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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 التنظيم والنشاط -1

هااـ )الموافااق 1402ربيااع األول  14بتاااريخ  11شركة أسمنت المنطقة الشرقية )" الشركة "( هي شركة مساااهمة ت سساات بموجااب المرسااوم الملكااي رقاام م 
مدينااة م( وتم قياادها فااي السااجل التجااار  ب1983يناير  17هـ )الموافق 1403ربيع الثاني  3بتاريخ  939م( وقرار معالي وزير التجارة رقم 1982يناير 9

 م( ومركزها الرئيسي بمدينة الدمام .1983سبتمبر  7هـ )الموافق 1403جمادى األول  22بتاريخ  2050013400الدمام تحت رقم 
 

م( علااى حااق امتياااز التعاادين  سااتغالل الحجاار 1985يناير  9هـ )الموافق 1405ربيع الثاني  17بتاريخ  6حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 
از . وقااد والطفل في منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين عاماً قابلة للتجديد . وقامت الشااركة بإسااتكمال اإلجااراءات القانونيااة لتجديااد تاارخيص حااق ا متياا الجير 

ي موقااع هـ بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خااام الحجاار الجياار  والطفاال لمصاانعها القااائم فاا 1438-7-12وتاريخ  5334صدر  القرار الوزار  رقم ق 
 هـ  1436-3-18الطاو  قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من 

 
م( على امتياز التعدين  ستغالل خام الحجاار 2012يناير  18هـ )الموافق 1433صفر  24 ق بتاريخ 14كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزار  رقم 

 محافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدتها عشر سنوات هجرية  .الجير  والطفل في منطقة وادى النجيبية ب
 لصنع .يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاة األسمنت العاد  واألسمنت البورتالند  المقاوم وتوابع  ومشتقات  واإلتجار ب  والخرسانة مسبقة ا

  عمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن الشركة وفرعها التالي :وتظهر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائل األ
  

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

 
هااـ ، و  يصاادر  1437 3 3بتاااريخ  3031328من الخرسانة واألسمنت والجص بموجب الترخيص الصااناعي  رقاام يتمثل نشاط الفرع في انتاة أصناف 

 ي تصدر عن الشركة .لهذا الفرع قوائم مالية منفصلة ، وذلك  ن موجودات  ومطلوبات  ونتائل اعمال  وتدفقات  النقدية يتم ادراجها في القوائم المالية الت
 
 أسس اإلعداد -2
 
 طبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ت -

م أعدت الشركة القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً في المملكة العربية السعودية 2016ديسمبر  31لكل السنوات حتى السنة المنتهية في 
م هااي القااوائم الماليااة األولااى للشااركة التااى تاام 2017ديساامبر  31هذه القوائم المالية للسنة المنتهيااة فااي  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

 إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 عايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى .( للحصول على معلومات حول األثر المالي لتطبيق الم7راجع اإليضاح رقم )

 
 بيان اإللتزام -

خرى والتصريحات الصادرة عن تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير األ
 ين ) يشار إليها مجتمعة )"بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية"( . الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني

 
 أساس القياس -

 . بالقيمة الحاليةوظفين التى تقات تم إعداد القوائم المالية على أسات عرف التكلفة التاريخية بإستخدام أسات اإلستحقاق المحاسبي بإستثناء بعض مكافآت الم
 يتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير سعود  ما لم يذكرخالف ذلك .

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

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة -3

، والتااي  للتحول إلى معايير المحاساابة ومعااايير المراجعااة الدوليااة م( خطة2012) هـ1433اعتمد مجلت إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في عام 
أو علااى األنظمااة يستدعي تنفيذها تبني منهجية مناسبة لدراسة المعايير الدولية والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة إلجااراء أيااة تعااديالت  زمااة عليهااا 

 .والتعليمات الحالية ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة
اعتبااارا ماان بدايااة عااام  وفقا لقرار مجلت إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين فإن تطبيق المعايير الدولية للتقااارير المااالي المعتماادة ماان الهيئااة ساايكون

ر الدوليااة للتقرياار المااالي هااي هااذه . وعلياا  فااإن أول قااوائم ماليااة ساانوية للشااركة معاادة وفقاااً للمعااايي م وذلك على المنشآت المدرجة في السااوق الماليااة2017
م هو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالي ألن  يمثل 2016 01 01، يعتبر تاريخ  . وعلى ذلكم 2017-12-31القوائم عن السنة المنتهية في 

 بداية فترة المقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
المعااايير الدوليااة لقد  قامت الشركة بالتخطيط لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المااالي حياان تاام عماال خطااة تنفيذيااة تحااو  اإلجااراءات الالزمااة لالنتقااال إلااى 

 : م، وقد تم تنفيذ ا تي2017للتقارير المالى في عام 
 
 التي تضمنت تحدين السياسات المحاسبية.اعتمدت الشركة خطة للتحول للمعايير الدولية للتقارير المالى و -أ
 عينت الشركة مستشار خارجي لها للمساعدة في عملية تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالي. -ب
 شكلت الشركة فريق داخلي يكون مستو ً عن التحول لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالى. -ة
 م.2017 01 01إلعداد قوائم مالية تتماشى مع المعايير الدولية للتقارير المالى و اعتمد تطبيقها اعتباراً من  تم إعتماد السياسات المحاسبية الالزمة -د
م لتكون متوافقة مع المعايير الدولية إلعااداد التقااارير الماليااة كمااا تاام تعااديل 2016 01 01تم تعديل وإعادة تصنيف األرصدة اإلفتتاحية  بتاريخ التحول  -هـ

وإعااداد قااوائم ماليااة  2016 01 01م، وتاام إعااداد قائمااة مركااز مااالي إفتتاحيااة بتاااريخ التحااول 2016نيف ا رصدة الساانوية والربااع ساانوية لعااام وإعادة تص
 م .2017وفق المعايير الدولية للتقارير المالية.بغرض توفير أرقام المقارنة للقوائم المالية لعام   2016سنوية وربع سنوية لعام 

 
م وفقاااً للمعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة المعتماادة فااي المملكااة العربيااة 2016يناااير  1الشااركة لقائمااة المركااز المااالي اإلفتتاحيااة كمااا فااي عنااد إعااداد 

للمبااالغ المفصااح عنهااا م ، أجرت الشركة تحليالً للت ثير و حظت بعض التسويات المطلوبة 2016ديسمبر  31السعودية ، والقوائم المالية للسنة المنتهية في 
 سابقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

 
 ( األثر المالي لعملية التحول من المعايير السعودية إلي المعايير الدولية للتقارير المالية .  7ويظهر اإليضاح رقم) 
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 يحن وقت تطبيقها بعدإصدارها ولم المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم  -4

 
ق هااذه إن المعايير والتفسيرات التااى صاادرت ولكاان لاام تصاابح سااارية بعااد حتااى تاااريخ إصاادار القااوائم الماليااة للشااركة موضااحة أدناااه . تنااو  الشااركة تطبياا

 المعايير، إذا كانت قابلة للتطبيق ، عندما تصبح سارية المفعول .
 

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
( في يوليو 2014"األدوات المالية" ) 9في نسخت  األخيرة )معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم  9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

وإلغاااء ا عتااراف. يقااوم المعيااار بتعااديل متطلبااات قيااات م ويتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنيف والقيات وانخفاااض القيمااة ومحاساابة التحااوط العااام 2014
ومااا  2018 01 01وتصنيف الموجودات المالية، كما يقدم نمط جديد لخسائر انخفاض القيمااة المتوقعااة.ويطبق المعيااار علااى الفتاارات الماليااة التااي تباادأ فااي 

 بعدها.
 

 العمالء" "اإليرادات من العقود مع 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ومااا بعاادها ، وهااو يقاادم   2018يناااير  1م وهو يسر  علي الفترات الساانوية التااي تباادأ ماان 2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 نموذة واحد شامل إلستخدام  في محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. 
هو أن المنشآة ينبغي أن تعترف باإليرادات مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمااة للعمااالء بااالمبلغ  15دولي للتقارير المالىة رقم الهدف األساسي للمعيار ال

عتااراف الذ  يعكت التعويض الماد  الذ  تتوقع  المنشااآة مقاباال تلااك الساالع أو الخاادمات. علااى وجاا  التحديااد، يقاادم المعيااار نمااوذة ماان خماات خطااوات لإل
 يرادات:باإل
 
 الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء. ▪
 الخطوة الثانية: تحديد مطلوبات األداء في العقد. ▪
 الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة. ▪
 الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على مطلوبات األداء في العقد. ▪
 تقوم المنش ة بتنفيذ متطلبات األداء.الخطوة الخامسة: ا عتراف باإليرادات عندما  ▪
 

يتم اإلعتراف باإليرادات للمنشاا ة عنااد أداء ا لتاازام أ  عناادما تنتقاال الساايطرة علااى الساالع أو الخاادمات المنوطااة  15وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالى رقم 
ل مااع ساايناريوهات محااددة، وعااالوة علااى ذلااك يتطلااب المعيااار إفصاااحات ب داء إلتزام معين إلى العميل. يتضمن المعيااار علااى توجيهااات أكثاار تقيياادا للتعاماا

 واسعة.
 

 "عقود اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
والااذ  يطبااق علااى الفتاارات الماليااة التااي تباادأ فااي  2016فااي يناااير  16أصاادر مجلاات معااايير المحاساابة الاادولي المعيااار الاادولي للتقرياار المااالي رقاام 

. يهاادف المعيااار الااى تااوفير معلومااات 15وما بعدها مع السماح بالتطبيق المبكاار للشااركات التااي تطبااق المعيااار الاادولي للتقرياار المااالي رقاام  2019 01 01
 مالئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنش ة المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

كيفية ا عتراف، القيات، العرض واإلفصاح عن عقااود اإليجااار. يقاادم المعيااار نمااوذة محاساابي واحااد،  16لي إلعداد التقارير المالية رقم يحدد المعيار الدو
شااهرا أو اقاال أو أن األصاال موضااوع العقااد ذو  12يتطلب من المست جرين ا عتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إ  إذا كاناات ماادة اإليجااار 

المتعلااق  16مة منخفضة. يسااتمر المااتجرين بتصاانيف عقااود اإليجااارات كتشااغيلية أو تمويليااة، ضاامن مفهااوم المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام قي
 .17بالمحاسبة للمتجر دون تغيير جوهر  عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -5

وإفتراضات تتثر على مبالغ اإليرادات ، المصااروفات ، الموجااودات ، والمطلوبااات ، يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات 
طلااب تعااديالت واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة بتاريخ التقرير . إ  أن عدم الت كد ماان هااذه اإلفتراضااات والتقااديرات قااد يااتمخض عناا  نتااائل يمكاان ان تت

المت ثرة في المستقبل . تنبني هااذه التقااديرات واإلفتراضااات علااى أسااات الخباارة وعواماال أخاارى مختلفااة  جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو المطلوبات
األخاارى . يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف وتستخدم في الحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التى ليست بسهولة واضحة من المصادر 

ت على أسات مستمر . يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التى تتم فيها مراجعااة التقااديرات أو تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضا
 في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تتثر على كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية .

 
 تأكد من التقديراتالمصادر الرئيسية لعدم ال -

علااى خطاار هااام اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية ا خاارى لعاادم ت كااد التقااديرات فااي تاااريخ قائمااة المركااز المااالي والتااى تحتااو  
 يتسبب في وجود مبالغ دفترية كبيرة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية تتضمن ما يلي :

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

 ي القوائم المالية :إن األحكام الهامة التالية لها الت ثير األكبر على المبالغ المدرجة ف
 
 األجزاء المكونة للممتلكات ، المصنع والمعدات . •
 وحدة توليد النقد . •
 تجانت المخزون . •
 تكاليف التفكيك وإعادة الت هيل . •
 

المالي والتااي تشااكل مخاااطر عاليااة و فيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم الت كد كما في تاريخ قائمة المركز 
وتقااديراتها علااى  قد تتد  إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خااالل الساانة الماليااة التاليااة. هااذا وتعتمااد الشااركة فااي افتراضاااتها

لمستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية  وهذه ا فتراضات والتقديرات حول التطورات ا
 .سيطرة الشركة ومثل هذه التغيرات على اإلفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثها

 
 مبدأ اإلستمرارية -أ

 ا ستمرارية.ليت لدى الشركة أ  شك يذكر حول قدرة الشركة على ا ستمرار، وعلي  فقد تم إعداد القوائم المالية   على أسات مبدأ 
 
 العمر المقدر للعقارات و اآلالت والمعدات -ب

صاال ، وبرنااامل الصاايانة يتم إستهالك تكلفة العقارات و اآل ت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناًء على اإلستخدام المتوقع والتقااادم لال
 لألصل . باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة المستردة
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 مخصص بضاعة بطيئة الحركة -ج 
 إذا لزم  -حقق التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة البضاعة إلى صافي القيمة القابلة للتتدرة البضاعة بسعر 

 ، أو التقادم. على مستوى المنتل للزيادة المقدرة - ذلك
رات التكنولوجيااة وتاادهور النوعيااة وأمااور الجااودة، وبناااًء علااى ذلااك تتضمن العوامل المتثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على البضاعة، والتغياا

ختالف فااي تقوم الشركة بدراسة هذه العوامل وأخذها في ا عتبار إلحتساب مخصص مخزون بطْي الحركة. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتل عن ا 
 هذه العوامل.

 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها -د

ديون المشكوك في تحصيلها بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للت كد أن الذمم المدينة غير مبااالغ فيهااا نتيجااة احتمااال عاادم تحصاايلها، يتم تحديد مخصص ال
. ي ظااروف معينااةبما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماااني المسااتمر ألوضاااع العمااالء الماليااة والضاامانات المطلوبااة ماان العمااالء فاا
 .أيضا، يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات الفردية عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم

 
 التقييم اإلكتواري لمطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - هـ

يااتم قياسااها باسااتعمال التقياايم اإلكتااوار . يشاامل التقياايم اإلكتااوار  العديااد ماان  يتم تحديد تكلفة مكاف ة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لنظام العماال السااعود  ثاام 
 ا فتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 

التقياايم وطبيعتاا  وتشمل هذه ا فتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، وسلوك العاااملين، ومعاادل دوران العاااملين. ونظااراً لتعقيااد 
ساانويا علااي األقاال طويلة األجل فإن التزام المكاف ة المحددة غير الممولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه ا فتراضات. لذا تتم مراجعااة جميااع ا فتراضااات 

 .عند الضرورة
 
 قياس القيمة العادلة -و

الموجودات، أو دفعها لتحويل أ  من المطلوبات ضاامن معااامالت منتظمااة بااين المتعاااملين بالسااوق فااي القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع احد 
على سبيل المثال( بغااض النظاار إن كااان ذاك السااعر ملحوظاااً بصااورة مباشاارة أو مقاادر  -تاريخ القيات في ظل ظروف السوق السائدة )مثل السعر الحاضر

 :قيمة العادلة إلى ا فتراض ب ن بيع األصل أو تحويل ا لتزام سيتم إماباستعمال أسلوب تقييم ةخر. يستند قيات ال
 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو ا لتزام، أو -
 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو ا لتزام في ظل غياب السوق الرئيسية -

 .ل إليهايجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصو
ض أن أطااراف يتم قيات القيمة العادلة لألصل أو ا لتزام باستعمال ا فتراضات التي يستخدمها أطااراف السااوق عنااد تسااعير األصاال أو ا لتاازام علااى افتاارا

 .السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم
السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيمااا يحقااق أفضاال منفعااة مناا  أو ي خذ قيات القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف 

وافر لهااا ببيع  إلى طرف ةخر من أطراف السوق  ستخدام  فيما يحقق أفضل منفعة من . تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مااع الظااروف واألحااوال وتتاا
 .المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد بيانات كافية لقيات القيمة العادلة وتعظيم استخدام

 لنطاااق الهيكاال الهرمااي إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقات بالقيمة العادلة  أو يتم ا فصاح عن قيمتها العادلة في القوائم الماليااة  يااتم تصاانيفها وفقاااً 
 :للقيم العادلة المبين أدناه 

 
 المستوى ا ول: األسعار المعلنة )غير المعدلة( والمتداولة في األسواق النشطة لألصول أو ا لتزامات المطابقة لتلك التي يتم قياسها. -
مدرجة ضاامن المستوى الثاني: المدخالت التى من الممكن مالحظتها أو رصدها لألصل أو اإللتزام بشكل مباشر أو غير مباشر بخالف األسعار المعلن  ال -

 المستوى األول.
 المستوى الثالن: المدخالت التى   يمكن رصدها أو مالحظتها لألصل أو اإللتزام . -
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 : ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 6

م وفقااا للسياسااات المحاساابية للشااركة وتمثاال هااذه القااوائم أول مجموعااة كاملااة ماان القااوائم الماليااة 2017ديساامبر  31تم إعداد القوائم المالية المرفقة كما فااي 
تقات المالية واإلستثمارات فااي األوراق السنوية تم إعدادها وفق ً للمعايير الدولية للتقرير المالي .وعلي اسات مبدأ اإلستحقاق والتكلفة التاريخية بإستثناء المش

القااوائم الماليااة   وفااي المالية المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة . وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة لجميع السنوات المعروضة فااي هااذه 
 م. 2016يناير  01إعداد قائمة المركز المالي ا فتتاحية كما في 

 هم السياسات المحاسبية التي استخدمتها الشركة في اعداد القوائم المالية المرفقة :وفيما يلي ا
 
 أ تبويب البنود المتداولة وغير المتداولة -6
 ون :دما يكتقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أسات تصنيفها كمتداولة   غير متداولة  ويكون األصل متداو ً عن -
 
 من المتوقع أن يتم تحقق  أو قصد بيع  أو إستهالك  في دورة تشغيل عادية .• 
 محتفظ ب  أساساً لغرض المتاجرة .• 
 عندما يتوقع تحقق  خالل إثني عشر شهراً بعد الفترة المالية المفصح عنها. أو• 
 تسوية إلتزام لمدة إثني عشر شهراً على األقل بعد الفترة المالية المفصح عنها .عبارة عن النقد أو النقد وما في حكم  ما لم يحد من صرف  أو إستخدام  ل• 
 
 تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة . -
 
 ويكون اإللتزام متداو ً إذا : -
 كان من المتوقع تسويت  في دورة تشغيلية عادية .• 
 كان محتفظاً ب  أساساً بغرض المتاجرة .• 
 حا ً لتسويت  خالل إثني عشر شهراً بعد الفترة المالية المفصح عنها .كان • 
 إذا كان هنالك حق غير مشروط لت جيل سداد اإللتزام لفترة إثني عشر شهراً على ا قل بعد الفترة المالية المفصح عنها .• 
 
 تقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات ا خرى كمطلوبات غير متداولة . -
 
 عقارات واألالت والمعدات ب ال -6

ات المتكباادة تظهر العقارات واآل ت والمعدات بالتكلفة ، بعااد خصاام اإلسااتهالك المتااراكم وخسااارة اإلنخفاااض فااي القيمااة، إن وجاادت . تتضاامن التكلفااة النفقاا
 مباشرة إلقتناء األصل .

 المستقبلية في بند اآل ت والمعدات. تتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات من المنافع اإلقتصادية 
تكباادها . يااتم تحمياال  وكذلك يتم إثبات كافة النفقات األخرى للحفاظ علي الطاقة اإلنتاجية  الحالية ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند

 لثابت  على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .اإلستهالك على قائمة ا رباح أو الخسائر والدخل الشامل بإستخدام طريقة القسط ا
الدفتريااة لااذلك يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات العقارات واآل ت والمعاادات بمقارنااة العوائااد المحصاالة ماان بيااع األصاال الثاباات المسااتبعد بصااافي القيمااة 

 الشامل اآلخر.األصل وإدراجها ضمن اإليرادات األخرى ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل 
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 للعقارات واآل ت والمعدات هي على النحو التالي : إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية
 

 السنوات 
   40   مباني 

 5 -1 طوب حرار  وكرات الطحن ا خر 
   20 – 15   ا ت ومعدات

   5   اثان وتجهيزات وادوات
 
 جـ قطع الغيار االستراتيجية -6

 . العملية التشغيلية تم ا عتراف ب  كاموجودات ثابتة وفقا لالتيهي القطع الضرورية والالزمة للعملية التشغيلية والتي بدونها تت ثر 
 -وقد تم تصنيف قطع الغيار ا ستراتيجية الي تصنيفين :
 .التصنيف ا ول ويشمل قطع غيار معدات خط ا نتاة

 . التصنيف الثاني ويشمل قطع غيار المعدات  الثقيلة للمحجر
 . لاير للقطعة قطع استراتيجية 5000الحيوية وذات القيمة التي تزيد عن تم اعتبار قطع غيار معدات خط ا نتاة 

 . تم اعتبار قطع غيار  المعدات الثقيلة الحيوية  قطع استراتيجية مع اهمال القيمة  رتباط القطع ببعض في اطقم مع كل معدة حصراً 
 

 كقيمة تخريدية . ٪3د خصم نسبة سنوات بطريقة القسط الثابت بع 10تستهلك قطع الغيار ا ستراتيجية علي 
 
 د عقارات استثمارية -6

مااة أو لكااال تتمثل العقارات ا ستثمارية في أراضي تحتفظ بها الشركة بغرض كسب إيرادات إيجارية أو بغرض إنماء رأت المال من خالل الزيااادة فااي القي
 د البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية أو ألغراض البيع ا عتياد .، و  تشتمل على األراضي والمباني المستخدمة في انتاة أو توري الغرضين

ن وجاادت( علماااً تظهر العقارات ا ستثمارية بالتكلفة مخصوماً منها ا ستهالكات المتراكمة )إن وجاادت( وخسااائر الهبااوط )التاادني( فااي القيمااة المتراكمااة )إ
اء مضااافاً إلياا  جميااع التكاااليف المرتبطااة مباشاارة بإنشاااء أو الحصااول علااى العقااار ا سااتثمار  . وتتضاامن التكلفااة سااعر الشاار ب ن   يتم استهالك األراضااي

جاازاء وبالحالااة الالزمااة ليكااون معااداً لالسااتخدام فااي الغاارض المخصااص لاا . ويااتم اسااتهالك األجاازاء الهامااة ماان العقااار ا سااتثمار  بشااكل منفصاال عاان األ
 العادلة للعقارات ا ستثمارية.األخرى، ويتم اإلفصاح باإليضاحات عن القيمة 

يااتم سااحب العقااار يتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتر  للعقار ا ستثمار  عند استبعاده )عن طريق البيع أو من خااالل الاادخول فااي عقااد تاا جير تمااويلي( أو عناادما 
تسااجيل الفاارق بااين )أ( صااافي المتحصااالت ماان اسااتبعاد العقااار ا ستثمار  من ا ستخدام بشكل دائم و  يتوقع منافع اقتصادية مسااتقبلية ماان اسااتبعاده. يااتم 

 ا ستثمار  و)ب( مبلغ  الدفتر  في قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل في السنة التي يتم فيها ا ستبعاد أو الشطب.
 عقارات واآل ت والمعدات.إذا تغير استخدام العقار ا ستثمار  ف صبح عقاراً تشغل  الشركة فيتم إعادة تبويب  إلى بند ال

 إن العمر المقدر للبند المباني هو على النحو التالي :
 

 السنوات 
 40 مباني 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ با ف 

  
 
 هـ  الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية -6

ير القيمااة يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود متشرات على وجود هبوط في قيمة الموجودات غير المالية. وفي حالة وجود متشرات، يااتم تقااد
لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحا ت التي  يمكن فيها تقاادير القيمااة القابلااة لالسااترداد لااذلك األصاال بمفاارده، تقااوم الشااركة القابلة لالسترداد لذلك األصل 

 بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي تنتمي إليها ذلك األصل.
لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد ب قل من قيمت  الدفترية عندئذ تخفااض تكلفااة ذلااك األصاال أو الوحاادة وفي الحا ت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد 

ئر والاادخل الشااامل القابلة لتوليد النقد إلى قيمتها القابلة لالسترداد، ويتم إثبات خسائر اإلنخفاااض فااي قيمااة األصاال كمصااروفات فااي قائمااة األرباااح أو الخسااا
 ية التي تحدن فيها.اآلخر للسنة المال

عدلااة القابلااة لالسااترداد لاا ، وإذا ما تم  حقاً عكت قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقااد إلااى القيمااة الم
و لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيمة ذلااك األصاال أو الوحاادة على أ  تزيد تكلفت  بعد زيادتها عن التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيما ل

خل الشامل اآلخر للساانة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكت قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة األرباح أو الخسائر والد
 المالية التي تحدن فيها . 

 
 و األدوات المالية -6
 
 الموجودات  المالية  -

 اإلعتراف المبدئي والقياس 
فذة  إذا كاناات ضاامن يعترف بااالموجودات الماليااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل ا رباااح والخسااائر أو المتاحااة للبيااع  بالتكلفااة  ، او يعتاارف بهااا  بالتكلفااة المسااتن

 تصنيف موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ ا ستحقاق 
 

 القياس الالحق
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة  من خالل االرباح والخسائر  -

تحواذ عليهااا بشااكل يتم تصنيف ا ستثمارات في ا دوات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح والخسائر اذا كانت مقتناة ألغراض التجارة حين يااتم ا ساا
 رئيسى  بغرض البيع خالل فترة قصيرة األجل .

تااراف بااالربح أو يتم قيااات الموجااودات الماليااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل ا رباااح والخسااائر  بالقيمااة العادلااة فااي تاااريخ كاال قائمااة مركااز مااالي  ، ويااتم ا ع
 الخسارة الناتجة عن إعادة القيات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر 

 
 االستثمارات المتاحة للبيع : -

من رأت المال، بالتكلفااة.  ٪20بات ا ستثمارات في الشركات التي   يكون للشركة ت ثيرا هاماً عليها، وهي  الغالب تكون حصة الشركة فيها أقل من يتم إث
 يتم تصنيف هذه ا ستثمارات، متاحة للبيع إذا كان قصد اإلدارة من شرائها هو عدم بيعها في المستقبل القريب .

قيد  ات المتاحة للبيع في الفترات التالية لشرائها بالقيمة العادلة. يتم عرض ا ستثمارات المتاحة للبيع ضمن األصول غير المتداولة. ويتميتم قيات ا ستثمار
عناادما يكااون  .المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم ا ستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكيااة وضاامن بنااود الاادخل الشااامل األخاار

األرباااح أو هناك نقصا غير متقت في قيمة هذه ا ستثمارات أو دليال موضوعيا على وجود هبوط في قيمتها، يااتم تحوياال الخسااائر غياار المحققااة إلااى قائمااة 
لاادخل الشااامل عنااد تحصاايلها . وعنااد الخسائر والدخل الشامل اآلخر. تقيد توزيعات األرباح المستلمة من هذه ا ستثمارات في قائمااة األرباااح أو الخسااائر وا

 . إستبعاد هذة اإلستثمارات يعاد تصنيف  األرباح والخسائر المتراكمة في حقوق الملكية علي قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل األخر
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 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 الموجودات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ اإلستحقاق -

 .ا ستحقاق بالتكلفة المستفذة قدرة الشركة علي ا حتفاظ بها حتي تاريختثبت الموجودات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ ا ستحقاق  والتى يتوافر بها نية و
 
 قروض وذمم مدينة  -

سااوق نشااط . وبعااد اإلعتااراف إن القروض والااذمم المدينااة هااي عبااارة عاان أصااول ماليااة غياار مشااتقة ذات دفعااات ثابتااة او قابلااة للتحديااد وغياار مدرجااة فااي 
بالتكلفة المطف ة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناقصاً اإلنخفاض في القيمة . وتحتسب التكلفة المطف ة بعد ا خذ في ، تقات هذه األصول المالية المبدئي

لااي ل الفائاادة الفعالحسبان أ  خصم أو عالوة عند اإلستحواذ وكذلك أ  اتعاب أو تكاليف تعتبر جزءاً   يتجزأ من معدل الفائدة الفعليااة . وياادرة إطفاااء معااد
 ضمن اإليرادات التمويلية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر .

 
 إلغاء اإلعتراف

ئمااة المركااز يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي مبدئياً )أو جاازء ماان األصاال المااالي أو جاازء ماان مجموعااة ماان األصااول الماليااة المماثلااة( أ  يسااتبعد ماان قا
 المالي للشركة عند :

 
ن أ  عاقدية إلستالم التدفقات النقدية من األصول . أو إذا أخذت الشركة على عاتقها اإللتزام بدفع التاادفقات النقديااة المسااتلمة بالكاماال باادوإنتهاء الحقوق الت• 

أو  ت خير جوهرى بموجب ترتيب إتفاقية مرور إلى طرف ةخاار ، وإمااا )أ( حولاات الشااركة ، بصااورة جوهريااة كافااة المخاااطر والمنااافع المرتبطااة باألصاال،
 )ب( لم تحول الشركة أو تحتفظ بصورة جوهرية  بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة با صل ولكنها حولت السيطرة على األصل .

 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات  المالية

إنخفاض قيمة أصاال مااالي معااين أو مجموعااة ماان تقوم الشركة في كل تاريخ تقديم تقرير حول القوائم المالية ، بتقييم ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على 
رباااح أو الخسااائر ا صول المالية قد تم إنخفاض قيمتها . في حالة وجود مثل هذا الدليل  يتم عندئذ إدراة أ  خسارة من اإلنخفاض فااي القيمااة فااي قائمااة ا 

 والدخل الشامل األخر .
 يتم تحديد ا نخفاض في القيمة كما يلي :

 ودات المدرجة بالقيمة العادلة ، فإن ا نخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة.في حالة الموج -
قبلية المخصااومة طبقااا في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن ا نخفاض في القيمة هو الفرق  بين القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المساات -

 لى في السوق ألصل مالى مماثل.لمعدل العائد الحا
قدية المخصااومة بسااعر في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن اإلنخفاض فى القيمة هو الفرق بين القيمة المدرجة  والقيمة الحالية للتدفقات الن -

 العائد األصلى المطبق
 
 المطلوبات المالية  -

 اإلعتراف المبدئي والقياس 
 ات المالية الي  فئتين عند اإلعتااراف المباادئي  الااي  مطلوبااات ماليااة مدرجااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الااربح أو الخسااارة و مطلوبااات ماليااةتصنف المطلوب

 اخرى تم قياسها بالتكلفة المطف ة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .
 الربح أو الخسارة على فئتين فرعيتين :تشتمل فئة المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 مخصصة : مطلوبات مالية مخصصة من قبل المنش ة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف المبدئي .• 
يااة المقترضااة فااي عمليااة بيااع لااق باااألوراق المالمحتفظ بها بغرض المتاجرة : مطلوبات مالية مصنفة كمحتفظ بها ألغراض المتاجرة ، مثاال اإللتاازام المتع• 

وط فااي ، والتى يجب إعادتها في المستقبل . تتضمن هذه الفئة أيضاً ا دوات المالية المشتقة المبرمة من قبل الشركة والتى لاام تخصااص كاا دوات تحااقصيرة 
 ا بغرض المتاجرة  ما لم تخصص ك دوات تحوط فعالة.عالقات تحوط . وتصنف أيضاً ا دوات المالية المشتقة ا ساسية المستقلة كمحتفظ به

تسااجل المطلوبااات بالقيمااة  ويعتاارف بكافااة المطلوبااات الماليااة مباادئياً عناادما تصاابح الشااركة طرفاااً فااي ا حكااام واإللتزامااات التعاقديااة بموجااب األداة الماليااة.
 ستلمة، بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة .، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها بالمتحصالت المالعادلة
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 القياس الالحق
الاادخل والاادخل  يستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الااربح أو الخسااارة بالقيمااة العادلااة مااع التغياارات التااى تسااجل فااي قائمااة

 الشامل اآلخر .
 

راف المباادئي ، فإنهااا تقااات  حقاااً بالتكلفااة المطفاا ة بإسااتخدام فيما يتعلق بالمطلوبات المالية ا خرى ، بما في ذلك القروض والمبالغ المقترضة ، وبعااد اإلعتاا
ماان خااالل عمليااة طريقة معدل الفائدة الفعلية . ويعترف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند إلغاااء اإلعتااراف بالمطلوبااات وكااذلك 

 إطفاء معدل الفائدة الفعلية .
 

خذ في الحساابان أ  خصاام أو عااالوة عنااد اإلسااتحواذ وكااذلك أ  أتعاااب أو تكاااليف تعتباار جاازءاً   يتجاازأ ماان طريقااة معاادل وتحتسب التكلفة المطف ة بعد األ
 الفائدة الفعلية . ويدرة إطفاء معدل الفائدة الفعلية كتكاليف تمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر .

 
 إلغاء اإلعتراف 

مالية عند سداد اإللتزام المستحق ضمن المطلوبات او إلغائ  أو إنتهاء مدت  . عند إستبدال إلتزام مالي حالي بآخر من نفت يتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات ال
تعااديل كإلغاااء الجهة المقرضة بشااروط مختلفااة بصااورة جوهريااة أو قااد تاام تعااديل شااروط اإللتزامااات الحاليااة تعااديالً جوهرياااً ، تااتم معاملااة هااذا التغيياار أو ال

 تراف باإللتزام األصلي واإلعتراف بإلتزام جديد . ويعترف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل  والدخل الشامل اآلخر . لإلع
 
 مقاصة االدوات المالية -

فااي إجااراء مقاصااة المبااالغ تجر  مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية ، ويدرة صااافي المبلااغ فااي قائمااة المركااز المااالي عنااد وجااود حااق نافااذ قانوناااً 
 المعترف بها ، وهنالك نية بتسويتها على أسات الصافي أو يتم تحقق الموجودات وسداد المطلوبات في ةن واحد .

 
 ز استثمارات في شركة زميلة  -6

والتشغيلية. يكون للشركة ت ثير هام عناادما تمتلااك الشركات الزميلة هي تلك التى يكون للشركة ت ثير هام عليها ولكن ليت لديها سيطرة في السياسات المالية 
فااي المائااة ماان رأت المااال الااذ  يحااق لصاااحب  التصااويت . تااتم المحاساابة عاان الشااركات الزميلااة  50إلااى  20حصااة فااي المنشاا ة األخاارى تتااراوح مااا بااين 

التغيرات التي تحدن بعااد الشااراء فااي حقااوق الملكيااة بالشااركة الزميلااة . بإستخدام طريقة حقوق الملكية  ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة . ويتم تعديلها بعد ذلك ب
 ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل )خسارة( الشركات المستثمر فيها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
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 حـ المخزون -6

و تحاادد التكلفااة بإسااتخدام يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،فيما عدا مخزون قطع الغيار والمواد الخام  الذ  يسجل بالتكلفااة ، 
 طريقة المتوسط المرجح  . 

نفقااات األخاارى التااى تحملتهااا المنشاا ة للوصااول بااالمخزون إلااى تتضمن تكلفة المنتجات الجاهزة تكلفة مواد أولية وعمالة وتكاااليف صااناعية غياار مباشاارة وال
 موقع  وحالت  الراهنة .

خفاايض المخاازون صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقدير  في النشاط العاد  بعد خصاام التكاااليف التقديريااة لمصااروفات اإلكمااال والبيااع . ويااتم ت
 لتقديرات اإلدارة وحركة المخزون . بقيمة األصناف الراكدة وبطيئة الحركة طبقاً 

 
 قطع الغيار المستهلكة 

ة على المواد الهندسية تمثل المواد المستهلكة المواد المساعدة التى تستهلك في إنتاة المنتجات شب  المصنعة والتامة الصنع . وقد تشتمل هذه المواد المستهلك
 لمحفزات .ومواد التعبئة والتغليف التى تستخدم لمرة واحدة وبعض ا

 
ح الشااامل للمصاانع وتتمثل قطع الغيار في  ا جزاء القابلة للتبديل من الممتلكات ، المصنع والمعدات والتى تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية واإلصال

 والمعدات أو إستخدامها في حا ت الطوارئ لإلصالحات . تحتفظ الشركة ب نواع مختلفة من قطع الغيار التالية :
 
معااين ونااادراً مااا بنود المعدات اإلحتياطية المشتراة جنباً إلى جنب مع المصنع   خط اإلنتاة أو تم شراتها  حقاً ولكنها تتعلق بمصااع معااين أو خااط إنتاااة • 

المصاانع والمعاادات ويااتم  تكون مطلوبة لتشغيل المصنع ، ويجب أن تكون متوفرة لإلستخدام في جميع ا وقات . وترسمل هذه البنود كجزء من الممتلكااات ،
أقصاار . و  تشااكل  إستهالكها من تاريخ الشراء على مدى األعمار اإلنتاجية للمكونات أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذ  سيتم إستخدامها فياا  ، أيهمااا

 . هذه البنود جزءاً من المخزون شريطة إستيفاء معايير الرسملة تحت بند الممتلكات ، المصنع والمعدات
 
دد ويمكاان قطع الغيار العامة الراسمالية والبنود المستهلكة ا خرى التى ليست ذات طبيعة حساسة والتى تعتباار ذات طبيعااة عامااة ، أ  ليساات لمصاانع محاا• 

كمااواد مسااتهلكة إستخدامها في مصانع أو خطوط إنتاة متعددة وأ  بنود اخرى قد تكون مطلوبة في أ  وقت لتسااهيل عمليااات المصاانع . وتصاانف عموماااً "
لمصاانع وقطع غيار" ضمن المخزون ، ما لم تتجاوز مستوى الرسملة ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة ، وفي هااذه الحالااة تسااجل ضاامن الممتلكااات ، ا

ركيبهااا أو إسااتخدامها . والمعدات . وتخضع البنود المسجلة ضمن المخزون لتقدير مخصص التقادم وتحمل على قائمة الاادخل والاادخل الشااامل اآلخاار عنااد ت
 وعندما تستوفي هذه البنود معايير الرسملة ، تكون طريقة إستهالكها مماثلة للبنود القابلة لإلصالح كما ذكر أعاله .

 
 ط ذمم مدينة تجارية  -6

كااوين مخصااص للااديون المشااكوك فااي يتم إظهااار الااذمم المدينااة التجاريااة بمبلااغ الفاااتورة ا صاالي ناقصاااً مخصصااات الااديون المشااكوك فااي تحصاايلها، يااتم ت
تحمياال هااذه تحصيلها عندما يكون هنالك شك جوهر  في أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاااً للشااروط ا صاالية للفاااتورة . ويااتم 

ها وإعتمادها من مجلت اإلدارة . عناادما   يااتم المخصصات  ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. يتم شطب الديون المعدومة عند تحديد
 تثباات تحصيل الذمم المدينة  ، يتم شطبها مقابل حساب مخصص الديون المشكوك في تحصاايلها )إن وجااد( . أ  تحصاايالت  حقااة للمبااالغ المشااطوبة سااابقاً 

 ضمن بند "إيرادات أخرى" ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 ي النقد وما في حكمه - 6

الصندوق وأرصدة البنااوك، واسااتثمارات أخاارى عاليااة الساايولة قصاايرة األجاال ، ذات تااواريخ إسااتحقاق أصاالية  تبلااغ يتكون النقد وما في حكم  من النقد في 
 إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها .

 
 ك اإلحتياطي النظامي  - 6

ماان صااافي  ٪10إحتياطي نظامي وذلك بتخصيص نساابة  وفقاً لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تاسيت الشركة ، أنش ت الشركة
 الدخل  وقد توقف تجنيب هذه النسبة بعد بلوغ اإلحتياطي النظامي الحد األقصي  .

 
 ل ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  - 6

مقدمااة ، سااواء تلااك التااى تاام إصاادار فااواتير يتم إثبات مبالغ المطلوبات للذمم الدائنة والمصروفات المستحقة التى سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخاادمات 
 بموجبها إلى الشركة أم   .

 
 م الزكاة والضريبة - 6

تساااب تخضع الشااركة ألنظمااة الهيئااة العامااة للزكاااة والاادخل فااي المملكااة العربيااة السااعودية ،  ويااتم عماال مخصااص للزكاااة علااى أسااات ا سااتحقاق ويااتم اح
الزكاة والضريبة  أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.  تقيد أية فروقات في التقااديرات بااين الزكاااة  والضااريبة مخصص الزكاة والضريبة على أسات وعاء 

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

راء حساباتها باللاير السعود ، ويتم تحويل المعامالت التي تااتم بالعملااة األجنبيااة إلااى الاالاير السااعود  وفقاااً ألسااعار الصاارف السااائدة عنااد إجااتمسك الشركة 
وفقاااً ألسااعار  د المعاملة. ويتم تحويل الموجااودات والمطلوبااات الماليااة المسااجلة بااالعمالت األجنبيااة كمااا فااي تاااريخ قائمااة المركااز المااالي إلااى الاالاير السااعو

ح أو الخسااائر الصرف السائدة في ذلك التاريخ. إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحوياال العمااالت األجنبيااة يااتم إدراجهااا ضاامن قائمااة األربااا
 والدخل الشامل اآلخر.

 
 س مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 6

خدمااة المكتساابة والمتراكمااة للمااوظفين وفقاااً لنظااام العماال والعمااال السااعود  ، وطبقااا لساانوات خدمااة كاال يتم قيات وإثبات مكاف ة نهاية الخدمة عن فتاارات ال
 موظف . ويتم إعادة القيات اإلكتوار  لمخصص مكاف ة الخدمة وتثبت األرباح أو الخسائر اإلكتوارية  ضمن بنود الدخل الشامل األخر.

 
 ع المبيعات - 6

 نتجات  إلى العمالء و تطبق الشركة تلك السياسة سواء في قطاع األسمنت أو قطاع الخرسانة الجاهزة .تتحقق المبيعات عند تسليم الم
 
 ف إيرادات اإليجار - 6

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

اح أو الخسااائر والاادخل يتم اإلعتراف بإيراد العوائد عند إستحقاقات العائد بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى ، ويتم إدراة إيراد العوائد ضاامن قائمااة األرباا
 الشامل اآلخر.
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 ق إيرادات أخرى  - 6

 يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاقها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
 
 
 المصروفاتر  - 6

لبنااود بااين تتضمن مصروفات البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلداريااة التكاااليف  التااي   تكااون بالضاارورة جاازءأ ماان تكلفااة المبيعااات. يااتم توزيااع ا
 تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية علي أسات منتظم .

 
 ش التقارير القطاعية  - 6

تقااوم باإلنتاااة أو يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التى تقوم باإلنتاة أو تقديم الخدمات وهو مااا يساامى )بالقطاعااات حسااب األنشااطة( أو تلااك التااى 
ره ومنافع  المختلفة عن تقديم الخدمات في نطاق بيئة إقتصادية محددة وهو ما يسمى )بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية( ، بحين يكون لكل قطاع مخاط

 مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.
 

 ويتم اإلفصاح عن كل قطاع تشغيلي حقق أياً من الحدود التالية :
 أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاعات بما فيها إيرادات التحويالت بين قطاعات الشركة المختلفة . ٪10. إذا بلغ إيراد القطاع  1
 أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة مطلقة . ٪10مطلقة لربح القطاع أو خسارت  . إذا بلغت القيمة ال 2
 مجموع األرباح لكل القطاعات التى حققت أرباحاً . -
 مجموع الخسائر لكل القطاعات التى حققت خسائر . -
 للقطاعات على مستوى الشركة ككل .أو أكثر من إجمالي الموجودات المخصصة  ٪10. إذا بلغت الموجودات المخصصة للقطاع  3

 وتقوم الشركة باإلفصاح عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقاً للمناطق الجغرافية .
 
 ت ربحية السهم  - 6

 تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة :
 العادية .صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة ، بإستبعاد أ  تكاليف خدمة حقوق الملكية عدا األسهم 

د أسااهم الخزينااة إن على المتوسط المرجح لعدد ا سهم العادية القائمااة خااالل الفتاارة الماليااة ، والمعدلااة لبنااود األسااهم العاديااة المصاادرة خااالل الساانة وإسااتبعا
 وجدت.

 
فائدة على ا سهم الممتازة القابلااة للتحوياال ، إن وتحتسب ربحية السهم المخفف بقسمة صافي الدخل المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة ) بعد تسوية  ال

وياال إن وجاادت( ، وجدت( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة التااى ستصاادرعند التح
 لكافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى األسهم العادية .

 
 يعات أرباحث توز - 6

لنهائيااة فااي القااوائم تسجل توزيعات ا رباح ا ولية كمطلوبات في الفترة التى يتم فيها إعتماد هذه األرباح من قبل مجلت ا دارة . تسجل توزيعات األرباح ا
 المالية في الفترة التى يتم إعتماد هذه األرباح من قبل المساهمين .

 
 أرقام المقارنة خ - 6

 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم مع عرض أرقام السنة الحالية 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ذلك()جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف 

  
 
  األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية : -7
)تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية( لتحويل أرصدة قائمة المركز المالي  من المعايير السعودية إلي  2016يناير  1تسويات كما في  -أ

 المعايير الدولية للتقارير المالية :
 

 طبقا للمعايير الدولية  األثر المالي للتحول  للمعايير السعوديةطبقا  

 2016يناير  1    2016يناير  1 

      الموجودات

      موجودات غير متداولة

 1.174.941  (50.321)  1.225.262 عقارات وة ت ومعدات

 101.746  101.746  -     إستثمارات عقارية 

 303.638  -      303.638 استثمارات متاحة للبيع

 101.844  (66.996)  168.840 استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية

 1.682.169  (15.571)  1.697.740 مجموع الموجودات غير المتداولة

      

      موجودات متداولة

 491.201  (85.994)  577.195 مخزون

 188.830  -       188.830 ذمم مدينة تجارية

 73.182  (1.224)  74.406 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 102.512  -       102.512 نقد وما في حكم 

 855.725  (87.218)  942.943 مجموع الموجودات المتداولة

 2.537.894  (102.789)  2.640.683 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق المساهمين 

      المساهمينحقوق 

 860.000  -  860.000 رأت المال

 430.000  -  430.000 احتياطي نظامي

 404.639  -  404.639 احتياطي إتفاقي

 508.248  (135.527)  643.775 أرباح مبقاة

 -      (13.619)  13.619 أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

 13.619  13.619  -     الدخل الشامل األخرالتغيرات المتراكمة في بنود 

 2.216.506  (135.527)  2.352.033 مجموع حقوق المساهمين

      مطلوبات غير  متداولة

 56.333  2.738  53.595 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة للموظفين

 30.000  30.000  -   مخصصات أخر 

 86.333  32.738  53.595 مجموع المطلوبات غير المتداولة

      مطلوبات متداولة

 149.364  -  149.364 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 16.951  -  16.951 مستحق إلي طرف ذوعالقة 

 56.331  -  56.331 دائنو توزيعات أرباح

 12.409  -  12.409 مخصص الزكاة المستحقة

 235.055  -  235.055 مجموع المطلوبات المتداولة

 321.388  32.738  288.650 مجموع المطلوبات 

 2.537.894  (102.789)  2.640.683 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ با ف 

  
 
 لتحويل أرصدة قائمة المركز المالي  من المعايير السعودية إلي المعايير  2016ديسمبر31تسويات كما في  -ب

 الدولية للتقارير المالية :
 

 طبقا للمعايير   األثر المالي للتحول  طبقا للمعايير السعودية 

 الدولية

 2016ديسمبر  31    2016ديسمبر  31 

      الموجودات

      موجودات غير متداولة

 1.104.786  (54.883)  1.159.669 عقارات وة ت ومعدات

 99.608  99.608  -       إستثمارات عقارية 

 315.276  -      315.276 استثمارات متاحة للبيع

 122.434  (66.997)  189.431 استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية

 1.642.104  (22.272)  1.664.376 مجموع الموجودات غير المتداولة

      موجودات متداولة

 548.866  (85.995)  634.861 مخزون

 247.658  -        247.658 ذمم مدينة تجارية

 77.726  (1.087)  78.813 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 177.227  -      177.227 حكم نقد وما في 

 1.051.477  (87.082)  1.138.559 مجموع الموجودات المتداولة

 2.693.581  (109.354)  2.802.935 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق المساهمين 

      حقوق المساهمين

 860.000  -  860.000 رأت المال

 430.000  -  430.000 احتياطي نظامي

 404.639  -  404.639 احتياطي إتفاقي

 520.438  (139.916)  660.354 أرباح مبقاة

 -        (25.258)  25.258 أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

 21.970   21.970  -     التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل األخر

 2.237.047  (143.204)  2.380.251 مجموع حقوق المساهمين

      مطلوبات غير  متداولة

 14.375  -  14.375 قرض طويل األجل

 60.839  3.850  56.989 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة للموظفين

 30.000  30.000  -    مخصصات أخر 

 105.214  33.850  71.364 مجموع المطلوبات غير المتداولة

      مطلوبات متداولة

 170.882  -  170.882 ومطلوبات متداولة أخرىذمم دائنة 

 42.966  -  42.966 مستحق إلي طرف ذوعالقة 

 57.500  -  57.500 الجزء المتداول من قرض طويل األجل

 66.016  -  66.016 دائنو توزيعات أرباح

 13.956  -  13.956 مخصص الزكاة المستحقة

 351.320  -  351.320 مجموع المطلوبات المتداولة

 456.534  33.850  422.684 مجموع المطلوبات 

 2.693.581  (109.354)  2.802.935 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ با ف 

  
 

ر الدوليعة للتقعارير م لتحويل أرصدة قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل من المعايير السععودية إلعي المععايي2016ديسمبر31تسويات كما في  -جـ 
 :المالية

 

 ديسمبر  31المنتهية في السنة    ديسمبر  31السنة  المنتهية في 
 طبقا للمعايير الدولية 2016  األثر المالي للتحول  طبقا للمعايير السعودية 2016 

 856.590  -  856.590 المبيعات بالصافي
 (566.053)  (1.696)  (564.357) تكلفة المبيعات

 290.537  (1.696)  292.233 إجمالي الربح
 (56.768)  (4.385)  (52.383) مصروفات عمومية وإدارية
 (15.616)  92  (15.708) مصروفات بيع وتسويق 

 218.153  (5.989)  224.142 إجمالي الربح من األعمال الرئيسية

      
      نتائج األعمال األخرى

 1.211  -  1.211 إيرادات من استثمارات 
 20.591  -  20.591 ارباح استثمار في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية

 (2.623)  -  (2.623) تمويليةمصروفات 
 18.452  -  18.452 إيرادات أخرى 

 (12.252)  -  (12.252) مصروفات أخر 
 (2.386)  -  (2.386) خسائر فروق عملة اجنبية

 22.993  -  22.993 إجمالي الربح من نتائج األعمال األخري

 241.146  (5.989)  247.135 صافي الربح قبل الزكاة 
 (13.956)  -  (13.956) مخصص الزكاة 

 227.190  (5.989)  233.179 صافي الربح

      
      الدخل الشامل األخر : 

 (3.288)  (3.288)  - الخسائر واألرباح اإلكتوارية 
 11.639  11.639  - أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

 8.351  8.351  - مجموع عناصر الدخل الشامل األخر

 235.541  2.362  233.179 إجمالي الدخل الشامل للسنة 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 )شركة مساهمة سعودية (

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ذلك()جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف 

  
 
 تسوية حقوق المساهمين   -د

 نتج عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بعض التسويات في حقوق المساهمين وفيما يلي ملخص لها :
 
   2016-1-1تسوية حقوق المساهمين كما في  -
 

 أرباح مبقاة إحتياطي إتفاقي إحتياطي نظامي رأس المال البيان

أرباح غير محققة 

استثمارات من 

 متاحة للبيع

التغيرات 

المتراكمة  في 

بنود الدخل 

 الشامل

إجمالي حقوق 

 المساهمين

 2.352.033 - 13.619 643.775 404.639 430.000 860.000 الرصيد وفقاً للمعايير السعودية

        تسويات تطبيق المعايير 

        الدولية للتقرير المالي:

        أرباح غير محققة من استثمارات 

 - 13.619 (13.619) - - - - متاحة للبيع

 (3.961) - - (3.961) - - - )الخسائر( اإلكتوارية

 (46.570) - - (46.570) - - - مجمع اهالك قطع الغيار

 (18.000) - - (18.000) - - - مخصص احالل المصنع

 (66.996) - - (66.996) - - - خسائر الهبوط في قيمة اإلستثمار

        إجمالي تسويات حقوق 

 )135.527( 13.619 (13.619) )135.527( - - - المساهمين

        الرصيد وفقاً للمعايير الدولية

 2.216.506 13.619 - 508.248 404.639  430.000 860.000 للتقرير المالي

 
   2016-12-31تسوية حقوق المساهمين كما في  -
 

 أرباح مبقاة إحتياطي إتفاقي إحتياطي نظامي رأس المال البيان

أرباح غير محققة 

من استثمارات 

 متاحة للبيع

التغيرات 

المتراكمة  في 

بنود الدخل 

 الشامل

إجمالي حقوق 

 المساهمين

 2.380.251 - 25.258 660.354 404.639 430.000 860.000 الرصيد وفقاً للمعايير السعودية

        تسويات تطبيق المعايير

        الدولية للتقرير المالي :

        أرباح غير محققة من استثمارات 

 - 25.258 (25.258) - - - - متاحة للبيع

 (4.938) (3.288) - (1.650) - - - )الخسائر( اإلكتوارية
 (52.670) - - (52.670) - - - مجمع اهالك قطع الغيار
 (18.600) - - (18.600) - - - مخصص احالل المصنع

 (66.996) - - (66.996) - - - خسائر الهبوط في قيمة اإلستثمار

        إجمالي تسويات حقوق 

 (143.204) 21.970 (25.258) (139.916) - - - المساهمين

لدولية االرصيد وفقاً للمعايير 
 الماليللتقرير 

860.000 430.000  404.639  520.438 - 21.970 2.237.047 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يذكر خالف ذلك( )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم

  
 
  عقارات ، آالت ومعدات - 8
 

 أراضي  

 

طوب حراري   مباني 

وكرات طحن 

 وأخرى

أثاث وتجهيزات      قطع غيار   آالت ومعدات 

 أدوات

أعمال إنشائية              

 تحت التنفيذ

 اإلجمالي 

 3.228.822  158.449  19.598  85.996  2.055.719  40.851  861.193  7.016  2017يناير  1الرصيد في 

 27.969  22.951  429  -  3.496  362  731  -  إضافات خالل السنة

 (36.433)  -  -  -  (1.408)  (35.025)  -  -  إستبعادات خالل السنة

 -  (164.044)  -  (12.601)  167.406  7.264  1.975  -  تحويالت 

 3.220.358  17.356  20.027  73.395  2.225.213  13.452  863.899  7.016  2017ديسمبر  31الرصيد في 

                 اإلستهالك المتراكم

 2.124.036  -  14.426  52.670  1.448.875  31.826  576.239  -  2017يناير  1الرصيد في 

 106.355  -  1.377  5.341  73.918  10.440  15.279  -  اإلستهالك المحمل خالل السنة 

 (35.811)  -  -  -  (786)  (35.025)  -  -  إستبعادات خالل السنة 

 -  -  -  (6.891)  6.891  -  -  -  تحويالت

 2.194.580  -  15.803  51.120  1.528.898  7.241  591.518  -  2017ديسمبر  31الرصيد في 

                 صافي القيمة الدفترية

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

 1.104.786  158.449  5.172  33.326  606.844  9.025  284.954  7.016  2016ديسمبر  31الرصيد في 

 1.174.941  150.555  3.473  39.425  654.417  15.414  303.416  8.241  2015ديسمبر  31الرصيد في 

 
تقريبااً فياتم تا جيرة  ٪80ا يعاادل تقريباً من مساحة المبنى ا دار  بمدينة الادمام ألغاراض المركاز الرئيساي للشاركة وألغاراض إدارياة اخارى، اماا الجازء المتبقاي مان المبناى ما ٪20يستخدم ما نسبتة 

 . اوح من سنة الى خمت سنوات وتم تبويب الجزء المتجر كإستثمار عقار لمست جريين متعددين لفترات تتر
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم 

  
 
 استثمارات عقارية - 9
 

 االجمالي  المباني  االراضي 

 122.720  70.786  51.934 2017يناير  1الرصيد في 

 122.720  70.786  51.934 2017ديسمبر  31الرصيد في 

      اإلستهالك المتراكم

 23.112  23.112  - 2017يناير  1الرصيد في 

 1.632  1.632  - اإلستهالك المحمل خالل السنة 

 24.744  24.744  - 2017ديسمبر  31الرصيد في 

      صافي القيمة الدفترية

 97.976  46.042  51.934 2017ديسمبر  31في 

 99.608  47.674  51.934 2016ديسمبر  31في 

 101.746  49.812  51.934 2016ينايــــــر  1في 

 
 
  استثمارات متاحة للبيع - 10
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 القيمة عدد األسهم  القيمة عدد األسهم  القيمة عدد األسهم 

         الشركة السعودية لالستثمار الصناعي  

 31.763 2.300  43.401 2.300  44.068 2.300 )بالقيمة السوقية (

 271.875 27.187  271.875 27.187  271.875 27.187 الطاقة )بالتكلفة (شركة التصنيع وخدمات 

 303.638   315.276   315.943  الرصيد في نهاية السنة 

 
 
 . ٪ 0.51الشركة السعودية لالستثمار الصناعي )هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية( )تداول( وتملك الشركة فيها ما نسبت   -
م أعلناات شااركة التصاانيع وخاادمات 2014. خااالل  ٪ 5.44التصنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سااعودية مغلقااة وتملااك الشااركة فيهااا مااا نساابت  شركة  -

مليااون لاير سااعود  تقريبااا ووافااق  163مليار لاير سعود  . وكان نصيب الشركة من تلااك الزيااادة مبلااغ  3الطاقة عن زيادة في رأت المال بمبلغ وقدره 
 بتمويل ذاتي . 2015ت إدارة الشركة على المشاركة  في تلك الزيادة وقامت الشركة بسداد مبلغ الزيادة بالكامل خالل عام مجل

فإن الشركة قااد تعهاادت فااي حالااة مااا إذا مااا قااررت فااي أ  وقاات  بيااع ا سااتثمار فااي  2016طبقا إلتفاقية القرض مع البنك السعود  الفرنسي  خالل عام  -
قاماات الشااركة  2017ع وخدمات الطاقة فإنها تلتزم بإيااداع متحصااالت البيااع فااي حسااابها بالبنااك السااعود  الفرنسااي  .علمااا ب ناا  خااالل ساانة شركة التصني

 بإكمال سداد القرض .
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 
 استثمارات في شركة زميلة )بطريقة حقوق الملكية ( - 11

محاادودة مسااجلة فااي جمهوريااة في الشااركة العربيااة اليمنيااة لألساامنت )"الشااركة الزميلااة"( وهااي شااركة ذات مساائولية  ٪31.58لدى الشركة استثمار بنسبة 
 م .2009اليمن . هذا وقد ت سست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاة األسمنت وبدأت اإلنتاة في عام 

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

 

 2016ر يناي 1  2016ر ديسمب 31  2017ر ديسمب 31 

 167.577  101.844  122.434 الرصيد في بداية السنة  

 1.263  20.590  6.121 يضاف  :  الحصة في نتائل شركة زميلة 

 (66.996)  -  - يطرح : خسائر هبوط في قيمة اإلستثمار )*(

 101.844  122.434  128.555 الرصيد في نهاية السنة 

 
قيمااة اإلسااتثمار فااي الشااركة العربيااة اليمنيااة لألساامنت عاان طريااق إحتساااب  تم عمل دراسة  لد  مكتب إستشار  مستقل عن إمكانيااة وجااود هبااوط فااي )*(

فااي قيمااة اإلسااتثمار القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الشركة ومقارنتهااا بتكلفااة اإلسااتثمار فيهااا ونااتل عاان ذلااك وجااود هبااوط 
 بالقيمة الموضحة أعاله .

 
 المخزون - 12

 ديسمبر من اآلتى : 31زون كما في يتكون المخ
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 156.440  152.810  156.304 قطع غيار ومستلزمات صيانة 

 168.849  250.359  302.722 بضاعة تحت التصنيع 

 100.466  83.012  53.756 مواد خام 

 40.969  35.635  19.737 مواد بالطريق 

 25.477  33.050  29.099 بضاعة تامة الصنع 

 492.201  554.866  561.618 المجموع

 (1.000)  (6.000)  (6.000) ناقصاً : مخصص قطع غيار

 555.618  548.866  491.201 
 

 ذمم مدينة تجارية - 13
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 189.683  248.511  217.690 ذمم مدينة تجارية 

 (853)  (853)  (2.666) مخصص ديون مشكوك في تحصيل )ا*(

 215.024  247.658  188.830 

 
 لبعض العمالء المشكوك في تحصيل ارصدتها  لفرع براينسا. مليون لاير سعود  1.8بمبلغ   2017تم تكوين  مخصص في عام  )*(
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 مساهمة سعودية ()شركة 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة اخرى -14
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

 24.251  38.355  53.706 مدينة )*( –محتجزات اعمال 

 18.859  13.349  12.520 دفعات مقدمة للموردين

 12.715  12.425  10.648 سلف وأمانات موظفين

 11.236  10.053  6.512 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 6.121  3.544  3.535 أخرى

 86.921  77.726  73.182 

 
 مقابل محتجزات ا عمال الخاصة باحد عمالء فرع براينسا سعودى لايرالف  525بمبلغ   2017تم تكوين مخصص في عام  )*(
 
 النقد وما في حكمه -15
 

 : يتكون النقد وما في حكم  من اآلتي
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

 102.432  137.191  13.812 نقد لدى البنوك

 80  36  96 نقد بالصندوق

 -  40.000  65.000 األجل )*(ودائع مرابحة قصيرة 

 78.908  177.227  102.512 

 
يناااير  1،  ٪ 2.12بمتوسااط عائااد  م : 2016 ديساامبر31) ٪1.64هااي ودائااع لااد  بنااوك محليااة بمتوسااط العائااد علااى ودائااع المرابحااة قصاايرة األجاال  )*(

   شئ (  .  م :2016
 
 رأس المال -16

         مليااون سااهم  86م : 2016ديساامبر  31مليااون سااهم ) 86مليااون لاير سااعود  ، والااذ  ينقساام إلااى  860رأت المااال الصاارح باا  الصااادر والماادفوع هااو 
 لاير سعود  للسهم . 10مليون سهم ( بواقع  86م : 2016يناير  1و
 
 اإلحتياطيات -17
 

 إحتياطي نظاميأ( 
من صااافي الااربح إلااى اإلحتياااطي  ٪10الشركات في المملكة العربية السودية ، يتوجب على الشركة سنوياً تحويل نسبة بموجب عقد ت سيت الشركة ونظام 

 النظامي وقد توقف التحويل إلي اإلحتياطي النظامي بعد بلوغ  الحد األقصي  . هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين .
 

 إحتياطي إتفاقيب( 
م( علااى تكااوين إحتياااطي 2010مااارت  29هااـ )الموافااق 1431ربيااع اآلخاار  13المنعقااد بتاااريخ  35العمومية للشركة خالل إجتماعها رقاام وافقت الجمعية 
مليااون لاير  284.6مليااون لاير سااعود  ماان إحتياااطي التوسااعات الرأساامالية ومبلااغ  120مليون لاير سعود  وذلااك بتخصاايص مبلااغ  404.6إتفاقي بمبلغ 

 باح المبقاة .سعود  من األر
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
  قرض  طويل االجل -18

 مليون لاير سعود  يسدد  115حصلت الشركة علي قرض تورق بمبلغ  2016ابريل  7بناء علي تعاقد الشركة مع البنك السعود  الفرنسي في 
 . م2018وتنتهي في عام  2016يونية  30اقساط ربع سنوي   بدات في  8علي 

ي حالة ما إذا قررت في أ  وقت  بيع ا سااتثمار فااي شااركة التصاانيع وخاادمات وطبقا إلتفاقية القرض مع البنك السعود  الفرنسي  فإن الشركة قد تعهدت ف
 الطاقة فإنها تلتزم بإيداع متحصالت البيع في حسابها بالبنك السعود  الفرنسي. فيما يلي حركة القرض :

 

 لاير سعودي   

 115.000  2016القرض المستلم خالل عام 

 (43.125)  2016المسدد خالل عام 

 71.875  2016ديسمبر  31في  المستحق

 (71.875)  المسدد خالل السنة 

 -   2017ديسمبر  31المستحق في 

 
وبالتااالي تكااون الشااركة سااددت جميااع المبااالغ  2018مااارت  31بالسااداد المبكاار لقيمااة القسااط ا خياار المسااتحق فااي  2017ديساامبر  31وقامت الشركة في 

 الفرنسي.المستحقة عليها من قرض البنك السعود  
 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -19
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 50.075  56.333  60.839 الرصيد في بداية السنة 

 6.204  7.050  6.787 يضاف : محمل خالل السنة

 (3.907)  (5.832)  (6.090) ناقصا: مستخدم خالل  السنة

 3.961  3.288  2.229 خسائر إكتوارية 

 56.333  60.839  63.765 الرصيد في نهاية السنة 

 
 مخصصات اخري -20

 تتمثل المخصصات ا خر   في مخصص إعادة ت هيل مناطق خاضعة لرخصة األمتياز الخاصة بالشركة وازالة المصنع.
 
  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة اخرى -21
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر 31  2017ديسمبر 31 

 50.079  89.227  54.486 ذمم دائنة

 48.849  35.136  35.337 مصروفات مستحقة

 30.364  27.984  18.762 دفعات مقدمة مستلمة من عمالء

 6.621  4.972  3.251 إيرادات غير مكتسبة

 6.266  5.774  5.909 محتجزات أعمال دائنة

 7.185  7.789  3.398 مطلوبات متداولة اخرى

 121.143  170.882  149.364 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 عالقة ذو طرف الى مستحق -22

 األطااراف تلااك أو خاضعة لساايطرة مشااتركة أو نفااوذ مااتثر ماان قباال ذات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسيطرة عليهاتتمثل األطراف 
 مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلت اإلدارة. للمعامالت التسعيرية والسياسات الشروط اعتماد ويتم هذا ، العالقة ذات
 عمالءهااا الشركة العربية اليمنية لألساامنت )شااركة زميلااة( ماان عن بالنيابة الشركة استلمتها مبالغ في السنة خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت تمثلت
 .اليمنية الجمهورية وإلى البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواج  حين عنها، نيابة الزميلة الشركة مورد  الى سدادها لحين
 

 كما يلي : 2017ديسمبر  31 كما في عالقة من طرف ذو المستحقويتكون الرصيد 
 
 2016يناير  1  2016ديسمبر 31  2017ديسمبر  31  

 16.951  42.966  2.025  )شركة زميلة(  الشركة العربية اليمنية لألسمنت

 
 دائنو توزيعات أرباح -23

مليون لاير سعود  توزيعات ارباح غير مستلمة من بعض المساهمين عن  59.41مبلغ م  في 2017ديسمبر  31يتمثل رصيد دائني توزيعات األرباح في 
 ( .ىمليون لاير سعود 56.33م :  2016 يناير 1،  مليون لاير سعودى 66.02 م : 2016ديسمبر  31م )2016م وحتي  1991السنوات من 

 
  الزكاة المستحقة -24

من الوعاء الزكااو  أو صااافي الااربح المعاادل ايهمااا اكثاار،  ٪ 2.5المساهمين السعوديين خاضعين للزكاة بواقع  وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل فإن
فقد  تم عرض مخصص الزكاة في قائمة الدخل  ، وتم تصنيف الحساااب الاادائن نظياار اإللتزامااات  11وفقاً لمعيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 

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

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

 2016يناير  1  2016ديسمبر 31  2017ديسمبر 31 

 (1.682.169)  (1.642.104)  (1.568.120) موجودات غير متداولة

 86.333  105.214  93.765 مطلوبات غير متداولة

 2.533.541  2.216.506  2.237.047 رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي

 342.790  241.146  121.894 صافي الدخل قبل الزكاة 

 
 حركة مخصص الزكاة  -ب 
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 12.648  12.409  13.956 الرصيد في بداية السنة 

 (11.739)  (16.098)  (15.034) مسدد خالل السنة 

 -  3.689  1.078 تسويات

 -  -  2.000 مخصص الربط الخاص بفرع براينسا

 11.500  13.956  12.751 محمل خالل السنة 

 12.409  13.956  14.751 الرصيد في نهاية السنة 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
 موقف الربط الزكوي  - ج

م .والااربط النهااائي عليهااا وتاام إنهاااء الوضااع 2012قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة اإلقرارات الزكوية المقدمااة ماان الشااركة عاان الساانوات حتااى 
 م  حتى تاريخ القوائم المالية  . 2016  -م  2012الزكو  لتلك السنوات . ولم تقم المصلحة باإلنتهاء من إعداد الربط الزكو  للشركة عن السنوات من 

م بتقديم الربط النهائي لفرع  الشااركة ) براينسااا السااعودية للخرسااانة مساابقة الصاانع ( عاان الفتاارة  2017ديسمبر  14قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل  في 
مليااون لاير سااعود   3.1كة اسمنت المنطقة الشرقية ( بمبلااغ م )وهي الفترة التي تسبق اندماة الفرع في شر2013يناير  14م حتي 2007اغسطت  4من 

 2018مليااون لاير سااعود   خااالل الفتاارة الالحقااة فااي عااام  1.2، وقد قامت الشركة بسداد مبلغ  مليون لاير سعود  1.9باإلضافة  غرامات ت خير قدرها 
مليون لاير سعود  في  2قد قامت الشركة بتكوين مخصص لذلك قدرة لاير سعود   .  3.8ل بخصوص مبلغ وقدمت اعتراض  للهيئة العامة للزكاة والدخ

 القوائم المالية المرفقة.
 
 المبيعات -25

                                                                               

 للسنة المنتهية في 

  2016ديسمبر  31   2017ديسمبر  31 

 596.256  425.031 أسمنت 

 260.334  215.576 خرسانة مسبقة الصنع

 640.607  856.590 

 
  المصروفات العمومية واإلدارية - 26

                                                          

 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر 31 

 37.541  34.666 وبد ترواتب وأجور 

 2.626  2.679 إستهالك 

 4.991  6.647 مواد ووسائل مساعدة

 11.610  7.222 أخرى

 51.214  56.768 

 
 المصروفات بيع وتسويق - 27

                                                                   

 للسنة المنتهية في 

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

 8.590  8.319 مرتبات

 6.144  5.763 المساعدة التقنية

 60  29 استهالك 

 822  643 اخر 

 14.754  15.616 
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ با ف 

  
 
 إيرادات إستثمارات -28

                                                                      

 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر 31 

 -  9.306 إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات متاحة للبيع

 1.211  1.153 مرابحة قصيرة األجلإيرادات 

 10.459  1.211 

 
 إيرادات أخرى -29
 

 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 13.216  10.422 إيرادات إيجار

 69  4.449 مبيعات خردة

 5.167  4.905 أخرى

 19.776  18.452 

 
 
  مصروفات اخرى - 30
 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 7.425  4.547 مصروفات البرة اإلدار  للشركة

 4.827  6.377 مصروفات متنوعة

 10.924  12.252 

 
  االرتباطات الرأسمالية -31

         م مبلاااغ  2016ديسااامبر  31) ىملياااون لاير ساااعود  6.65بمبلاااغ  2017ديسااامبر  31اعتماااد مجلااات اإلدارة مشاااروعات رأسااامالية مساااتقبلية كماااا فاااي 
 ( .ىمليون لاير سعود 0.23مبلغ  2016 يناير 1،   ى سعودمليون لاير 0.23

 
 التزامات محتملة -32

             ىملياااون لاير ساااعود 56.8  علاااى الشاااركة إلتزاماااات محتملاااة مقابااال إعتماااادات مساااتندية وخطاباااات ضااامان بنكياااة بمبلاااغ 2017ديسااامبر  31كماااا فاااي 
 ( .ىمليون لاير سعود 72بمبلغ   م2016يناير 1،  ىمليون لاير سعود 111بمبلغ  م2016ديسمبر  31)
 
 توزيعات أرباح  -33

  م2016علااي توزيااع أرباااح نقديااة علااي مساااهمي الشااركة عاان العااام المااالي  م2017ابرياال  10وافقت الجمعية العمومية للشااركة فااي اجتماعهااا المنعقااد فااي 
مليااون سااهم لمساااهمي الشااركة  86وعاادد األسااهم المسااتحقة لألرباااح  سااعودى  لاير 1.5وحصااة السااهم الواحااد سااعودى مليااون لاير  129بإجمااالي مبلااغ 
 .للشركة يوم انعقاد الجمعية العامة يلي تداول ثاني يوم بنهاية  شركة مركز إيداع األوراق الماليةالمسجلين لد  

 
بإجمااالي مبلااغ م 2017توزيع أرباح نقدية علي مساهمي الشركة عن العام المااالي ب م2018 مارت 20المنعقد في  في اجتماع أوصى مجلت إدارة الشركة 

شركة مركز مليون سهم لمساهمي الشركة المسجلين لد   86وعدد األسهم المستحقة لألرباح  سعودى لاير 1وحصة السهم الواحد سعودى مليون لاير  86
 .للشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ي يلتداول ثاني يوم بنهاية  إيداع األوراق المالية
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 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ با ف الريا ت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

  
 
  المعلومات القطاعية -34
 

 اإلجمالي  قطاع التصدير  القطاع المحلي  م2017ديسمبر  31
 215.024  -  215.024  ذمم مدينة

 640.607  7.205  633.402  المبيعات
 541.293  6.089  535.204  التكاليف والمصروفات

 99.314  1.116  98.198  الدخل من العمليات الرئيسية

       م 2016ديسمبر  31
 247.658  -  247.658  ذمم مدينة

 856.590  36.375  820.215  المبيعات
 638.437  27.111  611.326  التكاليف والمصروفات

 218.153  9.264  208.889  الدخل من العمليات الرئيسية

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

 

 م2017ديسمبر  31
الخرسانة مسبقة   األسمنت 

 الصنع
 اإلجمالي 

 215.024  95.498  119.526  ذمم مدينة

 640.607  215.576  425.031  المبيعات
 541.293  186.223  355.070  التكاليف والمصروفات

 99.314  29.353  69.961  الدخل من العمليات الرئيسية

       م 2016ديسمبر  31
 247.658  110.358  137.300  ذمم مدينة

 856.590  260.334  596.256  المبيعات
 638.437  217.592  420.845  التكاليف والمصروفات

 218.153  42.742  175.411  الدخل من العمليات الرئيسية

 
 األدوات المالية -35

 
 إدارة المخاطر  -

قائمة المركااز المااالي للشااركة بشااكل أسااات ماان ا سااتثمارات فااي مرابحااات وبغاارض المتاااجرة، النقااد لاادى البنااوك، الااذمم  تتكون األدوات المالية المقيدة في
 المدينة، الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.

 
 مخاطر السوق 

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

 
 مخاطر سعر الصرف األجنبي -أ 

 تنتل مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
ر مقابل الاادو لم تقم الشركة ب ية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعود ، الدو ر األمريكي. وحين أن سعر صرف اللاير السعود  مثبت 

 األمريكي   تمثل مخاطر عمالت هامة، تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.
 

 مخاطر أسعار العموالت -ب 
ألدوات الماليااة وتراقااب تظهر مخاطر العمو ت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معد ت العمو ت التي تتثر على الااربح المسااتقبلي أو القاايم العادلااة لاا

 الشركة تقلبات أسعار العمو ت وتعتقد أن ت ثير مخاطر أسعار العمو ت ليت جوهرياً.
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 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية (
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ با ف الريا ت 

  
 

 مخاطر االئتمان
 تمثل مخاطر ا ئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزام  والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية.

نوك وذمم العمالء. تقوم الشركة بإيداع أموالهااا إن ا دوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أسات النقدية بالب
ة وجااود في مصاريف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف و تتوقع اإلدار

ماان حسااابات العمااالء نظااراً ألن لااديها قاعاادة عريضااة ماان العمااالء مخاطر إئتمان هامة تنتل من ذلك. كما  تتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامااة 
العمااالء لتغطيااة أيااة التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دورياً با ضافة الااى وجااود ضاامانات مقدمااة ماان 

 مديونيات متوقع عدم تحصيلها .
 

 : كما يلي فإن أعمار المدينون التجاريون م2016يناير  1و  م2016ديسمبر  31و م  2017ديسمبر   31كما في 
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

 126.544  140.107  118.796 ليست مستحقة بعد

 23.570  58.037  34.985 يوماً  120 - 1مستحق مت خر 

 39.569  50.367  63.909 يوماً او اكثر 120مستحق مت خر 

 217.690  248.511  189.683 

 (853)  (853)  (2.666) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 215.024  247.658  188.830 

 
 مخاطر السيولة

إحتياجااات الساايولة علااى أسااات تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتهااا المتعلقااة بالمطلوبااات الماليااة حااال اسااتحقاقها. تااتم مراقبااة 
 شهر  وتعمل اإلدارة على الت كد من توفر أموال كافية لمقابلة أ  إلتزامات عند استحقاقها.

 كد ماان تااوفر تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق الت
 ، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى. بنكيةتسهيالت 

 
 شهر من تاريخ القوائم المالية الموحدة . 12جميع الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع   تحمل أ  مصاريف تمويل ويتوقع سدادها خالل 

 
 العادلةالقيمة 

تعاااملين بالسااوق إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أ  ماان المطلوبااات ضاامن معااامالت منتظمااة بااين الم
ف القيمااة العادلااة القيااات المسااتند إلااى في تاريخ القيات. وعلى هذا النحو، يمكاان ان تنشاا  الفروقااات بااين القاايم الدفتريااة وتقااديرات القيمااة العادلااة. يقااوم تعرياا

 السوق واإلفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة
 ة   مقاربة لقيمتها العادلة.إن اإلدارة تعتبر أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة في القوائم المالي

 
 إعتماد القوائم المالية    -36

 م .2018مارت  20من قبل أعضاء مجلت اإلدارة بالشركة بتاريخ  إعتمدت هذه القوائم المالية
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