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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة     

 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلفالمبالغ ب)جميع 
  
 
 : التنظيم والنشاط -1

هرـ 1402ربيرع األول  14بتراريخ  11تأسسرت بموجرب المرسروم الملكري رقرم م/سرعودية شركة أسمنت المنطقة الشرقية )" الشركة "( هي شرركة مسراهمة 
م( وتررم قيرردها فرري السررجل 1983ينرراير  17هررـ )الموافرق 1403ربيررع الثرراني  3بترراريخ  939م( وقرررار معررالي وزيررر التجرارة رقررم 1982ينرراير  9)الموافرق 

ويتمثل م( ومركزها الرئيسي بمدينة الدمام 1983سبتمبر  7هـ )الموافق 1403جمادى األول  22بتاريخ  2050013400التجاري بمدينة الدمام تحت رقم 
أسرمنت المنطقرة  شرركة وسرجل تجرارى  فرعرى  بمدينرة الجبيرل لمصرنع فى البيع بالجملة والتجزئة لألسمنت والجص وما شرابه ، للسجل الرئيسى   النشاط

هرـ ويتمثرل نشراطه فرى إنتراج أسرمنت بورتالنردى وأسرمنت مقراوم لألمرال  وأسرمنت عرادى  1435جمرادى الثرانى 16بتراريخ  2055022383الشرقية رقم 
 . 1300حفر أبار النفط وأسمنتيات أخرى بموجب الترخيص الصناعى الوطنى رقم وأسمنت 

 
م( على حرق امتيراز التعردين السرتغالل الحجرر 1985يناير  9هـ )الموافق 1405ربيع الثاني  17بتاريخ  6حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

وقرد  ،بلة للتجديد . وقامرت الشرركة بتسرتكمال اإلجرراءات القانونيرة لتجديرد تررخيص حرق االمتيرازالجيري والطفل في منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين عاما  قا
هـ بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خام الحجرر الجيرري والطفرل لمصرنعها القرائم فري موقرع  1438-7-12وتاريخ  5334صدر  القرار الوزاري رقم ق/

 هـ  1436-3-18الثين سنة هجرية تبدأ من الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ث
 

م( علرى امتيراز التعردين السرتغالل خرام 2012ينراير  18هرـ )الموافرق 1433صرفر  24ق بتراريخ  /14كما حصلت الشرركة بموجرب القررار الروزاري رقرم 
 النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدتها عشر سنوات هجرية  . واديالحجر الجيري والطفل في منطقة 

 
 وفرعها التالي : ومصنع الشركةالشركة وتظهر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن 

  
 اإلسم التجاري للفرع  اإلصدارمكان   تاريخه  رقم سجل الفرع
 فرع شركة أسمنت المنطقة الشرقية -سا السعودية نيبرا  الدمام  هـ21/07/1428  2051035184

 
هرـ ، وال يصردر  3/3/1437بتراريخ  3031328يتمثل نشاط الفرع في انتاج أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص بموجب الترخيص الصناعي  رقرم 

 دراجها في القوائم المالية التي تصدر عن الشركة .إعماله وتدفقاته النقدية يتم أن موجوداته ومطلوباته ونتائج مالية منفصلة ، وذلك أل ئملهذا الفرع قوا
 
 :أسس اإلعداد -2
 
 لتزامبيان اإل -

الرذى  المراليللتقرير  الدولي"  وهو المعيار األولي المالي" التقرير  (34المحاسبة الدولي رقم ) لمعيار وفقا  المختصرة  األولية تم إعداد هذه القوائم المالية 
  األولي المالييحدد الحد األدنى لمحتويات التقرير 

لمعرايير الدوليرة إلعرداد التقرارير الماليرة المعتمردة فري المملكرة ا  إلرىضراحات فهرى تشرير يفرى هرذه اإل " الماليأينما وردت عبارة " المعايير الدولية للتقرير 
يشرار إليهرا مجتمعرة "بالمعرايير الدوليرة إلعررداد ،  السرعودية للمحاسربين القرانونيين الصرادرة عرن الهيئرة  واإلصردارات األخررىالعربيرة السرعودية والمعرايير 

 . والمتطلبات السارية المفعول لألنظمة والتشريعات  في المملكة العربية السعودية التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية" 
 
يتم في العادة إرفاقها مع القوائم المالية السنوية ولرذلك يجرب قراءتهرا مرع القروائم  التيالمختصرة ال تشمل جميع اإليضاحات و األوليةإن القوائم المالية  -

 .المالية السنوية للشركة  
 المختصرة .  األوليةتعتبر مهمة  لفهم القوائم المالية  التيتم اإلفصا  عن المعلومات واإليضاحات   -
 
 أساس القياس -

 ما عدا بعض البنود        التكلفة التاريخية  مبدأعلى أساس ساس االستحقاق ، المختصرة وفق أ األولية تم إعداد القوائم المالية 
 زميلة والتي يتم تسجيلها وفقا لطريقة حقوق الملكية .األستثمارات في شركات   -
            الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -
 . ات المستقبلية لتزاملإل تقاس بالقيمة الحالية التيوظفين ت المأمكاف  -
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض -
  الظراهرةيرتم تقريرب جميرع القريم و ،وكذلك عملرة العررض  للشركة  الوظيفية العملة هي التيو السعودي، باللاير ةالمختصر األوليةالمالية  القوائم عرض تم

 أقرب ألف لاير سعودي ما لم يذكرخالف ذلك . إلى المختصرة  األولية في القوائم المالية
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة     
 )جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 :تطبيقها بعدإصدارها ولم يحن وقت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم  -3
 

 "عقود اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
          لررى الفترررات الماليررة الترري تبرردأ والررذي يطبررق ع م  2016فرري ينرراير  ( 16 ) أصرردر مجلررس معررايير المحاسرربة الرردولي المعيررار الرردولي للتقريررر المررالي رقررم

 . 15م لمعيار الدولي للتقرير المالي رقوما بعدها مع السما  بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق ا م  2019 يناير 01 في
 توفير معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنشأة المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. إلىيهدف المعيار 

يتطلب من المستأجرين االعترراف  يقدم المعيار نموذج محاسبي واحدو فية االعتراف، القياس، العرض واإلفصا  عن عقود اإليجار. كي المعيار  يحددكما 
شرهرا أو اقرل أو أن األصرل موضروع العقرد ذو قيمرة منخفضرة. يسرتمر المرؤجرين  12بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار 

المتعلق بالمحاسبة للمرؤجر دون تغييرر جروهري  16ضمن مفهوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ود اإليجارات كتشغيلية أو تمويليةبتصنيف عق
 .17عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم 

 
 الجديد والمعدل والذى تم إصدارة ولم يحن وقت تطبيقة بعد: الماليللتقرير  الدولياألثر المحتمل للمعيار 

 
القروائم الماليرة للشرركة وسريتم  المدرجة واإلفصاحات في على المبالغثير تطبيق هذا المعيار تقييم معقول لتأ إلىمفصلة للوصول تقوم الشركة حاليا بدراسة 

 فصا  عن ذلك بعد انتهاء الشركة من تلك الدراسة.اإل
 
 : التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

المصررروفات  و اإليررراداتعمررل أحكررام وتقررديرات وإفتراضررات تررؤثر علررى مبررالغ  دارةللشررركة مررن اإلالمختصرررة  األوليررة يتطلررب إعررداد القرروائم الماليررة 
قرديرات قرد يرتمخض عنره نترائج التأكد من هذه اإلفتراضرات والتات المحتملة بتاريخ التقرير . إال أن عدم لتزامالموجودات والمطلوبات  واإلفصا  عن اإلو

هذه التقديرات واإلفتراضرات علرى أسراس الخبررة  ىبنطلوبات المتأثرة في المستقبل . تن تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو المأيمكن 
ليست بسهولة  التيتستخدم في الحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات  التيو ،  يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف، وعوامل أخرى مختلفة 

ي الفتررة واضحة من المصادر األخرى . تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على أساس مستمر . يتم اإلعتراف بالتعرديالت علرى التقرديرات المحاسربية فر
عررة والفترررات المسررتقبلية إذا كانرت التقررديرات المتغيرررة تررؤثر علررى كرل مررن الفترررات الحاليررة والفترررات تررتم فيهررا مراجعررة التقررديرات أو فري فترررة المراج التري

 المستقبلية .
 

 عنرد إعرداد القروائم الماليرة السرنوية  للشرركة  ترم  تطبيقهرا لتريلالمختصرة  تم إستخدام تقديرات وإفتراضات محاسبية مماثلة  األوليةعند إعداد القوائم المالية 
 المراليلمعيارين الدوليين للتقرير لاألولي تطبيق التم إستخدامها عند  التيم  بتستثناء التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة   2017ديسمبر  31كما فى 
  (9)رقم  ( و15رقم )

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة :  -5
 

القروائم  هرى نفسرها المطبقرة فري م2018 يونيرو 30فري  المنتهيةوالستة أشهر لثالثة أشهر ل المختصرةاألولية ية إن السياسة المستخدمة في اعداد القوائم المال
م 2018ينراير  1صربحت سرارية المفعرول اعتبرارا  مرن أ التي لمعايير الدولية للتقرير الماليا باإلضافة إلى م ،  2017ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية فى 

 :وهي كما يلي 
 . من العقود مع العمالء اإليرادات( 15رقم ) الماليللتقرير  الدوليالمعيار  -
 . ( األدوات المالية9رقم ) الماليللتقرير  الدوليالمعيار  -
 
 التغيرات فى السياسات المحاسبية :أ   - 5

                 ( 9رقرررم ) المررراليللتقريرررر  الررردوليالمعيرررار  مرررن العقرررود مرررع العمرررالء" و اإليررررادات" 15رقرررم  المررراليللتقريرررر  الررردوليالمعيرررار  تطبرررق الشرررركة ألول مررررة
 قررب فتررةريرق إعرادة عررض أرقرام المقارنرة  ألعرن ط تعديل أثر التطبيق إمرا برأثر رجعري  األولي" األدوات المالية " وكال المعيارين يتطلبا عند التطبيق 

 ثر مستقبلى .ثر تطبيق المحاسبة عن التحوط بأأالمبقاة مع استثناء تعديل  ربا عن طريق تعديل الرصيد اإلفتتاحي  لأل ممكنة أو األثر التراكمي
 

أشررهرالمنتهية                السررتةالمختصرررة لفترررة  األوليررةالقرروائم الماليررة  طبقتهررا الشررركة فرري اإلثبررات والقيرراس فرري الترريالسياسررات المحاسرربية الجديرردة  وفيمررا يلرري
 .  2018يناير  1( حيز التطبيق بدءا من 9( ، )15رقم ) الماليم بسبب دخول المعيارين الدوليين للتقرير  2018 يونيو 30في 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة     

 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 
 من العقود مع العمالء" اإليرادات" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1-أ  -5

 الدوليويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة ،  اإليراداتلتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف ب " ،إطار مفاهيم شامل" 15 الماليللتقرير  الدوليينشئ المعيار 
 والتفسيرات المتعلقة بها . " " عقود اإلنشاءات 11 الدولي" ومعيار المحاسبة اإليرادات" 18

 .اإليراد يليها سياسة إثبات طرأت  على السياسة المحاسبية السابقة التيالتفاصيل الهامة الخاصة بالسياسة الجديدة وطبيعة التغيرات   فيما يلي
 

 ات األداء إلتزاميت إستيفاء طبيعة وتوق نوع المنتج
 وشروط السداد الهامة

 طبيعة التغير في السياسة المحاسبية

تقرروم الشررركة بتثبررات اإليررراد عنررد حصررول العميررل علررى  سمنتمنتجات اإل
 بقبولها . تسلمها وإقرارهالسيطرة على المنتجات عند 

بمرا يتماشرى  اإليرراداتفى تلك المرحلة الزمنية يتم إثبات 
مررن  اإليرررادات"  15 المرراليللتقريررر  الرردوليمررع المعيررار 

 العقود مع العمالء

يضررا إثبررات "  تررم أاإليرررادات"   18  الرردوليوفقررا لمعيررار المحاسرربة 
يره عند تسلم العميل للبضائع  وإقررار العميرل بقبولهرا ، وعل اإليرادات

طبيرق المعيررار الجديرد  علرى إثبررات أثررر هرام مرن ت لريس هنراك أيفتنره 
 يرادات الشركة لمبيعات منتجات االسمنت .إ
 

 الخرسانة 
 الصنع مسبقة

 هاأداء تلتزامب تفي  )حالما أو( عندما ا  إيرادالشركة  ُتثبت
 )أصرل أي( بهرا متعهرد خدمة أو سلعة تحويل طريق عن
 أو( عنردما تحويلره ترم قرد بأنره األصل ويعد،   عميل إلى

 .األصل ذلك على سيطرة على العميل يحصل ) حالما
 

 السريطرة أن موضروعي بشركل تحردد أن الشركة تستطيع
للعقرد  ا  وفقر العميرل إلرى تحويلهرا تم قد خدمة أو سلعة على

  العقرد فري عليهرا المتفرق للمواصرفاتالموقرع مرع العميرل و
يراد فري المعيرار وبما يتماشى مع خطوات االعترراف براإل

مررن العقررود مررع  اإليرررادات" 15 المرراليللتقريررر  الرردولي
 العمالء 

 
يراد وتعريف السيطرة  مرفقة في فقرة )سياسة إثبات اإل 

  .إثبات اإليراد(

 "  عقود اإلنشاء " 11 الدوليوفقا لمعيار المحاسبة  
مرن خرالل مرحلرة إتمرام  اإلنشاء  يتم تسجيل إيراد عقود تقديم خدمات

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

 .س مبلغ اإليراد بصورة موثوق فيهاأ( إمكانية  قيا
 الشركة إلىة المرتبطة بالمعاملة ب( احتمالية تدفق العوائد االقتصادي

المسرتمر للدرجرة المقترنرة  لم تحرتفظ المنشرأة بالتردخل اإلداريإذا ج( 
 .عادة بالملكية على السلع المباعة 

 د(إمكانية  قياس التكاليف المتكبدة بشكل موثوق به.
هررـ( إذا قامررت المنشررأة بتحويررل المخرراطر والمنررافع المررؤثرة المرتبطررة 

 .إلى المشتريبملكية السلع 
 

"اإليراد من العقود مع  15الجديد   الدوليوقد نتج عن تطبيق المعيار 
 .ثار المالية ألالعمالء "بعض ا

 
 

 2018 يناير 1 رصدةأعلى ( 15) الدوليلتطبيق معيار التقرير  ثار المالية األ
 
 

 لتطبيق  ثار الماليةاأل  2018يناير  1  البيان
 (15)معيار 

 بعد 2018يناير  1 
 (15 )تطبيق معيار

 551.505  (4.113)  555.618  مخزون
 211.962  (3.062)  215.024  ذمم مدينة

 499.183  602  498.581  المبقاة ربا األ
 113.366  (7.777)  121.143  خرىطلوبات متداولة أمذمم دائنة و
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة     

 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 يراد إثبات اإل

  تتوقعه المنشاة مقابل السلع أو الخدمات   بالمبلغ الذى يعكس التعويض المادي الذياتها  في العقود مع العمالء  تلتزامعند وفاء الشركة بيتم اثبات اإليراد 
 :اإليراداتإلثبات يقدم المعيار نموذج من خمس خطوات  
 : تحديد العقد أو العقود مع العمالء.األوليالخطوة  ▪
 الخطوة الثانية: تحديد مطلوبات األداء في العقد. ▪
 الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة. ▪
 الصفقة على مطلوبات األداء في العقد. الخطوة الرابعة: تحميل سعر ▪
 عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء. اإليراداتعتراف بسة: اإلالخطوة الخام ▪

أي عنردما تنتقرل السريطرة علرى السرلع أو الخردمات  ات التعاقديرة ،لتزامرللمنشأة عنرد أداء اإل اإليراداتإثبات يتم  15رقم  الماليوفقا  للمعيار الدولي للتقرير 
  العميل.  إلىمعين  إلتزامالمنوطة بأداء 

منرع  علرىكما تتضمن السيطرة القدرة جميع المنافع المتبقية منه ،  –تقريبا  – علىتوجية اإلستخدام والحصول  علىالقدرة  إلىأصل  علىوتشير السيطرة 
و التروفير فري التردفقات دفقات النقديرة المحتملرة الداخلرة أصل هري الترالمنافع منه . المنافع من األ علىصل والحصول من توجيه استخدام أ خرىالمنشأت األ
 و غير مباشر بطرق عدة مثل : ي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر أالخارجة الت

 صل إلنتاج سلع او تقديم خدمات استخدام األ -
 و تخفيض المصروفات ات ألتزامصل لتسوية اإلإستخدام األ -
 و مبادلته بيع األصل أ -
 قرض  علىصل للحصول رهن األ -
 االحتفاظ باألصل  -

 في عليها المتفق للمواصفات ا  وفق العميل إلى تحويلها تم قد خدمة أو سلعة على السيطرة أن موضوعي بشكل تحدد أن الشركة تستطيع
 إلى يستند العميل قبول نحيث أ،  الخدمة أو السلعة على السيطرة على العميل حصل متى تحديد على يؤثر ال  شكلي ء إجرا يعد العميل قبول فتن لذا  العقد

و كرذلك اسرتنادا  .العميرل بقبول تأكيد استالم قبل الضوابط تلك استيفاء تم قد كان إذا ما تحديد على قادرة و الشركة المحددة والوزن الحجم خصائص استيفاء
 . وذلك فى حالة كون العقد الموقع مع العميل الينص على غير ذلك  ، المشابهة عقودال في الشركة خبرةعلى 

 .فى العقد عليهعندئذ يتم تطبيق ما هو متفق العميل  إلىعندما ينص العقد الموقع مع العميل على توقيت معين لتحويل السيطرة 
 
 "الماليةدوات ( " األ9ي للتقارير المالية رقم )المعيار الدول 2 –أ  – 5

 :األدوات المالية "( 39الدولي رقم ) ةالذي حل محل معيار المحاسب م2018يناير  1( بداية من 9رقم ) ق المعيار الدولي للتقرير الماليقامت الشركة بتطبي
اتجة عن تصنيف األصول المالية في اإلعتراف والقياس "، هذا ولم ينتج أي أثر مالي نتيجة تطبيق هذا المعيار حيث انحصر التغير في أثار غير مالية ن

( في ضوء مفهوم نموذج أعمال الشركة الذي تبناه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 39فئات تختلف عن الفئات التي تبناها معيار المحاسبة الدولي رقم )
لية بدال  من منهجية  الخسارة المتكبدة المتبعة في معيار المحاسبة (، كما تبنى المعيار منهجية خسارة اإلئتمان المتوقعة في إثبات الهبوط في األصول الما9)

 :( ، وفيما يلي بيان باألثار التي نتجت من التطبيق39الدولي رقم )
 

 (39معيار المحاسبة الدولي رقم )

 إيضاحات

 (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 األصول المالية
 

 الماليةاألصول  الفئة التي تخضع لها
 

 الفئة التي تخضع لها

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

 من خالل الدخل الشامل األخر  حقوق الملكية    حقوق الملكية

 المطفأةالتكلفة   مم مدينة تجاريةذ ** قروض وتسهيالت  مم مدينة تجاريةذ

 
للتقرير  الدوليالشركة اإلحتفاظ بها على المدى الطويل بغرض اإلقتناء.  ووفقا لما هو مسمو  في المعيار  يتنو التيتمثل هذه االسهم  في اإلستثمارات  *

 ربا األ يولن يتم إعادة تصنيفه فخر العادلة من خالل الدخل الشامل األنها تقاس بالقيمة أركة بتصنيف هذه اإلستثمارات على قامت الش  (9) المالي
 .والخسائر

( تبنى منهجية 9ال أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )إيتم القياس بالتكلفة المستنفدة، يتم قياس المدينون التجاريون بالتكلفة المستنفدة، وسابقا كان ** 
عن المنهجية السابقة في هذا الشأن، ومع تطبيق المنهجية الجديدة للهبوط لم ينتج  خسارة االئتمان المتوقعة في اثبات هبوط األصول المالية والذي يختلف

 .أثر ذو أهمية نسبية
 
 ( أثر على السياسات المحاسبية المتعلقة بالمطلوبات المالية للشركة .9رقم ) الماليللتقرير  الدوليلم يكن لتطبيق المعيار -
 
للتقرير  الدولي( لم تتغير عند تطبيق المعيار 39رقم ) الدوليإن القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية والمثبتة سابقا وفق معيار المحاسبة  -

 (.9)  رقم المالي
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 )شركة مساهمة سعودية (
 

 )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة     

 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 
 األدوات المالية 
 .المالية عندما تصبح الشركة لديها حقوق تعاقدية لألداة واإللتزاماتيتم اإلعتراف باألصول  -
قهرا إثبات األصول المالية بصورة أساسية عند انقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصول المالية. أو عند تحويرل الشرركة لحقو يتم إلغاء -

ت فوريرة سرواء خرر بموجرب ترتيبراأطرف  إلىبالكامل وبدون أي تأخير و التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة أالتدفقات النقدية  التعاقدية في استالم
)أ( حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة بتلك األصول، أو )ب( أن الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصرورة جوهريرة بجميرع 

 .المخاطر والمنافع الخاصة بتلك األصول إال أنها حولت حقها في السيطرة على تلك األصول
 .المحدد في العقد تم الغاؤه أو انتهاؤة أو تمت تسويته بشكل نهائي لتزامعندما يكون اإلات المالية لتزاميتم الغاء إثبات اإل -
مررالي فرتن الفررق بررين المبلرغ الرردفتري و العروض المسررتلم أو المردفوع يرتم اإلعتررراف بره فرري قائمرة الررربح  إلترزامعنرد إلغراء اإلعتررراف بأصرل مررالي أو  -

 .والخسارة
 

 :األصول المالية -أ 

 والقياس األولياإلثبات 
 المبدئي كموجودات مالية إمايف األصول المالية عند اإلعتراف يتم تصن،  بتحديد تصنيف األصول المالية عند اإلعتراف االولي دارةتقوم اإل

o ستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أوإ 
o لة من خالل الدخل الشامل أوستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادإ 
o  المطفأة بالتكلفة. 

  
 القياس الالحق

ماليرة بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الردخل  أصرولماليرة بالتكلفرة المسرتنفدة، أو  أصرولبعد اإلثبات االولي، يجب على الشرركة أن تقريس األصرول الماليرة بأنهرا 
 :مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس كل من أصولالشامل األخر أو 

o األصول المالية دارةنموذج أعمال المنشأة إل. 
o .خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي 

تكرون التكلفرة تقرديرا  مناسربا  للقيمرة يتم قياس جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكيرة بالقيمرة العادلرة ، وبرالرغم مرن ذلرك فتنره فري حراالت محردودة، قرد 
قياسرات القيمرة العادلرة العادلة، وقد تكون تلك هي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس القيمة العادلة، أو إذا كان هناك نطاقا  واسعا  مرن 

 المحتملة وأن التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق.
 
ألصرلي والعائرد يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية بالتكلفة المستنفدة، إذا كانت مقتناة بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقدة دورية من المبلرغ ا -

 .الثابت على االستثمار
ة ألغراض المتاجرة حيث تستحوذ عليها الشركة يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، إذا كانت مقتنا -

بشكل  –احتياجاتها من السيولة تلك ولذا فهي تدير  إدارةتكاليف  تخفيضبشكل رئيسي للوفاء بتحتياجاتها اليومية من السيولة ، وتعمل من خاللها على 
 .العائد على المحفظة -نشط 

الدخل الشامل متى انطبق عليها نموذج األعمال للحصول على تدفقات نقدية منها وتحصريل  يتم تصنيف االستثمارات المالية بغرض اإلقتناء من خالل -
هررذه  العائررد المررالي مررع امكانيررة بيعهررا لتحقيررق مكاسررب رأسررمالية وتسررجل بالتكلفررة فرري ترراريخ التملررك مررع إعررادة قياسررها بالقيمررة السرروقية لهررا وتصررنف

تغيررات فري قيمتهرا العادلرة فري الردخل الشرامل بينمرا يرتم إثبرات أي عوائرد منهرا فري قائمرة الرربح او االستثمارات كموجودات غير متداولة ويتم إثبات ال
 .الخسارة
 إثبات اإليراد

واألصول الماليرة التري تحمرل عائرد، يرتم االعترراف برتيرادات العوائرد باسرتخدام معردل العائرد الفعلري، وهرو  المطفأةبالنسبة لجميع الموجودات المالية بالتكلفة 
صافي القيمة الدفترية لألصل المرالي.  إلىوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، تالمعدل الذي يخفض المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر الم

 .ويتم إثبات صافي المكاسب والخسائر ضمن الربح أو الخسارة
 

 هبوط قيمة األصول المالية وعدم إمكانية استردادها
والتعررض لمخراطر االئتمران ألدوات  ، شركة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لقياس واثبات خسارة الهبوط في القيمرة للموجرودات الماليرةتقوم ال

 الدين، ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة، مثل القروض والودائع والذمم المدينة التجارية.
)أي القيمة الحالية لجميع حاالت العجرز النقردي( مقسرومة علرى العمرر المتوقرع  مرجح الحتمال خسائر االئتمان يتم إحتساب خسائر االئتمان المتوقعة كتقدير

ها. إن خسرائر االئتمران لألصل المالي. إن العجز في النقد هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقرا  للعقرد والتردفقات النقديرة التري تتوقرع الشرركة إسرتالم
انرت الشرركة تتوقرع أن تسرتلم الردفعات بالكامرل، ولكرن فري موعرد كأخذ في االعتبار مبلغ وتوقيت الدفعات وبالتالي تنشأ خسائر االئتمران حترى لرو المتوقعة ت

المبردئي.  تحصريلها منرذ اإلعترراف تالئتمران والتعثرر عرن السرداد وتوقيراستحقاق محردد بالعقرد. تتطلرب طريقرة الخسرائر االئتمانيرة المتوقعرة تقيريم مخراطر ا
 ؤها.ويتطلب ذلك االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة وأيضا  للذمم المدينة التي نشأت حديثا  أو تم أقتنا
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شهرا  أو خسائر ائتمانية متوقعرة علرى مرد عمرر األصرل، وذلرك اعتمرادا علرى مرا إذا كران  12يتم قياس هبوط قيمة األصول المالية إما بخسائر ائتمانية لمدة 

شرهرا  خسرائر ائتمانيرة بعرد انتهراء الفتررة  12تمثل خسائر االئتمران المتوقعرة خرالل .  زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ بداية االعتراف باألصل هناك

لة للتأخر في السداد على مدى . تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر الدين أية خسائر ائتمانية متوقعة والتي قد تنتج عن كافة الحاالت المحتم المالية

 .العمر المتوقع لألصل المالي

ريقرة ال تختلرف عرن طريقرة يتم احتساب مخصص الخسائر االئتمانية بط هشهرا ، وعليه فتن 12تكون أقل من الذمم المدينة التجارية قصيرة األجل، عادة ما 

لقيراس خسرائر اإلئتمران المتوقعرة للرذمم  9بسط في المعيار الدولي للتقرير المالي رقرم شهرا . تستخدم الشركة المدخل الم 12ئتمان المتوقعة خالل خسائر اإل

 .أعمار الذمم المدينة إلىالمدينة باستخدام مصفوفة تستند 

دالت الخسرائر كما تستخدم الشركة الخبرات السابقة والتاريخية ومعدالت الخسارة باالعتماد على أسراس اإلثنري عشرر شرهرا  الماضرية، حيرث يرتم تعرديل معر

اس عمرر التاريخية لتعكس المعلومات عن الظروف الحالية والتوقعات المسرتقبلية لألوضراع االقتصرادية فري المسرتقبل. وتختلرف معردالت الخسرارة علرى أسر

 .المبالغ المستحقة

 

 :ات الماليةلتزاماإل –ب 

 

 اإلثبات والقياس األولي

الماليرة عنرد اإلثبرات  اإللتزامراتأو الخسائر، وتقوم الشرركة بتحديرد تصرنيف  ربا بالقيمة العادلة من خـالل األات المالية المتداولة لتزاميتم تصنيف اإل -

 .االولي لها

  .ات المالية أوليا  بالقيمة العادلة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامالتلتزامعتراف بكافة اإليتم اإل -

 .الشركة المالية الذمم الدائنة التجارية وأي أرصدة دائنة أخرى مستحقة الدفع اإللتزاماتتتضمن  -

 

 القياس الالحق

مالية أخرى. علمرا  برأن الشرركة لريس  كتلتزاماتمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو  كتلتزاماتالمالية على تصنيفها  اإللتزاماتيعتمد قياس 

 .و الخسارةأبالقيمة العادلة من خالل الربح  كتلتزاماتية مال إلتزاماتلديها أية 

 

 ات الماليةلتزامإلغاء إثبات اإل

خر مرن نفرس آمرالي حرالي بر إلترزامة أو انتهراء مدتره. عنرد اسرتبدال ؤالمحردد أو إلغرا لترزامات الماليرة عنردما يرتم اإلعفراء مرن اإللتزامريتم إلغاء االعترراف باإل

األصرلي  لترزاميرتم معاملرة هرذا التبرديل أو التعرديل كعردم تحقرق لإل . ات الحاليرة بشركل جروهريلتزامرجوهريا  أو بتعديل شروط اإلالمقرض بشروط مختلفة 

 .عتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارةجديد، ويتم اإل إلتزاموتحقق 

 

 تسوية األدوات المالية

ات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق قرانوني ملرزم لتسروية المبرالغ المعتررف بهرا لتزاميتم تسوية األصول واإل

، ويجرب ن واحد. يجب أال يكون الحق القانوني القابل للتنفيذ مرهونا  باألحرداث المسرتقبليةآات في لتزاموهناك نية لتسوية صافي قيمة األصول / وتسوية اإل

 أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل.
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة     

 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 
 ب السياسات المحاسبية الهامة المرتبطة بااليضاحات المرفقة –5

 الت والمعدات واآل ممتلكات ،
 هدوالمعدات بالتكلفة ، بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة، إن وجردت . تتضرمن التكلفرة النفقرات المتكبر التواآل الممتلكات ،تظهر 

 والمعدات. التتتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات من المنافع اإلقتصادية  المستقبلية في بند اآل مباشرة إلقتناء األصل .
أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها . يتم تحميرل  ربا الطاقة اإلنتاجية  الحالية ضمن قائمة األ علىإثبات كافة النفقات األخرى للحفاظ وكذلك يتم 

 أو الخسائر والدخل الشامل بتستخدام طريقة القسط الثابت  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل . ربا اإلستهالك على قائمة األ
والمعدات بمقارنرة العوائرد المحصرلة مرن بيرع األصرل الثابرت المسرتبعد بصرافي القيمرة الدفتريرة لرذلك  التوخسائر إستبعادات العقارات واآل أربا تم تحديد ي

   أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. ربا األخرى ضمن قائمة األ اإليراداتاألصل وإدراجها ضمن 
 والمعدات هي على النحو التالي : التلبنود الرئيسية للعقارات واآلل هإن األعمار اإلنتاجية المقدر

 

 السنوات 
 40 مباني 

 5   -   1 خرىطوب حراري وكرات الطحن األ
 20 – 15 ومعدات آالت

 5 دواتأثاث وتجهيزات وأ

 
 قطع الغيار االستراتيجية

سرنوات بطريقرة القسرط  (10) علىتستهلك قطع الغيار االستراتيجية ،  تتأثر العملية التشغيليةهي القطع الضرورية والالزمة للعملية التشغيلية والتي بدونها 
 كقيمة تخريدية . ٪3الثابت بعد خصم نسبة 

 
 استثمارات في شركة زميلة 
يكون للشركة تأثير هام عليها ولكن ليس لديها سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية. يكون للشركة تأثير هام عندما تمتلرك  التيالشركات الزميلة هي تلك 

فري المائرة مرن رأس المرال الرذي يحرق لصراحبه التصرويت . ترتم المحاسربة عرن الشرركات الزميلرة  50 إلرى 20 حصة في المنشأة األخررى تترراو  مرا برين 
الزميلرة . قة حقوق الملكية  ويتم تسجيلها مبدئيا  بالتكلفة . ويتم تعديلها بعد ذلك بالتغيرات التي تحدث بعد الشراء فري حقروق الملكيرة بالشرركة بتستخدام طري

 أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. ربا ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل )خسارة( الشركات المستثمر فيها ضمن قائمة األ
 

 الزكاة 
تسراب تخضع الشركة ألنظمرة الهيئرة العامرة للزكراة والردخل فري المملكرة العربيرة السرعودية ،  ويرتم عمرل مخصرص للزكراة علرى أسراس االسرتحقاق ويرتم اح

هائي )إن وجد( المحتسبة والربط النفروقات في التقديرات بين الزكاة مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.  تقيد أية 
 يتم فيها انهاء الربط . التيأو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في السنة  ربا ضمن قائمة األ

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

نوات خدمرة كرل يتم قياس وإثبات مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة المكتسربة والمتراكمرة للمروظفين وفقرا  لنظرام العمرل والعمرال السرعودي ، وطبقرا لسر
 ل األخر.أو الخسائر اإلكتوارية  ضمن بنود الدخل الشام ربا الخدمة وتثبت األنهاية موظف . ويتم إعادة القياس اإلكتواري لمخصص مكافأة 

 
 التقارير القطاعية 

تقروم باإلنتراج أو  التريتقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وهو ما يسمى )بالقطاعرات حسرب األنشرطة( أو تلرك  التييمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة 
ة( ، بحيث يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن تقديم الخدمات في نطاق بيئة إقتصادية محددة وهو ما يسمى )بالقطاعات حسب المناطق الجغرافي

 مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.
 ويتم اإلفصا  عن كل قطاع تشغيلي حقق أيا  من الحدود التالية :

 فة .أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاعات بما فيها إيرادات التحويالت بين قطاعات الشركة المختل ٪10. إذا بلغ إيراد القطاع  1
 :أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة مطلقة  ٪10. إذا بلغت القيمة المطلقة لربح القطاع أو خسارته  2

 حققت خسائر . التيمجموع الخسائر لكل القطاعات أو ا  أرباححققت  التيلكل القطاعات  ربا مجموع األ -           
 أو أكثر من إجمالي الموجودات المخصصة للقطاعات على مستوى الشركة ككل . ٪10. إذا بلغت الموجودات المخصصة للقطاع  3

 وتقوم الشركة باإلفصا  عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقا  للمناطق الجغرافية .
 

 أربا توزيعات 
النهائية فري القروائم  ربا . تسجل توزيعات األ دارةلس اإلمن قبل مج ربا يتم فيها إعتماد هذه األ التيكمطلوبات في الفترة  األولية ربا تسجل توزيعات األ
 من قبل المساهمين . ربا يتم إعتماد هذه األ التيالمالية في الفترة 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 مراجعة ()غير  المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة 
 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 
 : ومعدات آالت،  ممتلكات - 6
 

 أراضي  

 

طوب حراري وكرات   مباني 

 طحن وأخرى

أثاث وتجهيزات      قطع غيار   ومعدات آالت 

 أدوات

             مشروعات 

 تحت التنفيذ

 اإلجمالي 

 3.220.358  17.356  20.027  73.395  2.225.213  13.452  863.899  7.016  )مراجعة( م2018 يناير 1الرصيد في 

 12.801  9.190  209  2.545  273  -  584  -  الفترةإضافات خالل 

 (187)  -  -  -  -  -  (187)  -  إستبعادات

 -  (3.276)  -  -  1.287  1.989  -  -  تحويالت 

 3.232.972  23.270  20.236  75.940  2.226.773  15.441  864.296  7.016  )غير مراجعة( 2018  يونيو 30الرصيد في 

                 اإلستهالك المتراكم

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

 52.540  -  686  1.721  38.349  3.079  8.705  -   الفترةاإلستهالك المحمل خالل 

 (153)  -  -  -  -  -  (153)  -  استهالك االستبعادات

 2.246.967  -  16.489  52.841  1.567.247  10.320  600.070  -  )غير مراجعة( 2018 يونيو 30الرصيد في 

                 صافي القيمة الدفترية

 986.005  23.270  3.747  23.099  659.526  5.121  264.226  7.016  ()غير مراجعة 2018 يونيو 30الرصيد في  

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

 
 هتقريبرا  فيرتم ترأجير ٪80ا يعرادل تقريبا  من مساحة المبنى االداري بمدينة الردمام ألغرراض المركرز الرئيسري للشرركة وألغرراض إداريرة اخررى، امرا الجرزء المتبقري مرن المبنرى مر ٪20نسبتة يستخدم ما 
 . خمس سنوات وتم تبويب الجزء المؤجر كتستثمار عقاري إلىين متعددين لفترات تتراو  من سنة لمستأجر
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة     
 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 
  :فى ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرستثمارات إ - 7
 

 )مراجعة( م2017ديسمبر  31  )غير مراجعة ( م2018  يونيو 30 

 القيمة عدد األسهم  القيمة عدد األسهم 

 44.068 2.300  67.275 2.300 ( العادلة)بالقيمة الشركة السعودية لالستثمار الصناعي  

 271.875 27.187  271.875 27.187 شركة التصنيع وخدمات الطاقة )بالتكلفة (

 315.943   339.150  اإلجمالي

 
 . ٪ 0.51المالية( )تداول( وتملك الشركة فيها ما نسبته الشركة السعودية لالستثمار الصناعي )هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق  -
 .  ٪ 5.44وتملك الشركة فيها ما نسبته ( شركة مساهمة سعودية مغلقة  ) شركة التصنيع وخدمات الطاقة -
 
 :استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية  - 8

لألسرمنت )"الشرركة الزميلرة"( وهري شرركة ذات مسرئولية محردودة مسرجلة فري جمهوريرة  في الشركة العربية اليمنيرة ٪31.58لدى الشركة استثمار بنسبة 
 م .2009اليمن . هذا وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األسمنت وبدأت اإلنتاج في عام 

 
 وتتمثل الحركة في االستثمارات في الشركة الزميلة خالل السنة فيما يلي :

 

 )مراجعة( م2017 ديسمبر 31  )غير مراجعة ( م2018 يونيو 30 

 122.434  128.555 السنة / الفترةالرصيد في بداية 

 6.121  9.190 الحصة في نتائج شركة زميلة يضاف  : 

 -  (5.921) توزيعات اربا  

 128.555  131.824 / السنة الفترةالرصيد في نهاية 

 
 :مستحق من طرف ذو عالقة -9
 الرصيد فى باقى توزيعات االربا  من االشركة العربية اليمنية لألسمنت التى لم يتم سدادها بعد .يتمثل    
 
 :رأس المال -10

( بواقع  مليون سهم  86م : 2017ديسمبر  31مليون سهم ) 86 إلىوالذي ينقسم  مليون لاير سعودي ، 860مدفوع هو رأس المال الصر  به الصادر وال
 للسهم .لاير سعودي  10
 
 :للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة -11
 

 )مراجعة( 2017ديسمبر  31  )غير مراجعة( 2018 يونيو 30 

 60.839  63.765 / السنة الفترةالرصيد في بداية 

 6.787  4.283 الفترة /السنةيضاف : محمل خالل 

 (6.090)  (2.334) الفترة /السنةناقصا: مستخدم خالل  

 2.229  (4.494) خسائر إكتوارية/  (ا أرب )

 63.765  61.220 / السنة الفترةالرصيد في نهاية 

 
 :قصير األجل تورق قرض  -12
 

مرن البنرك السرعودى  م2018سربتمبر  24يسردد فرى  مليرون  لاير سرعودى  20بمبلرغ  قصرير االجرلترورق علرى قررض  2018مايو  24حصلت الشركة فى 
أكتروبر  31 والترى تنتهرى هرذه االتفاقيرة فرىم 2018مرارس  25 وذلك بموجرب اإلتفاقيرة المبرمرة برين الشرركة والبنرك السرعودى الفرنسرى بتراريخ  ،الفرنسى 
 . م2018
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 )غير مراجعة ( المختصرة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2018 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة     
 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 
 : عالقة ذو طرف إلى مستحق -13

 األطرراف تلرك أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفروذ مرؤثر مرن قبرل تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسيطرة عليها
 .دارةمع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإل للمعامالت التسعيرية والسياسات الشروط اعتماد ويتم هذا ، العالقة ذات
 ة( مرنالشركة العربيرة اليمنيرة لألسرمنت )شرركة زميلر عن بالنيابة الشركة استلمتها مبالغ في السنة الفترة / خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت تمثلت

 .اليمنية الجمهورية إلىو البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيث عنها، نيابة الزميلة الشركة موردي إلى سدادها لحين عمالءها
 
 )مراجعة( م2017ديسمبر31  )غير مراجعة( م2018 يونيو 30  

 2.025  34.366  الشركة العربية اليمنية لألسمنت  )شركة زميلة(

 
 : أربا دائنو توزيعات  -14

غير مستلمة من بعض المساهمين عن  أربا مليون لاير سعودي توزيعات  60.47في مبلغ   م  2018  يونيو 30في  ربا توزيعات األ ويتمثل رصيد دائن
 ( . سعوديمليون لاير  59.41 م : 2017ديسمبر  31م )2017م وحتي  1991السنوات من 

 
 : الزكاةمخصص  -15
 
 حركة مخصص الزكاة  -أ

 

 )مراجعة(م 2017ديسمبر  31  )غير مراجعة( م2018 يونيو 30 

 13.956  14.751 / السنة الفترةالرصيد في بداية 

 (15.034)  (14.509) / السنة الفترةمسدد خالل 

 1.078  - تسويات

 12.751  6.000 / السنة * الفترةمحمل خالل 

 -  10.000 لزكوى**مخصص الربط ا

 -  (3.261) سداد خاص بالربط الزكوى **

 2.000  - ***مخصص الربط الخاص بفرع براينسا

 14.751  12.981 / السنة الفترةالرصيد في نهاية 

  
قد ال تمثل  التيفى ذلك التاريخ ، و عن الوعاء الزكوي دارةوفقا لتقديرات اإل م2018 يونيو 30شهور المنتهية فى  الستةتم احتساب الزكاة عن فترة *

 م .2018نهاية عام  عن الزكاة النهائية في بالضرورة على نصيب الفترة الفعلي دقيقا   ا  مؤشر
 
 موقف الربط الزكوي  - ب

والرربط النهرائي عليهرا وترم إنهراء الوضرع م 2011مرن الشرركة عرن السرنوات حترى قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة اإلقرارات الزكويرة المقدمرة 
 .الزكوي لتلك السنوات 

 
بمبلغ  والربط النهائي عليها م 2016حتى  م 2012 منقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة اإلقرارات الزكوية المقدمة من الشركة عن السنوات  **

تقرديم اإلعترراض و م2018ابريرل  29فرى  سرعوديمليون لاير  3.26بسداد مبلغ  وقد قامت الشركة،  م2018مارس  17فى  سعوديمليون لاير  34.17
 . سعوديمليون لاير  10وتكوين مخصص مبلغ ،  المبلغ باقيعلى 
 
( عرن م بتقرديم الرربط النهرائي لفررع  الشرركة ) براينسرا السرعودية للخرسرانة مسربقة الصرنع  2017ديسمبر  14قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل  في *** 

ون لاير ملير 3.1بمبلرغ  م )وهي الفترة التي تسبق اندماج الفرع في شرركة اسرمنت المنطقرة الشررقية (2013يناير  14 ىم حت2007اغسطس  4الفترة من 
للهيئرة العامرة  عترراضإوقردمت ،  مليرون لاير  1.2، وقد قامت الشركة بسرداد مبلرغ  مليون لاير سعودي 1.9غرامات تأخير قدرها  إلىضافة سعودي باإل

 . مليون لاير سعودي في القوائم المالية المرفقة 2 همخصص لذلك قدر وكونت لاير سعودي 3.8مبلغ بللزكاة والدخل 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 )غير مراجعة ( المختصرة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
  2018 يونيو 30أشهر  المنتهية في  الستةلفترة     

 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 
    : المبيعات -16

                                                             

 أشهر المنتهية في للستة 

 )غير مراجعة( 2017 يونيو 30  )غير مراجعة( 2018 يونيو 30 

 225.960  203.830 أسمنت 

 135.686  86.437 خرسانة مسبقة الصنع

 290.267  361.646 
 
 : االرتباطات الرأسمالية -17

مليرون  6.65م مبلرغ 2017ديسرمبر  31) سرعوديمليرون لاير  6.65بمبلغ  م 2018 يونيو 30مشروعات رأسمالية مستقبلية كما في  دارةاعتمد مجلس اإل
 ( .سعوديلاير 
 
 : ات محتملةإلتزام -18

ديسرمبر  31) سرعوديمليرون لاير  93.1 بمبلرغات محتملة مقابل إعتمادات مستندية وخطابات ضرمان بنكيرة إلتزامعلى الشركة  م2018 يونيو 30كما في 
 ( .سعوديمليون لاير  56.8بمبلغ  م2017

 
 : أربا توزيعات  -19

م 2017مسراهمي الشرركة عرن العرام المرالي  علرىنقديرة  أربرا توزيرع علرى  م2018 مرايو 8المنعقد في  افي اجتماعهلشركة وافقت الجمعية العامة العادية ل
سرهم لمسراهمي الشرركة المسرجلين  مليرون 86 ربرا وعردد األسرهم المسرتحقة لأل سعودي لاير 1وحصة السهم الواحد  سعوديمليون لاير  86بتجمالي مبلغ 

 .للشركة نعقاد الجمعية العامة إيوم يلي تداول ثاني يوم بنهاية  شركة مركز إيداع األوراق المالية ىلد
 
 : المعلومات القطاعية -20
 

 اإلجمالي  قطاع التصدير  القطاع المحلي  غيرمراجعة() 2018 يونيو 30
 246.872  -  246.872  ذمم مدينة

 290.267  5.164  285.103  المبيعات
 (252.429)  (4.491)  (247.938)  التكاليف والمصروفات

 37.838  673  37.165  الدخل من العمليات الرئيسية

       )غير مراجعة( 2017 يونيو 30
 222.018  -  222.018  ذمم مدينة

 361.646  7.205  354.441  المبيعات
 (293.613)  (5.849)  (287.764)  التكاليف والمصروفات

 68.033  1.356  66.677  الدخل من العمليات الرئيسية
 

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

الخرسانة مسبقة   األسمنت  ة(ع)غير مراج 2018 يونيو 30
 الصنع

 اإلجمالي 

 246.872  93.549  153.323  ذمم مدينة

 290.267  86.437  203.830  المبيعات

 (252.429)  (83.926)  (168.503)  التكاليف والمصروفات

 37.838  2.511  35.327  الدخل من العمليات الرئيسية

       )غير مراجعة( 2017 يونيو 30
 222.018  113.574  108.444  ذمم مدينة

 361.646  135.686  225.960  المبيعات

 (293.613)  (118.124)  (175.489)  التكاليف والمصروفات

 68.033  17.562  50.471  الدخل من العمليات الرئيسية
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 الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( األلف)جميع المبالغ ب

  
 
 : األدوات المالية -21
 
 المخاطر  إدارة -

للشركة بشكل أسراس مرن االسرتثمارات فري مرابحرات وبغررض المتراجرة، النقرد لردى البنروك، األولية تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي 
 الذمم المدينة، الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.

 
 مخاطر السوق 

 إدارةن الهدف من إالعموالت ،  أسعارجنبية وصرف العمالت األ أسعارالسوق  مثل  أسعارالمحتمل  للتغيرات في  التأثيرمخاطر  تتمثل مخاطر السوق في
 : التاليوهي ك ،عائد ممكن  علىورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أ إدارةمخاطر السوق هي 

 
 مخاطر سعر الصرف األجنبي -أ 

 صرف العمالت األجنبية. أسعارتنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في 
ر مقابل الدواللم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي، الدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت 

 صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية. أسعارالشركة  إدارةاألمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة، تراقب 
 
 العموالت أسعارمخاطر  -ب 

الماليرة وتراقرب  تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القريم العادلرة لرألدوات
 العموالت ليس جوهريا . أسعارالعموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر  أسعارالشركة تقلبات 

 
 مخاطر االئتمان

 ه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية.تلتزامفي إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بتمثل مخاطر االئتمان 
ة بتيداع أموالها إن االدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك وذمم العمالء. تقوم الشرك

وجود  دارةموثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف والتتوقع اإلفي مصاريف مالية ذات 
أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة مرن حسرابات العمرالء نظررا  ألن لرديها قاعردة عريضرة مرن العمرالء  دارةمخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما التتوقع اإل

وجرود ضرمانات مقدمرة مرن العمرالء لتغطيرة أيرة  إلىل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دوريا  باالضافة التي تعم
 مديونيات متوقع عدم تحصيلها .

  
 مخاطر السيولة

لوبرات الماليرة حرال اسرتحقاقها. ترتم مراقبرة إحتياجرات السريولة علرى أسراس اتها المتعلقرة بالمطإلتزامتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة 
 ات عند استحقاقها.إلتزامعلى التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي  دارةشهري وتعمل اإل

السيولة عن طريق التأكد من توفر  تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة على الحد من مخاطر
 إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى. إلى، باإلضافة  تسهيالت بنكية

 
 القيمة العادلة

تعراملين بالسروق إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضرمن معرامالت منتظمرة برين الم
 إلرىالعادلرة القيراس المسرتند  في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن ان تنشرأ الفروقرات برين القريم الدفتريرة وتقرديرات القيمرة العادلرة. يقروم تعريرف القيمرة

 السوق واإلفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق.
 
 : أرقام المقارنة -22

 ( .1-أ-5)إيضا   ئم مع عرض أرقام الفترة الحالية( لتتال15) الماليللتقرير  الدوليمعيار  إلىتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة المتعلقة بالتحول 
 
  : القوائم الماليةإعتماد  -23

 م .2018 أغسطس 5بتاريخ بالشركة  دارةمن قبل أعضاء مجلس اإلاألولية المختصرة  إعتمدت هذه القوائم المالية
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