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 مراجع الحسابات المستقل تقرير
 

(1/4) 

        إلى السادة / المساهمون 

 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية - الدمام

 

 الرأي

 31 في المالي كما المركز قائمة تشمل والتي ،)"الشركة"( -شركة مساهمة سعودية  - أسمنت المنطقة الشرقيةلشركة  المالية القوائم راجعنا لقد

 ذلك في المنتهية النقدية للسنة وقائمة التدفقاتالملكية  حقوق في وقائمة التغيراتقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ، و2221ديسمبر 

 .خر الهامة والمعلومات التفسيرية األ المحاسبية للسياسات ملخص ذلك في بما ،يةالمال مع القوائم المرفقة واإليضاحات التاريخ،

 

 

ونتائج عملياتها  2221ديسمبر  31في  كماللشركة المالي  الجوهرية، المركز النواحي كافة من ،بعدل تعرض المرفقة المالية القوائم فإن رأينا، يفو

 واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية في المملكة المعتمدة المالية اريرلتقـالدولية ل للمعايير وفقا   التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية  للسنة وتدفقاتها

 لمحاسبين.وا للمراجعين الهيئة السعودية عتمدتهاإ التي خر األ

 

 

 الرأي أساس

 بالتفصيل في توضيحها تم المعايير تلك بموجب إن مسؤوليتنا العربية السعودية. المملكة في المعتمدة الدولية المراجعة لمعايير وفقا   بمراجعتنا قمنا لقد

 المعتمدة المهنة وآداب سلوك وفقا  لقواعد الشركة عن مستقلون ونحن .تقريرنا " في المالية القوائم مراجعة الحسابات حول "مسؤوليات مراجع قسم

 أدلة بإعتقادنا فإن القواعد. وفقا  لتلك خر لتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األكما أننا إ ،المالية للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودية العربية المملكة في

 أساس إلبداء رأينا. لتوفير ومناسبة كافية عليها حصلنا التي المراجعة

 

 

 خرر آمأ

 بتاريخ عدلمغير  مراجعة، والذي أصدر تقرير حسابات آخر مراجعمن قبل  2222مبر ديس 31المالية للشركة للسنة المنتهية في  القوائم مراجعةتم 

 .2221مارس  12

 

 



 

  
 

 

 

 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير

(2/4) 

        إلى السادة / المساهمون 

 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية - الدمام

 

 للمراجعة الرئيسة األمور

 تم وقد .الحالية للسنة المالية للقوائم مراجعتنا عند البالغة لها األهمية المهني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسية إن األمور

 .األمور تلك عن منفصال   رأيا   نقدم مول فيها، رأينا تكوين وعند ككل،  المالية للقوائم مراجعتنا سياق في هذه األمور تناول

 

 مر في مراجعتناألكيفية تناول ا يرئيس ةمر مراجعأ

  تقييم المخزون ووجود 

، يتضمن مخزون الشركة مخزون تحت 2221ديسمبر  31كما في 

مليون لاير سعودي )يتكون بشكل رئيسي من  271التشغيل بمبلغ 

الكلينكر المخزن في شكل أكوام بالمساحات المخصصة لهذا 

  .الغرض(

تحديد كمية المخزون تحت التشغيل، تتطلب تقديرات إدارية إن 

للكميات المتاحة في نهاية السنة لقياس أكوام المخزون وتحويل 

ستقرار والكثافة القياسات إلى وحدات تخزين بإستخدام زاوية اال

خبرائها لتقدير الكميات، والذين إستخدمت اإلدارة الكمية. و

ق يطبقاموا بتبعض حسابات القياس المنهجية العملية واستخدموا 

طرق تحويل الكثافة المستخدمة ألنواع مماثلة من المخزون في 

 صناعة األسمنت.

 

ا ألهمية أرصدة المخزون والتقديرات ذات الصلة   المستخدمةنظر 

في تحديد الكميات، فقد تم اعتبار وجود المخزون وتقييمه كأمر 

 مراجعة رئيسي.

 

 (.2تم توضيح السياسة المحاسبية للمخزون في اإليضاح رقم )

 تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها ما يلي:

 ؛خبرائها بواسطة حضور الجرد الفعلي الذي أجرته الشركة -

 ؛الخبراءومؤهالت وموضوعية تقييم كفاءة  -

بخصوص  لخبراءالحصول على تقرير الجرد المقدم من ا -

  ؛أصناف الجرد الرئيسية وفحصها على أساس العينة

تقييم مد  معقولية قياسات أكوام المخزون التي أجرتها اإلدارة  -

أثناء الجرد المادي وإعادة إحتساب تحويل األحجام إلى  الخبراءو

 ؛كميات

إختبار تقييم المخزون في نهاية السنة، على أساس العينة، وتقييم  -

األحكام والتقديرات المستخدمة في تقدير األضرار واالنخفاض في 

 القيمة من قبل اإلدارة.

تقييم مد  اكتمال وكفاية اإلفصاحات المتعلقة بالمخزون للسنة  -

 .2221ديسمبر  31المنتهية في 

 اثبات االيراد

إجمالي  2221ديسمبر  31المنتهية في حققت الشركة خالل السنة 

 .مليون لاير سعودي 758إيرادات بلغت 

 

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات بشكل رئيسي عند تحول السيطرة 

على البضاعة وقبولها من قبل العميل وذلك وفقا  لمتطلبات المعيار 

 .15الدولي للتقرير المالي رقم 

 

ا لكبر حجم  تم إعتبار تحقق اإليرادات كأمر رئيسي للمراجعة نظر 

ات كون عملية تحقق اإليرادلالمعامالت البيعية والعوامل المرتبطة 

بما في ذلك المخاطر  لقياس األداء اإليرادات أحد العوامل الرئيسية

لبعض اإلجراءات الرقابية لتحقيق  إما بتجاوز اإلدارة ،المرتبطة بها

ات أو اإلعتراف بالمبيعات لمنتجات لم يتم قبولها أو للتقدير اإليراد

 . الغير مالئم للمرتجعات ورفض المنتجات

 

 (.2تم توضيح السياسة المحاسبية لإليرادات في اإليضاح رقم )

 تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها ما يلي:

ءات تقييم التصميم والتنفيذ واختبار الفعالية التشغيلية إلجرا -

 الرقابة الرئيسية ذات الصلة بعملية إثبات اإليرادات؛

قياس مد  مالءمة السياسات المحاسبية لعملية تحقق إيرادات  -

 الشركة؛

فحص عمليات البيع التي تمت قبل وبعد العام لتقييم ما إذا  -

 كانت اإليرادات قد تم اإلعتراف بها في الفترة الصحيحة؛ و

 مستندي وتحليلي.القيام بإجراءات فحص  -

تقييم مد  اكتمال وكفاية اإلفصاحات المتعلقة باإليرادات في  -

 القوائم المالية.



 

  
 

 

 

 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير

(3/4) 

        إلى السادة / المساهمون 

 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 المملكة العربية السعودية - الدمام

 

 2023لعام للشركة منة في التقرير السنوي متض أخرىمعلومات 

إن اإلدارة هي المسؤولة عن ، بخالف القوائم المالية  وتقريرنا عنها. للشركةمن المعلومات الواردة في التقرير السنوي  خر تتكون المعلومات األ

 نا هذا.مراجعت المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقرير منفي تقريرها السنوي.  المعلومات األخر 

 

 حولها. ستنتا ، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو اإلخر إن رأينا حول القوائم المالية  المرفقة ال يغطي المعلومات األ

 

، وعند القيام بذلك، نأخذ باإلعتبار ما اذا كانت أعالهالمحددة  خر لمعلومات األ، فإن مسؤوليتنا هي قراءة ايتعلق بمراجعتنا للقوائم الماليةفيما 

أنها  أخر ، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو تظهر بطريقة ي مع القوائم الماليةغير متسقة بشكل جوهر خر المعلومات األ

 محرفة بشكل جوهري.

 

 بالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. د تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلتبين لنا وجو إذاووعندما نقرأ التقرير السنوي، 

 

   المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 العربية في المملكة المعتمدة المالية الدولية إلعداد التقارير وفقا  للمعايير العادل، وعرضها المالية القوائم إعداد عنهي المسؤولة إن اإلدارة 

الشركات ذات  وأحكام نظام ونظام الشركة األساسي مراجعين والمحاسبينلل السعودية الهيئة من المعتمدة خر األ والمعايير واإلصدارات السعودية،

  .خطأ أو غش سواء بسبب جوهري تحريف من خالية مالية قوائم إعداد من لتمكينها اإلدارة ضرورية، تراها التي الداخلية الرقابة وعن ،الصلة

 

عن  الحال، مقتضى بحسب اإلفصاح وعن مستمرة كشركة البقاء على الشركةقدرة  تقييم عنهي المسؤولة اإلدارة  فإن ،المالية القوائم إعداد وعند

 أو عملياتها، إيقاف أو الشركة اإلدارة لتصفية لد  نية هناك لم تكن ما المحاسبة، في يةستمراراإل أساس واستخدام ية،ستمرارباإل العالقة ذات األمور

 .بخالف ذلك واقعي خيار هناك ليس

 

 .الشركةفي  المالي التقرير عملية على اإلشراف عن المسؤولون هممجلس اإلدارة( أي ) بالحوكمة إن المكلفين

 

 مراجعة القوائم المالية  مسؤوليات مراجع الحسابات حول

و الخطأ، يف جوهري سواء كان ناتج عن الغش أتأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية  ككل خالية من تحر تتمثل أهدافنا فى الحصول على

التى تم  وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستو  عاِل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا  على أن المراجعة

عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف دائما   القيام بها وفقا  

ة التى يتخذها قتصاديت اإلاالغش أو الخطأ وتَُعد جوهرية، بمفردها أو فى مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرار

 . بناء  على هذه القوائم المالية نالمستخدمو

 

زعة الشك وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على ن

 المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

 

 سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة يةفى القوائم المال تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف جوهري ،

ألن تكون أساسا  إلبداء رأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن الغش  ناسبةول على أدلة مراجعة كافية ومتلك المخاطر، والحص

اطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تو

 الداخلية.

 

  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا  للظروف، وليس بغرض إبداء

 . الشركةرأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ب
 

 ومد  معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التى قامت بها اإلدارة.ةتقييم مد  مالئمة السياسات المحاسبية المستخدم ، 

 



 

  
 

 
 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير

(4/4) 

        إلى السادة / المساهمون 

 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية - الدمام

 

 )تتمة( ابات عن مراجعة القوائم الماليةمسؤوليات مراجع الحس

 ن هناك عدم إستنتا  مد  مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبية، وإستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كا

ما استنتجنا  على اإلستمرار في العمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية. إذا الشركةتأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة 

، وإذا كانت تلك القة الواردة في القوائم الماليةوجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات الع

ا. ومع ذلك، فإن اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرن

 عن اإلستمرار في العمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية. الشركةاألحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف 

 

 بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية  تظهر المعامالت واألحداث ذات ام وهيكل ومحتو  القوائم الماليةتقييم العرض الع ،

 طريقة تحقق عرضا  عادال .العالقة ب

 

 أوجه أي ذلك في بما للمراجعة، المهمة والنتائج للمراجعة والتوقيت المخطط بالنطاق ،أخر  أمور بين من يتعلق، فيما بالحوكمة المكلفين نقوم بإبالغ

  .مراجعتنا خالل اكتشفناها الداخلية في الرقابة مهمة قصور

 

 واألمور العالقات بجميع وأبلغناهم ستقاللية،اإلب المتعلقة الصلة األخالقية ذات بالمتطلبات إلتزمنا قد بأننا يفيد ببيان بالحوكمة المكلفين لقد زودنا أيضا  

 .العالقة الوقاية ذات إجراءات الحال مقتضى وبحسب استقاللنا، على تؤثر أنها معقول بشكل قد نعتقد التي خر األ

 

 على وبناء   الحالية، للسنة  المالية القوائم مراجعة عند البالغة لها األهمية كانت التي األمور تلك نحدد بالحوكمة، للمكلفين إبالغها تم التي األمور ومن

 نادرة ظروف في عندما، أو األمر، عن العلني اإلفصاح أو الئحة نظام يمنع لم ما تقريرنا في األمور هذه ونوضح للمراجعة. الرئيسة األمور ذلك تَُعد

 المصلحة فوائد ذلك لفعل السلبية تفوق التبعات أن معقول بشكل المتوقع من أنه بسبب تقريرنا في عنه اإلبالغ يتم أال األمر ينبغي أن نر  للغاية،

 .اإلبالغ ذلك من العامة

 

 

 البسام وشركاؤه

 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 

 المملكة العربية السعودية

 

 

 إبراهيم أحمد البسام

 (337ترخيص رقم ) -محاسب قانوني

 

 
 2222مارس  15

 1443شعبان  12

 











 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 

- 9 - 

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية -3

 

 9هـ )الموافق 1422ربيع األول  14بتاريخ  11تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/ شركة أسمنت المنطقة الشرقية )" الشركة "( هي شركة مساهمة سعودية

( وتم قيدها في السجل التجاري بمدينة الدمام تحت 1983يناير  17هـ )الموافق 1423ربيع الثاني  3بتاريخ  939( وقرار معالي وزير التجارة رقم 1982يناير 

 (.1983مارس  7هـ )الموافق 1423األول جماد   22الصادر بتاريخ  2252213422رقم 

 

 .يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية

 

 يتمثل النشاط الرئيسى فى تشغيل المحاجر، تعدين الجبس واالنهيدريت، البيع بالجملة لالسمنت والجص. 

 

( على حق إمتياز التعدين إلستغالل الحجر الجيري 1985يناير 9هـ )الموافق 1425ربيع الثاني  17بتاريخ  6حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

ز. وقد صدرالقرار والطفل في منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين عاما  قابلة للتجديد. وقامت الشركة بإستكمال اإلجراءات القانونية لتجديد ترخيص حق االمتيا

هـ  بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خام الحجر الجيري والطفل لمصنعها القائم في موقع الطاوي قرب 1438رجب  12بتاريخ  5334الوزاري رقم ق/

  هـ1436ربيع أول 18الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من 

 

( على إمتياز التعدين إلستغالل خام الحجر الجيري 2212اير ين 18هـ )الموافق 1433صفر  24/ق بتاريخ 14كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 

 .  والطفل في منطقة واد  النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدته عشر سنوات هجرية

 

 عها التالي:والقوائم المالية للشركة وفر 2221ديسمبر  31للشركة كما في  ن القوائم الماليةتتضم

 

 اإلسم التجاري للفرع مكان اإلصدار تاريخه الفرع رقم سجل 
     

 فرع شركة أسمنت المنطقة الشرقية -براينسا السعودية  الدمام هـ1428رجب  21 2251235184 أ(

 مصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية الجبيل  هـ1435جماد  الثاني  16 2255222383 ب(

     

 هـ .1437ربيع أول  3الصادر بتاريخ  3231328الخرسانة مسبقة الصنع  بموجب الترخيص الصناعي رقم يتمثل نشاط الفرع في إنتا  أ( 

 

البدء في إجراءات تحويل فرع براينسا السعودية إلي شركة ذات  2218ديسمبر  11 ة الشرقية فى إجتماعه المنعقد فيقرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطق

 .2221ديسمبر  31اإلجراءات القانونية لتغيير الهيكل القانوني للفرع حتى مسئولية محدودة، لم تكتمل 

 

 16هـ )الموافق 1435جماد  الثانى 16بتاريخ  2255222383تمتلك الشركة سجل تجار  فرعى بمدينة الجبيل لمصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية رقم  ب(

رتالند( وصناعة األسمنت المقاوم لألمالح، صناعة األسمنت المكتل )الكلنكر( بموجب الترخيص ( ويتمثل نشاطه فى صناعة األسمنت العادي )بو2214أبريل 

 .1322الصناعى الوطنى رقم 

 

 أسس اإلعداد -2

 لتزامقائمة اإل 2-3

ئة السعودية الهي إعتمدتها، وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخر  التي تم إعداد القوائم المالية

 . لمحاسبينللمراجعين وا

 

المالية بالقياس وفقا  لطرق تقييم أخر  كما هو مشار إليه في إيضاح وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية إال اذا سمحت المعايير الدولية للتقارير تم إعداد القوائم المالية  

 السياسات المحاسبية الرئيسية.

 

 إعداد القوائم المالية  2-2

ى تطبيق السياسات قد تؤثر علإن اعداد القوائم المالية  وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقديرات واالفتراضات التي 

 .22-5-2. تم اإلفصاح عن هذه التقديرات واالفتراضات الهامة للقوائم المالية  في اإليضاح رقم لغ المصرح عنها بالقوائم الماليةالمحاسبية والمبا

 

 

 

 

 

 

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( أسس اإلعداد -2

 2023يناير  3معايير وتعديالت المعايير الصادرة والمطبقة إعتباًرا من  2-1

 يالت تعد
 باستثناء ما هو مشار إليه أدناه. ة.، هذا العام ولكن ليس لها تأثير مادي على القوائم المالية للشركالمدرجة أدناه ،يسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير

 

 الوصف التعديالت على المعايير 

تسري للسنوات التي تبدأ 

 في أو بعد

 

 ملخص التعديالت

( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم)

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 والمعيار الدولي للتقرير المالي( 7)

والمعيار الدولي للتقرير  (4رقم )

 (16المالي رقم )

معدل الفائدة تعديل 

المرحلة  – اإلسترشادي

 الثانية

التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط للسماح  تعدل هذه 2221يناير  1

بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم التأكد 

قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار 

الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية. 

معيار الدولي متطلبات إفصاح جديدة على ال تقدم التعديالت أيضا  

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات  (7م )للتقرير المالي رق

 (.9)التي أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

الدولي للتقرير المالي رقم  المعيار

(16) 

تعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 

(16) 

 19-كوفيد-التأجير 

امتيازات اإليجار ذات 

 الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ذات  2221أبريل  1

هو تعديل للدفعات المستحقة في األصل لعقد إيجار  19الصلة بـكوفيد 

يونيو  32م )بدال  من السداد المستحق في 2222يونيو  32في أو قبل 

 أو قبله(. 2221

 

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 2-4

 لم يبدأ سريانها بعد:التي تم إصدارها ولكن المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية  مبكرا  لم تطبق الشركة

 

 الوصف التعديالت على المعايير

تسري للسنوات التي تبدأ 

 في أو بعد

 

 ملخص التعديالت 

العقود المحملة بخسائر  (37معيار المحاسبة الدولي رقم )

 تكاليف الوفاء بالعقود  –

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة مباشرة  2222يناير  1

لم تِف بها الشركة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي 

 بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها الشركة ذلك التعديل.
 

المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 

(، ومعيار المحاسبة 9(، و)16)

( والمعيار الدولي 41الدولي رقم )

 ( 1للتقرير المالي رقم )

 

التحسينات السنوية على 

 المعايير الدولية للتقرير

 2222 – 2218المالي 

: يزيل التعديل توضيح إعادة 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2222يناير  1   

 التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة.

: يوضح التعديل أنه عند تطبيق 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

االعتراف بالتزام في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء  12اختبار "

مالي، ال تشمل المنشأة سو  الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة 

)المقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على 

التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه 

 .المنشأة التعديل ألول مرة

يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة : 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس  41الدولي رقم 

 .القيمة العادلة

: يتيح التعديل إعفاءا  إضافيا  1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للشركة التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق 

 .الترجمة التراكمية بمحاسبة فروق
 

متلكات واآلالت الم (16معيار المحاسبة الدولي رقم )

والمعدات: العائدات قبل 

 االستخدام المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت  2222يناير  1

والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا 

لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيضا  األصل متاحا  

 معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل بشكل صحيح".



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( أسس اإلعداد -2

 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 2-4

 

 الوصف المعاييرالتعديالت على 

تسري للسنوات التي تبدأ 

 ملخص للتعديالت في أو بعد

إطار مفاهيم التقرير  (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 المالي 

 3تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  2222يناير  1

إطار عام  بدال  من 2218بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام 

1989. 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

(17) 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي  2223يناير  1 عقود التأمين

االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، 

جانب تعديالته )إلى  17سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عقود التأمين  4الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( الذي تم إصداره في عام 4)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

2225. 

تصنيف المطلوبات  (1معيار المحاسبة الدولي )

على أنها متداولة أو 

 غير متداولة

المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن الحق أوضح التعديل ما هو  2223يناير  1

ا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا  في التأجيل يجب أن يكون موجود 

التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك 

فقط إذا كان متضمنا  المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة 

 ط االلتزام على تصنيفها.حقوق ملكية ولن تؤثر شرو

( وبيان 1معيار المحاسبة الدولي رقم )

 (2الممارسة رقم )

اإلفصاح عن 

 السياسات المحاسبية

 

 2223يناير  1

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات المحاسبية 

 التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.

 

 (8) معيار المحاسبة الدولي رقم

 

تعديالت على تعريف 

 التقديرات المحاسبية

 

 

 2223يناير  1

 

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة المنشآت 

 على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية.

تعديالت بخصوص  (12معيار المحاسبة الدولي رقم )

الضريبة المؤجلة على 

وإلتزامات اإليجارات 

 اإللغاء

يتناول هذا التعديل توضيحا  بخصوص محاسبة الضرائب المؤجلة  2223يناير  1

 على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل.

 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

( ومعيار المحاسبة الدولي رقم 12)

(28) 

 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين 

والشريك أو المستثمر 

 المشروع المشترك

 

 غير محدد

 

ومعيار  12تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

مع المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة  28المحاسبة الدولي رقم 

في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع مشترك. على 

المكاسب أو الخسائر الناتجة وجه التحديد، تنص التعديالت على أن 

 عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

 

لتفسيرات والتعديالت يتوقع أال يكون تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه التفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية للشركة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه ا

 .للشركة سنة التطبيق األولىله أثر جوهري على القوائم المالية 

 

 السياسات المحاسبية الرئيسية 2-7

نوات المعروضة، ما لم يذكر خالف تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية الواردة أدناه في إعداد هذه القوائم المالية. تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على كافة الس

 ذلك. 

 

 األدوات المالية 2-7-3

 )أ( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية  2-5-1

 الموجودات المالية

( ثالث فئات رئيسيه لتصنيف الموجودات المالية: تقاس بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 9يتضمن المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )

لمالية ودات اجولمم على أساسه إدارة ايتذي لل األعماوذ  الی نمدا  إستناالمالية بصفة عامة اتها وداجومف بتصنيوم الشركة تقسارة. والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 ية.دلتعاقاية دلنقافقاتها دتو

 

 

 

 

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( أسس اإلعداد -2

 )تتمة( السياسات المحاسبية الرئيسية 2-7

 )تتمة( األدوات المالية 2-7-3

 )تتمة( )أ( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية  2-5-1

 )تتمة( الموجودات المالية

:األصول المالية بالتكلفة المطفأة  - 1  
 

 الخسارة:يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم اختيار تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 

 تعاقدية. نقدية تدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف االعمال الذي  نموذ  ضمن باألصل االحتفاظ يتم 

 السداد مستحق األصلي على المبلغ وفائدة ألصل مدفوعات فقط تكون والتي محددة تواريخ في نقدية تدفقات المالية التي ينشأ عنها للموجودات الفترات التعاقدية. 

  مبدئيا  بقياس الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة بإفتراض عدم وجود عنصر تمويلي. الشركةتقوم 

 
 األعمال نموذ  تقييم
 إلی المعلومات وتقديم األعمال طريقة إلدارة أفضل يعکس هذا ألن المحفظة مستو  علی باألصل فيه يحتفظ الذي األعمال من نموذ  الهدف تقييم بإجراء الشركة تقوم

  :فيها النظر يتم التي المعلومات تشمل .اإلدارة
 

 كسب على تركز اإلدارة كانت استراتيجية إذا ما لمعرفة الخصوص، وجه وعلى العملية. الناحية من السياسات تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات 

 التدفقات تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات مدة مع الموجودات المالية مدة مطابقة أو للفائدة محدد تسعير بسجل االحتفاظ أو التعاقدية الفوائد اتإيراد

 الموجودات. بيع خالل من النقدية

 الشركة إدارة إلى الشأن بهذا تقرير ورفع المحفظة أداء تقييم كيفية. 

 هذه المخاطر. إدارة وكيفية هذا( األعمال نموذ  في بها المحتفظ المالية )والموجودات األعمال نموذ  أداء على تؤثر التي المخاطر 

 التي التعاقدية النقدية أو التدفقات إدارتها تتم التي للموجودات العادلة القيمة على ترتكز التعويضات كانت إذا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديري تعويض كيفية 

 تحصيلها. تم

 المعلومات في النظر يتم ال المستقبل. ومع ذلك، في المبيعات نشاط بشأن وتوقعاتها المبيعات هذه وأسباب سابقة، فترات في المبيعات وتوقيت وحجم صفقات عدد 

 التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات إلدارةللشركة  الهدف المعلن تحقيق لكيفية شامل تقييم من جزءا   اعتبارها بل منفصل بشكل المبيعات بنشاط المتعلقة

 النقدية.
 

التدفقات النقدية بعد يعتمد تقييم نموذ  األعمال على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "أسوأ حالة " أو "حالة الضغط" في االعتبار. إذا تم تحققت 

ات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذ  لالعمال، ولكنها اإلعتراف األولي بشكل مختلف عن توقعات الشركة األصلية، فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجود

 تستخدم هذه المعلومات للمضي قدما  عند تقييم األصل المالي المكون حديث ا أو المشتر  حديث ا.

 

  من خالل الدخل الشامل اآلخرلألصول المالية القيمة العادلة  - 2
 

 دوات الدينأ

خالل الربح  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين ولم يتم اختيار تصنيفها وفقا  للقيمة العادلة منيتم قياس أداة الدين على 

 أو الخسارة:

 

 يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذ  أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية و  -

 غير المسدد.أصل الدين والفائدة على  أصل الدينتنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات  -

 

 ات حقوق الملكيةأدو
رات الالحقة في القيمة بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغي الشركةعند اإلعتراف األولي لإلستثمار في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة، قد تختار 

 قائمة الدخل الشامل االخر. يتم إجراء اإلختيار على أساس كل إستثمار على حد .  منالعادلة 
 

 

 :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - 3

 رة.لخسال الربح أو اخالن لة مدلعاامقاسة بالقيمة ر  بإعتبارها ألخالمالية ودات اجولماجميع ف تصنيم يت

 

 موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اذا لم تنطبق عليه متطلبات تصنيفه كأداة مالي ل صاختيار تصنيف أن للشركة يمکراف األولي، العتد اعنك، لذلی إباإلضافة 

قليص أو تقليل عدم التطابق المحاسبي بشكل جوهري الذي قد يظهر في أمور لی تك إلة أوبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا أد  ذفأطلمابالتکلفة مالية 

 خر .  أ
 

 لمالية.ودات اجولمدارة اعمالها إللي تغيير الشركة لنموذ  ألتي ترة الفتء استثناإبراف األولي، العتد المالية بعودات اجولمف اتصنيدة عام إال يت
 

وإدراجها ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة 

 وبيع الموجودات المالية.من خالل الربح أو الخسارة ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية كما ال يتم اإلحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية 
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -2

 تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية ) 2-7

 )تتمة(األدوات المالية  2-7-3

 )تتمة(المالية  )أ( تصنيف األصول المالية والمطلوبات  7-3- 2

 المطلوبات المالية

. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ ةفأطلماقياسها بالتکلفة م يتروض، كمطلوبات لقت امازالتوإلمالية ت الضماناف ابخال، لماليةاباتها ولطمف بتصني الشركةتقوم 

 .بعين االعتبار أي خصومات أو عالوات خاصة بالحصول على تمويل وتشكل تكاليف الحصول على التمويل جزءا  ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعال

 

 )ب( اإلنخفاض في قيمة األصول المالية  7-3- 2

لة غير األخر  المدينة المالية القروض واألصول لكافة المتوقعة يةئتمانالخسائر اإل مخصص بتسجيل الشركةتقوم   العقود بموجودات يتعلق وفيما .العادلة بالقيمة الُمسجَّ

ية ئتماناإل الخسائر المبسطة، واحتسبت المعيار طريقة الشركة طبقت فقد األخر  والتي ال تشمل عناصر تمويل جوهرية، المدينة والذمم المدينة التجارية والذمم

 ويُعدَّل ية،ئتماناإل الخسارة بشأنللشركة  السابقة الخبرة تعتمد على مصفوفة مخصص الشركة وجنَّبت المتوقعة. يةئتمانللخسائر اإل على العمر المتوقع بناء   المستقبلية

  .اإلقتصادية للمدينيين والبيئة الُمحدَّدة المتوقعة العناصرالمستقبلية حسب

 

ا. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تر   362 السدادأن األصل المالي قد تخلف عن السداد عندما تتجاوز مدة  الشركةتعتبر  ا أن الشركةيوم  األصل المالي يكون قد  أيض 

ية إئتمانستحقة بالكامل دون أخذ أي تحسينات المبالغ التعاقدية الم الشركةتخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم 

 في اإلعتبار. الشركةتحتفظ بها 

 

 ات من العقود مع العمالءيراداإل 2-7-2

 :""اإليرادات من العقود مع العمالء 15تثبت الشركة إيرادات العقود مع العمالء بناء على نموذ  من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 تحديد العقود مع العمالء: العقد هو اتفاقية تعقد بين طرفين او اكثر تؤسس حقوقا و تعهدات و تضع معايير يجب الوفاء بها. – 1الخطوة

 تحديد التزامات األداء في العقد: ان التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل البضائع او خدمات الى العميل . -2الخطوة 

باستثناء  ,مقابل تحويل الخدمات او البضائع المتعهد بها الى العميل  الشركةتحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع ان تستحقه  -3الخطوة 

 المبالغ المحصلة نيابة عن الغير .

على أكثر من التزام أداء واحد ، تخصص الشركة سعر المعاملة لكل التزام أداء  تخصيص سعر المعاملة االلتزامات األداء في العقد: في العقد الذي ينطوي -4الخطوة 

 مقابل الوفاء بكل التزام أداء .الشركة بمبلغ المالي الذي يتوقع أن تستحقه 

 إثبات اإليرادات عندما تفي المنشأة بالتزام أداء. -5الخطوة 

 

 عند الوفاء بأحد المعايير التالية:، الوقتالشركة بالتزام األداء و يتم اثبات االيراد بمرور تفي 
 

 باألداء.الشركة العميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء الشركة و يستهلكها في الوقت نفسه حال قيام  .1

 أداء االشركة ينشىء او يحسن األصل الخاضع لسيطرة العميل عند أنشاء األصل او تحسينه .2

 . شركة حق واجب للنفاذ في دفعات مقابل األداء المنجز حتى تاريخهلو ل ,أداء الشركة ال ينشىء أي اصل له استخدام بديل الشركة  .3

 

 .داءالوفاء بالتزام األ عندها يتم ,يتم اثبات االيراد عند نقطة زمنية معينة ,بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم عندها استيفاء احد الشروط أعاله

 

ينتج عن ذلك أصال تعاقدا  بناء على المقابل المالي المحقق من األداء. عندما تتجاوز  ,عند وفاء الشركة بالتزام األداء من خالل تسليم الخدمات او البضائع المتعهد بها

 .ينشأ عن ذلك التزام العقد ,القيمة المفوترة للعميل قيمة اإليرادات المثبتة

 

ا  بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ، مع األخذ في االعتبار شروط الدفع المحددة بشكل تعاقديا واستبعاد الضرائب أو الرسوم. يتم قياس اإليرادات يجب أيض 

 ذكورة أعاله ويتم تسجيل اإليرادات على استيفاء معايير التحقق المحددة الموضحة أدناه قبل إثبات اإليرادات. في حالة عدم وجود معايير محددة ، سيتم تطبيق السياسة الم

 أنها مكتسبة ومستحقة.

 

 بيع البضائع 

ادات من البيع في الوقت الذي يتم فيه بالنسبة للعقود المبرمة مع العمالء التي يُتوقع فيها بشكل عام أن يكون بيع األسمنت هو التزام األداء الوحيد ، يتم االعتراف باإلير

 األصل إلى العميل في نقطة زمنية ، والتي تكون عادة  عند التسليم.تحويل السيطرة على 

 

شركة في االعتبار المؤشرات تعترف الشركة باإليرادات في الوقت الذي يحصل فيه العميل على السيطرة على األصل المتعهد به وتفي المنشأة بالتزامات األداء. تأخذ ال

 األصل الموعود:المذكورة أدناه عند تقييم نقل السيطرة على 
 

 للشركة الحق الحالي في سداد قيمة األصل. •

 العميل لديه سند قانوني لألصل. •

 قامت الشركة بتحويل الحيازة المادية لألصل. •

 يتحمل العميل مخاطر ومزايا كبيرة تتعلق بملكية األصل. •

 .وافق العميل على األصل •
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 الخرسانة مسبقة الصنعااليرادات من 
 

 العقود على مد  فترة زمنية ( أ
 

حق  واجب النفاذ في الدفع ن لها في جميع األوقات بالنسبة لبعض العقود ، ال يؤدي أدائها إلى إنشاء أصل ذي استخدام بديل للشركة ، وخلصت إلى أ حددت الشركة أنه

، يتم على مد  فترة زمنية لهذه العقود. بالنسبة للعقود التي تفي بمعايير االعتراف بإيرادات مد  فترة زمنية نقل السيطرة على  تمداء المكتمل حتى اآلن. لذلك ، مقابل األ

 .قياس أداء الشركة باستخدام طريقة المخرجات ، بالرجوع إلى التقدم المحرز في التزام األداء

 

 زمنيةالعقود في نقطة  ( ب
 

، فقط عندما يتم استيفاء  نقطة زمنية، يتم االعتراف باإليراد في على مد  فترة زمنية ، في حالة عدم استيفاء معايير االعتراف بإيرادات بالنسبة للعقود األخر 

رين على الحصول على منافع من قبل العمالء عندما يكونون قاد السيطرة. عادة ما يتم الحصول على 38الفقرة  15معاييرالسيطرة وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

مسبقة الصنع. لكي تكون المنتجات الجاهزة جاهزة للتسليم ، يجب إكمال جميع  الخرسانيةاقتصادية من المنتجات المباعة ، وهذا عادة ما يكون عند تسليم المنتجات 

 الوعود الفردية في العقد.

 
 إيرادات توزيعات أرباح

 :فقط عندما يتم إثبات توزيعات األرباح ضمن الدخل

 يتأكد حق الشركة في تسلم توزيعات األرباح المدفوعة، -

 يكون من المرجح أن تتدفق إلى الشركة المنافع االقتصادية المرتبطة بتوزيعات األرباح، -

 يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح بطريقة يمكن االعتماد عليها. -
 

 إيرادات اإليجار

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

 إيرادات أخرى 

 يتم اإلعتراف باإليرادات األخر  عند إستحقاقها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 

 ممتلكات وآالت ومعدات 2-7-1
 

والمعدات بسعر التكلفة التاريخية، بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة. ال يتم إستهالك األراضي. تتضمن التكلفة  آالتو تظهر الممتلكات

 التاريخية النفقات المباشرة القتناء بنود األصول. 

 

ع تكاليف الموجودات ذات العالقة بعد خصم القيم المتبقية على مـد  األعمار يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أوالخسارة  بإستخدام طريقة القسط الثـابت لتوزي

 اإلنتاجية المقدرة التالية: 
 

 سنة 42 مباني 

 سنوات 5-1 طوب حراري، كرات طحن وأخر 

 سنة 22 – 15 آالت ومعدات و شاحنات نقل ثقيل

 سنة 22 – 5 قطع الغيار الرأسمالية

 سنوات 5               أثاث، تجهيزات وأدوات   
 

 

 ت والمعدات بمقارنة العائد مع القيمة الدفترية ويتم إدرا  الصافي ضمن قائمة الربح أو الخسارة . وخسائر إستبعادات الممتلكات واآليتم تحديد أرباح 

 

 اإلنخفاض في القيمة

والمعدات بغرض تحديد ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها، وذلك في حال وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى  آالتو يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات

ى قيمتها اد، يتم شطب الموجودات إلأن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. عند وجود ذلك المؤشر، وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لإلسترد

 القابلة لإلسترداد والتي تمثل القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو قيمته اإلستخدامية، أيهما أعلى. 

 

عن التدفقات  ستقلة بشكل كبيريتم تحديد الوحدة المولدة للنقد التي يتم قياس اإلنخفاض في قيمتها بأنها أصغر مجموعة محددة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية م

نت القيمة الدفترية لألصل أكبر النقدية الداخلة من األصول أو مجموعات األصول األخر . يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لإلسترداد إذا كا

 من قيمته المقدرة القابلة لإلسترداد. 
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 المراجعة السنوية للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية

الحصول عليه من إستبعاد األصل بعد خصم التكاليف المقدرة لإلستبعاد إذا كان األصل قد وصل  للشركةالقيمة المتبقية لألصل هي المبلغ المقدر الحالي الذي يمكن 

 بالفعل إلى العمر والحالة المتوقعتين في نهاية عمره اإلنتاجي. 

 

ذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، يتم احتساب . إتقرير ماليتتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها، عند الضرورة، في نهاية كل فترة 

 التغير )التغيرات( كتغير في التقديرات المحاسبية.

 

  تجزئة الموجودات

ل مستقل( خالل العمر اإلنتاجي تتكون الممتلكات واآلت والمعدات غالبا  من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجية أو أنماط إستهالك مختلفة. يتم استبدال هذه األجزاء )بشك

 لألصل. وعليه: 

 لديها  ةكلفة اإلجمالية للبند بشكل مستقل )إال إذا كان احد االجزاء الهاموالمعدات، تكون تكلفته هامة نسبيا  بالنسبة للت آالتو يتم إستهالك كل جزء من بند الممتلكات

 والمعدات، وفي هذه الحالة، يمكن تجميع الجزئين معا  لغرض اإلستهالك(.  آالتو نفس العمر االنتاجي وطريقة إستهالك جزء آخر من نفس بند الممتلكات
 

  صيانة اليومية للبند ضمن القيمة الدفترية لبند الممتلكات والمعدات. يتم اإلعتراف بهذه التكاليف في قائمة الربح بتكاليف الالشركة في إطار منهج التجزئة. ال تعترف

والمعدات ذات  آالتو يتم تحديد مكونات الموجودات المختلفة ويتم إستهالكها بشكل منفصل فقط بالنسبة لألجزاء الهامة من بند الممتلكات أوالخسارة عند تكبدها.

( تسري عموما على جميع األجزاء األعمار اإلنتاجية أو أنماط اإلستهالك المختلفة. ومع ذلك، فإن المبادئ المتعلقة بإستبدال األجزاء )التكلفة الالحقة للجزء المستبدل

 المحددة، بغض النظر عما إذا كانت هامة أم غير هامة. 
 

 والمعدات آالتورسملة التكاليف ضمن الممتلكات 

 تتكون تكلفة بند الممتلكات والمعدات مما يلي:
 

 .سعر الشراء، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير المستردة، بعد حسم الخصومات التجارية والتخفيضات 

 لإلدارة. هازمة لتشغيله بالطريقة التي تراأي تكاليف مرتبطة مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الال 

 البند أو نتيجة استخدامه خالل فترة  التقدير األولي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته الطبيعية، واإللتزام المتکبد إما نتيجة شراء هذا

 معينة ألغراض أخر  بخالف إنتا  المخزون خالل تلك السنة.

 

الدفترية لألصل أو يتم اإلعتراف بها كأصل منفصل، حسب الحالة، فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة  تدر  التكاليف الالحقة في القيمة

 تبداله.، يتم التوقف عن اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألحد األجزاء المثبتة كأصل منفصل عند اسبه بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق

 

 يتم رسملة تکاليف اإلقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة کجزء من تکلفة الموجودات المؤهلة حتی بدء اإلنتا  التجاري.

 

نة واإلصالحات العادية حميل الصيايتم تحميل كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخر  على قائمة الربح أوالخسارة  خالل سنة القوائم المالية التي يتم تكبدها فيها. يتم ت

 التي ال تزيد من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مخرجات اإلنتا  على قائمة الربح أوالخسارة  عند تكبدها.

 

 قطع الغيار الرأسمالية

 دام اإلرشادات التالية:تقوم الشركة بتصنيف قطع الغيار الرأسمالية إلى قطع غيار هامة )قطع الغيار االستراتيجية( وقطع الغيار العامة، بإستخ
 

 ا هاما  ينبغي االحتفاظ به في المتناول لضمان  قطع الغيار الهامة هي الجزء المعد لإلستخدام بشكل عاجل، الذي من المحتمل أن يكون عنصرا رئيسيا / جزء 

ني. يبدأ إستهالك قطع الغيار إستمرارية تشغيل معدات اإلنتا . وعادة ما تستخدم فقط عند حدوث أعطال، وليس من المتوقع عموما أن يتم استخدامها بشكل روتي

 الهامة من تاريخ الشراء مباشرة. 
 

 مع برنامج الصيانة المقرر( وذلك  شيا  اقطع الغيار العامة هي قطع الغيار الرئيسية األخر  التي ال تعتبر هامة ويتم شراؤها مقدما  بسبب خطط االستبدال المقررة )تم

ن ثم تبدأ عملية اإلستهالك عند الستبدال قطع الغيار الرئيسية الموجودة بأجزاء جديدة قابلة للتشغيل. تعتبر هذه البنود "متاحة لإلستخدام" فقط في تاريخ مستقبلي. وم

عامة تكون علی مد  عمرها اإلنتاجي أو العمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع للمعدات تركيبها كجزء مستبدل. إن فترة االستهالك لمثل هذه األجزاء الرأسمالية ال

 المرتبطة بها، أيهما أقل.

 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
ى الفئة المناسبة في الممتلكات يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إل

لطريقة التي تراها والمعدات أو الموجودات غير الملموسة )تبعا  لطبيعة المشروع(، عند وصول األصل إلى الموقع و / أو الحالة الالزمة ليتمكن من العمل با آالتو

نشاء / التطوير وأية تكاليف أخر  مرتبطة مباشرة بإنشاء أو اإلستحواذ على بند األعمال اإلدارة. تتضمن تكلفة بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ سعر الشراء وتكلفة اإل

 إلدارة. يتم رسملة التكاليف المرتبطة باختبار بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ )قبل أن تكون متاحة لالستخدام( بالصافي بعد خصما تراهاالرأسمالية تحت التنفيذ التي 

 ي إنتا  خالل فترة االختبار. ال يتم إستهالك أو إطفاء األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.متحصالت بيع أ
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ند اإلعتراف األولّي بالتكلفة. بعد اإلعتراف األولّي، يتم قياس الموجودات غير الملموسة بالصافي بعد يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم اقتناؤها بشكل منفرد ع

 خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة، حسب اللزوم.

 

ل رئيسي من أنظمة المعلومات يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مد  العمر التعاقدي أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقل. وهي تتكون بشك

 سنوات بطريقة القسط الثابت على افتراض أن القيمة المتبقية صفر. 12 - 5اإلدارية. تقوم الشركة بإطفاء هذه الموجودات غير الملموسة على مد  

 

قيمة الدفترية لألصل ويتم يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف باإلعتراف بالموجودات غير الملموسة على اساس الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد وال

 التوقف عن اإلعتراف باألصل. إدراجها في قائمة الربح أوالخسارة  عندما يتم

 

 العقارات اإلستثمارية 2-7-7

تحتفظ بها الشركة بغرض كسب إيرادات إيجارية أو بغرض إنماء رأس المال من خالل الزيادة في القيمة أو لكال ومباني في أراضي  العقارات اإلستثماريةتتمثل 

   أو توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية أو ألغراض البيع االعتيادي.الغرضين، وال تشتمل على األراضي والمباني المستخدمة في إنتا

ن وجدت( علما  بأنه ال يتم تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوما  منها االستهالكات المتراكمة )إن وجدت( وخسائر الهبوط )التدني( في القيمة المتراكمة )إ

سعر الشراء مضافا  إليه جميع التكاليف المرتبطة مباشرة بإنشاء أو الحصول على العقار االستثماري وبالحالة الالزمة ليكون معدا   استهالك األراضي. وتتضمن التكلفة

  .لالستخدام في الغرض المخصص له. ويتم استهالك األجزاء الهامة من العقار االستثماري بشكل منفصل عن األجزاء األخر 

 

التي تم تقييمها من قبل خبير مؤهل ومستقل، وذلك وفقا  لمتطلبات االفصاح وفقا للمعايير الدولية  للعقارات اإلستثماريةعن القيمة العادلة يتم اإلفصاح باإليضاحات 

 للتقريرالمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

 

بيع أو من خالل الدخول في عقد تأجير تمويلي( أو عندما يتم سحب العقار االستثماري من يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار االستثماري عند استبعاده )عن طريق ال

ثماري و مبلغه الدفتري في قائمة االستخدام بشكل دائم وال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يتم تسجيل الفرق بين صافي المتحصالت من استبعاد العقار االست

 لدخل الشامل االخر في السنة التي يتم فيها االستبعاد أو الشطب.الربح أو الخسارة وا

 

 إذا تغير استخدام العقار االستثماري فأصبح عقارا  تشغله الشركة فيتم إعادة تبويبه إلى بند الممتلكات واآلت والمعدات.

 

 إن العمر المقدر لبند المباني هو على النحو التالي:

 

 السنوات  

 42  مباني 

 

 في قيمة الموجودات غير المالية اإلنخفاض 2-7-7

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

فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل بمفرده، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة  لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت التي اليمكن

 لالسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي إليها ذلك األصل.

 

ته الدفترية عندئذ تخفض تكلفة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيم

اآلخر للسنة المالية التي تحدث النقد إلى قيمتها القابلة لالسترداد، ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

 فيها.

 

أن ال تزيد  ة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، علىوإذا ما تم الحقا  عكس قيد خسار

أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في  تكلفته بعد زيادتها عن التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيمة ذلك األصل

  لية التي تحدث فيها.السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة الما
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٪ من رأس المال  52٪ إلى 22الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للشركة تأثير جوهري عليها ولكن ليس سيطرة، والمرتبطة غالبا   بحصص ملكية تتراوح مابين 

ثير جوهري، تقوم الشركة بتصنيف هذا اإلستثمار ضمن اإلستثمارات بالقيمة العادلة الذي يحق لصاحبه التصويت. إذا لم تؤدي حصة الملكية في الشركة الزميلة إلى تأ

 من خالل الربح أو الخسارة. 

 

ر ماإلستثض اتخفيدة أو يام زيتم ثتتم المحاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا  لطريقة حقوق الملكية، يتم اثبات اإلستثمار مبدئيا  بالتكلفة 

 ء.إلقتناايخ رتاد لمحققة بعوافيها ر لمستثماكة رلشر اخسائح أو باأرعة في ولمجمب ابنصي

 

لشامل اآلخر إلى الربح أو إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال يعاد تصنيف المبالغ التي سبق اإلعتراف بها ضمن الدخل ا

باح أو الحصة التناسبية. يتم إثبات نصيب الشركة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ في قائمة الربح أوالخسارة . كما أن نصيب الشركة في أرالخسارة إال بمقدار 

ما تكون حصة الشركة في خسائر خسائر ما بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل مع تسوية مقابلة للقيمة الدفترية لإلستثمار. عند

ثبات أية خسائر إضافية، إال إذا الشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس الشركة الزميلة أو زائدة عنها، بما في ذلك أية ذمم مدينة أخر  غير مضمونة، ال تقوم الشركة بإ

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة كتخفيض للقيمة   إلتزمت الشركة قانونيا  أو ضمنيا  بسداد مبالغ بالنيابة عن الشركة الزميلة.

 .الدفترية لإلستثمارات

 

الة وجود مثل هذا تحدد الشركة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة اإلستثمار في الشركات الزميلة. وفي ح

اثبات ذلك المبلغ بشكل منفصل  ل، تقوم الشركة بإحتساب مبلغ اإلنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثمالدلي

 في قائمة الربح أوالخسارة .

 

ين الشركة وشركاتها الزميلة في القوائم المالية للشركة فقط بقدر حصة المستثمر غير يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت التصاعدية والتنازلية ب

 المرتبط في الشركة الزميلة. 

 

ورة، لشرکة الزميلة، عند الضركما يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا كانت المعاملة تدل علی إنخفاض في قيمة األصل المحول. يتم تعديل السياسات المحاسبية ل

لزميلة في قائمة الربح يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر المخفضة الناشئة عن اإلستثمار في الشركة ا بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل الشركة.

 .أوالخسارة

 

 المخزون 2-7-1

ة المخزون جميع تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخر  المتكبدة في نقل يتم إثبات المخزون، بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تتضمن تكلف

لتحويل والمصاريف العامة األخر  المخزون إلى موقعه وحالته الراهنه. تتكون تكلفة األعمال قيد التنفيذ والبضائع تامة الصنع تكلفة المواد الخام والتكلفة المعيارية ل

الية، يتم اثبات تا  إذا كانت التكلفة المعيارية تقارب التكلفة الفعلية. تتم مراجعة التکاليف المعيارية بإنتظام، إذا لزم األمر. في ضوء الظروف الحالمتكبدة في عملية اإلن

طب كتخفيض للمصروف في قائمة أي شطب في القيمة للوصول إلى القيمة القابلة للتحقق كمصروف في السنة التي يتم فيها الشطب ويتم اإلعتراف بأي رد لذلك الش

 الربح أو الخسارة  في السنة التي يحدث فيها الرد. 

 

 صافي القيمة القابلة للتحقق وتقدير مخصص المخزون

ي القيمة القابلة للتحقق بشكل ياس صافصافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال اإلعتيادية ناقصا التكاليف التقديرية لإلكمال والبيع. يتم عادة ق

ائي( في نفس المنطقة فردي وذلك لشطب المخزون، ويكون ذلك عندما يتم إنتا  وتسويق البنود المتعلقة بنفس خط اإلنتا  )ويكون لها نفس الغرض واالستخدام النه

 الجغرافية.

 

ق يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية، حيث ال ينبغي إثبات الموجودات بأكثر من إن شطب المخزون إلى أقل من التكلفة للوصول إلى صافي القيمة القابلة للتحق

 المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعها.

 

الحركة زون بطيئ يتم تكوين مخصص مقابل مخزون بطيء الحركة والمتقادم والتالف. يتم تحديد المخزون التالف وشطبه عند إجراء الجرد. يتم تقييم مخصص المخ

 ت المستقبلية المتوقعة.والمتقادم لكل فئة من فئات المخزون كجزء من التقارير المالية الجارية. يتم تقييم التقادم بناء  على مقارنة مستو  المخزون بالمبيعا

 

 النقد وما في حكمه 2-7-1

يوما  أو أقل والتي  92دوق وودائع لد  البنوك والتي تكون فترة إستحقاقها األصلية ألغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية ، يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصن

 تكون متاحة الستخدامات الشركة، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 

 رأس المال 2-7-30

ة أو الموجودات المالية. يتم تصنيف األسهم العادية يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة من قبل الشركة كحقوق ملكية بالقدر الذي ال تستوفي فيه تعريف المطلوبات المالي

 للشركة كأدوات حقوق ملكية.
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 توزيعات األرباح 2-7-33

بشكل مناسب وال تكون تحت تصرف الشركة، في أو قبل نهاية السنة المالية  يتم تكوين مخصص أو إلتزام عن مبالغ أي توزيعات أرباح معلنة، يكون قد تم اعتمادها 

 ولكن لم يتم توزيعها حتى نهاية سنة التقرير المالي. 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-7-32

وظيفية"(. العملة الوظيفية للشركة هي يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية  للشركة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )"العملة ال

 الريال السعودي. تم تقريب األرقام إلى أقرب لاير ما لم يذكر خالف ذلك. 

  

 المعامالت واألرصدة  

الناتجة عن تسوية هذه  يتم تحويل المعامالت إلى العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر فروق صرف العمالت 

 ية السنة في قائمة الربح أو الخسارة . المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية وفقا  ألسعار الصرف السائدة في نها

 

 أصول حق االستخدام2-7-31

ا لالستخدام(. وتُقَاس أصول حق االستخدام بالتكلفة  تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاح 

ا أي إستهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن اإلنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة حسب أي إعادة قياس في إلتزامات عقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على  ناقص 

دة في أو قبل بدء عقد ا أي  مبلغ إلتزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار الُمسدَّ حوافز إيجار مستلَمة اإليجار، ناقص 

تُستَهلك أصول حق االستخدام وتكاليف إستعادة األصل. وما لم تكن الشركة متيقنة بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، 

 إليجار، أيُّهما أقصر. وتخضع أصول حق االستخدام لإلنخفاض في القيمة.الُمعتَرف بها وفق ا لطريقة القسط الثابت على مد  عمرها اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد ا

 

 إلتزامات عقود اإليجار2-7-34

رة عقد اإليجار. وتشتمل مدفوعات تعترف الشركة، عند بدء عقد اإليجار، بإلتزامات عقود اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع على مد  فت

ا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغي  اإليج رة التي تعتمد على مؤشر أو ار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقص 

ا مدفوعات اإليجار سعر ممارسة  خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ُمعدَّل والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّن أيض 

التي ال تعتمد على مؤشر أو ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة الشركة خيار اإلنهاء. ويُعتَرف بمدفوعات اإليجار المتغي رة، 

 ث أو الظرف في إجراء السداد.ُمعدَّل معيَّن، كمصروف في السنة التي يتسبب خاللها الحد

 

ائدة المنصوص عليها ضمني ا في عقد وعند إحتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة ُمعدَّل اإلقتراض اإلفتراضي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الف

لتزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضال  عن ذلك، اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يضاف مبلغ إ

ييم يجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقيَُعاد قياس القيمة الدفترية إللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإل

 شراء األصل محل العقد.  

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة

ا أو أقل  12ي تصل مدتها تُطب ق الشركة إعفاء اإلعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للعقارات المستأَجرة )أي عقود اإليجار الت شهر 

ط الثابت على مد  فترة دء العقد وال تتضمَّن خيار شراء(، ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل كمصروف وفق ا  لطريقة القسمن تاريخ ب

 عقد اإليجار.

 

 مكافآت الموظفين  2-7-37

 اإللتزام قصير األجل

شهر بعد نهاية  12المكافآت غير النقدية واإلجازات المرضية المتراكمة التي من المتوقع تسويتها بالكامل خالل إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك 

غ المتوقع ر المالي ويتم قياسها بالمبالالسنة المالية التي قدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة يتم اثباتها بناء على الخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية سنة التقري

 .سدادها عند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات كإلتزامات مكافآت الموظفين الحالية ضمن المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

تزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة يتم اإلعتراف باإللتزام أو األصل في قائمة المركز المالي  بخصوص المكافأة المحددة. يتمثل إل

 المتوقعة.في سنة التقرير المالي، ويتم احتساب إلتزام المزايا المحددة سنويا  من قبل خبراء اكتواريين مستقلين بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان 

 

ركات عالية الجودة المقومة بالعملة التي وتحدد القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة التقديرية المستقبلية بإستخدام معدالت فائدة سندات ش

 سيتم بها سداد المكافآت، وتكون شروطها مقاربة لشروط اإللتزام ذي العالقة. 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:

 

 تكلفة الخدمة

 يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة .تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة والتي 
 

 سارة  كتكاليف خدمة سابقة. يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية إللتزامات المزايا المحددة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخ

 
 تكلفة الفائدة

الخصم على صافي رصيد إلتزام المزايا المحددة. يتم إدرا  هذه التكلفة في مصاريف مزايا الموظفين في قائمة قائمة الربح  يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل

 أو الخسارة .

 

 أرباح أو خسائر إعادة القياس 

 لسنة التي تحدث فيها مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر.يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في االفتراضات االكتوارية في ا
 

 المخصصات  2-7-37

 يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون لد  الشركة:

 ؛إلتزام قانوني أو حكمي ناتج عن أحداث سابقة 

 ؛ ومن المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لتدفق موارد لتسوية اإللتزام في المستقبل 

  موثوق بها.يمكن تقدير المبلغ بصورة 

 

 للنقود والمخاطر المتعلقة باإللتزام.إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ، يتم خصم المخصصات بإستخدام معدل حالي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية 
  

لة أو المخصصات األخر ( فإن احتمالية أن يكون التدفق الصادر مطلوب ا وفي حالة وجود عدد من اإللتزامات  المتشابهة )مثال ذلك ضمانات المنتجات أو عقود مماث

من المحتمل أنه ستكون هناك للتسوية يتم تحديده على اساس فئة اإللتزامات ككل. وبالرغم من أن احتمال التدفق النقدي الصادر ألحد البنود قد يكون ضئيال فقد يكون 

إللتزامات ككل. تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للمصاريف المتوقع استخدامها لتسوية اإللتزام. يستخدم معدل الخصم قبل حاجة لبعض التدفقات النقدية لتسوية فئة ا

 د.ر الوقت كمصاريف فوائالضرائب الذ  يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لإللتزام. يتم إدرا  الزيادة في المخصص بسبب مرو

 

 الزكاة  2-7-35

تساب مخصص الزكاة تخضع الشركة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس االستحقاق ويتم اح

ديرات بين الزكاة والضريبة المحتسبة والربط النهائي )إن وجد( والضريبة على أساس وعاء الزكاة والضريبة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر. تقيد أية فروقات في التق

 ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في السنة التي يتم فيها انهاء الربط.

 

 مصاريف البيع والتسويق والتوزيع 2-7-31

ة وتشتمل على مصاريف الدعاية ورسوم التسويق وغيرها من المصاريف غير تتكون مصاريف البيع والتسويق والتوزيع من جميع تكاليف بيع وتسويق منتجات الشرك

 المباشرة المتعلقة بالمبيعات.

 

 المصاريف اإلدارية 2-7-31

لشركة. يتم عرض اللوجستية لتشتمل المصاريف اإلدارية على التكاليف غير المباشرة التي ال تكون محددة كجزء من تكلفة المبيعات أو أنشطة البيع والتسويق واألنشطة 

 إيرادات التمويل كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة . /)تكاليف(

 

 ربحية السهم 2-7-20

 نصيب السهم األساسي من األرباح

 يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم:

 األسهم العادية؛ والعائد للمساهمين بالشركة، بعد خصم أي تكاليف خدمة حقوق الملكية بخالف  الربح 

 .على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية 

 

 نصيب السهم المخفض من األرباح 

 ان: يتم تعديل األرقام المستخدمة في تحديد نصيب السهم األساسي من األرباح للوصول إلى نصيب السهم المخفض من األرباح، بحيث تضع في الحسب

 دة بعد تكاليف التمويل األخر  المرتبطة بتخفيض األسهم العادية المحتملة أثر الفائ 

  المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون قائمة بإفتراض تحويل جميع األسهم العادية بأثر التخفيض المحتمل.المتوسط 

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 تقارير القطاعات  2-7-23

متعلقة بالمعامالت مع قطاع التشغيل هو عنصر في الشركة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها تحصل على إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات والمصاريف ال

 أي عناصر أخر  في الشركة.

ح أو اعات بشروط تجارية بحتة ويتم إستبعادها عند التوحيد. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية بنفس الطريقة التي تتم في قائمة الربتتم المعامالت بين القط

 الخسارة .
 

 تحدد الشركة قطاعات التشغيل الخاصة بها على أنها:
 

 اإلسمنت 

 الكلنكر. صناعة وبيع االسمنت العادي، واالسمنت المقاوم للملح واالسمنت
 

  الخرسانة مسبقة الصنع 

 صناعة المباني واألشكال سابقة التجهيز من الخرسانة الجاهزة.

 

 األحكام والتقديرات الهامة 2-7-22

 تتمثل األحكام والتقديرات الهامة التالية في تلك التي لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في القوائم المالية :

  واإلستثمارات العقارية والمعدات آالتو اإلقتصادية للممتلكاتاألعمار اإلنتاجية.  

 .مدة عقود اإليجار 

 . الزكاة 

 .اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

 .تقدير إلتزامات المزايا المحددة 

 .مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 .مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف 

 المحتملة لتزاماتاإل 

 

 ستثمارات العقاريةواإل والمعدات آالتو األعمار اإلنتاجية للممتلكات

نافع اإلقتصادية المتوقع من هذه تقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلستهالك للتأكد من أن طريقة وفترة اإلستهالك تتفق مع نمط الم

 الموجودات.

 

 عقود اإليجارمدة 

ا إقتصاديا  لممارسة خيار التمديد أو ا تتم مراجعة التقييم في حالة  إلنهاء.عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافز 

ية الحالية، لم يكن هناك أي أثر مالي جوهري لمراجعة شروط عقود خالل السنة المال حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم.

 .اإليجار لتعكس أثر ممارسة خيارات التمديد أو اإلنهاء

 

 الزكاة 

مة والقرارات هذه األنظ قامت اإلدارة بتقييم وضع الزكاة في ضوء أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والقرارات التي تصدر بشكل دوري واالتفاقيات. إن تفسير

 واالتفاقيات عادة ال يكون واضحا  ويتطلب االنتهاء من الربوط من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

لبيع اتكاليف اد، والتي تتمثل في القيمة العادلة بعد خصم لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( القيمة القابلة لإلستردلدفترية القيمة وز القيمة عندما تتجايحدث اإلنخفاض في ا

ية بحتة رتجات لبيع فى معامالت المتاحة من معامالت البيانااعلى ء لبيع يتم بنااتكاليف بعد خصم لة دلعاالقيمة تساب احإن اعلى. أيهما اإلستخدامية لألصل، ألقيمة أو ا

م تالمخصومة. لنقدية ت التدفقاذ  اعلى نموء بنااإلستخدامية لقيمة ايتم تقدير خصم التكاليف اإلضافية إلستبعاد األصل. أو قيمة سوقية يمكن تبيانها بعد مماثلة ل صوأمن 

جوهرية رات استثم، أو أي ابها بعدم الشركة لتي لم تلتزالهيكلة دة اعاإنشطة ألتي ال تتضمن والمقبلة ات المالية للخمس سنوانة ازلموالنقدية من ت التدفقااتلك استخالص 

ت لتدفقااعملية خصم ل الـن خـمم لمستخداصم ـلخل امل حساسية لمعدالعواكثر أهي داد لقابلة لالسترالقيمة تحسين أداء األصل للوحدة المولدة للنقد. إن التي من شأنها وا

 م ألغراض تعظيم القيم.لمستخدالنمو ل امعدولمستقبلية النقدية ت التدفقااكذلك ولنقدية ا

 

 إلتزامات  المزايا المحددةتقدير 

راضات مختلفة قد تختلف عن التطورات يتم تحديد تكلفة إلتزامات  المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام بإستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افت

قبلية في الرواتب. ونظرا  لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها كطويلة األجل، الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المست

 فإن إلتزام المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل مركز مالي. 

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 احات حول القوائم المالية إيض

 2023ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -2

 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية  2-7

 )تتمة( األحكام والتقديرات الهامة 2-7-22
 

 التجارية مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة

المدرجة بالتكلفة المطفأة. فيما الية تقوم الشركة، بناء على نظرتها المستقبلية، بقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها الم

 لي للذمم المدينة. يتطلب تقييميخص الذمم المدينة، تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة، التي تتطلب اثبات خسائر اإلئتمان المتوقعة على مد  العمر منذ القياس األو

عدالت الخصم والتقييم العام للظروف اإلقتصادية في السوق. تستخدم اإلدارة أفضل تقديراتها خسائر اإلئتمان المتوقعة العديد من التقديرات المتعلقة بتصنيف العمالء وم

 خسائر اإلئتمان المتوقعة. واتجاهات العمالء التاريخية لتقييم مخصص الذمم المدينة بموجب طريقة

 

 مخصص المخزون المتقادم وبطئ الحركة والتالف

بطيئة الحركة والمتقادمة والتالفة. تكون تقديرات صافي القيمة المحققة بناء  على الدليل األكثر موثوقية في وقت إجراء  تقوم اإلدارة بتكوين مخصص ببنود المخزون

لي بالقدر الذي قائمة المركز الما التقديرات. تضع هذه التقديرات بعين االعتبار تقلبات األسعار أو التکاليف المرتبطة مباشرة باألحداث التي تقع في وقت الحق على تاريخ

 تؤكد فيه هذه األحداث الظروف القائمة في نهاية السنة.

 

 المحتملة اإللتزامات

المحتملة ينطوي بشكل جوهري  اإللتزاماتالمحتملة إال عند وقوع أو عدم وقوع حدث أوأحداث مستقبلية. إن تقييم مثل هذه  اإللتزاماتبحكم طبيعتها، فإنه لن يتم تسوية 

 األحكام والتقديرات الهامة لألحداث المستقبلية.على ممارسة 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات -1

 

  إيضاح 2023ديسمبر  13 2222ديسمبر  31

   )لاير سعودي( )لاير سعودي(

 األصول الثابتة التشغيلية 3-1 543.177 823.782

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 3-3 37.120 15.732

819.514 571.357   

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة(معدات و آالتوممتلكات  -1

 األصول الثابتة التشغيلية  1-3

 2023ديسمبر  13السنة المنتهية فى 

 

 

 مباني  أراضى

طوب حراري 

وكرات طحن 

 وأخرى 

 معداتأآلت، 

نقل وشاحنات 

 ثقيل

قطع غيار 

 رأسمالية

تجهيزات أثاث، 

 اإلجمالى أدوات و

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( سعودي()لاير  )لاير سعودي( ا

        التكلفة

 3.174.795 12.322 65.751 2.179.353 35,859 874,514 7.216 2221يناير 1الرصيد في 

  5,771   241   3,271   4,171  3,111 477 - إضافات

 (55,531) (311) (3,100) (74,135) (20,724) (3,111) - إستبعادات 

 11,011 - - 35,743 37,445 - - محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 1.315.131 32.173 77.504 2.345.010 12.337 151.712 5.037  2023ديسمبر  13الرصيد في 

        

        اإلستهالك المتراكم

 2.371.213 11.122 51.236 1.651.289 29.452 628.136 -  2221يناير  1الرصيد في 

 300,007 707 3,114 71,170 1,770 31,275 - اإلستهالك المحمل خالل السنة 

 (54,775) (311) (101) (73,737) (20,724) (3,120) - إستبعادات 

 2,117,472 33,437 72,373 3,771,124 31,451 747,011 - 2023ديسمبر  13الرصيد في 

        

        القيمة الدفترية صافي

 543,177 147 31,741 455,507 31,715 221,701 5.037 2023ديسمبر  13الرصيد في 

 

 وبناء على هذا تم تصنيفه كأصل ثابت تشغيلي. ألغراض المركز الرئيسي للشركة وألغراض إدارية أخر ، ،لاير سعودي 7.922بالدمام، البالغ  داريقريبا  من مساحة المبنى اإل٪ ت22يستخدم ما نسبتة 

 يتم تأجيره لمستأجرين متعددين لفترات تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وتم تبويب الجزء المؤجر كإستثمار عقاري .(، ٪ تقريبا  82ما يعادل )الجزء المتبقي من المبنى 

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة(الممتلكات واآلالت والمعدات  -1

 )تتمة(األصول الثابتة التشغيلية   1-3

 2222ديسمبر  31السنة المنتهية فى 

 

 

 مباني  أراضى

طوب حراري 

 وكرات طحن وأخرى 

 أآلت، معدات

 رأسماليةقطع غيار  وشاحنات نقل ثقيل

أثاث وتجهيزات 

 اإلجمالى أدوات 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( ا

        التكلفة

 3.186.717 16.174 68.632 2.191.592 31.453 871.852 7.216 2222يناير 1الرصيد في 

 13.226 346 385 6.584 761 5.132 - إضافات

 (56.168) (4.218) - (47.549) - (4.421) - إستبعادات 

 (9.415) - - (9.415) - - - إعادة تصنيف إلى موجودات غير ملموسة

 42.455 - (3.266) 38.143 3.645 1.933 - محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 3.174.795 12.322 65.751 2.179.353 35.859 874.514 7.216  2020ديسمبر  13الرصيد في 

        

        اإلستهالك المتراكم

 2.341.857 14.365 51.416 1,635,224 25.349 615.723 -  2222يناير  1الرصيد في 

 92.225 863 1.543 68,654 4.123 17.262 - اإلستهالك المحمل خالل السنة 

 (55.267) (4.128) - (47,263) - (4.276) - إستبعادات 

 (7.822) - - (7,822) - - - إعادة تصنيف إلى موجودات غير ملموسة

 - - (1.723) 2,276 - (553) - تحويالت 

 2.371.213 11.122 51.236 1,651,289 29.452 628.136 - 2020ديسمبر  13الرصيد في 

        

        صافي القيمة الدفترية

 823.782 1.222 14.515 528.264 6.427 246.378 7.216 2222ديسمبر  31الرصيد في 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة(معدات ممتلكات وآالت و -1

 السنة لألصول الثابتة التشغيلية كما يلى: إستهالكتم توزيع   1-2

2222ديسمبر  31 2023 ديسمبر 13 إيضاح   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 92.211 15,777  المحمل على تكلفة اإليرادات  

 1.992 2,425 24 المحمل على المصروفات العمومية واإلدارية 

 24 24 25 المحمل على مصروفات البيع والتسويق 

  300.007 92.225 

 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ   1-1

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

فى بداية السنة  الرصيد   37.512 23.751 

 32.436 14,357  اإلضافات خالل السنة

 (42.455) (11,011)  المحول إلى األصول الثابتة التشغيلية

 15.732 37.120  فى نهاية السنة الرصيد

 

 الموجودات غير الملموسة -4

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 9.415 1.437  التكلفة 

 (7.822) (1.317)  المتراكماإلطفاء 

 1.613 3.231  صافى القيمة الدفترية

 

 رخص والبرمجيات.التتمثل الموجودات غير الملموسة في  -

 واإلدارية.تم تحميل إطفاء السنة على المصاريف العمومية  -

 

 العقارات اإلستثمارية -7

 اإلجمالي مباني راضيأ 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( التكلفة

2221يناير  1الرصيد في      51.934 72.786 122.722 

 322.520 50.517 73.114 2023ديسمبر  13الرصيد في 

    اإلستهالك المتراكم 

 28.228 28.228 - 2222يناير  1الرصيد في 

 1.632 1.632 - 2222 خالل المحمل اإلستهالك

 29.642 29.642 - 2222ديسمبر في  31الرصيد في 

 3.712 3.712 - 2221اإلستهالك المحمل في 

 13.252 13.252 - 2023ديسمبر  13الرصيد في 

    صافي القيمة الدفترية

 13.441 11.734 73.114 2023ديسمبر  13الرصيد في 

 93.282 41.146 51.934 2222ديسمبر  31في  الرصيد

 

 تم تحميل اإلستهالك للسنة على مصاريف أخر . -

قارية من قبل خبير إستيفاء لمتطلبات اإلفصاح وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم تقييم اإلستثمارات الع -

 . 1212222269مؤهل ومستقل وهو مؤسسة أحمد النعيم للتقييم العقاري المعتمد من الهيئة السـعودية للمقيمين المعتمدين برقم عضوية 

٪ من إجمالي المساحة وكامل أرض المبنى. تصنف المنطقة المتبقية كممتلكات 82تمثل العقارات االستثمارية المساحة المؤجرة من المباني بنسبة  -

 (. 3وآالت ومعدات )إيضاح 

مليون لاير سعودي لألراضي  147منها مليون لاير سعودي،  215 بمبلغ 2221ديسمبر  31كما في  للعقارات اإلستثماريةقدرت القيمة العادلة  -

مليون لاير  72مليون لاير سعودي لألراضي و 128مليون لاير سعودي، منها  198بمبلغ  2222ديسمبر  31مليون لاير سعودي للمباني ) 68و

 للمباني(. تم تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بإستخدام القيمة السوقية وطرق تكلفة االستبدال.

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 ل حق اإلستخدامأصو -7

 تتمثل الحركة على أصول حق اإلستخدام فيما يلي:

2023ديسمبر  13    2222ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 1.583 177  الرصيد اإلفتتاحي

 61 7.770  إضافات

 (1.279) (705)  إستهالك السنة 

 365 7.731  الرصيد النهائي

 

 السنة على المصاريف اإلدارية والعمومية. إستهالكتم تحميل  -

 .أجرة جديدةتمركبات مس بشكل أساسي مثلتت 2221في سنة ستخدام إلحق ا أصول اإلضافات على -

 

 ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:إ -5

 2222ديسمبر  31  2023ديسمبر  13  

دلة من خالل الددخل الشدامل العايتكون االستثمار بالقيمة  -أ

 مما يلي:اآلخر 

 عدد األسهم إيضاح

 )باآلالف(

 القيمة

 )لاير سعودي(

 عدد األسهم 

 )باآلالف(

 القيمة

 )لاير سعودي(

 63.222 2.322  53.747 2.100 3-أ-5   ستثمار الصناعيالشركة السعودية لإل

 451.584 27.187  474.757 25.315 2-أ-5 شركة التصنيع وخدمات الطاقة 

 62.292 1.774  71.733 3.554 1-أ-5 شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(

   711.513   576.696 

 

 2.51لدك الشدركة فيهدا مدا نسدبته تالسعودية لالستثمار الصناعي )هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية( )تدداول( وتم الشركةشركة  1-أ-7

م، حيدث بلدغ 2221ديسدمبر  31وقد قامت الشركة بعمل إعادة تقييم لرصيد ذلك اإلستثمار بالقيمة العادلة وفق سدعر السدوق كمدا فدى  من أسهم الملكية. ٪

اسددتلمت الشددركة أرباحددا  مددن  لاير سددعود  للسددهم(. 27.4بمبلددغ  2222ديسددمبر 31لاير سددعود  للسددهم ) فددى  31.15سددعر السددهم فددى ذلددك التدداريخ 

 (.26لاير سعودي )إيضاح  1،152لمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بمبلغ ا

 

حيدث أن القيمدة العادلدة  مدن أسدهم الملكيدة. ٪ 5.44ك الشركة فيها مدا نسدبته تة، وتملفلقات الطاقة شركة مساهمة سعودية مشركة التصنيع وخدم  2-أ-7

( وقدد قامدت إدارة الشدركة لاير سدعودي16.61القيمدة العادلدة للسدهم  2222ديسدمبر  31لاير سدعود  )فدى   16.72بمبلغ 2221ديسمبر 31للسهم فى 

 454.575، وهو مانتج عنه قيمة إجمالية لإلستثمار قددرها بتحديد قيمة االستثمارات فى شركة التصنيع وخدمات الطاقة بناء على تقرير من مقيم مستقل

سدبتمبر  32 بنداء  علدى آخدر البياندات المتاحدة دلة ، استخدم التقيديم متوسدط التددفقات النقديدة للخصدم وطدرق المضداعفات ،لتحديد القيمة العا لاير سعودي.

 ٪.3.6٪ ومعدل نمو 12.75هي معدل خصم  ةفتراضات الرئيسية المستخدمة في حساب التدفقات النقدية المخصومإلاإن  .2221

 

لاير للسهم عند طرح اسدهم  32مليون سهم فى أسهم شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( بسعر 1.8قامت الشركة بشراء  ،2219خالل عام  3-أ-7

 31لاير سدددعود  للسدددهم )فدددى  35.82بمبلدددغ  2221ديسدددمبر  31شدددركة الزيدددت العربيدددة السدددعودية )أرامكدددو( لإلكتتددداب، وقدددد بلدددغ سدددعر السدددهم فدددى 

لاير سددعودي  2.496، حصددلت الشددركة علددى توزيعددات أربدداح مددن أرامكددو بمبلددغ  2221خددالل عددام  لاير سددعود  للسددهم(. 35 بمبلددغ 2222ديسددمبر

 (.26)إيضاح 

 

 تتضمن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ما يلي: -ب 

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( أسهم مدرجة

 63.222 53.747 لالستثمار الصناعيالمجموعة السعودية 

 62.292 71.733 شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(

 317.377 125.112 

   أسهم غير مدرجة

 451.584 474.757 شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 711.513 576.696 

 

 أو إستبعاد لإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إضافةخالل العام لم يكن هناك   -ج

 

 .4-2-34تم اإلفصاح عن مستويات التسلسل الهرمي لإلستثمار في إيضاح   -د



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( عادلة من خالل الدخل الشامل األخرستثمارات بالقيمة الإ -5

     

 

 :يلي فيمابالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  إستثماراتالحركة على تتمثل  -هـ 
 

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 189.635 221.101 الرصيد اإلفتتاحي

 42.273 31.017 خالل الدخل الشامل األخر أرباح غير محققة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من

 229.928 242.141 الرصيد النهائي 

 

 إستثمار في شركة زميلة -1

٪ في الشركة العربية اليمنية لألسمنت )"الشركة الزميلة"( وهي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في جمهورية 31.58لد  الشركة استثمار بنسبة 

 فيما يلي: على اإلستثمار ، وتتمثل الحركة2229في  التشغيلاليمن وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتا  األسمنت وبدأت 
 

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 236.987 277,034 الرصيد اإلفتتاحي

 38.317 20.707 السنة ربحالحصة في 

 (9.292) (7.011) توزيعات أرباح

 210.420 266.214 

 (66.996) (77,117) اإلستثماريخصم: اإلنخفاض فى قيمة 

 199.218 231.424 الرصيد النهائي 

 

 لشركة الزميلةالمعلومات المالية عن املخص 

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 539.842 733.705 متداولة أصول 

 573.872 770.200 غير متداولة أصول 

 (228.284) (372.743) متداولةإلتزامات 

 (63.279) (33.311) غير متداولةإلتزامات 

 842.349 115.175 صافي األصول

 266.214 210.420 الشركة من صافي األصول حصة

   

 663.172 107.437 اإليرادات 

 267.613 11.107 يربح التشغيلالصافي 

 123.352 51.100 إجمالي الدخل الشامل 

 (9.292) (7.011) توزيعات أرباح مستلمة من الشركة الزميلة 

 

 

ستخدام األسعار السائدة في السوق إباليمني بالريال  المقيمة ل األرصدةبينما تم تحوي، الدوالر األمريكيهي المالية للشركة الزميلة  القوائمعرض  عملة

 لتعكس معدل المعاملة الحقيقي. بدال  من أسعار البنك المركزي اليمني،

 

الجمهورية  ستمرارية بسبب األزمة السياسية والوضع االقتصادي واألحداث األمنية الجارية فياإل أمر المدققة للشركة الزميلة المالية القوائمتعكس 

 اليمنية. 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 أخرى، بالصافي مدفوعات مقدماً وموجودات -1

  2023ديسمبر  13 2222ديسمبر  31

  )لاير سعودي( )لاير سعودي(

 أ – موظفين قروض 32,271 12.891

 ب –تكلفة مؤجلة  30.217 -

 دفعات مقدمة إلى موردين 1,707 6.395

 مصاريف مدفوعة مقدما   1.100 7.996

 فوائد مستحقة 224 1.512

   – ذمم مدينة أخر  7.303 5.782

32.574 47.121  

 أخر مقدما  وموجودات  اتمخصص مدفوعيخصم:  (3,172) (1.362)

31.212 44.175  

 يخصم: الجزء غير المتداول من قروض الموظفين (1.017) (5.258)

26.154 17.113  

 

لاير  243تم قياس القيمة العادلة لقروض الموظفين من خالل التقييم االكتواري الذي نتج عنه خسارة محملة على الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  - أ

 سعودي. 

 .إيراداتهاالتكلفة المؤجلة تمثل المصاريف التي أنفقتها الشركة على المشاريع التي لم تكن مؤهلة بعد إلثبات  - ب

ديسمبر  31لاير سعودي ) 222بمبلغ  "شركة الدواء للخدمات الطبية"مل الذمم المدينة األخر  على رصيد مستحق من طرف ذي عالقة تش -  

 (.22سعودي( )إيضاح لاير 2.262: 2222

 

 صافي، المخزون -30

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 225.327 250,127 بضاعة تحت التصنيع

 142.665 371,705 قطع غيار ومستلزمات صيانة

 42.276 41,702 الصنعبضاعة تامة 

 28.522 31,117 مواد خام

 413,423 436.588 

 (9.372) (37,400) الحركة  ئقطع الغيار بط مخصص مخزون

 477,023 427.218 

 

 فيما يلي: الحركة ئبطقطع الغيار تتمثل الحركة على مخصص مخزون  12-1
 

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 8.222 1.150  الرصيد اإلفتتاحي

 1.372 7.010  إضافة للسنة

 9.372 37.400  النهائيالرصيد 

 

 ذمم مدينة تجارية ومحتجزات مدينة، صافي -33

 2222ديسمبر  31  2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 216.195 211.120 ذمم مدينة تجارية

 (35.259) (17.271) يخصم: مخصص الذمم المدينة التجارية 

 204.773 182.936 

 38.182 10.501 محتجزات مدينة

 (26.445) (27.447) يخصم: مخصص المحتجزات المدينة

 4.274 11.735 

 201.127 192.671 

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( ذمم مدينة تجارية ومحتجزات مدينة، صافي -33

 

٪ من مجمل أرصدة الذمم المدينة التجارية، وبلغ رصيد 43ما نسبته  2221ديسمبر  31كما في  تمثل أرصدة العمالء الخمسة الرئيسيين  11-1

 ٪.12العميل الرئيسي للشركة ما نسبته 

 

 فيما يلي: والمحتجزات المدينة الذمم المدينة التجاريةتتمثل الحركة على مخصص  11-2

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 62،342 73.504  الرصيد االفتتاحي

 1.362 -  للسنة المكون

 61.724 73.504  النهائيالرصيد 

 

 كما يلي: ديسمبر 31كما فى  إن أعمار الذمم المدينة التجارية

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 126,413 70.431 ليست مستحقة بعد

 56,787 305.750 يوما   92 - 1مستحق متأخر 

 8,175 21.011 يوما   182 - 91متأخر  مستحق

 8,617 4.107 يوما   272 - 181مستحق متأخر 

 36,223 41.011 يوما  فأكثر 271مستحق متأخر 

 211,120 216,195 

 (35,259) (17,271) الذمم المدينة التجاريةمخصص 

 204,773 182,936 

 

 النقد وما في حكمه -32

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 472,222 170,000 أ –ودائع مرابحة قصيرة األجل 

 58,641 72,277 نقد في البنك 

 - 21 نقد في الصندوق

 402,251 528,641 

 

متوسط  تستثمر الشركة جزءا  من الفائض النقدي في الودائع ألجل مع فترة استحقاق مدتها ثالثة أشهر أو أقل لد  البنوك التجارية المحلية، بلغ - أ

 ٪(. 1.63عائد : بمتوسط 2222ديسمبر  31٪ )1.37على هذه الودائع  2221 سنةخالل معدالت العمولة السنوية 

 

 رأس المال  -31

مليون سهم( بواقع  86: 2222ديسمبر  31مليون سهم ) 86مليون لاير سعودي، والذي ينقسم إلى  862رأس المال المصرح به الصادر والمدفوع هو 

 .لاير سعودي للسهم 12

 

 

 إحتياطي نظامي -34

٪ من صافي الربح إلى 12بموجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة سنويا  تحويل نسبة 

٪ من رأس 52٪ من رأس المال. ومع ذلك، اختارت إدارة الشركة االحتفاظ بهذا االحتياطي بنسبة 32حتى يصل االحتياطي إلى اإلحتياطي النظامي 

القانوني في  ، ولم تتم الموافقة عليه بعد من قبل الجمعية العمومية. االحتياطي القانوني غير متاح لتوزيع األرباح. تم استيفاء متطلبات االحتياطي المال

 السنوات السابقة، وبالتالي ، فإن الشركة غير مطالبة بتحويل أي مبلغ إضافي إلى هذا االحتياطي.

 

 إحتياطي إتفاقي -37

( على تكوين إحتياطي 2212مارس  29هـ )الموافق 1431ربيع اآلخر  13المنعقد بتاريخ  35ية العمومية للشركة خالل إجتماعها رقم وافقت الجمع

لاير  مليون 284.6مليون لاير سعودي من إحتياطي التوسعات الرأسمالية ومبلغ  122مليون لاير سعودي وذلك بتخصيص مبلغ  424.6إتفاقي بمبلغ 

 .رباح المبقاةسعودي من األ



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 إلتزامات منافع الموظفين المحددة -37

 .تم الحصول على النتائج التالية من التقييم اإلكتواري. بإجراء تقييمات إكتوارية إلحتساب إلتزاماتها بموجب خطة المنافع المحددةالشركة قامت 

 

 حركة  إلتزامات منافع الموظفين المحددة:

 

 خالل السنة:والدخل الشامل اآلخر المحمل على قائمة الربح أو الخسارة 

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 5.492 7,255  تكلفة الخدمة الحالية

 2.217 3,157  تكلفة الفائدة

الربح والخسارة المحملة علىالتكاليف    1,271 7.727 

 

 اإلكتوارية الرئيسية:اإلفتراضات 

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

٪1.37  معدل الخصم المستخدم  2.20٪  
٪4  معدل زيادة المرتبات  1.7٪  

    

 فيما يلي تحليل الحساسية على القيمة الحالية لخطط إلتزامات المنافع المحددة:

 

2023ديسمبر  13   2222ديسمبر  31 

 المبلغ النسبة المبلغ النسبة  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

     معدل الخصم

٪3+ الزيادة   51,251 +3٪  75.242 

٪3- النقص  11,151 -3٪  87.544 

     

     النسبة المتوقعة لزيادة الراتب

٪3+ الزيادة   11,722 +3٪  87.779 

٪3- النقص  51,144 -3٪  74.919 

 

فإن هذا غير  من الناحية العملية،. التغير في أحد االفتراضات في حين أن جميع االفتراضات األخر  تبقى ثابتةتستند تحليالت الحساسية أعاله إلى 

نهاية الخدمة للموظفين الفتراض  عند إحتساب حساسية مزايا. وارد الحدوث فقد تكون بعض التغيرات في بعض االفتراضات ترتبط مع بعضها البعض

طريقة تكلفة الوحدة اإلئتمانية  على أساس للموظفين محسوبة القيمة الحالية إللتزام المزايا المحدد)اكتواري جوهري، فإنه يتم تطبيق نفس الطريقة 

 .لمركز الماليقائمة ا عند إحتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المثبتة في( المقدرة في نهاية فترة التقرير

 

 مخصصات أخرى -35

لفة تتمثل المخصصات األخر   في مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة األمتياز الخاصة بالشركة وإزالة المصنع، وذلك بالقيمة الحالية للتك

 33.6بمبلغ  2222ديسمبر  31) مليون  لاير سعودي  34.4مبلغ  2221ديسمبر  31المتوقعة العادة تسوية مواقع إمتياز الشركة وبلغ الرصيد فى 

التمويلية مصاريف اللاير سعودي، والتي تم تحميلها على  772 بالسنة المتعلقةتمثل الزيادة في المخصصات األخر  الفوائد  مليون لاير سعود (.

 (.29)إيضاح 

 2222ديسمبر  31  2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 69.811 10,151  الرصيد في بداية السنة 

 7.727 1,271  المصاريف المحملة للسنة

 6.816 40  خسائرإعادة قياس 

 (3.356) (1,473)  المدفوعات 

 82.978 17,120  الرصيد في نهاية السنة 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 إلتزامات عقود اإليجار -31

 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي(  

 3.777  واحد خالل عام
 4.741  العام الثاني إلى الخامس

 7.301  الحد األدنى من مدفوعات اإليجار
 (712)  يخصم: مصاريف تمويلية

 7.757  صافي الحد األدنى من مدفوعات اإليجار

   

  4.313  الجزء غير المتداول

 3.117  الجزء المتداول

 

 .لاير سعودي من مصاريف الفوائد على إلتزامات عقود اإليجار 122مبلغ ، قامت الشركة بتحميل 2221 خالل السنة

 

 أخرى مطلوباتذمم دائنة و -31

 فيما يلي:  خر األمطلوبات تتمثل الذمم الدائنة التجارية وال

2023ديسمبر  13    2222ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 64.146 72,011  ذمم دائنة تجارية

 42.544 41,354  مصاريف مستحقة

 13.131 31,113  دفعات مقدمة من العمالء

 - 30.711  أ - إيرادات مؤجلة

 4.669 7,745  محتجزات مستحقة

 4.124 4.310  إيرادات غير مكتسبة

 4.372 4,315  ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 72 351  مطلوبات متداولة آخر 

  341.151 133.236 

 

 تمثل اإليرادات التي تم تحرير فواتير بها للعمالء والتي لم تصبح مؤهلة بعد لالعتراف بها كإيراد.اإليرادات المؤجلة  - أ

 

 معامالت وأرصدة اطراف ذات عالقة -20

في  تعتبر األطراف كأطراف ذات عالقة إذا كان لد  أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر

ين وأعضاء إتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واألعمال التي يكون فيها للمساهم

األعمال مجلس اإلدارة، بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة فى سياق 

 العادية ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة.
 

 سدادها من حساب الشركة العربية اليمنية لألسمنت )شركة زميلة( فى أحد البنوك في سلطنة عمان لحين الشركة إستلمتها مبالغ تتمثل المعامالت في

 .اليمن جمهورية وإلى البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيث عنها، نيابة الزميلة الشركة يودائن موردي إلى

 

 العالقة الشركة

 شركة زميلة الشركة العربية اليمنية لألسمنت

 طرف ذو عالقة شركة الدواء للخدمات الطبية

 طرف ذو عالقة شركة والء للتأمين التعاوني 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( معامالت وأرصدة اطراف ذات عالقة -20

  

 فيما يلي: السنةعالقة خالل التتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات 

 

2023ديسمبر  13 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة 2222 ديسمبر 31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 الشركة العربية اليمنية لألسمنت
 (1,795) (3,757) مدفوعات ألعضاء مجلس إدارة الشركة اليمنية

 (26,895) (2,114) ، صافيمدفوعات لموردي الشركة اليمنية

 (42,122) - أقساط سداد مؤسسة التمويل الدولية 

 28,519 1,111 ودائع من الشركة 

 (4.328) - مدفوعات محولة إلى الشركة 
    

 - (3.770) إيرادات اإليجار شركة الدواء للخدمات الطبية
    

 - 3,577 خدمات شركة والء للتأمين التعاوني 

 

 فيما يلي:عالقة الاألطراف ذات أ ( تتمثل األرصدة المطلوبة إلى 

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 - 3,577 شركة والء للتأمين التعاوني

 7.221 747 الشركة العربية اليمنية لألسمنت 

 2,103 7.221 

    

 لاير سعودي(. 2.262: 2222ديسمبر  31لاير سعودي ) 222من شركة الدواء للخدمات الطبية  2221ديسمبر  31بلغ رصيد الذمم المدينة كما في ب( 

 

 ج( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

أعضاء مجلس  

 اإلدارة

موظفي اإلدارة 

 أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين

موظفي اإلدارة 

 الرئيسيين

     

 - 2,141 - 2,770 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 7,254 136 1,250 317 الرواتب، األجور والبدالت

 484 - 701 - مصروف نهاية الخدمة

 2.717 1,551 2.277 7,538 

 

 توزيعات أرباح دائنوا  -23

عبارة عن توزيعات أرباح غير مستلمة من بعض  ،مليون لاير سعودي 62مبلغ وقدرة  2221ديسمبر  31يتمثل رصيد دائني توزيعات األرباح في 

 مليون لاير سعود (. 58:  2222ديسمبر  31) 2221وحتي  1991المساهمين عن السنوات من 

 

 مخصص الزكاة  -22

 للوعاء الزكوي هي كما يلي: الرئيسيةالمكونات 

  2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 1.695.344 3.775.772  موجودات غير متداولة

 114,828 324.113  مطلوبات غير متداولة

 2,411,736 2,711,411  رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي

 246,218 217.343  صافي الربح قبل الزكاة 

 

 تم تعديل بعض المبالغ للوصول إلى الزكاة المحققة للسنة.
  

 األعلى. أيهما٪ من الوعاء الزكوي التقريبي وصافي الدخل 2.5تستحق الزكاة بنسبة 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة(مخصص الزكاة  -22
 

  :كما يلي الحركة على مخصص الزكاة

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( سعودي( )لاير  

 24.223 21,101  السنةالرصيد في بداية 

 29.222 14.227  مصروف الزكاة

 (21.152) (22,702)  السنة مسدد خالل

 (8,264) (1,772)  اإلضافية يةط الزكووخاص بالربالسداد ال

 23.829 13.113  الرصيد في نهاية السنة

 

 :كما يلي لسنةل مكونات مصروف الزكاة

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 23.829 21.313 للسنة مخصص الزكاة 

 8.264 7.172 ية اإلضافيةط الزكووالخاص بالربمخصص الزكاة 

 (2.873) (3.105) سابقةال ةسنلل االختالفات عن تقدير الزكاة

 14.227 29,222 

 

 موقف الربط الزكوي: 

 .واستلمت الشهادة المطلوبة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2222بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات حتى عام قامت الشركة 
 

مليون لاير سعودي وقد  8.4ة والضريبة والجمارك بمبلغ من هيئة الزكا 2222و 2219 للسنوات، إستلمت الشركة الربط الزكوي 2221 سنةخالل 

ربط الزكوي. باإلضافة الى ذلك، المن المبالغ المستحقة على مليون لاير سعودي  3.2 قات مع الهيئة مقابل سداد مبلغلفروقامت الشركة بتسوية تلك ا

، قدمت الشركة طلبا  لتسوية مبلغ 2222لاير سعودي. في فبراير  352بمبلغ  2218و 2217 للسنواتقامت الشركة بتسوية ودفع الربوط الزكوية 

 سعودي من خالل لجنة فض المنازعات الزكوية والضريبية.مليون لاير  7.2

 

 إلتزامات وارتباطات -21

ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 91 بلغت إلتزامات الشركة المحتملة مقابل إعتمادات مستندية وخطابات ضمان بنكية مبلغ 2221 ديسمبر  31كما في

 مليون لاير سعودي(. 122: 2222

 

 إدارية عمومية و مصاريف -24

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    

 31,382 13.171  رواتب وأجور وبدالت

 4,327 1.111  مواد ووسائل مساعدة ورخص وبرامج 

 2.277 2.717  مكافات أعضاء مجلس اإلدارة

 3.269 1.121  إستهالك وإطفاء

 1.861 4.571  أخر  

  47.454 43,114 

 

 مصاريف بيع وتسويق -27

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 7,271 7,725  رواتب وأجور وبدالت وأخر 

 24 24  إستهالك 

 385 365  أخر 

  8,114 7,682 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 وإيرادات مرابحةإيرادات توزيعات أرباح  -27

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 4.323 3,646  توزيعات أرباح من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 4.527 3,238  إيرادات مرابحة قصيرة األجل 

  6,884 8.832 

 

 إيرادات أخرى  -25

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

إيجار إيرادات   6,822 3,438 

 422 554  مبيعات خردة

 7,236 1.797  اخر 

  9.173 12,894 

 

 مصاريف أخرى  -21

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 5,664 5,333  مصاريف البر  اإلداري للشركة 

 7,629 3,822  مصاريف متنوعة

  9,153 13,273 

 

  تمويليةمصاريف  -21

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

ةاالكتواريالتمويل  مصاريف   1,548 1,728 

التأهيلإعادة مصاريف تمويل اإلصالح و   772 755 

يجارفوائد على إلتزامات اإل   122 33 

 532 634  أخر 

  3,254 3,246 

 

 المعلومات القطاعية -10

 قطاعات األنشطة إلى قسمين رئيسيين بغرض إعداد التقارير القطاعية، والتي تتمثل فيما يلي:قامت الشركة بفصل 
 

 

 

 األسمنت

 الخرسانة

 مسبقة الصنع 

تسويات المعامالت 

 اإلجمالي واألرصدة البينية

      2023ديسمبر  13كما في 

     

 2.513.501 (23.712) 233.711 2.591.822 مجموع الموجودات

 171.171 (43.310) 54.577 336.317 مجموع المطلوبات

     

     للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 2023

 575.514 (1.101) 313.177 721.751 اإليرادات، صافي

 200.137 - 5.417 311.431 صافي الربح

 األعمال القطاع

 تصنيع وتجارة األسمنت العادي واألسمنت المقاوم لألمالح وأسمنت الكلنكر. األسمنت

 صناعة قواطع، وأطر ومباني جاهزة من الخرسانة مسبقة الصنع. الخرسانة مسبقة الصنع



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( المعلومات القطاعية -10

 

 األسمنت

 الخرسانة 

 مسبقة الصنع

تسويات المعامالت 

 اإلجمالي واألرصدة البينية

     2222ديسمبر  31كما في 

 2.872.228 (23.468) 197.812 2.695.684 مجموع الموجودات

 336.542 (43.977) 72.698 329.819 مجموع المطلوبات

     

     2222 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 742,427 (3,879) 88,225 658,281 اإليرادات، صافي

 217,218 - (31) 217,249 صافي الربح / )الخسارة(

 

 الجغرافية كما يلي:إن اإليرادات حسب القطاعات 

 2222 ديسمبر 31 2023 ديسمبر 13  

    

 724,641 541.171  المملكة العربية السعودية

 17,786 5,553  دول أخر 

  575.514 742,427 

 

 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة.55مليون لاير سعودي ما يقرب من  394تمثل اإليرادات من ثالثة عمالء رئيسيين لقطاع األسمنت بالشركة البالغ 

 

 ربحية السهم -13

اديدة القائمدة يتم إحتساب الربح األساسي للسهم بقسمة صافي دخل السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للشدركة علدى المتوسدط المدرجح لعددد األسدهم الع

 .السنةخالل 

 

 األساسية والمخفضة:فيما يلي إحتساب ربحية السهم 

 

 للسنة المنتهية في   

 
2023ديسمبر  13    

 

2222ديسمبر  31  

 217.218 200.137   صافي ربح الفترة )بأالف الرياالت السعودية(

 86.222 17.000   عدد األسهم القائمة )بأالف األسهم(

 2.53 2.14   ربحية السهم )بالريال السعودي(

 

 االرتباطات الرأسمالية  -12

 مليون لاير سعود (. 7بمبلغ  2222ديسمبر  31مليون لاير سعود  ) 23بمبلغ  2221ديسمبر  31رأسمالية مستقبلية كما في ال مشروعاتال

 

 توزيعات أرباح  -11

لاير سعودي لكل سهم على مساهمي الشركة  1.4على توزيع أرباح نقدية قدرها 2221أغسطس  2وافق مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ  السنةخالل 

 مليون لاير سعودي. 122.4ليبلغ إجمالي توزيعات األرباح النقدية  2221عن النصف األول من السنة المالية 

 

لاير سعودي لكل سهم على مساهمي الشركة عن  2.5على توزيع أرباح نقدية قدرها 2221أبريل  11وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ  كما

 مليون لاير سعودي. 215ليبلغ إجمالي توزيعات األرباح النقدية  2222السنة المالية 

 

لاير سعودي لكل سهم على مساهمي  1.5على توزيع أرباح نقدية قدرها 2222أبريل  14اريخ كما وافقت أيضا  الجمعية العامة العادية للشركة بت

 مليون لاير سعودي. 129ليبلغ إجمالي توزيعات األرباح النقدرية  2219الشركة عن السنة المالية 

 

 إدارة المخاطر المالية  -14

 تعرضها للمخاطر المالية التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية: الشركةإن أنشطة 
 

 مخاطر اإلئتمان  -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق )بما فى ذلك مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبيه( -
 

داء آلتالي يسعى إلى تقليل األثار السلبية المحتملة على ابشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية وبال الشركةيركز برنامج إدارة مخاطر 

 .للشركةالمالي 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(

 

- 35 - 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  -14

 

 حسب الفئةاألدوات المالية  14-3

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   الموجودات المالية بالتكلفة المطفأه:

مدينة تجارية ومحتجزات مدينة، صافيذمم   201,127 192,671 

 12,891  32,271 قروض موظفين 

 5.932 1.171 ذمم مدينة أخر ، صافي 

 528,641 402.251 نقد ومافي حكمة 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

  

الشامل اآلخرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل   711.513 576.696 

 1.125.337 112.030 إجمالي الموجودات المالية

 

   المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأه:

 111.429 335.011 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخر 

عالقةات ف ذاطرأمستحق إلى   2,103 7,221 

 57,531 70,037 دائنو توزيعات أرباح

اإليجارإلتزامات عقود   7.757 377 

 176.538 314.113 إجمالي المطلوبات المالية 

   

 

 ال يوجد لد  الشركة أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

 

 إدارة المخاطر لألدوات المالية 14-2

 السياسات فيما يلي:تقوم الشركة بمراجعة السياسات الخاصة بإدارة کل من هذه المخاطر وتتلخص هذه 

 

 مخاطر اإلئتمان وتركيز مخاطر اإلئتمان   14-2-3

بالوفاء بإلتزاماتها  تتمثل مخاطر اإلئتمان فى الخسارة المحاسبية التي يمكن أن تتحقق في تاريخ التقاريرالمالية إذا لم تتمكن األطراف المقابلة من القيام

خاطر اإلئتمان كما في تاريخ وفقا  لما تم التعاقد عليه. لد  الشركة سياسات مطبقة للحد من تعرضها لمخاطر اإلئتمان. يتمثل الحد األقصى للتعرض لم

 المالي فيما يلي: التقرير

 

اء األطراف بسبب عالقات الشركة طويلة األجل مع األطراف األخر  وبعد األخذ في اإلعتبار المراكز المالية لتلك األطراف، ال تتوقع اإلدارة عدم وف

 التجارية التي تعد مشكوك في تحصيلها.المقابلة بإلتزاماتهم تجاه الشركة، بإستثناء الذمم المدينة 

 

التجارية. عند  تحدد إدارة الشركة مخاطراإلئتمان من خالل مراقبة الجدارة اإلئتمانية للعمالء الحاليين ومن خالل مراجعة شهرية لتحليل الذمم المدينة

ضع العمالء المصنفين كعمالء "عالية المخاطر" على قائمة العمالء مراقبة مخاطر إئتمان العمالء، يتم تجميع العمالء وفقا  لخصائصهم اإلئتمانية. يتم و

الشركة بقياس مد  امكانية الممنوع التعامل معهم، وال تتم عمليات البيع اإلئتماني المستقبلية لهم إال بموافقة مجلس اإلدارة، إال أن يتم السداد مقدما . تقوم 

 كون واإلنخفاض في القيمة.التحصيل من العمالء للتأكد من كفاية المخصص الم

 

 تشمل قروض الموظفين بعض المبالغ المضمونة برصيد مكافآت نهاية الخدمة التي تغطي رصيد القرض.

 

 األرصدة البنكية محتفظ بها لد  بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

 2222ديسمبر  31 2023ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 192,671 201,127 ، صافيمدينةومحتجزات  ذمم تجارية

 12.891 32,271 قروض الموظفين

 5.932 1.171 ذمم مدينة أخر ، صافي

 472.222 170.000 ودائع مرابحة قصيرة األجل

 58,641 72,277 أرصدة بنكية

 725.405 738.133 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2023ديسمبر  13المنتهية في للسنة المالية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  -14

 )تتمة( الماليةإدارة المخاطر لألدوات  14-2

 مخاطر السيولة    14-2-2

في توفير النقد للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية. يتم مراقبة متطلبات  الشركةمخاطر السيولة تتمثل في الصعوبات التي يمكن أن تواجه 

 استحقاقها. السيولة بشكل منتظم وتتأكد اإلدارة من توفر أموال كافية للوفاء باإللتزامات  عند

 

 هي التأكد من أن لديها دائما  ما يكفي من النقد لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها عند استحقاقها. ولتحقيق هذا الهدف، فإنها تسعى إلى الشركةإن سياسة 

 يوما.  32الحفاظ على األرصدة النقدية لتلبية االحتياجات المتوقعة لفترة ال تقل عن 

 

ية والمصاريف المستحقة ومستحقات إلى أطراف ذات عالقة، من الجزء المتداول من الذمم الدائنة التجارللشركة تتكون المطلوبات المالية المتداولة 

مالي  شهرا من تاريخ المركز ال 12. من المتوقع تسديد هذه المطلوبات في غضون توزيعات أرباح دائنة، إلتزامات عقود إيجار، ومطلوبات أخر 

 توافر أموال كافية للقيام بذلك. الشركةوتتوقع 

 

 يلخص الجدول التالى مواعيد استحقاق المطلوبات المالية للشركة على أساس الدفعات النقدية التعاقدية غير المخصومة.

 

 أقل من عام 

 7من سنة إلى 

 سنوات 

 

 7أكبر من 

 اإلجمالي  سنوات 

 )لاير سعودي( سعودي()لاير  )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

     2023ديسمبر  13

 7.122 - 4.771 3.374 إلتزامات عقود اإليجار

 341.151 - - 341.151 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخر 

 2.103 - - 2.103 عالقةات ف ذاطرأمستحق إلى 

 371.002 - 4.771 371.144 إجمالى المطلوبات المالية

     

     2222ديسمبر  31

 377 - 222 155 إلتزامات عقود اإليجار

 133,236 - - 133,236 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخر 

 7,221 - - 7,221  عالقةات طرف ذأمستحق إلى 

 142,614 - 222 142,459 إجمالى المطلوبات المالية

 

 مخاطر السوق 14-2-1

مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم، التي يمكن أن تؤثر مخاطر السوق هي مخاطر متعلقة بالتغيرات في أسعار السوق، 

السوق هو على دخل الشركة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية بسبب التقلبات في قيمة األدوات المالية ذات الصلة. إن الهدف من إدارة مخاطر 

 مقبولة مع تحسين العائدات.إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود 

 

 أ( مخاطر معدالت الفائدة 

الفائدة السائدة مخاطر معدالت أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار 

أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة والتي تتمثل بشكل  على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. تتعرض الشركة لمخاطر

ة بمراقبة رئيسي في تسهيالت بنكية وقروض أخر . تقوم اإلدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم اإلدار

 قات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للشركة غير جوهرية.التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدف

 

 ب( مخاطر صرف العمالت األجنبية

العمالت  مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف

الشركة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل أعمالها اإلعتيادية ألن جميع المعامالت الهامة للشركة خالل السنة هي األجنبية. ال تتعرض 

ودي بالريال السعودي والدوالر األمريكي وال توجد مخاطر جوهرية متعلقة باألرصدة القائمة بالدوالراألمريكي حيث أن اسعار صرف الريال السع

ر األمريكي. إن تعرض الشركة لمخاطر العملة الناتجة عن العمالت غير المرتبطة بالدوالراألمريكي )على سبيل المثال اليورو والجنيه مرتبطة بالدوال

 اإلسترليني وغيرها( ليس جوهريا .

 

 ( من القوائم المالية.  8بالدوالر األمريكي إيضاح ) لى االستثمار في شركة زميلة مقومتتعرض الشركة لمخاطرمعدالت العمالت األجنبية ع
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  -14

 )تتمة( إدارة المخاطر لألدوات المالية 14-2

 القيمة العادلة لألدوات المالية  14-2-4

بناء  على درجة مراعاة  3و  2و  1إلغراض إعداد التقارير المالية، إستخدمت الشركة التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المصنف عند المستويات 

 المدخالت في قياس القيمة العادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة بالكامل، كما هو موضح أدناه:

 

 .األسعار السوقية المفصح عنها في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن إقتنائها في تاريخ التقييم المستوى االول: -

مدخالت بخالف األسعار السوقية الموضحة في المستو  األول وهي يمكن مالحظتها بشكل مباشر )األسعار المماثلة( أو بشكل  المستوى الثاني: -

 غير مباشر

مدخالت لموجودات ومطلوبات ال تعتمد على معلومات سوقية قابلة للمالحظة والتي ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير  المستوى الثالث: -

 مباشر من السوق.
 

ف هذه تصني يتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة في سوق األسهم السعودي وفق ا لسعر إغالق السوق في تاريخ القوائم المالية وتم

 .1األدوات تحت المستو 
 

يتم تصنيف هذه يتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المدرجة بناء  على طرق التقييم المعتمدة التي تعتمد على نهج الدخل ونهج السوق، و

 .3األدوات تحت المستو  

 

 القيمة العادلة  

 القيمة الدفترية 

 )لاير سعودي(

 3مستوى 

 سعودي()لاير 

 2مستوى 

 )لاير سعودي(

 1مستوى 

 )لاير سعودي(

     

      2023ديسمبر  13كما فى 

 474.757 - 317,377 711,513 من خالل الدخل الشامل األخر بالقيمة العادلةإستثمارات 

     

      2222ديسمبر  31كما فى 

 451.584 - 125.112 576.696 خالل الدخل الشامل األخرمن  بالقيمة العادلةإستثمارات 

 

 لقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةا

 .لةتعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمتها العاد

 

 المقارنة أرقام -17

 المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية، تتمثل بنود إعادة التبويب الرئيسية فيما يلي:تمت إعادة تبويب بعض مبالغ 

 

   قائمة المركز المالي أ(  - أ

  2020ديسمبر  13  إعادة التبويب إلى إعادة التصنيف من

 )لاير سعودي(   

 1.613  أصول غير ملموسة  معدات آالت وممتلكات و

 11.735  ذمم مدينة تجارية ومحتجزات مدينة مدفوعات مقدما  وموجودات أخر  

 8.518  غير متداولة - أخر  وموجودات مقدما  المدفوعات  الجزء المتداول –مدفوعات مقدما  وموجودات أخر  

  - ب

 ب( قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  - ت

  

 2020ديسمبر  13  إعادة التبويب إلى إعادة التصنيف من

 )لاير سعودي(   

 1.419  تكلفة اإليرادات مصاريف بيع وتسويق

 144  تكلفة اإليرادات  مصاريف إدارية وعمومية 

 

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات  2222ديسمبر  31فيللسنة المنتهية ال يؤثر إعادة التبويب على الربح المعلن عنه مسبق ا 

 بذلك التاريخ. للسنة المنتهيةالنقدية من األنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية 
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 معلومات إضافية -17

 (19 -جائحة فيروس كورونا )كوفيد
بعد تطبيق التدابير الضرورية لمواصلة األعمال والتأكد من اإلجراءات االحترازية المطلوبة مع تواصل الشركة عملياتها دون أي انقطاع جوهري 

ومع ذلك، تعتقد اإلدارة، بناء   ، من الصعب التنبؤ بمد  ومدة التأثير االقتصادي بالكامل حتى اآلن.19-استمرار التغيرات والتطورات على وضع كوفيد

أنه ليس هناك تأثير جوهري على األداء المالي للشركة، وأن لديها السيولة الكافية لمواصلة الوفاء بإلتزاماتها المالية في  على تقييمها والمعلومات المتاحة،

 المستقبل المنظور عند استحقاقها.

 

 األحداث الالحقة -15

 اإلجراءات القانونية ونقل الملكية.، استحوذت الشركة على شركة جديدة تقع في جدة. إدارة الشركة في طور إنهاء بعد تاريخ التقرير
 

 اعتماد القوائم المالية  -11

 .1443 شعبان 12الموافق  2222مارس  13تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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