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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 1التنظيم والنشاط

شركة أسمنت المنطقة الشرقية (" الشركة ") هي شركة مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقمم م 11/بتماريخ
 14ربيع األول 1402هـ (الموافق  9يناير 1982م) وقرار معمالي وزيمر التجمارة رقمم  939بتماريخ  3ربيمع الثماني
1403هممـ (الموافممق  17ينمماير 1983م) وتممم قيممدها فممي السممجل التجمماري بمدينممة الممدمام تحممت رقممم 2050013400
بتاريخ  22جمادى األول 1403هـ (الموافق  7سبتمبر 1983م) ومركزها الرئيسي بمدينة الدمام .
حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 6/بتاريخ  17ربيع الثاني 1405هـ (الموافق  9يناير 1985م) علمى
حق امتياز التعدين الستغالل الحجر الجيري والطفل في منطقة الخرسانية لممدة ثالثمين عامما قابلمة للتجديمد  .وقاممت
الشركة بإستكمال اإلجمراءات القانونيمة لتجديمد تمرخيص حمق االمتيماز  .وقمد صمدر القمرار الموزاري رقمم ق5334/
وتاريخ  1438-7-12هـ بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خمام الحجمر الجيمري والطفمل لمصمنعها القمائم فمي موقمع
الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من  1436-3-18هـ
كما حصلت الشركة بموجب القمرار الموزاري رقمم /14ق بتماريخ  24صمفر 1433همـ (الموافمق  18ينماير 2012م)
على امتياز التعدين الستغالل خام الحجر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظمة األحسماء التابعمة إلممارة
المنطقة الشرقية مدتها عشر سنوات هجرية .
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج األسمنت العادي واألسمنت البورتالندي المقاوم وتوابعه ومشتقاته واإلتجار به
والخرسانة مسبقة الصنع .
و تظهر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقديمة والتغيمرات فمي حقموق المسماهمين عمن
الشركة وفرعها التالي :
رقم سجل الفرع
2051035184

تاريخه
1428/07/21هـ

مكان اإلصدار
الدمام

اإلسم التجاري للفرع
براينسا السعودية  -فرع شركة أسمنت المنطقة الشرقية

ويقوم هذا الفرع المشار الية أعاله بإدارة أعمال الشركة في مواقع مختلفة من المملكة العربية السعودية بالتنسميق ممع
المركز الرئيسي للشركة بالدمام  ،وال يصدر لهذا الفرع قوائم مالية منفصلة  ،وذلك الن موجوداته ومطلوباته ونتائج
اعمالة وتدفقاته النقدية يتم ادراجها في القوائم المالية التي تصدر عن الشركة .
 -2تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في عام 1433هـ (2012م) خطة للتحمول إلمى معمايير
المحاسممبة ومعممايير المراجعممة الدوليممة ،والتممي يسممتدعي تنفيممذها تبنممي منهجيممة مناسممبة لدراسممة المعممايير الدوليممة
والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة إلجراء أية تعديالت الزمة عليها أو على األنظمة والتعليمات الحالية
ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة.
وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين فإن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة
من الهيئة سيكون اعتبارا من بداية عام 2017م وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالية .وعليه ،سوف
تكون أول قوائم مالية سنوية للشركة معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي هي تلمك الخاصمة بعمام 2017م.
وعلى ذلك ،يعتبر تاريخ 2016/01/01م هو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ألنه يمثل بدايمة
فترة المقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
بناء على ما تقدم ،قامت الشركة بالتخطيط لتطبيق المعايير الدولية للتقريمر الممالي حيم تمم عممل خطمة تنفيذيمة
تحوي اإلجراءات الالزمة لالنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالى في عام 2017م ،وتم تنفيذ اآلتي:
أ -اعتمدت الشركة خطة للتحمول ل لمعمايير الدوليمة للتقريمر الممالى  .والتمي تضممنت تحمدي واعتمماد السياسمات
المحاسبية.
ب -عينت الشركة مستشار خارجي لها للمساعدة في عملية تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.
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ج -شكلت الشركة فريق داخلي يكون مسؤوال عن التحول لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى.
د -تمم إعتمماد السياسمات المحاسمبية الالزمممة إلعمداد قموائم ماليمة تتماشمى مممع المعمايير الدوليمة للتقريمر المممالى و
اعتمد تطبيقها اعتبارا من 2017/01/01م.
هـ -تم تعديل وإعادة تصنيف األرصدة اإلفتتاحية بتاريخ التحول 2016/01/01م لتكون متوافقمة ممع المعمايير
الدوليممة إلعممداد التقممارير الماليممة كممما تممم تعممديل وإع مادة تصممنيف االرصممدة السممنوية والربممع سممنوية لعممام
2016م ،وتم إعداد قائمة مركز مالي إفتتاحية بتاريخ التحول  2016/01/01وإعداد قموائم ماليمة سمنوية
وربع سنوية لعام  2016وفق المعايير الدولية للتقرير المالي.بغرض توفير أرقام المقارنة للقوائم المالية
التى سيتم اصدارها في عام 2017م .
وبناء على ما تقمدم ،تؤكمد الشمركة أنمه ال توجمد آثمار جوهريمة علمى النتمائج الماليمة إثمر تطبيمق المعمايير الدوليمة
للتقرير المالى ،كما ال توجد أية معوقات قد تؤثر فمي مقمدرة الشمركة علمى إعمداد قوائمهما الماليمة وفمق المعمايير
الدولية للتقرير المالى .وقد تم إعداد القوائم المالية األولية المختصمرة المرفقمة لفتمرة التسمعة أشمهر المنتهيمة فمي
2017/09/30م بمعرفة إدارة الشركة والتى تمثل جزء من أول قوائم مالية تعدها الشركة وفقا المعايير الدولية
للتقرير المالي ،والمعمايير واإلصمدارات األخمرى التمي تعتممدها الهيئمة .ويظهمر اإليضماح رقمم  6األثمر الممالي
لعملية التحول من المعايير السعودية إلي المعايير الدولية للتقرير المالية .
 -3أسس اإلعداد
أعممدت القمموائم الماليممة األوليممة المختصممرة المرفقممة وفقمما لمعيممار المحاسممبة الممدولى رقممم (" )34التقريممر المممالى
األولمى" (المعيمار المدولى للتقريمر الممالى المذى يحمدد محتويمات التقريمر الممالي األولمى) ووفقما للمعيمار المدولى
للتقرير المالي رقم (" )1تطبيق المعايير الدولية ألول مرة" باستخدام السياسمات المحاسمبية التمى تتوقمع الشمركة
تطبيقها في القوائم الماليمة السمنوية لعمام 2017م .بسبب حتماليةبص وب مع ييبلجةي ة جب ت م يب جت لىب

حيايلجةي حيحليةص م بسب إتماليةص إخمةلع حيشيكص التقل طبةب ييبلجةي وبل عت ميبر جسبيو يايبيدبل بيب
قبل حالنمدلء ين إل ح حيقبحئر حياليةص حيسنبجص ييلم 2017م فإن هبه حيسةلابل حياحلاببةص قب تمىبع لبن
ىك حيمي امقبم حيشيكص بمطبةقدل في ذيك حيملعجخ.
أينما وردت عبمارة "المعمايير الدوليمة للتقريمر الممالي" فمي همذه اإليضماحات فهمي تشمير إلمى "المعمايير الدوليمة
للتقريممر المممالى المعتمممدة فممي المملكممة العربيممة السممعودية والمعممايير واإلصممدارات األخممرى المعتمممدة مممن الهيئممة
السممعودية للمحاسممبين القممانونيين" .والمعاييرالدوليممة المعتمممدة هممى المعممايير الدوليممة كممما صممدرت مممن المجلممس
الدولى باإلضافة الى المتطلبات واإلفصاحات التى أضافتها الهيئة لبعض تلك المعمايير وفقما لمما ورد فمي وثيقمة
إعتماد المعايير الدولية للتقرير المالى .ويقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى همو مما تعتممده الهيئمة السمعودية
للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
إن بعض المعلومات وااليضاحات والتى تعتبر مهمة لفهم القموائم الماليمة األوليمة المختصمرة والتمى يمتم شممولها
فى العادة فى القوائم المالية السنوية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالى تم اإلفصاح عنها في هذه القموائم
المالية األولية بجانب التسويات والتوضيحات آلثار تطبيق المعايير الدولية للتقرير الممالى علمى حقموق الملكيمة
واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل المذكورة .باستثناء ما تقدم ،فان القوائم المالية األولية المختصرة ال تشممل
جميع االيضاحات والتى يتم في العادة إرفاقها مع القوائم المالية السنوية.
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 -4المعايير الدولية للتقرير المالى التي تم تطبيقها من قبل الشركة
تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة كما في  30سمبتمبر 2017م وفقما للسياسمات المحاسمبية التمى
تتوقع الشركة تطبيقها في القوائم المالية السنوية كما في  31ديسممبر 2017م والتمي تمثمل اول مجموعمة كاملمة
من القوائم المالية السنوية والتي سيتم إعدادها وفقأ للمعايير الدولية للتقرير المالي .وقد تم تطبيق هذه السياسات
بصورة متسقة لجميع الفترات المعروضة في هذه القموائم الماليمة األوليمة المختصمرة وفمي إعمداد قائممة المركمز
المالي االفتتاحية كما في  01يناير 2016م .وعلى وجه الخصوص تم تطبيق تلك المعايير الصمادرة والمعتممدة
من الهيئة والتي يسري مفعولها كمما فمي 2017/12/31م وكمذلك التطبيمق المبكمر لمبعض المعمايير والتعمديالت
الصادرة والتى من المتوقع إعتمادها من الهيئة وتطبيقها من قبل الشركة بذلك التاريخ بما في ذلك :
 التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 1عرض القوائم المالية "  ،بشأن مبادرة اإلفصاح.
 التعديالت على المعيار المحاسبي رقم " 16العقارات  ،اآلالت والمعدات".
 دورة التحسمممينات السمممنوية للمعمممايير الدوليمممة إلعمممداد التقمممارير الماليمممة 2012م – 2014م والتمممي تتضممممن
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمم  5ورقمم  7والمعيمار المحاسمبي المدولي رقمم 19
ورقم .34
 -5المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولم يحن موعد تطبيقها بعد.
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر لبعض المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التمي تمم إصمدارها ولمم
يحن موعد تطبيقها بعد كما هو مفصل فى ايضاح (. )26
 -6التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ والسياسات المحاسبية المطبقة ،استعمال أحكام وتقمديرات وافتراضمات
تؤثر في قميم اإليمرادات والمصمروفات والموجمودات والمطلوبمات واإليضماحات المرفقمة بجانمب اإلفصماح عمن
المطلوبات الطارئة.
إن عممدم التمميقن بخصمموص هممذه االفتراضممات والتقممديرات قممد يممؤدي لنتممائج تتطلممب تعممديال جوهريمما علممى القمميم
الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
فيما يلي اإل فتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما فمي تماريخ قائممة
المركممز المممالي والتممي تشممكل مخمماطر عاليممة قممد تممؤدي إلممى تعممديالت جوهريممة فممي القمميم الدفتريممة للموجممودات
والمطلوبات خالل السنة المالية التالية .هذا وتعتمد الشمركة فمي افتراضماتها وتقمديراتها علمى معمايير متاحمة لهما
عند إعداد القوائم الماليمة وهمذه االفتراضمات والتقمديرات حمول التطمورات المسمتقبلية قمد تتغيمر نتيجمة تغيمرات
السمموق والظممروف الخارجممة عممن سمميطرة الشممركة ومثممل هممذه التغيممرات علممى اإلفتراضممات يممتم ايضمماحها عنممد
حدوثها.
أ -مبدأ اإلستمرارية
ليس لدى الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على االستمرار ،وعليه فقمد تمم إعمداد القموائم الماليمة األوليمة
المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية.
ب -العمر المقدر للعقارات و اآلالت والمعدات
يتم إستهالك تكلفة العقارات و اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناء علمى اإلسمتخدام
المتوقع والتقادم لالصل  ،وبرنامج الصيانة باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل .
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ج  -مخصص بضاعة بطيئة الحركة
تدرج البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقمل .تمتم التعمديالت لتخفميض تكلفمة البضماعة
إلى صافي القيمة القابلة للتحقق – إذا لزم ذلك – على مستوى المنتج للزيادة المقدرة ،أو التقادم.
تتضمممن العوامممل المممؤثرة علممى هممذه التعممديالت التغيممرات فممي الطلممب علممى البضمماعة ،والتغيممرات التكنولوجيممة
وتممدهور النوعيممة وأمممور الجممودة ،وبنمماء علممى ذلممك تقمموم الشممركة بدراسممة هممذه العوامممل وأخممذها فممي االعتبممار
إلحتساب مخصمص مخمزون بطميل الحركمة .يمتم دوريما مراجعمة أيمة تعمديالت قمد تنمتج عمن االخمتالف فمي همذه
العوامل.
د -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالرجوع إلى مجموعمة ممن العواممل للتأكمد أن المذمم المدينمة
غير مبالغ فيها نتيجة احتمال عدم تحصيلها ،بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار المذمم المدينمة والتقيميم اإلئتمماني
المسممتمر ألوضمماع العمممالء الماليممة والضمممانات المطلوبممة مممن العمممالء فممي ظممروف معينممة .أيضمما ،يممتم تسممجيل
مخصصات محددة للحسابات الفردية عندما يكمون هنماك دليمل موضموعي يشمير إلمى احتماليمة عمدم المتمكن ممن
تحصيل الذمم.
هـ -التقييم اإلكتواري لمطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يممتم تحديممد تكلفممة مكافممأة نهايممة الخدمممة للممموظفين طبقمما لنظممام العمممل السممعودي ثممم يممتم قياسممها باسممتعمال التقيمميم
اإلكتواري .يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل.
وتشمل هذه االفتراضمات تحديمد معمدل الخصمم ،والزيمادات المسمتقبلية فمي الرواتمب ،وسملوك العماملين ،ومعمدل
دوران العماملين .ونظمرا لتعقيممد التقيميم وطبيعتممه طويلمة األجممل فمإن التمزام المكافممأة المحمددة غيممر الممولمة شممديد
الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات .لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات سنويا علي األقل عند الضرورة.
و -قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع احد الموجمودات ،أو دفعهما لتحويمل أي ممن المطلوبمات ضممن
معممامالت منتظمممة بممين المتعمماملين بالسمموق فممي تمماريخ القيمماس فممي ظممل ظممروف السمموق السممائدة (مثممل السممعر
الحاضممر -علممى سممبيل المثممال) بغممض النظممر إن كممان ذاك السممعر ملحوظمما بصممورة مباشممرة أو مقممدر باسممتعمال
أسلوب تقييم آخر .يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتمزام باسمتعمال االفتراضمات التمي يسمتخدمها أطمراف السموق عنمد تسمعير
األصل أو االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
يأخذ قياس القيممة العادلمة لألصمل غيمر الممالي فمي الحسمبان قمدرة أطمراف السموق علمى تموفير منمافع اقتصمادية
باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق
أفضل منفعة منه .تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافيمة لقيماس
القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى
أكبر حد.
إن جميمع الموجمودات والمطلوبمات التمي تقماس بالقيممة العادلممة أو يمتم االفصماح عمن قيمتهما العادلمة فمي القمموائم
المالية يتم تصنيفها وفقا لنطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه :
 المسمتوى االول :األسممعار المعلنممة (غيممر المعدلممة) والمتداولمة فممي األسممواق النشممطة لألصممول أو االلتزاممماتالمطابقة لتلك التي يتم قياسها.
 المستوى الثاني :المدخالت التى من الممكن مالحظتها أو رصدها لألصل أو اإللتزام بشمكل مباشمر أو غيمرمباشر بخالف األسعار المعلنه المدرجة ضمن المستوى األول.
 المستوى الثال  :المدخالت التى ال يمكن رصدها أو مالحظتها لألصل أو اإللتزام .-10-
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 - 7ملخص ألهم السياسات المحاسبية :
إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة هي كما يلي :
العرف المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة كما في  30سبتمبر 2017م وفقما للسياسمات المحاسمبية التمى تتوقمع
الشركة تطبيقها في القوائم المالية السنوية كما فمي  31ديسممبر 2017م والتمي تمثمل اول مجموعمة كاملمة ممن القموائم
الماليممة السممنوية والتممي سمميتم إعممدادها وفقممأ للمعممايير الدوليممة للتقريممر المممالي .وعلممي اسمماس مبممدأ اإلسممتحقاق والتكلفممة
ال تاريخية بإستثناء المشتقات المالية واإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع والتي يتم قياسمها بالقيممة العادلمة .
وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية األولية المختصمرة وفمي
إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية كما في  01يناير 2016م.
النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وأرصدة البنوك ،واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجمل ،
ذات تواريخ إستحقاق أصلية تبلغ إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها .
العمالت االجنبية
تمسك الشركة حساباتها باللاير السعودي ،ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعملمة األجنبيمة إلمى الملاير السمعودي وفقما
ألسعار الصرف السائدة عند إجراء المعاملة .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبيمة
كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير السعودي وفقا ألسعار الصمرف السمائدة فمي ذلمك التماريخ .إن المكاسمب
والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العممالت األجنبيمة يمتم إدراجهما ضممن قائممة األربماح أو الخسمائر والمدخل
الشامل اآلخر.
ذمم مدينة تجارية
يتم إظهار الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ،يتم تكموين
مخصممص للممديون المشممكوك فممي تحصمميلها عنممدما يكممون هنالممك شممك جمموهري فممي أن الشممركة لممن تكممون قممادرة علممى
تحصيل المبالغ المستحقة وفقا للشمروط االصملية للفماتورة  .ويمتم تحميمل همذه المخصصمات ضممن قائممة األربماح أو
الخسائر والدخل الشامل اآلخر .يتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها وإعتمادها من مجلس اإلدارة  .عندما ال يمتم
تحصيل الذمم المدينة  ،يتم شطبها مقابل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إن وجد)  .أي تحصميالت
الحقة للمبالغ المشمطوبة سمابقا تثبمت ضممن بنمد "إيمرادات أخمرى" ضممن قائممة األربماح أو الخسمائر والمدخل الشمامل
اآلخر.
مخزون
يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقمل  .تحمدد التكلفمة بإسمتخدام طريقمة المتوسمط الممرجح .
تتضممن تكلفممة المنتجممات الجمماهزة تكلفممة ممواد أوليممة وعمالممة وتكمماليف صممناعية غيمر مباشممرة والنفقممات األخممرى التممى
تحملتها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة .
صافي القيمة القابلة للتحقق همي سمعر البيم ع التقمديري فمي النشماط العمادي بعمد خصمم التكماليف التقديريمة لمصمروفات
اإلكمممال والبيممع  .ويممتم تخفمميض المخممزون بقيمممة األصممناف الراكممدة وبطيئممة الحركممة طبقمما لتقممديرات اإلدارة وحركممة
المخزون .
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االستثمار في األوراق المالية:
يتم إثبات االسمتثمارات فمي الشمركات التمي ال يكمون للشمركة تمأثيرا هامما عليهما ،وهمي التمي فمي الغالمب تكمون حصمة
الشممركة فيهمما أقممل مممن  ٪20مممن رأس المممال ،بالتكلفممة .يممتم تصممنيف هممذه االسممتثمارات ،بحسممب قصممد اإلدارة ،إلممى
استثمارات للمتاجرة إذا كان قصد اإلدارة بيعها في األجل القصير ،أو متاحة للبيمع إذا كمان قصمد اإلدارة ممن شمرائها
هو عدم بيعها في المستقبل القريب .
يممتم قيمماس كممال االسممتثمارين التممي للمتمماجرة والمتاحممة للبيممع فممي الفتممرات التاليممة لشممرائها بالقيمممة العادلممة .يممتم عممرض
االستثمارات للمتاجرة (إن وجدت ) ضمن األصول المتداولة ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن
إعادة التقييم ضمن قائمة األربماح أو الخسمائر والمدخل الشمامل اآلخمر .يمتم عمرض االسمتثمارات المتاحمة للبيمع ضممن
األصول غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بيعها خالل اإلثنى عشر شهرا الالحقة .ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير
المحققة الناتجة عن إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية وضممن بنمود المدخل الشمامل األخمر .
عندما يكون هناك نقصا غير مؤقت في قيمة هذه االستثمارات أو دليال موضوعيا علمى وجمود هبموط فمي قيمتهما ،يمتم
تحويل الخسائر غير المحققة إلى قائمة األرباح أو الخسائر والمدخل الشمامل اآلخمر .تقيمد توزيعمات األربماح المسمتلمة
من هذه االستثمارات في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل عند تحصيلها .
استثمارات في شركة زميلة
الشممركات ا لزميلممة هممي تلممك التممى يكممون للشممركة تممأثير هممام عليهمما ولكممن لمميس لممديها سمميطرة فممي السياسممات الماليممة
والتشغيلية .يكون للشركة تأثير هام عندما تمتلك حصة في المنشأة األخرى تتراوح ما بين  20إلى  50في المائة ممن
رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت  .تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقمة حقموق الملكيمة ويمتم
تسجيلها مبدئيا بالتكلفة  .ويتم تعديلها بعد ذلك بالتغيرات التي تحد بعد الشراء في حقوق الملكية بالشمركة الزميلمة .
ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل (خسارة) الشركات المستثمر فيها ضمن قائمة األرباح أو الخسمائر والمدخل
الشامل اآلخر.
العقارات واألالت والمعدات
تظهر العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة  ،بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة ،إن وجدت
 .تتضمن التكلفة النفقات المتكبدة مباشرة إلقتناء األصل .
تتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات من المنافع اإلقتصادية المستقبلية في بند اآلالت والمعدات.
وكذلك يتم إثبات كافة النفقات األخرى للحفاظ علي الطاقة اإلنتاجية الحالية ضمن قائممة األربماح أو الخسمائر والمدخل
الشامل اآلخر عند تكبدها  .يمتم تحميمل اإلسمتهالك علمى قائممة االربماح أو الخسمائر والمدخل الشمامل بإسمتخدام طريقمة
القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .
يتم تحديد أرباح وخسائر إسمتبعادات العقمارات واآلالت والمعمدات بمقارنمة العوائمد المحصملة ممن بيمع األصمل الثابمت
الم ستبعد بصافي القيمة الدفترية لذلك األصمل وإدراجهما ضممن اإليمرادات األخمرى ضممن قائممة األربماح أو الخسمائر
والدخل الشامل اآلخر.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية للعقارات واآلالت والمعدات هي على النحو التالي :
السنوات
40
مباني
5 -1
طوب حراري وكرات الطحن االخري
20 – 15
االت ومعدات
5
اثا وتجهيزات وادوات
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الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات على وجود هبوط في قيمة الموجودات غيمر الماليمة .وفمي
حالة وجود مؤشرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديمد حجمم همذه الخسمارة .وفمي الحماالت التمي
اليمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل بمفمرده ،تقموم الشمركة بتقمدير القيممة القابلمة لالسمترداد للوحمدة
القابلة لتوليد النقد التي ينتمي إليها ذلك األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته الدفترية عندئذ
تخفض تكلفة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى قيمتها القابلة لالسترداد ،ويتم إثبات خسمائر اإلنخفماض فمي
قيمة األصل كمصروفات في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للفترة المالية التي تحد فيها.
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة ،عندئذ تمتم زيمادة تكلفمة األصمل أو الوحمدة القابلمة لتوليمد النقمد
إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ،على أال تزيد تكلفته بعد زيادتها عن التكلفة األصملية التمي كمان ممن المفتمرض
تحديممدها فيممما لممو لممم يممتم إثبممات خسممارة اإلنخفمماض فممي قيمممة ذلممك األصممل أو الوحممدة القابلممة لتوليممد النقممد فممي السممنوات
السابقة .يتم إثبات عكس قيمد خسمارة اإلنخفماض فمي القيممة كمإيرادات فمي قائممة األربماح أو الخسمائر والمدخل الشمامل
اآلخر للفترة المالية التي تحد فيها .
عقارات استثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية في أراضمي تحمتفظ بهما الشمركة بغمرض كسمب إيمرادات إيجاريمة أو بغمرض إنمماء رأس
المال من خالل الزيمادة فمي القيممة أو لكمال الغرضمين ،وال تشمتمل علمى األراضمي والمبماني المسمتخدمة فمي انتماج أو
توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية أو ألغراض البيع االعتيادي.
تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوما منها االستهالكات المتراكمة (إن وجدت) وخسائر الهبوط (التدني) فمي
القيمة المتراكمة (إن وجدت) علمما بأنمه اليمتم اسمتهالك األراضمي .وتتضممن التكلفمة سمعر الشمراء مضمافا إليمه جميمع
التكاليف المرتبطة مباشرة بإنشاء أو الحصول على العقار االسمتثماري وبالحالمة الالزممة ليكمون معمدا لالسمتخدام فمي
الغرض المخصص له .ويتم استهالك األجزاء الهاممة ممن العقمار االسمتثماري بشمكل منفصمل عمن األجمزاء األخمرى،
ويتم اإلفصاح باإليضاحات عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية.
يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري للعقار االستثماري عند استبعاده (عن طريق البيع أو من خالل الدخول في عقمد تمأجير
تمويلي) أو عندما يمتم سمحب العقمار االسمتثماري ممن االسمتخدام بشمكل دائمم وال يتوقمع منمافع اقتصمادية مسمتقبلية ممن
استبعاده .يتم تسجيل الفرق بين (أ) صافي المتحصالت من استبعاد العقار االستثماري و(ب) مبلغه الدفتري في قائمة
األرباح أوالخسائر والدخل الشامل في الفترة التي يتم فيها االستبعاد أو الشطب.
إذا تغيممر اسممتخدام العقممار االسممتثماري فأصممبح عقممارا تشممغله الشممركة فيممتم إعممادة تبويبممه إلممى بنممد العقممارات واآلالت
والمعدات.
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
يمتم إثبمات مبمالغ المطلوبمات للممذمم الدائنمة والمصمروفات المسمتحقة التمى سمميتم دفعهما مقابمل بضمائع مسمتلمة وخممدمات
مقدمة  ،سواء تلك التى تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أم ال .
الزكاة والضريبة
تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية  ،ويتم عمل مخصص للزكماة علمى
أساس االستحقاق ويمتم احتسماب مخصمص الزكماة والضمريبة علمى أسماس وعماء الزكماة والضمريبة أو صمافي المربح
المعدل أيهما أكبر .تقيد أية فروقات في التقديرات بين الزكاة والضمريبة المحتسمبة والمربط النهمائي (إن وجمد) علمى
ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في السنة التى يتم فيها انهاء الربط .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قياس وإثبات مكافأة نهاية الخدمة عمن فتمرات الخدممة المكتسمبة والمتراكممة للمموظفين وفقما لنظمام العممل والعممال
السعودي  ،وطبقا لسنوات خدمة كل موظف  .ويتم إعادة القياس اإلكتواري لمخصص مكافأة الخدمة وتثبمت األربماح
أو الخسائر اإلكتوارية ضمن بنود الدخل الشامل األخر.
المبيعات
تتحقق المبيعات عند تسليم المنتجات إلى العمالء و تطبمق الشمركة تلمك السياسمة سمواء فمي قطماع األسممنت أو قطماع
الخرسانة الجاهزة .
إيرادات اإليجار
يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجار وفقما لطريقمة القسمط الثابمت علمى ممدى فتمرة إتفاقيمة اإليجمار وبنماء علمى شمروط عقمد
اإليجار .
إيرادات العوائد المالية
يتم اإلعتراف بإيراد العوائد عند إسمتحقاقات العائمد بإسمتخدام طريقمة معمدل العائمد الفعلمى  ،ويمتم إدراج إيمراد العوائمد
ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
إيرادات أخرى
يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاقها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
المصروفات
تتضمن مصروفات البيع والتسويق والمصماريف العموميمة واإلداريمة التكماليف التمي ال تكمون بالضمرورة جمزءأ ممن
تكلفة المبيعات .يتم توزيع البنود بين تكلفة المبيعات ومصمروفات البيمع والتسمويق والمصمروفات العموميمة واإلداريمة
علي أساس منتظم .
التقارير القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التى تقموم باإلنتماج أو تقمديم الخمدمات وهمو مما يسممى (بالقطاعمات حسمب
األنشطة) أو تلك التى تقموم باإلنتماج أو تقمديم الخمدمات فمي نطماق بيئمة إقتصمادية محمددة وهمو مما يسممى (بالقطاعمات
حسممب المنمماطق الجغرافيممة)  ،بحي م يكممون لكممل قطمماع مخمماطره ومنافعممه المختلفممة عممن مخمماطر ومنممافع القطاعممات
األخرى.
ويتم اإلفصاح عن كل قطاع تشغيلي حقق أيا من الحدود التالية :
 . 1إذا بلمغ إيمراد القطماع  ٪10أو أكثمر ممن إجممالي إيمرادات القطاعمات بمما فيهما إيمرادات التحمويالت بمين قطاعممات
الشركة المختلفة .
 . 2إذا بلغت القيمة المطلقة لربح القطاع أو خسارته  ٪10أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة مطلقة .
 مجموع األرباح لكل القطاعات التى حققت أرباحا . مجموع الخسائر لكل القطاعات التى حققت خسائر . . 3إذا بلغممت الموجممودات المخصصممة للقطمماع  ٪10أو أكثممر مممن إجمممالي الموجممودات المخصصممة للقطاعممات علممى
مستوى الشركة ككل .
وتقوم الشركة باإلفصاح عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقا للمناطق الجغرافية .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 -8األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى
أ -تسويات كما في  1يناير ( 2016تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالى)لتحويل أرصدة قائمة المركز
المالي من المعايير السعودية إلي المعايير الدولية للتقرير المالي
 1يناير  2016طبقا األثر المالي للتحول  1يناير  2016طبقا للمعايير
الدولية للتقرير المالي
للمعايير السعودية
الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
إستثمارات عقارية
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية
مجموع الموجودات غير المتداولة

1.225.262
303.638
168.840
1.697.740

()50.321
101.746
()66.996
()15.571

1.174.941
101.746
303.638
101.844
1.682.169

موجودات متداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

577.195
188.830
74.406
102.512
942.943
2.640.683

()85.994
()1.224
()87.218
()102.789

491.201
188.830
73.182
102.512
855.725
2.537.894

المطلوبات وحقوق المساهمين
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي إتفاقي
أرباح مبقاة
أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل األخر
مجموع حقوق المساهمين
مطلوبات غير متداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصصات أخري
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مستحق إلي طرف ذوعالقة
دائنو توزيعات أرباح
مخصص الزكاة المستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

860.000
430.000
404.639
643.775
13.619
2.352.033

()135.527
()13.619
13.619
()135.527

860.000
430.000
404.639
508.248
13.619
2.216.506

53.595
53.595

2.738
30.000
32.738

56.333
30.000
86.333

149.364
16.951
56.331
12.409
235.055
288.650
2.640.683

32.738
()102.789

149.364
16.951
56.331
12.409
235.055
321.388
2.537.894
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة و التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

ب -تسويات كما في 31ديسمبر 2016لتحويل أرصدة قائمة المركز المالي من المعايير السعودية
إلي المعايير الدولية للتقرير المالي
 31ديسمبر 2016
طبقا للمعايير
السعودية
الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
إستثمارات عقارية
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي إتفاقي
أرباح مبقاة
أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل األخر
مجموع حقوق المساهمين
مطلوبات غير متداولة
قرض طويل األجل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصصات أخري
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
مستحق إلي طرف ذوعالقة
الجزء المتداول من قرض طويل األجل
دائنو توزيعات أرباح
مخصص الزكاة المستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

األثر المالي للتحول  31ديسمبر  2016طبقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي

1.159.669
315.276
189.431
1.664.376

()54.883
99.608
()66.997
()22.272

1.104.786
99.608
315.276
122.434
1.642.104

634.861
247.658
78.813
177.227
1.138.559
2.802.935

()85.995
()1.087
()87.082
()109.354

548.866
247.658
77.726
177.227
1.051.477
2.693.581

860.000
430.000
404.639
660.354
25.258
2.380.251

()139.916
()25.258
21.970
()143.204

860.000
430.000
404.639
520.438
21.970
2.237.047

14.375
56.989
71.364

3.850
30.000
33.850

14.375
60.839
30.000
105.214

170.882
42.966
57.500
66.016
13.956
351.320
422.684
2.802.935

33.850
()109.354

170.882
42.966
57.500
66.016
13.956
351.320
456.534
2.693.581
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة و التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

ج -تسويات كما في  30سبتمبر  2016لتحويل أرصدة قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل عن فترة التسعة
شهور من  2016-1-1إلي  2017-9-30من المعايير السعودية إلي المعايير الدولية للتقرير المالي
التسعة أشهر المنتهية
في 30سبتمبر 2016
طبقا للمعايير السعودية

األثر المالي
للتحول

التسعة أشهر المنتهية في30
سبتمبر  2016طبقا للمعايير
الدولية للتقرير المالي

المبيعات بالصافي
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات بيع وتسويق
إجمالي الربح من األعمال الرئيسية
نتائج األعمال األخرى
إيرادات من استثمارات
ارباح استثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية
مصروفات تمويلية
إيرادات أخرى
مصروفات أخري
خسائر فروق عملة اجنبية
خسائرإستبعاد عقارات وآالت ومعدات
إجمالي الربح من نتائج األعمال األخري
صافي الربح قبل الزكاة
مخصص الزكاة
صافي الربح

625.003
()405.032
219.971
()39.856
()11.737
168.378

2.099
2.099
()6.599
()4.500

625.003
()402.933
222.070
()46.455
()11.737
163.878

664
16.628
()1.993
13.807
()7.687
()1.770
19.649
188.027
()8.000
180.027

()4.500
()4.500

664
16.628
()1.993
13.807
()7.687
()1.770
19.649
183.527
()8.000
175.527

الدخل الشامل األخر :
الدخل الشامل األخر للفترة :
الخسائر واألرباح اإلكتوارية
أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
مجموع عناصر الدخل الشامل األخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة

180.027

()4.492
()2.392
()6.884
()11.384
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()4.492
()2.392
()6.884
168.643

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

دـ -تسويات كما في 31ديسمبر2016م لتحويل أرصدة قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل من المعايير
السعودية إلي المعايير الدولية للتقرير المالي

السنة المنتهية في31
ديسمبر  2016طبقا
للمعايير السعودية
856.590
()564.357
292.233
()52.383
()15.708
224.142

المبيعات بالصافي
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات بيع وتسويق
إجمالي الربح من األعمال الرئيسية
نتائج األعمال األخرى
إيرادات من استثمارات
ارباح اسمتثمار فمي شمركة زميلمة بطريقمة حقموق
الملكية
مصروفات تمويلية
إيرادات أخرى
مصروفات أخري
خسائر فروق عملة اجنبية
إجمالي الربح من نتائج األعمال األخري
صافي الربح قبل الزكاة
مخصص الزكاة
صافي الربح

()2.623
18.452
()12.252
()2.386
22.993
247.135
()13.956
233.179

الدخل الشامل األخر :
الخسائر واألرباح اإلكتوارية
أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
مجموع عناصر الدخل الشامل األخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة

233.179

1.211
20.591

األثر المالي
للتحول

()1.696
()1.696
()4.385
92
()5.989
-

-
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السنة المنتهية في 31ديسمبر
 2016طبقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي
856.590
()566.053
290.537
()56.768
()15.616
218.153
1.211
20.591

()5.989
()5.989

()2.623
18.452
()12.252
()2.386
22.993
241.146
()13.956
227.190

()3.288
11.639
8.351
2.362

()3.288
11.639
8.351
235.541

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

هـ -تسويات لتحويل أرصدة قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل عن فترة الثالثة شهور من  2016-7-1إلي
 2016-9-30من المعايير السعودية إلي المعايير الدولية للتقرير المالي :
الثالثة أشهر من
 2016-7-1إلي
 2016-9-30طبقا
للمعايير السعودية
172.188
()117.398
54.790
()12.409
()3.919
38.462

المبيعات بالصافي
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات بيع وتسويق
إجمالي الربح من األعمال الرئيسية
نتائج األعمال األخرى
إيرادات من استثمارات
ارباح استثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية
مصروفات تمويلية
إيرادات أخرى
مصروفات أخري
خسائر فروق عملة اجنبية
خسائرإستبعاد عقارات وآالت ومعدات
إجمالي الربح من نتائج األعمال األخري
صافي الربح قبل الزكاة
مخصص الزكاة
صافي الربح

457
4.256
()1.155
5.066
()1.193
()201
7.230
45.692
()3.000
42.692

الدخل الشامل األخر :
الدخل الشامل األخر للفترة :
الخسائر واألرباح اإلكتوارية
أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
مجموع عناصر الدخل الشامل األخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة

42.692

الثالثة أشهر من
األثر المالي للتحول
 2016-7-1إلي
 2016-9-30طبقا
للمعايير الدولية للتقرير
المالي
172.188
()111.971
5.427
60.217
5.427
()18.501
()6.092
()3.919
37.797
()665
()665
()665

()2.136
()1.610
()3.746
()4.411
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457
4.256
()1.155
5.066
()1.193
()201
7.230
45.027
()3.000
42.027

()2.136
()1.610
()3.746
38.281

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 - 9عقارات  ،آالت ومعدات
أراضي

مباني

طوب حراري

قطع غيار

آالت ومعدات

أثاث وتجهيزات

أعمال إنشائية

أدوات

تحت التنفيذ

وكرات طحن

اإلجمالي

وأخرى
الرصيد في  1يناير 2017

7.016

إضافات خالل الفترة

-

إستبعادات خالل الفترة

-

تحويالت

-

الرصيد في  30سبتمبر 2017

7.016

861.193

40.851

2.055.719

235

252

3.760

()31.826

()1.408

()6.687

2.072

4.241

18.905

()6.151

863.500

13.518

2.076.976

73.158

-

19.598

158.449

3.228.822

85.996
-

287

18.765

23.299

-

-

-

()19.082

()15

158.132

3.212.185

19.885

()39.921

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2017

-

576.239

31.826

1.448.875

52.670

14.426

-

2.124.036

اإلستهالك المحمل خالل الفترة

-

11.390

7.677

55.273

3.869

1.071

-

79.280

إستبعادات خالل الفترة

-

-

()31.826

()698

()6.687

-

-

()39.211

الرصيد في  30سبتمبر 2017

-

587.629

7.677

1.503.450

49.852

-

2.164.105

15.497

صافي القيمة الدفترية
الرصيد في  30سبتمبر 2017

7.016

275.871

5.841

573.526

23.306

4.388

158.132

1.048.080

الرصيد في  31ديسمبر 2016

7.016

284.954

9.025

606.844

33.326

5.172

158.449

1.104.786

تتعلق األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بشكل أساسي بإنشاء مطحنة أسمنت جديدة لزيادة قدرة الشركة االنتاجية من األسمنت .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة و التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 - 10استثمارات متاحة للبيع
 31ديسمبر 2016
القيمة
عدد األسهم
43.401
2.300

 30سبتمبر 2017
القيمة
عدد األسهم
47.656
الشممممممركة السممممممعودية 2.300
لالسممتثمار الصمممناعي
(بالقيمة السوقية )
271.875
شممممممممركة التصمممممممممنيع 27.187
وخمممممممدمات الطاقمممممممة
(بالتكلفة )
319.531
الرصيييييد فييييي نهاييييية
الفترة  /السنة

27.187

271.875

315.276

 1يناير 2016
القيمة
عدد األسهم
31.763
2.300

27.187

271.875

303.638

 الشركة السعودية لالستثمار الصناعي (هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية) (تداول) وتملمك الشمركةفيها ما نسبته . ٪ 0.51
 شممركة التصممنيع وخممدمات الطاقممة شممركة مسمماهمة سممعودية مغلقممة وتملممك الشممركة فيهمما ممما نسممبته  . ٪ 5.44خممالل2014م أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة عن زيادة في رأس المال بمبلغ وقدره  3مليار لاير سعودي  .وكان
نصيب الشركة من تلك الزيادة مبلمغ  163مليمون لاير سمعودي تقريبما ووافمق مجلمس إدارة الشمركة علمى المشماركة
في تلك الزيادة وقامت الشركة بسداد مبلغ الزيادة بالكامل خالل عام  2015بتمويل ذاتي .
 طبقا إلتفاقية القرض مع البنك السعودي الفرنسي خالل عام  2016فإن الشركة قد تعهدت فمي حالمة مما إذا قمررتفي أي وقمت بيمع االسمتثمار فمي شمركة التصمنيع وخمدمات الطاقمة فإنهما تلتمزم بإيمداع متحصمالت البيمع فمي حسمابها
بالبنك السعودي الفرنسي .
 - 11استثمارات في شركة زميلة (بطريقة حقوق الملكية )
لمدى الشمركة اسمتثمار بنسمبة  ٪31.58فمي الشمركة العربيمة اليمنيمة لألسممنت ("الشمركة الزميلمة") وهمي شمركة ذات
مسئولية محدودة مسجلة في جمهورية اليمن  .هذا وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األسمنت وبدأت اإلنتماج
في عام 2009م .
وتتمثل الحركة في االستثمارات في الشركة الزميلة خالل السنة فيما يلي :
 31ديسمبر
31ديسمبر
 30سبتمبر
2015
2016
2017
167.577
101.844
122.434
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
1.263
20.590
3.539
يضاف  :الحصة في نتائج شركة زميلة
()66.996
يطرح  * :خسائر هبوط في قيمة اإلستثمار
101.844
122.434
125.973
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
* تم عمل دراسة لدي مكتمب إستشماري مسمتقل عمن إمكانيمة وجمود هبموط فمي قيممة اإلسمتثمار فمي الشمركة العربيمة
اليمنيممة لألسمممنت عممن طريممق إحتسمماب القيمممة الحاليممة المخصممومة للتممدفقات النقديممة المسممتقبلية المتوقعممة مممن الشممركة
ومقارنتها بتكلفة اإلستثمار فيها ونتج عن ذلك وجود هبوط في قيمة اإلستثمار بالقيمة الموضحة أعاله .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة و التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 – 12قرض طويل االجل
بناء علي تعاقد الشركة مع البنك السمعودي الفرنسمي فمي  7ابريمل  2016حصملت الشمركة علمي قمرض تمورق بمبلمغ
 115مليون لاير سعودي يسدد علي  8اقساط ربع سنويه بدات في  30يونية  2016وتنتهي في عام . 2018
وطبقا إلتفاقية القرض مع البنك السعودي الفرنسي فإن الشركة قد تعهدت فمي حالمة مما إذا مما قمررت فمي أي وقمت
بيع االستثمار في شركة التصنيع وخدمات الطاقة فإنها تلتمزم بإيمداع متحصمالت البيمع فمي حسمابها بالبنمك السمعودي
الفرنسي .وفيما يلي حركة القرض :
لاير سعودي
115.000
القرض المستلم خالل عام 2016
()43.125
المسدد خالل عام 2016
71.875
المستحق في  31ديسمبر 2016
()43.125
المسدد خالل الفترة
28.750
المستحق في  30سبتمبر 2017
()28.750
الجزء المتداول من القرض
قرض طويل االجل
 – 13مخصص مكافأة نهاية الخدمة

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
يضاف  :محمل خالل الفترة  /السنة
ناقصا :مستخدم خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 30سبتمبر
2017

 31ديسمبر
2016

60.839

56.333

7.231
()3.913

10.338
()5.832

 31ديسمبر
2015
52.813
7.427
()3.907

64.157

60.839

56.333

 - 14مستحق الى طرف ذو عالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسميطرة عليهما أو خاضمعة لسميطرة مشمتركة
أو نفوذ مؤثر من قبل تلمك األطمراف ذات العالقمة  ،همذا ويمتم اعتمماد الشمروط والسياسمات التسمعيرية للمعمامالت ممع
األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.
تمثلت المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة في مبالغ استلمتها الشمركة بالنيابمة عمن الشمركة العربيمة اليمنيمة
لألسمنت (شركة زميلة) من عمالءها لحين سمدادها المى مموردي الشمركة الزميلمة نيابمة عنهما ،حيم تواجمه الشمركة
الزميلة صعوبات في التحويالت البنكية من وإلى الجمهورية اليمنية.
ويتكون الرصيد المستحق من طرف ذو عالقة كما في  30سبتمبر  2017كما يلي :

الشممركة العربيممة اليمنيممة لألسمممنت (شممركة
زميلة)

 30سبتمبر
2017

 31ديسمبر
2016

508

42.966
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 1يناير
2016
16.951

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة و التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 -15الزكاة المستحقة
أ-حركة مخصص الزكاة
 30سبتمبر
2017
13.956

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
*محمل خالل الفترة  /السنة
تسويات
مسدد خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

8.778

()15.034
7.700

 31ديسمبر
2015
12.648
11.500
()11.739
12.409

31ديسمبر
2016
12.409
13.956
3.689
()16.098
13.956

*تممم إحتسمماب الزكمماة عممن فتممرة التسممعة أشممهر المنتهيممة فممي  30سممبتمبر  2017وفقمما لتقممديرات اإلدارة عممن الوعمماء
الزكوي في ذلك التاريخ  .والتي قد ال تمثل مؤشرا دقيقا بالضرورة علي نصيب الفترة الفعلي من الزكاة النهائية في
نهاية عام . 2017
ب -موقف الربط الزكوي
قامممت الهيئممة العامممة للزكمماة والممدخل بمراجعممة اإلقممرارات الزكويممة المقدمممة مممن الشممركة عممن السممنوات حتممى 2012م
.والربط النهائي عليها وتم إنهاء الوضع الزكوي لتلك السنوات  .ولم تقم المصلحة باإلنتهاء من إعداد الربط الزكموي
للشركة عن السنوات من  2016 - 2013حتى تاريخ القوائم المالية األولية .
 - 16المبيعات
تتكون المبيعات خالل الفترة من اآلتي :
التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر

2017
أسمنت
خرسانة مسبقة الصنع

306.162
177.579
483.741
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التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر
2016

449.090
175.913
625.003

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 -17إيرادات أخرى
تتكون اإليرادات األخرى خالل الفترة من اآلتي :

إيرادات إيجار
مبيعات خردة
أخرى

التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر
2017

التسعة أشهر المنتهية

8.193
3.048
2.719
13.960

9.767
28
4.012
13.807

في  30سبتمبر
2016

 - 18مصروفات اخرى
تتكون المصروفات األخرى خالل الفترة من اآلتى :
التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر
2017
مصروفات البرج اإلداري للشركة
مصروفات متنوعة

2.702
1.225
3.927

التسعة أشهر المنتهية

في  30سبتمبر
2016
3.746
3.941
7.687

 - 19االرتباطات الرأسمالية
اعتمد مجلس اإلدارة مشمروعات رأسممالية مسمتقبلية كمما فمي  30سمبتمبر  2017بمبلمغ  0.23مليمون لاير سمعودي
( 30سبتمبر  2016م  0.23 :مليون لاير سعودي ) .
 – 20التزامات محتملة
كما في  30سبتمبر  ، 2017على الشركة إلتزامات محتملة مقابل إعتممادات مسمتندية وخطابمات ضممان بنكيمة بمبلمغ
 81.3مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر  2016م  74.5 :مليون لاير سعودي ) .
 - 21ربحية السهم
يمتم عمرض ربحيممة السمهم األسمماس وربحيمة السممهم المخفضمة (إن وجممدت) وذلمك لألسممهم العاديمة ،حيم يمتم احتسمماب
ربحية السهم األساس بقسمة الربح أو الخسمارة الخاصمة بحملمة األسمهم العاديمة للشمركة علمى المتوسمط الممرجح لعمدد
األسهم العادية القائمة خالل الفترة ،معدلة بعدد األسهم العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خالل الفترة .ويتم احتساب
ربحيمة السممهم المخفضمة بتعممديل المربح أو الخسممارة الخاصمة بحملممة األسمهم العاديممة للشمركة والمتوسممط الممرجح لعممدد
األسهم القائمة خالل الفترة بآثار جميع األسهم العادية المخفضة المحتمل إصدارها
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة و التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 - 22المعلومات القطاعية
 30سبتمبر 2017م
ذمم مدينة
المبيعات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية

القطاع المحلي

قطاع التصدير

اإلجمالي

215.032
476.536
()391.656
84.880

7.205
()5.922
1.283

215.032
483.741
()397.578
86.163

 30سبتمبر  2016م
ذمم مدينة
المبيعات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية

218.617
605.607
()446.815
158.792

19.396
()14.310
5.086

218.617
625.003
()461.125
163.878

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

اإلجمالي

 30سبتمبر 2017م
ذمم مدينة
المبيعات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية

106.894
306.162
()243.000
63.162

الخرسانة مسبقة
الصنع
108.138
177.579
()154.578
23.001

215.032
483.741
()397.578
86.163

 30سبتمبر  2016م
ذمم مدينة
المبيعات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية

133.442
449.090
()314.652
134.438

85.175
175.913
()146.473
29.440

218.617
625.003
()461.125
163.878

 – 23توزيعات أرباح
خالل عام 2016م قام مجلس إدارة الشمركة بمإقتراح توزيعمات أربماح نقديمة قمدرها  2.5لاير سمعودي عمن كمل سمهم
بإجمممالي  215مليممون لاير سممعودي  ،بممما يمثممل  ٪25مممن رأس المممال وتممم إعتممماد ذلممك التوزيممع بعممد العممرض علممى
المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية في شهر سبتمبر 2016م .
وأوصي مجلس إدارة الشمركة فمي إجتماعمه المنعقمد يموم الثالثماء  1438-5-17همـ الموافمق  2017-2-14م بتوزيمع
أرباح نقدية علي مساهمي الشركة عن العام المالي  2016بإجمالي مبلغ  129مليون لاير وحصة السهم الواحد 1.5
لاير وعدد األسهم المستحقة لألرباح  86مليون سهم لمساهمي الشركة المسجلين لمدي سموق الممال بنهايمة تمداول يموم
انعقاد الجمعية العامة  .وتم إعتماد ذلك التوزيع بعد العرض علمى المسماهمين فمي إجتمماع الجمعيمة العموميمة السمنوية
في شهر ابريل . 2017
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 -24تسوية حقوق المساهمين
نمج لن طبة حيايلجةي حي ميةص يىمقيجي حياليي بيض حيمسبجل في تقبق حياسلهاةن مفةال جىي يىتص يدل :
أ -تسوية حقوق المساهمين كما في 2016-1-1
البيان

الرصيد وفقاً للمعايير

السعودية

رأس المال إحتيااااااااا ي إحتياااااااااا ي أرباح مبقاة
إتفاقي
نظامي

430.000 860.000

404.639

643.775

إجمااااالي حقااااوق
التغيااااااااااااااارا
المتراكمة فاي المساهمين
بناااااوخ الااااادخل
الشامل

13.619

2.352.033

تسويات تطبيق المعايير
الدولية للتقرير المالي :
اخلسائر  /األرباح
اإلكتوارية

-

-

-

()3.961

-

()3.961

جممع اهالك قطع الغيار

-

-

-

()46.570

-

()46.570

خمصص احالل املصنع

-

-

-

()18.000

-

()18.000

خسائر اهلبوط يف قيمة
اإلستثمار

-

-

-

()66.996

-

()66.996

إجمالي تسويات حقوق
المساهمين
الرصيد وفقاً للمعايير

الدولية للتقرير المالي

-

860.000

-

430.000

-

404.639
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)(135.527

508.248

-

13.619

)(135.527

2.216.506
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2017غير مراجعة )
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ب -تسوية حقوق المساهمين كما في 2017-1-1
البيان

الرصيد وفقاً للمعايير

السعودية

رأس المال إحتيااااااااا ي إحتياااااااااا ي أرباح مبقاة
إتفاقي
نظامي

430.000 860.000

404.639

660.353

إجمااااالي حقااااوق
التغيااااااااااااااارا
المتراكمة فاي المساهمين
بناااااوخ الااااادخل
الشامل

25.257

2.380.249

تسويات تطبيق المعايير
الدولية للتقرير المالي :

اخلسائر  /األرباح
اإلكتوارية

-

-

-

()1.649

()3.287

()4.936

جممع اهالك قطع الغيار

-

-

-

()52.670

-

()52.670

خمصص احالل املصنع

-

-

-

()18.600

-

()18.600

خسائر اهلبوط يف قيمة
اإلستثمار

-

-

-

إجمالي تسويات حقوق

المساهمين

الرصيد وفقاً للمعايير

الدولية للتقرير المالي

-

860.000

-

430.000

-

404.639
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()66.996

()139.915

520.438

-

()3.287

21.970

()66.996

()143.202

2.237.047
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ج -تسوية حقوق المساهمين كما في 2016-9-30
البيان

الرصيد وفقاً للمعايير

السعودية

رأس المال إحتيااااااااا ي إحتياااااااااا ي أرباح مبقاة
إتفاقي
نظامي

430.000 860.000

404.639

607.202

إجمااااالي حقااااوق
التغيااااااااااااااارا
المتراكمة فاي المساهمين
بناااااوخ الااااادخل
الشامل

11.227

2.313.068

تسويات تطبيق المعايير
الدولية للتقرير المالي :

اخلسائر  /األرباح
اإلكتوارية

-

-

-

()1.859

()4.493

()6.352

جممع اهالك قطع الغيار

-

-

-

()51.121

-

()51.121

خمصص احالل املصنع

-

-

-

()18.450

-

()18.450

خسائر اهلبوط يف قيمة
اإلستثمار

-

-

-

إجمالي تسويات حقوق

المساهمين

الرصيد وفقاً للمعايير

الدولية للتقرير المالي

-

860.000

-

430.000

-

404.639
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()66.997

()138.427

468.775

-

()4.493

6.734

()66.997

()142.920

2.170.148
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 -25األدوات المالية  -إدارة المخاطر
تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي للشركة بشكل أساس من االستثمارات في مرابحات وبغرض
المتاجرة ،النقد لدى البنوك ،الذمم المدينة ،الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.
مخاطر سعر الصرف األجنبي
تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف
العمالت األجنبية.
لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي ،الدوالر األمريكي .وحي أن سعر
صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة ،تراقب إدارة الشركة أسعار
صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة
مالية.
إن االدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك
وذمم العمالء .تقوم الشركة بإيداع أموالها في مصاريف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة
سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف والتتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك.
كما التتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العمالء نظرا ألن لديها قاعدة عريضة من العمالء
التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دوريا باالضافة الى وجود
ضمانات مقدمة من العمالء لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها .
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها .تتم
مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات
عند استحقاقها.
تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ،تعمل الشركة على الحد من
مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية ،باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة
العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى.
مخاطر أسعار العموالت
تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو
القيم العادلة لألدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس
جوهريا.
القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات ،أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن
معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس .وعلى هذا النحو ،يمكن ان تنشأ الفروقات بين القيم
الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .يقوم تعريف القيمة العادلة القياس المستند إلى السوق واإلفتراضات التي يستخدمها
المشاركون في السوق.
القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة
إن اإلدارة تعتبر أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة في القوائم المالية
األولية المختصرة مقاربة لقيمتها العادلة.
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