذا ك ة العادل ن قياالعادلة، وقد تكون تلك هي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس القيم ة اسعاً م سات القيم

  العادلة المحتملة وأن التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق.
  
ة تعاقد - دفقات نقدي اة بغرض تحصيل ت ت مقتن تنفدة، إذا كان ة المس ة بالتكلف ة مييتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالي غ األة دوري صلي ن المبل

  .والعائد الثابت على االستثمار
اجرة حي يتم - اة ألغراض المت ت مقتن ربح والخسارة، إذا كان ة من خالل ال ة العادل ة بالقيم ي األدوات المالي ا ث تستحوذ عليتصنيف االستثمارات ف ه

هي تدير لة تلك ولذا فتكاليف إدارة احتياجاتها من السيو تخفيضالشركة بشكل رئيسي للوفاء بإحتياجاتها اليومية من السيولة ، وتعمل من خاللها على 
  .العائد على المحفظة –بشكل نشط  –
دفقات نق - ى ت ول عل ال للحص وذج األعم ا نم ق عليه ى انطب امل مت دخل الش ن خالل ال اء م رض اإلقتن ة بغ تثمارات المالي نيف االس تم تص ا ي ة منه دي

ة اوتحصيل العائد المالي مع امكانية بيعها لتحقيق مكاسب رأسمالية وتسجل بالتكلفة في تاريخ التملك  ا وتمع إعادة قياسها بالقيم ذه لسوقية له صنف ه
ا موجوداتاالستثمارات ك د منه ات أي عوائ تم إثب ا ي دخل الشامل بينم ي ال ة ف ا العادل ي قيمته رات ف ة ال غير متداولة ويتم إثبات التغي ي قائم ربح او ف

  .الخسارة
  إثبات اإليراد

د با موجوداتوال المطفأةالمالية بالتكلفة  موجوداتالبالنسبة لجميع  دل الالمالية التي تحمل عائد، يتم االعتراف بإيرادات العوائ ي، ستخدام مع د الفعل عائ
ر الم دى العم ى م درة عل رة أقصر، توهو المعدل الذي يخفض المقبوضات النقدية المستقبلية المق ة أو لفت ألداة المالي ع ل ىوق ة الدصاف إل ة ي القيم فتري

  .المكاسب والخسائر ضمن الربح أو الخسارةلألصل المالي. ويتم إثبات صافي 
  

  المالية وعدم إمكانية استردادها موجوداتهبوط قيمة ال
ة لل ي القيم وط ف ات خسارة الهب اس واثب ة لقي ة المتوقع ة موجوداتتقوم الشركة بتطبيق نموذج الخسائر االئتماني الوالتعرض  ، المالي ن مخاطر االئتم

  بالتكلفة المطفأة، مثل القروض والودائع والذمم المدينة التجارية.ألدوات الدين، ويتم قياسها 
ان ال خسائر االئتم دي) م يتم إحتساب خسائر االئتمان المتوقعة كتقدير مرجح الحتم ع حاالت العجز النق ة لجمي ة الحالي ى الع(أي القيم ر قسومة عل م

دفقات ين الت رق ب و الف د ه ي النق ي تت المتوقع لألصل المالي. إن العجز ف ة الت دفقات النقدي د والت اً للعق تحقة وفق ة المس ع الشركة إالنقدي ستالمها. إن وق
و  ى ل ان حت ائر االئتم أ خس الي تنش دفعات وبالت ت ال غ وتوقي ار مبل ي االعتب ذ ف ة تأخ ان المتوقع ائر االئتم ع أكخس ت الشركة تتوق دفعان تلم ال ات ن تس

حصيلها ت تلسداد وتوقيطلب طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة تقييم مخاطر االئتمان والتعثر عن ابالكامل، ولكن في موعد استحقاق محدد بالعقد. تت
ان ال راف بمخصص خسائر االئتم ة المنذ اإلعتراف المبدئي. ويتطلب ذلك االعت ي قائم ة ف ي نشأ دخلمتوقع ة الت ذمم المدين ديثاً أو وأيضاً لل م تت ح

  أقتناؤها.
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ا عمر األصل، و ىشهراً أو خسائر ائتمانية متوقعة على مد ١٢المالية إما بخسائر ائتمانية لمدة  الموجوداتيتم قياس هبوط قيمة  ى م ادا عل ك اعتم ذل
ة خالل .  إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ بداية االعتراف باألصل ان المتوقع ائر االئتم د شهراً خ ١٢تمثل خس ة بع ائر ائتماني س

تج عن ك لماليةانتهاء الفترة ا ة الحاالت ا. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر الدين أية خسائر ائتمانية متوقعة والتي قد تن أخر اف ة للت لمحتمل
  .في السداد على مدى العمر المتوقع لألصل المالي

تم  هشهراً، وعليه فإن ١٢الذمم المدينة التجارية قصيرة األجل، عادة ما تكون أقل من  ة بطريي ف عن احتساب مخصص الخسائر االئتماني ة ال تختل ق
م  ١٢ئتمان المتوقعة خالل طريقة خسائر اإل الي رق ر الم دولي للتقري ار ال ي المعي دخل المبسط ف ا ٩شهراً. تستخدم الشركة الم ان لقي ائر اإلئتم س خس

  .أعمار الذمم المدينة إلىالمتوقعة للذمم المدينة باستخدام مصفوفة تستند 
تم تع كما ث ي ي عشر شهراً الماضية، حي ى أساس اإلثن اد عل دالت الخسارة باالعتم ة ومع ابقة والتاريخي رات الس دالت تستخدم الشركة الخب ديل مع

دال ف مع تقبل. وتختل ي المس ى ت الخسارة عالخسائر التاريخية لتعكس المعلومات عن الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية لألوضاع االقتصادية ف ل
  .ساس عمر المبالغ المستحقةأ

  
  :اإللتزامات المالية –ب 
  

  اإلثبات والقياس األولي
  .لها يولألاعند اإلثبات  المالية اإللتزامات، وتقوم الشركة بتحديد تصنيف دخل ادلة من خـالل اليتم تصنيف اإللتزامات المالية المتداولة بالقيمة الع -
   .أولياً بالقيمة العادلة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامالتعتراف بكافة اإللتزامات المالية يتم اإل -
  .الشركة المالية الذمم الدائنة التجارية وأي أرصدة دائنة أخرى مستحقة الدفع إلتزاماتتتضمن  -
  

  القياس الالحق
أن الشمالية أخرى كإلتزاماتأو  قائمة الدخلية بالقيمة العادلة من خالل مال كإلتزاماتالمالية على تصنيفها  اإللتزاماتيعتمد قياس  اً ب يس . علم ركة ل

  . قائمة الدخل بالقيمة العادلة من خالل كإلتزاماتمالية  إلتزاماتلديها أية 
 

  إلغاء إثبات اإللتزامات المالية
تبدال إلة أو انتهؤيتم إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية عندما يتم اإلعفاء من اإللتزام المحدد أو إلغا ااء مدته. عند اس الي ح زام م س آلي بت ن نف خر م

ألصلي اقق لإللتزام يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تح . المقرض بشروط مختلفة جوهرياً أو بتعديل شروط اإللتزامات الحالية بشكل جوهري
  .دخلقائمة ال ة فيعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلوتحقق إلتزام جديد، ويتم اإل

  
  تسوية األدوات المالية

زم الموجوداتيتم تسوية  انوني مل اك حق ق دما يكون هن الي عن ز الم ة المرك ي قائم غ ف تم إدراج صافي المبل ة وي ات المالي ا واإللتزام لغ لتسوية المب
ة  ة لتسوية صافي قيم اك ني ا وهن رف به ي  الموجوداتالمعت ات ف وية اإللتزام د. يجب أالآ/ وتس ل لن واح انوني القاب ون الحق الق ً  يك ا ذ مرهون  لتنفي

ال داد أو إعسار أو إف لطرف اس الشركة أو باألحداث المستقبلية، ويجب أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن الس
 المقابل.

  
  النقد وما في حكمه - ك    

واريخ إسيتكون النقد وما في حكمه من النقد في  يولة قصيرة األجل ، ذات ت ة الس تثمارات أخرى عالي وك، واس تحقاق أصلية  الصندوق وأرصدة البن
  تبلغ إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها .

  
  اإلحتياطي النظامي  - ل 

ك بتخصيص نوفقاً لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تاسيس الشركة ، أنشأت الشركة  اطي نظامي وذل بة إحتي ٪ من ١٠س
  .  ىوغ اإلحتياطي النظامي الحد األقصصافي الدخل  وقد توقف تجنيب هذه النسبة بعد بل

  
  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  - م 

واء ت التييتم إثبات مبالغ المطلوبات للذمم الدائنة والمصروفات المستحقة  ة ، س تلمة وخدمات مقدم ل بضائع مس ا مقاب ك سيتم دفعه م إصد يالتل ار ت
  الشركة أم ال . إلىفواتير بموجبها 
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  الزكاة والضريبة - ن

تحقا ى أساس االس تم احتساتخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ،  ويتم عمل مخصص للزكاة عل ب ق وي
اة والضريبة  أو صافي  ى أساس وعاء الزك ديرات بمخصص الزكاة والضريبة عل ي التق ات ف ة فروق د أي ر.  تقي ا أكب دل أيهم ربح المع اة  ال ين الزك

  يتم فيها انهاء الربط . التيوالدخل الشامل اآلخر في السنة  دخلجد) ضمن قائمة الوالضريبة المحتسبة والربط النهائي (إن و
  
  جنبيةالعمالت األ - س 

ة  ة األجنبي تم بالعمل ي ت امالت الت ل المع ىتمسك الشركة حساباتها باللایر السعودي، ويتم تحوي اً ألسعار إل ائد اللایر السعودي وفق د الصرف الس ة عن
الي  الموجوداتإجراء المعاملة. ويتم تحويل  اً لایر السعوال ىإلوالمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز الم دي وفق

تم إدراج ة ي ل العمالت األجنبي ا ضألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحوي ة اله خل دمن قائم
  والدخل الشامل اآلخر.

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - ع

ال السعودي ،يتم قياس وإثبات مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدم ل والعم اً لنظام العم وظفين وفق نوا ة المكتسبة والمتراكمة للم ا لس ة  توطبق خدم
  األخر. كل موظف . ويتم إعادة القياس اإلكتواري لمخصص مكافأة الخدمة وتثبت األرباح أو الخسائر اإلكتوارية  ضمن بنود الدخل الشامل

 
  إثبات اإليراد  -ف 

  .لسلعمنشاة مقابل االشركة بإلتزاماتها  في العقود مع العمالء  بالمبلغ الذى يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه اليتم اثبات اإليراد عند وفاء 
  يقدم المعيار نموذج من خمس خطوات إلثبات اإليرادات: 
 الخطوة األولي: تحديد العقد أو العقود مع العمالء. ▪
 د.الخطوة الثانية: تحديد مطلوبات األداء في العق ▪
 الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة. ▪
 الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على مطلوبات األداء في العقد. ▪
  الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء. ▪
  

ين ب االعترافيتم  زام مع أداء إلت ل.  ىإلاإليرادات عند أداء اإللتزامات التعاقدية ، أي عندما تنتقل السيطرة على السلع المنوطة ب ا يالعمي ن بم ه م مكن
  استخدامها للغرض المشتراه من أجلة وبدون قيود بموجب العقد.

  ر.والدخل الشامل اآلخدخل أخرى في قائمة ال كإيراداتيتم معاملة اإليراد من بيع أي منتجات فرعية ناجمة عن المخلفات الصناعية 
  

ذلك ال تقال تتوقع الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بين تسليم المنتجات المتفق على بيعها للعميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة وم الشركة ، ل
  .بتعديل أي من أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود

  
  توزيعات أرباحإيرادات  –ص  

  :فقط عندما دخلعات األرباح ضمن اليتم إثبات توزي
  يتأكد حق الشركة في تسلم توزيعات األرباح المدفوعة، -
  الشركة المنافع االقتصادية المرتبطة بتوزيعات األرباح، إلىيكون من المرجح أن تتدفق  -
  عليها.يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح بطريقة يمكن االعتماد  -
  
  إيرادات اإليجار - ق

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

  . دخلقائمة ال من خالل، ويتم إدراج إيراد العوائد ى يتم اإلعتراف بإيراد العوائد عند إستحقاقات العائد بإستخدام طريقة معدل العائد الفعل
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  إيرادات أخرى   -ش 

  والدخل الشامل اآلخر.دخل ها ضمن قائمة اليتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاق
  
  المصروفات - ت     

ت ات. ي ة المبيع ن تكلف ع البنتتضمن مصروفات البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية التكاليف  التي ال تكون بالضرورة جزءأ م ود م توزي
  أساس منتظم .ى لمصروفات العمومية واإلدارية علروفات البيع والتسويق وابين تكلفة المبيعات ومص

  
  التقارير القطاعية   - ث

د  رادات وتتكب ى إي ا تحصل عل رادات وال مصاريفقطاع التشغيل هو عنصر في الشركة يرتبط بأنشطتها التي من خالله ك اإلي ي ذل ا ف مصاريف بم
  المتعلقة بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في الشركة. 

 
  ربحية السهم   - خ

ية ربح يتم عرض ربحية السهم األساسية وربحية السهم المخفضة (إن وجدت) وذلك لألسهم العادية، حيث يتم احتساب ربحية السهم األساس  بقسمة ال
ة خالل  رةأو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائم ة، الفت دد  معدل ة ألسهم العابع اد اادي لمع

ة ل ة األسهم العادي ربح أو الخسارة الخاصة بحمل ديل ال سط لشركة والمتوشراؤها أو المصدرة خالل الفترة. ويتم احتساب ربحية السهم المخفضة بتع
 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة بآثار جميع األسهم العادية المخفضة المحتمل إصدارها.

  
  توزيعات أرباح  - ذ

ات  التيرباح االولية كمطلوبات في الفترة ل توزيعات األتسج س االدارة . تسجل توزيع اح النهائايتم فيها إعتماد هذه األرباح من قبل مجل ي ألرب ة ف ي
  يتم إعتماد هذه األرباح من قبل المساهمين . التيالقوائم المالية في الفترة 
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  ، آالت ومعدات ممتلكات – ٧
  

   
    أعمال إنشائية    أثاث وتجهيزات           طوب حراري وكرات            

  اإلجمالي    تحت التنفيذ    أدوات   قطع غيار    آالت ومعدات    طحن وأخرى    مباني    أراضي    ٢٠١٩
  ٣٫٢١٥٫٢٤٥    ٢١٫٣٦٨    ٢٠٫٤٣٧    ٧٢٫٧٩٣    ٢٫٢٢٠٫٣٤١    ١٤٫٠٤٤    ٨٥٩٫٢٤٦    ٧٫٠١٦    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ٢١٫٢١٤    ٢٠٫٢٨٦    ٢٩٥    ٢٢٦    ٢٢٤    -    ١٨٣    -    إضافات خالل السنة
  )٢٥٫٩٩١(    -    )٤٫٥٥٨(    )١٫٥٨١(    )١٩٫١١٤(    -    )٧٣٨(    -    إستبعادات خالل السنة

  -    )١٧٫٩٠٣(    -    )٢٫٨٠٦(    )٩٫٨٦١(    ١٧٫٤٠٩    ١٣٫١٦١    -    تحويالت 
  ٣٫٢١٠٫٤٦٨    ٢٣٫٧٥١    ١٦٫١٧٤    ٦٨٫٦٣٢    ٢٫١٩١٫٥٩٠    ٣١٫٤٥٣    ٨٧١٫٨٥٢    ٧٫٠١٦    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٩٨٫٩٩٢    -    ١٫٣٤٦    ٢٫٧٣٩    ٧٢٫٥٠٣    ٧٫٢٧١    ١٥٫١٣٣    -    اإلستهالك المحمل خالل السنة 
  )٢٥٫٥٦٢(    -    )٤٫١٧١(    )١٫٥٧٧(    )١٩٫١٠٢(    -    )٧١٢(    -    إستبعادات خالل السنة 

  -    -    -    )١٫٧٧٩(    )٧٫٨٤١(    ١٠٫٦٥٩    )١٫٠٣٩(    -    تحويالت
  ٢٫٣٤١٫٨٥٧    -    ١٤٫٣٦٥    ٥١٫٤١٦    ١٫٦٣٥٫٠٢٤    ٢٥٫٣٤٩    ٦١٥٫٧٠٣    -    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                                  صافي القيمة الدفترية
  ٨٦٨٫٦١١    ٢٣٫٧٥١    ١٫٨٠٩    ١٧٫٢١٦    ٥٥٦٫٥٦٦    ٦٫١٠٤    ٢٥٦٫١٤٩    ٧٫٠١٦    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في  

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

ادل أ،  خرىأالرئيسي للشركة وألغراض إدارية  تقريباً من مساحة المبنى االداري بمدينة الدمام ألغراض المركز ٪٢٠يستخدم ما نسبتة  ا يع ً  ٪٨٠ما الجزء المتبقي من المبنى م ا أجيرتقريب تم ت ددين  ه في تأجريين متع لمس
  . خمس سنوات وتم تبويب الجزء المؤجر كإستثمار عقاري إلىلفترات تتراوح من سنة 

  
  

-٢١ - 
  

  
  



 

 

  
  

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  (شركة مساهمة سعودية )

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 

    
 (تتمة) ممتلكات ، آالت ومعدات - ٧

 
    أعمال إنشائية       أثاث وتجهيزات               طوب حراري وكرات             

  اإلجمالي    تحت التنفيذ    أدوات    قطع غيار     آالت ومعدات    طحن وأخرى    مباني    أراضي   ٢٠١٨

  ٣٫٢٢٠٫٣٥٨    ١٧٫٣٥٦    ٢٠٫٠٢٧    ٧٣٫٣٩٥    ٢٫٢٢٥٫٢١٣    ١٣٫٤٥٢    ٨٦٣٫٨٩٩    ٧٫٠١٦    ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ٢٧٫٢٥٥    ٢٠٫٧٤٤    ٤١٠    ٣٫٢٩٣    ٢٫١٠٦    -    ٧٠٢    -    إضافات خالل السنة

  )٣٢٫٣٦٨(    -    -    -    )٢١٫٤٥٨(    )٥٫٠٦٥(    )٥٫٨٤٥(    -    إستبعادات خالل السنة

  -    )١٦٫٧٣٢(    -    )٣٫٨٩٥(    ١٤٫٤٨٠    ٥٫٦٥٧    ٤٩٠    -    تحويالت 

  ٣٫٢١٥٫٢٤٥    ٢١٫٣٦٨    ٢٠٫٤٣٧    ٧٢٫٧٩٣    ٢٫٢٢٠٫٣٤١    ١٤٫٠٤٤    ٨٥٩٫٢٤٦    ٧٫٠١٦    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                                  اإلستهالك المتراكم
  ٢٫١٩٤٫٥٨٠    -    ١٥٫٨٠٣    ٥١٫١٢٠    ١٫٥٢٨٫٨٩٨    ٧٫٢٤١    ٥٩١٫٥١٨    -    ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ١٠٣٫٢٦٧    -    ١٫٣٨٧    ٣٫٢٧٩    ٧٦٫٩٧١    ٥٫٢٤٣    ١٦٫٣٨٧    -    اإلستهالك المحمل خالل السنة 
  )٢٩٫٤٢٠(    -    -    -    )١٨٫٧٧١(    )٥٫٠٦٥(    )٥٫٥٨٤(    -    إستبعادات خالل السنة 

  -    -    -    )٢٫٣٦٦(    ٢٫٣٦٦    -    -    -    تحويالت

  ٢٫٢٦٨٫٤٢٧    -    ١٧٫١٩٠    ٥٢٫٠٣٣    ١٫٥٨٩٫٤٦٤    ٧٫٤١٩    ٦٠٢٫٣٢١    -    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                                  صافي القيمة الدفترية
  ٩٤٦٫٨١٨    ٢١٫٣٦٨    ٣٫٢٤٧    ٢٠٫٧٦٠    ٦٣٠٫٨٧٧    ٦٫٦٢٥    ٢٥٦٫٩٢٥    ٧٫٠١٦    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في  

  ١٫٠٢٥٫٧٧٨    ١٧٫٣٥٦    ٤٫٢٢٤    ٢٢٫٢٧٥    ٦٩٦٫٣١٥    ٦٫٢١١    ٢٧٢٫٣٨١    ٧٫٠١٦    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
 
 
 
 
 

-٢٢-  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 
   
  
  يتم توزيع االستهالك السنوي كما يلي: -
  

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

  ١٠٠٫٣١٣  ٩٦٫٥٥٦  المحمل على تكلفة المبيعات
  ٢٫٩٢٥  ٢٫٤١٢  )٢٥العمومية واإلدارية (إيضاح  المصروفاتالمحمل على 
 ٢٩ ٢٤  )٢٦البيع والتسويق (إيضاح  مصروفاتالمحمل على 

  ١٠٣٫٢٦٧ ٩٨٫٩٩٢ 
  

  استثمارات عقارية – ٨
  

  االجمالي   المباني   االراضي  

  ١٢٢٫٧٢٠   ٧٠٫٧٨٦   ٥١٫٩٣٤  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ١٢٢٫٧٢٠   ٧٠٫٧٨٦   ٥١٫٩٣٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

          اإلستهالك المتراكم

  ٢٦٫٣٧٦   ٢٦٫٣٧٦   -  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ١٫٦٣٢   ١٫٦٣٢   -  اإلستهالك المحمل خالل السنة 

  ٢٨٫٠٠٨   ٢٨٫٠٠٨   -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

          صافي القيمة الدفترية

  ٩٤٫٧١٢   ٤٢٫٧٧٨   ٥١٫٩٣٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ٩٦٫٣٤٤   ٤٤٫٤١٠   ٥١٫٩٣٤  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  
م تمملكة المعتمدة فى الللتقرير المالي بات االفصاح وفقا للمعايير الدولية إستيفاء لمتطل  - تثميقالعربية السعودية ت ة ميم اإلس ر ارات العقاري ل خبي ن قب

   ١١٠٠٠٠٩٠برقم  عضوية  المعتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أحمد النعيم للتقييم العقاري مؤسسة مؤهل ومستقل هو
  
د  - درتوق ى ق ا ف ة كم تثمارات العقاري ة لإلس ة العادل مبر  ٣١  القيم غ ٢٠١٩ديس ا  ٢١٠ بمبل عودى ، منه ون لایر س ون لایر ١٣٢ملي عودى  ملي س

ون لایر سعودى لالراضى ١٢٨مليون لایر سعودى ، منها  ٢٠٨بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( مليون لایر سعودى للمبانى ٧٨لألراضى و   ٨٠و   ملي
  .   )  مليون  لایر سعودى للمبانى

  
  حق إستخدام األصول -٩
  

  سيارات    
      التكلفة 
  ٢٫٧٦٢     ٢٠١٩يناير  ١صول فى خدام األستولي لحق إاألاالثبات 

  ٤٦٦    إضافات خالل السنة
  ٣٫٢٢٨    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

      
      اإلستهالك المتراكم

  ١٫٦٤٥    االستهالك لمحمل خالل السنة

  ١٫٦٤٥    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ١٫٥٨٣    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 
  
  

-٢٣ -  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  األخر:فى أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثمارات  – ١٠
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  القيمة  عدد األسهم    القيمة  عدد األسهم  

 ٥٢٫٦٢٤  ٢٫٣٠٠  ٥٥٫٢٠٠  ٢٫٣٠٠  السعودية لالستثمار الصناعي  المجموعة 
  ٣٢٥٫٩٧٨  ٢٧٫١٨٧    ٤١٨٫٦٨٧  ٢٧٫١٨٧  شركة التصنيع وخدمات الطاقة 

  -  -    ٦٢٫٥٣٦  ١٫٧٧٤  رامكو السعوديةأ
  ٣٧٨٫٦٠٢      ٥٣٦٫٤٢٣    الرصيد في نهاية السنة 

 
د   ٪ ٠٫٥١ الصناعي (هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية) (تداول) وتملك الشركة فيها ما نسبته السعودية لالستثمار المجموعة - ، وق

ى  ذلك اإلستثمار بالقيمة العادلة الشركة  بعمل إعادة تقييم لرصيد قامت  ا ف غ ،  م  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١وفق سعر السوق  كم ث بل ى سحي عر السهم ف
  .لایر سعودى للسهم) ٢٢٫٨٨ بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(  فى لایر سعودى للسهم  ٢٤لك التاريخ ذ
ى  حيث أن القيمة العادلة للسهم ٪ ٥٫٤٤ك الشركة فيها ما نسبته وتمل ، ركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سعودية مغلقةش - ديسمبر  ٣١ف

ة )١١٫٩٩القيمة العادلة للسهم  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودى ( مقابل فى  ١٥٫٤٠ بمبلغ  ٢٠١٩ د قيم تثمارات  وقد قامت إدارة الشركة بتحدي االس
  .خدمات الطاقة بناء على تقرير من مقيم مستقلفى شركة التصنيع و

د طرح اسهم أ ٣٢سعررامكو السعودية  بون سهم فى أسهم شركة أملي ١٫٨اء  قامت الشركة بشر - و السعودية لاللایر للسهم  عن اب كترامك د  ،ت وق
 لایر للسهم. ٣٥٫٢٥بمبلغ  ٢٠١٩بر ديسم ٣١بلغ سعر السهم فى 

 
 : إلىة كالتغير محققأرباح تقييم إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر سجلت الشركة  -
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ٢٥٫٩٢٥   ٨٨٫٥٨٤  رصيد أول السنة

  ٦٢٫٦٥٩   ١٠١٫٠٥١  حققةمأرباح تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر غير 
  ٨٨٫٥٨٤   ١٨٩٫٦٣٥  رصيد أخر السنة

  
  حقوق الملكية )استثمارات في شركة زميلة (بطريقة  - ١١

ة في جمهورية دة مسجل٪ في الشركة العربية اليمنية لألسمنت ("الشركة الزميلة") وهي شركة ذات مسئولية محدو٣١٫٥٨لدى الشركة استثمار بنسبة 
  :ا يلي خالل السنة فيم وتتمثل الحركة ، م ٢٠٠٩منت وبدأت اإلنتاج في عام وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األساليمن 

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ١٩٥٫٥٥١    ٢١٣٫٤٦٦  الرصيد في بداية السنة  
  )٦٦٫٩٩٦(    )٦٦٫٩٩٦(  الهبوط فى قيمة اإلستثمار

  ١٢٨٫٥٥٥    ١٤٦٫٤٧٠  
  ٢٣٫٨٣٦    ٢٣٫٥٢١  زميلة الشركة اللحصة في نتائج ا

  )٥٫٩٢١(    -  أرباح موزعة 
  ١٤٦٫٤٧٠    ١٦٩٫٩٩١  الرصيد في نهاية السنة 

  
  المخزون – ١٢
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
  ١٤٨٫١٨١   ١٤٧٫٧٨٧  قطع غيار ومستلزمات صيانة 

  )٦٫٠٠٠(   )٨٫٠٠٠(  يارالغقطع ل كةرالح ءمخزون بطي ناقصاً : مخصص
  ١٤٢٫١٨١   ١٣٩٫٧٨٧  

  ٤١٫٩١٩   ٢٩٫٨٢٧  مواد خام 
  ٣٥٧٫٧٣٣   ٢٩٣٫٢٦١  بضاعة تحت التصنيع 

  ٢٥٫٩٠٦   ٣٧٫٣٧١  بضاعة تامة الصنع 
  ١٧٫١٨٥   ٥٫٤٦٧  بالطريق  بضاعة

  ٥٨٤٫٩٢٤   ٥٠٥٫٧١٣  
  

-٢٤-   
  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  ذمم مدينة تجارية - ١٣
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ٢٢٩٫٠٠٩   ٢٣٣٫٢٢١  ذمم مدينة تجارية 

  )٣٦٫٠٧٨(   )٣٥٫٢٥٩(  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 
  ١٩٢٫٩٣١   ١٩٧٫٩٦٢  

  
  التجارية كما يلير الذمم المدينة عماديسمبر فإن أ ٣١كما فى  -
  

   ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ٨٤٫٧٢١   ٩٦٫٩٦١  ليست مستحقة بعد

ً  ٩٠ - ١مستحق متأخر    ٨١٫٦٢٩   ٦٩٫٧٧٩  يوما
ً  ١٨٠ - ٩١مستحق متأخر    ١٤٫٥٣٢   ٢١٫٩٩٤  يوما
ً  ٢٧٠ - ١٨١مستحق متأخر    ٨٫٤٠٤   ٧٫٢٣٠  يوما
ً  ٢٧١مستحق متأخر    ٣٩٫٧٢٣   ٣٧٫٢٥٧  فاكثر يوما

  ٢٢٩٫٠٠٩   ٢٣٣٫٢٢١  
  )٣٦٫٠٧٨(   )٣٥٫٢٥٩(  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

  ١٩٢٫٩٣١   ١٩٧٫٩٦٢  
  

  : خرىأمتداولة  موجوداتمدفوعات مقدماً و -١٤
  

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  ٥٧٫٢٦٤   ٣٨٫٩٠٨  مدينة  –عمال أمحتجزات 
  )٢٩٫٦٣٥(   )٢٦٫٤٤٥(  المحتجزات المشكوك فى تحصيلها مخصص

  ٢٧٫٦٢٩   ١٢٫٤٦٣  
  ١٠٫٢٨٥   ١٣٫٦١٠  دفعات مقدمة للموردين
  ٩٫٣٨٦   ١١٫٢٤٧  سلف وأمانات موظفين

 ً   ٥٫٠٧٤   ٧٫٩٦٤  مصروفات مدفوعة مقدما
  ٣٫٦٧٦   ٢٫٥٩٩  البرج رصدة مدينة لمستأجريأ

  ١٫٩٥٤   ١٫٩٧٠  مستحقة عوائد مدينة
  ١٫١٦٥   ٢٤٨  أخرى

  ٥٩٫١٦٩   ٥٠٫١٠١  
  

  :في حكمه النقد وما -١٥
  

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٣٨٫٩٤١   ٩٩٫٨٣٨  نقد لدى البنوك

  ٧٠٫٠٠٠   ٢٤٠٫٠٠٠  ودائع مرابحة قصيرة األجل (*)

  ١٠٨٫٩٤١   ٣٣٩٫٨٣٨  
  

  .   )٪ ١٫٨٠بمتوسط عائدم :  ٢٠١٨ ديسمبر٣١٪ ( ٢٫٢٨هي ودائع لدي بنوك محلية بمتوسط العائد على ودائع المرابحة قصيرة األجل  (*)
  

-٢٥ -  
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   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  رأس المال -١٦
دفوع هو صرح به الصادر والمرأس المال ال ون لایر سعودي  ٨٦٠م ذي ينقسم ،  ملي ىوال ون سهم ( ٨٦ إل ون م ٨٦ :م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ملي لي

  لایر سعودي للسهم . ١٠بواقع    )  سهم
 

  :اإلحتياطيات -١٧
 إحتياطي نظاميأ) 

ة الس ة العربي ي المملك بة عبموجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات ف ل نس نوياً تحوي ى الشركة س ىربح ٪ من صافي ال١٠ودية ، يتوجب عل  إل
  لمساهمين .ا. هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع على  ىطي النظامي بعد بلوغه الحد األقصاإلحتيا إلىاطي النظامي وقد توقف التحويل اإلحتي

  
 إحتياطي إتفاقيب) 

ا  الل إجتماعه ركة خ ة للش ة العمومي ت الجمعي م وافق اريخ  ٣٥رق د بت ر  ١٣المنعق ع اآلخ ق ١٤٣١ربي ـ (المواف ارس  ٢٩ه ى ت٢٠١٠م وين م) عل ك
غ مليون لایر سعودي من إحتياطي التوسعات الرأسمالية ومب ١٢٠مليون لایر سعودي وذلك بتخصيص مبلغ  ٤٠٤٫٦إحتياطي إتفاقي بمبلغ   ٢٨٤٫٦ل

  مليون لایر سعودي من األرباح المبقاة .
 

  :للموظفين افأة نهاية الخدمةمك إلتزامات -١٨
  

 :للموظفين مكافأة نهاية الخدمة إلتزاماتحركة   - أ
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٦٣٫٧٦٥    ٦١٫٨٢٦  الرصيد في بداية السنة 

  ٥٫٠٩٤    ٥٫٢١١  تكلفة الخدمة الحالية

  ٣٫٠١٤    ٢٫٣٩٦  تكلفة الفوائد

  )٤٫٨٩١(    )٧٫١٧٩(  خالل  السنة المدفوع

  )٥٫١٥٦(    ٧٫٥٥٧  إكتوارية (أرباح)  /خسائر

  ٦١٫٨٢٦    ٦٩٫٨١١  الرصيد في نهاية السنة 

  
 فتراضات اإلكتوارية الرئيسية هى كما يلى :اإل -ب
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٪٤٫٥٢    ٪٣٫٠٨  معدل خصم مستخدم لحساب تكلفة فوائد في السنة

  ٪٣٫٥٠    ٪٣٫٥٠  ويمعدل زيادة رواتب سن
 
  ا يلي :هي كم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المزايا المحددة للتغيرات في اإلفتراضات الرئيسية المرجحة للسنة المنتهية في حساسية إلتزامات  -ج 
  

       ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  ٥٧٫٨٩٩    ٦٥٫٠٢٤       ٪١معدل الخصم  + 

  ٦٦٫٢٤٧    ٧٥٫٢٦٧       ٪١ -معدل الخصم  
  ٦٦٫٥٤٠    ٧٥٫٥١٩       ٪١+  الرواتبيادة معدل ز
  ٥٧٫٥٦٩    ٦٤٫٧١١       ٪١ - الرواتبيادة زمعدل 

  
  ىخرأمخصصات  -١٩

ة زالة المصنعإلرخصة األمتياز الخاصة بالشركة وفي مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة   ىخرتتمثل المخصصات األ ك بالقيم ة  ، وذل الحالي
 ٢٠١٨يسمبر د ٣١ي ( دوسعلایر  مليون  ٣٢٫٨٥مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للتكلفة المتوقعة العادة تسوية مواقع إمتياز الشركة وبلغ الرصيد فى 

  .لایر سعودى )  مليون  ٣٠بمبلغ 
  

-٢٦ -  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

   دائنة ومطلوبات متداولة اخرى ذمم -٢٠
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  

  ٦٠٫٠٤٣    ٤٠٫٢٧٠  ذمم دائنة

  ٣٢٫٩٠٣    ٣٩٫٦٢٥  مصروفات مستحقة

  ١٢٫٢١٤    ١٣٫١٧٤  دفعات مقدمة مستلمة من عمالء

  ٦٫٢٤٨    ٤٫٥٤٠  محتجزات أعمال دائنة

  ٢٫٣٣٦    ١٫٦٣٦  للبرج إيرادات غير مكتسبة

  ١٫٥٥٧    ١٫٩٠١  ضريبة قيمة مضافة

  ١٫٧٦٢    ١٫٦٩٧  خرىأمطلوبات متداولة 

  ١١٧٫٠٦٣    ١٠٢٫٨٤٣  
  

  عالقةال ذات أطراف -٢١
  

ا ة و الشركات المسيطرة عليه ن الشركات الزميل ي كل م ة ف ل األطراف ذات العالق ن ق تتمث ؤثر م وذ م لأو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نف ك ب  تل
  ة.مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدار للمعامالت التسعيرية والسياسات الشروط اعتماد ويتم هذا ، العالقة ذات األطراف

  
  :فى اآلتي تمثلت السنة خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت  )أ

  
 ) ٢٥( ايضاح  رقم  وجلسات اللجانمجلس اإلدارة  جلساتمقابل حضور و اء مجلس االدارة عضمدفوعات مكافأة أ -
  
ان  اليمنية لألسمنت (شركة زميلة) الشركة العربيةمن حساب  الشركة استلمتها مبالغ في  - ا  فى أحد بنوك دولة عم دادها ينلح ومن عمالئه ى س  إل

   .ةاليمني الجمهورية إلىو البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيث عنها، نيابة الزميلة الشركة يودائن موردي
               

  :امالت مع الشركة اليمنية فى األتيالمعوتمثلت 
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  -    ٢٦٫٢٣٥  واردة من الشركة اليمنية مبالغ

  ٢٠١٫٤٤١    ١٠٦٫٢٦٨  واردة من عمالء الشركة اليمنية مبالغ

  )٣٫٣٠٢(    )١٨٫٧٤٦(  حساب الشركة اليمنية فى عمان إلىمبالغ محولة 

  )٤٩٫٨٤١(    )٣٠٫٧٣٤(  التمويل الدوليةمدفوعات أقساط مؤسسة 

  )١٫٢١٩(    )١٫٥٣٧(  عضاء مجلس إدارة الشركة اليمنيةمدفوعات أل

  )١٢١٫١٩٠(    )٤٠٫٣٨٩(  الشركة اليمنية مدفوعات لموردي

  )٥٫٩٢١(    -  رباح اسمنت المنطقة الشرقيةمدفوعات أ
  

 مستحق إلى طرف ذو عالقةب) 
  ما يلي :م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ كما في عالقة طرف ذو إلى يتكون الرصيد المستحق 
  

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    طبيعة المعاملة  العالقة  
  ٢١٫٩٩٣   ٦٣٫٠٩٠    حساب جارى  شركة زميلة  نتالشركة العربية اليمنية لألسم

  
  دائنو توزيعات أرباح -٢٢

ي  اح ف ات األرب ي توزيع يد دائن ل رص مبر  ٣١يتمث غ   م ٢٠١٩ديس ي مبل ات  ٥٨٫٩٧ف عودي توزيع ون لایر س ضأملي ن بع تلمة م ر مس اح غي  رب
  ) .مليون لایر سعودى  ٥٩٫٥٦ م : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١م ( ٢٠١٨م وحتي  ١٩٩١المساهمين عن السنوات من 

-٢٧ -  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

   الزكاة المستحقة -٢٣
  

ع  وي أو صافي  ٢٫٥وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل فإن المساهمين السعوديين خاضعين للزكاة بواق اء الزك ن الوع دا٪ م ربح المع ا ل ل ايهم
ي ، وتم تصنيف الحساب الدائن نظير اإللتزامات الزكوية المقابلة ضمن المطلومخصص الزكاة في قائمة الدخل  تحميل تم قد وكثر، أ ة ف ات المتداول ب

  قائمة المركز المالي.
  

  .يرد فيها الربط النهائي للشركة   يالتيتم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل بصفة ربع سنوية وتسجل فروقات الزكاة في الفترة 
  
  هي كما يلي : م ٢٠١٩ ديسمبر ٣١لمكونات الجوهرية للوعاء الزكوي للسنة الحالية كما في ا - أ

  
   ٢٠١٨ ديسمبر ٣١    ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  

  )١٫٥٦٨٫٢٣٤(    )١٫٦٧١٫٣٢٠(  غير متداولة موجودات

  ٩١٫٨٢٦    ١٠٣٫٠٩٤  مطلوبات غير متداولة

  ٢٫١٥٠٫٣٢١    ٢٫٢٠١٫٨٨٤  رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي

  ٩٨٫٣٣٦    ٢٠٠٫٢٩٦  قبل الزكاة  الربح يصاف
  

  حركة مخصص الزكاة  -ب 
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ١٤٫٧٥١    ٢١٫٨٧٣  الرصيد في بداية السنة 

  )١٤٫٥٠٩(    )١٥٫٤٥٠(  ٢٠١٨عن مسدد 

  ١٦٫٧٠٠    ١٩٫٦٠٠  إستحقاق زكاة السنة 

  ١١٫٨٨٨    -  يمخصص الربط الزكو

  )٦٫٩٥٧(    )٢٫٠٠٠(  سداد خاص بالربط الزكوي

  ٢١٫٨٧٣    ٢٤٫٠٢٣  الرصيد في نهاية السنة 
  
  موقف الربط الزكوي  - ج
  

ى  ن الشركة عن السنوات حت ة م ة المقدم رارات الزكوي ة اإلق دخل بمراجع اة وال ة للزك ة العام ائي عل م ٢٠١٦قامت الهيئ ربط النه اء وال م إنه ا وت يه
  .الوضع الزكوي لتلك السنوات 

  
رع  الشركة ( براينسا السعودية للخرسانة ٢٠١٧ديسمبر  ١٤قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل  في   بقة الصنع ) عن  م بتقديم الربط النهائي لف مس

  م (وهي الفترة التي تسبق اندماج الفرع في شركة اسمنت المنطقة الشرقية ) ٢٠١٣يناير  ١٤ ىم حت٢٠٠٧اغسطس  ٤الفترة من 
غ مليون لایر سعودى  ٣٫٩بمبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فى  لذلك  المطالبة الزكويةمالي وقد بلغ إج  د قامت الشركة بسداد مبل ون لایرمل ١٫٧وق ى ي  حت

غ بعتراض للهيئة العامة للزكاة والدخل إوقدمت ،  م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ون  ٢٫٢مبل ت ،لایر سعودي ملي در وكون ذلك ق و ٢ همخصص ل ن لایر ملي
  . سعودي

  
  
  
  
  
  
  
  

-٢٨-   
  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  اإليرادات -٢٤
  

  للسنة المنتهية في        
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١        

  ٥٦٥٫٧٤٤    ٧٢٨٫٧٩٨        مبيعات 
  

  :تصنيف اإليرادات
  :التصنيف حسب المنتجأ) 
  

  للسنة المنتهية في                                                                       

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٤٠٣٫٢٧٧   ٥٨٩٫٧٤٧  أسمنت 

  -   ١٩٫٩٧٣  كلنكر

  ١٦٢٫٤٦٧   ١١٩٫٠٧٨  الصنعخرسانة مسبقة 

  ٥٦٥٫٧٤٤   ٧٢٨٫٧٩٨  
 

 :التصنيف حسب المنطقة الجغرافيةب) 
 

  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٥٤٦٫٩٥٠    ٦٨٤٫١٢١  محلي
  ١٨٫٧٩٤    ٤٤٫٦٧٧  تصدير

  ٥٦٥٫٧٤٤    ٧٢٨٫٧٩٨  
  

   داريةإمصروفات عمومية و - ٢٥
                                                        

  للسنة المنتهية في  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  

  ٣٣٫٢٨٤   ٣٤٫٣٤١  رواتب وأجور وبدالت

  ٢٫٩٢٥   ٢٫٤١٢  إستهالك 

  ٦٫٣٥٤   ٥٫٣٩٠  ورخص وبرامج مواد ووسائل مساعدة

  ١٫٩٧٨   ٢٫٥٩٨ مكافات أعضاء مجلس اإلدارة

  ٣٫٨١٧   ٣٫٢٤١  أخرى

  ٤٨٫٣٥٨   ٤٧٫٩٨٢  
  
  مصروفات بيع وتسويق - ٢٦
  
  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٧٫٨٨٠   ٧٫٨٢٥  رواتب وأجور وبدالت
  ٥٫٤٦٩   ٥٫١٠١  المساعدة التقنية

  ٢٩  ٢٤  ستهالك إ
  ٥٦٧   ٦٦٣  ىخرأ

  ١٣٫٩٤٥   ١٣٫٦١٣  
  

-٢٩-   
  



 

 

  
  الشرقيةشركة أسمنت المنطقة 

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  إيرادات إستثمارات -٢٧
                                                               

  في للسنة المنتهية  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٤٫٠٢٥   ١١٫٦٠٦  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرتوزيعات أرباح من إستثمارات 
  ٦٣٠   ٣٫٥٩٦  إيرادات مرابحة قصيرة األجل

  ٤٫٦٥٥   ١٥٫٢٠٢  
  

  إيرادات أخرى -٢٨
  

  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٧٫٩٧٦   ٤٫٥٥٣  إيرادات إيجار
  ١٫٨٨٧   ١٫٠١٤  مبيعات خردة

  ٢٫٧١٩   ١٫٩٢٤  متنوعةإيرادات 
  ١٢٫٥٨٢   ٧٫٤٩١  
  

   مصروفات اخرى –٢٩
  

  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٥٫٢٢٧   ٥٫٢٣٩  مصروفات البرج اإلداري للشركة
  ٢٫٤١١   ٣٫٩٥٩  مصروفات متنوعة

  ٧٫٦٣٨   ٩٫١٩٨  
  

   مصروف الزكاة -٣٠
  

  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ١٦٫٧٠٠   ١٩٫٦٠٠  مخصص زكاة السنة
  ١٠٫٠٠٠   -  مخصص ربط زكوي

  ١٫٨٨٨   -  سداد ربط زكوي
  ٢٨٫٥٨٨   ١٩٫٦٠٠  

  
  ربحية السهم -٣١

د  - نة العائ ىيتم إحتساب الربح األساس للسهم بقسمة صافي دخل الس ة لل إل دد احاملي االسهم العادي ى المتوسط المرجح لع ة ألشركة عل سهم العادي
  ة:ساسية والمخفضستخدمة في إحتساب ربحية السهم األسهم المفيما يلي بيان الدخل وبيانات األ .القائمة خالل السنة

  
  للسنة المنتهية في       
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١       

  ٦٩٫٧٤٨   ١٨٠٫٦٩٦         الرياالت السعودية) بآالفصافي ربح السنة (
  ٨٦٫٠٠٠  ٨٦٫٠٠٠         األسهم) بآالف( عدد األسهم القائمة

    ٠٫٨١         ٢٫١٠        (باللایر السعودى) ربحية السهم
  
 .لم يكن هنالك أي بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية -
  

-٣٠ -  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  (شركة مساهمة سعودية )
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

   االرتباطات الرأسمالية -٣٢
 

ي  ا ف تقبلية كم مالية مس روعات رأس مبر  ٣١مش غم ٢٠١٩ديس عود ١٠٫٣٤ بمبل ون لایر س مبر  ٣١( ىملي غ ٢٠١٨ديس ون لایر  ٦٫٦٥م مبل ملي
  .)ىسعود

 
  التزامات محتملة -٣٣

ادات مس م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  ل إعتم ة مقاب غعلى الشركة إلتزامات محتمل ة بمبل ات ضمان بنكي ون لایر ١٠١٫٠٦٩ تندية وخطاب ى عودسملي
  ) .ىمليون لایر سعود ١٠٢٫٢١بمبلغ  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١(
  

  توزيعات أرباح  -٣٤
الي مساهمي الشركة عن الع ىتوزيع أرباح نقدية عل ىعل م ٢٠١٩ ابريل ٣٠وافقت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المنعقد في   ٢٠١٨ام الم

ون لایر  ٦٤٫٥بإجمالي مبلغ   م اح  سعودى  لایر ٠٫٧٥وحصة السهم الواحد سعودى ملي ون سهم  ٨٦وعدد األسهم المستحقة لألرب مساهمي لملي
  .للشركة يوم انعقاد الجمعية العامة يلي تداول ثاني يوم بنهاية  شركة مركز إيداع األوراق الماليةالشركة المسجلين لدي 

  
   المعلومات القطاعية -٣٥

  
  تم تلخيص المعلومات المالية وفقاً لألنشطة الرئيسية كما يلي  : 
  

     الخرسانة مسبقة       
  اإلجمالي   الصنع   األسمنت   م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ١٩٧٫٩٦٢    ٥٣٫٢٨٦   ١٤٤٫٦٧٦    (بالصافى) ذمم مدينة
  ٧٢٨٫٧٩٨    ١١٩٫٠٧٨    ٦٠٩٫٧٢٠    اإليرادات

  )٥٦٧٫٣٣٢(    )١٢١٫٠٢١(    )٤٤٦٫٣١١(    التكاليف والمصروفات
  ١٦١٫٤٦٦    )١٫٩٤٣(    ١٦٣٫٤٠٩    الدخل من العمليات الرئيسية

              م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ١٩٢٫٩٣١    ٦١٫٢٠٦   ١٣١٫٧٢٥    (بالصافي) ذمم مدينة
  ٥٦٥٫٧٤٤    ١٦٢٫٤٦٧    ٤٠٣٫٢٧٧    اإليرادات

  )٤٩٦٫٨٨٥(    )١٥٩٫٩٧١(    )٣٣٦٫٩١٤(    التكاليف والمصروفات
  ٦٨٫٨٥٩    ٢٫٤٩٦    ٦٦٫٣٦٣    الدخل من العمليات الرئيسية

  
  كما يلي  : لمنطقة الجغرافيةتم تلخيص المعلومات المالية وفقاً لو
  
           

  اإلجمالي    قطاع التصدير   القطاع المحلي   م ٢٠١٩ديسمبر ٣١
  ١٩٧٫٩٦٢    ٥٫٧٤٠   ١٩٢٫٢٢٢   (بالصافى) ذمم مدينة
  ٧٢٨٫٧٩٨    ٤٤٫٦٧٧   ٦٨٤٫١٢١   اإليرادات

  )٥٦٧٫٣٣٢(    )٣٧٫٤٠٢(   )٥٢٩٫٩٣٠(   التكاليف والمصروفات
  ١٦١٫٤٦٦    ٧٫٢٧٥   ١٥٤٫١٩١  الدخل من العمليات الرئيسية

            م ٢٠١٨ديسمبر ٣١
  ١٩٢٫٩٣١    ٥٫٤٧٨   ١٨٧٫٤٥٣   (بالصافي) ذمم مدينة
  ٥٦٥٫٧٤٤    ١٨٫٧٩٤   ٥٤٦٫٩٥٠   اإليرادات

  )٤٩٦٫٨٨٥(    )١٧٫١٦٨(   )٤٧٩٫٧١٧(   التكاليف والمصروفات
  ٦٨٫٨٥٩    ١٫٦٢٦   ٦٧٫٢٣٣  الدخل من العمليات الرئيسية

  
  
  

-٣١ -  
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  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  األدوات المالية -٣٦
  
  الماليةإدارة المخاطر  )أ

  
وك،المركز المالي للشركة بشكل أساس من االستثمارات في مرابحات وبغرض المتاجرة، النقتتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة  ذمم  د لدى البن ال

  المدينة، الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.
  

  مخاطر السوق 
ل أللتغيرات في   ثير المحتملأتتمثل مخاطر السوق في مخاطر الت ة وسعار صرف العمالت األأسعار السوق  مث دف أ،  سعار العموالتأجنبي ن اله

  عائد ممكن .  ىوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلدارة ورقابة التعرض لمخاطر السإارة مخاطر السوق هي من إد
  
  ةاألجنبي العمالت صرفمخاطر سعر  •

  بية.صرف العمالت األجن تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار
عار ص ركة أس ب إدارة الش ي. تراق دوالر األمريك عودي، ال لایر الس دا ال العمالت ع بية ب ة نس ات ذات أهمي ة عملي ركة بأي م الش م تق التل  رف العم

مثل يريكي ال مقابل الدوالر األمسعر صرف اللایر السعودي تغير حيث أن  غير جوهريةاألجنبية العمالت  سعر صرف تقد أن مخاطروتع ،األجنبية
   .مخاطر عمالت هامة

  
  مخاطر أسعار العموالت •

مالية ة لألدوات الالعادل تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم
  ثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهرياً.وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأ

  
  مخاطر االئتمان •

  تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية.
وم الشركة بإيتالنقدية بالبنوك وذمم العمالء. دوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس إن األ داع ق

ع أموالها في مصاريف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مص رف والتتوق
ة من حسابات العمالء نظراً  تتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما ال ان هام ديها قاإئتم عدة  ألن ل

ذمم ا ة ال وم بمراقب ا تق ا أنه ددة كم ع متع اً باالضافعريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواق ة دوري ة القائم ىة لمدين نات وجود ضما إل
  فى الشركة على األرصدة األتية: مخاطر اإلئتمان .أية مديونيات متوقع عدم تحصيلهامقدمة من العمالء لتغطية 

  
    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ١٠٨٫٩٤١    ٣٣٩٫٨٣٨    نقد وما في حكمه
  ١٩٢٫٩٣١    ١٩٧٫٩٦٢    ذمم مدينة تجارية 

  ٣٣٫٢٥٩    ١٧٫٠٣٢    أرصدة مدينة أخرى
  

  مخاطر السيولة
ة  ات المالي ة بالمطلوب ا المتعلق ة إلتزاماته ى مقابل ة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة عل تم مراقب ال استحقاقها. ت يوإح ى حتياجات الس لة عل

  أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها.
يولة ع ى الحد من مخاطر الس دن تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة عل ق التأك  طري

ة وفر تسهيالت بنكي ن ت ى، باإلضافة  م وردين واألرصدة إل داد أرصدة الم رات س الء وفت رات تحصيل أرصدة العم ين فت ة ب ة  إجراء موائم الدائن
  األخرى.

  ة الموحدة .ماليشهر من تاريخ القوائم ال ١٢جميع الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع ال تحمل أي مصاريف تمويل ويتوقع سدادها خالل 
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  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 
   
  
 القيمة العادلةالتصنيف المحاسبى و ) ب

، وال قيمة العادلةم المتدرج للى النظاالمالية والمطلوبات المالية  بما فى ذلك مستوياتهم ف موجوداتدناه القيم الدفترية والقيم العادلة  لليظهر الجدول أ
القيمة العادلة  فترية  تقاربيمة الدذا كانت القلة إالتي يتم قياسها بالقيمة العادالمالية والمطلوبات المالية  موجوداتيتضمن معلومات القيمة العادلة لل

  :بصورة معقولة
  

  
 الدفتريةالقيمة 

  القيمة العادلة 
  إلىإجم    ٣مستوى     ٢مستوى    ١مستوى   

                 م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما فى
                 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من

  ٥٣٦٫٤٢٣    ٤١٨٫٦٨٧    -   ١١٧٫٧٣٦  ٥٣٦٫٤٢٣   خالل الدخل الشامل األخر
                 

                 م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما فى
                 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من

  ٣٧٨٫٦٠٢    ٣٢٥٫٩٧٨    -   ٥٢٫٦٢٤  ٣٧٨٫٦٠٢   خالل الدخل الشامل األخر
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة
  متها العادلة.مقاربة لقي ة المستنفدة في القوائم الماليةوالمطلوبات المالية المدرجة بالتكلف موجوداتأن القيمة الدفترية للتري اإلدارة 

  
  إعتماد القوائم المالية    -٣٧

  .م ٢٠٢٠مارس  ١٧ هـ الموافق ١٤٤١رجب  ٢٢ إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة بتاريخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٣ -  
 


	شركة إسمنت المنطقة الشرقية - السنوية 2019م
	2019-1-قوائم شركة أسمنت المنطقة الشرقية

	شركة إسمنت المنطقة الشرقية - السنوية 2019م
	تقرير مراجع الحسابات ديسمبر 2019
	شركة إسمنت المنطقة الشرقية - السنوية 2019م

	القوائم موقعه من الأعضاء
	شركة إسمنت المنطقة الشرقية - السنوية 2019م

