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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -1التنظيم والنشاط :
شركة أسمنت المنطقة الشرقية (" الشركة ") هي شركة مساهمة تأسست بموجبب المرسبوم الملكبي رقبم م 11/بتباريخ  14ربيبع األول 1402هبـ (الموافبق
9يناير 1982م) وقرار معالي وزير التجارة رقم  939بتاريخ  3ربيع الثاني 1403هـ (الموافق  17يناير 1983م) وتم قيدها فبي السبجل التجباري بمدينبة
الدمام تحت رقم  2050013400بتاريخ  22جمادى األول 1403هـ (الموافق  7سبتمبر 1983م) ومركزها الرئيسي بمدينة الدمام .
حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 6/بتاريخ  17ربيع الثاني 1405هـ (الموافق  9يناير 1985م) على حبق امتيباز التعبدين السبتغالل الحجبر
الجيري والطفل في منطقة الخرسانية لمدة ثالثين عاما قابلة للتجديد  .وقامبت الشبركة بتسبتكمال اإلجبراءات القانونيبة لتجديبد تبرخيص حبق االمتيباز ،وقبد
صدر القرار الوزاري رقم ق 5334/وتاريخ  1438-7-12هـ بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خام الحجبر الجيبري والطفبل لمصبنعها القبائم فبي موقبع
الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من  1436-3-18هـ
كما حصلت الشبركة بموجبب القبرار البوزاري رقبم  /14ق بتباريخ  24صبفر 1433هبـ (الموافبق  18ينباير 2012م) علبى امتيباز التعبدين السبتغالل خبام
الحجر الجيري والطفل في منطقة وادي النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدتها عشر سنوات هجرية .
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج األسمنت العادي واألسمنت البورتالندي المقاوم وتوابعه ومشتقاته واإلتجار به والخرسانة مسبقة الصنع .
وتظهر القوائم المالية للشركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين عن الشركة وفرعها التالي :
رقم سجل الفرع
2051035184

تاريخه
1428/07/21هـ

مكان اإلصدار
الدمام

اإلسم التجاري للفرع
برانيسا السعودية  -فرع شركة أسمنت المنطقة الشرقية

يتمثل نشاط الفرع في انتاج أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص بموجب الترخيص الصناعي رقبم  3031328بتباريخ  1437/3/3هبـ  ،وال يصبدر
لهذا الفرع قوائم مالية منفصلة  ،وذلك ألن موجوداته ومطلوباته ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية يتم إدراجها في القوائم المالية التي تصدر عن الشركة .
 -2أسس اإلعداد:
 بيان اإللتزامتم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( " )34التقرير المالي األولي" وهو المعيار الدولي للتقرير المبالي البذى
يحدد الحد األدنى لمحتويات التقرير المالي األولي
أينما وردت عبارة " المعايير الدولية للتقرير المالي " فبى هبذه اإليضباحات فهبى تشبير إلبى المعبايير الدوليبة إلعبداد التقبارير الماليبة المعتمبدة فبي المملكبة
العربيبة السبعودية والمعبايير واإلصبدارات األخبرى الصبادرة عبن الهيئبة السبعودية للمحاسببين القبانونيين  ،يشبار إليهبا مجتمعبة "بالمعبايير الدوليبة إلعببداد
التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية" والمتطلبات السارية المفعول لألنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية.
-

إن القوائم المالية األولية المختصرة ال تشمل جميع اإليضاحات والتي يتم في العادة إرفاقها مع القوائم المالية السنوية ولبذلك يجبب قراءتهبا مبع القبوائم
المالية السنوية للشركة .
تم اإلفصا عن المعلومات واإليضاحات التي تعتبر مهمة لفهم القوائم المالية األولية المختصرة .

 أساس القياستم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة وفق أساس االستحقاق  ،على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا بعض البنود
 األستثمارات في شركات زميلة والتي يتم تسجيلها وفقا لطريقة حقوق الملكية . الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مكافأت الموظفين التي تقاس بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية . العملة الوظيفية وعملة العرضتم عرض القوائم المالية األولية المختصرة باللاير السعودي ،والتي هي العملة الوظيفية للشركة وكذلك عملبة العبرض  ،ويبتم تقريبب جميبع القبيم الظباهرة
في القوائم المالية األولية المختصرة إلى أقرب ألف لاير سعودي ما لم يذكرخالف ذلك .

-7-

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولم يحن وقت تطبيقها بعد:
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجارات"
أصببدر مجلببس معببايير المحاسبببة الببدولي المعيببار الببدولي للتقريببر المببالي رقببم (  )16فببي ينبباير  2016م والببذي يطبببق علببى الفتببرات الماليببة التببي تبببدأ
في  01يناير  2019م وما بعدها مع السما بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .15
يهدف المعيار إلى توفير معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنشأة المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
كما يحدد المعيار كيفية االعتراف ،القياس ،العرض واإلفصا عن عقود اإليجار .و يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد يتطلب من المستأجرين االعتبراف
بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار  12شبهرا أو اقبل أو أن األصبل موضبوع العقبد ذو قيمبة منخفضبة .يسبتمر المبؤجرين
بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية ضمن مفهوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بالمحاسبة للمبؤجر دون تغييبر جبوهري
عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم .17
األثر المحتمل للمعيار الدولي للتقرير المالي الجديد والمعدل والذى تم إصدارة ولم يحن وقت تطبيقة بعد:
تقوم الشركة حاليا بدراسة مفصلة للوصول إلى تقييم معقول لتأثير تطبيق هذا المعيار على المبالغ المدرجة واإلفصاحات في القبوائم الماليبة للشبركة وسبيتم
اإلفصا عن ذلك بعد انتهاء الشركة من تلك الدراسة.
 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة :
يتطلببب إعببداد القببوائم الماليببة األوليببة المختصببرة للشببركة مببن اإلدارة عمببل أحكببام وتقببديرات وإفتراضببات تببؤثر علببى مبببالغ اإليببرادات والمصببروفات
والموجودات والمطلوبات واإلفصا عن اإللتزامات المحتملة بتاريخ التقرير  .إال أن عدم التأكد من هذه اإلفتراضبات والتقبديرات قبد يبتمخض عنبه نتبائج
يمكن أن تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو المطلوبات المتأثرة في المستقبل  .تبنى هذه التقديرات واإلفتراضبات علبى أسباس الخببرة
وعوامل أخرى مختلفة  ،يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف  ،والتي تستخدم في الحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ليست بسهولة
واضحة من المصادر األخرى  .تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على أساس مستمر  .يتم اإلعتراف بالتعبديالت علبى التقبديرات المحاسببية فبي الفتبرة
التبي تببتم فيهببا مراجعببة التقببديرات أو فبي فتببرة المراجعببة والفتببرات المسببتقبلية إذا كانبت التقببديرات المتغيببرة تببؤثر علببى كبل مببن الفتببرات الحاليببة والفتببرات
المستقبلية .
عند إعداد القوائم المالية األولية المختصرة تم إستخدام تقديرات وإفتراضات محاسبية مماثلة للتبي تبم تطبيقهبا عنبد إعبداد القبوائم الماليبة السبنوية للشبركة
كما فى  31ديسمبر  2017م بتستثناء التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة التي تم إستخدامها عند التطبيق األولي للمعيارين الدوليين للتقرير المبالي
رقم ( )15و رقم ()9
 -5السياسات المحاسبية الهامة :
إن السياسة المستخدمة في اعداد القوائم المالية الموجزة لثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018هى نفسها المطبقة في القوائم الماليبة للسبنة المنتهيبة فبى
 31ديسمبر  2017م  ،باإلضافة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من  1يناير 2018وهي كما يلي
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9األدوات المالية
 - 5أ التغيرات فى السياسات المحاسبية :
تطببببق الشبببركة ألول مبببرة المعيبببار البببدولي للتقريبببر المبببالي رقبببم " 15اإليبببرادات مبببن العقبببود مبببع العمبببالء" و المعيبببار البببدولي للتقريبببر المبببالي رقبببم ()9
" األدوات المالية " وكال المعيارين يتطلبا عند التطبيق األولي تعديل أثر التطبيق إمبا ببأثر رجعبي عبن طريبق إعبادة عبرض أرقبام المقارنبة ألقبرب فتبرة
ممكنة أو األثر التراكمي عن طريق تعديل الرصيد اإلفتتاحي لألربا المبقاة مع استثناء تعديل أثر تطبيق المحاسبة عن التحوط بأثر مستقبلى .
وفيمببا يلببي السياسببات المحاسبببية الجديببدة التببي طبقتهببا الشببركة فببي اإلثبببات والقيبباس فببي القببوائم الماليببة األوليببة المختصببرة لفتببرة الثالثببة أشببهرالمنتهية
في  31مارس  2018م بسبب دخول المعيارين الدوليين للتقرير المالي رقم ( )9( ، )15حيز التطبيق بدءا من  1يناير . 2018
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5أ  1-المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي " 15إطار مفاهيم شامل"  ،لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات  ،ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي
" 18اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي  " 11عقود اإلنشاءات " والتفسيرات المتعلقة بها .
فيما يلي التفاصيل الهامة الخاصة بالسياسة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسة المحاسبية السابقة يليها سياسة إثبات اإليراد.
نوع المنتج
منتجات اإلسمنت

الخرسانة
مسبقة الصنع

طبيعة وتوقيت إستيفاء إلتزامات األداء
وشروط السداد الهامة
تقببوم الشببركة بتثبببات اإليببراد عنببد حصببول العميببل علببى
السيطرة على المنتجات عند تسلمها وإقراره بقبولها .
فى تلك المرحلة الزمنية يتم إثبات اإليبرادات بمبا يتماشبى
مببع المعيببار الببدولي للتقريببر المببالي  " 15اإليببرادات مببن
العقود مع العمالء
ُتثبت الشركة إيرادا عندما) أو حالما ( تفي بتلتزام أداءها
عن طريق تحويل سلعة أو خدمة متعهبد بهبا) أي أصبل (
إلى عميل  ،ويعد األصل بأنبه قبد تبم تحويلبه عنبدما) أو
حالما ( يحصل العميل على سيطرة على ذلك األصل.

طبيعة التغير في السياسة المحاسبية
وفقببا لمعيببار المحاسبببة الببدولي  " 18اإليببرادات" تببم أيضببا إثبببات
اإليرادات عند تسلم العميل للبضائع وإقبرار العميبل بقبولهبا  ،وعليبه
فتنبه لبيس هنباك أي أثببر هبام مبن تطبيبق المعيببار الجديبد علبى إثبببات
إيرادات الشركة لمبيعات منتجات االسمنت .

تستطيع الشركة أن تحبدد بشبكل موضبوعي أن السبيطرة
على سلعة أو خدمة قد تم تحويلهبا إلبى العميبل وفقبا للعقبد
الموقبع مبع العميبل وللمواصبفات المتفبق عليهبا فبي العقبد
وبما يتماشى مع خطوات االعتبراف بباإليراد فبي المعيبار
الببدولي للتقريببر المببالي  "15اإليببرادات مببن العقببود مببع
العمالء

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  " 11عقود اإلنشاء "
يتم تسجيل إيراد عقود تقديم خدمات اإلنشاء مبن خبالل مرحلبة إتمبام
تنفيذ العقد.
تقدر نتيجة المعاملة بشكل موثوق عند استيفاء كافة الشروط التالية:
أ) إمكانية قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوق فيها.
ب) احتمالية تدفق العوائد االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى الشركة
ج) إذا لم تحبتفظ المنشبأة بالتبدخل اإلداري المسبتمر للدرجبة المقترنبة
عادة بالملكية على السلع المباعة .
د)إمكانية قياس التكاليف المتكبدة بشكل موثوق به.
هببـ) إذا قامببت المنشببأة بتحويببل المخبباطر والمنببافع المببؤثرة المرتبطببة
بملكية السلع إلى المشتري.

(سياسة إثبات اإليراد وتعريف السيطرة مرفقة في فقرة
إثبات اإليراد).

وقد نتج عن تطبيق المعيار الدولي الجديد " 15اإليراد من العقود مع
العمالء "بعض األثار المالية

األثار المالية لتطبيق معيار التقرير الدولي ( )15على أرصدة  1يناير 2018
البيان

 1يناير 2018

مخزون
ذمم مدينة
األربا المبقاة
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

555.618
215.024
498.581
121.143
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األثار المالية لتطبيق
معيار ()15
()4.113
()3.062
602
()7.777

1يناير  2018بعد
تطبيق معيار( )15
551.505
211.962
499.183
113.366

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
إثبات اإليراد
يتم اثبات اإليراد عند وفاء الشركة بتلتزاماتها في العقود مع العمالء بالمبلغ الذى يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه المنشاة مقابل السلع أو الخدمات
يقدم المعيار نموذج من خمس خطوات إلثبات اإليرادات:
▪ الخطوة األولي :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.
▪ الخطوة الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء.
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15يتم إثبات اإليرادات للمنشأة عنبد أداء اإللتزامبات التعاقديبة  ،أي عنبدما تنتقبل السبيطرة علبى السبلع أو الخبدمات
المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل.
وتشير السيطرة على أصل إلى القدرة على توجية اإلستخدام والحصول على – تقريبا – جميع المنافع المتبقية منه  ،كما تتضمن السيطرة القدرة علبى منبع
المنشأت األخرى من توجيه استخدام أصل والحصول على المنافع منه  .المنافع من األصل هبي التبدفقات النقديبة المحتملبة الداخلبة أو التبوفير فبي التبدفقات
الخارجة التي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بطرق عدة مثل :
 استخدام األصل إلنتاج سلع او تقديم خدمات إستخدام األصل لتسوية اإللتزامات أو تخفيض المصروفات بيع األصل أو مبادلته رهن األصل للحصول على قرض االحتفاظ باألصلتستطيع الشركة أن تحدد بشكل موضوعي أن السيطرة على سلعة أو خدمة قد تم تحويلها إلى العميل وفقا للمواصفات المتفق عليها في
العقد لذا فتن قبول العميل يعد إجرا ء شكلي ال يؤثر على تحديد متى حصل العميل على السيطرة على السلعة أو الخدمة  ،حيث أن قبول العميل يستند إلى
استيفاء خصائص الحجم والوزن المحددة و الشركة قادرة على تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء تلك الضوابط قبل استالم تأكيد بقبول العميبل.و كبذلك اسبتنادا
على خبرة الشركة في العقود المشابهة  ،وذلك فى حالة كون العقد الموقع مع العميل الينص على غير ذلك .
عندما ينص العقد الموقع مع العميل على توقيت معين لتحويل السيطرة إلى العميل عندئذ يتم تطبيق ما هو متفق عليه فى العقد.
 – 5أ –  2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( " )9األدوات المالية"
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9بداية من  1يناير 2018م الذي حل محل معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39األدوات المالية :
اإلعتراف والقياس " ،هذا ولم ينتج أي أثر مالي نتيجة تطبيق هذا المعيار حيث انحصر التغير في أثار غير مالية ناتجة عن تصنيف األصول المالية في
فئات تختلف عن الفئات التي تبناها معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39في ضوء مفهوم نموذج أعمال الشركة الذي تبناه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
( ،)9كما تبنى المعيار منهجية خسارة اإلئتمان المتوقعة في إثبات الهبوط في األصول المالية بدال من منهجية الخسارة المتكبدة المتبعة في معيار المحاسبة
الدولي رقم ( ، )39وفيما يلي بيان باألثار التي نتجت من التطبيق:
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
معيار المحاسبة الدولي رقم ()39
إيضاحات
الفئة التي تخضع لها
األصول المالية
الفئة التي تخضع لها
األصول المالية
إستثمارات في أدوات
حقوق الملكية
ذمم مدينة تجارية

إستثمارات متاحة للبيع
قروض وتسهيالت

*

إستثمارات في
أدوات حقوق الملكية

**

ذمم مدينة تجارية

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر
التكلفة المستنفده

* تمثل هذه االسهم في اإلستثمارات التي تنوي الشركة اإلحتفاظ بها على المدى الطويل بغرض اإلقتناء .ووفقا لما هو مسمو في المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )9قامت الشركة بتصنيف هذه اإلستثمارات على أنها تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ولن يتم إعادة تصنيفه في األربا
والخسائر.
** يتم قياس المدينون التجاريون بالتكلفة المستنفدة ،وسابقا كان يتم القياس بالتكلفة المستنفدة ،إال أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9تبنى منهجية
خسارة االئتمان المتوقعة في اثبات هبوط األصول المالية والذي يختلف عن المنهجية السابقة في هذا الشأن ،ومع تطبيق المنهجية الجديدة للهبوط لم ينتج
أثر ذو أهمية نسبية.
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9أثر على السياسات المحاسبية المتعلقة بالمطلوبات المالية للشركة . إن القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية والمثبتة سابقا وفق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39لم تتغير عند تطبيق المعيار الدولي للتقريرالمالي رقم( .)9
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
األدوات المالية
 يتم اإلعتراف باألصول واإللتزامات المالية عندما تصبح الشركة لديها حقوق تعاقدية لألداة. يتم إلغاء إثبات األصول المالية بصورة أساسية عند انقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصول المالية .أو عند تحويبل الشبركة لحقوقهباالتعاقدية في استالم التدفقات النقدية أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير إلى طرف أخبر بموجبب ترتيببات فوريبة سبواء
(أ) حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة بتلك األصول ،أو (ب) أن الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصبورة جوهريبة بجميبع
المخاطر والمنافع الخاصة بتلك األصول إال أنها حولت حقها في السيطرة على تلك األصول.
 يتم الغاء إثبات اإللتزامات المالية عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد تم الغاؤه أو انتهاؤة أو تمت تسويته بشكل نهائي. عنبد إلغباء اإلعتببراف بأصبل مببالي أو إلتبزام مببالي فبتن الفبرق بببين المبلبغ الببدفتري و العبوض المسببتلم أو المبدفوع يبتم اإلعتببراف ببه فببي قائمبة الببربحوالخسارة.
أ  -األصول المالية:
اإلثبات والقياس األولي
تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف األصول المالية عند اإلعتراف االولي  ،يتم تصنيف األصول المالية عند اإلعتراف المبدئي كموجودات مالية إما
 oإستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أو
 oإستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أو
 oبالتكلفة المستنفدة.
القياس الالحق
بعد اإلثبات االولي ،يجب على الشبركة أن تقبيس األصبول الماليبة بأنهبا أصبول ماليبة بالتكلفبة المسبتنفدة ،أو أصبول ماليبة بالقيمبة العادلبة مبن خبالل البدخل
الشامل األخر أو أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس كل من:
 oنموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية.
 oخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
يتم قياس جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكيبة بالقيمبة العادلبة  ،وببالرغم مبن ذلبك فتنبه فبي حباالت محبدودة ،قبد تكبون التكلفبة تقبديرا مناسببا للقيمبة
العادلة ،وقد تكون تلك هي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس القيمة العادلة ،أو إذا كان هناك نطاقا واسعا مبن قياسبات القيمبة العادلبة
المحتملة وأن التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق.
 يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية بالتكلفة المستنفدة ،إذا كانت مقتناة بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقدة دورية من المبلبغ األصبلي والعائبدالثابت على االستثمار.
 يتم تصنيف االستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ،إذا كانت مقتناة ألغراض المتاجرة حيث تستحوذ عليها الشركةبشكل رئيسي للوفاء بتحتياجاتها اليومية من السيولة  ،وتعمل من خاللها على تخفيض تكاليف إدارة احتياجاتها من السيولة تلك ولذا فهي تدير – بشكل
نشط – العائد على المحفظة.
 يتم تصنيف االستثمارات المالية بغرض اإلقتناء من خالل الدخل الشامل متى انطبق عليها نموذج األعمال للحصول على تدفقات نقدية منها وتحصبيلالعائببد المببالي مببع امكانيببة بيعهببا لتحقيببق مكاسببب رأسببمالية وتسببجل بالتكلفببة فببي تبباريخ التم لببك مببع إعببادة قياسببها بالقيمببة السببوقية لهببا وتصببنف هببذه
االستثمارات كموجودات غير متداولة ويتم إثبات التغيبرات فبي قيمتهبا العادلبة فبي البدخل الشبامل بينمبا يبتم إثببات أي عوائبد منهبا فبي قائمبة البربح او
الخسارة.
إثبات اإليراد
بالنسبة لجميع الموجودات المالية بالتكلفة المستنفد ة واألصول المالية التي تحمل عائد ،يتم االعتراف ببتيرادات العوائبد باسبتخدام معبدل العائبد الفعلبي ،وهبو
المعدل الذي يخفض المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر ،إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المبالي.
ويتم إثبات صافي المكاسب والخسائر ضمن الربح أو الخسارة.
هبوط قيمة األصول المالية وعدم إمكانية استردادها
تقوم الشركة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعبة لقيباس واثببات خسبارة الهببوط فبي القيمبة للموجبودات الماليبة،والتعرض لمخباطر االئتمبان ألدوات
الدين ،ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،مثل القروض والودائع والذمم المدينة التجارية.
يتم إحتساب خسائر االئتمان المتوقعة كتقدير مرجح الحتمال خسائر االئتمان (أي القيمة الحالية لجميع حاالت العجبز النقبدي) مقسبومة علبى العمبر المتوقبع
لألصل المالي .إن العجز في النقد هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقبا للعقبد والتبدفقات النقديبة التبي تتوقبع الشبركة إسبتالمها .إن خسبائر االئتمبان
المتوقعة تأخذ في االعتبار مبلغ وتوقيت الدفعات وبالتالي تنشأ خسائر االئتمبان حتبى لبو كانبت الشبركة تتوقبع أن تسبتلم البدفعات بالكامبل ،ولكبن فبي موعبد
استحقاق محبدد بالعقبد .تتطلبب طريقبة الخسبائر االئتمانيبة المتوقعبة تقيبيم مخباطر االئتمبان والتعثبر عبن السبداد وتوقيبت تحصبيلها منبذ اإلعتبراف المببدئي.
ويتطلب ذلك االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة وأيضا للذمم المدينة التي نشأت حديثا أو تم أقتناؤها.
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
يتم قياس هبوط قيمة األصول المالية إما بخسائر ائتمانية لمدة  12شهرا أو خسائر ائتمانية متوقعبة علبى مبد عمبر األصبل ،وذلبك اعتمبادا علبى مبا إذا كبان
هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ بداية االعتراف باألصل ،تمثل خسائر االئتمان المتوقعبة خبالل  12شبهرا خسبائر ائتمانيبة متوقعبة ناتجبة عبن
أحداث التعثر عن السداد التي قد تكون ممكنة خالل  12شهرا خسائر ائتمانية متوقعة ناتجة عن أحداث التعثر عبن السبداد التبي قبد تكبون ممكنبة خبالل 12
شهرا بعد انتهاء الفترة المالية .تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة خبالل عمبر البدين أيبة خسبائر ائتمانيبة متوقعبة والتبي قبد تنبتج عبن كافبة الحباالت المحتملبة
للتأخر في السداد على مدى العمر المتوقع لألصل المالي.
الذمم المدينة التجارية قصيرة األجل ،عادة ما تكون أقل من  12شهرا ،وعليه فتنه يتم احتساب مخصص الخسائر االئتمانية بطريقبة ال تختلبف عبن طريقبة
خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل  12شهرا .تستخدم الشركة المدخل المبسط في المعيار الدولي للتقرير المالي رقبم  9لقيباس خسبائر اإلئتمبان المتوقعبة للبذمم
المدينة باستخدام مصفوفة تستند إلى أعمار الذمم المدينة.
كما تستخدم الشركة الخبرات السابقة والتاريخية ومعدالت الخسارة باالعتماد على أسباس اإلثنبي عشبر شبهرا الماضبية ،حيبث يبتم تعبديل معبدالت الخسبائر
التاريخية لتعكس المعلومات عن الظروف الحالية والتوقعات المسبتقبلية لألوضباع االقتصبادية فبي المسبتقبل .وتختلبف معبدالت الخسبارة علبى أسباس عمبر
المبالغ المستحقة.
ب – اإللتزامات المالية:
اإلثبات والقياس األولي
 يتم تصنيف اإللتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خـالل األربا أو الخسائر ،وتقوم الشبركة بتحديبد تصبنيف اإللتزامبات الماليبة عنبد اإلثبباتاالولي لها.
 يتم اإلعتراف بكافة اإللتزامات المالية أوليا بالقيمة العادلة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامالت. تتضمن اإللتزامات الشركة المالية الذمم الدائنة التجارية وأي أرصدة دائنة أخرى مستحقة الدفع.القياس الالحق
يعتمد قياس اإللتزامات المالية على تصنيفها كتلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كتلتزامات مالية أخرى .علمبا ببأن الشبركة لبيس
لديها أية إلتزامات مالية كتلتزامات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إلغاء إثبات اإللتزامات المالية
يتم إلغاء االعتبراف باإللتزامبات الماليبة عنبدما يبتم اإلعفباء مبن اإللتبزام المحبدد أو إلغباؤة أو انتهباء مدتبه .عنبد اسبتبدال إلتبزام مبالي حبالي ببآخر مبن نفبس
المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو بتعبديل شبروط اإللتزامب ات الحاليبة بشبكل جبوهري ،يبتم معاملبة هبذا التببديل أو التعبديل كعبدم تحقبق لإللتبزام األصبلي
وتحقق إلتزام جديد ،ويتم اإلعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.
تسوية األدوات المالية
يتم تسوية األصول واإللتزام ات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق قبانوني ملبزم لتسبوية المببالغ المعتبرف بهبا
وهناك نية لتسوية صافي قيمة األصول  /وتسوية اإللتزامات في آن واحد .يجب أال يكون الحق القانوني القابل للتنفيذ مرهونا باألحبداث المسبتقبلية ،ويجبب
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 )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 –5ب السياسات المحاسبية الهامة المرتبطة بااليضاحات المرفقة
ممتلكات  ،واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات  ،واآلالت والمعدات بالتكلفة  ،بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة ،إن وجبدت  .تتضبمن التكلفبة النفقبات المتكببده
مباشرة إلقتناء األصل  .تتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات من المنافع اإلقتصادية المستقبلية في بند اآلالت والمعدات.
وكذلك يتم إثبات كافة النفقات األخرى للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية الحالية ضمن قائمة األربا أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها  .يتم تحميبل
اإلستهالك على قائمة األربا أو الخسائر والدخل الشامل بتستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .
يتم تحديد أربا وخسائر إستبعادات العقارات واآلالت والمعدات بمقارنبة العوائبد المحصبلة مبن بيبع األصبل الثاببت المسبتبعد بصبافي القيمبة الدفتريبة لبذلك
األصل وإدراجها ضمن اإليرادات األخرى ضمن قائمة األربا أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
إن األعمار اإلنتاجية المقدره للبنود الرئيسية للعقارات واآلالت والمعدات هي على النحو التالي :

السنوات
مباني
طوب حراري وكرات الطحن األخرى
آالت ومعدات
أثاث وتجهيزات وأدوات

40
5 - 1
20 – 15
5

قطع الغيار االستراتيجية
هي القطع الضرورية والالزمة للعملية التشغيلية والتي بدونها تتأثر العملية التشغيلية  ،تستهلك قطع الغيار االستراتيجية على ( )10سبنوات بطريقبة القسبط
الثابت بعد خصم نسبة  ٪3كقيمة تخريدية .
استثمارات في شركة زميلة
الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للشركة تأثير هام عليها ولكن ليس لديها سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية .يكون للشركة تأثير هام عندما تمتلبك
حصة في المنشأة األخبرى تتبراو مبا ببين  20إلبى  50فبي المائبة مبن رأس المبال البذي يحبق لصباحبه التصبويت  .تبتم المحاسببة عبن الشبركات الزميلبة
بتستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم تسجيلها مبدئيا بالتكلفة  .ويتم تعديلها بعد ذلك بالتغيرات التي تحدث بعد الشراء فبي حقبوق الملكيبة بالشبركة الزميلبة .
ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل (خسارة) الشركات المستثمر فيها ضمن قائمة األربا أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
الزكاة الشرعية
تخضع الشركة ألنظمبة الهيئبة العامبة للزكباة والبدخل فبي المملكبة العربيبة السبعودية  ،ويبتم عمبل مخصبص للزكباة علبى أسباس االسبتحقاق ويبتم احتسباب
مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر .تقيد أية فروقات في التقديرات بين الزكاة المحتسبة والربط النهائي (إن وجد)
ضمن قائمة األربا أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في السنة التي يتم فيها انهاء الربط .
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قياس وإثبات مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة المكتسببة والمتراكمبة للمبوظفين وفقبا لنظبام العمبل والعمبال السبعودي  ،وطبقبا لسبنوات خدمبة كبل
موظف  .ويتم إعادة القياس اإلكتواري لمخصص مكافأة نهاية الخدمة وتثبت األربا أو الخسائر اإلكتوارية ضمن بنود الدخل الشامل األخر.
التقارير القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتحديد في الشركة التي تقوم باإلنتاج أو تقديم الخدمات وهو ما يسمى (بالقطاعبات حسبب األنشبطة) أو تلبك التبي تقبوم باإلنتباج أو
تقديم الخدمات في نطاق بيئة إقتصادية محددة وهو ما يسمى (بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية)  ،بحيث يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن
مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.
ويتم اإلفصا عن كل قطاع تشغيلي حقق أيا من الحدود التالية :
 . 1إذا بلغ إيراد القطاع  ٪10أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاعات بما فيها إيرادات التحويالت بين قطاعات الشركة المختلفة .
 . 2إذا بلغت القيمة المطلقة لربح القطاع أو خسارته  ٪10أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة مطلقة :
 مجموع األربا لكل القطاعات التي حققت أرباحا أو مجموع الخسائر لكل القطاعات التي حققت خسائر . . 3إذا بلغت الموجودات المخصصة للقطاع  ٪10أو أكثر من إجمالي الموجودات المخصصة للقطاعات على مستوى الشركة ككل .
وتقوم الشركة باإلفصا عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقا للمناطق الجغرافية .
توزيعات أربا
تسجل توزيعات األربا األولية كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها إعتماد هذه األربا من قبل مجلس اإلدارة  .تسجل توزيعات األربا النهائية فبي القبوائم
المالية في الفترة التي يتم إعتماد هذه األربا من قبل المساهمين .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 6ممتلكات  ،آالت ومعدات :
مباني

أراضي

طوب حراري وكرات

قطع غيار

آالت ومعدات

أثاث وتجهيزات

مشروعات

أدوات

تحت التنفيذ

طحن وأخرى
الرصيد في  1يناير 2018م (مراجعة)

7.016

863.899

13.452

2.225.213

إضافات خالل الفترة

-

570

-

-

2.545

تحويالت

-

-

-

740

-

الرصيد في  31مارس 2018م (غير مراجعة)

7.016

864.469

13.452

2.225.953

75.940

20.161

الرصيد في  1يناير 2018م (مراجعة)

-

591.518

7.241

1.528.898

51.120

15.803

اإلجمالي

73.395

20.027

17.356

3.220.358

134

2.049

5.298

-

()740

-

18.665

3.225.656

-

2.194.580

اإلستهالك المتراكم
اإلستهالك المحمل خالل الفترة

-

4.354

1.658

19.254

889

323

-

26.478

الرصيد في  31مارس 2018م(غير مراجعة)

-

595.872

8.899

1.548.152

52.009

16.126

-

2.221.058

الرصيد في  31مارس 2018م(غير مراجعة)

7.016

268.597

4.553

677.801

23.931

4.035

18.665

1.004.598

الرصيد في  31ديسمبر 2017م (مراجعة)

7.016

272.381

6.211

696.315

22.275

4.224

17.356

1.025.778

صافي القيمة الدفترية

يستخدم ما نسبتة  ٪20تقريبا من مساحة المبنى االداري بمدينة البدمام ألغبراض المركبز الرئيسبي للشبركة وألغبراض إداريبة اخبرى ،امبا الجبزء المتبقبي مبن المبنبى مبا يعبادل  ٪80تقريببا فيبتم تبأجيره
لمستأجريين متعددين لفترات تتراو من سنة إلى خمس سنوات وتم تبويب الجزء المؤجر كتستثمار عقاري .
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 7إستثمارات فى ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:
 31مارس 2018م (غير مراجعة )
عدد األسهم

القيمة

 31ديسمبر 2017م (مراجعة)
عدد األسهم

القيمة

الشركة السعودية لالستثمار الصناعي (بالقيمة العادلة )

2.300

52.095

2.300

44.068

شركة التصنيع وخدمات الطاقة (بالتكلفة )

27.187

271.875

27.187

271.875

اإلجمالي

315.943

323.970

 الشركة السعودية لالستثمار الصناعي (هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية) (تداول) وتملك الشركة فيها ما نسبته . ٪ 0.51 شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( شركة مساهمة سعودية مغلقة ) وتملك الشركة فيها ما نسبته . ٪ 5.44 - 8استثمارات في شركة زميلة (بطريقة حقوق الملكية ):
لدى الشركة استثمار بنسبة  ٪31.58في الشركة العربية اليمنيبة لألسبمنت ("الشبركة الزميلبة") وهبي شبركة ذات مسبئولية محبدودة مسبجلة فبي جمهوريبة
اليمن  .هذا وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األسمنت وبدأت اإلنتاج في عام 2009م .
وتتمثل الحركة في االستثمارات في الشركة الزميلة خالل السنة فيما يلي :
 31مارس 2018م (غير مراجعة )

 31ديسمبر 2017م (مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة /السنة

128.555

122.434

يضاف  :الحصة في نتائج شركة زميلة

4.757

6.121

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

133.312

128.555

 -9رأس المال:
رأس المببال الصببر بببه الصببادر والمببدفوع هببو  860مليببون لاير سببعودي  ،والببذي ينقسببم إلببى  86مليببون سببهم ( 31ديسببمبر 2016م  86 :مليببون سببهم
و 1يناير 2016م  86 :مليون سهم ) بواقع  10لاير سعودي للسهم .
 -10مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
 31مارس 2018م(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2017م(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

63.765

60.839

يضاف  :محمل خالل الفترة /السنة

2.587

6.787

ناقصا :مستخدم خالل الفترة /السنة

()1.284

()6.090

( أربا )  /خسائر إكتوارية

()3.404

2.229

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

61.664

63.765
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -11مستحق إلى طرف ذو عالقة :
تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الزميلة و الشركات المسيطرة عليها أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفبوذ مبؤثر مبن قببل تلبك األطبراف
ذات العالقة  ،هذا ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.
تمثلت المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة  /السنة في مبالغ استلمتها الشركة بالنيابة عن الشركة العربيبة اليمنيبة لألسبمنت (شبركة زميلبة) مبن
عمالءها لحين سدادها إلى موردي الشركة الزميلة نيابة عنها ،حيث تواجه الشركة الزميلة صعوبات في التحويالت البنكية من وإلى الجمهورية اليمنية.

الشركة العربية اليمنية لألسمنت (شركة زميلة)

 31مارس 2018م (غير مراجعة)

31ديسمبر2017م (مراجعة)

47.467

2.025

 -12دائنو توزيعات أربا :
يتمثل رصيد دائنو توزيعات األربا في  31مارس  2018م في مبلغ  59.27مليون لاير سعودي توزيعات أرببا غيبر مسبتلمة مبن بعبض المسباهمين
عن السنوات من  1991م وحتي 2016م ( 31ديسمبر  2017م  59.41 :مليون لاير سعودي ) .
 -13مخصص الزكاة الشرعية :
أ-

حركة مخصص الزكاة
 31مارس 2018م (غير مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مسدد خالل الفترة  /السنة
تسويات
محمل خالل الفترة  /السنة *
مخصص الربط الزكوى**
مخصص الربط الخاص بفرع براينسا***
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

14.751
3.000
5.000
22.751

 31ديسمبر 2017م (مراجعة)

13.956
()15.034
1.078
12.751
2.000
14.751

*تم احتساب الزكاة عن فترة الثالثة شهور المنتهية فى  31مارس  2018وفقا لتقديرات اإلدارة عن الوعاء الزكوي فى ذلك التاريخ  ،والتي قد ال تمثل
مؤشرا دقيقا بالضرورة على نصيب الفترة الفعلي عن الزكاة النهائية في نهاية عام  2018م .
ب  -موقف الربط الزكوي
قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة اإلقرارات الزكويبة المقدمبة مبن الشبركة عبن السبنوات حتبى 2011م والبربط النهبائي عليهبا وتبم إنهباء الوضبع
الزكوي لتلك السنوات
**قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة اإلقرارات الزكوية المقدمة من الشركة عن السنوات من 2012م حتى  2016م والربط النهائي عليها بمبلغ
 34.17مليون لاير سعودي فى  17مارس  ، 2018وقد قامت الشركة بسداد مبلغ  3.24مليبون لاير سبعودي فبى  29ابريبل  2018وتقبديم اإلعتبراض
على باقي المبلغ  ،وتكوين مخصص مبلغ  5مليون لاير سعودي .
***قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل في  14ديسمبر  2017م بتقبديم البربط النهبائي لفبرع الشبركة ( براينسبا السبعودية للخرسبانة مسببقة الصبنع ) عبن
الفترة من  4اغسطس 2007م حتى  14يناير 2013م (وهي الفترة التي تسبق اندماج الفرع في شبركة اسبمنت المنطقبة الشبرقية ) بمبلبغ  3.1مليبون لاير
سعودي باإلضافة إلى غرامات تأخير قدرها  1.9مليون لاير سعودي  ،وقد قامت الشركة بسداد مبلغ  1.2مليبون لاير  ،وقبدمت إعتبراض للهيئبة العامبة
للزكاة والدخل بمبلغ  3.8لاير سعودي وكونت مخصص لذلك قدره  2مليون لاير سعودي في القوائم المالية المرفقة.
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -14المبيعات :
للثالثة أشهر المنتهية في
أسمنت
خرسانة مسبقة الصنع

 31مارس 2018م (غير مراجعة)

 31مارس 2017م (غير مراجعة)

102.979
35.672
138.651

130.195
72.075
202.270

 -15االرتباطات الرأسمالية :
اعتمبببد مجلبببس اإلدارة مشبببروعات رأسبببمالية مسبببتقبلية كمبببا فبببي  31مبببارس  2018م بمبلبببغ  6.65مليبببون لاير سبببعودي ( 31ديسبببمبر  2017م مبلبببغ
 6.65مليون لاير سعودي ) .
 -16إلتزامات محتملة :
كمببا فببي  31مببارس  2018م علببى الشببركة إلتزامبب ات محتملببة مقابببل إعتمببادات مسببتندية وخطابببات ضببمان بنكيببة بمبلببغ  95.4مليببون لاير سببعودي
( 31ديسمبر 2017م بمبلغ  56.8مليون لاير سعودي) .
 -17توزيعات أربا :
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في  8مايو 2018م على توزيع أرببا نقديبة علبى مسباهمي الشبركة عبن العبام المبالي 2017م
بتجمالي مبلغ  86مليون لاير سعودي وحصة السهم الواحد  1لاير سعودي وعبدد األسبهم المسبتحقة لألرببا  86مليبون سبهم لمسباهمي الشبركة المسبجلين
لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة .
 -18المعلومات القطاعية :
 31مارس  2018م (غيرمراجعة)
ذمم مدينة
المبيعات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية
 31مارس  2017م (غير مراجعة)
ذمم مدينة
المبيعات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية

القطاع المحلي
223.647
137.717
()120.691
17.026

قطاع التصدير
934
()816
118

اإلجمالي
223.647
138.651
()121.507
17.144

227.995
195.065
()156.634
38.431

7.205
()5.726
1.479

227.995
202.270
()162.360
39.910

وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في قطاعين و تم تلخيص المعلومات المالية وفقا لألنشطة الرئيسية كما يلي :
 31مارس  2018م (غير مراجعة)
ذمم مدينة
المبيعات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية
 31مارس  2017م (غير مراجعة)
ذمم مدينة
المبيعات
التكاليف والمصروفات
الدخل من العمليات الرئيسية

األسمنت
128.485
102.979
()86.855
16.124
117.960
130.195
()96.455
33.740
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اإلجمالي

الخرسانة مسبقة
الصنع
95.162
35.672
()34.652
1.020

223.647
138.651
()121.507
17.144

110.035
72.075
()65.905
6.170

227.995
202.270
()162.360
39.910

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
(شركة مساهمة سعودية )
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م (غير مراجعة )
(جميع المبالغ باأللف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -19األدوات المالية :
 إدارة المخاطرتتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المبالي للشبركة بشبكل أسباس مبن االسبتثمارات فبي مرابحبات وبغبرض المتباجرة ،النقبد لبدى البنبوك ،البذمم
المدينة ،الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار العموالت  ،إن الهدف من إدارة
مخاطر السوق هي إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن  ،وهي كالتالي :
أ  -مخاطر سعر الصرف األجنبي
تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي ،الدوالر األمريكي .وحيث أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر
األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة ،تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.
ب  -مخاطر أسعار العموالت
تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القبيم العادلبة لبألدوات الماليبة وتراقبب
الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهريا.
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بتلتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية.
إن االدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك وذمم العمالء .تقوم الشركة بتيداع أموالها
في مصاريف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرف والتتوقع اإلدارة وجود
مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك .كما التتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة مبن حسبابات العمبالء نظبرا ألن لبديها قاعبدة عريضبة مبن العمبالء
التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دوريا باالضافة إلى وجبود ضبمانات مقدمبة مبن العمبالء لتغطيبة أيبة
مديونيات متوقع عدم تحصيلها .
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزام اتها المتعلقبة بالمطلوببات الماليبة حبال اسبتحقاقها .تبتم مراقببة إحتياجبات السبيولة علبى أسباس
شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها.
تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ،تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر
تسهيالت بنكية  ،باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى.
القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات ،أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضبمن معبامالت منتظمبة ببين المتعباملين بالسبوق
في تاريخ القياس .وعلى هذا النحو ،يمكن ان تنشبأ الفروقبات ببين القبيم الدفتريبة وتقبديرات القيمبة العادلبة .يقبوم تعريبف القيمبة العادلبة القيباس المسبتند إلبى
السوق واإلفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق.
 -20أرقام المقارنة :
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة المتعلقة بالتحول إلى معيار الدولي للتقرير المالي ( )15لتتالئم مع عرض أرقام الفترة الحالية (إيضا  - 5أ . )1 -
 -21إعتماد القوائم المالية :
إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة بتاريخ 2018 /05/09م .
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